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évfordulója  alkalmiból hatalmas kiállítást randazett 
Olaazor zig népe. amek a kiállításnak, amely a régi 
római birodalmat s as uj Olasaorsságot a maga egész 
fényében  éa nagyságában igyeksalk a tárgyilagos szem-
lóió elé állítani, van egy term», amelynek egyik falán 
rendkívül érdekes és tanulságos kép kapja meg a 
szemlélői. Ba a kép, mint aa BE alatta levő Írásból 
kiderül, a római birodalmat ábráaolja ebből as Időből, 
mikor a* a leghatalmasabb volt s as Óíllág Igen te-
kintélyes risiét foglalta  magába. KülönOs érdekessége 
a képnek as, hogy alig néhány másodperc leforgása 
alatt különböző eslaekkel megvilágítva ezillemasen 
mutatja be a ssemlélőnek, bogy a kicsiny magból, 
Rima városából, melyet nem kevesebb mint kétezer-
ötszáz esatendővel eselőtt alapított meg néhény ide-
vetődött páastor, hogy alakult kl ÍZ a hajdan hatalom-
ban s fényben  Iragyogé világbirodalom, melynél na-
gyobbat, erőaebbet és kulturáltabbat nem iemer a tör-
ténelem. 

A kép idősként elsötétedik, majd pedig gyora 
egymásutánban rkként alakul. Középen megvilágoso-
dik egy vJröa aalnü kla kör, amily aa alapításakor 
meg egészen magánoaan álló, virágzó kulturáju és 
taircoB r z tllemU népsk közé beékelt R ma városát 
ábrázolja. Bzu'ái hamaros» vörös színezetet vesz a 
mai Itália BIBÓ rémének majdnem kétharmad réaze, 
jeléül anaak, hogy zem aokkal az alapítás után mindez 
már Rima városának a parancsát leB'.e. S mire újra 
fordul  a kspejoló kerék vörös csíkok jelennek meg 
az előbb még sárga színnel jelzett B púi tulajdonban 
lótó Sicllla nagy réaaén Máltán és Corslkán, majd 
psdg Syracuiaen. Később aa egész [úi birodalmat, 
majd a mai Spanyolországot, Franciaországot, Aagol-
országot, a Balkánfélaalgetet,  Nimetonzig éa Magyar-
ország egy réanét, É zakafrikát  és Klsázsiát takarja 
el a vörÖBBzln. 

Minden termésietesen a történelem ismerője előtt 
nem titok, de aki abban a sserencsés helyzetben lehet, 
bogy tz iskola padjaiban valamikor hallott a a köny-
vekből magyarul, latinul felmondott  leckék után tz tú-
lélheti ezt a képat B végig tekinthet a hajdan hatal-
mas birodalomnak kőbe, márványba, ércbe vágott s 6 
világ minden réssébői ide összehozott, külsejében Bok-
B«or erősen megrongált, de bizonyító erejében meg 
nem gyengült dicső emlékein, lehetetlen, bogy annak 
leiket valami különös érzés lehelete ne érj9. Lehetet-
len, bogy an Ilyen ember aa élet rohanásában egy 
percre meg na álljon B az éjszaka csendjében, mikor 
a Isiik BZ élet, caik a fügefa  levelein rezdül halkan a 
hüsl'.ő szellő, ne érezze, bogy valami egészen különös 
valami egészen magában álló vároa ez a Róma, hol 
pogány templomok ormán csillog a kereszt, ahol a 
hazajáró múlton uj remény lombja fakad  a az emlé-
keknek és ereklyéknek ezrei a lege fodilatca  *bb har-
móniában kiáltják oda minden népeknek éa nemzatek-
nek, hogy KrlBztus él és uralkodik... 

Még állanak a hatalmas falak,  melyek a bajdani 
Rómát áttörhetetlen gyűrűként övezték körül, még 
egfelé  nyúlnak a pogány templomok előcsarnok inak 
hatalmas márványoszlopal, még megcaodálhatók a 
forumok  és piacok oaalopcBa'nokal, ahol a római pol-
gár az ő nyilvános életét élte. Még ma la csodálattal 
toitenek el azok a paaar palo taromok, amelyekben 
valamikor Auguatus, Tibsrlua ÓB máa hatalmas császá-
rok tekintete előtt borult porba a világ. Meg vannak 
még a nagy diadalívek, melyek nagy császárok éa 
hadvezérek diadalairól regélnek, a aalnta vároa számba 
menő a ezrek befogadására  alkalmas éa pompás bi-
randeaáBŰ fürdők,  színházak és cirkuszok. Mindezek 
mellett pedig aalote egészen épségben megmaradva 
mered ég felé  a világ legnagyobb clrkuiaa n Colosseun, 
melynek hatalmas nézőterét olyan sokszor ÉB olyan 
bőségesen öntözte keresztény vértanuk vére s amely-
nek aűrű padsoraibél olyan sokszor hangzott el a má-
moros tömeg BBÖrnyO kiáltozása: chrlatlanl ad leoneB 
— a keresztényeket aa orosalánok elé... 

Valami bámulatos ÓB tündöklő világnak hatalniBa 
ereje rettenhetetlen bátoraága, magas kulturája a a 
vezetésre való termettaégnek tántoríthatatlan hite tük-
röződik tz kben a romokban, melyek minden tzónál 
éa minden írásnál snebben besaélnek egy népről, mely 
kétségtelenül hatalomra, uralomra és vezetésre volt 
teremtve, de napnál világosabban bizonyítják azt a 
megmásíthatatlan természeti törvényt ÍB, hogy egysser 
mindennek vége szakad... 

A mai Rima'négyasáz gyönyörű temploma tárháza 
és valóságos gyűjteménye a különböző ereklyék hatal-
mas tömkelegének, amelyek Krisztus Istenségének B a 
keresztény vallás lzteni eredetének élő biz ínyltékal, 
de ^ Tzlamtarj1 khBl a leggaadzgabb a saent 

keresztről nevezett bazilika, ahol Krisztus keresztjének 
több darabját, a kereeztsa lévő feliratos  táblának egy 
résaét lehet látni, továbbá Krisztus tövis koronájának 
két tövisét s egy szeget, mellyel Krisztust a keresztre 
szegezték. Itt van ezen kivit a jobboldali lator ke-
resztje s Saent Tamáa apostol ujja. Valami fenségesen 
felemelő  látvány a hatalmas lateranl bazilika la, mint 
as iráa mondja Rima a a földkerekség  valamennyi 
templomának anyja óa feje,  melyben Páter éa Pal 
apostol feje  vaa eltemetve. Nem mussse tőle épült a 
Scala Santa, a szent lépcső, amely a jeruasáleml prae-
torl hlvatalhos vezető lépcaóket foglalja  magában, 
amelyeken Krlazlus kínszenvedése napján felment 
Pilátushoz. A lépcsőkön, melyeken Krisztus urunk egy-
koron szent vérével öntőaött, csak térdenáliva saabad 
felmenni. 

Saép jégben és fenségben  talán még a lateranl̂  
bazilikánál la nagyobb a Szint Péter templom, aíöwy" 
nek megrázó hatását elmondani, leirni uem lehet. Ht 
valaki aaétlanul akarji fejét  meghajtani az embari 
alkotó-szeilem nagysága előtt és önkénytelenül akar 
térdre roskadni a nagy mindenség teremtő Istene előtt, 
ba valaki érezni tkarja azt, hogy &z utolsó harang-
augásaal a ót simára gyalult deazkadsrabbal nem jön 
éB nem jöhet el a vég, jöjjön ide a fdriSsBz  j meg lelkét 
ennek a fenaégea  alkotásnak ezer illatú balzsamában.. 

Máltán sorakoalk Szent Pétor templom» mellé 
a Sient Pal bazilika, a világ legszebb temploma, 
amely a régi Róma falain  k vttl epüit ott, ahol Szent 
Pál apostolt lefejezték.  Paz r ornamentikáju, c^odá.aira 
méltó elragadóan szép templom. Főoltára alatt Saent 
Pdl apostol van eltemetve. Homiokaatár, melyet a 
hatalmas, orz opsorokra támtszkodó előcsarnok vesz 
körül, van egy kép, melynek varázstól nem tudok 
szabadulni s amilyben ugy érzem gondolatban sokszor 
visssa fogok  térni. A kép közepén bővizű forrás  fakad, 
melynek tetőzetén fekszik  a biránv. A forrásból  nagy 
patak vine foiylk.  A patakok feie  12 juhocaka lépked. 
A forrás  felett  áll Szent Patsr és Siani Pal s felettük 
Krisztus. A kép faiett  csak annyi van írva: uoicd 
zpea — egyetlen remény. 'J ÍZ az, amire mindenkit 
vegleg megtanít R>ma... 

Tobb mint egy hete rovom az örök város ucciit 
a gyönyörködöm enzek az ódonveretB s mjgaa kuliu 
ráju városnak nagy múltjában, magasztos jeleneben s 
szép reményekre jogoaitó gazdag jövőjében. Agyamat 
fogva  tartja a mult s lelkemben hit világa gyull&d... 

Nincs meg már a régi Róma ÓB nincs meg a rági 
római birodalom, csak a hát halom tövéből Kibuggyanó 
források  s a hatalmas saobor ós faiiörmeiékek  hirdj 
tik ássak és kelet vándorának, hogy elmúlik m nden 
a abban a formában  vissza soha sem tér töóbó. A régi 
Rima romjain virul a keresztény R ;ma, melynek er?jd 
B fénye  lesújt a porba, da Iitenhez emel... 

Uj reménységek. 
A román belpo.ltika féleEziendőí  mérlege kétség-

telenül nagy eredményeket könyvelhet el. Az orsasg 
belső rendjeben óa lelki uiiiiárdiiáeábin oiyan muak̂ > 
végzett, amely dicséretet érdemel. 

Hi vissza gondol az ember az uj alkotmány előtti 
belBŐ viszonyainkra, borzongáa fogja  el. Aaokra az 
időkre, amikor 50—60 engedélyezett politikai párt te-
vékenykedett az ország kezdetében. Utálattal kell 
vissza emlékezni azokra a szabadjára engedett időkre, 
amikor a sűrűn Ismétlődő választások iUr zavaiában 
elképzelhetetlen alapokon mérgezték a lelkek békéjét. 

Politikával foglalkozot  itt a legutolsó faluil  pol-
gártól felfelé  mindenki, aki munka nélkül akarta biz-
tosítani a maga tusyaBágát. Fájt nézni, hogy mi módon 
kanáazosodik el a politikai élet éa milyen vesaedolme 
sen aüllik az ember bolondltáa szlntjere. 

Az uj alkotmány a tizenkettedik órában ragadta 
kl az országot a politizálái járványának fertőjéből.  Az 
utolaó pillanatban jött a kemény ököl uralma, amely 
nagyszerű fogáaaal  kiütötte a tömag Bzenvedélylyó 
aljaBltott politikát mindazoknak kezéből, akik vissza-
éltek azsal. 

Mi kisebbségek, akik állandó colpontjai voltuak 
a pártok Ígérgető kegyének, akiknek a bőre annyi fóle 
pártállás szerint égett, egyenesen bálával tartósunk 
annak a féiflia  elhatározásnak, amely az országot 
máról-holnapra megszabadította a biztoa összeomlás 
felé  sodródé nagy politikai bábéitól. Nekünk különösön 
Jótétemény volt, ahogyan a megvadult polgárnak kezé-
ből kivétetett annak a tiszteletreméltó jognak gyakor-
lása, amellyel aa utóbbi Időben maga sem tudta mihea 
kezdeni. Amelyet Bzázfelé  Izgattak, bolondították, min-
den lélek és felkészültség  nélkül uszítottak. 

Nem vitás, hogy egy fél  esztendő alatt csoda 
történt. A tekintély kormánya valóban kezdi vls?z»-
ezireznl a fogalmak  tekintélyét és na aa érzésünk, 
hogy miaiha előkéseit egy közvéleményt olyan nagy-
fontosságú  belső kérdések igazságos megoldásra la, 

amelyet párt kormányok mindig arzil utasítottak el, 
hogy a közvélemény nlncten még arra megérve. 

A világban nagy tisztulási folyamatok  éBslelhetők. 
EJ ramélul merjük, hogy a ml oraaáguak Is okoa böl-
cseséggel lép rá a halyaet megkívánta Intéakedéaek 
útjára. 

A kisebbségi főkormányblatosaág  felállítása,  n 
kisebbségek hslyzetát tisztázandó rondalettörvény, a 
királyi helytartók beiktatásán Itt-ott megnyilvánuló bé-
külékeny hangok uj reményekkel töltenek el és aat 
engedik hinnünk, bogy buta esztendő után ennek a 
földnek  történelmi népei mégis egymásra t alélunk. Ast, 
amit elsikkasztott a tétlen politika hazngaága, aat meg-
hozza a muaka kormányának aktív komolyaága. Van-
nak események, amelyek mintha derűlátáara hangolnak 
éa azt sejtetik, bogy kiérett a meghékűlésnek, a meg-
bocsátásnak as együttes boldogu áauoknak müve. 

Áttekintés a kormány 6 havi épitő lankájáról. 
Napirenden az értelmiségi munkanél-
küliség elkhelyezésének kérdése. 

Bukarest, augusztus 31. 
A kormány erélyes kézzel uyult bele az értelmiségi 

munkanélküliség és a szociális bajok orvoslásának módjába. 
Igy akarják telrenni a harcot a fertőző  betegségek, másfe-
lől a táisadalmi zavarokkal szemben., 

A munkanélküliség megszüntetésére irányuló offenzívát 
maga CalineBcu belügyminiszter vezeti. Még a mult évben, 
beiktatása alkalmával nagy optimizmusáéi jelentette k i : 

Nem ismerek akadályokat. Átvettem ennek a tárcának 
vezetését: rendet teremtek s győzni fogok  Királyom és Ha-
zám érdekében. 

Acélos energiával, tapintatos ügyességgel, ahol kellett 
Kutusoii'-féle  visszavonulással, mástelfl  Napoleoni támadással 
sikerre is vitte a vállalt feladatot  A rendcsináló program-
mot pontról-pontra megvalósította. 

Egy olyan orazágban, mely már a polgárháború küszö-
bén állott, létrehozta a szellemnek megszelidülését, elfojtotta 
a katiiinai vágyakat s megteremtette a becaiiletea épitömanka 
légkörét, az anarchia összeomlott az államtekintély előtt. 

Armand Calinescu belügyminiszter az eddigi bátorság-
gal és megfontoltsággal  kezd az építőmunka második sza-
kaszába. Az értelmiségi munkanélküliség megoldása is az ő 
hatáskörébe tartozik. Az egészségügyi megszervesést Mari-
nescu miniszter végzi. Ghelmegeanu közlekedésügyi minisz-
ter az útépítési programm élére állott. Balea munkaügyi 
miniszter ennek a tárcának keretében dolgozott ki sokatigérő 
tervezetet. 

Mitita Constantíneacu vállain három nagy felelősséggel 
járó gazdasági feladat  nyugszik. A Nemzeti Bank, a gazda-
ságügyek és pénzügyek irányítása. Az előző kormányzattól 
eltérően, amikor képzelt .jogokkal, de ugyanilyen kötelessé-
gekkel is rendelkeztek a miniszterek, ma tárcáik keretében 
részesei az államhatalomnak, de maximális a felelősségük  is. 

Ezelőtt a programm szép hazugságokból éB választási 
jelszavakból állott. Ma a miniszteri tevékenységet nem ter-
heli választási kötelezettség, az ígért programm pedig gyors 
végrehajtást követel. Igy történt, hogy ami 6 hónap alatt 
megvalósult, ahoz régebben 6 évtized ia kevéa lett volna. 
Ma a programm nem narkotikum, vagy rikító üresség, de 
komoly kötelesség vállalás. 

Nem szembeötlő ez a haladás a multakkal szemben ? 

A Szent Ferenc-reiid legfőbb  kormányzó-
jának látogatása Csiksomlyón. 

Augusztus végén nagy eseménye volt vármegyénk 
méltán népszerű barátjaíuak, a csiksomlyói Ferenceseknek. 
Erdélyi látogató utján hozzájuk érkezett a Szent Ferenc-rend 
legfőbb  a t y j a és k o r m á n y z ó j a , P. L e o n a r d o M a r i a 
Be l lo , a Simában székelő miniszter generális. Évszázadok 
óta nem történt efféle  látogatás. Érthető, ha a túláradó 
öröm, azorongás, boldog izgalom vegyes érzelmei dobban-
tották meg a barátok szivét. A kolostor egész népe, számo-
san a falu  és a város híveiből — a máshonnan is jött bará-
tok ott fogadták  a Föatyát a templom előtt, ahová augusztus 
hó 29-én este 7-kor érkezett meg. Bevonultak a templomba 
éa a főoltár  előtt a zárda nevében P. Szőcs Dénea házfőnök 
köszöntötte őt latin nyelven. Bövíden ismertette a rendház 
éa templom történetét a azázadokon át betöltött nagy hiva-
tását. A világi papság a a caiki hívek üdvözletét éa hódo-
latát Biró Ferenc főeBperes  tolmácsolta. A legfőbb  Atya 
megköszönte az üdvözlő szavakat s rövid beszédet intézett 
a néphez, m e l y b e n b u z d í t o t t m i n d e n k i t a h i t b e n 
való á l l h a t a t o s s á g r a éz M á r i a t i s z t a l e t é r a . A be-
szédet a házfőnök  tolmáoaolta. Utána Szent Fereno áldásá-
ban részesített mindenkit. 

Auguaztus hó 30-án reggel 7-kor szentmisét mondott 
az ősi templomban; evangéliumkor beszélt a templomot 
megtöltő hívekhez. Mélyen megkapó, egyszerű szavakban 
rajzolta a Szent Fereno, Szent Róza éa Szent Domokos 
nyomain haladó lelki élet asépaégét éa áldásos erejét Ez a 
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lelki élet agy mond— nemcsak a földi  életet 
teszi elviselhetővé, sőt széppé, hanem — ami 
legtontoaabb — megszerzi az örökéletet. Mint 
később mondotta, rendkívül jólesően hatott rá, hogy — bár 
hétköznap volt — oly sokan eljöttek s csaknem valameny-
nyien szentáldozáshoz járultak. Mise után Szent Ferenc 3-ik 
rendjének tisztelgését logadta a sekrestyében. P. Fidél volt 
az üdvözlő azónok, ugyan ő tolmáoaolta a Főatyának a 
tercáriusokhoz intézett szavait Valamennyit bemutatták neki 
s egyenkint megáldotta őket Délelőtt 11-kor a Szerafikua 
növendékek diazgyüléaét rendezték a nagy vendég tiaztele-
tére. Délután 3 órakor meglátogatta a róm. kath. főgimná-
ziumot ; a bejáratnál Dr. Csipak Lajos iőgimn. tanár, kano-
nok üdvözölte és áldását kérte arra az intézetre, melyet a 
Ferencesek alapítottak ezelőtt háromszáz évvel. A délután 4 
órás vonattal Brassóba ntazott, hogy meglátogassa éa meg-
ismerje a 83 éves, szentéletü P. Csiszér Elek Ferences Atyát. 

Ez a látogatás rövid volt a mégis mély nyomokat fog 
maga ntán hagyni. Csak a külsőt nézve is, mennyire meg-
kapó és fölemelő  vonás az egyszerű Ferencesben: a nagy-
ság, kiválóság megjelenése a legegyszerűbb külsőben I A 
világ összes Ferenoeseinek legtöbb atyját és vezetőjét ugyanaz 
az egyszerű szerzetes ruha fedi,  mint ami a legkisebb Irátert, 
mint ami egyszer fedte  az Első Ferencest. De a Komából 
jövő Főatya látogatása közel hozta egéazen hozzánk Róma 
lelkét, az Aaazi nagy Aszkéta hódító, győzedelmes szelle-
mét Szent Fereno szelleme hét évszázsd távolából is eleve-
nen él és hat. Hatalmak, koronák, erősségek porbahulltak, 
Szent  Ferenc  alkotásai  ma is élnek  és élni fognak.  Nem-
csak a kolostorokra  gondolnak,  hamm a szivek millióira, 
akikbe  ez a mezítlábas  egyszerű  barát — éppen mert soha 
emberben deriis,  meleg emberi szív,  költői  kedély,  szárnyaló 
képzelet  nem egyesült  vonzóbb módon  a csodásan  mely 
lelkiséggel  — betesugározta  a lemondás,  alázat,  áhítat, 
önzetlenség,  áldozatkészség,  tiszta erkölcs  — a krisztusi 
élet  mindent  lenyűgöző  szépségét  és mindent  lebiró hatal-' 
mát. Millió  és millió  sziv dobban  össze ma is s érzi az 
örök  tavasz fuvalmát  nevének puszta hallatára.  Szent  Fe-
renc kordája  a középkor  végén megkötötte  a szétrepedni  és 
összeomlani készülő  világot  s ma is a Ferences  szellem, 
az abból kisugárzó  felsőbbrendű  erők  és erények  képesek 
megváltani  és nyugvópontra  juttatni  az egymást marcan-
goló s egymásra robbanni készülő  embereket  és nemzeteket. 

A. V. 

A segesvári iparos kongresszus. 
Irta:  Véosey  Gyula. 

Már nagyon régen várt kérdéa oldódott meg a 
segesvári országos kisiparos kongresszuson. Ba a kér-
dés a romániai összes iparosok egységes szervezetbe 
tömörítése volt. 

Igen nagy horderejű kérdés, mert ez Ipari terme-
IÓB szolgalatában álló kisiparosságnak hiányzott egy 
oly közös össaefogó  Ez>rve, amely kípes eredményes 
harcot vivnl a létérdekük blatosltáaára. Minden Iparos 
azerv, legyen aa uulo vagy szakmai szindikátus, akár 
klsiparoB liga, egymagában elégtelen komoly harcot 
vivnl tBgoltaága miatt as ipartörvények megváltozta-
tása érdekéhen és nem tud eredményes lenni a beteg-
aegélyzó átszervezése mellettt munkájában sem.; 

A kongresszus előkészítése alatt komoly aggo-
dalmat okozott az, bogy a gataczl kisiparos ligt akarta 
az&mára megszerezni a vezetést éa saját Boraiba akarta 
állítani Románia kisiparosságát. Ea ellen természete-
sen ésBzerüen kellett tiltakozni ugy an ók'rályaágbeli, 
mint aa erdóiyi kisiparos rétegnek egyaránt. 

A szászok egyszerűen ugy fejezték  kl tiltakozá-
sukat, hogy tüntetőleg távol maradtak, a brassói kia-
iparosságot padig szintén visszatartották a gyűlésről 
ód igy hiányos k ipriS9letben, kevés létszámmal jelen-
hetett meg a kisiparosok delegációja. Sijnos, a ml 
megyaaiail ilictőla^ városunktól az Ipsroüáj szer 
vazatlenságe miatt dsiagicló nem je euheteU mag, a'iik 
olt voltunk, azok caak tajékczidnl óa tanulni meutünk. 
Mtft  a gyűlés Bzttnetaiben az iparozság különböző 
vároeo'iból való vezetőivel való beszélgetésem kapcsán 
arról győződtem meg, hogy máshol aa lparo ság sür-
gős szükségességét látta már rág az egyesült erővel 
való létbirc vállalásnak Meg is alakították a védelmi 
azarvelkei, de az idők múlásával kitűnt, bogy sz nagy 
erjdméoyek elérésére elégtelen. Igy vetődött fel  a 
központi, egész orczágot átfogó  szarv léteBitásénak 
gondolata Kár, bogy az erdilyi komoly veaető ténye-
zők csak kevés ez tatban Ismerték fel  a részvétel fol-
tétlen szükségességót, mert sokkal jobban alakulhattak 
volna az események, mint azok a segesvári kongresz-
tzuaoa kialakultak. Kár csak -gyaldau laformáció  alap-
ján vissza tartani az ország Iparosságának egy rsszát 
csak azért, mart egy alakzatnak a ténykedése nem 
tetaaik. Véleményem szerint ezen mág mind g lehet 
segíteni azzal, hogy egyszerűen nem jéru'nak hozzá 
a felvetett  javaslathoz, hanem annak inogsz tvazásától 
távol maradnak. Abban az ess. ben pedlj ha életre való 
javaslatuk van, akkor elő voie, hlBzen mindenki erre 
várt. Honnan tudták sz Iparosság vesatől aat, hogy 
egy nagyváradi fiatalember  javaslata ugy a románok 
mint a magyarok ráBzéről elfogadhatónak  b'zonyult, 
amely aztán megteremtette az o»zág iparos egységéro 
as első komoly lépést. 

Nem akarom időrendi Borrendben fe'.aorolni  sok-
szor a tárgyhón nem iz tartozó kérdések tárgyalását, 
mart ldőtrabló Bsalmacséplés volt csupán az előadások 
jó résae. A kérdéB akörül forgott,  bogy egy meglévő 
országos Baerveaethea cíatlakozzon-e a kisiparosság 
öaszoBsége vagy kiépítsen egy uj országos szervet, 
amelyhez az eddigi szervesetek lecsatlakczjának. Sze-
rencsére egyik sem történhetett meg, mert egy Bse-
rencsés javaslattal egy saervezat közötti delegációs 
bizottság megalakítását határozták el. 

L A P O K 

Ezzel a javaslattal az eddigi szervesetek nem 
venllk el gondosan feltett  önállóságukat, sem vagyo-
nokat, hanatn kiküldötteik révén egy iparos parlament 
forma  szervben feltárhatják  sérelmeiket óa enen as 
Iparos parlamenten keresztül, mint országos érdek 
képviselettel komoly eródményeket érhstnek el. M;rt 
egészen máakép reagál az Uletékea mlnlazter utn egy 
országoa azervezet kérésére és másként Intézi el egy 
helyiérdekű szarv sérelmeit, ba azoknak nincs kellő 
sulyuk sem létszámban, sem tekintélyben. 

Igy a segesvári iparos kongresszusra 67 Bzerve-
zet küldte el Írásbeli megbízás alapján delegátusait, 
bogy a fentlek  orvoslására kiutat találjanak. 

Vároinnk Iparossága, mint emiitettem nem küld-
hetett delegációt a kongresszusra, mert nincs semmiféle 
iparos szervezetünk. Ep ezért kiásó groteszkül hatott, 
amikor Bartha János villany- ÓB vlzvezatók szerelő a 
hétfő  delelőttl gyűlésen a várofuak  iparossága nevében 
a galaczl klsiparoB liga támogatását kérte a Bzervez 
kedéshez rzial a megoko'áual, bogy „25 szervezetlen 
csíkszeredai kisiparos jött el S)geavárra". Ea nem je-
lentette azt, hogy nevűnkben a saját szakái'ára Ilyen 
kijelentést tegyen. 

I.yen ballépést ntm Beülhet máa, csak tájékozat-
lanság ÓB hiszem, hogy eddig meggondolhatta lépésé-
nek helytelenségét. 

Hiszen ha sokan tudnák azt, hogy milyen meg-
fontolandó  lépés egy ilyen lecsatlakozás éB azt IB, hogy 
mennyire meg kail választani a Baját érdekeinknek 
i -gjobban megfelelő  formát,  akkor óvatosabban kt z ti-
nón ek i y fontoa  kérdésekét. 

Rövidesen összefoglalom  a segesvári gyűlés ered 
ményót. 

A sok bonmentő javaslattal a vasárnap dilelőtu 
és délutáni gyűlés eredménytelen marad-. Csupán Ko 
vács nagyvaradi iparos javaslata volt az, amelynek 
alapján ugy szövegezték meg a kongresBiuil határo-
zatokat, hogy egy 11 tagu idúlgienea bizottságot ala-
kítottak az ország k'Jlöobaző iparos sz-rföltő  , tmaly 
aatán kidolgoz egy teljes batir z*ti javaslatot. Ezt n 
javaslatot aztán egy ujabb delegációs gyüles szavazza 
meg éa ezzel a központi Irányító szabályzat mag 
szilietik. 

Ml la leBz ennek a haszna kérdezheti akárki? 
EiBŐaorban ia az adózást érintő törvények medo-

sitásárj iparos parlamenti javaslat. Másodsorban ae 
oly égető fontosságú  betegsegél) z3 ügy rendezése, 
kiharcoláaa annak, hogy jobb orvoBi és gyógyBser ki-
szolgálást kapjon a biztosított. 

A nyujdlj ügy k.'dvezíáb elintézése sib. 
Azon kivüi az Iparos parlament el tudjá azt érni, 

hogy a tanoncoktatás egészségesebb alapokra helye-
ződne. A mostani helyaot tarthatatlan, kl felelős  szert 
a Bok kárért, ami ugy a román, mint a magyar tanonc 
réteget éri az elégtelen "oktatás miatt, amikor őrült 
tempóban fjj<ódiz  a nyugati államok ipara? 

Könyvtárra valót lehelne Írni ezekről a kérdé-
seiről. Z «ró gondolatként p:dig felvetem  tisztelt ip <ros 
társaim között, hogy gondu'ĵ nak arra, hogy szinte 
UIO'BÓ órában éreztük szükségességét sz itteni szer-
vezkedésnek. Hiszen az uj alkotmány erre lehetőséget 
ad. Minoyivel szebben nezce ki megyénk iparossága 
egy eróa szervezetben, minden mesterség csoportnak 
külön lenne egy céh formája  ŐB ezek tömörülnének 
egy csikmegyel lpiroa szervezetbe, amely az újonnan 
alakult Ip iroa parlamentben méltón képviselhetné magát. 

Szeptember  11 -én  lesz  <i J&lávia-neven&pi  bitcsu 
Csiksomlyón. 

A buceu sorrendje  a következő:  Szeptember 
10 én,  szombaton  délután 3 órától  gyóntatás  Este 
6 órakor befejező  szentbeszéd  és  ájtatosság.  Este 
9 órakor szentbeszéd. 

Szeptember  11-én,  vasárnap reggel  5 órától 
gyóntatás  és  félóránkint  szentmise.  8 es 10 órakor 
ünnepélyes  szentmise  ós szentbeszéd.  Délután  3 
órakor befejező  ájtatosság. 

A buau szónokai: P. Lukáos Maotvét,  P. 
Vitéz  Berárd,  P. Gábor Anasztáz  ésP.  Deésy  Ipoly 

Tiz éves találkozó. 
A helybeli róm. kath. főgimnázium  1927—28 ban 

egyszerre kát d:ák-rajt bocsátott kl szárnyai alól: a 
VII. éa VIII. osztályt. Ez a tanév volt az első, amely-
oen óletbe lépett voit ÍZ  uj tanügyi ötlet: a hát osz-
tályod rjndster. Auju^.us hó 21 en a* tgyLorl VIII. 
oiztáiyoáok — belevonta régebbi osztálytaruaifcat  ÍB — 
rend; -ztbk ktdveB, bensőséges tulatkozó üuaepet. El-
jöttek felújítani  a benső kapcsolatokat, me'yek az is-
kolához füxik,  fo.ujitanl  azokat nemes tBzméket és 
clotelveket, melyeket tz Iskola mint értékes kincset 
u-i tarsolyukba rakott, eljöttek, hogy felfrissüljenek  a 
gondtalan, boldog diákkor kedves emlékeiben. M*g-
jelcnek a találkozón: Márton Antal al  falvi  plébános, 
Löffler  Aurél  pénzügyi ellenőr,  Lőrincz  Géza a 
Wagon  Lits  tisztviselője.  Imre  Lajos ügyvédi  tit-
kár, Keresztes  János  végzett  tanárjelölt,  Pálosi 
Géz a postahivatalnok,  Bordóoz  Gyula  gazdálkodó, 
Sprenoz György  jogszigorló,  Mihály  István  keres 
kedői  azok közül, akik veiüc voltak s 4—5 osztályt 
vágeatek: Biró Zoltán  elektroteohnikus,  Derner 
Gyula  gazdálkodó,  Karda  Ödön kereskedő,  Kedves 
Lajos hentesmester,  Veégh  Miklós  Ganz-tisztviselő 
A többiek: Antal István mérnök Veszprém, Csiszár 
András főhadnagy  Esztergom, Zrigmoad József  fake-
reBkedő, Diák Ferenc ügyved, Ambrus Saanlszló plé-
bános, Szekely Vilmos legyzól titkár levélben üdvö-
zölték táruikat. D. e. 10 órakor aa Intését kápolnéjá-

31. Hám. 

ban saenlmlsón vettak részt, melyet osztálytársuk 
Márton Antal plébános mondott, közvetlen, megkapó 
beidet Intézve hozzájuk. Mise után az egybagyUltek 
nevében Sprencz György köszöntötte " Alma Mttert; 
Albert  Vilmos  Igazgató-helyettes válaszában örömét 
fej'zta  kl a visszatérésen s aa abban megnyllatkrzi 
hálán és hűségen B kérta őket, hogy továbbra ia tán-
toríthatatlanul ragaszkodjanak az lntízrt szelleméhez, 
az Intézet edta legnagyobb kincshez: a mólyen vallá-
sos érzület- éa gondolat világhoz. Ez a szellem nem-
csak bátorító és vigasztaló géniusz, hanem világító 
fény  és erő sz élet harcában, BB élet bármilyen sötét 
éjssakijában. Ea aa erő lendületet ad és egyensulybaa 
tart s az életeorsaal vivőit kemény harcban legbizto-
sabb záloga a győiehmnek. A találkozók szép tettben 
la kifejezést  adtak hálájuknak. L'iffl  >r Aurél Indítvá-
nyára 8200 leit adományoztak; ebből 600 lejt egykori 
Igazgatójuk, Kaaaai L >jos slnmíókére szántak, a többit 
évvégl jutalomra kiváló előmenetelő, szegény diákok-
nak. Majd beírták nevüket a vecdíg konyvbs éa meg-
tekintették sz Intézet gyűjteményeit. 

D 'Iben ticn?pi ebédre gyűltek ösEze a Kaszinóban, 
hol páran rokonak közű! Is megjelentek: Lőriacz Jó-
zsef  v. bankigazgató, K. Sprtnz H ilón Sprencz Gizi. 
A tanárok: Dr. Oipak L-»joa, Albert Vilmos éa Antal 
Aron volt osztályfőnökük  hol derüa, hol komoly hangú 
pohárköszöntőbben a mult omlókéit elevenítették fel. 
Márton Antal a találkozók báláját tolmácaolta egykori 
tanáraik iránt. 

Augusztus 28 én, B mu't vasárnap, az 1927—28. 
tanév vég«u kiröppent VII. osztály tartotta 10 évts 
ta'.ák»zóját. A rt'gi ofzáyár.ek  közül megjelentek: 
Jikab Lász'ó hittanár, dr. György Antal, Csedó JJDOS 
ea dr. Mtthé László ügyvédek, Cseh Aedráa magán-
tisztviselő A tanárak közül resztvettek: Papp Jiooi 
Igazgató, dr. Cslpak L íjosj A b9rt Vilma', Pu cbárd 
J^nos, Bu sek G,u Purman D'zső, dr. Buzáa Márton. 
Aa eatl barátságoR vausorán az Ama Mit ri Pspp 
Jino^ igsrgtt ó es dr. Cslpak Lijîa azólaititták m-g, 
mig J.ksb Lv>z ó társai navébeu az intézet Iránti 
hálának és ragaez^odávnak adott hangot. Mindkét ta-
(álKozó ezeretst lakcmájaról a M;gy*r Kasatcó Vfn-
dáglőjí gondoskcditt minden igényt kielégítő Ízléses 
módon. 

Egy ilyen visszatérés ez ősi nevelő dajkához, z 
csa'ád után a leghűségesebb és legodaadóbb gocdoBó-
boz: az lakolához — próbája és bizonysága két igen 
nemas emberi érzelemnek: a bflségaek  és halának. 
Mindig eszünkbe jut ilyen találkozók alkalmával az 
anya és gyerünk maghitt meleg viszonya A gyermek 
a hoafzu  távollét u an, a hofszu,  tövises vándorukról 
v!assatór az Alma Miterhsz, az édesanyához s a mindig 
jótágos, hűséges aoya — az iskola megáldja vlssza-
laseatérő küzdelmei gyermekét s ez áldásból fakadó 

uj raményekkei, uj erőkkel bicsátja további u jára. —t. 

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

1926—1938 A nemzetvédelmi miniszter a katonai eléké-
szltfl  felügyelőktől  arról értesült, hogy az egyes munkaadók 
nem engedik munkásaikat, hogy kötelező katonai előkészítő 
foglalkozásokon  résztvegyenek. 

Ezért felhívjuk  ez alkalommal ls az érdekelt munkaadó-
kat, hogy a premlllt&r szolgálatra köteles fiatalokat  engedjék 
el a foglalkozás.-a,  mert különben büntetésnek teszik kl magukat 

A munkaadók és a premllltár fiatalok  közti konfl  ktns-
ban az Illetékes Hnnkakamar&k döntenek. 

— 1905—1938. A mankaílgyl miniszter 53 421—1938 hatá-
rozata értelmében jullns hó 25-től szemptember hó 15-lg a 
nemzetközi tmnaportórök a határ vámoknál dolgozhatnak d. u. 
15 és 19 óra között ls 

— Nemzetközi inlntavásárok: Belgrádban szeptember 
10—19-lg, Marsellleben Bzeptember 17-től október 3-lg, Lelpztg-
ban augusztus 29-tól szeptember 1-lg. 

— 1966 -1938. A Uasa Fondului Naţ onal al A?latlel 
48.686—1938. uz alatt közölte, hogy az ellenőrző szerveit szi-
gorúan eltiltott* attól, hogy azoknál a vállalatoknál, melyeket 
ellenőriznek kalönböző könyveket, törvényeket, stb. ajánljanak 
megvételre. 

Ha mégis Ilyen ajánlatokkal jelentkeznek személyek, 
azok nem tartoznak az Intézmény kötelékébe éB a rendőrség-
nek átadamdók. 

— No. 2103—1938. A marosvásárhelyi „Avram Ianou" 
tanono otthon folyó  évi szeptember 12-én délután 4 órakor az 
intézet Igazgatósági helyiségében ériejtést tart kenyér beszer-
zésére, 00» 300000 Wl; zöldségfélékre  coa 100 000 lel: és kü-
lönböző anyagokra ooa 70.000 lej értékben. 

Sikertelenség eBetében.az árlejtés megismételtetik szep-
tember hó 16-án ugyanazon Időben. 

Bővebb felvilágosítás  kapható naponta az Igazgatósági 
Irodában. 

— No. 2170—1938. A Buku eţtl-1 Sfatul  Negustoreso Cent-
ral és Görögország baratalnik társasága a S»lontk-t nemzet-
közi vásárral kapasolatban folyó  év szeptember 12—25-ig a 
„Transilvania* modern motoros tengeri hajón társas utazást 
rendez — Részletes prospektus betekinthető a kamara titkári 
hivatalában a hivatalos ó'ák alatt, vagy levélbeU megkeresésre 
válaszol a Sfantol  Negustoreso, Calea Vlotorlel 29 Buanreţtt. 

I t l U t w t - S t i l e t 
Tisztelettel hozom a nagyérdemű vásárié közönség 
szíves tudomására, hogy ai addigit felülmulö 

mézeskalácsos sátrommal 
a oslksomlyói K l s a z s a o n y n a p i buosura 

megérkezem. 
Szíves pártfogást  kér, kiváló tisztelettel 

D É Z S Y 
elaő udvarhelyi (Odorbeiu) oklevelaa aéiaskaJáeaos 

Abucureatl vagylntézet által magvizagálva éa safladélyezve 
Kérem a sátor fölötti  névre figyelemmel  lenni. 



3 áa. C S I K I L A P O K k olaL 

Papp Daiila tábornok marostartománri 
királyi iielytartd beiktatása és életrsuza. 

Aa erdélyi tartományok királyi helytartóinak ünne-
pélyes beiktatás» megtörtént Aa n] közlgaagatásl tör-
vény eaaol beindítja aa orsság n] vérkeringését. 

A koloasvárl, tomeavárl ia gyulafehérvári  tarto-
mányok királyi helytartóinak beiktatásán Htron Crlstea 
pátriárka miniszterelnök, Armând Callneacu belBgyml-
slszter magnyUatkoaáaait hallottak. Jól esősn idézzük 
szavukat, amelyek arról szólnak, hogy az állami élet-
ben nem teaanek kűlömbséget a román állampolgárok 
kösött. 

A királyi helytartók kösül alábiakban Ismertetjük 
Papp Danlla tábornok életra]sl adatalt, mint akinek 
helytartósága alá tartosik Cslkvármegye ls.... 

Papp Danlla tábornok, Uaroa-tartomány királyi 
helytartója, 1868 ban született a zarándmegyel, ma 
aradmegyei Acsva közságben. Az elemi iskolát Körös-
bányán, a középiskolát padig Kolossvárt végezte, mint 
első tanuló. 

1887 ben a wlanarneustadti katonai akadémiára 
került, amelyet 1890. angnsztus 18 án, mint ssássvárosl 
64 gvalogesred hadnagya hagyott el. 

1894-ben tanárnak neveslék ki a nagyszebeni 
kadettlakolába, ahol 1899 lg mBködött, amikor aztán a 
bécsi mérnökkari főiskolába  vezényelték. 1901-ben kl-
nevesték a mérnökkari vesérkarba, majd Prsemysl 
erődbe helyesték, de 1904-ban Ismét csapatszolgálatra 
oastották be a nagyszebeni 2 számn gyalogezredhez. 

Két évvel később visBsahtvták a mérnSkkarl vi zér-
karhoz, ahol a komoródl mérnökkari Igasgatóaágot 
veaette, 1910-be pedig Trentbs helyeaták, ahonnan 
1914 ben, a világháború kitörésekor, őrnagyi rangban 
Galíciába küldték, a sieneavai hldfó-erődltéal  munká'a-
tok veaetéaére. Itt a parancsnok távollétében ó vezette 
a védelmet és sllsmerésttl aa elsők kczltt kapta meg 
a vaskoronarendet. 

Bsután as 54. hadosstály vasérkarl főnöke  lett, 
azután pedig Bukovinában akkor Bs6rvesett gyalogsági 
Iskoláhos került, 1915. Januárjában pedig átvette B 
Fischer csoport-béli 7. zászlóalj parancsnokságát, amely 
később önállóan harcolt Bukovinában. 

1918 lg volt parancsnoka a híres Papp-dandárnak, 
majd sz olasz frontra  kBldték, abol résst vett as 1918 
bell támadásban. A hadsereg szétbomlásáig tz olasz 
fronton  volt, decemberben asután klneveatek a Consiliul 
Dirlgeatbe, majd tábornokká léptették elő B ebben a 
minőségben Boer tábornok vesérkari főnőké  lett, később 
pedig ó vetts át a 18. román hadosstály parancanokságát. 

Rísst vett a tiszai harcokban. 1923-ban a craiovai 
1. hadtest, 1924 ben pedig a koloasvárl VI. hadtest 
parancsnoka lett 

Nyugdíjba vonulása után Kolossváron és Gyula-
fehérváron  élt a mult évig, amikor as erődítési mun-
kálatok IgasgatÓBágának müsaaki tanácsadójává ne vés-
ték ki és a mérnökkari felflgyelóséghes  osatotték be. 

öfelBége  a Király érdemdús mBködését ls Jutal-
mazta azzal, hogy most Maros-tartomány királyi hsly-
tartójává neveste a dicsőséges multu katonát. 

B U T Q R I 
Bizonyos okok miat t 

butor-készletemet 
k i á r u s i t o m 
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A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Miért van a z . . . 

Nápoly, augusztus 8-án. 
írté:  Dr. Ábrahám Ambrui. 

Kicsi hajónk fedélzetén  át-át csapnak a haragvó 
tenger habzó hullámai. A köaelgő OBte feketére  festi 
a kéklő nagy vizet. A sslklaormon, a világító torony-
ban k'gyullaid a lámpa. A hullámok nőiek, csak nőaek. 
Közel s távolban morajlik, habsik és lúg a rettentő 
nagy ur, a haragvó tenger. ÉB lassan lessáll as est 
Csillagok gjú'nak és gyűlnek a tlBsta kék égen s aj-
kunkról felcsendBl  aa ének... 

8 a hajócska caak sakatol, csak kflsköd,  csak 
Blet, csak megy, hogy elérje Nápolyt. A kicsi hajó 
hátán egymás mellett ttlve békésen bessélgot a avéd, 
a német, a lengyel, aa olass a a nyughatatlan, mindig 
egymagában bódorgó, tudni és látni vágyó álmatag 
Bsékely... A hajó motorja saaporán kattog, fürgén  forog 
a csavar B mira as est mindent sötétbe von a nagy 
vla hátán, lassan feltBnlk  Nápoly, a panar fényben 
ússó nagy parti város, az ljesstő, vörös tflzosslopokat 
okádó Vezúv s minden tengeren járónak titkos vágya, 
a pârt-

ii «Jócskánk partot ért s mi, kik talpunk alatt 
ismét szárazföldet  érzünk elmondogatjuk agymásnak 
olassul, angolul, németül, hogy örülünk, hogy elmúlt 
a vesséiy. hogy ssép volt a nap; hogy élvoaetsB volt 
a kirándulás, hogy gyönyörfl  volt Iskhia aa őrök aöldbo 
öltöatotatt sziklás, hatalmas sslţet, hogy pompás és 
kellamss volt a parti homokkal harcoló keBerfl  tenger. 

A nagy világváros hatalmas uccáln morajlik aa 
élet A tenger felől  felkerekedő  hBvöa esti fuvalom  s 
a sndát pálmák, aa ávaaánadoa platánok áa fenyők 
alkotta park hűvös padjai kicsalták, a nap fonó 

Márton Ferenc és Siklódy Ferenc nan; sikere Budapesten. 
Budapest, augusztus lió. 

Másfél  évig tartó ádáz küzdelemben, két 
orsaágos éB két siQkebb pályásat idegölő ver-
sengése után, 107 pályáié közül csikszentgyörgyi 
Márton  Ferenc  feBtőmüvész  és ditrói Siklódy 
Lőrinc  szobrászművész közős pályaművét fogad 
ták el n budapesti 1. népfelkelő  honvéd emlekmtt 
megalkotására. 

A két BokuzoroBán kitüntetett müvééi 
pályaműve kétségtelenül a legérdemesebb. A 
mü a világszerte elismert magyar katonai eré-
nyeknek megrázó erejű apoteóiisa, Magyaror-
siág legsiebb hősi emlékműve, melyet a nyá-
ron nagy ünnepségek mellett lepleztek le a 
Dunapartra néző Vámháztéren. 

A Dunapartról megkapó látványt nyújt ai 
állványzat keretébe foglalt  emlékmű. Gyönyör-
ködtetó és lebilincselő a két szoboralak kom-
poiieióbeli egysége. Egyetlen égrecsattanó len-
dület, kirobbanó akarás és halálos elszántság 
ez a két pompáB bronzember. AB előtérben álló, 
hatalmas mozdulattal hátrahajló és szuronyával 
lesújtani készülő ifjú  honvéd s a szétdúlt fede-
zékből mögötte kiemelkedő gránátvető öreg 
népfelkelő.  Roppant mellkasán szikrázva törik 
meg a fény,  kemény iimai ai indulat elsöprő 
ivében élettel lüktetnek, szinte hallik óriási 
lélekzetvétele és szinte várná félős  rémülettel 
a szemlélő, hogy marka elengedi a kézigráná-
tot, mely ennyi erőtől űzve bizonnyal a túlsó 
Dunaparton esne le. 

Aki látta már Márton  Ferenc  festményeit, 
vagy szobrait (pl. a kecskeméti Katona József 
emlékmű Peturbánját, amelynek fényképét 
annak idején a Csiki  Lapokban  is közöltük, 
vagy a rákoskeresztúri hősök emlékmüvét) ai 
rögtön megismeri a budapesti nápfelkeló  hon-
védek alakjain Márton  mester kirobbanó ere-
jét, ai „örök  székely"  lendületét és haláltmeg-
vető elsiántságát. Nem ismerünk művészt, aki 
ezt a lobogó vérű, ízig-vérig magyar, elszánt 
éB dacos két alakot Márton  Ferenc  negyszerü 
elgondolásához hasonlo nagyszerűséggel meg-
eleveníteni tudta volna. Az erő, az akarat és 
a mozgás oly CBodás alkotása a mü, amely 
a maga nemében páratlannak mondható. 

Ilyen művet osak ai tud alkotni, aki száz-
százalékig átérzi  és átéli  a hires doberdói 
OBaták minden szenvedését és azok megrázó 
megelevenitéséhei tehetsége is van. De még 
ei sem elég I lgai magyarnak kell lenni annak, 
aki oly hűen tudja megrajzolni saját fajtájának 
alakjait és szemrebbenését, mint azt Márton 
Ferenc  és Siklódy  Lőrinc  tették. 

Márton  Ferenc  ott feküdt  a doberdói 
lövészárkokban és látta a példátlanul gyilkos 
harcok minden poklát. Oct küzdött a régi mo-
narchia egyik leghíresebb ezrede, az udvarhelyi 
82. székely gyalogezred is, melynek soraiban 
nagyrészben Gyergyó és Csik fiai  véreitek. 

lsge elől lakásába sárkósott embertömeget. As uccákon 
HOBTUU autósotok köz'Stt vánnyadt gebék után fordul-
nak a kocaikerekei, melyek felett  novotő, boldog em-
berek ülnek s parti korlát mellott bábeli nyelvaavarban 
büaöl a hullámzó hatalmas tömeg... 

Istenem mUyen jó Itt ebben as elragadóan bájoa 
városban lenni, esténként a tenger hüaitő leheletét tele 
tBdóvel aaivnl, a feketéié  hegycsúcsokon s az ezüstö-
sen fénylő  vis hátán tova sikló fényes  palotákon el-
tflnődnl... 

Ei mégis miért van as, hogy ilyenkor este ugy 
Bseretnék valahol messze-messze egy kis fenyőfa  bi-
don egyedül állni, mikor a faluban  CBendeB már min-
den, csak a patak csobog s a Nagyharam felett  lassan 
áthalad öreg barátom, a sápadt arcú hold. 

A nápolyi nagy templom főhajójában  kicsi fonott 
karossséken ülök. Előttem a paaar pompában nssó 
nagy oltár, aa Imát mondogató főpapoknak  s a templom 
ssépségeltói elbűvölt idegeneknek hatalmas Berege. Es 
megaaélal az orgona. DIBSBB rnhába Oltösött papok 
lépnek aa oltárhoz s ajkunkról felhangzik  a felséges 
Isten dicsérete. Kanonokok kara dlssrahában végzi a 
kántor szír epét. Minden olyan felemelő,  minden olyan 
pazar, minden olyan áhítatra gerjesztő s minden olyan, 
mint mondja aa Írás. A ssent evangélium után felém 
ss áll aa Illatosé tömjén fBst,  lelkemben melegség tá-
mad, agyamban hit lángja gyullad a érzem, hogy Itt 
van köselemben, Itt van mellettem a nagy mindenség 
teremtő Istene.... 

Itt van ngy, mint odahaaa a nagy fenyősor  mö-
götti öreg templom falai  kösött, mint a Vártetőo, mi-
kor clkáanak a villámok, dörgött aa ég és derékba 
törlek a hatalmas fenyők.  Itt van mellettem ugy, mint 
Kerekbükkben a kicsi patak mellett, mikor kísérteties 
nagy csendjével a titokzatos beuédjóvel fölém  hajolt 
a hűvös hargitai ájjal... 

Caak igy tudjuk megérteni Márton  Ferenc 
fiatal  honvédjének és öreg népfelkelőjének  ki-
robbanó erejét és nagyszerűségét. Bs nem vesai 
rossz néven Magyarország sem, ha mi a két 
alakban a csiki  székely  csodás megdicsőülését 
látjuk, mert mi, akik kisdiák korában ismertük 
Márton  Ferencet,  igazán tudjuk, hogy Márton 
Ferenc  valójában akkor utolérhetetlen és csodá-
latraméltó művész, ba székelyt  kell  alkotni! 

A budapesti 1 népfelkelő  honvédek gyö-
nyörű emlékművének két hős alakja két  nagy-
szerű  székely,  akiknek bölcsőjét Csíkban a 
havasok alján, vagy Gyergyó Bordon fensikján 
ringatták. Mikor a szobormüvet Márton  Ferenc 
megalkotta, bizonyára lelke szülőföldjén  volt és 
övéire gondolt szüntelen. Amilyen sBép és gyö-
nyörű megörökítése a budapesti népfelkelők 
hősi harcosainak az emlékmű, éppen olyan 
örökbecsű  hirdetője a székely vitézségnek is, 
melynek ép ugy tanúi voltak a doberdói kies 
sziklák. 

De különös elismerés illeti Siklódy  Lőrin-
cet is, mert amilyen páratlan és csodálatra-
méltó Márton  a vásznon, époly kiváló és ere-
deti Siklódy  szobrainak megalkotásában. Ritka 
szerencse, hogy e két nagyszerű csiki székely 
művész összefogott  és székely lelkük éB tehet-
ségük legjavát ily örökbecsű mű megalkotására 
fordították. 

És Ti, kedves székely testvéreim, ha sor-
sotok Budapestre hoz, ne mulasszátok el meg-
nézni a Duna balpartján, a Vámház-téren a 
budapesti 1. népfelkelő  ezred hősi emlékét. A 
82-eBeknek sem emelhettek volna diosőbb és 
nagyszerűbb emléket, amint ezt Márton  és 
Siklódy  tették. Majd ha meglátjátok, magatokra 
fogtok  ÍBmerni Ti jó öregek és Ti fiatalok, 
akik otthon szélviharban, hóban, esőben és 
fogcsikorgató  hidegben a havasokat járjátok, 
hogy sovány fekete  kenyereteket megszerez-
zétek. Tusnádi Éltbea  Qyula dr. 

Öngyilkosságok özöne 
volt mostanában a megye területén. Szinte 
ijesztő számban törnek elibénk néha-napján 
azok, akiket végső elknseredésük az élet eldo-
bására késztetett. Olyan megdöbbentő méretek-
ben terjed ez a járvány a mai zavaroB időkben, 
hogy érdemes vele foglalkozni. 

Valamikor csodaszámba ment közöttünk 
az ilyen aset. Az egyetlen inditó oka a nagy 
ritkán felmerülő  öngyilkosságoknak talán csak 
a szerelmi bánat volt, ami a legelitélendőbb 
indokok közé tartozik. A rohanó idő mindent 
elsodró, életpályákat összeontó forgatagában 
azonban ugyszólva teljesen elvesz ma már a 
szerelmi csalódás miatti elkeseredés öngyilkos-
ságba kergető ereje. A mai időknek ezer baját 
lehetne elősorolni, ami a gyengébb idegzetű 
embernél megteremti az élet elvetésének gon-

És Itt van ugy, mint otthon egy tátongó sir saé-
lén, hol véget ért valami, minek kesdése nem lessen 
többé... 

Éj mégis miért van as, hogy mikor a hatalmas 
orgona búgó hangja lelkembe markolt, otthon voltam 
a kórusban, a ml klcal orgonánk mellett... s mikor a 
kanonokok ajakán felcsendült  a ódén Gregorián sslvet 
andalító hangja, hallottam, hogy hangzik a csiki ssent 
ének: .ez legyen első szállásunk, ez végaő aóhajtozá-
«unk, dlciértasBék a Jáana Krisztus mindörökké ámen... 
És miért van BS, hogy mikor a miséző pap áldáara 
emelte felBssntelt  kesét, könnyes, nsgyon könnyes lett 
a aaemem. 

Aa egyik széles nagy nccán ssines ember-tömag 
kavarog. Körmenet van vaaárna délután. A menet élén 
bosazu fehér  köntösbs öltöatatett férfiak  hatalmas 
sásaiét hoznak. Papok s civilek tarka serege sens szóra 
lépked a nagy zászló mögött. Feltűnően sok az alkalmi 
ruhába bujtatott ember B mindenek kösött legmeg-
kapóbb egy apácának öltöztetett alig csak pár éves 
kis lány, aki egy haBonló korú flucska  oldalán lépked 
a feszület  után. A menet végén, amaly hanyag rende-
zetlenségben terül ssét aa uton, hat markoB fért  vállán 
nagy Bsent Anna kép halad. A kép tetején égő villany-
körtékből álló kereszt, alján 8 villany-lámpa s es alatt 
virág-koszom. 

A járó-kelők legnagyobb réasét egészen hidegen 
hagyja ss a kegyeletes pompa, asonban akadnak nők, 
akik a kép köselébe sietve kerasstot vetnek és akad-
nak féifuk,  kik O1BPZ)S késemeléssel kössöntlk a képet. 
Megható látvány az ódon szlneastü a hatalmas arany-
keretbe foglalt  müvíszl kép s a Bok ssines kBlBŐség 
alá bujtBtott igazi kegyelet. 

Istenem milyen jól esik ost a buzgólkodó töme-
get nézni B hinni uentül és vallani meggyőződéssel, 
hogy öt zlmára gyalult deszkával nincs mindennek 



4-ik oldal. 
dolatát. Olyan ez a mostani korszak, mint valami 
felelőtlen  zűrzavar. A kisemberek sorsának 
irányításában talán soha nem nyilvánult meg 
oly kevés felelősség  világszerte, mint máma. 

Ugyanakkor pedig hasonló lelkiismeretlen-
séggel akadályozzák meg azon törekvő, dolgos, 
jövőt épiteni akaró elemeit a társadalomnak, 
akik az iskola éB a gyermekkor mesevilágából 
a legszentebb ideáloK jegyében indulnak neki 
aa elŐttUk ismeretlen eletazinjátéknak. Olyan 
ea az 6 felbe  való kivonulásuk, mint a roham, 
amely bői véres fejjel  kerül viasza a támadó 
csapat. A modern háború föld  alá épített, a 
természet minden tarkaságával a legtökélete-
sebben elrejtett betoneróditményeinek nekiindi-
tanak egy tapasztalatlan, mitsem Bejtő csopor-
tot, amely megy előre as ismeretlen ellenség 
felé,  amig valahonnan eléba nem csattan a 
gránát, a bomba, az akna és tépi, szaggatja, 
zúzza, öli anélkül, hogy tudná, miért, ki és 
honnan küldi rá a gyilkosságnak ezt a förge-
teges. Valahogy ilyen a helyzete az életbe induló 
fiataiaágnak  is, meiy az iskola álmokra nevelő 
padjaiból indul a kapuk döngetésére a sok evi 
Keserves kiaérletezűa, erőltetett küzdelem és 
nyomorgás utan megtörve fordul  vieaza a ielkí-
ismeretlenség farizeus  köpenybe rejtett fede-
zekeiről. 

Az utóbbi évtizedek nagyon sok ilyen nem-
zedéket dobtak felBzinre,  akiknél az élni, tár-
sadalomnak használni törekvés ideáiizmusát 
derekon törte kettő ae életpálya torzsaikodá 
sában eléjük táruló lelkiiamereuenaég közönye. 
Az ideális lélekben hamar ébred az undor s 
elegendő, ha ehoz az életundorhoz a családdal 
járó feieídstiég,  a legdrágább hozzátartozóba 
jövőjéért való féltő  aggódás ia járul, fiz  az ok 
hamarosan kézbe adja a gyilkoló azerazamoí, 
amely utat nyit a megkönnyebbülés, a felelős-
ség elvetésének mindent befejező  megoldása 
felé.  A ma embereinek legnagyobb része pedig 
érzéketlenül törtet tovább, szinte hajba kapva 
azon a reménytelen harcon, meiyet az életből 
kitépő kétaégbeesett felebarát  maga után még 
hátrahagyott. 

Kétségtelen, hogy a mai öngyilkosságok-
nak legnagyobb százalékát a remenytelenség, 
a magunk éa szeretteink jövöjebe vetett hu 
megingása okozza. O .yan nehez indító okok, 
amikre nem igen akad ellen érv. Mégis ugy 
nagy általánosságban azt mondhatjuk, hogy 
énünk igazi nagysága nem akkor mutatkozik 
meg, mikor a ránkzuhanó nyomorúságban az 
életet magunktól elvetjük; sokkal több hőBi 
áldozatot, a társadalommal szembeni kötelesség-
teljesitésünk sokkal nagyobb fokát  bizonyítjuk 
akkor, ha nagyok maradunk a bajban és igye-
kezüak helytáliani a szerencsétlenségben. 

A mostani öngyilkosságok legnagyobb része 
azt igazolja, hogy az éleiből azok menekülnek 
el éppen, akikben lélek, ideálizmus éa feleba-

vége. Hinni abban, bogy vannak szentek, kik ránk 
törpe vándorokra kegyességgel ueanek. H oni abban, 
hogy, akik meghaltak ia élnek ott, ahol ninca már kót-
Bég, nincs rettegés és nincs remény... 

Lengő Bzellő játszik a platánok levelén, a tenger 
vize fodrot  hány. Ablakomon behallatszik a nagy vároa 
Bai7e lüktetése. Djigozó asztalomon kémszerek, mű 
azerak és üreg foliansok  bizarr keveréke. Szemem a 
nagyító l9ncs9jébe tealnt, a már megállott élettujo 
Bzerkezetót nézem s lelkemben valami nagy nyugtot 
vaiami nagy ciendat érzek... 

Es méglB miért van aa, hogy jobban szaretnik 
moBt a Szent Anna-tó partján, a kicsi kápolna fala 
metlatt csendesen megállni a egy lelkes testvéri tömeg-
ben aa evsz&z&doB Szent Anna eneket ezivből euekelni, 
éjfóitajon  a Mohoa pusztáján a nagy tűzbe nézni a 
hallgatni, hogy a MohoB-tó alatt mit baBzól a patak a 
a Fenyősponk tetejónk mit susog a fenyő... 

Székely vagyok. 
irta; Farozidi  Sándor. 

Az ón lelkem a Qábor Aron lelke, 
Nagy biztatóm a saittya óaerő. 
EB a lehetetlent ls megkísérlem, 
legyen bármily nehéz, vagy vakmerő I 

En még n semmiből is ágyút öntők, 
s a „van'-t ls eggyé teszem semmivel. 
Vagy ha kell: leások a föld  közspélg, 
Da mibe fogtam,  sikerülni kell! 
Éi törhetnek rám pénssel, bottal, érvvel, 
megkezdett munkám félbe  nem hagyom I 
Inkábk én halok meg, mint Qábor Aron, 
saját művén, agy Izzó szent napon 1 
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rátáik sorsa iránti megértő aggodalom van. 
Egeknek a menekülése pedig a legnagyobb 
veszéllyel fenyegeti  a jövő társadalmát. Minél 
többea távoznak el a jók közül, annál inkább 
úrrá lesz a földön  a gonoszság s a krisztusi 
szeretetköpenyét álarcul használó farizeikus. 
Bőnek megakadályozására pedig az egyetlen 
mód, ha erősek maradunk a kétségbeesés órái-
ban éa törekszünk lelki egyensúlyunk megőr-
záBére. Mert csak a jó lelkek, a becsületes 
akarások egy táborba való összeharácsolásával 
lehet újrateremteni a ma korhadt alapokon 
álló táraadalmát a lehet elvetni a jövendő nem-
zedék lelkében a felebaráti  Bzeretet csiráit, 
amely képessé teszi majd őket aira, hogy meg-
őrizzék azt a lelki egyensúlyt, melyet apáiknál 
a felülkerekedő  rossz egy pillanatra felborított. 
Az öngyilkosságok járványazerü ragadványának 
tehát véget kell vetni. Szükség van mindenkire, 
aki ép lélekkel, becsületes szándékkal a mene-
külésnek erre az útjára lép. Szükségünk vnn 
a maguak, gyermekeink, egész társadalmunk, 
az emberiség jobb jövőjének megteremtése 
árdekeben. 

HEGEDÜÓRÁKAT 
oonaervatoriumi módszer 
szerint, jutányosán ad: 

S P R E N O Z G I Z I , M. -Oiuc . 
Str . I. Q. Duoa (Qimnáaium-aooa) 130. 

Kölcsey halálának századik évforduiója. 
Augu**iui 24 ea volt 100 oiavendije, nogy Kúxjey 

Ferenc, a magyar nexzjti imidsáj, a H^maus szer-
zője, minden idők legbánatos&bb magyarja, cseke-i 
magányában meghalt. H bálának századik évfordulóján, 
mindeaiitt, anol magyarok élnek, kegyelettel emlékez 
nek irodalmunk éa mű /eltaégünk e tankolt harcosáról. 
Ninca mllveit magyar ember, ki Kilcseyl ne iamíruá, 
al uúvelt többé kovésbbé ne tanulmányozna volna. 
Mág Bem lesz érdemtelen ea alkalommal röviden 
számba vanaüzk Kólciey éietanak ós művelnek tanul-
ságait, mart az ő eszmei, gondolatul átmentek a m«-
gyarság gondolkodásába éa mijt egyik életraja Írója, 
Jancaó Benedek mosdja, mai közműveltségünk alko.ó 
elemét kepezlk. 

Minket erdélyi magyarokat különösen irlnt Kölcsey 
mtikídoBé, hlBB?u tóbbsztt tett tanúságot Erda.y iránti 
ezereietérő.'. „Éi fél-erdalyi  vagyok H va^ab iuyazor e 
földről  go&dolkoaom, poétái hév ömlik el kebiemeű". 
„Bóazke magyar vagyok én, keleten nőit törzsöke 
fumnak".  D J Erdélyhez fiizte  Kilciey szivét, anyja 
Bjiöny Agues is, kl a kcran atyját veszitő költőnek 
egyetlen vigasztalása volt. „Szép Erdály barna fdrili 
ieanya* ébreaatette fai  Kölcsey leikében azt az ol iha-
tatlan tudás vágyat, azt a jövőt építő lelkesedet, 
meiy tettekben megvalósulva, őt a kezdődő 19 ik szá-
zad legnagyobbjai közé emelte. Muakáa életének nyílt 
eliamerâsben éa ünneplésben gaadag reaze Kölcsey 
Ssatmármegyel fójogyzőíködasere  ealk. E megye kül-
di ite őt 1832 ben az országgyűlésre követnek, ahoi 
Kölcsey rovidasen az akkori politikai élet vezérel köze 
ameikedett a oly tiszteletet vivott kl, bogy amikor 
tisztéről 1835 ben leköszönve búcsúzott aa országgyű-
léstől, az országgyűlési ifjuaág  gyásifátyolt  kötött, 
Kossuth pedig e napról szóló tudóaiiáaait gyászkeret-
ben küldte szét. 

1815—1838. E két évszám jelal Kölcsey Írói 
működjenek kezdetét és végét. Aráoylag rövid Idő, 
de elegendő ahoz, hogy Kölcsey halhatatlanná tegye 
nevót, a magyar irodalom három ágának műreléaében 
szerzett órdameivel: a költészetben balladáival. (Szép 
Lanka, .Dobozi), a kritikában magas nézőpontjával 
(Csokonai Vitéz Mihály munkáinak ea B irzaenyl Dániel 
verseinek hiraiatavai), a azónoiiatban mú;óaai kidol-
gozásaival. (Vedelem P. J. számára, atb.) 

Mű /el ma jóresit irodalomtörténeti ertéküek. Da 
ha szarnbi vesBzuk, hogy nyelvujitó tevékenyaége nél-
kül (Felelet a mondd *ira, 1815) soba se jótt volna 
létre Pdíófl  éa Arauy nyeive, nogy kritikát — maiyeket 
akkor irt, mikor M.gyatorazig valóban a teklnteiyek 
haz ija, a krltiki pedig ismeretien valami volt, amikor 
Kazinccy, a Bzéphalml meater, kiflaomnlt  Ízlése ÓB 
esztéUkai felfogása  ellenére la ciak dicsérni és buzdí-
tani tudóit, hogy igy aa Irodalmi elet bő buaogását 
megindítsa, de es a sarjadzó irodalom csak elismerést 
ismert — megvetették a magyar műblrálat azon alap-
jait, melyeken Gjulai éa követői róván a mai európai 
nivó kifejlődhetett,  akkor Kölcseytől nem tagadhatok 
mag a Jövőt épitő — nagy szellemek mé.tó elismerését 

Kölcsey emiókét őrsi aa Irodaloat és as Iskola! 
D b kinőttek aa irodalom éB aa iskolai Baükös keretei-
ből éa életté váltak minden lgas magyar lelkében 
Köicaey aaon gondolatai, melyeket ódáiban s a Parai 
neslsben hagyott reánk örökségképpen. A mult bűneit 
óa a jövő kiiátáatalanságát árző, gyermeklen tlsata 
szivéből fakadlak  a Hymaui imádságos szaval 1823 bau. 
Kóicaey tuiajdonkép eiaó romantikus költőnk. A francia e? * . • e m s t romantika egyformán  kesereg an Idő, ifjú-
ság és Bzeralem tova tűnten. Köicaeynól aa elmúlásnak 
a tépő tudata tisztán baaáját aa faját  faltő,  Blrató faj-
dalommá melyül. Zrínyi dala. Zrínyi második éneke : 
jövőbe lat» feljajdulás,  ssásadoB önvád vagy fölébred 
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a magyar tespedtBÓgéből a megújhodva teremt magá-
nak jövendőt VBgy jön a vég, mely .vigasztalhatatlan 
és megváltozhatatlan mint < görög tragédiák fátuma". 
A Sora, kihez a költő könyörög Bsenvedő hazájáért aa 
őrök törvény kegyetlen nyugalmával felel: 

Törvényem él. Hazád őrcslllagzatja 
Saülöttl bűnein leBzáll; 
Szelíd BUjárlt többé nem nyugtatja 
AB ŐSZ apák sirhalmlnál. 
És máa hon áll a négy folyam  partjára. 
Máa szózat éa máa keblű nép... 

Köicaey nem állott meg a mult éa jövendő gyá-
HSOS kópMné'-. U íokaöccséhez, Kö'cjey Kálmánhoz irt 
Parainesis cim'ii fenséges  tanításában megmutatja a«t 
s.z utat, melynek követése naggyá tesz egyónt éa nem-
zetet. Liten, ssUlók, hsza éB emberiséggel szembeni 
kötelességeink magisztoa fogla'ata  e tanítás. A magyar 
élet Igéi v.innak benne, mint Zrínyi, Vörösmarty, Szé-
chenyi munkáiban. 

Kö.caeynek s benne ez örök eszményi magyar-
nak a rav'giameróBe köteleaBégück. Sckszor tul aötuf  n 
iátő uűreiaek újra elolvasása a ma rohanó, önző vi-
lágában, a multat becsülő kpgyelet kifejezése  a sz íz 
ppztendős BÍrrs, egyben jövendőnk záloga. 

A kászoni tüzveszedelem. 
KÍSZOUBÍLU köziig „Csupoj»" nsvli tiztisébín tűz 

pusztított. A felügyelet  n-ílkai otthon maradt gyerme-
kek jáiák köetm felgyújtottak  a fa'ut.  Amig a gazda 
a mezőkön a miodannapl kanyér szörnyű Igaját buita, 
azalatt otthon rászakadt a baj. Lségatl, magaemmlaült 
<t ke*?rvoa muakájártak egéüz áldása. 

Mhály DJ Í» , Bilézj Jissef,  FUlip H:ván, Pal 
Antui, Pií Inra, Pal Díae>, Bira Î nácü, Baltas 
Ltizo kúszon l̂tî i gazdik a tüz áldozacal, akiknek 
eletük minden szorgalmát pillanatok alatt elnyelték a 
lásgck. 

A tüíveszedí'míit 5—8 óvaa gyarmekc,k okostiV, 
akik pg;ik csürb--o dijzná^erzsoléiii jeleaetet randiz-
tek. A magára nsgyott gyermek örök problémája, 
«ruely o yan sokízor puazUtotta végig a saékely falut. 
Mi ia az történt, mint annyi más eseíöen, hogy a mag-
oldásodig soha el nem jutó gyermekgondozók, napzöai 
otthonok és egyéb h.ájjok miatt mág sokszor fog 
földig  égni a székely falu. 

Moadaii is alig kell, hogy a leégett gazdák nem 
voltak biatoaitva és igy igazén nem marad hátra egyéb, 
mint a testven együttérzésnek kell talpra állítania 
azokat a kászonaltizi gazdáka:; akik egész vagyonuk-
kal áldozásául estek a mostam tűznek. 

Easrt lapuik ia azzal a k*réaael fordul  olvasói-
hoz, fogadják  a bajba jutott testvérak megsegítésének 
üjgyét mjgértő jószlvvel. Ki-ki módja ós tehetsiga 
szerint járuljon hozzá egy-egy fcöanycdsppaek  a le tör-
leaéhea ós adományaival v-'gye kl részét abból a muv 
kából, ama'y kilenc székely gazdának kell visszaadja 
az éiatkadrét éa az ambarl jóságba vetett kitét. 

A tusnádi példa. 
Siép^n fejlődő  szövetkezeti életünknek egyik leg-

iélek^meiőbb <>nnepe saj:ott le a napokban Tusnád 
községissn. 0 yan ünnepség ez, amelyről meg kell 
emlékeznünk éa követendő példának kell állitanunk 
többi székely közaégaink elé, mint a szövetkezeti 
nevelés, a szövetkezeti gondolat m^valósításának leg-
szebb, legtöbb bizonyosságot igazoló példáját. 

A cslktusnádl hitelszövetkezet tartotta a napok-
ban 29. évi közgyűlését. A azövotkeset 1909 bee ala-
kult mosiznl elnöke, Gyarm&ii Károly kezdeményez j-
aére. Q ariniti Karoly agilis munkássága a vidéki kis 
-zivetvezetet oda fejlesztette,  hogy a 29. évi kczjyii-
lesén 600 .000 lej leltári értekről tud beszámolni. DJ 
ugyancsak a szövetkezet működésének, életképességé-
nek tanúbizonysága az a hatalmas kulturház, amaly 
ma Tusnád község apró házai közül olyan impozáns 
előkelőséggel emelkedik kl s hirdeti, hogy a Bzékoiy 
falu  a fejlődés,  a k'jzös munka, a Bsorgalmas, becili-
ietes összefogás  jegyében halad a boldogulás utján. 

Tusnád község BzövetkeBetének van azonban egy 
másik, aokkal footosabb  érdeme la, mint a gazdaBági 
megerőaödaB szo'gálata. Sehol, egy közaégben aem ta-
pasztaljuk a aaövetkezotl nevelésnek azokat aa öntu-
datoa, szépen megnyilvánuló formá  t, amit Tuanád népa 
tárt elénk aa utóbbi évek kapkodó gazdasági hullám-
zásában. c.9 tz  egyetlen köiseg Csíkban, ahol a szö-
vetkezeti gondolat olyan mélyen bele érlelődött volna 
a lelke B szinte őrszemként vigyázott arra, hogy senki 
a közaóg lakói köaűl mórtéktelen adóaaágokba bele n9 
másszon a hiteligényeinek kielégítésénél a teher bírás 
mértékét tul ae lépje. Olyan érdeme ea a tusnádi i zi-
vetkezetnek, ami mérhetetlen klhatáBsal van a tzikely 
falu  gazdasági életére B erre a munkára e helyen 
újólag fel  keh hívnunk a szövetkezeti nevelés kérdé-
sevei foglalatoskodó  tónyesők figyelmét.  Egyben ulmu-
tatás kell es legyen a tusnádi szövetkezet uj vezető-
ségének ls ez a munka, amelyen át a harmadik év-
tlaedbe lépnek. 

Az uj ssövetkeseti törvény ugyanis a szövetkeze-
tek számára némi alapaaabály módosítást tesB szük-
ségessé s ez alapon a tusnádi szövetkezet ls uj veze-
tőség választására kényszerült. Az uj vezetőaeg ólén 
továbbra is Gyarmati Károly elnök maradt, akinek 
harminc esztandói szövetkezett munkálkodása elévül-
hetetlen érdem n szövetkeaet felvirágoztatása  terén. A 
vezetőség többi tagjai: Ferencz András, Anda Gáza, 
Bíteg Albart, Ábrahám Józtsf,  Ferencst Ferenc, Sza-
kács Garő, Imeci litván, Domokos Jakab, mig a fel-
ügyelő bisottaág tagjaivá Jakab Bila, Domokos litván 
4B KccziKümán választattak meg. 
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Szórakozva tanuljunk. 
BoTStreietd : Vóosey O j n i i . 

Rádlóproblétnák. 
A légköri zavarok. 

Nem kell külön jellemezni a légköri zavar jelensége-
ket a ridió hallgatók előtt, mert valÓBzinüleg már kedves 
olvasóink sokszor mérgesen zértik el rádiójukst a sok re-
osegés mistt. 

H i r sokssor lehetett olvasni r&dió hetilapokban a lég-
köri zavarokról és aki elolvssta ezeket a cikkeket az lát-
hatta, hogy biza ninos védekezés a légköri zavarok ellen. 

Különösképpen a mait év és ez sz év bővelkedik gya-
kori légköri (avarokban. A Nap foltjait  okolják a sok kisülés 
miatt, ugyanis s nspfolt  tevékenység mostanában igen* foko-
zott mértékű és a sok sngirzó energia többlet a Föld lég-
körének oly erős villamos töltést ad, amely sokszor egészen 
egybefolyó  snstorgó recsegéssel egyenlítődik ki. 

A légköri zavarok ellen a rádióvételnél már többféle-
képpen igyekeztek védekezni, de ezidáig komoly eredményt 
nem értek el, pedig világcégek laboratóriumaiban komoly 
kutató munka folyik  a zavar csökkentés elérésére. 

Amíg a vevőkészülékeknél nem tudtak komoly ered-
ményt elérni, addig a rádióadás egy nj rendszerével Ameri-
kában jelentős zavar osökkentő hatást értek el, csak egy 
baj van as nj adásrendszernél éB pedig sz, hogy sokkal 
kevesebb állomás működhetett, mint most. Ugyanis az adási 
rendsser oly széles hullámterületet igényel minden 'egyes 
adóállomás részére, hogy a mostani rendszerben dolgozó 
állomásokból legalább 16 fér  el az nj rendszerű adó hullám-
területén. Ismerve s nemzetek nagy versenyét a rádiópropa-
ganda terén, egész biztos nem fognak  lemondani az állomá-
sok számáról és minden ország nem fog  megelégedni egy 
állomással. Pedig a zavar csökkenésen kívül folülmulhatat-
lanul tökéletes a hangminőség. Elég kár, hogy a gyakorlat-
ban nem tndják megvalósítani. 

Az antennákról. 
Nagyon sokszor, szinte veszekedve kellett meggyőznöm 

a rádiózók jó részét a jó magas antenna szükségességéről. 
Ugyanis a rádiókereskedfik  kényelmi szempontból sőt hozzá 
nem értésből a nagyközönség körében elterjesztette azt a 
balhiedelmet, hogy a modern készüléknek nem kell antenna, 
mert megy az egy kis drót darabbal is. Nem is tagadom, 
hogy nem megy a készülék ilyen pót antennákkal, de nem jóL 

Ugyanis sz antenna egy készülék részére annyit jelent, 
mint a villanyáram továbbítására a iémvezeték. 

Ha nincs drót, nem tudok áramot vezetni, ha nincs 
antenna a tovaszáguldó elektromágneses hullámokból nem 
tudok energiát nyerni vevőkészülékem részére. Minél jobb 
az antenna, annál jobb a vétel. 

Az antenna jósága több tényezőtől függ.  Elsősorban 
a vétel helyétől, mert hegyes vidéken, nagyobb hegyek n. n. 
„villamos árnyékában" a vétel sokkal gyengébb, mint sík 
terepen. Fémtartalmú területeknél szintén jelentői vétel gyen-
gülést észlelhetünk a fém  réteg elnyelő hatása miatt. 

Erdőben, vizes terepen szintén gyenge a vétel, söt sik 
terepen, fásitott  udvar környékén is vételerősaég csökkenést 
tapasztalunk, misszóval minden olyan helyen, ahol vezető 
anyag van közelben abban az elektromágneses hullámok 
áramot keltenek és ezáltal energia készlet leadás áll elő, 
ami annyit jelent, hogy kifeszített  antenna részére kevesebb 
energia jut a mis okok miatti slnyeletés mist t Ezek voltak 
az antenna szerelésen kivül illó okok. 

Most mir az antenna jóságit különben a következő 
adatok biztosítják: kellő hatásos magasság sz annnyit jelent, 
hogy az antenna milyen távol van a tőidtől, vagy épülettől, 
fától  stb. Ugyanis abban az esetben, ha az antenna háztetőn 
van, akkor hatásos magassága 14—16 méter, ezenfelül 
menni nem érdemes, mert gyakorlatilag mir jelentős vétel-
erősödést ezenfelül  nem kapunk. A hatásos magasságon ki-
vül az antenna kellő hosszúsággal kell rendelkezzen, mert 
a szállított vételenergia ettől is függ,  sz azonban nem azt 
jelenti, hogy minél hossabb sz antenna annál jobb, hanem 
a venni kivint hullámhosszaknak mogfelelően  kell megvá-
lasztani az antenna hosszát Tekinttel arra, hogy a közép-
hullámon rádiózunk legtöbbet, amely megfelelően  kb. 20 mé-
teres vízszintes hosszal bíró antenna s legjobb. 

Az sntena szerelés legfőbb  követelménye a jó szige-
telés. Ugyanis hiába tettünk eleget az előbbi követelmények-
nek, ha rossz a szigetelés. A legtöbb hibát a szerelésnél 
nem a kiteszitett vízszintes rész szigetelésénél követik el, 
hanem s bevezetés szigetelésénél. Ugyanis a bevezetés rend-
szerint falra  erősbödik és sokszor gyorsan tönkre megy a 
drót szigetelése a gumi pórlódisa miatt elromlik, a repedező 
hajlamról lehet ezt megismetni, akkor a nedvesség utat talál 
a repedéseken keresztül, a fölerőaitő  szegek aztán a falnak 
átadják s vett nagy frequenciis  iramokat. Azonkívül a fal 
éa drót közötti kapacitis szintén veszteséget jelent, mert a 
tal és levezető drót között kialskuló kondenzitor hatás egy-
szerű levezetést jelent. Ilyenformin  a legjobb levezetési mód 
az lenne, hogyha s levezető drótot s faltól  távol, törésmen-
tesen lehetne vezetni, azonban erre a h iz úrnői nem adnak 
engedélyt a szerelésnél. 

A bevezető az smlitett okok miatt a lehető legrövidebb 
legyen. 

Az antenna anyaga akirmilyen fém  lehet és nsm fon-
tos a vastagság, csupán a kellő szilárdságra kell tekintettel 
lenni Téves az a felfogás,  hogy rézdrót a legjobb, söt rés-
szilskból font  litze a legmegfelelőbb. 

Ez a téves fogalom  még a ridió hőskorából szárma-
zik. Pontos mérésekkel megállapították, hogy teljesen egy-
formán  szerelt antennák közül sz 1 mm.-es rozsdamentes 
acélhurral az antenna ép oly vételeredményeket adott, mint 
a rézhuzalból készült antenna. 

Teljesen megtelel a kereskedelemben kapható horgony-
zott vasdrót is. 

Ugyanis oly gyenge iramot kall sz antenna drótnak 
vesetnie, hogy arra egéss vékony huzal ia megfelelne,  csu-

pán a szttkségss szilárdsága nem lenne meg. Aki olyat állit, 
hogy ossk litze vagy rézdrót s megfelelő  antenna anyag az 
vagy nem ért hozzá, vagy meg akar valakit téveszteni. 

Miskép áll s dolog viliimütéskor, abban az esetben, 
hogyha viliim éri az antennát, akkor majdnem mindegy, hogy 
miből vsn az antenna, ha nem elég vastag a drót Ha valaki 
azt akarni, hogy pL gyújtó viliim beütés esetén az antenna 
drótja ne égjen el, akkor kis uj vastsgsigu többeres villim-
hirító kábelt kellene sntsnna huzal gyanánt alkalmazzon, 
sz nagyon költséges volna, ngy hogy olcsóbb még 10-szer 
is nj antennit szerelni, mint ily eröa drótból egy .viliim-
biztos" antsnnit. 

Földvezeték oéljira a rézdrót mir alkalmasabb, mint 
az acél, mert a földben  levő vegyületek nem t imsdj ik ugy 
meg. Azonban ide is megfelel  a 3—4 mm. itmérSjü horgony-
zott vas huzal. Tekintettel arra, hogy az antenna nem villám-
hárító célokat szolgil a földelő  lemez nem szükséges, hanem 
magiból a vezeték anyagból kell annyit beisni a földbe, 
amennyi a kellő felületet  biztosítja a vétel szempontjából. 
Ugyanis komoly viliimvédelmet biztositsni költséges földeld 
lemez és elsörangn kábelanyaggal szerelt villimhiritó beren-
dezéssel lehet és divatja mult .aranyozott" szívó csúcs nem 
is kell, hsnem teljesen megfelel  1*5 méteres kovics vasrúd 
is. Az aranyozás olyan szemet gyönyörködtető valami és 
régi jó idők emléke csupin, mert annak a 8—10 millió 
Volt feszültségű  villámnak nem számit az s század mílimé-
ter vastsgsigu aranyréteg a szivócsuoson azért, hogy jobban 
vszesBsn. Az antenna szerelésénél emiatt CBupin arra kell 
törekedni, hogyha beleütne a viliim az antennába az a la-
kásba ne jusson be. 

A leghathatósabb mód a lakisvédelemre sz, hogy villim-
hiritó hurkot kell kiképezni a bevezetésnél, ezelőtt pedig 
egy szikraközös itkapcsolist alkalmazunk. A neongázas 
villámhárítók villámvédelem szempontjából közepes eredmé-
nyeket adtsk, mert gyujtóvillim esetén rendszerint felrobban-
tak és további védelmet igy nem adhattak. 

Telepes készfiiékek  telepgondja. 
A telepkészülékek legköltségesebb pontja az anódtelep, 

smit rendszerint zseblimpa elemekből raknak össze. Tekin-
tettel a kényelmetlen méricskélésekre, cserére és a feszült-
ség csökkenésre oly megoldásokat igyekeztek elérni, amelyek-
kel az elemből való anódáram gond megBzünne. 

AZ 1938—39-es szezonra több gyir hoz ki oly ké-
szüléket, amely a rendes 2 Voltos akkumulátorból egy szak-
gató és transzformátor  segítségével oly nagy feszültséget 
Állit elő, amely egyenirinyitva és szűrve kitűnően tudja fe-
dezni egy készülék áramszükségletét kellő nagy anód feszült-
séggel. Ez a feszültség  állandó értékű, a készülék kezelést 
nem igényel csupin a hozzátartozó rendes 2 Voltos akku-
mulátort kell tölteni. Eddigi közlések szerint középtipusu, 
rádió akkumulátorral napi 4 órai rádiózás mellett 20 napig 
lshet rádiózni. A gyakorlatban majd elvilik, a használhatósága. 

Iskolai kis káté. 
Mit kell tudni mlndan szülőnek ai uj iskolai iv küszöbén ? 

Útmutatások, tanácsok és felvilágosítások 
a gyermekeket taníttató szülők számára. 

Irta: Albort István. 
Még néhány nap és megnyílnak a nyári ssünidó 

alatt kicsinosított, tlBstaBágtól ragyogó, csendes Isknla-
épülotek kapni, hogy megkezdődjék as 1938—1939-lki 
tanév. Bínépesadnek a folyósók,  a tantermek, háló- és 
tanulószobák vidám, plrosarcn, hancúrozó gyermekekkel, 
komolykodó középiskolai éa öntudatoB felaőbb  Iskolai 
diákokkal, egyben azonban megssaporodnak a taníttató 
ssülőknek Is a gondjai, népesednek a gondosságai : 
honnan kerül ki a tanít tatáshoz szükséges aulyos költ-
ség, érdemes-e Ilyen nagy áldozatot meghozni a kilátás-
talan jövő miatt ? Ezek mellett a kérdések mellett sz 
is foglalkoztatja  as elemi Iskolába Írandó gyermekek 
ssülőlt, vájjon nem leBznek-e aa Idén ia nehézBégek, 
eióisakoBBágok a felekezeti  iskolai belratások kö rü l ? 
Vájjon ismét nagy kOsdelemmsl és harcai érvényesít-
hetne caak a szülő ast a jogát, hogy gyermekét abba 
aa lakolába írathatja, amelyikbe akarja? KérdéBek, 
melyekre a közel jövő teg választ adni. Mindeneseire 
fel  kell késsttlnle minden ssülőnek és B törvényes és 
jogos tudnivalók fegyverével  felvenni  a küzdelmet hit-
vallásos Iskolája, gyermekei jövőjéért 

A bolratásl igaaolványok ügye. 
Az 1925 évi magánoktatási törvény BBorint sz 

1938—1939 tanévre Is, mint eddig, a behatások szep-
tember elBején kezdődnek és tizedikéig bezárólag tar-
tanak. Esen idő alatt kötelesek a szü ck bélyegmentes 
nyilatkozatot tenni az állami iakola igazgatójánál éB 
kijelenteni, hogy gyermekilt malylk lakolába kívánja 
Íratni. Ezt a nyilatkozatot a szülő, akár tud románul, 
akár nem, a legújabb rendelkesések sserlnt a községi 
jegyzővel állíttatja kl. Ugyancsak a községi jegyzők 
adják ki as első osztályba Írandó gyermekek születési 
anyakönyvi kivonatát ls. Eat már moat, jóval a belratás 
megkezdése előtt kell kiváltani, mert megtörtént a múlt-
ban, hogy a szülő sseptemberl belratásl időben nem 
juthatott as anyakönyvi klvonathoa, nem csatolhatta 
nyilatkozatához és igy gytnnekét hivatalból állami 
iBkolába írták be. Ezeken az okmányokon kívül még 
csak osstályblsonyltványt követelhet az állami iBkolal 
Igazgató, mást törvényesen nem. 

A nyilatkozatot a ssülő, édeBspa, anya, gyám el-
VIBSI as Állami iskolai igaagatóhoa, aki a nyilatkozat 
megtételéről Igazolványt, u n. „DovadaM köteles ki-
adni. Ennek aa igazolványnak kiadását igen sok eset-
ben erőltetett és kitalált okokból as állami Iskolai Igaz-
gatók megtagadták. Eiek kőzött az okok kőzött Ezere-
pei legtöbb esetben a névelemzés, a EZÜŐ kösalkalmn-
zása, kösségi engedélyes volta, kűlönböső ás semmiféle 
törvényen nem alapníó okmányok követelése stb,; as 

Is előfordult  a . múltban, hogy a saülők nem tudták tel-
jesíteni bejelentési kötelesettaégelket, mert aa állami 
'skolal Igazgatót nem lehetet t megtalálni a belratásl 
(dó alatt , sőt az is megtörtént , hogy a községi jegysö 
Is, éppen a beiratások időtar tamára, . s s a b a d s á g ' - r a 
ment és ig? nem volt, aki kiadja a aaületéBl anyakönyvi 
kivonatokat. 

Ar, állam! iskolai lgBzgatók esen eljárása asonban 
n-m ? k idályozza meg a szülőket abban, hogy gyerme-
keiket hitvallásos iskolájukba Írassák. 

Hl a teendő a .dovada' 
megtagadása aaetén? 

Msg kell jegyezni, bogy .dovada* kiállítását sem-
miféle  törvény, vagy rendelet nem Írja elő. Ea csak 
egyik „SBZ&ÖZ6' a jelentkezésnek. Ha as igazgató meg-
tagadja ne aláírást, ekkor erről 2 tatu jelenlátéban 
nyilatkozat voondő fal  és annak, saintén irásoa kljelen-
iísa ntán, bogy gyermekét hitvallásos iskolába akarja 
Íratni, a felekezeti  Iskola Igazgatója beírhatja a gyer-
meket. Mag lehet azt 1A tenni, hogy a nyilatkozatot a 
szülő ajánlott levélben küldi meg, ekkor azonban jegyző-
könyvet kell felvenni  szintén 2 tanú alőtt ennek meg-
történtéről. Sok esetben megtörtént a múltban, hogy 
az állami lekolal Igazgató hivatalból Ír be aa állami 
Iskolíba olyan gyermeket, akinek ssülői már 2 tanú-
val igazolt bejelentés alapján nyilatkoztak és ennek 
alapján a gyermek felekezeti  Iskolába már be van Írva. 
Ilyenkor mlct fckolamu'asztót  keeell as állami Iskolai 
Igazgató és sorozatos bírságokat ró kl. Ebben az eaet-
ban joga van a szülőnek a foglalástól  számított 15 
napon belül a bírságolás törvénytelenségének megálla-
pítása céljából aa illetékes járásbírósághoz előterjeaa-
téat tenni, a kirótt fciraág  10 százalékának bírói letétbe-
helyazése mellett. 

A jelentkezésekre vonatkozólag tudni kell zst IB, 
hogy a BZÜIÓ, aki alatt terméBaetesen as édesanya ia 
értendő, személyesen esek BS elaő osatályba kerülő 
gyermekek b d r a t á s a alkalmával köteles megjelenni a s 
állami iskolai Igazgatónál. 

I<t jegyezzük meg azt is, hogy az állami iskolai 
igazgató nem felettes  hatósága a felekezeti  iskoláknak, 
tehát nem rendslkezhetlk, Iskolai anyakönyveket ba 
nem tekinthet és azokba asmmlféle  bejegyséat nem 
«Beközülhet. Ha Ilyen történik éa bármely olyan nehéz-
ség, melyet a felekeneti  iskola igazgatósága éa a fenn-
tartó egybásköaaég vezetősége a községben, otthon, 
msgoldani nem tud, azonnal jelentés teendő az egyházi 
főhatóságnak. 

Néhány idáset aa iskolai kér-
déseket érintő törvényekből. 

Az 1925 évi magánoktatási törvény 35 cikke: 
„A felekezeti  iskolákba, amelyeket olyan tanulók 

látogatnak, akiknek anyanyelve mta, m'.nt as állam 
nyelve, az előadási nyíl vet az Iskolafenntartó  hatóság 
állapltja meg. Ilyen iskolákba CBak azokat a növendé-
keket lehat felvenni,  akiknek anyanyelve ugyanaz, mint 
as előadási nyelv." 

Ugyanezen törvény 8. ssakassa: 
„A román eradetü állampolgárok, akik azonban 

elvesztették anyanyelvüket, gyermekeiket csak román 
előadási nyelvű lakolába Írathatják bo.* 

Az augusztus hó 4-ón kelt éB a 178. számú Hiva-
talos Lspban közzétett • a kisebbségekre vonatkozó 
minisztertanácsi napló 1. cikke: 

.A román állampolgároknak nyalvl, faji  és vallási 
kü lönbség nélkül jognk van, a s állami felügyelet  alatt , 
Ukolákat 6a kulturális Intézményeket létealtenl, vcsetnl 
igasgatnl tz lilető kisebbségi nyelvének Bzabad hasa-
nálatával, a s 1925 évi magánoktatási törvény feltételei 
sserlnt." 

Névelemesés 
eseteiben pedig Bemmitőssóki döntések vannak arra, 
hogy a román BzármazáB eredstét magának a nemzet-
nevelésügyi miniszternek kell bizonyítania. 

Rjmélnl lehet azonban, hogy a mostani tör-
vényes légkörben nem Ismétlődnek meg a múltban 
tapasztalt nehézségek ÓB a beiratkozások Blmán fog-
nak lefolyni. 

Aa lakolai bolratásl tudnivalók ai állami 
tanhatóságok megvilágításában. 

Vaslle Chele Cslkvármegye tanfelügyelője  most küldötte 
szét a következő Iskolai évre vonatkozó beírást tudnivalókat. 
Miután a körrendelet felöleli  az állami oktatás részéről meg-
követelt összes Intézkedéseket és törvény magyarázatokat, 
— kiegészítéseképpen a már közölt likolal tudnivalók tárgyá-
ban közzétett útmutató olkkflnknek  — részletesen Ismertet jak 
a rendelkezés tartalmát már azért ls, mert országos Intézke-
désnek számit és még mindig van ld< arra, hogy az esetleges 
tévea törvény értelmezéssel előálló sérelmeket orvosolni le-
hessen vagyis ellenük a kellő Intézkedéseket meglehessen tenni. 

A 4553—1938. számot viselő körrendelet első pontja 
közli, hogy az Iskolákban a tanítások, amint azt a törvény ls 
előírja, szeptember 15-én kezdődnek. 

A második pontban arról tesz emUtést a körrendelet, 
hogy a belratások, miként a múltban az Idén ls szeptember 
1—10-lg tartanak és a mait években kialakult törvényes gya-
korlat szemeiét* tartái&val történnek. Uj Intézkedésként jegyzi 
meg — amint azt már korábban ml ls közöltük — hogy azon 
tanulók nyUatkozatalt, akik a felekezeti  Iskolába akarnak Irat-
kozni, a nemzetnevelésOgyl minisztérium 92430—1938. száma 
rendelkezése értelmében a községi jegyzők kötelesek kiállítani. 

A felekezeti  Iskolák osak olyan számn növendékeket 
Írhatnak be. amennyit a törvény engedélyez és pedig: I—IV. 
osztályig bezárólag osztályonként és tanerőnként ötven, az 
V—VII osztályig bezárólag padig osztályonklnt és tanerőnként 
harmlno gyermek irható be. Ezt a létszámot semmiféle  Indok-
kal átlépni nem szabad, sőt ha az engedélyben az Iskolai tan-
teremre kevesebb létszám van megállapítva; több tannló 
semmiesetre sem Írható be. 

A körrendelet szigorain meghagyja az állami Iskolai 
Igazgatóknak, hogy a belratásl Idő alatt: szeptember 1 -10-lg 

Eo n t o s a n t a r t ó z k o d j a n a k h i v a t a l o s h e l y i s é g e i k b e n , s ő t g o n d o s -
o d j a n a k a r r ó l l s , h o g y a t e l j e s t a n í t ó i k a r s a s n I d ő b e n m i r 

h e l y é n l e g y e n é s a k a d á l y o z t a t á s a e s e t é n h e l y e t t e s í t s * . A b e -



lk oldal. C S I K I L A P O K . 

Itatási eljárás limertetésél tartalmúé hirdetmények a legazé-
leaebb körben közzéteendők. 

Azokra a növendékekre, akik korábbi osztályaikat állami 
lakóiéban végezték éa onnan a felekezeti  Iskolába akarnak 
átmenni, megjegyzi a körrendelet, hogy az osak a tanfelügyeló-
ség engedélyével lehetséges. Ebben az esetben hozzá Indokolt 
Írásbeli kéria terjesztendő elé. A kérést az állami Iskolai Igaz-
gáté véleményével kell előterjeszteni. 

A körrendelet ötödik pontja a tanítók áthelyezésének 
alakiságait Írja elé. £ azerint az áthelyezési kéréaek augusz-
tus 31-lg terjesztendók elé, felszerelve  a személyi lap máso-
latával, az Indokok felemlltésével,  okmányolásávaL 

A hatodik pontban a körrendelet Ismételten nyomaté-
koaan figyelmezteti  a felekezeti  Iskolák Igazgatóit, büntetés 
terhe mellett, ne vegyenek fel  tObb növendéket osztályaikba, 
mint amennyit a tOrvény eléír vagy amennyit a működési 
engedély magában foglal.  Azt ls büntetés terhe a'att tiltja el, 
nehogy beírjanak olyan növendéket, aki eddig az állami Is-
kolába járt és tanfeldgyelóségl  jóváhagyást felmatatni  nem tnd. 

Itt jegyezzük meg, hogy ilyen tilalmat az 1925 évi ma-
gánoktatási törvény nem ismer. A 35. szakasza biztosítja az 
augusztus 4-lkl kisebbségi miniszter tanácsi napló rendelke-
zéseivel együtt a teljesen szabad iskolaválasztást, minden 
Ilyen korlátozás nélkül. 

Uj Intézkedés a körrendeletben, hogy nem lehet tanalót 
posta atján beíratni. „Mindenkinek tzaméiyesen kell jelent-
keznie az állami Iskolai igazgatónál vagy megbízottjánál és 
ott le kell tennlök a belratásl okmányokat", — mondja a kör-
rendelet. 

A következé pont arról szól, milyen okmányok szük-
ségesek a belratásokhoz. Az elsó osztályba Iratkozóknak Ssü-
letésl anyakönyvi kivonat éa nyilatkozat. A többinél osztály-
bizonyítvány és nyilatkozat. 

A nyoloadlk pontja a körrendeletnek kötelezi az összes 
állami, felekezeti  lakolai igazgatókat, óvónéket, hogy jelentsék 
állásaiknak azeptember elsejével történt elfoglalását,  különben 
fizetésüket  nem adják kl. 

Ennek a körrendeletnek a feltételeit  össze kell hason-
lítani az általunk korábban közölt tájékoztató tudnivalókban 
közöltekkel és annak értelmében eljárni éa akkor egyetlen 
szlllá sem esik el attól a jogától, hogy gyermekeiket abba az 
Iskolába adja, amelyikbe akarja. Már a fent  közölt körrendelet 
pontjaiból meg lehet állapítani, hogy a tava'yi éa az azelóttl 
hasonlltatlanul szigorúbb Intézkedésekkel szemben, lényeges 
enyhülés észle'hetóaz állami tanhatóságok részéről. Tehát 
minden szülő éljen az alkotmány, a törvény és törvényes 
rendelkezésekben biztosított szabad Iskola választól jogárai 
bátran éa öntudatosan, mert ezért semmiféle  hátrányban része 
nem lehet, a mai igaián törvényes rendet és jogot helyre-
állító éa megköveteld kormányzati rendszerben. Albert István. 

nlk mellől. Aat hlsaem, u volna a legjobb orvosáig a 
nylltkér ellensúlyozására. Annyi holdkoros futóbolondot 
látnának aa emberek e rovatban, hogy örökre elmenne 
a kedvük a nyllttereaéstől. Igás, hogy Így sem nagy 
baj. Van legalább kit kikacagni. S ebben a Bavanyu 
Időkben ugylB jólesik néha egy-egy felvidító,  bufelejtő 
nevetée. 

• * 
* 

Szócs A. András 24 éves gylmesfeleólokl  gazdát 
Krlitóf  György csűrében halva találták. Lagény társai, 
akikkel együtt mulatott, .részegen tették be a csürhe, 
hogy kialudj a mámorát s reggelra megölte a pálinka. 
Bonéi Bzomorubb híreket alig lehet hallani. Bgy 24 
éveB fiatal  életet a pálinka gyilkoljon meg. Az alkohol 
mérge pusztltBon el egy erejenek teljességében levó 
legényt. — Olyan sok tanító, Intő BBÓ hangzik el arról 
a veszedelemről, amelyet a mértéktelen szeszfogyasz-
tás okos nópliik között. fia  ennek dacára naponként 
szedi áldozatalt az alkoholnak testet, lelket pusztító 
ördöge. Bgy ilyen okoz nép, mint a székely, bogy nem 
érti meg a BzasBzel való mértéktelenaégoek romboló 
következményeit. H szén a statlsstlka adatai olyan 
szörnyű valóaágot tárnak elő, abból a nyomorúságból, 
amit a korcsma okoa. Feldúlt cialádi életek, anyagi-
erkölcsi összeomlások, börtönök, földig  aüilött egzisz-
tenciák hirdetik az alkohollal való visszaélés ered-
ményeit. — Éj mégia semmi okos baszód nem képss 
feltartóztatni  a bajt. Isznak aa emberek, mintha flaet-
nék. Evenként súlyos milliók folynak  el a azékaly tor-
kokon. Vagyonokat nyel el B részeges könnyelműség, 
A Siőca A. András szomorn vége legyen figyelmezte-
tés népünk SBámára, hogy soba meg ne feledkezzék 
Brérakozáaalban Bem a mértékletességről. Bz tz, ami 
aa embert, emberré teszi. 

Apróságok. 
A kisebbségi sorsba került polgárnak husz esz-

tendő alatt kiütközött egy gyönyörű jellemvonása. Az 
egymáa kereaetl lehetőségeinek eilenőrzéae. Valami 
bámulatos, a teBtvéri szeretetnek az a figyelmessége, 
ahogyan ea az elienőrzéa egymással aaemben működik. 
A legapróbb jelenaóg sem kerüli ei a figyelmét.  Annyira 
a pulzusodon tartja testvéri hüvelykujját, hogy abba 
bele dobog a napi ebédednek minden fogása.  Es jaj, 
ba azt képzali, hogy egy falattal  több jutott neked. 
Ezt nem birja el a két évtizedes klaebbségl lében meg-
csávázott testvéri szive. Ebből folyik  aaután az a Baörnyü 
jelentgetésl kedv, egymáB megsemmisítésére törő igye-
kezet, amellyel lép'.en nyomon találkozunk az utolsó 
falu  napi életéből felfelé  aa egóBz vonalon. — Maaaza 
vagyunk még attól, amikor a közös Bors megteremti 
aa egymást Igas salvvel támogató, teatvérl léleikel 
segítő magasabb rendű kisebbségi magyart. Egyelőre 
móg ott tartunk, hogy legaaiveaebben kiüti a napi aaá 
raz kenyeret IB a testvér szájából. 

• • 
• 

Nem Is olyan drága. Egy repülő bomba, amelyet 
nehézsúlyú bombavetők használnak, csak 250 ezer lejbe 
kerül. Természetesen ebbe bonne van minden. Cuoma-
golás, bassnálatl utasítás. Ab nyakad körül. Éj benne 
van az a gyönyörű muzsika, amit soha el nem felejt 
sz. aki életében egyszer la maga fölött  hallotta egészen 
különleges hangszerelési! mondani valóit. Azt az élve-
zetet 250 ezer lejjel nem lehet megfizetni.  Nem pénz. 
Nyugodtan ajánljuk azoknak a neuzadékeknek, amelyek 
nem férnek  meg aem egymáa mellett, sem Baját bő-
rükben. 

• * 
* 

Egyes hetilapoknál nagy divat lett a nylltterezéa. 
Ez a rovat olyan tükörféle  szerepet játBzlk tz újság 
életében, amely az emberi hóbort kltomboláaára a leg-
jobb alkalmat nyújtja. Utndan újság fenntart  magának 
egy rovatot, mely alá öasaegyüjtl a bogaraa békét-
lenkedik ctlpkelődíaelt azzal a meglegyzéusel, bogy 
nem vállal értük felelő-Béget.  Olyan kiút ez a lap r i -
mára, melyen át lerázza magáról a kellő fokú  Intelli-
gencia hiányában szenvedő tolakodását. A nyllttér alatt 
aztán őaazetalálkoznak az Ilyen izgágák óa lepocakon-
dlázzák egymást a sárgaföldig.  Azntáu pedig ugyan-
csak ebben a rovatban bocsánatot kérnek egymástól, 
hogy a sokksl komolvabb következményekkel járó bírói 
eljárást kikerüljék. H» ugy összeválogatnánk mindazt, 
ami a hetilapok nyílttéri rovatában rövid Időn belül 
megjelenik, tartalmasabb viccanyagot kapnánk, mint 
akármelyik nagynlvóju Bzatirlkus riportlap. Hát mág 
ha aa illető nylltterezők karrlkaturáit ls oda rajzolnánk 
a nyílttéri közlemény tartalmának megfelelő  beálltás-
ban. A napokban például egyik hetilapban ejty felhívás 
jelent meg e rovat alatt, melyben X Y ur felasélitja 
N. N. hölgyet, bogy „feledhatetlen,  drága emlékű ba-
rátja nevét többé használni ne merje, miután a bíró-
ság válépörükben kevéssel a halál elótt kimondta a 
válást Szegény fehérnépi  Nem tudott várni addig, 
mig n kaszás blré közbelép. Most aztán fegyen  le a 
tisztes özvegyi fátyolról,  mert azt nyllttérben tiltja meg 
neki an elhunyt drága emlékét féltve  őrző jóbarát. 
Ilyen a hasonló csodabogarak képvlaellk a nyl ttári 
rovat anyagát. A kla városnak legkellemesebb mulat-
ságát képezi ea a rovat, amelyet senki sem vesz ko-
molyon, csak éppen az, aki közreadta. A jutalma érte, 
hogy kikacagják- Cask az a kár, hogy nem hoztak 
törvényt, amelyik a fénykép  csatolását ls elrendelné a 
nyílttéri köalaménybea. Mart aa lgzaán hiányaik mlade-

VÁKÁR, CSÍKSZEREDA 
könyvnyomda, könyv, papir-, iró- és 
rajzszerkereskedéa, kőnyvkőtéazet 

Bratianu uooa 50. 

Szülők figyelmébe  I 
Az Iskolai év kezdete alkalmából tisztelettel van sze-
renoaém a n. é. közönség éa t. szülék szives figyelmébe 
ajánlani újonnan érkezett árokkal d a s a n f e l sze re l t 

könyv-, írószer-,  tan- és 
rajzszerkereskedésemet 

Állandóan nigy raktár román és magyar tankönyvekben 
legjobb minőségű körzők, könyv- és tolltartók, Író- és 
rajzszerek, kitűnő gyártmányú hegedűk, hegedühurok, 
hegedű-alkatrészek, festékek  éa festőszerek,  valamint 

mindennemű lakolai felszerelési  olkkekben. 
Dos választékban kaphatók Irodai kiszerelési 
oikkek, dlszlevélpaplrok, psplrkülönlegessé-
gek, disz- és ajándék müvek, román és ma-
gyar Ifjúsági  Iratok, Ízléses helybeli és mű-
vészi képeslapok, Irodalmi és zenemüvek. 

Könyvnyomdámban 
minden e szakmába vágó 
munkák Ízlésjs, oslnos ki-
vitelben, j u t á n y o s árak 
mellett a legrövidebb Idő 

alatt készülnek. 

Könyvkötészstem 
elvállalja mindennemű ls-
kolal, üzleti és más köny-
vek Ízléses és olosó bekö-
tését és azok tartósságát 

garantálja. 

Jutányos árakl Pontos kiszolgálás! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Vásár Gyegyóssentmlklóson. Györgyé 

szentmiklós vároel tanácsa közhírré teszi, bogy aa óaai 
BBokíaia állatvá:árt ezjplembar hó 6—6 napjain, mig 
a kirakó váaárt aaeptember 7-én tart ják meg. 

— Tovább folynak  Békásban a birtok-
háboritasok. AB ismeretes közblrtokoaBágl kaszálók 
ügyében tapaaatalt erélytelenednek Igen BulyoB kiha-
tásai kezdenek mutatkozni Bikás község lakóinál. 
Miután egy párazor Blkerűlt erőszakos legeló foglalá-
sokkal a szomszédos községekkel szemben célt érnlök, 
most a békáslak körében a tu'ajdonnak ÓB aa enyém-
tt td fogalmának  egéazen különös formája  kezd kiala-
kulni. A békáalak már egymáa tulajdonát sem kezdik 
megbecsülni. Bucur Toider bókásl gazda feljelentette 
Candea loant, Focsa S mlon padig Moldovan Ioan nevü 
gaadatáraa ellen tett feljeientéat  erőszakos legelő fog-
lalások miatt. 

— Elvágta a oaéplőgép salját. KimeneaBt-
láas dltrél cséplőgép ulejdonos feljelentést  tett B. P. B. 
13 éves gyermek ellen, mert az bicskával elvágta a 
cséplőgép hajtósalját. 

— A t e h e r v o n a t e l ü t ö t t e a h a j t á n y t . Ma-
daras és Karcafalva  állomások között egy csoport mun-
kás haladt a vasúti Blneken, egy pályakocslt tolva 
maguk elótt. Aa egyik kanyarban nem vettók észre 
a 3562. Bzámu tehervonatot, mely BBabályos jelzés után 
haladt előre. A munkások hlrteleneben elmenekültek a 
pályatestről, ds BB ott hagyott pMyakocait a tehervonat 
pozdorjává zúzta. A beindított viaagálat megállapította, 
hogy Tolea Torna csoportvezető és munkásai rósBegek 
voltak B csupán a véletlennek köszönhető, hogy nem 
történt nagyobb szurencsátlenség. A csoportvesető ós 
munkásai ellen fegyelmi  eljárás Indult. 

— Tetten ért tolvaj. Barnád Samu gvlmes-
kőzéplokl kereskedő üzletébe Ferencs János 20 éveB 
legény bement s n kaassából 2015 lejt elvett. A be 
Burranó tei.ajt tetteaérték s átadták a csendőrségnek. 

— T á r g y a l á s r a k e r ü l a t e k e r ő p a t a k l k ö z -
b i r t o k o s s á g b l r t o k h á b o r i t á s i ü g y a . Sokasor meg-
emlékeztünk arról a már több iaben előforduló  erŐBsa-
kos legelő foglalásról,  mellyel a békáslak a tekerő-
patakl közbirtokosaág .Nyircsutak* nevű erdőréaaén 
levő 409 hold legelőjót elfoglalták.  A beindított vizs-
gálat során a csendőrség megállapította, hogy a jogta-
lanul elfoglalt  legelőterttleten 32 békáBl gazda 130 drb 
szarvasmarhája és 470 drb fuha  legel. A caendőrség 
birtokháborltáal jagyzőkönyvet vett fel  s ennek alapján 
aa ügy rövidesen tárgyalásra 1B kerttl. A tekerópataki 
közbirtokosság az erőszakos foglalással  okozott koro-
sodásért 210 cser lej kártérltéBt követel. 

— Tojást loptak a kofák.  Törők Juliánná, 
44 évea, marosvásárhelyi Illetőségű és Bálint Klára 
50 éves. ezárhegvl illetőségi kofaasszonyok  Tusnád-
fürdőn  Bikkösi Jlasef  piaci árui koaarábél 200 tojást 
e'loptak. Eljárás Indult ellenük. 

— Szélhámosok Vaslábon. Clobotaru Gri-
gurle vaalábl gazdálkodóhoz a napokban ismeretlen 
legény állított be, aki előadta, hogy ő szabadságra 
utazó katona éa együtt szolgál Ciobotaru fiával  Bucu-
reatlben. Miután barátja nem kapott Bsabadaágot, meg-
kérte őt, hogy azálijon le náluk éa kórjen 200 lejt 
íziileltől. A jóhiszemű gaada készséggel adta át a kért 
öBaaeget a a vélt katonapajtáBt még alapoaan meg ia 
vendégelte, majd lefaktette  a vendég Bzooába. Ríggel 
aztán hüledezve tapasztalta, hogy aemcaak a vendég 
tűnt el, de eltűnt vele együtt a háznál található móg 
300 lejayl készpénz ls. A csendőrség hamarosan bein-
dította a nyomozást s namsokára meg la került az ál-
katona, akiről kiderült, hogy Froadia Tralan 30 évea 
marosmegy! caavargónal ezonoa. Bijáráat Indítottak 
ellene s átadták az űgylsisógnek. 

— Vasvillával fenyegetőzött.  H.jdu Jiaaefné 
caltciekefahi  lakóa feljelentette  testvérei, Tánczos 
Forencet, mert az vasvillával megfenyegette. 

— Megverte a azemtelen flut.  Cosna 8.mlon 
békás: lakó* felja.enta  te Cap.au Vaaiiet, mart aa GÁ-
bor nevü 14 évea fiit  megverte. Campian a k ihalga-
táaon aiz .1 védekezett, hogy kénytelen volt megverni 
a flut,  mert az nagyon Bzemtelen volt vele szemben. 

— Erőszakot követett el a kiskora gyer-
meken. Ambrus Jissefné  hódosai lakóa feljelentette 
a csendőrségen Todorean Dumitru 45 évea malom 
munkást, mert az Ambrmne kilenc evés leánykáját 
megeiőstakolta. A csendőrség kihallgatta a munkást, 
aki be ls Ismerte tettét. Átadták a helybeli ügyész-
ségnek. 

— Megverték. Albert Jizsef  dánfahi  lakós fel-
jelentet t<tt H  CMeadőrségsn Gál Jinoa és Albert Ba-
rabás ellen, akik megverték. 

— Szivén rúgta a 10. Nam mindennapi tragé-
diája játszódott le a vigyázatlanságnak a napokban 
DánfalvAn.  Kosár Imre 73 évta dánfaivl  gazda erdólnl 
ment. Ott lovbit szabadjára engedve, az egyik lóról 
leakarta dobni a kötele', bogy az kényelmeaebben le-
gelhessen. M kösbcn a lóval bajlódott, aa hátra rúgott. 
A rúgás a ezerencaétlen gazdát pont szive táján érte. 
Azonnal kiszenvedett. 

— Uj kiránduló utat kap a megye. A megyei Idegen-
forgalom  előmozdítás} és a turista utvonalak kiépítése mind 
hathatósabb érdeklődést kelt a megye vezetőségében. Ujabban 
az a terv, hogy a Gyllkostónak az egész országban páratlanul 
álló szépségeit a Moldova-felől  érkező kirándulók számára 
megközellthetőbbé tegyék s e célból Gyimesközéplok állomás-
tól Hidegség-B űkkhavastetőn át a tóhoz uj ut építését hatá-
rozták el. Az uj utr-n a Gyilkostó-Gyimesközéplok közötti 
távolság 35 km lenne csupán, ami tettemes költségmegtaka-
rítást jelentene a moldovai és gylmesvölgyl kirándulóknak. 
Amellett az uj útvonal egyike lenne az ország legszebb havasi 
útjainak, amelynek szépsége maga ls élmény lesz a kiránduló 
számára. 

— „Tusnád postahivatala". A hlr szárnyon jár. Külö-
nösen nyáron, ha megindulnak a turisták. Egy turista utlnapló-
jából olvasható például, hogy Tusnádon talalta a világ legrosz -
ezabb postahivatalát. (Az Aranyosvidék 1938 augusztus 13 sz j 
Két telefon  beszélgetés 3 órát lopott el a turistánk ldejébői. 
Nem ml Írjuk ezeket a szomorú magállapitásokat. Turisták, 
akik végül ls szórakozni jönnek Ide, nem egyébért. Tásnád 
világfürdő.  Vigyázol kell arra. hogy a közönség kiszolgálásá-
ban ls kiérdemelje a szó nyugati értelmét. 

— Töseset. Ambrus Gábor oslkszentgyörgy! lakóa sütő-
háza az éjjeli órákb.n tüzet fogott  s elégett. — Nagy Pál 
helybeli asztalos mester műhelyének padlása folyó  hó 15-én 
az esti órákban kigyulladt. A segítségül siető szomszédok és 
a tűzoltóság hamarosan megakadályozta a tűz terjedését, amaly 
nem okozott komolyabb károkat. 

— Elvitték a kótörőgépet. Demetresou Ştefan  maiélalvi 
kereskedő feljelentést  tett a osendőrségen, hogy távollétében 
az udvaráról egy osernovitzl oég elvitetett egy kótörőgépet éa 
azt vagoaba rakva, el akarja szállítani. A osendőrség közbelé-
pésére a gépet kirakták és a oég ellen eljáráa Indult. 

— Bicskázás Jenófalvén.  Nagyboldogasszony kedves 
ünnepét megint vér szennyezte be. Az italtol elvadított szen-
vedélyek bicskás verekedésben robbantak kl Cslkjenőfalváu, 
melynek 3 áldozata van. Az ünnep alkalmából táncot, korosma-
felavatást  rendeztek a faluban.  A nagy muriban Ferenc Ágos -
ton, Simon Józsnf  és Szentes Mihály összeverekedtek és egy-
máit bicskákkal összeszurkálták. 

— Hirtelen meghalt. Portik Szabó Balázs 36 éves 
gyergyóremetel gazda borvlzért ment, a Kövespatak táján 
összeesett és meghalt. A halál oka régi keletű szívbaj. 

— Égés Gyimesközéplokon. A Gylmesvölgyl Fatar-
melő R -T. gylmesközéploü fürészüzemének  teteje a napokban 
tüzet fogott  s a tlazta favázas  tetőzet hamarosan a lángok 
martaléka lett, Aa épület többi réazét éa a berendezést sike-
rült megmenteni. 

— Öngyilkosság. Ferenez István Ignáoé 54 éves gyer-
gyóremetel lakós a napokban felakasztotta  magát. Tettének 
oka életuntság. 

— Betörés Bákoaon. Fodor Gáspár rákosl kereskedő 
Ozletét Ismeretlen tettesek a napokban feltörték  s onnan 20—25 
eser lej értékű árat elloptak. Ugyanezen üzletet mult év má-
jasában ls feltörték,  de a tettesek nem kerültek meg máig sem. 

— SUtélt hamiskártyás. Sípos Lajos nagyvá-adi Ille-
tóaégü egyént Welnberger nevü atitáraa feljelentette,  hogy a 
székely körvasaton utazgat és az .Itt a piroa, ott a piros" 
«•vft  kártyajátékkal fosztogatja  aa utasakat éa tél* la e játék-
kal 7200 iejt elnyert. Sípos' távollétében 1 évi al zárásra Ítélték. 



31. síim. C S I K I L A P O K T lk oldal. 

Helyszíni tudósítás az EME M a i vMroüléséről. 
Erdély legelső tudományos magyar kisebbségi 

egyesülete, az Erdélyi Muaeum Egylet esévi vácdor-
gyülését a történelmi hagyományokban gazdag Tordán 
tartotta meg Vasárnap reggel 9 órakor érke/ntt meg 
két hatalmas társaskocsln as Erdélyi Muaenm Egyesü-
let ve z itősége, melyet ünnepélyesen fogadtak.  Dr. Gál 
Miklós, a tordal rendezőblsottság elnöke mondott ssl-
vélyes üdvözlőszavakat, melyre Dr. RHh Hugó az EME 
alelnöke válaszolt. 

Az EME vándorgyűlését díszülés nyitotta meg 
vasárnap délelőtt 11 órakor a református  egyház ku'tör-
teimében. A Btockholmi kisebbségi konresssu»on levő 
báró Jósika Jinos alelnök helyett Dr. Róth Hngó alel-
nök nyitotta meg as ülést, hlnökl megnyitójában Kölcsey 
halálának Bsáséves évfordulója  alkalmából, lendületes 
Bsavakkal emlékezett meg Kölcsey költői éa emberi 
értékéről. Etután a titkári előterjesztés során Kántor 
Lijoa dr. titkár felolvasta  as Őfelsége  a királyhoz és 
Miron Criatea pátrlárka-mlnlBsterelnökböz Intézett Ud 
vözlő táviratok Bzövegét, 

Aa üdvőzlőtáviratok eaövege. 
A két távirat Bsövege a következő: 
.Őfelsége  kabinetirodájának, Bucureşti. Kérjük, 

kegyeskedjék tolmácsolni őfelsége  II. Károly királynak 
aa EME tordai vándorgyűlésének mély hódolatát. A 
pártatlan tudományt igyekezve előbbre«lnnl éa terj sá-
táni, hisszük, bogy Ő'elaége hősein éa boldog életen 
keress 01 a tudomány ssabad művelését blsioslthatja 
aa oraaág össalakóinak boldogulás, ra.* 

„Miron Criatea pátriárka-mlnieaterelcök urntk, 
Bucureşti. Aa EME tordal vándorgyűlése tiszteletteljes 
üdrösletét küldi mtniBzterelnok urn>>k. Az 1859 ben 
alapítóit EME 79 éves múltja alntt báromeserötselz 
eiőadást tartott, majdnem 200 kötet fo'yóiratot  éa 700 
önálló müvet adott kl. Ezt BZ elismerten becsületes, 
tudományos munkásságot orvoakongreBFZussal egybekö-
tött jelen vándorgyűlésünk 66 előadással Igyekezik nö-
velni. Hisszük, hogy as EME ea alkalommal Is a kis 
javán dolgozik. TisatelettelJeBen kérjük miolsslerelnök 
urat, kegyet kedjék odahatni, hogy az EME tÖrvényeB 
jogai éa anyagi igényel végre elismertessenek ÓB igy 
ez ország általános kultúrájának emelésén teljes erejé-
vel aavartalannl dolgoshassák." 

Kántor Lajos dr. ezután ismertette Torda ÓB as 
EME jelenlegi helysetének, ss előadások látogatására 
Bzölitotta fel  Torda város közönségét, majd Javaslatára 
a vándorgyűlés társelnökévé Dr. Gál M klóst választól-
iák meg. 

Ezután Vártán Eadre dr. tordal ügyvéd, volt ka-
marai képviselő a város magyar társadalmának nevé-
ban üdvözölt» a vándorgyűlés réaalvevőit. 

— A jelen annyi megpróbáltatása között élő ma-
gyarság csak a^kor haladhat, — mondotta többek kö-
zött — ha a mult tapasztalatain okulva valÓBltja meg 
B kötelességeket, A írult történelmi emlékei önszevo-
nódva c jelen küzdelmeivel adják a jövő remésyBégét. 

Vertán dr. a továbbiakban munkára serkentette 
BZ EME tagjait, majd Igy fejeste  be bessédét: 

— Es a föld,  ea a verejtékkel, könnyeinkkel és 
váiiinkkel áltatott föld  mindanylnnk édes hazája. Hr-
datjttk aa Itt éló minden népek óvaaázadok óta fenn-
álló B0TsközöB8égét, mert csak ezeknek as egyűttélő 
néptkuok a közös munkája építheti a jövőt. Mert ese-
ket a népeket összeköti a rög szeretete, annyi ősnek 
temetőben domborodó Blrhastja és a közös munka bol-
dogsága. Templomnak tekintem est a helyet, ahol tl 
megjelentek éa oltárt rabolna az, aki BzentBégtelen ke-
zekkel a visszavonás tüzesóváját dobná közénk. Iatsn 
áldása és a jövő hálája kísérje munkátokat. 

Ai fldvöalések  során. 
Bsthlen Mária grófnő  a tordal magyar nők nevé-

ben a következő szavakkal üdvözölte a vendégeket: 
— Valami értékes emléket kerestem, amit vendé-

geinknek adhatunk, hogy magulkal vigyék további ván-
dorlásaikban. Karestem és megtaláltam. A tordal ma-
gyar nők felekrseti  külömbség nélkül, legyen ssegény, 
vagy gizdag, fiatal  vagy öreg, a legtökéletesebb ÖBSS-
hangban élnek és a legtökéletesebb együttműködésben 
dolgoznak minden nemes cél érdekében. Eoből a cso-
dálatos ÖBZzbangból augárrik ki a saeretet éB megértés. 
Ezt a szeretetet éa megértést adom csokorba kötve. 
Vigyék magukkal, jusson eezükbe máshol is, hogy es 
is erőt adjon a magyar szó és magyar művelődés 
Baolgálatáhor. 

Esután Calby L»jos iró, munkatársunk következett, 
aki a következőket mondotta : 

„Ugy a magam, mint cyergyóréssl megbíz ilm 
nevében mélységes tlBstelettel DdvöslOm as Erdélyi 
Mazeum Egyesület nagyrabecsült vezetőségét, annak 
minden egyes tagját és Isten áldását kérem ssép ós 
értékes munkájukra. 

Mikor mlndeasket csak igy rövidesen, de annál 
bensőségesebb érsésaol tolmácsolom, kérem megengedni, 
hogy eat as ünnepélyes pillanatot felhasználva,  a követ-
kezőkre kérhessem: 

Ugyanla, ml Gyergyólak, akik szeretettel és sok-
sok magértéssel figyelünk  mlndan munkát, ami a ssép, 
tudomány és kutura szolgálatában történik, legyen 
ssabad arra kérdi a m. t. E'nökségat, hogy as Egye-
sület jövő évi vándorgyűlését nálnnk, az illatos fenyők 
hasijában (feltörő  tap ) Oyergyóuulmlklóson tartsák 

( S y ţ r g y o i ţ l ţ t 
w*g. Éi amennyiben es a megthetelő váVztás G,ir 
gyószen;mi dósra esnék, felbatalmsiásom  van Hj ilen-
t*nl, hogy a neveastt vándorgyU és; aa Erdilyl Muzauai 
Egyesület nagy múltjához ea szalisméhez, méltó fen-
tekben fogjuk  megrendezni. 

ivl<jd megblsó levelét nynjtotta át. 
Gál Miklós dr. tordai ügyvéd, volt kamarai kép 

VÍBOIÓ, as unitárius egyház főgondnoka,  a tordai ren-
dezőbizottság nevében üdvözölte a dissgyülést: 

— Különös szeretettel s köszönettől üdvözlöm a 
megjelenteket, amiért éppan Tordán rendezték mtg az 
idei vándorgyűlést. A 80 ivea egyesület 25 éven be-
lül már másodszor kerasl fel  vándorgyűlésével ezt a 
várost. Sierettük válna síkkal dlBzasibben, sokkal aaeb 
ben megrendezni ezt az ünnepet ós nsm ml, hanem ^ 
változott viazonyok miatt történik, hagy nsm tud unk 
nagyobb disat éa pompát kifejteni.  A mivelődjs éa tu-
domány az ÖBBBOB nemaetek tulajdon». A tudomány az, 
amely embereket ÓB népeket egymás meílá állit ós a 
politikusok által annvlra óhajtott ÓB munkált békít 
előmozdítja. As EME is ss emberek kezjsségének 
egyik íámassa, a béke egyik alkotó eleme éa munkása. 
Kívánom, bogy a vezetőség est a kuilurmuakát és 
békemunkát Bokáig és eredménnyel végezhesse. 

.Elpusztul aa a nemzet, 
amely a tudományt nem műveli." 

Etután Rith Hugó dr. alelnök válaszolt aa űd-
vöaléBekre: 

A Muzeum Egylet nagynevű alapítójának, M;kó 
Imre grófnak  meggyőződése volt, hogy elpusztul az a 
neszét, amely a tudományt nem műveli éB nem ter-
jeszti. Az EME feladatává  tetta a todcmáay magyar 
nyelven történő művelését éB terj.-Hítését. A tudomány 
n p'zerlisitrBánek érdekében valósi .ut* meg az EME a 
vácdirgyüléBefce',  hogy a tudományt népszerűsítő elő-
adásokat tartson nemcsak Kolozsvár*, hanem aa egye» 
magyar vidékek gócpontjaiban ie, hogy ezzel a vidéken 
bztinnyadó tehetségeket a tudomány szolgálatára és 
művelésére serkentse. Nagy rehéaségekkel küzdünk éB 
azért programunknak csak ert a részét tudtuk eddig 
megvalósítsnl. H sszük, lesznek nyugodtabb Idők, ami-
kor a vándorgyűlésen kívül ÍB a vidéki városok magyar 
közönségének népszerű tndományoa előadásokat tartha-
tunk. Torda magyarsága teljes mórtékben megértette 
küldetésünket. Fogadják köEaönetünket a sslves üdrös-
téaekért. 

Eíután Dr. Koleszár László, az orvostudományi 
szakosztály elnöke, „Irányok az orvostudományban' 
címmel rendkívül érdekes előadásban ismertette as or-
vosi tudomány fej'ődését  a különböző korokban. A difz-
ülés ntán aa ujtordii ismetőben G..cngyöay János, aa 
1918 bBn Ujtordán e huoyt magyar köitő sírját koszo-
ruzta meg a EME, a sirnál Dr. Pataki J nő mondott 
megemlékező beBaédet. A vándorgyűlés mintegy 100 
vendége közebéden vett részt. As ebéd Borán Dr. R >th 
H igó alelnök kitűnően felépített  emékbeszíd jt mondott 
az EME alapítójáról, gróf  Miliő Imréről. 

Délután magkezdődtek aa eg'-es szakosztályok 
előadásai. 

E*te pedig Nylrő: .J^zus faragó  ember" elmü 
darabját mutatták be... (—) 

Hölgyeim, a joislés novébeu kérjük... 
Nyári riport három molett hölgy 

rosszul szabott sport nadrágjáról 
Dálután volt ÓB angu-ziuBl nagy moleg. Olyan 

levert bőség, amibe bele luatul ember ás állat egyaránt. 
A pályaudvart körülfogó  kósaénfilst  még nehezebbé 
tette a levegőt. 

Vonatra vártunk. Közben, mint valami árvák SEÓ-
dslogtünk, vagy a váróterem kopott padjain ernyedt 
kénysaerü®éggöl törülgettük izzadt homlokunkat 

A szomszéd állomáa háromszor három harangjel-
zése megnyngtatott kissé, remélve, hogy nemsokára 
megjön a vonat, amibe ha felszállhatunk,  friss  layagő! 
nem, de husatot bizonyára kapunk. 

A vonat csakugyan megjött. 
A kocsikból összerázott, fáradt  emberok, pihent 

első osztályos utasok, frissen  pndarozott hölgyek szál-
lottak kl. Mijd több turiBta, köztük 3 hölgy. 

A kia csapat unott egykedvüsaggel áldogált a 
vonat mellett s látszott, hogy fáradtak. 

A hölgyek kövérek voltak és lomposak. Inkább 
törpék. Rövtd, rosrzul saabot nadrágot viseltek, ami 
jóval a térden felül  libegett. 

Kettőnek x, a harmadiknak ó lába volt. 
Saéles csípőjükre formAtlanul  feszült  a k oct ás 

ruhaanyag s látszott, hogy hiányaik a .Micco'-fóle 
rnganyoa fehérnemű,  ami felfogná  az Izzadságot. 

Az óikori művész, sok jellemző vonás figyelembe-
vételével, Igy mintázta volna meg őket: 

— Nyakuk rövid, alaő karjuk egyáltalán nsm vé-
konyodik a csukló fjlé.  Derekuk Ívelése formátianul 
folyik  ÖBSZ3 a cipővel. Hátuk egy huatömeg, egyfor-
mán a gerincoszlop felé.  A tul kövér labcombot egye-
netlenül mennek át a lábssárba a telt formáikkal  vál-
nak ldomtalanná. 

A több bőrrétegből kéBSÜIt hagymássá bakancs 
ós fél-fejkendő  ljesatő harmóniába egéssllettók kl a 
szétfolyt  vonalakat. 

Lihtt azonban, hoţy máa érzéasket ÍB ki tndtsk 
vo'n» váltani a szemlélőből; meleg tekintetük, kelle-
mss hangjuk a el nes csöngésével, bájos mosolyukkal, 
mart hlszon a Sermászat soha sem olyan mostoha, hogy 
m ndeo', d - mindent megtagadjon as emberektől. Egyik 
fogyatékosságot  bőkesűen pótolja a másik oldalon. 

Csakhogy ilyen és hasonló esetekben olyan nehéz 
észrevenni aat a „máalk oldalt"... 

Ds igy elaő pillanatra éa elég távúiról — bizony 
— szánalmasan nésteV kl. Mtntha ők lettek volna a 
kiábrándulás Igazi asetel, azok leghatásosabb megsse-
mélyssitől, akiket megdöbbentő sajnálkocásBal néz a 
fóifl  Bzem... Akikben csupán a termékenység eszköz alt 
látjuk egy készen kiállított blzonyitványban a biztos 
szaporulathoz, ami nemzetfenntartás  szampontjából sok-
kal fontosabb  ÍB mtndea más eBatétlkal elgondolásnál. 

Mindenki őket nézte éj kr.cagta a pályaudvaron. 
A hölgy utasok lenéző nevetéssel, szánakozva 

bámulták 3 nő társukat. 
Volt ebben a na vetésben valami kBján, valami 

kendőzött szégyenkezés, mellyel ösztönösen védekeztek 
az egyneműség OIIOD. Lopva magukat vizsgálták, otthon 
bizonyára a tükör elé álltak. Ahol egyBzerre átváltoz-
nak, átalakulnak egy-egy Istennő szobrává a ezek kö-
zött ls első helyen a szerelem és szépség Istennőjévé. 

Közben ilyeneket gondoinak: 
— Ssegény teremtéaek, hogy tudnak igy élni;? 

Ei elpusstltarám magamat, ha olyan formátlan  kövér 
volnék?.... 

Ei hiszik, hogy csúnya nő nem léteslk a férfiak 
számára. 

Hit, ez egy kis tévedés. 
Hogy hölgyeink nem mehetnek kirándulni, hegye-

ket msBZbi holmi aranyiam» biuz, fekete  bársony szok-
nya éa aelyem cipellőbe, ezt mondaiuak Bem kell. 
Az Bem fontos,  bogy ilyen alkalmakkor a női szépség-
ideált képviseljék, vagy külső csábokkal Bzerezeenek 
érvézy iBÜléBt. Aat Bem akarjuk, hogy hölgyeink elve-
seltsék jellegzetes testi vonásaikat, hogy teattelenné, 
légiessé váljanak. 

Da éppan igy nem Bzabad az illúziót aem meg-
tömi, Bem tönkre tenni, melynek gyökerei ösztönéle-
tünkbe nyúlnak és amit egyformán  érés, őriz ÓB félt, 
fóifl  és nő. 

H tbár tudjuV, hogy a sz'p éa formás  kttisó még 
nem teszi az etnbar igazi egyéniségét és bogy az a 
hatás, melyet az asavony kelt maga körül, sok minden-
ből tevődik össze. Hogy hiába szép a nő és formás, 
ha egyéb vonzóerő hiányzik benne, mert az magában 
még nem elég. 

Éi azt is tudjut, hogy a jóizlésü nő, főképpen  ca 
osos rő mindig csak azt veBsi át a divatból, ami kül-
sejére nézve e;őnyös éa ügyel arra, hogy feltűnően 
Btembe ne helyezkedjék az általánosan elfogadott  divat-
elvekkel és ne tegye magát nevetségessé, r.1 ne a nagy 
nyilvácosBág előtt. 

Az alkalmi ruhák ilyonkéntl viselése — amely 
tnl mollett hölgyakné' még csak iehatőíégot sem nyújt 
as Ízlés fcifejtéséra  — nsm vall okosaágra. H» meg 
meróíziek minősítjük, ngy nyugodtan mondhatjuk Ízlés-
telennek is. 

Miért nem inkább sima szoknya, ami két olda-
lán mélv, szembe ráccc il kissé rfjtnnó  a combok erős-
ségét? É; amely sokkal prakti! usabb és stílszerűbb, 
o'yan :>!.ifeoVt;ál,  akiknél a formát  a nadrág csak ront-
hatja ^ ahoi a karcsúság — atui ma minden női szép-
ség ligel-ó feltéteie  — hiányzik? 

Evvsl nem azt akarjuk mondani, hogy a DŐ legyen 
minden morzinatában csábító és lényében érzéki. 

Nem. 
A nő legyen a nap és élete minden percében, a 

reggelinél la éppan csinos, mint bármely meghívott va-
csorán, vagy estálysn. X féifl  ábrándokban élő igaai 
nő, akár élettárs, aa a valaki, akit a férfi  nemcsak 
asarstnl, da tisztelni éi feltétlen  becsülni tudjon. 

Aaonbrvi ctm bizonyos, hogy a molett divatja 
végleg leáldozott és hogy mindig csak a rövid sport-
nadrágek maradnaV divatban, ds addig ia... Hölgyeim I 
Addig ls, a jó islés nevóben kérjük, szeretettel.. 

Caibjr  Lajoa. 

H Í R E K . 
— Akatholikus egyházközség közgyűlése. 

Vseárnsp, 28-án tartotta meg közgyűlését a kathollkus 
egyházközség, mely Bikalommal ez bgyhástanácsban 
mogüresaddti 2 kikü'dött me?választáaával fogla  kozott. 
Dr. C.iky Ĵ nos egyháztanácsoa javaslatára Dr. B n̂ko 
Antal és G;rríffy  Cisnádot, — mint régi kiküldötteket 
— választották meg. 

— A saárhogyi nj plébános beiktatása. 
Ambrus Jóssef,  volt boraaékl plébánost, vaBárnsp aug. 
bó 28 tn iktatták be uj állomáahelyén Baárhegyen. 

— Égé* a tölgyeai erdőben. Tölgyea kfizaég  „Csutakos" 
nevü Irtásos részén legeli tlaztoRat&st rendeztek. Simon Fe-
reno és Clooa Ion munkások az összegyűjtött galyakat meg-
gyujtották s ebból olyan tOz keletkezett, hogy az erdőben ki-
termelt é* szállításra varó nagymennyiségű fa  elégett. 

Szerkesztői üzenetek. 
Többeknek. Lapunk példányonkénti árának há-

romról hat icjr4 történt megszabása nem árdrágítást 
jelent. A nyolc oldalon nyújtott tartalom feltétlen 
arányban áll a kifogásolt  Ö6Bi9ggel. 
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— Eövld hírek. Kedden foglalkozott  az angol 
mlaisatertanáca a csehországi szudeta-német kérdés 
körűi zajlé éa annyi háborús pillanatot okozó európai 
bonyodalmakkal. A londoni miniszteri értekezletről nln-
cjenek Matos órtesüióaek. Mindöeaze olynn hírek aalvá-
rogtsk ki arról, hogy H»d raoa angol nagykövet aa 
angol bijoiiilom nevében méraókletra inti N .metorszá-
201. Egyébként az európai béke helyzete pillanatok 
alatt mMkóat fordu.  libben a peresen alig lehetne 
megmondani, hogy mlfcént  alai ulnak az események a 
háború és béke lehetóaégel körül. — Sajnos a békés 
kibontakozásnak egţre inkább keveaebb esélyei mutat-
koznak. — Kabay Gábor dr. éa Tamás Gáspár a Bapal-
azentgyörgyön megjelenő „Saékely Nap" azerkeaatől 
nemzetgyalázás, a c*nzurarendalet kijászáaa, hatóság-
sértés éa iz ţatâs vádjával állottak a brassói katonai 
törvénvazék előtt, amely Kabayt 6 havi fogházra,  Ta-
mást 2 évi fogházra  Ítélte. — Augu'zlus hó 29 én 
éjBzaka Siofokon  agyvérzésben meghalt Karinthy Frl-
gyes a kiváló magyar iró. Karinthy a humorban terem-
tett kiváló irodalmi ériéket. Javíthatatlan békebarát ós 
álmodozó volt, akinek hirtelen halála a magyar irodalom-
nak nagy veBzteaége. — Llcdbarg amerikai ezredeB a 
híres pilóta, aki elsőnek repülte át az Atlanti Ocaánt, 
aagusziui hó 31 én egymotoros nyitott repülőgépén fele-
ségével együtt Kolozsvárra érkezett. Lindü&rgót Moszk-
vából jövet repültek át Kolozavárra. — A távolkeleti 
harctérről a kinaiak azt jelentik, bogy a kinai caapa-
tok áttörték a Hankau i japán arcvonalat. — Az Erdélyi 
Muzeum Egyesület (E. M. E.) az erdélyi magyarság 
vezető tudományos ss?rve ez évi vándorgyűlését Tor-
dán tartotta mag. A gyűlésen felszólalt  Oby Lajos iró, 
lapunk munkatársa is, aki tz  E. M. E.-t meghívta, hogy 
jövő évi vándorgyűlését Gycrgyóazcntmiklóson tartsak 
meg. — Az arab terorlsták tevékenysége PileBzttnában 
egyre borzalmasabb méreteket ölt. Namr «glben 11 ,ifa 
piacán robbant bomba, legutóbb p;dlg Jafft  zildség-
placán. — A bucureBtl gyorsvonaton SegeBvár éa Mcd-
gyea kőzött Ismeretlen tettes a hálófülkejóben  merény-
letet követet el Dr. Gsp-r Ionel, Vaida volt miniszter-
elnök magántitkára ellen. A tettes revolvarral rálőtt a 
titkárra, majd elrabolta 420 ezer lej pénzét és Iratait. 
Gaspar titkár a sebesülésébe belebalt. — Goga Ojia-
vlán volt mlniaa-erelnök hamvalt Bu^ureatiből most 
szállították át Cnucaéra az egykori Ady-kaatély őal 
parkjában épített családi sírboltba. — Auguazius 21 én 
két nagy jelentőségű wemánye z&j ott le a cemzetzöri 
politikának, AZ egyik Horthy Miklóa Magyarország kor-
mányzójának éa a magyar komány tagjainak némal-
orazági nagy vendéglátás»; a másik t kisantant külügy-
minisztereinek a jugoszláviai Btdien tartott tanácsko-
zásai. A világsajtó mindkét eBeményból jótékony j avu 
láat remél ae európai helyzetre. — Szeptember 5 -12 én 
tartják a 10 lk nemzeti Bsociá'Uta kongresszust Nürn-
bergben. — Elkészült az o'asz zsidótörvény, amely 
szerint azok a zsidók, akik 1919 január 1 után szerez-
ték mag aa OIBBZ állampolgárságot, azt azonnal elvesz-
tik. — A magyar kormány komo yan készül a földre-
form  megvalósítására H r szerint a nagvb r.ok 25°/„-át 
veszik igénybe, a földreform  cáljaira. —Japánban bor-
zalmas erejű vihar pusztított A példátlan t r jü táj-
funnak  100 emberélet esett ádázától. — Aa északi 
bllamok ia nagy készülődésüket tesznek egy esetleges 
háború eaetéra, amely körül zárná őket. Svédország— 
Norvégia—Finnország nagy kászieteket halmoz fal. 

— Gyászrovat. Gaal Mihálvné BBŰI. Antal Er-
zaébet, 79 éves korában elhuoyt Cifrsz9ntklrilyon 

— CjlBssr Károly birtokos, 70 éves karában 
meghalt Ciikazentklrályoa. 

— Bal ló András 66 éves korában elhunyt Coik-
saögödön. 

— Balló látván 73 éves korában elhunyt Calk-
Sientklrályon. 

— Kereskedők figyelmébe.  A branói n5u iVa-
ügyi fófiiugyolőseg  folyó  óvsa-p acafc  r 10 sn díloőtt 
fal  12 órakor árlejtés, tart a halyr>&ii isnoccottbcn (S.r. 
Princ. Carol 23, KcckáB-fele  híz) helyiségében a tar.onc-
otihon egy évi élelmiszer, Mŝ er, gyarmatáru úa f. 
salikaégletaínek szállítására. Kanton ls fcihivjub  a helyi 
karsBkedők és más érdek altok figyelmét  az iriojtásre, 
hogy azon minél nagyobb számban vegyenek réezt. A 
ẑá:átá°r>. von»tkoeó feltétek  k megtekinthetők ntpoi-

kent a helybeli tanoccothon hivatalában. 
— Lépfene  fertöséa  a megye területen. 

Caikkarczfalva,  Jenőfalva  éa Szenttamás községek lege-
lóiról aa utóbbi napikban lópfaaéB  megbetegedéseket 
jalentenek. A betegség felléptét  egy elhullóit á'lat 
ienţuzett bórán észlelték az állategészségügyi kötogek 
B jalentáalikre M hali Victor m-'gyefőnök  a lí'gerályí-
sebb intézkedéseket f0gan»*0Bit0Ua  a veBaedeinna á:!at-
véaz terjedésének meggátiás&ra. Egyes h r̂ k szerint 
haaonló megbategedéseket éBzleltek a fonti  3 községben 
embereken is, ek'k a lépfenés  állatok bu'ából ettek 
sőt Szenttamáson egy bulá'esjt is történt. ' 
„ c , r , ^ „ D i a E C ' r I D N E A - SOCIETĂŢII DE VÂNĂTOARE DIN 
MERCUREA-CIUC. referitor  la vâ l toa rea oerbtlor, faoe  cu-
nosout membrilor sooletătll mm&toarele: Condiţlunlle — la 
general — r&mâo eele din anal trecat. Nlol un membru n'are 
drept eB partlolpe la vftn&toarea  de oerbl daoă p&a& la 10 
Septemvrie a. o. na ţl-a achitat In Întregime taxa de membru 
şl taxa pentru Impnţoarea oerbulul. Taxele pentru lmpuţcarea 
oerbuiul sunt următoarele: Pentru membrii Interni 800 Lei • 
pentru membrii externi, cari pl&teas 4.000 Lei taxk anual»: 
AMU lei; Iar pentru membrii externi, oarl plftteaa  8000 Lei 
taxZ anual» -. 800 Aseaata pentru a ae putea repartiza membrii 

B" 1 ? 8 - C o » d <»««°r l l de grupe «nn'i 1. Ootavlan Bâ-b»l: 
réntlmbru—S&nci ZlenL 2 Ranoz Bila: Jlgodtn—Mercurea-Cluo. 
3. Kurta Aron: ToplIţvCluc 4. Dr. Alexandru Vasu: Cloeu 

, r e l T î ţ u : S'oalent-Raoul. 6. Dr. loalf  Kolumbán : 
M&d&raţ. 7 Ştefan  M.hily: Dloeţtl. 8 Bara Auguatln: Tomeatt. 
9. Apor Ladlalaa: Caalnurile. 10 Peohar Ioan: Cozmenl 11. 
A y e l Mauiţlu : Clobănaţ. - SooietaţU 1 a'a dat, autorizaţia de 
«împuşca şt 5 urşi pe teritoriile: Cozmenl, Imper, Cic u, Mi-Şanttmbru oftte  unul şl 2 rZql pe teritoriile S& almion 
şl a&jtlmbiu ofcte  unul. 

Convocare 
la 

adunarea generală ordinară 
a Societăţii (Cooperativei) Proprietarilor Băilor 
Tuşnad, care va avea loc în ziua de 22 Sep-
temvrie 1938, la orele 9 a. m. în Băile-Tuşnad, 

în sala mare din „Eldorado". 
O r d i n e a de z i : 

1. Constituirea adunării generale. 
2. Primirea membrilor noui. 
3. Raportul general al Direcţiunei. 
4. Raportul Comisiei de Censori. 
5. Raportul directorului medical. 
6. Transformarea  „Societăţii (Cooperativei) 

Proprietarilor Băilor Tuşnad" în „Societatea 
Cooperativă Balneară a Proprietarilor din Băile-
Tuşnad", în conformitate  cu cerinţele prevăzute 
în Legea Pentru Organizarea Cooperaţiei. 

7. Eventuale propuneri. 
Conform  art. 33 din statute, pentru vala-

bilitatea hotărârilor adunării generale, se cere 
reprezentarea a '/a parte din acţiuni şi prezenţa 
alor 10 membrii cel puţin. In lipsa acestor con-
diţiuni, adunarea generală se va ţine la 30 Sep-
temvrie 1938, fără  considerare la numărul acţiu-
nilor sau membrilor prezenţi. 

Băile-Tuşnad, la 31 August 1938. 
Preşedinte, 

Dr. Mihai Şerban m. p. 

Meghívó 

Csiktusnádi Gyógyfürdő  Birtokosai Társulatának 
(Szövetkezetének) Băile-Tusnadon 1938 
szeptember 22-én d. e. 9 órai kezdettel, 
az „Eldorado" nagytermében tartandó 

RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE. 
a 

T á r g y s o r o z a t : 
1. A közgyűlés megalakulása. 
2. Uj tagok felvétele. 
3. Az igazgatóság általános jelentése. 
4. A felügyelő  bizottság jelentése. 
5. Igazgató főorvos  jelentése. 
6. A Csiktusnádi Gyógyfürdő  Birtokosai 

Társulatának (Szövetkezetének) átalakulása „Csik-
tusnádi Birtokosok Gyógyfürdő  Szövetkezetévé" 
a szövetkezeti törvény követelményeinek meg-
felelően. 

7. Esetleges indítványok. 
Az alapszabályok 33. §-a értelmében jog-

érvényes közgyűlési határozatok hozatalához a 
képviselt üzletrészek '/3-ad részének és legalább 
10 tagnak jelenléte szükséges. Ezen feltételek 
hiányában a közgyűlés 1938 év szeptember 30-án 
a megjelent részvények és tagok számára való 
tekintet nélkül fog  megtartatni. 

Băile-Tuşnad, 1938 augusztus 31. 
Elnök: 

Dr. Mihai Şerban s. k. 
— A CSÍKSZEREDAI VADÁSZTÁRSASÁG IGAZGA-

TÓSÁGA, a azarvaavad&szatra vonatkozólag a következőket 
közli a táraaaég tagjaival: A feltételek  nagyjában a tavalylak 
maradnak. Egy tag sem vehet részt a azarvaavadászaton, ha 
folyó  évi azeptember hó 10-ig le nem fizette  egészben tagsági 
diját éa a lâdljat. A lődljak a következők -. A beltagok részére: 
2 000 lej: a 8 000 lej évi tagsági dijat fizeti  kültagok réazére 
pedig 800 lej. Ezt azért közaljak, hogy a tagok oaoportokba 
oszthatók legyenek. Csoportvezetik: Lásd a román nyelvű 
szöveget! A társaság engedélyt kapott még 5 medve lelövé-
sire ls, 1—1 Kozmás, Kászonlmpér, Cs'osó, Madaras, Szent-
Imre területén éa 2 hluz lelövésére Szentalmon és Szentliure 
területén 1—1. 

— Megszórta a közaégi rendőr. B'aga István oslk-
szentdomokosl községi rendőr verekedő legényeket akart szét-
választani. A dulakodó legények ellenszegültek, miközben Bor-
sos Dávidot megszúrta. 

— Villámosapéa Böjté Mátyás dánfalvl  lakós osürébe 
beleoaapott a villám. A osQr porrá égett. 

Műhely-áthelyezés! 
Tiszteletettel értesítem a nagyérdemű közönséget, 

hogy f.  é. aujusetus 15-től 
asztalosmühelyemet 

áthelyeztem az I. C Bratianu ucca 64 Beám alá, 
(C*t<h litván méaaároa üzletével aa^mbei), özv. 
dr Fejer Antalné házának udvarán levő helyiaégbe, 
ahol tovább la szolid árak óa a legpontosabb kiszol-
gálás mellett állok n m. t. közönség rendelkezésére. 

2-3 Tisztelettel 
Nagy Pál asztalos, Osikszereda. 

Varrógépek Kerékpárok 
Alkatrészek 

GYERMEK KOCSIK 
nagy választékban 

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. 

ELADÓ BIRTOK  SZATMÁRMEOYBBEN.  Eladó 
Szatmirtól  10 kilóméterre,  egy községtől  1 
Irm re, állomiitól  fél  kilóméterre  fekvő  100 kis-
holdis  birtok,  lakóházzal,  gazdasági  épületek-
kel.  Bővebb  felvilágosítással  szolgál  lapunk 
szerkesztősége. 

Dravino tioronn npáo é a ékaaerésa-mester ezúton hoaaa a űlüilM üulullu UlűS n. é. közönség «elves tudomására, 
hogy műhelyét I. G. Duoa-uooa 120 szám alá (Saabo 
Mlhály-f*te  ház) helyezte át, hol továbbra ia a tőle 
megaaokott pontossággal ál l t . vevőinek rendelkeaóaére. 

Szimentali 2 éves bika eladó, Dr. Ozikó 
Istvánnál, Mindszenten. 

Mielőtt cipő szükségletét 
beszerezné tekintse meg 

Mandel Bélacipöraktárát. 
Nagy választék női őszi 
divat - cikkekben valamint 

i sko la , torna és házi-
c i p ő k b e n . 

Nyári cipőknél — szandáloknál — 20°/« engedmény. 
Nagyobb viaárléaoknél külön engedmény. 2—2 

Í Ha olcsó, jó, friss  zöldséget atar enni, 
""7-á,eá.rolJon. 

4 U<aR0N ÁKOS KERTÉSZETÉBŐL + 

( minden heti- és országos vásáron 
Mercurea-Ciuc, Gheorgheni es 

•
Caikmi-gye miaden nagyobb községében. 

s -a 

V 

I 
• 

I | MODELL KALAPOK R 
t l a K a p o a k é B t TSJ f o r m á k  o l c s á 
árbaa, s».«^tcalela.t23.«t£lc 

• V E N C Z B L T A N Á R N É N Á L 
Ograaoít k é z a a i n e k nalnden-
aomft  női kalapok eisdraitdtt 

I anyag hMiá&dásával. Kalapsk 
Italakliáaa a legrövidebb Idó a l a t t 

: Mercurea-Cluo, I. c. Bratlanu (Oinoaa-
sium)-aooa llS. as., % Börhás közelében. ^ 

3 * 
k 

A n. é.  közönség  azivea figyelmébe! 
Féiü-szibó  műhelyemet  átköltöztettem 

saját  házamba, Dr. Pál  Qábor ur háza 
mögé,  gyakorlótéri-uooa  4. szám, ahol ipa-
romat tovább folytatom. 

Főtisztelendő  urak szíves  ügyelmébe 
ajánlom  a reverenda  szakszerű  készitését. 

Szíves  pártfogást  kér: 
jg Ágoston  Gyárfás,  férfi-szabómester.  gí 

M 

„ C S I K I L A P O K " 
PoUtikat. közgazdasági éa aaéptrodalmi lap 

Előfizetési  ár : 
Példányonkénti ára 6 Lel. Megjelenik két hatenktnt 
Ggeaa evra . Lai löU.— Félévre . . . , 80. -
Negyedévre . 40.- KolfStdre  agy é v r e . 8 6 4 -

M agyarorsi ágra 12 Pengő. 
Hlrdetéat dt)ak a legaloaóbban aaimlttataak. 

Kéztratok nem adatnak v i t a » 
Nyílttéri közlemények 411» «oroakUt Lai 2S.— 

Kiadóhivatal: Merourca-Cluo, Strada I. C. Bratlanu M 

l l i a H i l Vikái 




