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1. MindéQ állampolgár az állam eztrkezeté-
n k egy kia kereke és hogy ez az egéss szr-r 
vezet teljesen hasznavehető legyen, szükséges, 
hogy mindenki azon a helyen, ahová sorsa 
helyezte, maradik nélkül leijesi'se kötelessé 
g - . e?y gondolatiól hajtva ts egy szellemből 
vezetve, az 6 nemzetének a szellemétől I 

2. Egyetlen gondolat vezet: határtalan 
meretet népqm iránt és egyetlen kívánság: 
Románia java. Habozás nélkül megyek az uton. 
rue'yet országomnak megfogódtam.  A huza meg 
mentésén kivül nincs más paranci ezekben a 
Hkileg nyugtalan, nehéz időkben részemre. 
Az uj alkotmánnyal visszahelyeztem a népet 
te'jea jogsiba, olsősoibin az öt megillető leg 
nagyobb jog birtokába, mely szerint saját maga 
gondolkozhat és egyedül dönthat. 

3. Az ország a'aprétegének a lóikét és 
zükBégleteit tüzetesen vizsgálva, a valódi 

román lényeget vizsgálod és érted meg. É-i 
milyen elapadhatatlan lelki kincseket gyüjthetsz 
ezzel az érintkezéssel. 

Más földművest  ismertem meg igy, mint 
a könyvek parasztját. O.yan parasztot, amelyet 
csik a tanító éa ai ujonckiképzö tiszt láthat 
meg igaz valójában. 

4. A legszentebb és legmagiBabbrendü 
kötelesség, melynek egy nemzet vezetőiben 
élnie kell, egy egészség* nemzedék előkészí-
tése a holnapra. 

Az uj nevelés, amelyet Önöktől kérnek, 
a szereret nevelése, de a fegyelem  n3velése 
is. íme az alsp, melyre a rooiáu állam uj 
épületét építeni kell. 

Vorbuchner Adolf  az erdélyi római katholi-
kus egyházmegye püspöke folyó  év szeptem-
ber hó 10 én meghalt. Megdöbben ő hirtelen-
séggel ragadta el közülünk a halál Erdély 
pü-pökét. Még a fülünkbe  csengnek azok a 
komoly, mély saavak, amelyekkel egy pár 
héttel ezelőtt letette őfelBége  kezébe a hűség-
esküt. A püspökünknek adott királyi válasz 
kiegyensúlyozott szép gondolatai még egészen 
frissek  a lelkűnkön, amikor a szomorú gyász-
hír lesújtott Erdély katholikus társadalmára. 

Vorbuchner Adolf  aránylag egészen fl  italon 
48 évea korában halt meg. Korai halálát sziv 
burokgyulladás okozta Amelynek kezelésére 

Bécsbe utazott. Itt érte utói a halál is, ahonnan 
holttestét haz»szá!'ito'.ták éa a gyu'tfehérvári 
püspöki temetkező helyen helyezték örök nyu-
galomra. 

Vorluc'mer Adolf  1936 ban mint cimzoies 
püspök került a n?gy beteg Majiáth püspök ur 
örött'-be Ez év május 28 áa iklaiták be mint 
^f-gyés-pllep'íköt  hivatalába, a püspökké szra-
fflcstnek  felemelő  ünnepségei junius hó 7 én 
folytak  le a gyulafehérvári  ösi püspöki tomp om 
han s ro°st augusztusban tette le az esküt 
Öf  :!s)ég"i II. Káról kiráiy kezébe. 

Egyszóval rövid éleíü volt a n&gymu' u 
«rdrtlyi pü"p5ki szél. ben. I;y nem ia tartoz-
hatott a nagy építő püspökök Boráb». N)m 
volt id je as alkotásra. Dî aet a rövid időt, 
a r.it ü Oocd' iaílécng«dett, ntgyzsrll kiváló 
s;gg'»i 6a a töitéiielmi idő m^.iiván'a tspiu 
tat bö ' c 3 egyflnsulyAval  löüöito b-j. 

Htlá'.a igazán őszinto részvétet és mély 
gyászt okoz Csikvármegya katholikus társadal 
mában ie, bár még nem épülhetett ki az idő 
rövids'ige miatt az a közve'ien kapcsolat és 
melegség, amelyet az elhunyt püspök ki ünő 
emberi erényei biztosi'otr&k. A korai httiá' 
ugy ragadta el, hogy személyeden nem is lát 
hatták Hokt-n ebben az ősi hithez ragaszkodó 
ka'hoiikuí vármegyében, ahol Erdély püspökét 
mindig a szivek legmélyén tianeiik, imádságos 
áhítattal és hagyományos bensőséggel szerotik. 

Vortuchuer püspök halálával ismét Pásztor 
nélkül maradt a nagy időket élő nyáj. Az 
utódját a Vatikán nevezi ki a román kormány 
hozzájárulásával. 

Yeni Sande a róm. k a i fóüiMázlQitiaii. 
Mgteriénlek a beir t̂Vozá-o' * az újdonsült, 

tágranyilt szemű kis diákokkal eí-yli'.t 232 n. pb r̂niiotta 
ifjú  vooult be az ősrégi iskola szép palo'..jab?. Az 
Alma Mater iamet kitárta karjait a örömmel öleii keb 
líra vlBszatéró ÓB uj ty6rm<?kelt. Friss, eleden élet 
pezsdül fal  a ballgttag folyoBÓkoa,  ragyogó, ti ital te-
kintetek derítik fel  a falak  komorságát, eienk zsivaj, 
gyermeki kacnţâ* töri meg újra a nagy vakáció csend 
jat H t, bizalom, nakllendoies sugárzik a ssemekbúl, 
a viszontlátás örömétől derűs arcok micd-nfeíé  — uem 
csoda, ba Mtnerva baglya is mosolyra erőlteti, morcos 
arcát a ugy köfzinti  régi ismerőseit. 

Sz< ptember 15-én, csütörtökön d. e. volt ez uj 
tanév ünnepélyes megnyitása. As Ifjúság  és a tanári 
testület BSántmUén vett rászt az lntéaes kápolnájában. 
Uj buzgósággal éntkeltúk el a Venl Sa&cU régt szép 
Imáját a azután a tornacsarnokba vonultak, hol Papp 
János Igazgató megkapó, h?yas éa bölcs gondolatok-
ban gazdag basséd kfcroteben  nyitotta meg a t&cévet. 
Miután lelkükre kötötte az alapos, kltarió, becBületeB 
munkát; mint a asép jövónez legblatoaabb épiiőjét, 
fejtegette  előttük a barátságom, url magatartás, a finom 
modor B a nemes ambíció, B nemoB saándaku nagyra-
terí.s nagy jelontŐBégét az iskola kicsiny világábsn a 
a társadalmi élet usolesebb területén. Legyünk barát-
ságosak, udvariasak, előzékenyek egymással es mind ön-
kivel izemben; legyünk türelmesük, szelídek, meg-
értők, fegyelmezettek;  tudjuk  beleképzelni  magun-
kat másnak helyzetébe  éa  lelkiállapotába,  akicor 
megértőbbek  leszünk  vele szemben s óvatosabbak 
ítéleteinkben.  Érezzük kl torsaink vonásaiból, bankjá-
ból, ba valami Baenvedás, testi-lelki fájdalom  sir bennük 
s legyünk résavóttel, szeretettel Iramuk. E müveit, 
url modornak, ennek az igazán lovagias magatartás-
nak — meiy nem ismeri az irigyBéget és kevélysé-
get — mely alapja  az érzelmi  világ  nemessége  s 
a lélek  Unom  műveltsége,  kiapadhatatlan  forrása 
pedig  a krisztusi  hit  és  élet.  Bz uteti meg velünk 
minden rejtelmében aa emberi életet, a humánumot, 
s es tölt el bennünket nem ködbenveBső, búsongva 
nyafogó,  hanem Igazi, tettre késs humanlsmussal, ható 
kony, áldozatkóss embersseretettol. 

A nemes ambíció, as igazi nagjratöréa pedig aat 
jelenti, hogy mind*» ifja  és ferfl  igyeketik — esimó-yl 

célok érdekében — erőit n legteljesebb mértekben 
klfojt:?sl;  minden diák törekszik iöbb, jobb, kiválóbb 
a nem tuezst, tömegember lenni. B nem'B ambicló 
végcéíji végre egy elit-nemzedéket útjára bocsátani, 
mely teljes öntudattal és teljes áldozattal kécz ÓB 
tépos embertársait, ősi hitét éB népének közösségét 
ízilgálai. 

A Veni  Sanote  hagyományos, szép  imájából 
felsőbbrendű  erők  áradnak  ki iskoláinkra,  ifjusá-
guokra  Ez erők birtokában ifjuaáguak  — miedsn 
akadály és nehézség koz'peito ls — tud hinni, blznl, 
remélni, tud viharokban íb helyt állani B bízva küz-
deni; az idők szavát msgértő msBtereínek vezetése 
alatt kl tndja alakítani magában azt a tevékeny, ne-
mesen stociálís, mélyen keresztényi lelkületet, mely 
nagyra becsüli mlndin munkás testvérét, nem lrtóalk 
somoiifd  e munkától, hasam m»g fogja  annak végét, 
abol éppan ta'álja. Aa ilyen lelkületű ifjú  (ág lesz az 
előcs%pita anaak, az idők követelt9 uj magyar típus-
nak, mily a kim íveltebb Bznllcml erőket késasóggil 
állitji á niiaslyba l s m4s fislkal  és gyakorlati munka 
azo ki igy klalaku ó ifjúság  meg fogja  cáfolni 
a m'?l >bus csügged -zőket, kik nem akarják a tanulás-
nak értelmét és célját látni; ba fogja  bizonyítani, 
hogy a tudás  hatalom,  nemozak az irodában és  a 
katedrán,  hanem a boltban,  a műhelyben  és  az eke 
mellett  is. S igy meggyőződik mindenki, hogy érde-
mss a sannlasért, a tudásért áldozatot hozni. A. V. 

Juhász Gyula. 
Vannak a mindennapok rohanásától távol élő 

emberek, akik a magány csendjében élik ls életüket a 
ali.ről a világ csak akkor veBz tudomást, amikor itt-
hagjják tz  életet, mely csik az3nvédést jelentett nekik. 
Juhász Q.u'a is ilynn remetéje voit as ujabb magyar 
Urai kö:té«z itnek Nave ciak az utolsó két esztendőben 
fordalt  irAi gyakrabban a folyóiratokban  s napilapokban 
a 1937 májukban halá'akor a es év nyarán, mikor 
megbalt .Anna" la, a hajdani váradi azinóazző, Juhász 
Gyu'a csodalatos Bsépsá̂ ü Anna dalainak ihletője. 
Pi-d-g Ju lias Q;?u;s laeg r̂dam'jiio vo ns, hogy neve 
6B páratlan criokB zOll̂ sacte m ĝ óletébao ismarttá 
váiljik az igaüi irodalmat olvasók nagyobb tömegei atótt. 

Juaése GjQía a Nyugat lírai gárdajának, Ady ntán 
— Kosztolányival párhuzamosan — legizmosabb, leg-
magyarabb éa legkulturáitabb tagja volt. Kosztolányi 
irta róla, bogy hu a magy*r irodalom tlz legnagyobb 
küllőjét vaiati folsoroiná,  Juhász Qyula nem lenne aa 
legutolsók közölt. Mégis haláláról ep ugy, mint eleté-
ben költészetérő; Căik kevesen vettek tudomást. h,z a 
kávés műértő aaoaban megad>a neki aat, amit az élet 
megtagadott tőle, az eliameráat, melyre sohase vágyott 
s a ezaret&t. m l̂ynt hiába kereaett, mig a Tirz» part-
ján bánatos fözrk  alatt álmadozott. 

öz gedi volt és vidéki költő maradt egész életé-
ben. Bui pint ntán vágyódott éB a szegedi homokban 
g>ökeu-EŐ, Ásciát hordozó énje menekült a snobok, aa 
tntoraácionália keresettsággel Irodalmat csináló törte-
ióntól. A tiszai táj nem engedte elmenni soha. 

Hiszen pogány gyula módjára szerettem 
Éi alrva c ótolsam fehér  porát 
S bár napiyugati álmokba tömettem 
Tóle a testem éa majd ó fog  át 
Hi>z pogány gyu'a módjára szerettem... 
Éi testvérem a busuló para z , 
A méla és Bzllaj, a vére vérem 
A lusta magyar televény maraszt 
H sz lelkem scltog a nagy jegenyékben 
Hsz testvérem a bnsu'ó pirsezt. 

E i r t a caondssfégre  vágyé költőnek az életében 
alig van valami, ami felületesen  nézve, méltó volna az 
emlegetésre. Az ircdilom történetek Itx'kália rövidség-
gel Intézik el: Ssegtden Bzületett, Bud^peaten tanult, 
"gyid '̂g F.rescrs növeedák, majd Negyessy ts Riedl 
Frigytis kitliső tanítványa; középiskolai tanár Márama-
rcB'jalget'-p, Varadon, Stakolcaán, Makón, hírlapíró Vá-
radon és Snegeden. É^ié^ei többször öngyllkoaaágot 
kísérelt meg. Maghalt 1937 tavaszán. Buc-u c. versé-
bon, nyelvének sajátos senyével, saavaloak sötét tónusu 
SBtnpompájával önmaga életét ós költessetét hatá-
rozza meg: 

CíaV egy könny voltam, aU porba hul, 
Csak egy sóhaj, kl égbe Bsabadul. 
Csak egy c'ók. aki hideg kőre lel, 
Caak egy BBÓ, kire vlSBshang nem felel... 

Mi volt as oka ennek a bánatos magányosának, 
fijda'mas  l?mondiBnak?Vanegv rövid léis&aetü reefnye: 

Az ÖRÖKHÜLLÁM 8 havi garanciával csak 225 lei 
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Orbán lelke, melyben Julién Gynla, helyettes tanársá-
gának évit adia le. az a kicsi regény aokmlndent meg-
magyaráz as fl  lelkiségéből. Esból tudjuk meg, hogy 
Juháss Gyula, Babits Mihállyal, Oláh Gábona^ Bene-
dek Marcaliéi Nágyessy professzornál  és Riedl frigyes-
nek volt a tanítványa. Nagy elindulások, forró  egyetemi 
aikerak után jött Pária, jött a Nyugat robbanó kultur 
légköre éa azután elkövetkezett .Végvár' la, a maga 
klcalnyaa életnívójával, horizont nélküli emba*elvel. — 
A végvári tanári evek, a klavárl taposómalom, az apró 
hivatalos nagyaágok okvetetlenkedése, a stréberek min-
dent legázoló kapaszkodása: egyik forrása  Juhász szürke, 
klBemberi élményeinek, melyek örökre eltávolították 
mindentől, ami élet. Aitán a váradi szőke színésznő, 
„Anna", akinek csak kaland volt az, ami a költőnek 
elstretzóló azerelem, Bok-sok könyv, azépBég, bor, tlssai 
táj, homok és alkonyat, sivár szociális kérdéBek, messze 
Ázsiából hozott magyar érzés, mindez párosulva Juhász 
Gyula batalmaa esz átlkal kultúrájával, világirodalmi 
ialéaével: Íme JuháBa Gyula költészetének elemel Orbán 
lelke c. önéletrajzi regényében megrajzolva. 

Ha költészetét ihlet-forrásai  szempontjából vlzs 
gáljuk, az emiitett elemek mindenikét megtaláljuk. Eieő 
nagy inspirálója a szerelem, Anna. Ea a szaréiért bá 
gyadt vergődés az örök emberi törvény, .a szeretni éB 
tzsretve lenni" beteljeattléae után. Lemondás, mely 
azázazor Inkább elszenvedi BZ Igazságtalanságot, de 
egyszar aem cselekBzl aat. Szanved», mely tudja, bogy 
az élet oatobaaágai ellen csak szenvedéssel lebdt vóde-
kaznl. Villon! vágyakozás a tavalyi bó, a visszavonha-
tatlanul eltűnt után: 

Vigasztalásul könyvet olvasok. 
Mit mondass nékem, gőgös Zaratusstra? 
„A nő felBSlnea,  színes óa hímes, 
De ha nőhös indulás, ne feledd  aa OBtortl* 
Da a haja azőke, de a bőre báraony, 
Da egy hajaaála mindörökre átfon, 
Da tegnap eate láttam a boháját.... 
Anna letűnt, alakja mégis nő, mint a ködben égő 

lámpa fenye: 
Milyen voit szőkesége, nem tudom már, 
Da ast tudom, bogy szőkék a mazők, 
H« dui kalásszal jó a sárguló nyár 
B e szőkeségben újra éraem ót. 
Milyen volt a EZ íme kifeje,  nem ludom már, 
D j ba kinyílnak ős-zal az egek, 
A szeptemberi bágyadt bucsuaónál 
Baeme Bzinére viasza révedek. 
Milyen volt hangja selyme, nam tudom már,. 
De tavsssodván, ba sóhajt a rét, 
Ugy érzam Anna meleg szava BBÓI át 
Ejy tavaszból, mily mestz>, mint az ég. 
Mint nagy kortáraa Ady, ó ia a bánatos rónák 

bus testveinek érzi magát. 
„Kit aem Ismsrt bánatok árnya nyom 
S hervadt levéllel takarózva hervad 
Oizök ködében a nőt avaron." 
Tiblscus partján, M'gyar tél, Magyar táj magyar 

ecsettel c. verselt a tiszai táj a a Bzent folyó,  a Tuz» 
ihlette. Lairó szerű versek, mégis a dalra emlékeztet-
nek. Egyszerűek, de van bennük valami varázs, melyet 
kívüle sehol Ee találunk meg. BíreooyoB zzne ringató-
zik aBzerény,formai  fényeakedéstől  mentes külső alatt: 

...Ea a Tiszai A boszorkány sziget 
Árva nyárfája  felém  integet: 
A régi tájék, a rígl emlák. 
Elszáll a lelkem nyugtalan, tova, 
Eitünik Bzámoa azázadok moha, 
Min;ha — Tibücus tijin lennék... 
. .Ez a Túzal A boBzoikány sziget 
Árv3 nyárfája  felém  integet, 
Falelck aéli a azlvsmm:;!. 
Éi mintha bus nyugalmat hintene 
Ea mintha hűs fuvalmát  kü'.dena 
Ety régi da), egy régi Tanger 1 

Jnh i z Gyula, mint a francia  parnaasziüták ÓB mint 
Verlaine, a verzió!, a kchér zitbói plasztik nj képzőmii-
vászat-it csinált. DJ a parnasszista v*rs hűvös és m I-
rev, aimp«6BÍble', Juhász Gy. verse aene, ritmusba zárt 
airáa, egyszerű, plasztikus, művészi, mint egy góbiin kép: 

A Gamzáret holdfényes  vizén 
Mint néma hattyú, halkan ring a csónak 
Fáradt halászok fahangon  dúdolnak 
A meater arcán boldog égi lény... 
A földra  rátörni e?y mély igézet 
Jézus tahunvja naţy, sötét azem t̂: 
Hilkan fóicsendal  a hegyi beszéd. 

Szabó DFZ;Ó ;uránlzmuaa a a magyar tz gényBfg 
is meicazólal Juhász Gy. lírájában. Jniáaz G,u'a katb. 
volt. É oténsk mély élménye ifjú  korának'zárd»! élete. 
Mágia ugy érezte, hogy a nngyar paraszt csak küiaő 
le* keresztény, lelke mélyén At ii k sért. Éz a kettöasóg, 
felamán  korsEztimjaég, megbomlott pagányíág jut klfa-
jszéBr<; H ívlboldozHBszony c. versében Az öreg templom 
tövében, Fdkete Mária lábaira' zsolozsmát mormol a 
fáradt  caend?B, borna bucm nép.. 

Íér alszanak, mir messze, meBze mentek 
i mig a Göncöl eztk-re görög, 

Ok ázBlal rónákon robognak, 
Emeae álma ez: móly óa örök. 
Ések Kapa vezérről, Bzent Szarvas, Emese Á'ma, 

Btb. versei, megannyi honvágy Á«eta felé.  melyek meg-
döbbentő erővel világítanak. M tdant elveaztettünk aa 
„ássUi szent arany gimmel*, régi kedvűnket, régi lel-
künket, hiazen „...uj hit, uj föld  mM hiába volt. M rt 
ragl lángunk mind hamvába holt I" Niha a népi kÖBÖB-
Bég kütője (Dózsa feje),  aki azcclália magujulást vár. 
Eaén harcolni kallone, a harc padig erőt kíván. Juháas 

Gyula csak a csendet Bseretl, a halált s a halálos tul 1B 
a földet,  ahol élt: 

Szeretnék néha vlssazajönnl még... 
Feledni oly nahlz, bogy volt basánk, 
Könnyek izót ÓB a Tisza viaét.,. 
Caak meghallgatnám, cir-e a szegény 
Világ árváját aorsa veri még? 
Van-e még könny a nefelejcs  ssemén ? 
Szeretnék néha vlBssajönni még... 

Éi nézni fájón:  édes anya alszlk-e 
B álmában megcsókolnia szivét 
S érernl, most is rém gondol Bzlve: 
Szeretnék néha viaszajönni még. 

Soha Bem volt űnnepalt költő, a magyar élet nem 
hordoata meg lelkében azavalt soha. Ramete volt, a 
fájdalmas  emlékek llrikuaa. O.t ólt a Tiaaa partján, 
akácoB rónaságon, a magyar vidék hangulatában a 
ptraBelő napsütésben, szegedi bázak éa arcok magyar 
zepal között. „A világ lármájának róBein repdesett e 
költő, mint a fogoly  madár. Magányos pagonyokban 
azâlli fel  finom  éa ellenállhatatlan dala, mint boldfénybe 
mosodó alkonyatokon a caalogány ének." 

É eteben ninca rendklvü.i, költészete örök emberi 
problémák vivódása a magyar szívben. 

F.nom és tiszta mindez sora. Nyugattól tanúit 
világirodalmi iaiéat a Ázaiábói örökölt teatet ós lelket. 
Lirai terméaének legjavát Harfa  c. fciidta  Budapesten 
a Gán.uaa. E kicsi kötet Ady, Kosztolányi Babits művel 
után ujabb irodalmunk legdrágább gyöngyazemelt őrzi. 

A hadigázakról. 
Az egéaaaégügyi kampány keretében közöljük Dr. 

Tincu Valér városi tlBztlorvos cikkét a hadigázakról. 
A cikk célja a közönség ezlrányu Ismereteinek kibő i 
tése, mely alkalomadtán általánoa érdekű lehet. 

I. A hadigáaok sajátságai 
és osstal/oiása. 

A bábot u alatt mintegy 3000 kémiai anyagot vizs-
gáltak meg, de ebből alig tizet találtak alkalmasnak 
hadigazok céljaira. Hjgy hadigázok céljaira alkalmas 
iegyen, a kémiai anyagnak blzonyoa feltételei  vannak. 
E<ek: Meglehetős roppenőnek kell lennie, bogy a leve-
gővel keveredhessék; nehezebbnek kell lennie, mint a 
levegő, hogy uanbasson a légben, mert ha könnyebb 
volna, akkor fölemelkedne  a feihózbe;  áliandó sűrÜBé 
günek kell lennie, bogy amikor elhagyja a megmele-
gített gáslövóBeket, maradjon továbbra is ugyanazon 
ö.ieaetéte.fi,  ne oszoljon azét, ne iegyen érzékeny ned-
veB hatásra, mert ea esetben könnyen átalaku hatna 
ártalmatlan anyaggá; de mindenek előtt gyilkoló ha ái 
aal kell lennie az emberi szerveseire éa padig o;yan 
mtr.ekbeo, hogy azt harcképtelenné tegye. Ezek a 
soioldam Követelmények, meyeiet a jó hadigáznak 
mind ösaaeaitenie kell, nagy mertét b n c>Ökkemették 
az ilyen cálra használható anyagok szamát, amely elóro 
láthatólag a jövőben ia igy murád ugy, bogy e teriíle 
ten ninca okunk a meglepetésszerű újításoktól való 
feieiemre.  A gázok azaporodaaának móg igen nagy 
akadálya aa is, bogy a tu.ajdonképpeni mer»ező öoBze-
tétel caak alig 2 —3 elemben vau meg. 

A hadigázokat kűlönfólekép  osztályozták, da ezen 
osztályozások nehezen érthetők a laikus elótt. Mi anél-
kül, hogy újra oaatalyoznánk őket, megelégedünk azzal, 
ha megemlítjük, hogy: Vannak gázok, melyek könnye-
ket fakasztanak  éa elviselhetetlen tüsBaentest okoznak, 
vannak vlazout máa hadigáztk, melyik beielegaéare 
fuiad&at  okoznak éa vanauk, amelyek a bőrfeittletet 
támadják meg leírhatatlan hatással. Randezerlnt a harc 
ban nem hasznainak egy fajta  gazt, hanem a fenti  3 
csoportsak egy kombinációját a igy a megtámadottak-
nak a gyilkoló anyagok egesz tömegét keil elviselnie. 

II. • gas milyensége és aa 
ellőne való védekezés. 

A könnyező és tüsszentást okozó anyagot aa arzén 
etem tartalmazza s ezért ezt Araine nóven nevezik. 
Sajátsága aa, hogy kis mennyiségben la (1 miilgramm 
Araine 1 kaométer levegőben) oly mértékű könnyeaóat 
éa iŰBBz-jntéBt okoz, hogy a megtámadottat harckép-
telenné teezi. Alapjában véve nam is gáz, hanem BZÍ-
lárd kristályos anyag, melynek aa a tulajdonsága, hogy 
igen apró részecskékben aaétaaóródik a levegőben. Ez 
tu'ajdooképpen nem la ártalmas a szervezetnek a baját 
hatása folytán,  hanam azáltal, hogy a szemekbe ea aa 
orrba behatolva, a gáemaazk vlBeiőjet arra kanyazerltlk, 
hogy nz álarcot letagya a Így álarc nélkül a többi, 
fulasató  hatású gázok aaabad utat kapjanak a ilidőoe. 

Az Arsine-t tehát ugy zavaró anyagnak ia nevez-
hetjük, végy álarc lecaalónak, vagy ahogyan a katonák 
nevezik, ciatagyorsitó szernek. Az; eppen nem mond-
hatják, hogy tehetetlenül állunk velük Bzemben, meri 
z álarcba való behatolásukat kü<ön ezürő akadályozza 

•neg. Ez a szűrő nem egyéb, mint egy Bzálas, rostos 
réteg, mlai gyrpot, Belyem, cellu'oza, amit a gázálarc 
azájánál helyeznek el M igától értetődik, hogy aa álarc 
nak látó üvegei vannak. A gázálarc jelentékeny részét 
'ehát ismertettük. 

A gázok máeik leírandó cioportját képezk a 
mérgi ző fojtó  gázok, melyek a ezervezete; megtámad-
ják éa báláit ls okoznak. Kémlsl jeilegaeteBBégűk a 
chlornak ÖSFZ »tét«lükben való jelenléte. Sammi értelme 
sem volna nevükön neveanl őzet éa elettanl lehetősé-
güket mpginagyaráini. Annyit említünk csupán, hogy 
ezen anyagólnak a levegővel összekeveredve, igen 
súlyos fojtó  mérgező hatása van. Azonban ha a gézak-
kal összekevert levegő egy szemcsés ssénrétegen megy 
kereutU, a szén elnyeli aaonnal a levegőbe keveri 

mérgező anyagokat s aa igy megtlBstltott levegőnek 
utat enged a tűdébe. 

Ezzel a gázálarc leglényegeaeb részelt leírtuk. Es 
az ugynevesett Bzürő, mely nem egyéb, mint bádogdo-
bozba foglalt  BBemcsés saénréteg, amely megszűri a 
mírgeB gáaok által megrontott levegőt, mielőtt az a 
tüdőbe jutna. 

A gyilkoló anyagok harmadik csoportja az, amelyik 
a bőrfeittletet  támadja meg a amelyet hólyaghúzó gáz-
nak neveznek, miután a bőrfelületen  hólyagszerü égé-
seket okosnak. Elaő helyen említjük Itt az Iperitet, 
amely alapjában véve egy Bürü, átlátszó folyadék,  azon-
ban igen könnyen Illanó batáaael. Gödrökben, völgykat-
lanokban leülepszik éa hetekig 1b megmarad. Akik ilyen 
rónán haladaak át, klB idő múlva nehezen, vagy egy-
általán nem gyógyítható eulyos égési Bebekra ébredcet. 
Ez égéaek ellen a ruha éa a közönséges bőrcipő nem 
nyújt védeimat, miután aa égető gáa azokon áthatol. 
Csak olajjal éB kaucsukkal impregnált vászonból kérzlllt 
ruba és cipő, valamint keatyü és gázálarc adnak védel-
met annak, aki aa iparittel megfertóaött  rónában kény-
telen dolgoanl. 

Rividen a következőkben foglalhatjuk  össze a 
hadlgázakn-tk a szervezetre való hatáaát: tűsazeatéa 
éa könyfakaaztáa,  haláloi fulladást  okozáa és végül 
nehezen gyógyítható sebek ós holyagok okozása. 

III. Mtlyen gondozást adhat bárki 
agy gaztól megtámadott ember-
nek, mielőtt orvost talalna? 

Erre a kérdéBre röviden igy felelhetünk:  Ha a 
gáztól megtámadott a gáz-zónában van, azonnal rábuz-
auk a gázálarcot éa Igyekesünk kivinni a veszélyes 
rónából. S mml esetre Bem engedjük aaonban, hogy a 
gáztól megtámadott saját lábain hagyja el a zónát, 
mert ez a kla meg«rőltetéB la életébe kerülhetne. Hord-
ágyon viendő tehát éa eltiltandó minden mozgáBtól. 
Miután a veaaélyea zónából kivittük, megezabadlt'uk a 
gázálarctól és ha lélegzete már közepes meBterBágea 
lélegzést alkalmazunk Ez a legminimálisabb segítség, 
amit mindankl ndhat éa köteles adni. A gázelleni keze-
léa többi r'Bze aa orrosokra tartoiik. 

IV. Hogyan kerülhető kl a mérgezés. 
M kor egy városban gázriadót jeleznek, mindenki 

az előra elkészített fó'daltt-1  menedékhelyekre mene-
kül ós onaai nem jön kl mindaddig, mig a kijövéare 
fzóló  jelt meg nem adják. — Aki nem tud a menedék-
helyre eljutni és nlncB sem gásruhája, aem gázálarca, 
kikerü i a völgyeket ÓB a mélyebb helyeket, ahova a 
gázok behatolhatnak. 

Akinek gázálarca van, de gumlruhája nincs, óva-
kodjék as iparitcs zónába való belépéstől mindaddig, 
mig különleges sagédenoportok oltott méaszel való ön-
ttzáa u ján a gáa hatását nem enyhítették. 

A városok elleni gáztánadások rendszerint gyújtó 
óa robbanó bombákkali támadással vannak egyesitvo, 
vagyis a lángoló és robbanó bombák által rombadöniött 
epületek á:t&) okozott pánik mellé még jöa a kevéabbé 
rlanató, de a maga médjái igen veazélyea gáztámadás IB. 

Könnyen erihető, hogy ez ilyan támadások alkal-
mával a lélekjelenlét a legelBŐ követelmény. 

Dr. Tincu Valeriu. 
— Bővld hírek. Silvia Dragom'r kiaebbaégi íákormány-

bfztos,  mint a népszövetségi román küldöttség tagja, Ganfbo 
átszőtt, — A román pénzügyminiszter kimutatást kész:tett az 
év elaó 5 hónapjának állami bevitelelrdl. Eszerint a bevételeii 
összege 12 milliárd 613 millió lejt tesz ki, az elézö év 10 mil-
liárd 364 millió lejes bevételével szemben. — A romániai 
felekezeti  és hitvaliásos iskolákban befejeződtek  a bei-a'ások. 
Amint ez egyházi tannhttóiágok jelentik ebben az évbeu való-
ban a helyzet sokat javait az elózA évi állapotokkal szemben 
— A román közoktatási mlniszteriam rendelete értelmében az 
elemi Iskolákban a tanitás szeptember 20-4», mig a középisko-
lákban szeptember hó 15-án már megkez lődött a tanitás. — 
A mlnisztcrt&náos elfogadta  a román nép.skolák részire klbo-
oeátott a j ábécés és olvasókönyvet, amely az eddigi 42 lejes 
ár helyett 18 lejes áron kerül forgalomba.  — A németországi 
Neahelmban e.hanyt Mardarescu volt román hidilgyminlszter. 
— Kolozsvár a világ egyetlen anltárlns püspökségének szék-
helye bensóséges ünnepre kés 01. Október hó 2-án szentelik 1)1 
Varga Béla dr.-t a világ egyetlen anttárlas püspökét. — A 
budapesti tábla felmentette  Féja Gézát a „Viharsarok" szerző-
jét az Izgatás vádja alól. — S'.eptember hó 12 én megnyílt a 
genfi  Népszövetság közgyűlése. Az elnöki t sztet Jordán Ujzo-
lan t képvtsalóje tölti be, akt megnyitó beszéiébjn hangoztatta, 
hogy a világot háboras áramlat tölti el, de a háboratól való 
lrtózái ÍR éppen elég erőteljes a népek között — A csehszlo-
vákiai helyzet az ntóbbl napok alatt egyre salyosabbá vált. A 
nemzitközl bonyodalmak arra kéayazerltették ohamberlin an 
gol miniszterelnököt, hogy Hitler német vezér és kansellárt 
felkeresse.  Az angol államférfi  szeptember hó 15-én délben 
replllfigépen  MOnohenbe érkezett, ahonnan R bbentrop német 
külügyminiszter társaságában elindalt a Berohtesgadenben 
tartózkodó Hitlerhez. A két állimférSa  taoáoskozásairól mé£ 
nincsen semmi hlr. Csak a", biztos, hogy az angol miniszter-
elnök németországi utja, agy a francia  ko mány, mint Amerika 
hozzájárulásával történt. Aintalatt B jrchtesgadenben a világ 
sorsa dő'i el, azalatt a osehszlovákial szaleta-német kérdói 
körül egész hadiállapot szerű bonyodalmak keletkeztek A cie-
hak rögtönitélA bíróságjk felállításával  Igyekeznek lefékezni  a 
szadeta-némotek mozgolódásalt. Naponkint Ismétlődnek »z 
összetűzések a karhatalommal. A lakósság közül már több 100 
hatott áldozatot követeltek az összetűzések. Prágában a hábo-
ras lehetőségek nyomán pánikszerű állapot van az élelmiszer 
plaoon. Nagy katonai készűlódések észlelhetők minden vonalon. 
— Hitler és Chamberlain találkozása van hivatva tlsztázn: 
ezeket a snlyos természetű háboras kérdéseket és helyreállí-
tani a világ nyagaimát. — Még kiazámltanl sem lehet azt, 
hogy mennyire fog  stkarülnl ezt a kényea feladatot  migo'dani. 

Házvezetőnőnek  ajánlkozik,  40 érea keresztény  nő, 
román ée  magyar konyha vezetésével  teljesen 
jártas.  Cim  a kiadóhivatalban. 

Eladó  belteikek.  A Hirsob-szanatorium  ueoában egy 
két  belsőséget  magában foglaló  nagy kert  jutá-
nyos áron eladó.  Érdeklődni  a Vákir-ütletben. 



3 . i . C S I K I L A P O K k ola 
Ismét a munka szolgálatában. 

.Ai nj alkotmány biztosítja u ország 
földjén  századok óta éU mis fajok  au-
lainak egyenjogúságát," 

E Havakat Idéziük fel  abból aa alkalomból, ami-
kor őfelsége  II. Károly király a 6 hetes udvari gyász 
után ismét elfoglalja  bolyét as orsság ügyelnek Irányí-
tásában, folytatva  ast as orsságépltó műikét, amelynek 
eddig annyi sz*p eredményét láttuk. 

A romániai magyar kisebbség es alkalommal Bzin-
tón klvessl résnót aa ünneplésből s uralkodóját elkíséri 
lelkében a további orsaágépitő körúton, melynek a 
gyáss utáni első állomása odaveaet a tenger mellé, a 
visek megssentelésének ünnepére, msly ünnepet a nagy 
királyné halála miatt augusstus hó 16-ról el kellett 
balasstanl. 

Es alkalommal őfelsége  siemlét tart a tengeri és 
dunai haderő egységei fölött.  S s a ssemle egyúttal 
szimbóluma, kihangsúlyozása akar lenni annak a törek-
vésnek, hogy a tengeri haderő fokosáBa  és kereske-
delmi hajóparkunk kiépítése aa orsság tekintélyének 
emelése saempontjából elBŐrendü érdek. 

A román nép jövőjének jóréase kapcsolódik a ten-
gerben éa az öreg Duoáhos. 

Semmilyen áldozat nem eléglnagy az ország erői-
nek, harci fegyverként,  avagy gazdasági szállítási lehe-
tőségekként való fejlesstésére. 

Mindazok, akik tisztában vannak a Bséles vlstorü-
lelek minél reálisabb meghódítására Irányuló állampo-
litika szükségessége felől,  igasában tudják értékelni 
Őfelségének  o mozgalom élén való megjelenósét, amely 
a conslantal ünnepségeknek ast a kivételes fényt  és 
tekintélyt nyújtja, amit caak a királyi palást adhat. 

Romániának különösen eaekben a napokban kell 
vIsBgát tennie erőiből, amikor as államokra a sötétből 
nj vessélyek leselkednek. Elérkeaett a mérleg felállí-
tásának órája, amikor lemérik a népek ellenállóképsB-
aégét. Ilyen mérleg készül Constantában ls. 

An a körülmény, mlsserlnt Románia abban a ked-
vező helyzetben van, hogy minden lépését a fejlődést 
minden vonatkozásban biztoBltó cselekvő törvényesség 
irányítja és nyújt állandóan Begitséget, jogossá teszi 
ast a reményt, hogy Romániának, mint tengeri állam-
nak eslrányu eBskösel ls rövidesen megssaporodnak. 

Uralkodónk nemcsak as á'lam egységét ós ' zuve-
rénltáaát jelképeal, nemcsak a legfőbb  tekintélyt jelenti 
as orsság történelmének ünnepi pillanataiban, de egy-
ben as orsság hasznára való erótömörltés Irányításának, 
valamint aa össtönsÓBnek állandó tényezője is. 

Sokrétű munkásságának Irányvonalát e hetilap 
keretén bolül megssabni igen nehés. Az u j alkotmány-
tól kezdve az irodalom, művész st, knltura, társad «lom-
tudomány ÓB gaadaaágl fejlődés  minden megmozdulásá-
ban frslk  a királyi kéz, a királyi gondolat jelenléte, 
amely olyan megnyugtató biztonság érzettel tölti el 
ennek as országnak minden polgárát a amelyet őazent 
sóge, Miron Cristea pátriárka az erdélyi tartományi 
kormányzó beiktatásán, a párturalom áldáatalanságáró' 
bsszélve, e szavakkal je l lemset t : „ \ z ország a szaka-
dok széle felé  haladt, de a király lecBlllapltotta a 
kedélyeket. ' 

De a beiktatáson a pitrlária-mlniaaterelnök a 
királyi kegyaek még egy megnyilvánulását tolmácsolta 
Erdély népe ssámára, amikor bejelentette, bogy B beik-
tatások ünnepségének Boroaatát Őfelsége  külön kifője-
aett akaratából Erdéllyel kesdlk meg. bs a királyi kegy 
különös figyelmét  jelenti Erdély népe ssámára s e 
figyelmet  minden tekintetben megérdemli e föld,  mely 
mindig a dinasztikus hűség klasalkus basája volt. 

Eselőtt 8 évvel, mikor a királyi repülőgép elin-
dult Vadul Crlsululrói ai orsság fővárosa  felé,  a bihari 
mezőkön dolgozó földmlvesek,  akik tanul voltak a cso-
dálatos eseménynek, csoportokba gyűltek, hogy Imád-
kozzanak a hazatérő Uralkodó egészségéért, aki határ-
követ jött emelni két Idósaak közé. A föld  robotosal-

nak ösatöne, amely Immár eser éve Irányítja as erdélyi 
román nép Borsát, megéreate, hogy a restauráció mély 
és gyökeres váltosásokat jelent, Bmelyek előtt as örim 
és siker Jeléül, mély hálát kell mutatnia. 

Asóta egéss máig a Trón bölcaeBégéből fakadó 
gondolatok éa tettek egéaa sora élő tannblaonyaág arra, 
hogy a királyi kegy és gondoskodás állandóan érezhető 
volt ÓB jelenleg IB óreshető a kegyeken tuli tartomány-
ban. Amikor annyi elv ütkösött össss fárasztó  elent-
mondásokban ÓB hiábavaló doktrínákban, őfetaége  II. 
Kárily király asonnall és egyben megváltó elhatározás-
ként bevezatte a konverziót tiamllllárdos nyomasztó 
adottságot véve le as erdélyi parasstok válláról. 

Asután, amikor Bucureşti uccáln tétlenül ágált 
egy megértés éB megoldások nélküli Irodalom, amely 
a halál drámáját válaaatásl aajjá változtatta át, Őfelsége 
II. Károly király a Nyugati Hegyek felől  jövő első fáj-
dalmas kiáltásra felfigyelve  tollat fogott  és királyi BZÓ-
satban állapította meg, haboaáB nélkül és a legféltőbb 
hazafiul  gonddal, as orvoslás módját. 

Később Erdély fővárosa  egyetemi klinikáinak s 
laboratóriumainak ügyét a hivatalos figyelem  legszélső 
és legelhagyottabb területeire tolták félre  az illetéke-
sek, mivel as egyéni és csoportos érvényesülési vá»y 
eseket a szükségességeket háttérbe szorította. A Bulyős 
helyzetbe jutott tudományos élet reménye az Uralkodó 
felé  fordul  és alig ju'o'.t el a fellebbezés  a Trón kapu-
jáig, BucuraBtlben máris útnak indították az öaszeB 
BzükBéges esaközöket, hogy aa ország legfontosabb 
egyeteme viBasanyerhesse a teremtő lendületét éB hozzá-
járulhasson as egyetemes kulturáhoa. 

1932-ben Zsil völgyében ÓB más munkásközponi ok-
ban a munkáhos való jog és a méltányos fisstség  Iránti 
kóréB jut kifejeséBre.  Őfelsége  II. Károly király tudo-
mást ssorei , hogy a bányákban, üzemebben ÓB műhelyek-
ben egy alkotó tömeg életet akar. É l ismét habozáB 
nélkül megteremti Európa egyik legmodernebb törvény-
hozását, uj munkavédelmi rendszert fektet  le és Intés-
ményeket létealt a munkabér, a törvényes munkaszünet 
és a kötelező fizetett  ssabadság védelme érdekéban. 

As Uralkodó as erdélyi törekvések központjában 
volt ÓB jelenleg ls olt áll. Előtte Bonkl sem értette meg 
olyan jól ennek a tartománynak a lelkét és kívánalmait. 
Banki sem mélyítette el ugy, mint Ó'elsége II Károly 
király, a lelkiismeret redői kösé a kösbiztonság órsÉBát 
és Benkl nem mutatott olyan sséleBkörU gondoskodást 
egy nép föiemelése  és jóléte iránt. 

A magaBstalásnak bármely ssava kevés lenne 
azokhoz a tettekhez képeBt, amelyekkel népét megBján-
dékoata. Előttük térdet kell hajtanunk, mint az oltári 
ssentkópek előtt és napközben, vagy estenden kérjük 
as latent forró  Imákkal, hogy edományosson neki egésa 
aéget éa erőt. 

Erdély sorsa as Uralkodóhoz van kötve. Aa Itteni 
nép, legyen tzsgény vagy gazdag, jól tudja, hogy a 
történelem útjait c iak a kirá yi gondolatok tiBztaBága 
vliágiihaija meg. 

Őfensége  Mliiály n a m i l a lelki jósága és őszintesége. 
Az emberi lélek útvesztői, különösen a 

serdülő korban, kifürkészhetetlenek.  Az ifjúnak 
megvannak a drága titkai, amelyekbe Benkinek 
sem enged betekintést. A nevelésnek sokat 
kell küzdenie ebben az idiszakban, hogy a 
nevelési eszközök fegyvertárából  kiválogassa 
a megfelelő  eszközöket, őfensége  Mihály nagy-
vajda esetében könnyű ez a probléma, mert 
kora ifjúságától  kezdve szép lélekről és töké-
letes őszinteségről tett tanúságot. 

őfenségét  már zsenge gyermekkorától rá-
szoktatták a jó cselekedetekre és a nagyiéi 
kOségre. 

Amikor a palotában Mihály nagyvajda 
osztályának növendékei színházi előadásokat 
rendeztek, őfensége  kérte, hogy vegyenek 
azon részt más gyermekek is, hadd Örüljenek 
ók is. 

Egy nap, amint alig hagyta el gépkocsin 
a palota udvarát, szemébe ötlött a gyalogjáró 
mellett egy nő két fehér  galambbal. Meglassit-
tatta az autó menetét, hogy jobban láthassa. 
A nő éBzrevette és ajándékként feléje  nyújtotta 
a két galambot. A nagyvajda átvette azokat s 
látva, hogy a nő szegény, azt mondta neki, 
hogy várjon, amig visszatér s azzal eltűnt a 
palota belsejében, majd visszatért és meglehe-
tősen tekintélyes összeget adott átaz asszonynak. 

Amikor Auguste Balmont asszony nemes 
mozgalmáról hallott, amelynek révén Ameriká-
ban húszezer árva gyermeket gyámolit, leve-
let küldött neki és abban üdvözölte ember-
baráti működése alkalmából. 

Mihály trónörököl, Gyulafehérvár  nagyvajdája 

1 , Majd pedig egyszer, amikor névnapján a 
miniszterek ajándékot kínáltak fel  neki, ait 
mondta: 

— Nekem megvan mindenem, ami kell, 
adjátok a barátaimnak. 

Azóta minden évben gondot fordit  arra, 
hogy az árvaházakban, menhelyeken, süket-
néma iskolákban nevelt gyermekeknek aján-
dékokat és más holmikat küldjön. 

Egyszer egyik iskolatársa hatalmas kucs-
mával jött az iskolába, miután nem volt módja, 
hogy egyensspkát csináltasson. A többi gyer-
mekek alaposan szemügyre vették, gúnyolni 
kezdték és földhőzvágtftk.  Mihály nagyvajda 
megfedte  őket és a következőket mondta nekik: 

— Inkább gyertek s tegyük kélt a késbe, 
hogy segíthessük öt, mert ugy szép. 

őfenségének  ezért a csodálatos lelki tulaj-
donságaiért az ifjúsági  Vöröskereszt elnökévé 
választották. 

Az országőr-mozgalom utazásainak kere-
tein belül mindenkor páratlan önzetlenségről 
tett tanúságot. Ami nehéz volt, azt magának 
tartotta fenn,  barátai minden tiltakozása ellenére. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
f M l t  a a é B a é g . 

Irta: KARINTHY FRIGYES. 
A moat elhunyt kiváló magyar irónak 

egyik ragyogó írását közöljük. Karinthy 
Frigyes a humoros írásnak művésze volt, 
akinek halála nagy vesztesége a magyar 
irodalomnak. 

Halálom után két nappal idézést kaptam, hogy jelen-
jek meg a Másvilági Mennyországkiegészitfi  Parancsnokság 
irodájában. Ott beosztottak valahová, ahol többedmagammal 
vártam, hogy átdeportáljanak a Marsba, vagy akármerre, 
a IV-ik bővített dimenzióba. Nagyon nntam magam. Ötöd-
nap találkoztam DezsO barátommal, akit szintén ideosztottak. 

— Hogy vagy, — kérdeztem, — soká maradsz itt? 
— Tudom is én. Nagyon unom magam. Tudod, az 

ember a másvilágon ellustul. Sürgős dolog nincsen, az ember 
mindenre ráér, — telik az örökkévalóságból. Téged is 
örökkévalóságtogytiglan hivtak be? 

— Engem is. Mindig ilyen unalmas itt? 
— Igen, kérlek és az ember elveszti minden kedvét. 

Tegnapelőtt például estembe jutott, hogy nekem egy ko-
missszióm van. Még a behivatásom előtt megígértem valaki-
nek, egy hölgynek, hogy halálom után két nappal, éjszaka, 
meglátogatón). Eszembejutott, gondoltam, ngy sincs most 
semmi dolgom, lemegyek, elbeszélgetünk egy kicsit. 

— Ugyan. No, és mit szólt? 
— Tizenkettő előtt valamivel érkeztem, még aludt 

ő nagysága. Gondoltam, hadd aludjék azegény, kereaztUl-

mentem a falon,  aztán beültem a tükörbe és néztem. Sok 
tekintetben előnyÖBebb azért ez az állapot, hogy az ember-
nek nincs teste. Az enyém kicBÍt kövér volt és gyakran 
izzadtam. Az itt ninos. 

— Hát persze, az igaz. 
— Hát kérlek, elég kíváncsi voltam a találkozásra. 

Tudniillik valami hosszú és poétikus levelet írtam neki, 
amiben ezt a randevút megígértem. Azt írtam neki, hogy a 
másvilágon találkozunk. 

Dezső elgondolkodott. 
— Nem értem, miért akartam vele pont a másvilágon 

találkozni. Ugy látszik, valami mondani valóm volt neki, 
de bizony Isten elfelejtettem.  Ott ültem a szobájában, mon-
dom a tükörben és törtem a fejem,  hogy mit is akartam 
neki mondani. Pedig milyen sürgős volt akkor, direkt agyon 
lőttem magam, hogy találkozhassunk, és képzeld ott vagyok 
és nem jut az eszembe. 

Megint elgodolkodott. 
— Szép nő ? — kérdeztem végre. 
Dezső vállat vont. 
— Tudja Isten. Azelőtt nagyon tetszett. Most jobban 

megnéztem magamnak, mig aludt Kérlek alássan, mióta itt 
vagy, nem jutott eszedbe, hogy milyen furcsa  dolog egy 
emberi test? 

— Furcsa? 
— Na igen. Mondhatnám kómikus. Különös hatással 

volt rám, hogy ni, ezek mig mindig hordják az emberi 
testet, amit én már olyan régen uem hordok. Olyan... olyan 
régi divatú dolog... Mint az uraságoktól levetett ruha... A 
lélek leveti a testet és ezek tovább hordják... 

— Van a dologban valami, de a részletek... 

— Hát kérlek, azokat is megnéztem. Azelőtt például 
őrülten Bzerelmes voltam a lábaiba. Kérlek alássan, ugyan 
kérlek, hogy néz ki egy emberi láb! Nyilvánvalóan olyan, 
miut egy elnyomorított kéz. Azelőtt kéz is volt, mikor még 
majom volt az ember. Az ujjak eltorzultak és a tenyérből 
lett vaskos, formátlan  buadaganat. Nem értem, hogy ezt 
akkor nem vettem éBzre. 

— Es a szája? 
— Az meg két vörös husgörcs. A bélrendszer felső 

nyílása, a sok evéstől kidagadt Beljebb csontocskák vannak, 
azok se szabályosak. Aztán az orr I... na, kérlek szépen I..: 
milyen formátlan  valami. Két lyuk van rajta. Hanem a.leg-
komikusabb és szánalmasabb a két fül.  Hogy ez soha 
nem jutott az eszembe I Két lemaradt, siralmas huscafa-
tocska, ami összezsugorodott és gyűrődött, mint a töpörtyü. 
Es két ilyen huscafatocska  lóg a tej oldalán, és ez nekem 
tetszett és meg akartam csókolni I Brr 1... 

— Furcsa, turcsa, mondasz valamit 
— Hát, kérlek, én csak elnéztem egy darabig. Ilyen 

az egész. Aztán megint törtem a fejem,  hogy tulajdonkép-
pen miért is akartam én vele találkozni. Aztán szégyen ide, 
szégyen oda, bizony nem jutott az eszembe, hát fogtam 
magam és szép csendesen ellógtam, mielőtt felébredhetett 
volna. Nem mennék többé viasza, nem tudom miért. 

— Azóta se jutott az eszedbe ? 
Gondolkodott 
— Mit csináljak. Nem. De nem is erőltetem meg ma-

gam, van idő. Arra való az örökkévalóság. Nincs egy 
cigarettád ? 

— Volna, de mivel szivjuk el, ninos szájunk. 
— Az igaz. Látod ez az egyetlen dolog, amit sajnálok. 
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A román sora dicsfényében  a koronaherceg 
élete boldogságot merit a vele egykorúak bol-
dogságából és egyesíti törekvését azoknak a 
törekvéseivel, akik védőpajisai lesanek holnap 
annak aa örökségnek, amelyért a vajdák oly 
sok nemiedéke harcolt. 

Mircea Cancicov pénzügyminiszter 
— hazaérkezése. 

Folyó évi sieptember hó 5 én tért hasa 
as orsiágba Mircea Cancicov péniügyminisiter, 
akinek ai erdélyi nép mindenütt megható 
siímpátia-tüntetést rendezett. Ai ünneplő ruhába 
öltöaOtt emberek siáiai várták mindenütt az 
Orient Bxpresit, amely a visszatérő minisztert 
hozta. 

A határon Oheorghiu ÓB Pop kabinet-
igazgatók várták, mig az állomásokon ai er 
délyi nép és a pénzügyigazgatóeágok tisztvi-
selői rendeztek mindenütt impozáns fogadtatást. 
Az ország pénzügyeinek rendezőjét akarta 
kitüntetni ez a je'entőa rokonszenv megnyil-
vánulás, mellyel Erdély népe Mircsa Cancicov 
pénzügyminisztert fogadta.  Segesváron a város 
intellektuális rétegének egy küldöttsége várta 
a miniBsteri vonatot az állomáson, mig Brassó-
ban majdnem eier ember tolongott a pálya-
udvaron, a két órát késő minisiteri vonat 
beérkeiésekor. 

A beérkező pénzügyminisztert N. Magu-
reanu miniszterelnökségi államtitkár üdvözölte 
a kormány részéről. Jelen voltak még: Alima-
nişteanu volt államtitkár, Pop Danescu és 
Crocopiu főjegyzők,  Ion Bechern és Constantin 
Radulescu főfelügyelők,  Crişan brassói és 
Zainesou sepsiszentgyörgyi pénzügyigaegatók 
és számos tisztviselő, valamint a város minden 
rétegének képviselői. 

A vonat beérkezésekor a tömeg hatalmas 
üdvrivalgásban tört ki. A pénzügyminiszter 
vagonjának ajtajában néhány nemzeti viselet-
ben levő hölgy jelenik meg A hö'gykoszoru 
köiepéből leszálló pénzügyminiszternek egy 
kis lány fehér  rózsa csokrot nyújt át, mig egy 
hölgy piroB rózsa csokorral fogadja. 

A pénzügyminiszter, meghatottan köszöni 
meg Erdély népének a meleg fogadtatást  e 
külön köszönetet mond a tisztviselőknek, amiért 
távollétében olyan szépen teljesítették köteles-
ségüket. Hát perc múlva a tova robogó vonat-
ban ai újságíróknak Mircea Cancicov pénzügy 
miniszter a kővetkező kijelentéseket tette: 

„Nemcsak egészségesen, de megujult 
munkaerővel térek vissza. Mindenkinek 
köeiönöm ait a rokonszenvet, amelyet 
betegségem alatt irántam tanúsítottak. A 
pénzügyi tisztviselőknek pedig elismeré-
semet fejezem  ki azért, hogy szabadságuk-
ról lemondva, kötelességüket teljesítették, 
megkönnyítve ezáltal helyettesemnek mun-
káját a költségvetés összeállításában". 

A predeáli állomáson ujabb baráti csoport 
szállt fel  a pénzügyminiszter kocsijába, köztük 
Manolescu Strunga volt miniszter, Mitileneu 
volt miniszter, Stefan  Ioan tanár és StaneBCu 
főjegyző.  A további állomásokon szintén nagy-
arányú szimpatia tüntetések voltak. 

Délután fél  3 órakor órkesett a vonat a 
bukaresti északi pályaudvarra, ahol nagy tOmeg 

kíséretében Armând Calinescu belügy- és köz-
oktatásügyi miniszter, Mitiţa Constantinescu 
nemzetgazdasági miniszter, a Nemzeti Bank 
kormányzója, Petreacu Comnen külügyminisz-
ter és Ispas meghatalmazott miniszter várták. 
A vonat lépcsőjén Péter Iulian bukaresti pol-
gármester fogadta  a pénzügyminisztert, átadva 
egy ba'almas vörös virág-ciokrot a miniszter 
feleségének  A leszálló miniszter párt minde-
nünnen virágeső fogadta  s lelkes tömeg kísé-
retében indult minisiter társaival együtt a 
kijárat felé. 

A pénzügyminiszternek ai ország főváro-
sában való fogadtatása  a hosszú távollét után, 
bizonyítja azt a lelki kiválóságot, mellyel 
pénzügyminiszterünk rendelkezik s amely ki-
váltotta azt a szeretetet éB ragaszkodást az 
ország összes tisztviselői és lakóssága részéről. 

Gusti professzor  megalkotta 
a Királyi Alapítványok 
őszi m u n k a t e r v é t . 

Dimitrie Gusti egyetemi tanár, a Királyi 
Alapítványok vezérigazgatója központi tanács 
ban tömörítette az országnak csaknem vala-
mennyi megyéjében működő falukutató  királyi 
csapatok vezetőit. A tanács ÖBSzeült és azon 
megvizsgálták az előterjesztett jelentéseket s 
mérleget állítottak fel  a végzett munkáról. Fi-
gyelembe vették a kívánalmakat, kiküszöbölték 
a hibákat és megállapították a hiányosságokat. 
M'ndez azért történt, bogy az őszi idényben 
ujult erővel fogjanak  hozzá az elvégzésre váró 
munkálatokhoz. 

Ooatl Demeter egyetemi tanár, a királyi alapítványok 
ifalgatója  éa a királyi tanulmányi oioportok irányítója 

Két napig tartott az értekezlet. A jelenté-
seket közzétették, úgyszintén a fontosabb  hatá-
rozatokat is. Es alkalommal is kifejezésre  jutot-
tak Qusii professzor  szellemi értékei és az a 
képessége, ahogyan a dolgok gyökeréig tud 
látói. Amióta a Kirá'yi Alapítványok élén áll, 
gazdag tapasztalatokat gyűjtött s birtokában 
vannak mindazok az adatok, amelyek az ország 
társadalmi helyzetére vonatkoznak. Eseket az 
adatokat pedig nagyvonalú monográfiákban  kí-
vánja feldolgoztatni. 

Erőfeszítéseinek  legteljesebb eredményes-
sége érdekében mindig kész revízió alá venni 
ugy munkaterveit, mint a rendelkezésre álló 
emberanyagot. E? a revízió pedig nemcsak az 
esetleges hiányosságok és tévedések baismeré-
sét jelen i, hanem a társada mi körülmények 
által leginkább sürgetett eredmények elérésének 
őszinte tudatát is. Számára minden áldozat kevés 
annak érdekében, hogy a román társadalmi élet 
hü keresztmetszetét felépítse.  Eíért sem időt, 
sem fáradságot  nem kiméi. 

A legutolsó értekezlet megrostálta a prob-
lémákat és az Alapítványok cselekvési köréuek 
első helyére állította az írástudatlanság elleni 
harc kérdését. Esért a beismerésért csak dicsé-
ret illetheti Gus'i tanárt. Románia legeu'yosabb 
társadalmi sebe jelenleg az analfabétizmus. 

Varrógépek Kerékpárok 
Alkatrészek 

GYERMEK KOOSIK 
nagy választékban 

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. 

öntudatos gazdát. 
A kisebbségi magyar gazdatársadalom öntndato-

aitásának kllátásos munkája egyre inkább komolyabb 
méreteket ölt. Az újjászervezett Erdélyi Gazdasági 
Egyesület (E. G. E) mintegy másfái  esztendővel ezelőtt 
vette kesébe a msgyar gazda sorsának, tanításának 
Irányítását. Dr. SeáFZ Pál az E. G. E. elnöke szrmélye-
sen állott a gasda nevelés élére ós rövid Idő alatt 
csodák történtek. 

A gaedt megérezte Erdélyszorte a komoly szer-
vező kéz áldását éB bizalmával sietett megerősíteni, 
naggyá tenni a megmozdu'áet. Ma az E. G. E. elmond-
hatjuk, hogy minden gazdaembernek szívügye, amely-
hez egéiz lelkével ragaszkodik. 

A cslkl gazda elBŐk között Ismerte fel  a szerves-
kedás jelentőségét. A lendülő munkában elaők köaött 
látta meg a jövő építésnek Igaz útját abban a kezde-
ményezésben, amelyre az újjászervezett elindu'áa rálé-
pett. És segítette, támogatta ezt a megbecsülni való 
építési kedvet assal a hittel, hogy annak eredménye less, 

É< lett IB. AB E. G E.-ből BS erdélyi gazdatársa-
dalom otthona lett. A beszervezett gazda egy nagy 
caaládban olvad öseze, amsljnek látha'ó feje  aaE. Q, 
E. Ei a 3 kezdő betű iaesan fogalommá  érett benne, 
amely a vele való törődésnek, a tanításnak, a fejlődés-
nek, a gazda megbecsülésének harcát jelenti szemében. 
Valami smihez köze van, mert belőle nőtt ki. A gozla 
napi életének k'rdtael mozgatják. Egyszóval aktiv szerv, 
amely közvetlenül támogat éa ad. Adja az élethez szük-
ségre bö'cs lefektetéseket.  Adja a legszentebbet, a 
mindennapi kenyér tudományának Ismereteit. A jövőt. 

Érthető tehát, amikor arról Bsámolhatnnk be, 
bogy as E. G. E. rövid idő aMt valóban bizalmi szerve 
lett a gaidatársadalomoak. Örömmel látjnk, hogy BZ 
aratás utáni seregszemlén a leggyönyörűbb eredmények 
igazolják a szervező éB tanító munka helyes Irányát. 

Augusztus hónapban Dr. Síáaz P-il elnök személye-
sen járta végig az Erdélyi G izddságl Egyesület 30 ezer 
főre  fnlscsparodott  táborát. A beszámolókból aa tűnik 
k1, hogy a legkülönbözőbb vidékek gazdái nj lendületre 
kaptak a szervezés nagyszerű ütemeben. Eţy öntudatos, 
tanulni éa fej'ődnl  akaró, a föld  tudományát szerető, 
a közönség p*r»ncialt megértő gazdatársadalom van 
kialaku'óban, amely elaő baziaa annak a küzdelemnek, 
amelyre építeni lehat. 

Dr. Szisz Pál végig jir.a a magyar gazda verej-
tékes fö'djének  nagy területeit. M gnezt», milyen volt 
az aratásuk. Kiállítások keretnhen tanított, lelkesített. 
A szó erejével, a példa tanu>ágával ébresztgette a 
gazda ősbizalmát, a bitét. Olyan markát végzett, amely-
nek eredményét ft'mérci  sem lthet. 

Ebből a tanító Lnrutb*! kl koll emeljük annak 
egyik állomását. A gya'nl gfziipapnak  állatkiállitása 
uii>n a gstdik vleeaatérifk  a reforméiul  templomba, 
ahol Varga György g z lakö i elnök megnyitotta az E. 
G. E. ottani flórnak  díszközgyűlését és felkérte  Dr. 
Szász Palt ünnepi beszédek megtartásába. 

Ai Istenháia és a minden-
napi kanyer munkásai. 

Nem tudom a véletlen hozta-e magával, hogy a 
gazda a trmp'omba került, tz ügyes bajos dolgával 
foglalkozó  egyesületének ünnepi eseményével. 

Da akármint történt, bizonyára I'ten Is szívesen 
adta oda b«jlékát a mlnd^nn^pi kenyér munkájának és 
munkásánik Vsn benne figyelmeztetés  is, hogy a szó-
szék, a templom, a gyakorlati tanítás kötelességérő 
sem Bzabad megfeledkezzen.  M-rt a lelki felkészítés 
mellett sz okosan gazdálkodás mesterségének IB elba-
tározó aaerepe van abban a nagy küzdelemben, amh 
életnek nevrzick. 

AB E G. E. Dr. Szász Pál elnökletével az élén 
tiszteletreméltó bölcdeséggel fogta  meg ennek a gazdi 
küzdelemnek a megélhetésünket blztositó irányítását 
Megérdemli, hogy C ikvármegye gazdaközönŝ ge azEsi 
a Fzereteüsl támogassa munkájában, mint amilyen 
hozzáértéssel és gazdiszlrvfl  áll az E G. E. a klB-
gazda érdekvédelmének szolgálatában. 

Az Erdólyl Gaadasági Egylet 
működési aiabadstga. 

A Monitorul Oficia',  az állam hivatalos lapjának 
1938 angneztna hó 4 án megjelent 178 ik száma köz i 
a klBebbségikormáTiy biitoBKág működéséről szóló szabály-
rendeletet és a mlnlBztertsnács 1938 angusBtus 11 hatá-
rozatát. A mlnÍBBt?rtanf*c l̂  nsp'ó 28 lk utolsó szakasza 
azó saerint a következőket tartalmazna: 

„Biztosíttatik az Erdélyi Migyar Gndasági tígyc-
attlet működése seját cl'piaabályalnak alapján éa kor-
látai között." 

A kormánynak ezt a határozatát aláirta Dr. Miron 
Criatea pstrlárka, mioiszteralnek ós az ÖSBZBS miniszterek 

Mit jelent a kérdéses miolsstertanácsl határozat-
nak a 28-ik aaakacza. 

A valóaágban azt jelenti, hogy az Erdélyi Gazda-
sági Egyesület teijeB szabadsággal minden hatósági 
korlátoz ís nélkül dolgoshatlk aa alapuabá'ysiban le-
fektetett  célok megvalósítása érdekében. VagylB gyű-
léseket tarthat, a gazdakörök bármikor megbeszélé-
sekre Bibe'nak össze, hogy megvitassák aa összes 
ldőazerü kérdéseket, az E G E felügyelői  éa tlsst-
vlBelől kara szabadon járhatják a falvakat,  saóval 
az aavirtalanul végezheti becaületea építő munkáját. 

A fenti  kormánylntéikedéat as bizonyltja, hogy a 
saervrzitt öntudatos magyar gasdBtáraadalom meghall-
gatásra talál. Éppen ezért mind in Romániában élő ma-
eyar gazdának tz a kötelessége, ho;y saját egyesüle-
tét taglétszámának gyarapodásával még jobban meg-
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erősítse, mert ciak Így tudnók további eredmínyeket 
fölmutatni. 

Ugyancsak Itt irjuk meg, hogy Dr. Száaz Pál, as 
B. G. B. elnöke nemrégiben kihallgatáson volt Armand 
Callneicn belügyminiszternél és Dragorrlr Silviu egye-
temi tanár kisebbségi főkormánybiztosnál,  akikkel hoBZ-
ssas eumecserét folytatott  a magyar gazdatáras delem 
fontos  kérdéseiről. 

Apróságok. 
Ebbe a rovatba B napi életből sioktunk témát 

kikapni. Olyant, ami a mostani körülmények kösött 
elbiija a feldolgoaást.  És blsony Igen aokszor nem Is 
olyan apróság, mint amilyent a rovatunk feje  sejtet. 
Hanem vérttnbői és húsúnkból kivágott keserűség. 

Ugy látsalk, bogy legtöbbBsör eiek aa elevenünk-
ből klsnakadt problémák hatásosak. Sok emberrel ta-
lálkozom, akik helyeselik a terítékre kerülő gyenge-
ségeinket, a görbe tükörben bemutatott fájdalmainkat. 
Bsivesen látják írásban felfektetve  a napi életünknek 
apró-cseprő furcsaságait,  elferdülóselt  és egymásra törő 
goaoBEB ágait. 

Természetesen a javítás őszinte szándékából fa-
kadnak esek aa Írások. Amikor például a legprimití-
vebb szokásainkat, a névtelen levélírás műfaját  osto-
rozzuk, akkor Bzeretnénk nzt látni, hogy Jellem dolgá-
ban kiérik aa a polgártárs, aki valóban fertelmeB  becs-
telenBégnek találja a vélemény köslésnek ilyen módját 
Persze a jövő álmai közé tartozik a fejlődésnek  az a 
foka,  amelyben eltűnnek aa emberből az Ilyen Bötét-
Bégek. Vagy beszéljünk-e ai egyre féktelenebb  jslent-
getéBi kedvnek ördögi tobzódásáról. Csak világos, hogy 
ezzel ls azért foglalkozunk  állandó jelleggel, hátha 
bedolgozható lenne a bosszúálló ember lelkébe, aa 
Ilyen jelentgetésnek erkölcstelen, elítélendő éraóae. 

Mindaddig, amig eljutunk odáig, bogy an ilyen-
aaerű aljasságokat kigyomláljuk a bo3szutól elvakult 
éB vesaett állattá sülyedt embertársaink szerkezetéből, 
addig zok betű folyik  el eneken a közöttünk sajnoB 
még aokálg aktualitással biró őrök témákon. • • 

• 
Vannak dolgok, amikbe caak ugy egyfzirüen 

beleesik aa ember. Klméses az uccára, találkozol a 
barátoddal, elkezdetek egy témát. Teszem föl,  a há-
borút. Egy félérát  beszélgettek B eközben eldöntltek, 
hogy a háború kikerülhetetlen. Osztjátok a fzót,  cso-
portosítjátok a hatalmakat a háttérben álló politikai 
es gazdasági mozgató erők minden különösebb ismerete 
nélkül, csupán egyéni, rokon- vagy ellenszenvetek sze-
rint osztályozva őket. Félóra múlva elváltok abban a 
tzint meggyőződésben, hogy ennél tökéletesebben és 
mindenki általános megelégedésére el B9m lehetne 
dönteni a kérdést. Aatán talá kozol más valakivel éa 
kezded élőiről. Kissé vitatsz, majd ráerőszakolod véle 
mónyedet a másik tépelődő Boratáraa. Aztán tz la 
tovább megy. Mire a kla nézet különbség a maga kis-
városi körforgalmát  megjárja és újra VIBBBB kerül 
boazád, már Bzent meggyőződéssel hlaned, sőt azt IB 
elfelejted,  bogy te voltál as, aki tz egész teóriát 
elindítottad. Éjzre aem veBBed, hogy te voltál az, aki 
a kczréleményt tulajdonképpen Irányítottad. Da még 
szerencse, mert ba ésare vennéd, ha Baját szemeiddel 
láthatnád aat an utat, amit gondolataid befutottak  a 
kla vároa uccaaarkain s a korcamaasztalok borozó 
társaságain át, éppen nem lehetne veled birnl. DJ Így, 
szentül hlued, bogy lgu. Mert mindenki mondja. Csak 
a kitörését várod. S ba késik, elkezded találgatni a 
késedelem okát. Addig, amig kltalálaa valami ujat a 
tzt közlőd meglát a barátoddal. Aatán kezdődik min-
den elölről. Igy néz kl a klBvároal politizálás. 

• * 
« 

A helyzettel ba] van. Aa egykori Hifer  jelentés 
tói eltéróieg a helyzet éppenséggel nem változatlan. 
Percről parcra változik. EgyeneBen zajlik. Bokezor 
olyan eseménydúsán, hogy a>ig van megállásra kilátás. 
Vannak pillanatok, amikor minden ugy néz kl, hogy 
borulunk. Bgyaaéval nem lehet aat mondani, bogy a 
mai ember elunja magát az eaemények szürkeségében, 
Nem. A nap minden buasonnégy órájának meg vannak 
a maga külön világpolitikai szenzációi. A tétek óriásiak. 
A világ békójének vagy felfordulásának  lehetőségei 
körül táncolunk. Nagyon suroljuk mindegyre a mind-
nyájunknak el kell menni idők közismert hangulatát. 
A nagy világégés befrjeaéBe  után huez esztendővel jói 
nézünk kl. Az egész földteke  ismét egy robbanó katlan, 
amely akármelyik percen szétvetheti ennek aa egész 
tákolmánynak a falalt  Ji volna tudni ml leaa a vége 
ennek a száguldó Iramnak, amelynek egyetlen órája 
eseménydúsabb, mint egy jé békebeli évfzed.  Tudja 
a fene  nem is olyan roasa egy Ilyen megbolondul 
század gyermekének lenni. Csak ugy tornyoanlnak a 
drámai pillanatok. A szórakozásban ilyen Ír fliciót  még 
nem ért meg nemBedék. A baj caak ott van, hogy 
amire meguoknánk ugy Járunk, mint a cigány lova 
a koplalással. — MegdöglOnk. 

• » 
* 

Egy vidéki hetilap szerkesztője akármennyire ia 
nem tartosik a nyilvános elszámolásra köteleaett válla-
latok Borába, mégis kénytelenek vagyunk aa összes 
Ilyen fajta  foglalkoaés  lágak nevében kijelenteni, hogy 
semmiféle  nagy fizetést  nem szoktunk élvezni aaért a 
munkáért, amellyel ellátjuk a vidéki újságírásnak iz. 
a nehéz posztját. És különben Íz Írással kenyeret ke-
resni nem tertoaik az Irigylésre méltó életmBvéaaetek 
sorába. 

MlndoBt a rövid és nyílttéri közleménynek la 
beillő sorokat asoknak a tehetetlen irlgykedéaekaek 
megnyugtatására kell elereszteni, amelyek rendszeres 

nyilvántartói még asoknak a filléreknek  IB, amelyek 
OBetleg ebből a koldus mesterségből cseppennek. * • * 

A múltkoriban megprébáltam előfizetés  gyűjtéssel 
felfrissíteni  egy kicsit a lapunk előfizetői  táborát. Há-
látlan vállalkozás. Újságot óa különösen hetilapot nem 
vesznek az emberek. Mlnd?n>t elolvassa valahol. A 
kaszinóban, a borbélynál. 

Az egyik kereskedő bnrAtomt la meg'ogtnm ugy 
alka'milag. Igyekeztem a Szivéhez fáfkózni.  Kértrm, 
hogy ne Bajnálja negyedévenként 40 lej áldozattal fal 
karolni annak a nyomtatott betűnek B munkáját, 
amelyre van olyan BBÜkBég, mint sok kényszerrel ter-
jesztett nyomtatványra 

Röviden éa határozottan elutasította a kérésünket. 
Még ped'g zzzal a meglepő IndokolásBal, hogy ő (ffale 
újságot nem olvns, csak olyan ritka eBetben, ha abban 
műkedvelő előadáBoV beszámolói szerepelnek. 

No tessék. Az Ízlések, a szempontok és a pofo-
nok milyen különbösők. 

• • • 

A híreink között két szörnyű esemény olvasható. 
Aa egyik ÍB, a másik ia a durvaságnak egy-egy meg-
döbbentő tragédiája. Mirdakót esetben az áldozat az 
asszony. Jó székely izokás szerint a háznak az iga-
vonója. — Ml történt. Az, hogy az indulatos férj  va-
lami ÖBSzf  z Trenéa hevében a fejsze  fokával  ugy fejen 
vágta élettáráét, hogy az azonnal szörnyet halt, a má-
sik férj  pedig vasvillával verte t's kinostB meg a 
feleségét,  hogy BZ öngyilkosságba menekült. 

AB eldurvult léleknek ilyen kirobbanásait hallani 
valami elszomorító dolog. Az élettársat, ae asezonyt, 
az édesanyát leütni fejszével,  mint egy vágóhídi állatot, 
vasvillával verni a családi élet legfőbb  támaszát. Ilyen 
durvaságoknak előfordulni  nem volna szabad. Szégyene 
ea a székely falunak  éa minden jóérzésnek. R gi dolog 
aa, bogy a Bz<fk»ly  asszony mértéken felül  dolgozik. 
Legtöbbször a férfi  helyét la betölti Bátran á lltjuk, 
bogy a székely családnak mind >n terhe az aBszony 
vállain nyugszik, annak Bgyes^ge és olyan aok nagy-
szerű erénye az egyensu'y fenntartója.  — Nam igy 
kell az asszonyt megbecsülni, mint ahogy ezt a két 
vérea példa mutntja. 

írni. 
Elérkezik a hati újságírás ldaja és la kell ülni 

Irul. Olyan kötelesség es, ami mladea születendő uj 
nappal nehezebbé válik azak számára, akiket a vélet-
len a népievelés e faladatára  kiválasztott. írni kel.', de 
hogyan? Ktn̂ k mit Irlon le aa embar, hogy gondola-
tainak papírra vetésével mind n égi éa földi  hatalmat 
egyformán  kielégítsen. Mir kii ön tudományt Igényel 
maga as ls, hogy a tárgyilagos gond ilkodás az indula-
tok és klut keraB̂ aek mai áradatában aa arany közép-
utat megtalá'Ja. Amikor pad g végre benne van, akkor 
a leírandó gondolatot ossza kell egyeztetni mindazon 
tényezőkkel, melyeknek az íróra, az Irón kereBztül a 
lap életére B azon keresztül a vele do'gozók létérde-
keire kihatáiaal vannak. 

Ezek a tényezők pedig nazyon kényes Ízlésűek. 
Ha ezt valahogy grafi-

konba akarnánk foglalni,  igen furcsa  görbe vonal jönne 
ki, ami között a betllk hsdoszlopatnak végig kell tán-
colnia, hogy végső fokon  hasábokba tömörülve, szinte 
ugy mondhatnánk menetanázadban masírozzon el az 
olvar.ó minden szeszéllyel felruházott  biráló kész-
sége előtt. 

Nincs olyan nap máma, ami ujabb izgalmakat ne 
hozna a tulfeazült  idegeknek s a tömegek hangulat 
változása szertelenebb, mint bármikor volt. A tömeg 
pedig a leghálátlanabb bíráló. Mert a tc'meg bangu'at-
ban sohasem érvényesül ez általános emberi vagy a 
minden kicslsyeaségen felül  emelkedni tudó lolki tisz-
taság. össze tevődik az a napi élet apró súrlódásaiból, 
kisemberek nagy sértődéseiből, amelyeket olyan köny-
nyan hajlandó országos üggyé, egy nemzet, egy faj 
ügyévé előléptetni a véletlen tyukez :-mre taposástól is 
halálra Bértett hiúság. 

S a heti újságnak kötelessége, bogy együ't utazón 
az árral, a nép hangulatnak e szűkebb körzetben ls 
olyan bizonytalan hullámokat vető tengerén. S aki 
pedig a hetilap bajóját vezeti, annak keményen kall 
tartania a kormányt, hogy e hullámok fölött  maradva, 
mindenkor helyt állani tudjon annak a kötelességnek, 
amennyi a néphangulat neveléséből reá hárul. Az ő 
gondolkodását nem Irányíthatja as esetleges üzleti 
haszon kamatos nyeresége, de nem befolyásolhatja  az 
ambició, kielégítést kereső előretörése aem. Érdek nem 
érvényeaUlbet munkálkodásában. Nem lázíthat, nem 
lelkeBithet éa nem buktathat kormányokat. M*g kell 
maradnia a maga közép zarűaégébea, a szerénységnek 
az észrevétlenség felé  hajló legvógaő árnyalatát ölt?e 
magára s mégis vigyáznia kell arra, hogy mind e kö-
rülmények közölt munkálkodása a rábízott kis könös-
aég érdekében hasznos maradjon. 

Nagyon Bokán vannak, akik a hetilapnak ezt a 
munkálkodását nem tudják kellőképpen fel  fogni.  Ennek 
oka talán az Is, hogy a nyomában Járó haszon gyü-
mölcse nem vékával mérhető. MTI Ilyen eredményeket 
Igaaán nem könyvelhet el egy hetilap sem. Da vannak 
olyanok, kik észrevezzik e gyüazünyl eredményt la és 
az értékelni tudé koponya alaposságával könyvelik el 
aat. AB Ilyenek pedig megtalálhatők mindenütt. Falun, 
városon, nadrágban, harisnyában egyaránt. Olyan késa-
aég es aa emberekben, amlhes nem kell Iskola, csak 
velünk született jé éraéB. S ez ae, ami továbbra ls 
Matatást nyújt és arra serkent, hogy ne hagytuk el a 
megkezdett munkát. S ha a mai állandó erjedésben 
levó közhangulatban kevesen la vannak, akik a józan-

ság nyugodtságával mérlegelik a helysetet, mégis re-
mélni lehat, bogy lesz még napsütés. As izgalmak 
elülnek B a mnnkára caendeaedő kedélyekben több 
megértés leaa egymáa Iránt 8 akkor nem less olyan 
nagy probléma az Írás sem B az újságíró saámára la 
«evóBbbé kényes kérdéa leaz, 

Tlf(MÍn!l  T?ni*nnn nvóa ékeaeréea-meater eautón hoaaa a 
D I M M lulullu UldS n. é. közönség asivei tudomására, 

hogy műhelyét I. G. Duoa-uooa 128 aaám alá (Saabó 
Mihály-féle  háa) helyezte át. hol továbbra la a tőle 
megszokott pontosa ággal állt .Tevölnekrendelkezésére. 

Törött szárnyak. 
Ir ta : V E C S E Y G Y U L A . 

Sokszor tört iel bennem az a gondolat, hogy kutassam 
ki ifjúságunk  aktivitás hiányának mélyen fekvő  okait Első-
sorban is leszögezem, hogy aktivitás alatt nem értem a 
mindég, felszines  akarnok típus réteg munkásságét Mert, 
amig szerencsés, vagy szerencsétlen körülmények nagyban 
befolyásolhatják  egy egészséges szellemi réteg kialakuláaát, 
addig az akarnok tipus az eseményektói független  kialaku-
lásában. Nem fontos  a keret, caak szereplői főleg  politikai 
vágyait kielégíthesse. 

Tekintettel arra, hogy igazi népért dolgozó politikus 
csak igen kevés akad, a köznapi hangoskodók nem tudnak 
mélyre hatolni semmiben és apró tapsokért tülekednek két 
könyökkel. Ugy hiszem külön nem kell bemutatnom az ilyen 
embereket, már mindenkinek volt szerencséje a velük való 
érintkezésben. Főlismertető jelük a gyűlésező kézség, amelyen 
elhatározzák, hogy a következő gyűlésen határoznak éa 
roppant sérti hiuságukat, ha pont nem őket választják elnök-
nek. Ebben az esetben nagyon lehangoltan legyintenek, hogy 
ezért kár volt eljönni, semmi eredmény, de azért a követ-
kező gyűlésre el mennek. A baj gyökere itt volt, hogy eddig 
talán nem ismerték fel  ennek a tipusnak mindenben gán-
csoskodó szerepét. Ugyanis szószátyár természetükben több-
nyire megnyerő erő rejlik, amely a csendesebb réteget hall-
gatásra kényszeríti. Tekintettel az erősen lefékező  tényke-
déseiknek a gyümölcsét most élvezzük igazán. Evek hosszú 
során mindent mellékvágányra tereltek és kisvárosunk papí-
ron levő legalább 40 egyesülete emiatt merült feledésbe 
régi jó emiékként. 

Emlékezzünk csak vissza akármilyen gyűlésre egyszerre 
láthatjuk mindannyian, hogy mennyire ellaposodott minden 
az ilyen egyéni ambícióktól túlfűtött  emberek gáncsoskodó 
munkáitól. Sohasem a lényeget tartották Bzem előtt, hanem 
apró semmiségekkel eredménytelenné tettek minden komoly 
munkát. Emlékezzünk vissza egyesületenkint ezekre az embe-
rekre és ezatán ha valami egészséges kultnrmunka kezdődne 
igyekezzünk őket leinteni. Azért irom azt, hogyha .egészsé-
ges hulturmunka kezdődne", mert már kevés valószínűsége 
van annak, hogy ez be is következzen. Nem az lenne az 
akadály, hogy engedélyt a hatóságoktól erre nem kapnánk, 
nem, nem ezen múlna. Azon múlna csupán, hogy akarnok 
barátaink minden ilyen kibontakozásnak már eleve elvágták 
az útját. 

Ugyanis az a réteg, amelyre komolyan lehetett volna 
számítani, az komoly vezetést irányítást kívánt. Emellett még 
feltétlen  szükség volt bátorításra éa állandó továbbképzéare, 
amelyet sajnos nem kaphatott meg, mert a mellékvágány 
örök erre nagyon vigyáztak. Vigyáztak arra, hogy valamikép 
a dolgos, igazi képességekkel biró társai nehony kitb.ienek 
soraikból, mert akkor a szerepük lejárt volna. ök dolg 'zm 
nem szerettek, egy csekély megbízástól is megriadtak, ami 
tetterőt kívánt volna és minden külső munkát leállítottak 
kitűnően megfogalmazott  érveléseikkel. Ugy kivégeztek min-
denkit sima mosolygós modorukkal, hogy még meg ia köszön-
ték nekik, hogy Bzivesek voltak fölhivni  a figyelmet  ilyen 
és olyan céltalan dolgokra. 

A dolgozni nem kívánó akarnok típusnak köszönhető 
az, bogy minden megállott a társadalmi és kultur életnek 
nevezett terepen. Először, amikor ilyen szemszögből figyel-
tem az egyleti élet eredménytelenségét azt gondoltam, hogy 
talán tévedek, nem helyes a megfigyelésem,  de több évnek 
eredményeit tekintve kénytelen voltam megállapításomnál 
megmaradni. 

Emiatt a fel  nem ísmeréB miatt szárnyszegetten törött 
szárnnyal hallott a semmibe az értékes rétegnek dolgozni 
akarása és senki nem tudta helyesen irányítani a történése-
ket az akarnokok miatt. Mert tessék jól megfigyelni  az ilyen 
gáncsoskodó emberek képesek minden intrika felhasználásá-
val még a legkeményebben helytállót is megtörni. Nem csoda, 
hogyha elment a kedve, majdnem mindenkinek attól, hogy 
részt vegyen a társadalmi életben. 

Itt állunk moat tanácstalanul, tépelődve és talán telve 
vággyal az iránt, hogy kultur emberhez méltó életet élhessünk. 
Sokan kiálthatták már magukban, hogy a vegetálásból elég 
volt, de hangjuk nem törhetett ki, zengő szárnyon nem re-
pülhetett szomjas lelkek leié. Nem rezonálhattak ők aem 
ilyen lélekrezdüléBekkel m&Bok hangjaira, mert az irtózás 
már oly nagy az egyesületek iránt, hogy azt nem lehet egy-
könnyen leküzdeni. 

Személyi hiúság, önérdek és tömjénezés most látjuk 
mit szült. TeljeBen leállított minden embert éa elvette a kul-
tura útjáról, nem lehet már zökkenó nélkül visszaállítani a 
sorompóba polgárainkat Milyenné vált ifjuságunk  a fentiek 
miatt? Teljesen használhatatlan selejteB réteggé, amelyben 
nincs meggyőződés, nincs kultarvágy, amelynek nincsenek 
ambíciói, nincsenek eszményképei. Széthullott, tétován álló 
ifjuságunk  van. A kereskedő és iparos itjuságnak állandó 
utánképzés kellene, szítani kellene benne a kulturkészséget éa 
az a réteg, amely ezt kellene végezze az tetszhalott Vagy 
a kasztrendszer nem engadi meg, hogy páriákhoz közeledje-
nek ? Ugy látom, hogy mégis tennáll az a hangoztatott válasz 
tal a székelység társadalmi rétegei között. Pedig sokan hogy 
kikeltek ez ellen nem is olyan régen, hogy válaszfal  társa-
dalmunk sorai között ninca. Pedig tények igazolták, hogy 
van. Nem akarok e helyen kellemetlen érzéseket fölkelteni 
egyesekben, akik ba ia bizonyították, bogy van társadalmi 
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külömbség, sőt lenézés és dolgozó iránti megvetés sem hiány-
zik abból a rétegből, amely hivatott lenne az épitS mnnka 
folytatására. 

Sajnos talán igaz az a megállapítás, hogy a közép-
intelligencia réteg az elnőiesedés utján van és a nök törnek 
kultur téren is elSre. Mindenesetre erre vall az, hogy nem-
osak itt, hanem máshol is a középosztály térfiai  divatos pojá-
cák típusát alakítják ki, akik selyem pizsamában nappal 
sétálgatnak, körmüket festetik.  Nem lesz osoda, ha pár év 
múlva kozmetikussal szőrtelenittetnek és arra esküsznek, hogy 
nem számit kulturembernek az, aki nem használ parfömöt 
és nem pakoltatja arcát éjjeli arckrémmel. Kérdés, hogy 
sikerül-e közelebbről valamennyire helyrehozni itjuságunk 
ezen rétegét, hogy ténylegesen hasznos tagjai legyenek a 
közösségnek. Mert a köznek égető szüksége van a munkájukra, 
mert szellemi felkészültségük  olyan kellene legyen, hogy el 
is végezhessék munkájukat. 

Kérdés, hogy nem csalódunk-e abban a reményünkben, 
hogy tényleg tnd-e adni tudásából szellemi középosztályunk ? 
Vájjon van-e egyáltalán adni valója ? Nem azért menekülnek-e 
az „elérhetetlen" magas méltóságos álarca mögé, hogy ne 
lehessen betekinteni sivár lelkükbe. Milyen szomorú volna, 
ha egy ilyen betekintés teljes negativ eredményt adna és 
való tényként kellene venni, hogy szellemi vezetésre alkal-
matlanok. 

Egyszer végire kell járni a dolgoknak és meg kell 
próbálni azt, hogy tejlSdésre alkalmas-e ifjuságunk  és beszer-
vezhető-e knltnr és gazdasági teladatok megoldására? 

De hol van az, aki ilyen elhullott ambiciókat össze-
tud gyűjteni, a bátortalanokat bátorítsa, a kezdőket biztatja, 
a dolgozni Úvánókat sorompóba állítja? Szálljon a kereső 
kiáltás haugja hol van ez ? Az aki felemel  és testvéries 
hangot tud teremteni, mint tudnak román testvéreink között 
a nép vezetők, ahol az igazi demokrácia már rég kialakult 
és nem szégyel a nadrágos a iöldmivessel szóba állani.1 

Tudja-e azt székely ifjuságunk,  hogy a Gusti proteszor által 
oly eredményesen folytatott  falumunka  csak annak köszön-
heti eredményességét, hogy nem szégyellik leereszkedni a 
faluhoz  és igaz szívből jövő hangot tudnak megütni a néppel 
való érintkezésben ? Hogy ez igy van, azt sok pártatlan meg-
figyelőtől  hallottam. Hol tartunk mi, amikor egy pohár bor-
ral nem akarnak koccintani „intelligens" szellemi munkások 
a testi munkásokkal. 

Szunyadó vágyak, kedvetlen lelkek vergődnek egykor 
erős lelkű székely itjak soraiban elhibázott vezetés ered-
ményeképpen. 

Ezek a törött szárnyak. 

Második osztályba szállhat az utas, 
ha a harmadik megtelt. 

Szabadságot kaptak a kutyák is a kis háziállatok, 
ds a gyermek utasok űlőjogát megvonták. 

Október hó 1-ón lép életbe az nj nemzetközi vasúti 
egyeamóny. AZ államvasutaknak ennek megfelelőin 
október elBejélg át kell dolgosnla eddigi előírásait. 

A jövőben, ha aa utas és a kalaus között nézet-
eltérés támad, a legközdebbl állomásfőnök  tzilgáhat 
igazságot. Eddig minden utasnak joga volt négy éven 
aluli gyermekelvei msnetjegy nélkül ls helyet foglalni, 
függetlenül  attól, hogy a tcbbi rendes jeggyel utazók-
nak »olt-e ülőhelyük, vagy sem. A jövőben ez a ren-
delkezés megváltozik s a gyermekek, akik jegy nélkül 
utasnak, csak abban as esetben foglalhatnak  el ülést, 
ba bely van. 

Edllg as a tas köteles volt as utat a jegyváltás 
napján megkezdeni, a jövőben a jogy érvényességének 
határidején belül bármikor izál ihat vonatba. As utas 
érdekelt védi as a rendelkezés, hogy a harmadosztályú 
utas beszállhat második OBztályu kocsiba is, ba a 3-ik 
oaatály, melybe jegye szól, megtelt ÓB a másodlkon 
hely van. 

A kalauznak jogában less a jövőben olyan csoma-
gokat, amelyeknek terjedelme zavt<rja a többi utasokat, 
a csomag tulajdonosának magkérdezése nélkül a cjo-
magkocaiba tenni. Es az utaBltás nem érinti a shlőket 
és azok sportfokz  ir éléseit. A kntyákra és fcliobb  házi-
állatokra is gondoltak az uj nemzetközi egyezmény 
létrehozói. A kutyák Bzájkosarasva, a kisállatok mag-
felelő  módon becaomagolva utazhatnak. 

A vasúti ruhatárak éa cjomagőrzők eddig egy 
hóaaplg voltak kötelesek megőrizni a csomagokat, most 
eat as Időt 14 napra rövidítették meg. 

A lépfene. 
Miután as utóbbi Időben vármegyénk területén Is 

történt lépfenés  megbetegedés, azért közöljük olvasóink-
kal ennek a veszedelmes betegségnek leírását. 

A lépfene  (Anthrax) tulajdonképpen talaj betegség 
és Inkább vlssB völgy- ós sikta'ajou fordnl  elő. Ottója 
az úgynevezett hasadógomba (b&clllui anthracl ) Ea a 
gomba majdnem miadsnfálo  áilatot megbetegíthet és 
még as emberra nézve ls ártalma. Fertőző erejét a 
bnrok termelóképsssége adja. A szaporodása spórák 
utján történik, mely spórák roppant aslvósak, minél-
fogva  a betegből Esármasó vérrel, ürülékkel, tejjel a 
hullával a talajba jutva, bosszú éveken át életképessé-
güket megőrzik ÓB kedvező körülmények esetén vissza-
nyerik fertősőképesaégüket  (virulenclájnka!). Legjobban 
a fűfélék  fakadásakor,  tehát tavasezil fertőzik  as álla-
tokat, de igen gyakori az őszi fertőzés  1B. 

e l 6 a y b o g y 8 betegség nem szokott 
állatról-állatra átragsdnl, hanem a beteg állat vére, 
vagy KrfUóke  fertőzi  meg a takarmányt, vizet, vagy 
pedig aa ember, vagy az á lat külső fölületes  sebzéseit. 
Hogy mennyire sslvósak a lépfene  spórák jellemző 
ana, hogy a beteg, lUetvs a lépfenében  elhűlt állat 

bőre és Bsőre még a kiszárítás után Is hosaau Idő 
mu'.va fertőahot  Előfordult,  hogy a tímárok éa szűcsök 
halálosan megbetegedtek, mert lépfenesporás  levegőt 
szívtak be. Ssrtések, kutyák, ha Ilyen esett állat hujá 
ból essnek feltétlenül  megkapják a betegséget, asonban 
minden állat között a legfogókonyabbak  a lépfenére 
a juhok. 

A betegség eg" jó Ideig lappanghat ls. Ugyanis 
földdel  szennyezett takarmány, vagy fűfélével  a baclllus 
az állat beleibe kerülhet, ahol aztán egy vékony bélen 
megtelepszik és kezd ott Bsaporodó élethez. M kor as-
tán ott annyira felszaporodtak  a bactllusok, hogy erőhoz 
jutnak, lassanként átvergődnek az állat véráramába, 
abol aztán a szaporodásuk még nagyobb tempóban 
Indul meg. 

Ekkor már megkesdődlk maga a betegség. Annyira 
elssaporodoak a beteg állat vérében ezak a bacllluaok, 
hogy lassankint kivonják a vérből as oxigént, ami miatt 
az állat szerveseiében oxigénhiány áll b9, ami előbb 
utóbb as állatot megfulladás»  kényszeríti. H» ez a 
betegség as agyban kezdődik, akkor az elhullás guta 
űtéssaerUen áll be, ha padig a tőgyben, akkor a tejjel 
a beteglég az emberekre ls még as abból gyártott vajjal 
ls átragadhat I Csak a pásztörözött tej éB vaj védhe: 
az ilyen fertőzés  ellen. 

A lépfene  ellen való védekezések nagyon körül-
tekintőek és épp?n ezért nagyon is nehezek. Ljhet 
védőoltásokat alkalmazni, de igen fontos  a legelők 
rendben tartása, a hullák tökéletes eltakar,tása, még 
pedig bőröstől BzőröBlől. A védőoltás nem kerül nagyon 
aokba a Igy az volna a helyes, ha fz;kat  aa oltásokat 
az állam kötelezővé tenné. Egy Ilyen védöoltáB egy 
évig véd. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
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a megye területén egy vegyes bizottság fogja  felül-
vizsgálat BZ egétz légügyi, gyógyszerészeti és állat-
egéBaségügyi anyagokat. AB összeírás céija a létező 
anyagok leltározása. A tulajdonosok fijjyaimozteinek, 
bogy hamis va'lomás esetén a aoroziai törvény 71 
cikk3 utolsó bekezdésének randslkezésait alkalmazzak 
velük Bzemben, melyet még au'yoabbltanak a bírósági 
büntetések emeléséről szóló törvény rendelkezései 
alapján. 

— UJ piaoot Bzerez a .Csik* szövetkezet 
a .Bépati* víznek. A csíkszeredai „Cíik" Gizda-
Bági Szövetkezet, mely az Ixpárl B.rtokcsiág tulajdo-
nát képező „R*pá;" n?vü borvíz forrás  bérlője, minden 
csskczzel hozzá kezdett, hogy a R^pátl borvízet minél 
szélesebb körben Umerje meg e> fogyaaz'.ó  közönség. 
Ujabban tervbe vette, hogy a kiváló minőségű borvisst 
a regátl piacokon ia bevezeti éa ezért erra a célra 
külön teherautót vásárolt. Eddig már több teherautó-
rakomány boivizet helyezett el a ragáti piacokon. 

— A helyi Mezőgazdasági Kamara és a 
vármegyei gazdasági felügyelőség  szigorú rezdíletet 
adott ki, melyben a gardiközöoBég számára kötelesévé 
teszi a vetőmagvaknak ned.-es vagy fz r̂az  csávában 
v»:ó fertőtlenítését.  A kriőtlenltéahiz B̂ UkBéges enya-
got a kamara kedvssményea éroa bocsátja a gazli^. 
rendelkezésére. Ugyanakkor a Mezőgazdasági Kamara 
a gazdák figyelmei  felhívja  &rra ls, bogy as uj raoző-
gtzdaBágl törvény Hzrrint a földek  Közötti mergyéket 
ia fel  kell tz in tant éB határkövektel helyettesíteni. Ez 
az intézkedés igen belyoB már csak szirt ls, m-<rt igy 
nagy darab termőföld  saabadul fel  B a vetések közötti 
meagyéken levő bujintelepck ÍB eltűnnek. Ugy ez, 
m'.nt a szintén törvénytleg kötelező tarlótöréa és az 
ŐBEI Baántás elmu'atztása szigorú büntetéseket von 
maga után a mezőgazdasági törvóny 177. szakasz* 
érteimében- Miután sz ictézked^sek a gazdatársadalom 
javát szolgálják, ezúton ls figyelmeztetjük  gazdáinkat 
azok Eatgoru betartására. 

— A Csikezentdomokosl HttelsBövetkeaot 
uJjáanorvoHóae. A Csiksz-ntdomokoal Hitelszövet-
kezet a ioavoraló e'őts egyike volt a logjojbio vez*.-
teit éa legtőkeerősebb hltelszovotkazelekaek. R-nd 
klvllii o'cok miatt azonban cíak a kozilmu'tbio tudta 
a konverziós törvény érteimében a hitelezőkkel BB 
egyességet nngkiial Emiatt a szövetkezet az uto:BÍ 
3 essteadőben csík korlátoz itt tevékenységet fej'.he-
teti kl. Az egyezséget a hitalezők, főként  a betétesek, 
moat aláír,á'z és a azö vetkezet már nagyrészt elegei 
ia tett as előirt törvényes formaságodnak.  Eanik kö-
vetkeztében sor kerülhetett a ssövetkezat teljas ujjá 
saerveséeéra. Az uj vezetőség célja, teljesen uj alapo-
kon iamát m-ígközdanl a szövetkezet mükidásé', hagy 
ez Utal a jövőben ls bi<tosithas;a tagjainak a hitelek 
zavartalan folyósítását. 

— Október 1 én kezdődik az idagan alatt-
valók e lenörzéso aa országban. A Romániában 
éió i d egen alattvalók e l ieaőrzéBe október 1 éu vesz! 
kezde té t . Acelienő'Zia folyamán  m i n d s s o k jelentkezni 
kötclesak, akiknek tartózkodási engedélyük 1938 évi 
december l én jár le, tekintet nélkül arra, bogy munka-
sdók vagy aik úmazottak, vagy éppen semmivel nem 
foglalkoznak.  A meghosszabbítás Iránti kérvényéket 
folyó  év szeptember 1—20. n-pjal között kell benyúj-
tani a rendőrségen, Illetve a ssolgablróségoa. A kér-
vény beiktatásáról kopott elismervény 1938 december 
31-lg aa oreságban való tartózkodást Igazolja. 

— Tiltott gyfllés  miatt. ÖJV. Fülöp Î tvánné 
madarsei lakÓBt Lőr iac i Dines éa Fazakas D o m o ' o a 
odavaló lakásokkal együtt letartóstatták és á tadták a 
oraBfóI  hadhlréságnak. A csendőraégl jelentés sserlnt 
asi ösvegyassBony házánál tiltott gyttlést tartottak, mely 
alkalommal neveseitek a román nemzetet aértő klfeje-
séseket hasanáltak. 

— Sertésvész a megyében. A megye külön-
böző résééiből Beriés vészt Jeleutenek. — Ezúton 
Is flgyelmeatetjOk  a ser tés t t a r tó gasdáka t , hogy a s 
egéssBégügyl intézkedések szigorú be ta r tása mellett 
lehetőleg alkalmazsa a védőoltásokat 1B, ams lyek s z 
állatokat a járványos betegBégek ellen kösömbösltlk. 

— Bészogen g y i l k o l t . Lipunkban már meg-
emlékeztünk arról, hogy SZŐCB Antal András 24 éves 
felsőlotrl  legénvt a Kristály Oyörsy CBÜrébsn ha lva 
találták. As elBŐ feltevés  az volt, hogy a legény rÓBse-
gen kerül t a csűrbe s különben Is beteges lévén, a 
nagy mennyiségben elfogyasztott  pálinka megölte . A 
megejtett boncolás során megállapítást nyert aaonban, 
hogy a halált hátu'ról jött erős fités  következtében 
beállott májlevá'.láB okozta. A csendőrség esen BS ala-
pon nyomozást Indított s kiderítette, bogy Saőca A. 
András a korcsmában Összeszólalkozott Kelemen Béla 
21 é^es legénytársával, kit pofon  is vert. Kelemen 
aztán éjfélkor  hazaindulva, Krlstá'y György csűrénél 
Jtaka nevü 18 évea öccsével együtt elrejtőzött s mikor 
Szóca arra felé  ráBzegon haza tántorgott, ast fellökte 
s a földön  beverő ember hátába bekmcsoB lábával 
belerúgott. A vékony dongáju, beteges embernél a 
rúgás következtében állott be a halál, da est a közben 
elmenekülő Kslemen testvérek nem tudták. Az arra 
járó szomszédok aztán látva a földön  fekvő  embert, 
azt hitték, hoţy r̂ ezeg ÓB bedobták a csűrbe, hogy 
aladja ki magát. A Kilómén testvéreket a csendőrség 
letartóztatta és eljárást Indított ellenük. 

— Libát loptak. K. J. 17 éveB és G. A. 16 éves 
BsentdoinokoBi lég?nykék a lege őn legeltették állatai-
kalt. Az unatkozó k*t legényke azt a szórakozást 
találta ki, hogy az ott tanyázó libapáaztortól egy jó 
kövér libát ellopott és azt a maguk módja sser lnt el-
kérzltve, elfogyasztották.  Ejárás indult ellenük. 

— É^es Karosfalvan.  Bartalis Ansa karcsfalvi 
lafeóa  háza éa sütője láégett. A tűs a sütőben levő 
kovács műhelyben keletkezett, raejd átterjedt aa egéaa 
épületre. A kár  meghaladja a 45 ezer lejt. 

— Nemsetgyaláaas. Tanké József  Jint 49 évea 
gvlmmesfí'iáőlo'tl  g.zdát korcsmában italozás kjaben 
elkive-.et; namzetgyaiázás mÍ3tt a brassói hadbíróság 
elé állították. 

— Pejseóvel ölte mog aa asszonyt. Szeke-
res Aioston csik jenőfalvi  lakós, folyó  hó 8 án délután 
összeveszett feleségével.  A családi perpatvar hevében 
a gazda odáig ragadtatta magát, hogy fejszét  kapott 
elő B as asszonyt &zsal agvonverte. A minden ember-
ségéből kivetkőzött gtzdát letartóztatták ÓB as űgyéss-
ségeek átadták. 

— Elitélt vasutas. Balaban Ioan vasúti fékcső 
n madaraai va?u"l állomáson Bso'gá'atot teljesítő 
Ghíorgbiia Gheorghe vasutascal ÖBíseftjátszva,  aa ott 
áthaladó tehervooatról lcdcbâlt a szállított áruból. 
CinkoBtársa a ledobott árut összeszedve, azt értéke-
sitette. — A bíróság a két, magáról megfeledkeaett 

egy-egy évi börtönre éa 3—3 évi hlvatal-
veSEté̂ re ítélte. 

— Szeptember 15-én nyilík meg aa 1938/30. Iskolai 
év a székelyudvarhelyi róm. kath. flu  főgimnásiumban. 
A székelyadrarhelyt róm. kath. fia  fóg'maázíQm  igazgatósig* 
tisztelettel é to^tl kz érdekelt tzüiőket, hogy az 1938/3). Iskolai 
év szeptember 15 éa nyílik inog. Az Igazgatósig ezen az ntoa 
is fölhívja  a rzUiók figyelmét  arra. hogy mindazok a tanulók, 
akiknek a szQlal nem laknak a városban, az Interuátasban 
helyezkedhetnek el, ahol a közölt tájékoztató szerint kltQnd 
ellátásban, a leggondosabb nevelésben és a legszigorúbb íil-
ügyeletben részesülnek. Az Intr rná'.usba beiratkozott tanulók-
nak szeptember 14-én délután 5 órá'g kell bevonulolok. Szept. 
15-én délelőtt 10 órakor ünnepi szentmise, „Veiil Sanote" a 
plébánia templomban és utána az iskolai év ünnepélyes meg-
nyitása a főgimnázium  tornacsarnokában lesz. Az Igazgatóság. 

— MegUmadta az erdöört. Albert Ferenc 
c-.lkazas'.lmral legény tiltott fát  fuvarozott.  Síékely 
Irure erdőőr megfogta  és le akurta rakatni vele. A 
csondőrségi jeieníés szerint, a legény ellenszegült és 
fojazát  fogott  &a erdőőrre. Letartóstatták és átadiák a 
hadbiróságnak. 

— Uj szövetkezet Szárhegyen. A Bsárhegyen 
nemrég megalakult „Progresul" Gizd->aági Bsövet-
•reant a iösoi j'ivőbeü kezdi meg működését. Tagjai 
réazbsn a Bor.-iifili  Wrokosnig tagjai közül keriilnc-k 
i:i ó3 igy a tegotoak, mint B r!0>03b(igi tagoknak 
iulajdocat kepoai a híres Bor.-zékl borvia forrás.  A 
qzdvattazet eisősorban a Borszéki borv:za^k Gyergyó-
ban fokozottabb  mértékben történő bevezetését vette 
tervbe. Hyen irányban a borvíz forrás  jelenlegi bérlőjé-
vel a tárgyalásokat rj'.idj^en megkezdik. A szövet-
kezet gabona értékesítéssel la fog  foglalkosni. 

— Vasvillával támadt házastársára. A 
házastársi szeretetnek az olt*r előtt fogadott  minden 
szantságét m gcBufoló  esőtek kerülnek napvilágra mos-
tanában Biiute csodaszámba megy a kegyotlenségnek 
aa s váltoaatoBSága, amit nálunk a bűnügyi krónika 
faijegyetci  feányto.'on,  Sokszor szigyenkesve Írjuk lo 
a Borokat, arra gondolva, hogy a legnagyobb megaláz 
t i t á snak t*»ssgük kl ast a népat, melynek emberi 
mivoltukból k ivoUőíöU flii  ilyesmire képesek. N?m 
hasz iá l itt Intés, dorgálás, börtön. Még aa akasztófa 
aem lenne elég Bulyos fenyegetés  az ilyen kegyetlen 
lelkű embernek, aki életének legfőbb  támaszát halálra 
verni fcép?s.  Péter Dividoé Gál Veronika 21 éves 
kilyénfalvl  asszonyka az a szerencsétlen teremtés, akit 
ura a napokban vasvillával vert el. A vasvlllás Igaaság-
tavésbe a csendőrség 1B beleavatkozott s megállapította 
a f»fl  bru'iáilB eljárását. Aa asszonyka sorsa ettől 
kezdve olyan keservesre fordult  odahaza, hogy rá 
három napra feiakasstotta  magát. A kegyetlen férj 
allén eljárás indult. 

— Öagyilkosság. Cilkl András 55 éves gyergyó-
csomüfalvi  lakós a napokban falakai  z'otta magát. Tetté-
nek oka gyógyíthatatlan betegség volt, melyben 1920 
óta ssenvedett. 
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leheM-e tytforlati pályára? 
Mit értünk gyakorlati pálya alatt ? Mielőtt 

a kérdés lényegéről beszélhetnénk, ess 1 aa 
alapkérdéssel kell tintába jönnünk. Gyakorlati 
pálya alatt, bár nem meritl ki teljesen a SEÓ 
fogalmát,  ez alkalommal aa ipari és kereske-
delmi pályát értjük. A teljesség kedvéért ide 
kell számítanunk a gyáripart is, mint ai ifja 
ság tekintélyes hányadának elhelyezkedési 
lehetőségét. A múltban, amikor a sze lemi 
pályák nagyszerű kilátásokkal kecsegtettek 
és amikor a közhivatalok nyitva állottak ifjaink 
előtt, es a kérdés középiskolás ifjúságunkat 
kevéssé érdekelte. Aki gyakorlati pályára akart 
menni, nem iratkozott be középiskolába vagy 
ba beiratkozott, szakiskolát választott magá-
nak. Aki viszont középiskolába iratkozott, az 
többé nem gondolt gyakorlati pályára. Köz-
hivatalainkban, vállalatainknál nagy szükség 
volt közép- vagy kereskedelmi iskolát végzett 
tisztviselőkre. Aki becsülettel elvégezte isko-
láit, az számíthatott elhelyezkedésre. Gyakor-
lati pályát ennélfogva  csak azok választottak 
maguknak, akik ezekre különös elhivatottságot 
éreztek és ez ip írunk, kereskedelmünk egész-
séges kifejlődéséhez  vezetett, vagy azok, akik 
családi hagyományaikat, örökségeiket építet-
ték tovább, ezáltal meglévő kereteink között 
maradtak fenn;  végül a falu  és város, sokszor 
tanulatlan, esetleg vagyontalan feleslege,  ezek-
ből telt ki a gyári és nagyipari munkásság. 

Szűkség és hivatás. 
Bz az elhelyezkedési folyamat  egészen a 

legutóbbi időkig tartott. 
Ma azonban lényegnsen módosult a helyzet. 

A szellemi pályák kilátásai romlottak. A több 
ségi ifjúság  mellett ifjaink  állami alkalmazásra 
nem igen, vagy igen kevés számmal gondol-
hatnak. Igy ifjuságunk  nagy többsége kény-
telen a gyakorlati pályákon való munkaválla-
lásra gondolni. Mit jelent eB a tény ? Egyfelől 
jelent egy egészséges átrétegződést. A caak 
elemi iskolát végzett, vagy teljesen iskolázat-
lan ipari, kereskedelmi, gyári munkásságunk 
helyeit ejjyre nagyobb számmal foglaljak  el a 
középiskolák negyedik, nyolcadik vagy vala-
melyik osztályát elvégzett ifjaink,  a nagyobb 
műveltség által belecsatolva társadalmunk e 
rétegeinek vérkeringésébe. Másfelől  azonban 
veszedelemmel is jár, mint minden kényszer 
iparosodás, mert a hivatástudat a megélhetés 
kérdése mögött háttérbe szorul s ami még 
szomorúbb, a tanulatlan elem kiszorítása által 
a kon'áriparosodás elharapódzáeához vezet. 

Akadályt ne ismerjünk. 
Ebben a pár szóban vázoltam a gyakorlati 

pályákon való elhelyezkedés előtérbe kerülé-
sének rövid történetét s vázlatosan emiitettem 
azokat a veszedelmeket, illetve értékeket, 
amelyek ezzel a ténnyel szükségszerűen együtt 
járnak. Mivel azonban e cikk célja azok szá-
mára való tanácsadás akar lenni, akik gyakor-
lati pályára kívánnak lépni, tovább megyek a 
kérdés fejtegetésében,  illetve gyakorlati szem-
pontból vizsgálom meg azokat. A fenti  meg-
állapítások igazságát elismerve két kérdés 
merül fel:  az egyik az, hogy milyen lehető-
ségeket nyújt ifjaink  elhelyezkedésére a gya-
korlati pálya felé  való fordulás?  A másik pe-
dig az, hogy kik menjenek gyakorlati pályára? 
Az első kérdésre nagyon nehéz végleges, 
illetve csalhatatlan feleletet  adui. N^m ÍB igény 
lam ezt magamnak. Inkább csak gondolatokat 
szeratnék felvetni,  amelyek a tovább kérdezés, 
esetleges megbeszélés alapját képezhetik. Alta-
lános véleményként keid elharapózni az a fel-
fogás,  hogy nem érdemes gyakorlati pályákra 
készülni, hiszen kisebbségi ifjúnak,  az inas-
évek eltöltése után ugy sincs elhelyezkedési 
lehetősége. Bz a felfogás  hatnia, illetve egyenlő 
az önként vállalt halállal. Hogy vannak gátlá-
sok, az kétségtelen. Hogy ezek m4g súlyos-
bodnak ÍB, fellehető.  De semmiesetre aem ugy, 
mint végleges tény. Legfeljebb  mint átmeneti 
kérdés. Bt kell iönnie az együttélő népek 
megbékélésének. És el kell jönnie a mi népünk 
megbecsülésének isi De hogyan? Éa h<szem, 
hogy öntudatos, hűséges munka vállalásunk 

( î y ţ r g y o i ţ l ţ t 
és felelősségteljes,  megbízható, pótolhatatlan 
munkálkodásunk által. Ezt a gondolatot nekünk, 
a jövendő ifjúságának  kell képviselnünk. 

(Folyt. kOv.) 
A k ö r b e i r t s z a b á l y o s 
sokszög ujabb megoldása, 

Bi ró J á n o s székely 
matematikus szerint. 

Műveltségünk négyezer évea történelmében aa eUő 
legjelentősebb találmányiéi: aa üvegtől kezdve, a teg-
njabb találmányig: a rádlé u'Ján való távolbalátáalg, 
összesen 8737 év telt el. Közben 1506-ban S te vinne, 
a tizedestörtekkel lepta meg a tudományt, míg Napler 
és Saelllus a logaritmust éa a háromszögelést találta 
kl, majd egy harmadik tudós, a kör problémáit fe-
BBegetl. 

A jelenkor matematikusai pedig azóta aem csi-
nálnak egyebet, minthogy mindezeket a felfedezéseket 
tökéletesbbltsék. 

Biró János ssékely matematikus, érdekesen nyi-
latkozott egy legnjabb eljárásról, mily szerint egy 
egységnyi körben, a páratlan számú sanbályos sok-
saögek, egy meghatárosott mértani képlettel kere-
sendők. 

Biró, mint műkedvelő ssámtanlsta, önszorgalomból 
kereste a derékazögü háromaaög oldalainak összemér-
hetőségét és esek nrányalt; mig most a megtalált 
mértani eljárás segítségével beblzonyltotinak véll.a kör 
9, stb., egyenlő részekre való osztását. 

Gauss, általános tételeire hivatkozik s hangsúlyozza, 
hogy pontos eredmény csak k ẑ rólagoBan osztatlan 
törzsszámokkal lehet. 

A szabályos sokszög általános képlete 
X = 4 X3Î+\A3 d «-8 ^ [ = o l d a l a k i m i J 

3a8+4 
képviseli s csak megközelítő eredményt ad. Az egy-
Bágl körben a 9. oldalánál, 0.68650 nek felel  meg. 

Gauss analitikus pontoa eljárását la p o. 1:100 000-lg 
kielégítően Ignzolja. 

Catalan, Bianchet, B on éa Templnr nevelt em-
líti, akiknek Ismeri levezetéseit, minden hibás vagy 
pontos eredményeivel együtt. 

Egy egyBégl körben 360', 9 szabályos sokszög 
oldal nagyságának mértani kiezámitázát Dopp-nak 
lővenl blrea matematikusnak Is m^gktt'dötte, aki azok 
részletes kivizsgálását as ottani egyetem Bzámtaaazakos 
profeszorával  együtt rígegte  fl.  A professzor,  akkor 
már a Jezsuita-rendben tanuló B ró Jinos R̂ ndfónökó-
nek, a következő fraocia  nyelvű levelet küldte, amit 
teljes magyar fordításban  adok. 

— .Ami az Önök tanulója  által  bemutatott 
szerkesztésekre  vonatkozik  — a szabályoz  sokszög 
problémájának  megoldását  illetőleg  — melyet  bóz-
zam továbbított  s amelyet  én  éppen  most vizsgál-
tam meg, nélkülözte  ugyan a magyarázó szöveget, 
de  ez nem akadályozza  meg egváltalán  az 0 ki-
eérletének  magas, sőt  — lehetséges  — bogy ki-
tűnő  értékelését  És nem tudom,  hogy vájjon nem 
fog•  e egy nagyon kielégítő  megközelítést  eredmé 
nyezni, mert egy sok számjegyű  egyenest  és  körző-
nagyságot  képvisel"... 

TermásBOteaen nam arról van azé — moodja 
Blré — hogy a mértani szerkesztésben aa 1:1000 pon-
tosBágot képviselem, mert ea sdnte eszményi számtani 
pontoBaágot követel, amit a mértanban ellenőrizni szinte 
lehetetlen, de ami Bzámtanl vonalkiterjedés nélkül a 
térben, le sem rajzolható... 

Biró János székely matematikus sokkal szeré-
nyebb, minthogy próbálkozásai eredményét Így egy-
szerre elém tátja, kétségtelen aaonban, hogy mértani 
próbálkozásai különösebb figyelmet  érdemelnek, mert 
mértani ss&mltgatázal megegyeznek az anala-ikua pon-
toa eredményével éa hogy ezzil a határozott alakn 
derékszögű háromaaög szerkesztésével, egy ujabb el-
járást hozott. 

Tudományos folyóiratban  kellene érdemileg fog-
lalkozni Bzékely matematikusunk, sajátos és egyszerű 
aiánltgatásalval. 

Csiby  Lajos. 

S P O R T . 
Tenlaz-veraeny. 

Férfi  egyea: Vargha (MSB)—Barabás A. (Szt.-Gy.) 6:0, 
63. Barabás A. (8zt.-Gy.) —B isltldes a (GySE) 6:4, 7:5. Zá-
riig (GySE)—Barabás A. (Szt.-Gy.) w. o. Lázár (GySE)—Veress 
tMSE) 6:3, 6:4. Basllldes T. (GySE)—Neumann (Szt.Gy.) 6.4 
6-2 Nagy Érné (M8E)—Dobrlbán (GySE) 6:1, 6:4 Má'nássy 
(Gy-E)—Nagy X. (Sít Gy.) 7:5, 6:2 Nagy E. (USE)—Sohmldt 
iCatk) w o. Lázár—Zárng (GySE) 6:3. 63) Nagy E. (USE) 
—Bísllldes X. (GySE) 6:1, 6:2. Málnáay—Nagy I. 6:2, 8:6 Lá-
zár (GySE)—Vargha (M«E) 63, 1«, 6:4. 

Férfi  páros: Barabás A., Neumann—Nagy E., Varess 
6:2, 6:3 Basllfdes  Lázár—Barabás. Neumann 60, 6:3. Málnásy, 
Basllidea-Zárng. Nagy I 6:4, 6:8, 13:11. 

N61 egyes: Z Barabáasy (Gy8E)—Perencsy(Szászrégen) 
w o. Vargháné (1ÍSE) -Fekéoa (Szt-Gy) 8:6. 6:3 Frankné 
(Csik)—Joo (Szt-Gy.) 7:4. 7:5 Gaá'- Eva (Gyergyő)—Frankné 
(Csik) 6:1, 6:0. Korosa (MSE)—Sonnenklar (GySE) 6:0, G:l. Z 
Barabáasy—Vargháné 6:1. 6:3. Koross—Gaál Eva 8:6, 6:3 

Nil páros: Z. Ba-abássy, Gaál—Franokné, Sonnenklar 
6.0, 6:2. 

Vegyes páros: Vargha. Vargháné-Nagy E , Gaál K. 75. 
6:4. Zárng, Zörögné—Dobrlbán, Fra-okné 6:2. 6:4 Nagy 1, 
Koross—Neumann, Fekéos 3:6, 6:3,6:3 Zárng, Zárngné—Basl-
lldes, Sonnenklár 6:4, 6:0. Bastlldes T„ Gaál E —Barabassy, 
Joos 6:2,6-3. Baatlldea T.Gaál E —Zárng, Zárngné—Bar.básay 
B. 7:9, 26, <M. Vargha, Vargháné—Nagy I., Korosa 11«, 0:3. 

A magyar kisiparosság megszervezése. 
Hosszú idő éta figyelve  a dolgokat, arra a szo-

morú követkeatetÓBre Jutunk, hogy magyar Iparosaink 
még ma ls teljesen PzervoBotlenűl, szanaszét elszórtan, 
minden vezetés nélkül vannak. Szakmailag ugy, ahogy 
meg van Bservezve az Iparosság, de e szervezetek, e 
szindikátusok la fejetlenül,  ssélforgácaolvn  bolyonga-
nak, mert ők aem tudják, hogy hová, melyik köspont-
hoB csatlakozzanak. Moat, eltekintve a azakmal szer-
vezkedéstől Erdély magyar IparoaBágának legsürgősebb 
és legfontosabb  feladata,  hogy önönmagát Bzámba 
vegye, tudja meg, hogy milyen erőt képvisel, amit ez 
által ér el, ha egy táborba, egy teljea egyBégbe tömörül. 

Nem politikai, sem műkedvelő egyesülésről van 
szó, hanem tisztán és k zárólag gazdasági alapon meg-
szervezett éB vezetett társulásról, bogy ez által magyar 
Iparosságnak közgazdasági jelentősége az értékére éz 
tekintélyére emelkedhessen. 

Például hozhatjuk fel  a Gazdasági Egyletet, mely-
nek kitűnő elnöke, dr. Szász Pál és munkatársai, mint 
gróf  Teleki Adám, alig két év alatt olyan politika-
mentes, tÍBBtán gazdasági alapokon BBerveaték meg az 
addig caak elhagyottan élő gazdákat, hogy ma Egye-
aületük tekintélyt képen, munkájuk pedig eredmányes. 

Ilyen példa mellett, Ilyen alapra kell tömöríteni 
lparoBBáguukat ls, hogy egy teljea egységet képviseljen 
óa Így érvényesülését blatoalthaaaa a törvény és jog bls-
tOBÍlotta keretek köflt. 

„Segíts magadon ÓB aaliten la megsegít", mondja 
a közmondás, aminek minden saava Igazság, mert, ha 
ml nem Begltünk önmagunkon, ha nem ml veBBSÜk 
kezünkbe saját sorsunk Intézését, hanem másokra bíz-
zuk, akkor Boha, de aoha Bem érjük el aat, hogy 
önnálióaágunk éa gazdasági létünk érvényre jnaaon. 
Felhívjuk iparoaaágunkat, hogy gondolkozaanak e fel-
vetett kérdóBen, tárgyalják meg a helyzetet, szemel-
jenek ki olyan iparosveaéreket, kik önzetlen lelkese-
déssel átérezve az ügyet, a magyar lparoaaág meg-
szervezését erkölcsi kötelességükké teázik. 

X i a d e m m a B . . . 
Tegnap la azt mondtam: nem bírom tovább, 
S ma mégis újra kezdődött »z egeez. 
Már évek óta mondom nem mshet tovább, 
S mégis lök valami marósa bntaBág tovább, 
mire sokan ráfogják  életvágy, akarás, 
küzdelemaaeretet. 
Számolom a Baűrke napokat, 
Mint háztetőn sétáló kandnr a dohos cserepeket 
Méltósággal járok, puha, hangtalan léptekkel, 
Nem la beszélek az emberekkel, 
kik felborzolt  bőrrel néznek a nedves, 
riasztó ormok felé. 
Én ludua, kl vagyok? 
8 mégis gyakran csjk csendes gyávaság 
El bárgyú kétely, 
ami FBégyenea ösztönnel nógat as uton, 
mint öreg, vak barmot az oator. 
De bölcs vagyok néha, hogy tudom, mennyire 
ösztönös bennem ez élet, 
s nem várom a véget. 
Tudom, hogy tegnap 1B azt mondtam, 
Nam bírom tovább, 
B hó nap ia mondom. Bilcsen vagy bután, 
de tiszta megórzéssal, mint ember, 
*kl fennjár  az ormokon. 
Éa végignéz zúzott, mályrehullt sorsokon, 
Csík ugy, mintha nem ia látna 
Ét nem érezaó magát a dolgokon 
tut avagy innen. 
Aki mindennap újrakezd 
ÉJ szembemegy a villanó képek seregével, 
A goodolattal, a betűvel, a zenével 
S mindennap érsl, hátha méglB, 
0 la: embar. Fekete Lsjoa. 

H I R E K . 
— Eltűnt inas. L»czkó János gyergyéalfalvl 

szabómester Kiss imra nevű 16 eaatendőa inasát Baülel 
a mestertől elkérték még augusztus 12-én mez J mun-
tnára. M nt utóbb kiderült, a Bz'dlők a gyermeket 12 
esztendős öccsével együtt málnáseni küldték. A málná-
azásból hazajövet Klaa Imre öccaét előre küldte aszal 
a meghagyással, hogy ő 1B nem sokára jön. Szülei hiába 
várták egy Ideig, majd a szomszédukat segítségül hiva, 
átkutatták az ordót, da nem akadtak nyomára. Az 
esetet Jelentették a csendőrségen, mely beindította a 
nyomozást. 

— Kártyásokat fogott  a rendő". Grama 
Artemle gyergyószentmlklóal rendőr ójjeli szolgálata 
közben észre vette, bogy a R?g. Far&nasd ucca 51. 
sz. házba Igen sokan járnak ki-be. Jalentette felebb-
va'ólnak, kik megbízták, hogy hatoljon be a házba. A 
behatoló randőr a házban kártyázó társaságra akadt. 
A pénzt és a kártyát elkobozva, jegyzőkönyvet vett 
fel  az oBetről, melynek alapján Predic* Ion ÓB Apa. 
tanoiu Nlcolae vasúti tisztviselők, Crăciun Achile diák, 
J rosiu Emil postatlsztviselő, Lovlnachi Nicola tanító 
éa Lundo Pavel egyetemi hallgató ellen az Űgyéazseg 
eljárást lcditott. 

— Felfordult  a snekér. Fereucz Jiaaef  gyergyó-
uJfaM  lakós szolgája, a 17 esztendős Mihálydeák Péter 
fát  fuvarozott  haza az erdőről. A szolgával a saekéren 
ott ült a gaida Isiván nevü kiskorú fia  ls. A fával 
megrakott szekér felfordult  s a kia flu  olyan szeren-
csétlenül esett le, hogy naonnal saörayet halt 
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— Bljegyaés. Cdkborsíoval Balogh Antonia 
Katicát, Dr. Balogh Ltjoz helybeli Ügyvéd is neje 
kéadlvázérhelyl Basbé Erzaébet leányát folyó  évi aaep-
tember bó 18 án eljegyezte Dr. UágoH J mő Ügyvéd 
Kézdlvásárhalyről. 

— pnpp Daniin királyi he'ytartó látoga 
táaa. P p̂p D tolla tábornok, a Maros tartomány ki-
rályi helytartója folyó  évi aceptember 13 án váratlanul 
megérkezett a calkmegyel Prefekturára.  Magához 
kérette megyei, pénsBgylgaBgaióaégl tlaatviaeló kart, 
akikkel megismerkedett. A tlaatvleeló k«rt figyeimaz-
tette a lelkliameretea köteieBaégteljealtéare. Megemlí-
tette hogy aiemóbtn caak a becsületes munkának van 
értéke ée ezenkívül semmiféle  máa köaben Járás nem 
érvényasülhBt. A királyi helytartó rövid tartéakodás 
ntán tovább ntaaott megkezdett körútján. 

— Márton Áron kanonokot novoaték kl aa 
erdélyi római kathollkna egyházmegye élére. 
Vorbuchner Adolf  dr. erdélyi püspök halála után a 
SientBiék aa ErdSlyl Kathoiiku; Egyházmegye apos-
toli kormányzójává Márton Aron kanonok kolozsvári 
plebánoat naveate kl. AZ örvendetes éa gyors kineve-
zés folytán  az egyházmegye kormányzatát eddig is, 
amig a tényleges megyés püspök kinevezésére sor 
karül, Márton Aron fogja  vezetni. — Márton Aron ki-
nevezése nagy örömet ÓB megelégedést vált kl Csik-
vármegye katholikus társadalmában. Az erdélyi püs-
pökség vezetésa a Márton Aron kezében egy arra 
érdemes, muakáaéletü, nagyszerű felkéazültaégü,  dol-
gozni tudó ÓB igazán lendületes tevékenységű embar-
haz ju:ott, aki eddig munkáaaágával elednek érdemelte 
kl eat a kitűntető bizalmat 

— Sseptember hó 24 én (szombaton) este 
nagy diaznotoroB vacsora a Halló vendéglőben, melyre 
az érdaklódók flcyelmét  felhívjuk. 

— Baleset, özv. 8 ián tó JozBefná  szül. Sintha 
Juliánná nyng. vármegyei aljegyző öavegye folyó  évi 
azeptomher 16 án baleaet következtében meghalt Cslk-
aaentimrén. A tragikna végű Szántó Jiasefné  a mezőre 
Igyekezett munkásaihoz, amikor kocsiját a déli személy-
vonat a fzwümrei  vasúti átjárónál elütötte. Szántónét 
Bulyoa sérüléseivel a helybeli közkórhizba szállították, 
ahol zérüléBeibe belehalt. Temetése azeptember 18-án 
dé.után 4 órakor leaz a csikszentlmrel gyászháztól. A 
tekintélyes alcsikl Szántó caalád megrendítő gyátzt 
egéaz Calkmegye társadalmában mélységes résavátet 
váltott kl. 

— Fürdővonat városunkban. Ezúton hlv'uk 
fel  a várói és vidéke kőzönBégének figyelmét,  bogy e 
hó 20-án egész nap a helyi pályaudvaron államásozlk 
az egészségügyi minlazterlum fürdő  vonata. A vonaton 
teljeB fdrdőberendíaóB  van, melyben ezer embsr tud 
naponta fürödni.  A fürdő  teljesan lngyenea, aőt a vonat 
személyzete szappannal ÍB ellátja a fürödni  akarókat. 
A vonatban külön fürdő  kabinok vannak a nők ÓB 
külön a féiflak  rétz ra. Mtga a vonít olyan elmés 
berendezésű, szenzációs találmány, bogy annak meg-
tekintési már pusztán a kíváncsiság kielégítése végett 
la ajánlatos. 

— Halálozások. Fazakas Jincs 75 éves korá-
ban, szeptember 9 én meghalt Calkszentalmonon. 

— Bálint Lázár, a oaángó saobrása müvéss 
bukaresti sikerei. Néhány óv előtt tűnt fel  közöt-
tünk Bálint L'izár, a gylmesl őstehetség, kinek élethű 
Bzobralt olyan bámulattal nézegettük a körünkben 
rendezett kiállításokon. M4r akkor nagy jövőt jósoltak 
neki a biztatgatták, hogy igyekesaék kitörni a gyimeai 
havasok eldugott vjlgyelből. S Bálint Hz4r el la In-
dult. MoBt Bukarestből érkezik híre, hol rövid Idő alatt 
Ismertté tette nevét. Székely tárgyú szobor cioporto-
zatal, épület diBzal ott hirdetik hírét, nevét aa épülő 
fővároa  égbenyúló palotaso âln a a mú rereakedők 
klr íkataibsn is ott ágaskodnak jellegzetes paraszt-
fljurái,  á.latcsoportjai, a azékely éa ciángó havasok 
lakóinak ólstéból vett apró moizaaatai, melyekbe olyan 
élethűséggel öntötte bele meréezrn álmadozó, nagy 
dolgokra törekvő csapongó lelkét. A főváros  képző-
művészei kiállításainak programján gyakran szerepel-
nek a caáagó ősiehataég szobor caoporiozatal a szob-
rász kerökben Igen nagyra értékelik tehetségét. A 
mliéróioek bemutatott kompoaic'ól kizlil kü:önösen 
nagy tetszést aratott ko'doB-Bzobra a a juiá?z a kutyá 
val cimü csoportja, melyeket a művész méterea nsgy-
íajban tzándttozik elkészíteni. Azonkívül Bsámos 
Bzekely tárgyú fal  plakettje ragadta mag a BZ-m'élők 
Atyáimét, ahol az indulatok éa a lélek moaaanatainak 
bamuiatos hűséggel éa kifejatő  erővel való m°göröli-
táae ÓBzielbető. — Da Bilist Lázár, sz Iskolázatlan 
őstehetség, nam caak mint szobrász müvéaz alkotott 
fiiyelemremél  ó;. M girta önéletrajzát, melynek 42 
füzetén  a világ megbékltéaónak, a szenvedélyek, a 
gyü.ölkódáa elsimításának gondolata ömlik végig. E'e-
datl, közvetlen hasgja a aa a békés, magasabb ren-
deltetésben, azinte Isteni kiküldetésben való hiedelem 
B aa önéletrajz keretébe bale» z itt népmese-laü álom-
leírások meglepő, fordulatokban  gazdag érdekeaaéget 
kölcsönösnek a munkának B elfeledteUk  az olvasóval 
a atlluBbell hiányosságokat, melyek még a azofcrá-z 
csiszoló vésőjét kiváoják - B «llat Lizái sokirányú, 
istenadta tehetsége folytonos  forrásban,  fejlőd-eben 
vau. Ha tervenett nagyszabású alko ésal e kéeaülnek, 
még sokat hallunk róla. 

p G a , d a n » P Czekofalván  Az 
E-delyl Gazdaa&gí Egyesület fo'yó  év október hó 2 ác 
gazdanapot rerdez Cáikcaekefalvén,  amelyen megj le-

M - B Q. E elnöke is. A gazdanap 
alkalmával állatkláltltás la leaz. A nagy töményre, 

eiókéaaltő munkálatait Fodó? Pá! m'-raök 
az H. Q E. caiki megbízottja végnl - felhívjuk  Cdk-
m«|ye gasdalársadalmának figyelmét. 

_ A Hunkakamara megkeadi a mester-
könyvek kiadását. A helyi munkakamara ezúton 
hozza aa érdekelt IparoBok tudomására, bogyŢa mal 
naptól megkezdi a br cierólés alatt levő mesterkönyvek 
kiadását. Egyelőre CBak azok könyvel kerülrek kiadásra, 
akik Iparlgazolványuiat vazv régi munkákanyvlike 
meaterkönyvre caerólték át. M után a muikBkamaráaak 
nem állott megfelelő  mennyiségű meBttrkbDyv r.nd l̂-
delkezésre, a következő Iparágak réseire ál,ltotta ti 
a kéneBitő könyveket: kovács, lakatos, bádogcB, BEZ 
talosi kerekes, áca, BŐI éa férfiszabó  kalapos, cipész, 
szíjgyártó, BZÜCS, tímár, kőműves, kőfaragó,  szobafestő, 
méazároa. Ezen Iparágakbeli Iparoaok tehát megkap-
hatták meaterkönyveiket a helyi muukakam aráiéi a 
hivatalos érák alatt, amennyiben meBterkónyvre való 
joguk tt nem vizaga utján, hanem a becjeréléskor 
kapott aárga Igazolvány alapján szerezték. A vizsga 
utján Bzerezett meaterkönyvek kiadása caak azutin 
keadődik, mlu'án a becserélt könyvek kiadása befe-
jeződött. - Ugyancsak közli a munkakamara, hogv 
a borbélyok, pékek éa cukrászok mesterkönyvelt e 
megfelelő  minősítési bizottságok Jóváhagyták s mihelyt 
a meaterkönyvek megérkeznek, ezen könyvek la kláll-
iásra ktrülnek. — A meaterköoyveken kívül ki=disr» 
•terülnek még a lovéca, lakatos., bádogos és oBzta'os 
iparágak munkakönyvei la. Éten azakmákbell ip»rl 
munkások tfhít  Bziatén jelentkezhetnek munkaköny-
veik átvételére. — Ugy a meaterkönyvek, mint a 
munkfkönyvek  tulajdonosai a következő bélyegeket 
kell magn'tkU hozzak: egy darab 20 lejaa okmány, 
egy darab 7 le]PB okmány és egv darab 2 lejes repülő-
bélyeg. Felhívjuk az érdekel ek fl<yelmét,  hogy a 
bélyegek csak olyan értékben legyenek, mint ast a 
munkakamara fentebb  előírja, mert a könyvekben 
caak három d r̂ab bélyeg számára van hely 

— DIRECŢIUNEA SOCIEŢEŢII VÂNĂTOARE DIN 
MEROUREA-CIUO faoe  oanoscat mebrllor BOO următoarele: 
Minis terni a aprobat Itnpnşoarea a 17 bec de oerbl. Indramă 
rlle referitoare  la lmpuşoarea cerbilor se pot a&a la dl. Ad-
ministrator la dl Casier, — Vânătoarea la Iepuri se Interzloa 
următoarele teritorii : Pe pi ţ le păduroase şl tufoasi  „Suta". 
Partea pădaroasă de pe .Kövesaldil" din Jigodin. Terltorlnl 
Intre Varpataba din Cic a—Olt, pâ'&al Csaraosi. Teritorial 
comunelor S&nslrolon-Cetâţala. prefnm  terllorlnl Coropoaeso-a-
tnlol Cet&f>la,Defi<nd  pioprtetiteasoo.IastéiigaOltaln : Păulenl 
partea II. Intregnl terltor al oomnnel Cluo' aageo-gln sltaat 
dincolo de )-fi:&al  Flsak. Terenul oom. Cozmenl situat d'nco'o 
de „Nyerges", preenm terenul Cas'nurtlcr, a{ar& de Caslnul-
Non. Terenul oom TomofM,  Ineu, Cft-ta,  Dftneştl  al MádZraa 
situat Intre «osea şl Intre Uola C. F. R. Teritoriul dela Măi'ă-

p&nă la R oul sltaat tntre Olt ş Intre linia C. F. R. — 
Teritorii rezervate pentru vftn&toare  oomunA suut: C&mpla 
.Nagymezé* a oomunelor Sâi'lmbrn fl  S&ocrélent, preoum 
c&mp:a oomnnel Sino'é enl situata la Bt&nga şoselei oe duoe 
spre Sănmărtln p&n& la 9 Ootomvrle 1938. Pădure» „Kód" 
p&n& la 13 Noemvr e. Pa-tlMparea la >C3ste vfta&torll  comune 
trebuie anULţitft  Dlul ju Isoonsalt Dr. £olnmban Iosif  ou 
4 zile tnalnte. — Vânătoarea la vulpi se tnterzloe pini la 20 
Noemvrle a. o. Referitor  la vânătoarea eu gonaol se va i fl» 
un tablou la dl Administrator Peoh<r, Iar vănatorlle ou gonaci 
trebuie anunţ ite, 1° oszol, — Un â'.or poate !mp?şoa 
pe săp'.ăm&nă numM 2 lepnrl. 

— A CSÍKSZEREDAI VADÁSZTÁRSASÁG IGAZGA-
TÓSÁGA értfs'tl  a térsas&g tagjait, hogy a Minisztérium 17 
drb szarvsa lelövését engedélyezte. A szarvas lelOvésére vo-
natkozó utasításokat az Intéző vagy pénztárnok adji — A 
nynlv.dászat teljesen letlltatik a követkézé területeken: 1. A 
Satafenyé  erdAs és bokros részein. 2 A zsOgSdl EOvesoldat 
erdés területén. 3 A cslosól Várpitaka—Olt—Csaraoad pataka 
által meghatárolt tecHleteken. 4 Szántaimon—Caatószeg köz-
ségi területein, zalamlnt a asatószegl közbirtokosság területein, 
mivel ezek nem ta'toznsk a társalathoz.—Az Olt baloldalán: 
1. Pálfalva  II. része. 2. Cslkszentgyö'gy összes területe, mely 
a F.sák patakán tul fok«zik.  3. Kozmásnak a Nyergesen tal 
lekvó területe, valamint Kászonnjfalnn  klvOl az összes kászonl 
területek. 4. Szanttamás, J'nJfalva,  Karofalva,  Dáofatva  éa 
Uadaras az<-n területe, amely az országút és a vasúti vonal 
között fekszik.  5 Madarastól Bákoslg az Olt és a vasútvonal 
közötti terület. Közös vadászatra fenntartatnak  a következő 
taraletek: 1. 1938 okt. 9-lg a asenttmrél éa szentkirályi Nagy-
mezé, val.mlnt a Szentmá-tonra vez t i országút baloldalán 
fekvé  szentk'rályl mező. — 2 A „Kód" folyó  évi nov. 13-lg. 
Ezekre a közös vadászatokra a részvétel fenti  határidő eldtt 
1 nappal Dr. Jtolumbán ügyész urnái bejelentendő. A róka 
vadászata nov. 20-lg tilos. — Hajtó vadászatra vonatkozólag 
az Intézőnél egy nyilvántartási beosztás losz felfektetne  és a 
hajtóvadáBzatok minden esetben maximum 48 órával előbb 
bejelentendák. — Minden vadász hetenként oeak 2 (kettő) 
nyulat lőhet. 

— Szerződést hamisított A „L>tea" papir-
syir Laszner Ábrahám nevii megblaottja a papírgyár 
resaérea erdőt vásárolt Bakás községben. Mii iái a 
szerződÍBt elfelejtette  a batáridőn belül illetók^stetnl, 
ugy segített magán, hogy a dátnmot kijavította. Oklrat-
hnimUitásórt ngv hóo*pra Ité ték. 

1 » 1 U I M t " H a l l © ! 
T szelettel hozom a nagyérdemű vásárló közönség 
szivei tnd másá a, hogy aa addigit felülmúló 

mézeskalácsos sátrommal 
a oaikBieredai Bzent Hihály-nspi oraaágoa-
vásárra megérkezem, moly 1938 evi szeptem-

ber ho 29 en lesi megtartva. 
Salves pártfogást  kér, kiváló t'sztelettel 

D É Z S Y 
elaő udvarhelyi (Odorhslo) okleveles mézeskalácsos 

A bucureşti vegylntézet által •sgvltsoálva s Baoedélyeive 
Kérem a sátor fölötti  névre figyelemmel  lenni. 

Eladó épületes belsőség. 
PelvilágositáBokat nyújt: 

Dr. Gál József  ügyvéd 
a, . . H a l l ó ! 
Nyakkendők fordítása,  javítása ÓB tisztitáaa. C m •• Vakér rz et, Calkazereda. 

Eladó ogy drb 9 hónapoB, tenyózz-lgazolványos 
yorkshirei kan, Zerbasa Ietván-nái Zsőgód-
fűrdfln. 

Fiirészcsarnok L2 2. S ő i 
Sâcdominic (Szentdomokos) községben. 

Cim: „ 
Kocsis Sándor, Brasov 

i_2 S'rada Bucureştilor No. 37. 

• I 
Ocolul Silvic Baraolt. 

No. 1935 din 3 Septemvrie 1938. 
Publicaţiune. 

Se aduoe Ia cunoştinţă generală, c.\ d a 
pădurea particulară Lueta, Judeţul Odorh'iu, 
ie vinde prin licitt-ţi9 publică orală, la ftţt 
locului Cânpu' Vâ"ghiu~u ui (Vargyaş-laz), IH 
19 Septemvrie 1938 ora 9 a. m., etn i-
tatea de 502 m, e. lemne răşinoase, rezultuto 
din cantraverţ a la L^gea silvică, fasontte  m 
butuci şi câUe li d jp >ait la marginea r*;îdur 

Corcurerţ tacepa dela suma de L m 90,360 
(nouăzpcimii treiputeşasezei) Lei. 

Q t r a i ţ a L^i 4520 ( p a t r u m r c i D c i e u ' p d o u a -
zeci) L î. 

Termenul da toatere 15 zile. 
Şeful  Ocolu'ui: 
Inginer-şef  silvio, 

îndese frabil. 

Műhely-áthelyezés! 
Tisztîletettel értesítem a nagyérdemű közönséget, 

hogy f.  é. augusatus 15 tői 

asztalosmiihelyemet 
áthelyeztem az I. C. Bratlanu ucca 64 szám alá, 
(Caeh I tváu mészáros üzletével Bzatnbec), özv. 
dr Fdj^r Antalné házának udvarán levő heiylBégbe, 
ahol tovább la szó id árak éa a legpontosabb kiszol-
gálás mellett állok a m. t. közönség rendelkezésére. 

3-3 TlBStelettel 
Nagy Pál asztalos, Osikszereda. 

Paplanvarrást, javítást 
a legjutónyosabb árban és a legújabb 
minták eaerint vállalok vidékre is. Cim: 

Szabó Ottilia, Gheorgheni, Vasút-a. 5. 

m A n. é.  közönség  azivea figyelmébe!  É 
Fétű-szsbó  műhelyemet  átköltöztettem  Sí 

z a j á t házamba, Dr. Pál  Qábor ur háza g j 
mögé,  gyakorlótéri-uooa  4. szám, ahol ipa-
romat torább folytatom. 

Főtisztelendő  urak szives ügyeimébe 
ajánlom  a reverenda  szakszerű  készítését. 

Szives  pártfogást  kér: 
Ágoston  Gyártás,  férfi  szabómester. 

m 

ELADÓ BIRTOK  SZATSíARMEGYÉBEN.  Eiadó 
Szatmáriéi  10 kilóméterre,  egy községtől  1 
km re, állomástól  fél  kilóméterre  fekvő  100 kii 
boldts  b-rtok,  lakóházzal,  gazdasági  épületek-
kel.  Bővebb  felvilágosítással  szolgál  lapunk 
szerkesztősége. 

2 Uj női divatszalon. 
Van szerencsém Csíkszereda és 
vidéke n. é. hölgyközönségét 
tisztelettel értesíteni, hogy tObb 
évi párisi és bácsi gyakorlattal 

• I 
ovi pauoi cd ueusi gyaaoriaiiai í 

NŐI S Z A L O N O M A T I 

I 
I 

.PÁRISIÉN' név alatt 
a Stefan  cel Mare ucca 29 BZ. 
alatt, Zih-me-fóle  házbao) 
1938 évi szeptember hó 15 én 

MEGNYITOTTAM. 
Ugyanott tanulólányok felvétetnek. 

• m f c t t  v t t f c  amr*s*uái\tkm,  ***m*Qiu 




