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1. „H illottuk m i Erdély metropolltája őssentBé-

gének felemelő  Bzsvalt. A nagytekintélyű főpap  fölhí-
vást lntéiett mindannyinnkhoa éa kifejeaésre  Juttatta 
azt a nagy Igasságot, hogy napjainkban enen a földon 
A különböző biteknek egy hitté kell egybaolvadniok éa 
rí: ac ország java, lelki felemelkedéae  éa megerő-
södése. 

E kriptában 'evő hamvak szo'gáljanak bz tat ásni 
_ ha más nem — hogy ea a felhívás  minél előbb 
megvalósuljon". 

2. Aa Saases lelkek testvérlesQléaéből, as öseses 
niíPrsiok egyesüléséből kovácsolédott as as erkölcsi 
eró, mely a válság éráiban népünket győzelemre vesette. 
Leiyünk méltók elődeink példájáboa éa emlókeszűnk 
A (tozatkéaaségttkre. 

A nemzet temploma. 
AI e'mnlt vasárnapot, amely föle  aa I*t»n a fény 

és a rBgyogáa tág meznyesetét voata, két Ünnepség 
tatte különösen m gafzíoseá. 

Maraeesiiben as orsság népe B benaőaégea kegye-
let érzésével adózott hŐBl halottaink BBáaadokra szóló 
áldozatkészségének. A fővárosban  a román mesőgazda 
uredm n̂yes munkájának megbecsülése és megjutalma-
2883 jegyében folyt  le sz ünnepség. 

Őfelsége  II. Károly király, aii mindkét ünnepsé-
gen részt vett, személyes megjelenésével felemelő  bl-
íonystgát nyújtotta a mult és a jelen, as országot 
. tdó fegwer  és a nemset örökségét termékennyé tevő 
eke krzőttl megbonthatatlan köteléknek. 

M lyen beszédesebb jelképét lehetett volna nyúj-
tani a nemzetközi zaj'ás e pillanataiban a halottait 
sobafem  felejtő  román sslv mnlegségének és a román 
kar építő erejének, amely a békeidőben a buzarz- met 
s.r6Dj-talá=szá változtatja át, háborúban padig a nem-
aatvedebm acáfalát  emeli? 

— Nem a gyása érzésével jöttünk Ide — emelte 
ki ÓMsége beszédében —, ahogy a megszokott halot-
takhoz szokás menni, hanem emelkedett derűs lélekkel, 
B2o Ir a gondolva, akiknek áldonatkésssége élő éa örök 
példaként kell Bsolgáljon aa orsság minden népe ssá-
rcán. Erőteljes érzés hatja át szivünket, olyan érzés, 
-mely a világnak mai aggodalommal telt napjaiban 
még hatalmasabbá vá'lk ÓB amelynek arra kell bennün-
ket tósztetnle, hogy m?gujhodá»uok még mélyebb le-
syen s még komolyabban és nagyobb buzgalommal 
go?do'innk a hóluapl napra. 

Miga a kimondott harc mellett másik harc ls 
letpzik, amely anélkü', hogy másokat fenyegetne  és 
> mbcráidozatot követelne, a legssebb győzelmeket hoz-
1» )». Ez a harc a fajt  értékek gyűmölcstlnek megbó-
dmeéra szorítkozik. Ea a harc, a béke sz rsncsés 
p irsd xonja folytán,  nem Ismeri sem as ágyút, Bem a 
g-pffyvert,  aem más fegyvert,  hanem csupán as ekét 
ti ae ssót. 

A.'ov, akik a békének estn a barcvonalán fej  !k 
ki turgó munkájukat, jutalmat és megbecsülést érdé-
n-inek. 

A kitüntetett mezőgasdá̂ t megjutalmasása alkal-
mávai, Őfelsége  II. Károly király kifejtette  a meaógaa-
dat sgi erófesBltések  rendkívüli jelentőségét: 

— Itt nem csnpán valamennyiünk hasznára szol-
gáló harcról van szó. Az egéss világot átfogó  gazda-
sági b?rc ez s ugyanakkor a nemaetl tekintély harca. 

U<y M«rasrstiben, mint a fővárosi  dljklosstás al-
timával a nép áttörhetotlen gyűrűként sárkósott fel 
n orsság és a Trón köré. A román lélek kózfogéja 
vo t a nemzeti ós monarchikus elvvel. 

A Trónba és az országba vetett rendíthetetlen 
hí .ét egyaránt kifejezésre  juttatta a hadirokkant és a 
ttrgea tenyerű földműves,  a mult hősiességének képvl-
H 'lojí és a mel mnnka s a holnapi vltésl tettek blrnöke. • * 

R'gi, a történelem által megBsentelt román ssokfs 
Hz. bogy a hadsereg minden kimagasló győzelme után 
az uralkodó az Egek Urának háláját és móly'éges 
"ga>z\odiBát templom építésével f-jezl  bl. 

Ei a kegyeletes ssokás indította a Román Nők 
Rty-süleW arra, hogy a Románia egyesüléséért fölf-
utott háború legfényesebb  győzelmének helyén, Marn-
ŝ Btlben, izoknok a hősöknek emlékére, akik áletükat 
aritik a hasáért, nmlékmOvet és templomot építsenek. 

Vasárnap, sseptember 18-án II. Károly kl-ály, a 
trónörökös, a kormány» tagjai és a hszifliB  egyesületek 
jelenlétében, fényes  ünnepségek keretében szentelték 
fel  eat a két emléket, amelyet a Rigy Románia meg-
valósításáért elesett hősöknek állítottak. 

A hősi halottakról való megcmlékesós történelmi 
szokásnak nem lehetett volna szebb és méltóbb folyta-
tása, mint ennek a két ékesszóló emlékműnek emelése 

A román történelem, amely tele van hősi tettek-
kel, a maraseBtll emlékművekben htencek nj hajiéká* 
ÓB a hasáért meghallt k hősleesignek megujuló dlcBŐ-
ségét lsm°ri m?g. 

A „Nunzet Temploma" éa a hŐBÖk emlékműve a 
jelen éB a jővó asámára Is a nemzst érdekeit szolgáló 
áldozatkészségnek, hőalességnek éa önmegtagsdáEnak 
mindenkori kőbe vésett példamutatója I « B Z . 

Béke vagy háború. 
Ezekben a percekben dől el a báberu vagy béke 

ügye. Njtn kétséges az, hogy sok jószánd^ku akarás 
sorakozott fel  a helyzet megmentésére. H tek óta 
járják a világot Európa f  'lalős étamberei, hogy valami-
képpen elbárttsák fejünk  felől  ezt a nnad'n Idők leg-
nagyobb m*r̂ tüaek ígérkező várontását. 

A sajtó ia körrendeletet kapott a neh'z kibonta-
kozások eme vajúdó állspotábap. A rendelet fliyel-
meztet arra, ho»y a nyomtatott betű egéss felelőssé-
gével csak a békés útkeresések geo'gálatában szabad 
tevékenykedni. 

Valahogy kl4rslk BB egész világ aggodalmasko-
dáaán, hogy irtózik mindenki a legújabb mészárlástól 
Ami most van ketzülőben as nem »z ab3B?riniai játék, 
nem a opanyol földön  saj'ó próbálkozások előjátéksBerü 
tapogatózása, hanem egy hnas e sendő alatt litenyész-
tett gyűlöletnek BZ ÖBBsecaptoa. E<y o'yan fjrget"tţee 
pnwltás készülődése, am^ly a világvégét jelenti min-
den ku'tnra ssámén. 

Érthető, ba a békebarát államfí  rílak méisi Piámra 
kppják aa e»daklő le elekM a fö^dkRTel'ség  ulcden 
Njtsju édesanyáitól, amelyben arra kfrik,  hogy mentsík 
meg a világot et»6'. a végitálettó. C<ak terméBZ«teG, 
hogy minden jóérzésnek sorompóba kell állania a világ 
nyugalmának b'stoaltásá-rt. 

Hiszen még Igen élénkek az emlékek. Mrg fel 
sem Bsáredt as édesanyák seme azokért a gyermeke-
kért, akiket sséttépett a gyilkos gránát. A világháború 
vandalizmusa még Itt él a miiembe lekében. Tjbit 
nem csoda, ba Irtózik a gondo'atától la annak, hogy 
Ismét elkesdődjön... 

Ast okvetlen meg kell nkedályoini, hogy ártatlan 
emb -rek millióit vágóhídra hurcolják. Aki már eg\sz r 
végig csinálta, jól tudja, hogy nem éri meg. Minden 
áldosatot megérdemel a béke megmentése, amelyer. 
soha nagyobb erőfeszítéseket  nem tettek, mint ezekben 
a napokban. 

Nsgy lagalmakat élünk át. Szinte percről percre 
változik a hangulat. Egyik pillanatban minden arra 
ncutat, bogy elkerülhetetlen a háborúi kirobbanás, e 
másik pillanatban megszólal valamelyik tengeren ianenl 
vagy tull lelkiismeret s kisüt felettünk  rövid időre a 
bisakodás napja. 

M » már látni lehet annyit, bogy a hatalmak két-
ségtelenül aok jóakarattal láttak neki aboz, hogy az 
emberiség feje  fe'ől  elhárítsák a háború BaörnyÜségát. 
N.-m egyedül a jóakaraton mu'lk, hogy ea átkerülni 
fog-e.  Ha Ismét elhatalmasodik a tárgyaló felekben  i z 
egykori önkényes diktálás elvakultsága, ba nem tudják 
magukat függetleníteni  a háborús akarásoknak Ilyenkor 
érvényesülő ördögi fondorlataitól,  akkor egymásnak 
rohannak a megkínzott és hu« eeztendő gyűlöletében 
megcsávízott szerencBétlen milliók. 

Ami eautáu következik ast mindenki tndja Nem 
kell arról cikkesnl. Ea a nemzedék már végig csinálta 
minden fajtáját  a aaenvedéanek. Volt lövészárok töl-
telék, földönfutó  menekűit, frontmögött  nélkülöfő, 
jegyre élő pária, jövő nélkülivé vált, örök ilbontako-
sáaokat kereső blsonytalanság. Da sml mcst követke-
sik, amit as nj háború hatalmas felkéBiülése  jelent, 
amilyen pusztításra a mai ember gyűlölete képes lesz, 
olyant még a történelem nem látott. 

Ennek elhárítása érdekében kall ma minden em-
bernek a maga helyén közreműködni. Nemcsak a le-
vegőben röpködő hatalmasságok ügye a háború vagy 
bókn kérdje. Inkább a miénk, mint aa övék. A miénk, 

as idelent élő polgároké, akik a végén la verekedői, 
szenvedni és megdögleni fogunk. 

Nincsen az aa elmérgesltett probléma, Bmelyet 
tárgyilagos okossággal békésen elintézni ne lehetne. 
La k3ll ülni és becsületesen fel  kell Bzámolni a há-
borús veszedelmek okait. Husz esstendó világosan 
megmutatta, hol vannak a bajok, melyek aa elgaiop-
pirozott réBZBk és a békés együttélés következményei. 
Revíziót kell csinálni a lelkikben és nem lees nehés 
akkor elkerülni azt a pusztulást sem, amelyre még 
gondo n! la borzasztó. 

= Gyászmise a róm. kat. főgimnáziumban 
E dély olhunyt püspökeért. Saept-mbrr hó 10-én 
helyezték öriR nyugalomra Gyulafehérvárt  Vorbucbuer 
Adolf  dr. püspököt, Erdély fistaloa  elhunyt főpásztorát 
»z egész ország kato'iknsainak mély részvéte mellett. 
U«yanezea napon főgimnáziumunk  Ifjúsága  és tanári 

-4JLVD ÍB gyástmisén vett részt a főgimnázium  kápol-
nájában, aho! dr. Csipak Lijos tanár, kanonok mondta 
a szsn mtsét; ugyanő éegyeletes, mélyen megindító 
paavakban emlékezett meg az elhuayt püspökről. Nem-
csak a jóságos fenkölt  lelkű főpá*z;ort  siratjuk benne 
— mondoita — htnem a lagttaomabb elmék B a leg-
melegebb emberi szivek egyikét. Elaő utj* az nj püs-
pököt a somlyói Siüsanya lábaihoz vezette; Tőle kért 
pártfogást  és fcegliség«t  a főpácẑ ori  neh'z hivatás 
méitó betöltésére. A pÜBpök lemerte Ó B szerette a Bzé-
tely n^pn; ezért a mult évbao, magszakltván három-
azékl bérmantját, eljött a pünköídl búcsúra a beaaélt 
a klastromban szorongó nagy tömeghez — a a pÜFpökl 
leiekből áradó beazód közvetlen, meleg hangjával egy-
szerre megnyerte székely hívei szivét, bár ezek a nevét 
ls all« tudták kimondani. 

Nem jutott osztályr 'PzUI neki, bogy elhatározásait, 
nemeB céljait megvalóBitsa. Da nemcsak azokra tekin-
tünk tisztelettel, akik boB~zn évek munkája után vala-
mely nagy ügynek diadalát kivívták a igy fáradozásuk 
eredményét lá ha'tik, hanem RBokat is hálás szivünkbe 
zárjak, atik — bár a Bikert meg nem érhették — de 
egéBB lelküket éa életü'iet eaaményl célokért feláldoanl 
eihatarosták. 

Az Ifjúság  buzgón Imádkozott, bo;y flatai  püspö-
kének lelkét 6z Ur veaesse be az örökélat boldogsá-
gába a az elárvult m»gyar kathollkuioknek adjon a 
kiváló elődökhöz méltó, a lelkekért égő, nagyvonalú, 
lángbnzgalmu utódot. 

Keresek 2 szobás lakást 
(esetleg 1 szoba és konyha) azonnali 
beköltözésre. Oim a kiadóhivatalban. 

Nem méltányolják Osikmegyében 
a szabad iskolaválasztás jogát. 

Az állami oktatási törvény 19. pzakssea vilá<roaan 
Alőirj-t a Bzüiők szabed iakolaváia îAsI jogát. Ugyan 
ilyen trielmü Intézked Bt tett A mlnieztentaníci « folyó 
évi sugusz us hó 4 énm:>gjeic nt blva'.iloa Itp 178. szá-
mában közölt rendeletével, gmely Rzerint a Bzülő, vagy 
gyám a tetszés sz rinti iskolába lrvhatja be gyerme-
két, vagy gyámoltját. 

Fentiek tudatában és B ját lelkiismeretük szavára 
hallgatva, mintegy 30 iz'i'ő adott be kérést ae állami 
iskola utján a tanfelügyeiőséghez  az állami oktatéBl 
törvény végrehajtási Bzabályzatanak 38 tzikaeiára való 
hivatkozással, mintán BZ állami iskolai igazgatóság a 
belratás^oz aaükségê  Igazolványok kiadását megta-
gadta. — A tanfelügyelőség  azonban e kérések telje-
sítését minden Indokolás nélkül elutasította, kimondva 
határozatllsg, hogy érd kait gyermekek kötelesek ezután 
ls aa állam iikolába járni s habár esek között olyanok 
is vannak, akik kénytelenek Így a 3 km.-nél 1B távolabb 
lévő állami iskolát látogatni, dsc4ra annak, hogy jóval 
közelebb találnák a felekezeti  hkolákat, amely körül-
mény már aa érvényben levő törvények szerint 1B kü-
lönös méltánylást érdemelt volna, acnál is inkább, mi-
vel ezek között sok szegény as itteni z ;rd télnek meg-
felelő  ruházattal nem tndja gyermekeit ellátni. 

Elért a jogaikban sértett ssülők panaisaal éltek 
ugy a nemsetneveléaügyl minisztériumnál, mint a kisebb-
ségi kormányblatOBl hivatalnál, ahol orvoslást remélnek 
sérelmeikre. 

GyergyéssentmlklÓB,* hó 1938. szeptember 16-án. 
Bléoessv Alajos. 

Az ÖRÖKHÜLLÁM 8 havi garanciával csak 225 lei 
a „ C O R S O " n ő i é s f é r f i  f o d r á s z ü z l e t b c n . 
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! Felhívás váraeoént lazflaközönséiéliez! 
A csik vármegyei Mezőgazdasági Kamara 

ea évben ia megrendezi mezőgazdasági, kerté-
szeti és gyümölcskiállitáBát, amely a fentieken 
kivül méhészeti, erdészeti éa háziipari (?zövé-
sset, varrottas, fafaragás,  konzervált gyümöl-
csök és zöldségek, Bzirupok stb.) termékeket 
is felölel.  A kiálii'ás a csíkszeredai közbirto 
kosság dísztermében lesz megrendezve és egy 
egész héten át tart. 

A kiállítás vasárnap, 1938 október 16-án 
délelőtt 11 órakor lesz ünnepélyes keretek 
között megtartva. 

A kiállításnak az a célja, hogy tanúbizony-
ságot nyújtson a vármegye gazdáin kivül az 
idegenből jöttek előtt is, hogy mi mindent tud 
elóáilitani a vármegye szorgalmas uépe, de 
egyben biztatásul szolgáljon minden gazdának 
olyan irányban is, hogy lássa hogyan gazdál-
kodjon birtokával és azokkal a képességekkel, 
amelyekkel a Mindenható felruházta  Csikvár 
megye lakósságát. 

Feltétlenül szükséges, hogy a községi 
jegyző és biró urak világosítsák ful  a közön-
séget a kiállítás cálja felöl,  gyűjtsék össze 
minden községben a kiállításra kerülő enyagot 
és tegyenek meg minden intézkedést, hogy ez 
az anyag legkésőbb október hó 12—14 nep 
jain beszállittassék a közbirtokosság székhá-
zába, ahol a rendezőbizottság fogja  azt rend 
ben átvenni. 

A kiállításra kerülő anyag egy-egy tint* 
val irott cédulával látandó el, ame y a kiállító 
és a közság neveit tartalmazza. 

A szövetkezetek éB gazdakörök gyüjtemé 
nyes anyagot állítanak ki. 

A kiállítás befejezésével  egyidőben érmek, 
oklevelek és 10.000 lej értékű eszközök stb. 
lesznek jutalomképpen kiosztva. 

Csikvármt-gye gazdái I Munkára fel,  hogy 
részetek legyen fáradozásaitok  jutalmában. 

50 leiért havonta a l e g j o b b 
könyveket olvashatja a 

Deutsch kölcsönkönyvtárban 
Bul. Reg. Ferd. No. 7. (Telefon  központ mellett.) 

A nemzeti buzaverseny felemelő  üanepsé 
geinek visszhangjaiból különösképpen érdemes 
visszaemlékeznünk azokra a tzavakra, amelye 
ket az ország földműveseinek  nevében egy 
erdélyi földműves  mondott. 

A termőföld  fekete  barázdái és fémes 
cúllogásu rögei, a sasmadár, az eke melíői 
szóló földmüvss  szavai, mint hitvallás szólanak 
és nem tekinthetők haszontalan beszédnek. 
Aki ismeri a barázda fölé  — a földnek  e 
gazdag strófáira  — hajló földművest,  az tisztá-
ban van annak őszinteségével és fel  tudja 
beosüini minden szavának értékét. 

A földműves  szava a föld  papjának szava, 
s azt valóban meg kell hallgatni. 

Miután az ország földműveseinek  nevében 
méiységes hódolattal adózott öfelaége  a kiráy 
nak — a nép szónoka hangsúlyozta, hogy — 
ha a román föld  termése ebben az évben meg 
javult — BZ annak tulajdonitható, hogy az 
országot uj alapokra fektették.  O.yan alapokra 
ugyanis, melyek — minden lélek megJrtését 
és békéjét biztosítva — megacélozták a mun-
kát és termékenyebbé tették. 

„Műiden, amit Felséged a román nuuka 
minden ágazatának rendje érdekében győze-
delmes akarattal véghez vitt, — rooodfa  böl-
csen a földmüvesség  képviselője, — lelkünk-
ben a törvényességnek és a rendnek érzetét 
kelti. Ez a bizalom, mellyel hazánk eoraa iránt 
viseltetünk, megtízszerezte erőinkel". 

Továbbá: „Engedje meg Felséged, hogy 
a román munkának szentelt ez ünnepélyes 
pillanatokban őszinte hódolattal mondjunk el-
ismerő köszönetet". 

Az erdélyi földműves  szavai végeztével 
engedélyt kórt Őfelségétől,  hogy az „orazég 
BIBŐ Földművesének" nevezhesse, hogy ezáltal 
is kifejezést  adjon az ország földmüveB  tárta 
dalma nevében végtnleu szeretetüknek éB cso-
dálatuknak, mellyel Őfelségével  szemben visel-
tetnek. 

Furcsaságok. 
Az Iskolával kapcsolatosan van egy régótM keletű 

megfigyelésünk.  A hAboru utáni beteges világ emberé-
nek az elferdillÓBel  közül való ea la. Nevezetesen pe-
dig az, hogy voltaképpen nem la a gyermek jár as 
íakoláDa, hanem Inkább a azü'ó. A gyermekeiért túlsá-
gosan sggédé sflttló  hatásköri túllépéssel avatkoslk bele 
igen BoiBzor az Intéz jt nevelési rendszerébe. Nem tar-
tozik a ritkaságok közé ez Bem, amikor a család át-
vessi a szaktanár feletti  irányítás jogát ngy a tanítandó 
anyag, mint a jegymegá lapitáaát tekintve. 

111 sem éppen as ókorban járlunk ez Iskolába 
De ismeretien fogalom  volt ugy ssülő mini gyermek 
rétz r̂ői as, hogy a tiszteleten és bizalmon tu: egyéb 
érzésünk maradt volna azzal as intésettel szemb n, 
amelyre gyermekeink nevelését "blstuk. A gyermek 
tanításának joga attól a pillanattól kezdve, amitor az 
intczát átvette azokra tartozik, akik azt vállaiták. 

Hány iaben találkoznak egy-egy saámtsn pá divsl 
megiramodott papával, amint a város nyugalmát fel-
verve rohan felkutatni  a példa kidolgozásának lehető-
ségeit. Közben kénköves tüzet fuj  mindazokra, akik 
kitalálták a serdülő gyermek agyának ilyen barbár 
módon való megkinsáBat. 

Vagy ki ne találkozott volna már életében ideg-
rendszerben megbomlott oly un szülővel, aki a gyerme 
ken elcsattant egy-egy nyakleves miatt cBaknem .tanár-
gyiikoBBágra' vetemedett. — Jaj csak még a ml időnk-
ben aem tartozott a pálca a pdagogla elismert etz 
töael kosé. De ha egy-egy pofot  kifogtunk,  akkor aat 
bizonyára megérdemeltük. Az akkori gyermek Bem voit 
jobb a mainál. H Í reánk húztak, örvendtünk ha otthon 
nem tndták meg. Aa akkori erkö csök szerint eltérőleg 
a maitól, otthon ÍB kikapott a gyermek. Ma termésBe-
lesen mas a világ. Ma a BSÜIŐ szemében az esetek 
tu nyomó részében a tanár, vagy as intését igazgató-
tája a hibás. Nagyon ritka dolog, amikor „ottbon" 1 
forumok  előtt a csemete aa oka egy-egy k provokált 
incidensnek. 

Bzony létező furcsaságok  ezek, amelyek nem 
válnak javára a gyermekeinknek. N«m jó, ba a szülő, 
a csblád a gyermekével együttraen koaferenciázlk  az 
Intézet ea tunárl kar felet*.  T<-SBék csak nyugodtan 
megbízni abban a kipróbált rend̂ aerben ós szellemben, 
amelyet Iskolának nevezürk s amely arra vállalkozott, 
hogy aa angyalnak éppen nem mondható fi  j ódő gyer-
mekből «mbert gjú-. Nehéz munka es. Nem megy 
simán. É< bizony hálát, sseretetet kell éresnl ások 
Iránt, sklk ezt ceinilják. 

• • • 

H ti komo'yan tuoadotn valami szürnyü d >log ez 
a divat. Alig lehet ésszel követni a sseszélyes valto-
z'.t«it. Most fogták  m :gu'(At a nő; a divatból fíjravaló 
k -ndőt kötöttek a testük felső  végére. O yan keodő-, 
_ml yent a fvusl  v̂ nagszoayok vUelnak a fejükön. 

Á l alatt lekötve, hátú p̂ dur olyan c<uc<os véggel alá-
leng d >a?e. 0 yanoV mintha JÍUOJ Vitézből léptek volna 
il bosíorfcóa;  n*k. Sjer-ncs ra a kendő eh'ját fejíö-
e prd taszl'j .k hátra éa igy kia.-íé derűsebb ábrázatot 
nyr-r a divatalary. — Aa ő do'guk. Ba B világon 
amibe nem lehet beleszólni. A divat. U ŷ sem hallgat 
az Hemmi okos szóra. Jirja a maga bolocdját. Amióta 
a \llág áll, azóta a divat mindenkor a furcwBágok 
közé tartoiik. Nyugodjnnk meg bát a változhatatlan-
ban és BBgnvedJÜnk tovább. Viseljük hősiesen sorsun-
kat és vágjuik jó képet mlndaaokhoa a meglepetések-
hez, amelyeket még okozni fog  divat — Ofdlságe. 

• • 
* 

A ml népück jókedvében és mulatosásalban sok 
vad ág van. A vérmérséklete egyenesen robbanásig 
feszült,  A legkevesebb gőz jelenléte már kiforgatja 
minden emberi mivoltából. Ilyenkor nem sok szép vonás 
üt ki belő.űrk 

Nem is említek ezen a helyen egyebet, mint fuluri 
ifjúságunknak  nótás kedvét. Fáj sz ember lelke, ami-
kor láij«, hosy a dal népünk ajkán miképpen váiik 
duhajoB micsergéBBé. 

A napokban Beahadságról bevonuló saékely kato-
nák között utaatam. Élekeltek. Dahogy énekeltek — 
Üvöltöttek, órákon kereBztül bömiöitek, ordítoztak mind-
addig, amíg a torkuk elrekedt. 

Minden nép dalos terméézatti. A legtöbbje ami 
helyt összetalálkozik, több hangra, dtlardaaaerű:n kezd 
ének-j!nl. A mi falvaiok  ifjúsága  a dalt ilyen formában 
nem lamerl. Ast hisz1, bogy énekelni csak egymást 
u'.ord tozva lehet Éi igy la csinálja. 0 yan keptelen 
érma az énake, hogy abban egyáltalán nem lehet rá-
temerii egyikre sem. Bani a daiunkr», Bem népünkre. 

A he'ybeli D >1- éa Zaneegylet évekkel eaelőtt 
rendoaerea kulturmuikát folytatott  eaen a területen. 
Az volt a célj i, hogy megtanítsa ezt a népet ugy éne-
kelni, ahogy kell. HtBzen annyi esépaég van a dalban, 
hogy aat vétek vad orditoaáaaal meggyilkolni. S<jooa 
a megkezdett munkát nam vették át a nép nevelésnek 
arra hivatott sservei és igy semmi eredménye nem lát-
szik sióknak az elgondolásoknak, amelyek annyi lel-
kesedéssel igyakr ztek megjavítani ennek a népnek 
nótázó terméasetét. 

A népaevelésnek egyik legfontosabb  mutkaterű-
lete éppen as volna, bogy ennek a népnek lelkületét 
a dal rendsseres mlve'ésében, as ének tani: á iával, 
ss«lidebbó, szebbé tegyük. 

Visszaadták: használatra a ditrói róm. kath iskolát. 
Tudatos még sz a sajnálatos esemény, bogy egy 

tévea Ítélet alapján folyó  év április bó 21-én Ditró 
község birtokba vette a róm. kath. egyháztól a feleke-
seti lakola épületét. 

Sok köabenjáráBra sikerült as Iskola évet befejezni 
bérelt lakásokban, de már akkor bisonytalan volt és 
sok aggodalmat okozott ugy a szülőknek, — m'nt as 
IsioUfanntariónak  BZ 1938 - 39 Iskolai év megkezdése. 
A bérolt lakásokat a tulajdonosok felmondták,  as Egy-
háznak pénze nincs, hogy uj Iskolát építsen, vagy át-
alakítsa B birtokában levő róm. kath. Kulturhlzat iskolai 
célokra. Szeptember elseje közaledik. — 810 iBkoláa-
gyermik ssülóje c aprói-napra aggódva érdeklődik a 
kath. iskola sorsa feiől,  — a felekeaetl  iskola rpülete 
üressen áll, oda nem léphet be sinkl, mert a telek tz 
Egyhásá s t-z Iskola épülete móg nem tndai kié ? 

Azonban as Isten nam hagyja el a benne blsókat, 
— a Namsetnevelésügyl Miniszter ur n legnagyobb meg-
értéssel éB jó akarattal kezeli a ditrói felekeaetl  lakola 
ügyet a m-gengedte, hogy a felekezeti  iskola továbbra 
(j a kath Ku<turháaban B bérelt lakásokban megkeidje 
az Iskolai évet. 

Aa laVolai Íratások rz -ptambsr 1—10 bczitt a 
legnagyobb ciecdben megtörténtek a aa eredmény 308 
Iskolás ey raiek balr.taa, Bar szegényesen, ÖBsaasaoru va 
a <anltás m'gkeedőd k szeptember hó 20 án. A tanulók 
már aa első napokban pontosan jönnnek Iskolába. 

Szeptember 22-ón érkeantt meg a Nemaetnevelés-
ügyi Mlaiezîer ur 169 681—1938 azámu magas rende-
lete, melyben elrendeli Ditró közaég elöljáróságának, 
hog a felekeaetl  iskolát át kell adni az Egyháznak 
haBziála'ra Iskolai célokra. 

Valóban örömnapja volt rz a n*p Ditró Bgyháa-
község lakóságának. Szó kl nem mondhatja, toll le nem 
írhatja azt az örömöt, amit érzet ezen község apraja-
nagyja ezen alkalommal. A lelkek felszabadultak  valami 
nehéz nyomástól, mások lett» k a kedélyek, egy csapásra 
megszűnt minden vi zUykodáaéa örömkönnyek között 
hurcolták be a hivek az íakolaí tu orokat a rég nem 
látott falak  közé, m?ly most már vidám lett 308 iikoUB 
gyermek Cjpnjő örömkacajá ó<. 

Szabó Farénc,  ig. tanitó. 

ZONGORA Aadreja gyártmány, keraaathu-
roB, 8 pedálos, taljesan modern, 

elsőrangú állapotban sürgősen eladó. Bővebbet a 
kiadóhivatalban. 1 - a 

„Szivárvány a Hargita fölött". 
A mcl nch z időkben bizony jól eük a derűnek, 

a vihítr elmultának e szlmbo unára gondolni. A színek 
t^r:a, fij>m»sfca  olvadása aa emberi lélekben ls a 
raegbétülés, a falalemtől  való meiatabadn'.áa éa a jobb 
jövőbe vetett hit vidám reménységét ébreszti. Ennél 
találóbb cimat nem ia választhatott vO'na A'bert litván 
annak a kis novliáa kötr'mek. maly a közalí napok-
ban mpgj -leclk. A köt 't A b»rt Ittoán ssvkí'ytárgyú 
e b'jBzéleHeit, a agéka'y életből v t̂t lél«k vidító epizó-
dokat tartaismzzt B valóban o yan hatásBal van aa 
olvasóra, mint aa áaott vándorra a derűt hoz) ssl-
várvány. 

Aibort látván navét mindenki Ismeri, nemcsak a 
Cslkl Lapok OIVKBM kötűl, haiem széles Erdélyben. 
Apró karcolatai, a régi jó Idóiro való humoroB visaaa-
emlékezéael BzámoB erdélyi lap hasábjain vidították 
jókedvre az olvasókat. A Csiki Lapok ugyRzólva min-
den Bsámában közöl egy kis Ízelítőt a székely léleknek, 
aa agyafúrt  ér zj ârâanak, e remekeiből, melyekben 
olyan éiethücn rajzolja meg Albert István a facsaró* 
esíü székely embernek minden helyzetben való találé-
konyságát. A jólzü humorral párosult saékely furfsog-
nab a termékei már eddig la igen aok vidám órát 
Bzert-ztek lapunk o-vasólnak a igazán el nem mulaszt-
hatjuk, hogy azokra jóeiőre fel  ne hívjuk B figyelmet. 

Magáról an íróról mit mondjunk ? Itt él kösöttünk, 
mindenki i-meri és még sem ismeri. M?rt igoeán meg-
ismerni őt csak|e kötet elolvasása ntán lehet. E< össze-
gyűjti tt kötetbe belevitte egéaa lelki világát, székely 
faja  Iránt dobogó Bzivének minden érzését. Benne van 
ezekben az elbeszélésekben a Hargita népének buja-
baj >, csalt 11 ataaága s mladan tulajdonságod sslvárváoy-
saerüen tükrösödnek vlisza Albert litván mesteri tollán 
keresztül, mellyel oly >n megkrpéan ragadta kl a leg-
kedvezőbb pillanatlkat, a megörökítésre legalkalmasabb 
epizódokat a nép óletsből. Albert István vale él alak-
jaival. Váglg calnálta a régi idők Bomlyól diákéveit 
a állandó érintkezésben van apraja-nagyjával. Még I* 
o'yan kevesen vannak kczittűnk, akik ismernék azt f>t 
összegyűjtött soi-Hok apró gyöngyösemet, mily ennek 
a dares?dő embernek a lelkében érlelődött meg élő 
valósággé, a nagy világ ssámára alkalmas Ismeret-
anyaggá a székely néplélek és népi ku'tnra értékelé-
siben. 

Valahogy nagyon lgas as a közmondás, hogy: 
.<<enki sem lehet próféta  a saját faszájában*.  Albert 
I itván ls Itt ir, Itt ól k-jzöttűnk, de elUmerést a távol-
ból vív kl magának. Nálunk nem Is tudják róla, bogy 
több elbeBsélését és egy egyfelvonásos  siladarabját a 
budapeBtl rádió 1B elfogadta  előadásra a budapesti 
Tdélyl vlssonylatban több pályadíjat Is nyert a Bzékeiy 
n'pí jellem e megkapó ra;z ilval. Lígu'óbb pedig az a 
megtiszteltetés érte. bogy as Erdélyi Kathollkns Aka-
démia, mely moBt Pázmány-társsBág néven működik, 
levelező tagjává válasstotta. Amikor tehát felhívjuk 
a figyelmet  erre a köstünk ó'ő, a napi élet gondjait 
velünk megosztó sorstárunkra, toaaaük eat szirt, bogy 
közönségünk is értékelni tudja azt a munkát, melyet 
6 körűnkben kifejt  a melyet a mértékadó körök a 
messal Idegenben annyi ssaretettsl ás megbecsülő 
•Hamertaal jutalmaztak. 
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Jona Iflús,  az európai hirii román tudós. 

A világtörténelem a civilizált népeknél idinként 
olyan embereket vet fel,  akik századokra nyomják rá 
bélyegüket szellemi tulajdonságuk nyomán. Hsen em-
berek nemcsak nemzetüknek haeznoBak, hanem a ci-
vilizáció jelentós tényezőiként szerepelnek az emberiség 
történetében. Megszoktuk, hogy aa embereket a szellem 
embereinek nevezzük, kik halhatatlanok maradnak, 
mint valami fáklyák  aa emberi gondolkodás országútján. 

Ezen emberek zorából került kl Jorga Miklós ls. 
A román kultura gyermekkorából jött elő és világító 
csillag maradt a mai társadalomban is. Mint nagy 
történelmi tudós, a román nemaet történetének egyik 
kovácsolója. A román lélek minden sajátsága benne 
van. A romániég első harcosaként szerepelt a semle-
gesség időszakában, mikor Ramánlának a szövetsége-
sek melletti hadbalepéeát követelte. Az utolsó évtize-
dek minden jelentősebb eseményében része volt s 
recditivOil munkikészségével a kulturális élet minden 
teren találkozunk. 

Akik a román kuliura palotáját meglátogatták, 
elnémulva bámulták Jorga munkáinak egész könyvtárat 
kitevő sorozatát, amelyek o'yan számosak, mintha 
l?ga!afib  is tiz iró irta volna őket. Történeti szaktanul-
mányain kivül költeményeket drámákat ós tudományos 
munkákat ls Irt. 

Nagy szónok, egyetemi tanár, volt kormányelnök 
s mindezek fölött  nagy román. Náclonálizmusábói nem-
zedékek táplálkoztak. I. Ferdinánd király legodaadóbb 
tanácsosa Károly hercag tanára volt. Mint jó román, 
dinasztikus érzelmű s a Koronát szolgálta mindig, 
egeszen az önmegtagadásig. Éppen ezért az ország 
újraszervezésének napjaiban Őfelsége  II. Károly király 
•brga Miklóst királyi tanácsossá nevezte kl, hogy ha-
talmas tehetségével az ország érd9keit továbbra 1B;SZO1-
ga.OHSBS. 
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Idegenforgalmunkról. 
Bfaionvégl  tapasztalatok. 

A falevelek  lassan hullani kezdenek a szitáló 
ószi esőben B a szekrények mélyéről előkerülnek a 
téli holmik. Itt van aa átmeneti idő, a se tél, se nyár, 
amikor pár bétre megszűnik minden turista tevékeny-
ség B a kirándulók, fürdővendégek  hazamenekülnek a 
onpi munka ldagöló robotjába s as üresen maradó 
fttrdőtelepekre  ráül as őszi caend. 

Ebben a párhetea csenban, an elmúlt sseson el-
pzrentáláaaként leszűrhetjük a tapasztalatokat a össze-
gezhetjük az eredményeket, amelyeket idegenforgal-
munk fejlesztése  terén felmutatni  tudunk. 

A csiki idegenforgalom  en évben ls, mint mindig, 
kétirányú volt. Egyréaat turista menedékházaink, ki-
ránduló helyeink vonzották aa egy-két napos Mrándu 
lást kereső természetjárókat, másrézzt havaal gyógy 
helyeink, fürdőink  csalogatták ide a nagyvároaok pl 
hanul vágyó vagy gyógyulást kereső közönségét Az 
esstendő mindkét Irányban eredményeket hoaott s arról 
a követkeaőkben Hántolhatnak be. 

Kiránduló helyeink. 
Kétségtelen, hogy Csik n természetjáró számára 

élményt jelent. A kopár sziklától a fenyőkozzoruzta 
vadregényes havasig B a legfeatőibb  népviselettől a 
legragyogóbb történeti mult minden emlékéig, a leg-
változatosabb tanulmányi anyagot tárja az arra járó 
érdeklődőnek. Da egyBseremlnd aa Idei év beblaonyi 
totta aat la, bogy a rendszeres propaganda hiánya még 
aa Ilyen természeti és népművészeti klncaekben gazdag 
OKzágot is as lameretlenaég homályába tudja burkolni. 

TurlBtBaágunk múltja alig páresztendőa. Fo'yó-
iratok, lapok hasábjain s a aaomsaéd megyék turista-
egyesületeivel való kapcsolat folytán  caak pár év éta 
kezdte Ismertté tenni e tájokat a Kárpát Egylet calkl 
osztálya, mely ugyancaak derekas munkát végzett, 
mig a téli aport ssámára felépítette  sutal síugró-telepét 
a melegedő bázsal, mig a ny&rl kirándulások meg-
könnyítésére, a csiki Svájcban, aa Egyeskó azikla-
órtáaának tövén építette meg a turista-tanyát. Higy 
választása mennyire helyes volt, szt ml aem bizonyltja 
Jobban, mint as a tény, hogy az egyeakől menedékház 
a nyáron egyike lett legfőbb  erdélyi turlata utvonalaink-
nak, amelyet túrája aorán minden turistaegyesület 
caoportos kirándulás keretében látogatott meg. Az 
egyesület Bzámolva BZ Idei nyár növekedő forgalmával, 
a házat — melyben alig 35 férőhely  van — a tavasz 
ssal megnagyobbította, de befejezői  az anyagiak hiánya 
miatt nem tudta. Igy astán a nyáron az volt a helyzet, 
hogy a vasár- éa ünnepnapokon, mikor a kirándulók 
száma az 50—60 ot ia elérte, a báa kicsinynek bizo-
nyult, ami Igen aok kellemetlenségre adott okot a ké-
nyesebb Igényű turlaták részéről. Egyben figyelmezte-
tés ls volt, hogy a jövő szezonra a házépítést minden-
képpen be kell fejezni  B ezáltal a megnagyobbodott 
forgalom  lebonyolítása biztosítható lesz. 
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AZ egyetkői menedékház által a vidék látogatott-
sága óriási mórtékben megnövekedett a sz figyelmez-
tető pálda la lehet fürdőhelyeinknek  éa mindazon vidé-
keinknek, melyek látványosság i z mpontjából számba 
Jöhetnek, bogy a menedékházak, aa olcaó turista-szállók 
építése a legbiztosabb propaganda ugy a természet-
járók, mint ezeken keresztül a pihenést éa gyógyulást 
kereső nagy közönaóg száméra. Igyekezzünk tehát 
fürdőhelyeinken  ingyenes telkek adományozásával, 
építési anyagok ólcaóságával elősegíteni turlsta-egye-
Bületelnk munkáját a igyekezzenek a fürdőtulajdozot 
községek la olcsó turista-tanyákat építeni. Különösen 
fontos  vo'na a turista-szálló a Hariita-fUrdőnek,  mely-
nek forgalma  éa hírneve ezá'tsl megt'asaereaódnék. 
Ugy tudjuk, hogy a Kárpát-Egylet cdki osztálya a 
központ támogatásával vállalta ls a luriata-Fzálló épí-
tését, caak a telek ingyenes adományozásától téve 
függővé  az építkezés megkezdését. Hasonló kezdemé-
nyezések szükségesek minden vonalon, mert a turista 
elvlaal a fürdőhely  hírét-nevét a annak nyomán gyűlik 
aatán oda beteg éB üdülést kereső egyaránt. 

Fürdőhelyeinkről. 
Aa Idei nyár a fürdőhelyek  életében ia Igen nagy-

mérvű megélénkflléat  mutatott, Régi hirnevü nagy 
fürdőinktől  eltekintve, azt tapasztalhattuk, bogy a 
pihenni vágyó közönség Inkább a havasok mélyén 
eldugott apró, cseodea fürdőhelyekre  tódult vagy a 
városhoz közeleaő, de viszonylagosan olcsó éa mégia 
Bzórakozási lehetőséget biztosító községeket kereate 
fel.  Ztögöd, Taplocza, Somlyó házacskái késő azep-
temberlg tömve voltak nyaraló idegenekkel s e forgal-
mat még fokozni  lehetett volna, ba a nyaraltatáBl 
akció kellő módon való megszervezéséről gondoskodunk. 

Idegenforgalmunk  fejlesatéBO. 
Rigl és égető problémája Idegenforgalmunknak, 

hogy nincs rendez ares Irányítása. Amit eddig e téren 
caináltunk, az nem a blvatáaoa Idegenforgalmi  szervek 
munkája volt, hanem turlsta-egyeBÜleteink önszorga-
lomból végzett áldoaatoa megmozdulása. Aa Ilyen 
önaetlen módon végsett Idegenforgalmi  propaganda 
terméssetesen hiányos, mert függ  a propagandát vég-
zők máa Irányú elfoglaltságától.  Kezdetnek mlnden-
eaetre nagyon Jé volt, de a jövőben múlhatatlanul 
szükséges volna egy Idegenforgalmi  irodának a város 
központjában való felállítása,  amely a hozzáforduló 
Idegennek minden felvllágosltáat  a viroa éa a környék 
fürdőhelyeinek  elBaállásolásl, gyógyászati éa egyáb 
árviszonyaira vonatkozólag megadna a az Ideérkező 
Idegesnek segítségére, kalauzolására vállalkoznék. — 

Ugyancsak aa Idegenforgalmi  Iroda hatáskörébe tar-
tozna a vároa éa környék névezetezaégének Ismertetése 
éa társas kirándulások saerveaéBe a közeli éa távolabbi 
kiránduló helyekre. Ide sorolhatnánk még a Jármüvek 
atb. beBzeraéaét valamint aa érdeklődő Idegenek Beá-
méra megfelelő  elhelyezkedésről való gondoskodást, 
melyet es évben már a turista-egyesület megkezdett. 

A vároa és megye ismertetésének kérdése ls 
egyik igen fontoa  követelmény volna, amit nem elég 
folyóiratokban  éa turista körökben elintézni. Igen nagy 
szolgálatot tennének ez irányban az ötletesen meg-
szerkesztett színes falragaszok,  havaal tájaink, népünk 
életéből vett mozzanatok pár reklám aorral fűszerezve, 

bővebben érdeklődni akarók Bnámára pedig szüksé-
ges volna aa Illusztrált prospektus, mely aa Idegen-
forgalmi  és utazási irodák lngyenea osstogatáara szánt 
propaganda anyagát képezné. Mindezek nagyban hozzá-
járulnának ldegenforga'munk  emelkedéséhez s rövide-
sen aat ugy megsokBnokBflorosnák,  hogy abból Iparunk, 
kereskedelmünk, aőt egéaz gaadasági életünk hasz-
nát látná. 

Turista látogatóink vizelkedóze. 
Nagy elismeréssel kell e helyen megemlékesnünk 

az erdélyi magyar turiBta egyesületek támogatásáról, 
amelyek caoportos kirándulásaik keretében felkeresték 
kiránduló helyeinket és ezáltal a teatvérl viszonyt a 
kölcsönös megismerés kapcsával kimélyítették. Nem 
lennénk tárgyilagoaok aaonban, ha nem említenénk fel 
azt a tényt, hogy egyea turista csoportok látogatása 
keaerű szájízt hagyott maga után. hlófordnlt,  bogy egy 
30 tagú turista csoport aa egyeakől menedékbáa 30 
lejea hálódiját - melyet évek óta saó nélkül megfize-
tett — ez évben soknak találta és ast önkényesen 
felére  szállította le. Ez a tett — amellett, hogy nél-
külöz minden aport aaellemet, még a vendéglátó ma-
gyar testvér egyesület anyagi megkároBitásáhoa ia 
vtzitett. Ugyancsak e helyre tarloalk ez a felelőtlen-
ség, melyet egy máaik egyesület a Hargita bérlőjével 
szemben elkövetett, mikor telefon  éa tavlrat utján 
meghatározott Időre szekereket rendelt a TolvajoBra, 
de közben útirányát megváltoztatta. 

Ae ilyen apró károsodások nagyon megrendítik 
a turista egyesületek komolyságába vetett bizalmat; 
az a tény pedig, hogy egyes turiBta csoportok ugy 
vonultak Itt át, mintha e földhöz  és népéhez valamint 
aa Itt működő és fogadásukra  kivonuló testvér-egye-
sülethez semmi közük sem volna, a testvéri együtt-
működésbe vetett bitet éa a közös lelki kapcsolatok 
kialakulását Ingatja meg. Mindezek olyan dolgok, ami-
ket kevés tapintattal ki lehetett volna kerülni, de ha 
már megtörténtek, tanulBágkónt hatznáifuk  fel  őket, 
bogy adott alkalommal ml ne kövessünk el hasonló 
tapintatlanságot. 

Jövő tennivalóink. 
Rüvidrn összegezve meg kell még említenünk 

azokat a befejt  zjsre váró munkákat, melyek a jöróben 
a legtöbb hasznot Ígérnek az Idegenforgalom  erősödése 
terén, Az egyeskől menedékház épületének befejezésé-
ről szólottunk már. — Ennél Bókkal sürgősebb volna 
azonban a tu ai el-ugrótelep megrongált résseinek 
alapos kijavítása ÓB a melegedő emeleti réBzónek be-
fejezése  annál ia inkább, mert a Kárpát Egylet koloza-
varl csoportja a téli si-sztzanra 8—10 tagját szeretné 
leküldenl pár hétre tanulni. Ml sem volna kényelme-
sebb tehát, mintha a Bízók a telepen kint lakhatnának 
a itt tartózkodásukból magának a vendéglátó egyesü-
letnek lenne anyagi haszna. Azon kivül Bsámltani lehet, 
hogy a jövőben a sutal ház a kiránduló csoportok éjjeli 
szállásául szolgálhatna, sőt kiadó szokákat la lehetne 
berendezni hoBBzabb időre itt üdülni akarók Bzámára. 
Ezzel a várost meglátogató turista csoportok tömeg-
szállásának problémája IB megoldódna. 

A Hirglta-fürdőn  építendő menedékház, melynek 
építési költségeihez a Kárpát Egylet kolotz/árt köz-
pontja meglehetős öBBzaggel járu na hozzá, megoldaná 
a turlata Bzálló kérdését ezen a nagyjövójü fttrdóiele-
pan. Ugyanakkor a H trgita-fürdő  környékén a kirán-
duló helyek uijelaéaeit kellene rendezni, hogy aa oda-
érkező kirándulók a Hargitának még az utjelzések 
hiánya miatt eddig ismeretlen tájalt 1B meglátogathas-
sák. 0 yan turista-gócpont lenne a Hargita-fürdő,  ahol 
hetekig Időzhetne a turiBta, mig a környezi táj mlndan 
szépségét kimerítené. 

Megemlíthetjük még magának Cslkazeredának, 
mint a megyei turlata-élet központjának jövendő Bzere-
pét. A vároa igen alkalmaa helyen fekszik  turlata-
azempontból B a közlekedési eszközök sokfélesége  la 
ura predesztinálja, bogy a megye turista életében 
veaetó szerepet játsaoo. Éhez aaonban aaükBégea volna 
a külső látszatot la megadni, hogy a vosatból leszálló 
idagen már az állomásból való kilépésekor ÓBare vegye 
ezt. E célból aa állomáa környékén szükséges volna 
egy utmutató tábla a környékbeli kiránduló helyek fel-
sorolásával s a vároa területén mindenfelé  lrányjelzó 
táblák elhelyezéae, a környékbeli kiránduló helyek jel-
zézével. Ezáltal BZ Idegenben unoa-uutalan felóbreaat-
bető volna a kíváncsiság érzése n város ÓB vidék ne-
vezeteseégel iránt. 

Végezetül még ide sorolhatnók a nemzeti turisz-
tikai hivatal helyi fiókjának  azon sserepét, hogy a 
vároa valamint a megyebeli kiránduló helyek részére 
igyekezzen ugy a nyári, mint a téli sportszezonban 
megfelelő  kedvezményes VBBUU utaaáat biztosítani. 
Tudomásunk van ugyanis arról, hogy például a braaaól 
turlata egyesületek az Egyeakóhöz zzirt nem rendez-
tek kirándulásokat, mert SsentdomokoB állomásnak 
ninca vaautl kedvezménye. Olyan kérdés es, melynek 
megoldásától a megye egéss idegenforgalmának  jövője 
függ  B melyet az egyedül arra hivatott állami szerv, 
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• nemaeti tnrlBitlkal hivatal vblemínyn alapján talán 
el la lehetne érni. 

Mlndeiekre azttkaégeBnek 'áUuk felhívni  a figyel-
met a nyári aportszezon befejezésekor,  részben aaért, 
hocv közönségünk tájékozódjék aa elért eredményekről 
B mintán meggyőződött a turista munka hasznosságá-
ról, továbbra la segédkezet oyujtroi az Idegenforgalom 
fejlesztésében,  mert ettől iparosaink, kereskedőink, 
egész gazdasági életünk jövője függ. 

Apróságok. 
A világ eseményei rohannak. Olyan mozgalmasok, 

amilyent ritkán ér. meg ember. Caak terinÎBzaSes, hogy 
az a szolgálat, amely tz eBEinínyeket közvetíti igyek-
szik lépSBt tartani az idők Iramával. Aa eseményeket 
fogyasztó  kczünBeg mohósága aem ismer irgalmat. Min-
denről tudni akar. AZ esemény eicjaitanása pillanatá-
ban. Azonnal. Van is hozzá meglehetős technikai felké-
szültségé. Rádión televizlon keresztül halija éa látja a 
történelmét, a maga sorsának zajláaát. 

És amikor a rohanó idők valósággal áthangazere-
lik aa egéiz életünket, minden hozzásimul a meggyor-
sított tempóhoz, akkor a vidéki aaj óiziigálat máról-
holnapra arra van kényszerítve, hogy eddigi megjele-
néaét két hetenkéntre korlátozza. — Az uj sajtótörvény 
a vidéki lapok eletét egyeneBen elbénitoUa azzal, hogy 
két hetenkénti megjelenésre kénysssrltotte. 

M nden reményünk meg van arra, hogy a aajtó-
vezérigazgatóBág jóindulattal megérti a*t, hogy a vidéki 
ujaágiráat nem lehet éa nem szabad ilyen ksrtek köze 
zsugorítani É-telem nélküli do og igy megszigorítani 
éppen a legártatlanabb és legveszélytelenebb nyomtatott 
betűnek a munkáját, amely a Baj tó vezérigazgatóság 
hivatalos tevékenységének ls legalkalmasabb tényezője. 
Kéthetenkénti megjelenéssel aiig lehet hozzájuini, hogy 
egy pár közleményt lehozhassunk abból a rendkívül 
Bzélea látókörű ÓB nagy munkaterületeket felölelő  érté-
kes kózlratcaomókbói, amelyei ellát bennünket ls a 
BsjtóigaagatÓBág propaganda szolgálata. 

A .Csiki Lapok* már két héttel ezelőtt részletes 
kérvényben fordult  a sajtó- és propaganda államtltkár-
Bághoz. Az ajánlott levélben eljuttatott irásuik kérte, 
hagy engedélyezzék eddigi hetenkénti megjelenésünket. 

Még választ nem kaptuik. Addig IB, amig elinté-
ződik aa ügy, arra kérjük oívjtó közönségünket fogadja 
tovább la kethetankéntre redukált kónyBzer helyzetün-
ket megértéssel. Ml mindent elkövetünk, hogy lapunk 
megszokott hasábjait ugy mint eddig, ezután is minden 
vasárnap letehesaük olvaaoiok aBztalára. 

• • 
• 

Háborn lesz-e, vagy marad a béke háborúja tovább 
1«. Kl tudaá aat megroondazi egy két hetenként meg-
jelenő kicai újságban itt távol mindentől Keleten. Hi-
Bzen mire az elkésett vélemény napvilágot lát mér 
tppen olyan eaallyel aaolhat a puska, mint amilyen 
rcménykedéaekhlaznek a dolgok bskéa kibontakozásában. 

Mert akármint van, akármennyire telítve van a 
lélek a vltézked-.ar* való hajlamosság hangulatával 
azért a lélek mélyen titokban senki sem hlfz  a hábo-
rús „?iiutéaisek* lehetőségében. — Valahogy hozzá-
szoktunk a békéB háborúhoz. Mar senki Bem akarja 
komolyan venni azt, hogy a l ultur ember kép>s leune 
puakaval gyilkolni. Mart, bsztn a béének annyi so« 
otoaabb gyUkoló eljárás* ismeretes. Ugy néz ki raindan 
mintha a mérhetetlen fegyverhez  isi iaz, csupán divat 
volna. O yan egymáa rómligetéBére azoigálo tevékeny-
i g . De senki nem hlsa abban, hogy ezeket a mogdöb 
ben» Bzómyűsógeket ea az emberöltő egymáara sza-
badítja. — Bzó van padig róla naponként éz még Bem 
hiszi. Nem tudom miért általja magát. M órt bialk olvan 
vakon az ember a békés kibontakozások bölcsességében 
a józanság felttlkerekedazében.  - Mert bl"k E?yene-' 
sen megkapaazkodik benne mind a 10 körmével Ami-
helyt komolyra válnak a pillanatok ugy menekül aia-

? 4 . a L » é k t , g o n d o , B t o k k"«nálba, mintha nehéz grácát hömpölyögne a teje fölött. 
. 19 t? *.íi , 0ny» 8 b í k e . n , « y á ! d á a . Megérdemli, hogy 
SÜu 1 * r4bM

u««»e 'osíunk annak megmentéire. De becsületesen. Mart caak ugy lehet tartósan biz oaíuni * • 
a 

Ezek a mzl Idők a legalkalmasabbak a fe]e  vesz-
tésre. A politika olya boszorkányos gyorsasággall hal -
mozza Idegeinkre az eseményeket, hogy- mA esztendős 
háború éB a 20 esztendős bábomra készülődés Izgal-
maiban kimerült Idegrendszer képtelen fe'dolgoanl,  meg-
emészteni a fi  mszerBen pergő eseményeket , 
olyan zagyva változatossággal igyekeznek zaverba hozni 
a mai ember ItélóképeBségét Az «Bemei csoportot 
demagógiájának zűrzavarába beleezédü ő ember kétBóg-
be esve kapkod aa n jabb reménységet adó szalmaszál 
után s egyik napról a másikra ébredve v á l t o z a t j a gon 
dolatalt éB éraelem világának azt a részét, a m l t v l á g -
nézetnek szeretnek nevezni Ez a folytonos  csereberéjr 
a nézat. kaeV, amit a mai ember lelkében az Uzletesi-
tett sajtótermékek ÓB a r í d ' ó politikai c*lok PZil«Alati 
ban álló hírszolgálata kitenyésztett, egészen fejtetőre 
óllltják a ma táraadHlmát. 

Különcaan áll ez a vegyes lzkÓHBágu vidékre, 
fihol  3, 4. pót több nemzetisig ól együtt, telítve min 
degylk a maga nemzeti, f*ji,  valláei az országkeret-
ben elfoglalt  beljeetl problémával. Közép- és K;let-
enrópa országtlbun számos Ilyfn  terület van, hol »z 
együtt élő nemzedékek forc'lkore-ttva  emelnek kalspot 
ogyroésnsk a meirfeledkf  z 's a felebaráti  Bewretet blr 
detó minden vallási és orkölcsl tanról, gyűlöletre nevelik 
u ódaikat. 

A gyűlöletnek ez a tudató» belepántáláaa a iövő 
nomaed-̂ k lelkébe olyan böo, amit a jövő történetírója 
inha mag nem boc*át ennek a korosztálynak. A bölcső 
hen, az anya'ejjel beszívott méreg átn»«py a szerve-
zőbe B a gvülölnt bsci'lusal már a gyermek'élek Z3enge 
világában elvét zitr a maguk pnat'itó munkáját. Gaodol-
junk csak arra a mai Ifjúságra,  mely születése óta a 
vele egy fedél  alatt élő más fajú  vagy vallású kortáran 
gyűlöletében nő fel.  Mit vérjuik ettől az Ifjúságtól, 
unlynek nevelténél a folytoi  fejlődő  orvostudomány 
minden testet vídő egészségügyi lntéik'dé=e mellett 
tökéletesen megfeledkeztek  az anyatej evülölet-bsclllu-
sávil megfertőzött  lélek gyógyításáról ? 

A lélek gyógyltáaához n m pzüksépes diploma s 
nem haaznál annak a receptre tdagolt ívóiy^zer sem. 
D J az orvosnak, aki vállalkozik erre a feladatra,  lelki-
Ipmoretpsnek kell lennie. A le'kilsmeret, a gondolatok 
és érzések tisztaságának a mnrArzéae éB ezek Iránt 
«aló bizalomnak másokban való felébresztése  a legjobb 
gyógyszer, amit ennek az Ifjúságiak  a gyógyítására 
használhatunk. S ea aa IfuBág  még felelősié  tesz ben-
nünket BZ -rt, mert a techolka minden csodálatos vív-
mányát felhasználtuk  lelki megrontására. 8 Me'ő<s4 
tesz önmagunk lelkiismerete is, amely egópz biztosan 
feltámad  akkor, mikor aa Ifjúságot  acélárakkal a fejér, 
kézigránáttal felszerelve,  tornarubábrn egymásnak ro-
hanni látjuk. 

* 
• • 

Valamelyik lap említette fel  mostanában, hogy a 
vasúti menetrend jövő évben üon'p'i létezésének száz-
esztendős juMlcuroát: A meneir»nd, miként a vafu'. 
msra 1P, angol talá'mánv. 1839 ben nyomtatta az 
eleő men«trend»t George BredshMV angol nyomdász, 
kl bizony a v isnuárpaságok megkérdezése nélkül, pusz-
tán üzleti pzáml'á'ból próbálkozott az uj nyomtatvány-
ággal. A IHeric-t fényeeen  bevált. Mint tudjuk azóta 
a menetrend nagy karriert fu'ott  be. Monopolizálták 
s kled4al jogát az államvasutak Igazgatóságának tar-
tották fenn  világszerte, amelynek a kereskedelmi élet 
megerősödne éa a vatutl vonalak Bürü hálózatának 
kiépülése óta B menetrend kiadás egyik fő  jövedelem-
forrásét  képezi. Érdemes megemlíteni, hozy mint min-
den találmány*, u;y a menetrendet ls feltalálásai  or 
ellenszenv fogadta,  még prdlg éppen n vasúttársaságok 
részérő1, akik attól tartottak, hogy a menetidő Ilyetén 
való nyilvánosságra hozatala blaonyos fele-ősséget  sóz 
* nyakukba a menet pootoBBág beta-tá^ánAl. — AZ 
akkori jogviszonyok azonban a feltalálásnak  sd ak Iga-
zat a igv nem volt máa mit tenni, mint megvásárolni, 
majd a vonatok állami kezelésbe vétele ntán monopo-
lizálni a min'trend kladáal jogát Amitől prdlg az első 
vasúttársaságok tsr.ottak, sz be IB következett. A menet 
rend rákényszerltette a 'üatölgő masinákat a pontoBPAr 
betartására. A vasúttársaságok pedig ugy Begi teltek 
maguVoo, hogy a felelősséget  a pontosság beter.ásával 
ráhárítottak a kezaló FZ mélyzetre. É< kla'atuit az e 
txtooéB ügyelem, melynél vállról-vétira hárul a fele-
lősség. poniCBságért, gyoraaaágért és az esetleges sze-
rencsétlenségekért eg/aráot. 

E m l é k e z z ü n k a r é g i e k r ő l . . . 
Simogató, mozolygoz emlekezések 

a .zomojói* diákévekre. 
Néhai jé P. Paál K plsztrán Jinoa, hosazu éte-

ken át vo*t csIkFom'yói Szent F.irenc rendi zárdafőnök, 
komoly, nagyéitékü, korfestő,  több évtizedes feljegy-
aéael kerültek a k zembe. Kiváó törtónettudásaal, 
hazafias  lendülettel, alapos tárgyilagossággá', sokszor 
vaBkoa ÍS.lnteséggel megírt emlékezései vlsszaringat-
tak Bu'yoB történelmi idők, megpróbáltatások nehés ÓB 
tanulaágoa korszakaiba, de olyan emlékeket IB idéznek 
fel,  melyek megsimogatják a lelkeket éa a muzsikáló 
mult monoTyrakasztó derűjével aranyozzék be tz  akkori 
.somojól", ma már „öreg dlák'-ok dárütötte, eaUstös 
WJ8I•• • 

E m l é k e , z l n k r é g i e k r ő l . . . Tárjuk ki a mult 
kapuit, hedd röpködjenek a szelíd emlékezéeek ezlnes 
p U " « 6 ' « J é P - P ^ á l f,l|egyaéBei  nyomán és vigyék 
A t ^ r 5 r e g d U k o k l e k^be a visszaemlékezések halk 

' J
D / P 8 u « " r 4 t - A jóságos lelkű, boldog emlékV 

L-ÜII m a t y í k ' h o l , u k o , , u l U "eretett éa tisztelt 
tanárok bizonyéra megbocsátják nekünk, ha emléküket 
dsrBi vliezagotidoláml id/aiQk„. 

.Te Deum" a „rakonoátlan elemekétől 
való megszabadulás örömére. 

A rakoncátlan elem"-ek természetesen a .BO-
mojól" sríkely diákok voltak. Boha jobb jelzőt na 
akkori diákra I 1888 évben a róm. kat. Státus tízezer 
forintokkal  megvette a Cslksomiyó községben lévő 
CsUszék házá'-t. Az emeleten az Internátiatákat, a 

földszinten  ne alapltványoa Biemlnáriatákat helyezték 
el a diákok közül. A flaevelőlntéset  nagy épülte hatá-
ros volt a .barátok" gyümölcsöd kertével. Ossiel, a 
sárgára érett nyakas körték, a kacagó plroa almák, 
hamvas, liláskék tziivák igen nagy csábitól voltak sz 
örökké éhes székely diákoknak. A bennük leledzett 
v'rtu'nak lehet köszönni, bogy körmönfont  ragaBtko-
rléssal kitervelt eszközök Beglteégóvel .CRáLu'tak' |B. 
öísz'fcnt  ágylfpedőköu  ereszkedtek le ejjnl az eme-
letről a kertbe és megrakott „kebelekkel" ugyanugy 
bcrii't-lí vltftzR,  miközben a rettegett éa pz'goru 
f  <IBgyelő ttnárl kar békésen aludt. O yan „ügyesek* 
voltak — bÜDdlcsérls, hogy asn<k irom, da enybitó 
körű̂ ménvűl tzolgál, bogy ón Is ott voltam — soha 
aenkit elfogni  nnm tudtak az őrködő fráterek,  sót ti, 
IB megtörtént, hogy álmukban összekötözik őket. Az 
Ijesztő ,n>ordá'y'-tól wm feit  a dláhhad. Tndta, hogy 
azzal lŐii cern lehet: kivénült muzeuml relikvia. 

Tele is volt minden diák ládája Illatos, jószagu 
köriével, almával. A jó P. Paál házfőnök  természete-
sen .dip'omáciai* u ra terelte ilyenkor a dolgot. Sió-
béli, majd irasho'i irütváltások indultak a finevelö  es 
a zárda között. Kar̂ Saeztal konferenciára,  „a méljMn-
ható ellentétei miatt, nem Igen k?rült* sor. Nem ĉ nda 
tehát, ba a zárda elöljárósága meekönnyebültsn fel 
lélegzett, amikor a főgimnázium  1911 bín beköltöikö-
dÖtt a városba, E rJl Így emlékezik meg P. Paál 
házfőnök: 

— Amióta a szemináriumi ifjúiig  éz a többi 
növendékek  nagy része a „Ceikezék  hizá"-t  fog-
lalták  el, ar.óta a zárda  lakóinak  bosszantása, kert-
jeinek rombolása, kerti  terményeik  pusztítása, 
gyümölcseinek  lenyosztása,  napirenden  voltak.  A 
zárdafónők  igen gyakran  emelt  panaszt, de  nagyobb 
részt  minden  eredmény  néikúl,  sót többször fordult 
elé eset, hogv még maşuk  a vezető  tanár urak 
vették  pártfogásuk  alá a bepanaszlottakat,  ha eset-
leg  a kihágó  ifjaknak  neveivel szolgálni  nem 
tudott. Az illető  urak  neveit oiak kezdőbetűikkel 
jelzi meg a krónikairója:  K.  L., Cs. J.,  E. J.  és 
B. J.,  mindnyájan  paptanárok. 

Ilyen  körülmények  mellett  csak jólesőnek  jött 
á zárdafónők  tudomására  e gimnázium átvitele. 
Hálául  el is végezte  az ünnepélyes ,Te  Deum'-ot, 
hogy a zárda  e „rakoncátlan  elemtől  megszaba-
dult"  ... 

Az .írae di4tu-ok moat tudják meg, bogy az 
*zóta megbo digult szép lelkű, fenkölt  gotdolkodásu, 
oagyképz t̂taégü Kassái Lajos kanonok, főgimnáziumi 
Itazitetó ur; a tsrmAszjt nagy barátja, melegszívű 
Ca t'J Jino-í; a ki»á'ó történéaz, aligazgató Eróas 
JóíS-sf  éa a mindig d rJs, mosolygó arcú Balogh Jó-
zsef  hittanár urak — a „dormitórlumokban" illatozó 
áru ó bti-jalek ellcnóra — aem feddettek  m<g egyea-
kint, hansm csak általánosságban éa szival a diákokat 
a igy „bün"-p>r:olást követtek el... A „rakoncátlan", 
d'> azóta i -biggodt „elem" csak most érzi a nagy 
s«aretet metagét... Nam ls volt egyéb gonosz vétkül 
a zsinóros BZ tkely harisnyás diákoknak csak aB — min-
dig éhesek voltak... 

Koppan a azobaknloa 
a gyónó diák kopakján. 

A fránya  saékely diákok „Tom'ottság" ára jel-
lemzi : maguknak a ferences  atyáknak gyónták meg 
zvümÖlcsdéeamálÁs .halálos" bűnit. P. Názár éa P 
Kgetán, mindketten hatven év körüli jóságos páter 
volt, kedvenc gyóntatójuk. P. Nizár, már gyönge 
ember, kopott szövet» karoaszékbaa gyóntatott. Bal-
kezét állandjaa reverendája zsebében tartotta. Mizor 
a gyümö̂ ca'opás „szörnyU" bűnét gyónta m'g a szo-
rongó érzéssel a saékely diák, felcsattant  a basgja: 

— Ugy e te la ott voltál dlaanó tolvaj ?l 
I yenkor aztán koppant a balzsebtő1 hirtelen eló-

k po't fzibakulcc  n diák kopacra nyirt kobakján — » 
több Miatyánk éa Üdvöalégv mellé penltenclául... Dahogy 
ls haragudott érte a diák I 

P. Kajetán atya aokkal azelldebb volt. 
T 'Ián az4rt. mart nngyon fáradt,  törődött bete-

ges ember volt. Kelt, feküdt  éa örökös szunyókáljál 
várta a p re»*, mlkcr szólítja az Ur... Da azért u'oibó 
erőfesz  téasel la gyóntatott... SohaBem lehetett tudni, 
ébren van-e vagy a'fzik  ? Amikor letérdelt a diák gyó-
náa céljából elébe, áldáit rebegett éa aatán csöndben 
maradt, lebuoyt szamekkel... 

— Fogadom életem jobbu!ását és kérek üdvös-
Béges penltenclát — fejezte  be a diák a gyónáat ós 
várta a feloldozást. 

Mélységes csönd. A diák vár, vár, nem meri za-
varni a tiszteletre méltó lelkiatyát Da telik mu'lk az 
idő, szelíden magérlntl tehát. 

— Megvagyok főtisztelendő  atyám I 
— Ego te abaolvo, — adta feloldó  áldását a 

diák fejére  óa még a panltenclát elfelejtette... 
Nem történt Itt seentaégtöréa. Nam Írták est a 

gyónáa szrn'sége terhére. Annál kevéabbé a jóságos, 
szelíd lelkű páter terhére. Feloldozhatott bátran, blez 
nem volt ugy s?m annál nagyobb bűnünk, m'nt a gyü-
mölcs lopáB és eat maga a szigorú zárdafőnök  ls caak 
„rakoncátlunaág"-nak minősítette mérges klfakadáaá-
ban Is... 
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Boldog idők, boldog emlékek 1 A nagyképzettségü, 

jóságos ferenoea  atyák nagy koltárát, töretlen vallásos 
giellemet, megalkuváa nélküli faj-  éa hazaaserMetet 
oltottak a székely nép lelkébe, klncsesházok dna tár-
háaából. Örök érdemeikről aaeretettel emlékezik meg 
a báláa utókor, melynek nem voltak éa nincsenek 
olyan lgaal, őszinte barátai, mint aa elődök méltó 
nyomdokán halBdó ferencea  „barátok". 

Albert  Istvin. 

Brodi Károly csití orvos siterei Frnomáil ian. 
Egy Igen érdekes és fontos  magyar vonatkosásu 

orvosi mnnka jelent meg moat a francia  könyvpiacon 
A c ikszwedal szármíztan dr. Brédy Károly tollából. 
Égy hataim BB enciklopédia a héllotbérápla és a nap és 
egyéb fénykeselés  ÓB BUtársáBokkal kapcsolatos gyógy-
kezelés mai állásáról. 

A könyv, amely egyedülálló a maga nemében és 
máris több francia  és külföldi  orvosi fakultáson  hiva-
talos tankönyvnak bevezették, dr. Brédy érdeme, aki a 
párisi orvosi egyetem kUOatetéssel való elaégaése után 
s délfranclaországt  Grasse-ban, Nizza mellett letele-
pedett. 

Ott pzanatorlumábann évtizedek óta o'y eredeti és 
fontos  tudományos munkát vógsett a modem orvos'u 
dománynak ezen az utóbbi Időben legtöbbet fejlídiitt 
területén, bogy B párisi orvosakadémia laureátnsa lett. 
E hatalmas enciklopédiában Bródy nemcsak ssersóje a 
könyv legfootoBabb  klinikai és theráplai réaaének, hatom 
82 egész munkának tudományos dirigálását ls végezte 
ÉRI Európa legnagyobb orvosi EZ iktokintélyol mnskatár-
ÍUI álltak Bródy mailé: a világhírű Huldschlnsky dr, 
aki ss angolkór gyógyítását feltalálta,  profesor  Ax 1 
R?yn, a kopenbágai Finien-Iotézet vesetőja, Rillter 
Russelet professsorok  Svájcból, profas'sor  Forgus, a 
párisi negyven balhatatlanok egyike, aklnak aebéssl 
tankönyvét mlnd nfelé  haaanálják, prof.  Monre, a volt 
cpaiyol király orcoga és egy csomó hires francia  és 
külföldi  tndóB. 

Bródy hossau tapasztalatai után lefektetett  uj 
bálio-tbéráplai gyógymódja, amelyről a párisi orvoal 
akadémián előadáat tartott, uj utat nyitott meg a Be-
be?zt tuboriulésis gyors és operáció nélküli kezslós 
t-rén. A könyv a módrz*r kifejlődésérő,I  annsk elter-
j-jJóséról és a hamar elért, csodálatoa gyó;yertdmé-
oyekről részletesen beszámol. Több mint 600 ábra 
liluutrálja B könyvet éa blsonyltja, hogy a jól vezetott 
napburáfal  milyen eredményt lehet elérni. 

Egyébként aa enciklopédiának más jelentős magyar 
vonatkozása 1B van. Ebben fektették  le alsó alkalom-
mal teljea rétz'eteasígében a dr. Bajka és Ridnal 
budapesti bőr- es fécygyógyáas-speclálisták  által alkal-
mazott Bili laz-, főképpen  padig tabesa kezelési módase-
rüket, amelynek hatását aok külföldi  bolyon kontrollál-
ták. A pár ezero'dalaa két kötet megjelenését a tudo-
mányos orvosi sajtó éa a leghíresebb professzorok  nagy 
örömmel üdvözölték, mert ez B legsísó Ilyen enciklo-
pédiái munka az egész világon, amely a fénykezalÓB 
valamennyi ágát, történelmi, teoretikus, praktikus éa 
kiinisal részét felöleli,  a legújabb felfedi  z >aeket magá-
ban foglal jÓB  megmutatja sz ujabb kutatások Irányát. 

Szórakozva tanuljunk. 
Bovatveaető : Téoiey Q j a ' i . 
A hanglemez felvételről. 

A hanglemezt nem kell külön bemntatnom, mert min-
ismeri, esetleg nem hanglemez, hanem gramafon-

l'-iuez néven. 
Talán még megemlitem, hogy az első hanglemez föl-

vételt Edison készítette, nem köralaka lemezre, hanem hen-
geres tormára kent viasz rétegre. 

Azért kellett a korong alakra áttérni a hengeres torma 
Lnrlyett, mert a henger nagyon terjedelmes a koronghoz ké-
l'ttst. Pedig nem a jobb minőséget adja a korong hanglemez 
levételi eljárás. 

A hanglemez knltnr és szórakoztató jelentősége igen 
''•wy.  A zenei nagyságok legkitűnőbb előadásait ép agy meg-
uijjuk rögziteni, mint történelmi események hangjait, hiszen 
* hanglemez fölvétel  tökéletessége ma már ott áll, hogy pl. 
a mult évben készült el a Madách „Ember Tragédiájának* 
teljes előadás felvétele,  amelyet ha jól emlékszem kétszer 
ia közvetített a rádió. Ezen kivül a legkellemesebb szóra-
koztató zene fölvételek  állanak rendelkezésre és a legújabb 
slágerek megjelenésekor már hanglemezen is forgalomba 
kerül minden uj sláger. Aztán legújabban nagy városokba 
létesült hanglemez stúdiók már a nagyközönség rendelkezé-
s r e állva lehetővé teszik azt, hogy bárki hangját, vagy 
bármilyen hangszeren a játékát megörökítheti. Kitűnő peda-
iţugiai eszköz áll igy rendelkezésre, mert egy fölvételről 
' ilenörizheti bárki az előadás hibáit. 

Bizonyára sokan kíváncsiak arra, hogy miképpen ké-
szül a hanglemez ? Kezdjük meg a régi felvétel  módozatok-
Kai. itégebben a fölvétel  agy történt, hogy a szereplőt v. 
ízereplflket  egy nagy tölcsér elé ültették, amely tölosér össze-
sziikültvégén volt az a membrán fölerősítve,  amelyhez a 
vágó tű volt kapcsolva. A beszéd v. zene levegő rezgései 
a tölcsér egyre szűkölő járatában mind nagyobb amplitudój 
rezgéssel tetemes mozgató erőt képviselte. Ez a mozgató 
erö a tölcsér végén levő membránt a rezgés ütemében meg-
mozgatta és a membránhoz kaposolt tűnek követnie kellett 
a membrán rezgéseit. Ha most elképzeljük azt, hogy ez a 
tű egy viasszal bevont korongba a rezgéseket belevésheti 
egyszerűen ngy, hogy a korongot forgatjuk  és egy vezető 
szerkezettel csigavonalban a vágótüt kívülről befelé  vezetjük, 
akkor egyrészt a forgás  miatt leirt tfint  miatt, másrészt 
ugyanekkor a tfl  mozgása a membrán rezgései ütemében a 

osigavonalban leirt barázdát hullámvonalakkal tarkítja. Ez 
a hnUámvonal alak pontos mása a beszéd, ill., a zene rez-
géseknek. Minden zeneeszköznek, vagy emberi hangnak más 
és más tormáju hnllámrajz telel meg. Ha nem sajnáljuk a 
fáradságot,  akkor nagyitóval nézve meglepő hangképeket 
láthatónk egy gramafon  lemezen. 

Az ilyen ősi felvétel  viaszkorongra sem nem torzítat-
lan hangminőségű, sem nem tartós. Ugyanis a tórzitás onnan 
származik, hogy a tölcsér végibe szerelt membrán nem tud 
minden rezgésre egyformán  reagálni, vannak hangszerek éa 
rezgésszámok, amelyek az ilyen membránnak szimpatikusak 
és vannak olyanok, amelyek neki nem kedveznek Tlyen for-
mán bizonyos rezonanoia hajlama van a tölcséres fölvételnek. 
Mivel a membrán lemez kis átmérőjű, a magas hangokat 
részesíti előnyben és igy visszaemlékezhetünk a régi hang-
lemezek jellegzetes nyivákoló hangjára, a férfihang  gyenge, 
magas színezetű volt, a nőihang egyenesen rossz, mert tete-
mesen magas színezet adással teljesei élvezhetetlen volt. 

Természetesen ezeknek a régi lemezeknek a hallgatása 
nem volt valami műélvezet. Fentebb emiitettem, hogy fölvé-
tel közvetlen lejátszásra, nem volt alkalmas, mert a viasz 
pár lejátszás ntán átvágódott. Azonkívül a felvétel  csak 1 
példányban állott rendelkezésre. Ezért sokszorosítani kellett 
a fölvételt  tekintettel arra, hogy egy-egy fölvételt  sok ezer 
példányban kell terjeszteni. 

Idők folyamán  az az eljárás alakult ki, hogy a felvé-
tel után a „vágott" viaszlemezt rendkívül finoman  őrölt 
grafit  porral teljesen egyenletesen beporozták. Rendkívül 
fontos  volt a grafit  porral a lemez csiga vonal barázdáit 
ugy bevonatni, hogy a barázdák oldal hullámait is egyenle-
tesen vonja be a grafit  por. Minél egyenletesebben sikerül a 
hangbarázdák bevonása, Bnnál tökéletesebb hangszínt lehe-
tett elérői a hanglemez lejátszásakor. 

Ennek a grafit  bevonásnak az volt a célja, hogy a 
felületet  vezetővé tegye az áram részére. UgyaoiB az igy 
grafitpcrral  vezetővé tett lemez aztán galván fürdőbe  került, 
ahól a villamos áram hatására a fürdőben  lévő fémsók  és 
fém  a grafitozott  felületre  vékony fémréteget  vontak. Ez a 
fémréteg  attól függően,  hogy milyen keménységű fémet 
csapattak ki kellő szilárdságú volt már ahoz, hogy a viasz-
szat .óla leolvasztva, vele préselni lehessen melegítéssel 
felpnhitott  ebonit v. sellak korong masszába. 

Tekintettel arra, bogy nem lebet tetszés szerinti mennyi-
ségű préselt másolatot előállítani egy ilyen nyomópréBlemez-
zel, gondoskodni kellett több nyomólemez előállításáról. Egy 
viaszlemez fölvételről  csak egy nyomólemezt lehetett készí-
teni, azonban ezzel a nyomólemezzel préselni lehetett grafit 
porral bevont tetszőleges számú viaszlemezt, amelyekre aztán 
villamos árammal ki lehetett csapatni megfelelő  fémréteget. 
Igy kétszeres átvitellel rendelkezésre állottak a neria prés-
lemezek, amelyeket aztán megfelelően  fölfogtak  a présekbe 
és megindulhatott velük a préselés. 

Az ismertetett régebbi felvételi  eljárásoknak a fShibá-
jára a membrán korlátozott rezgőképességére már előbb 
rámutattam. Tökéletesebb eljárás kellett. A rádióerősítők 
technikájának kifejlődésével  meg is találták az uj telvételi 
forma  lehetőségeit. 

Ugyanis a tölcséres membrán felvevőnél  sokkal töké-
letesebb felvételt  lehetett késziteni a mikrofonnal  összekap-
csolt rádió erősitőkkel. A mikrofon  érzékenysége sokkal 
jobb lévén nem kellett a fölvételnél  valósággal a tölcsérbe 
gyömöszölni a szereplőket, hanem megteleld zenekari rende-
zésben játszhattak a zenészek a zenekari fölvételeknél  is. 
A mikrofonhoz  kapcsolt rádió erősítővel aztán majdnem tet-
szés szerinti erősítést érhettek el. 

Csnpán az volt hátra, hogy a villamos hangáramok 
alakjában nyert energiát egy megtelelő vágó szerkezetbe ve-
zessék. Ez a villamos lemezvágó tej nem áll egyébből, mint 
egy vékony drótn sok menetű kis tekercsből, amelybe a 
mikrofon  által felvett  hanghullámok keltette erősítő által 
felerősített  váltakozó rezgések belevezetődnek. 

Ez a kis tekercs középen üreges és a tekercs üregé-
ben egy kis vasfegyverzet  toglal helyet. Ez a vasfegyverzet 
aztán egy állandó mágnestől nyer mágnesezést. Ha a teker-
csen áram folyik  át, akkor a lemez az áramingadozásoknak 
megfelelően  még jobban, vagy kevésbé lesz mágneses, mint 
váltakozó áram hatása nélkül és végeredménykép a lemezke 
a tekercs által keltett mágneses térváltozásoknak megfele-
lően mozogni kezd. A tekercsen átfolyó  bármilyen kis áram-
változás hatására a lemez is hasonlóan megmozdul. Igy 
minden kis beszéd, vagy zenei rezgésnek megfelelő  áram 
változás a lemezkét hasonló ütemben mozgatja. 

Ha már most a lemezkéhez egy vágótüt kapcsolunk, 
akkor az oldalirányban ép olyan rezgéseket végezbet, mint 
a rezgő membránhoz kaposolt vágót ü. 

Már most nincs más hátra, mint a forgó  viaszlemezre 
ráhelyezni a vágótüt és csigavonalban vezető szerkezettel 
befelé  vezetve a vágófejet  a tü belevési a viaszba a rezgé-
seket A rezgések oldalirányban vésődnek be hullámos vésés 
formával. 

Ez a felvételi  eljárás sokkal tökéletesebb, mint az 
előbb tárgyalt, mert még az az előny is megvan, hogy a 
mikrofonhoz  kapcsolt rádióerősítővel a felvételt  színezni tud-
juk és gyenge hangokat tetszés szerint felerősíteni. 

A préslemez készítést is javították azáltal, hogy a 
felvett  viasz lemezt nem grafit  porral teszik vezetővé, hanem 
ezüst réteggel igen érdekes módon. A készre vágott viasz-
lemezeket beteszik egy zárt fülkébe  függőlegesen  lelógó 
ezüstdrót szálakkal párhuzamosan. A lemezek háta megé 
pedig fémlemezeket  helyeznek el. A fémlemezre  és az ezüst 
drót szálakra nagy feszültségű  egyenáramot vezetnek. A 
nagy feszültségű  egyenáram hatására az ezüst drótszálak 
elkezdnek lassan porladni és a levált roppant finom  ezüst 
szemcsék a viaszlemezek hátánál lévő fémlemezek  felé  repül-
nek, mert a fémlemez  .erős töltése igen nagy vonzó erőt 
jelent és a fémrészecskéket  fölgyorsítja. 

Igen de útjában áll a viaszlemez minden ilyen repülő 
fémrészecskének  és az ezüst szemosék a viaszba tapadnak. 
Megfelelő  idő elteltével a bevonat eléggé összefüggő  ahoz, 

hogy áramvezetésre alkalmas legyen. Azután a már ismer-
tetett eljárással a préslemezeket kétszeres átvitellel elkészítik. 

Ennek a bevonási eljárásnak az az előnye, hogy a 
szemcsék finomsága  miatt a tü által a barázdák oldalhuilá-
mainak formája  nem hamisítódik meg, azonkívül a szemosék 
finomsága  miatt a kész préselt lemezek is finom  szemose 
felületűek  és a tüzörej kisebb. 

Amint az elmondottakból kitűnik meglehetős bonyolult 
egy hanglemez felvétel.  Hátha még figyelembe  vennők a 
felvétel  rendező munkájának a nehézségeit, azt a roppant 
pontosságot igényid figyelmes  munkaköröknek az ismeretét, 
akkor lenne igazán csak tiszta képünk arról a szép iparágról, 
amely a hanglemez felvételt  kifejlesztette. 

A hanglemez felvétel  fejlődése  még beláthatatlan. Nyu-
gati államoknak már nagyszerűen megszervezett hanglemez-
muzeumai vannak, ahol a politikai és művész élet minden 
jelentős mozzanatok hangképben megrögzítve megtalálható. 

Azonkívül fokozatosan  terjed az a szokás, hogy pol-
gárok is fölvételt  készíttetnek egy-egy üdvözlő mondattal éa 
elküldik távoli rokonoknak, ismerősöknek, hogy ne csak 
levélben, hanem közvetlen szívélyes hanggal köszöntsék a 
távolból ismerőseiket. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Zavartalanul tovább működik a kéadlváaár-

holyi rom. kath. téli főldmives-lskola. 
A nyár folyamán  különböző híresztelések alapján 

a gazdaközönBéghez 1B eljutott az a hir, hogy a kézdl-
vásárhelyl rém. kath. téli foldmlvea  tokola bezárás elótt 
áll B sz lakola IgasgatóBágát olyan sokan kerestek fel 
erdeklődő levelekkel, hogy szükségszerűnek tarlja hlr-
iapllag közölni az alábbiakat: 

„á késdlvásárhelyi róm. kath. téli földmivea-
iskola, minden rosszindulatú híreszteléssel szsmben, 
zavartalanul folytatja  további működését s erre vonat-
kozólag as Illetékes mlnlBzterlnm engedélyével rendel-
kezik. Az Iskolába, korlátolt ssámban még belrathatók 
mindazok a 14 életévüket betöltött gazdalfjak,  akik 
legalább négy elemi osztályt végestek s legkevesebb 
2 hold földolrtokkal  rendelkeznek. A belratásbos azük-
aégea: 1. keresztlevél, 2 anyakönyvi kivonat, 3 iBkolal 
bizonyítvány, 4. állampolgársági bizonyítvány, 6. birtok-
bizonylat (2 holdról). 6. Erkölcsi blaonyltvány. Beirat-
kozni lehet október 14 lg. Aa előadások október 16-én 
reggel kezdődnek. Az iskola benniakásábB felvehetők 
14-20 év közötti Ifjak.  BennlakáBl díj: havi 600 lej. 
Eoben benne foglaltatik  B tandij, koszt, lakás, fűtés, 
világítás dija ls. Az lakola két évfolyamú.  Az elméleti 
oktatás október 16-től április 15 lg tart*. 

As tBkola igaagatóaágának fennt  közölt nyilat-
kozatához még csak annyit sseretnénk fűzni,  ami ró-
BBŰnkről, hogy a kéadlváBárhelyl földmiveB-lBkola  tovább 
működéséről szóló hir igaa örömet szerez minden szé-
kely gazdának, mert ez aa iskola 3 éveB munkájával 
nagyon szépen bebizonyította, hogy gaadaifjnságunk 
koraserü nevelése terén hivatása magaslatán áll. 

Miórt fontos  aa őszi mélysaántás P 
Növényeink nyáron sokkal több vlset fogyaszta-

nak, mint amennyi nyáron OBŐ alakjában a földre  hull. 
Hogy eat a vizet ráasükre biztosíthassuk, a téli csa-
padék (®ső éa hó le) felfogásáról  és megőrzéséről kell 
gondoazodouuk. Eintik egyedüli módja aa ósai mély-
szántás. Ed a saárazjág ellen a legbiztosabb védelem 1 
A mélyen feilaaltott  föld  magába veazl a vizet, nem 
engedi elfolyni.  Minél mélyebben azántunk, annál több 
vlset raktároshatunk el. Esért ne maradjon ősasel egy 
talpalatnyi föld  sem szántatlanul. Aa eke járjon 20- -25 
cm. mélyen. Da hogy sok vad, nyera fjldet  ne hozzon 
fel,  először csak egy-két ujjnyival azántannk a rendes-
nél mélyebben éa övről-évre csak ennyivel menjünk 
mslyebre, mig a 20—25 cm. mélységet elérjük. 

„ C S I K I L A P O K " 
Politikai, közgazdasági és saépirodalmi lap 

Előfizetési  AR: 
Példányonkénti ára 6 Lal. Megjelenik két hetenkint 
figess  evi* . Lei 160.— Félévi* . . . , Bű. -
Negyedévi* , 40.- Kfllfoldi*egyért*.  8 6 4 -

Magyarországra 12 Pengd. 
Hlidetéal dijak a Isgilosóbban számíttatnak. 

Kéziratok ntm adatnak vlsaxa. 
Nyílttéri kOilsmények dija soionklnt Lel 23.— 

Kiadóhivatal: Harourea-Cluo. Strada L O. Bratianu 66 
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I MODELL KALAPOK ] 
C tln naponként nj fonnák  olosó j 
i árban, aa«r t*]^n . t&.« t6]c \ 

V S N C Z B L T A N Á R N É N Á L 
Ugyanott káanftlmak  nslndan-
nomft  női kalapok aisArandt 
anyag koaaáadáaá'val. Kalapsk 
•taleldtása a legrövidebb idő alatt. 

Marcuraa-CluG, I. 0. Bratianu (Olmaá-
alum)-uooa 111. an., a Sörház köaelébon. 

H a l l ó ! 
Nyakkendők fordítása,  javítása és tisztítása. 

Clm: Vákár-Bzíet, Csíkszereda. 



• Ik oldal. 
I « 8 7 * a l « n k ( l l . 

DYONIBOS 
(Kr. 0. 397—437.) 

tlrannna Phlloxenoa görög bölcsészt éB kritikust börtönbe 
vetette, mert verselt ócsárolta. 

Egyszer ismét mage elé hivatta a filozófust  éa 
nlbél azavalnl kezdte neki a verselt. Egy Ideig kibírta 
Pbyloxenos, de aztán újból megfordult,  aa ajtó felé 
indulva. . . . . 

— Hová mégy ? — kérdé a király. 
— Vissza a börtönbe — felelt  PhylrxenoB nyu-

godtan. 
VIII. HENRIK 
(1509-1547.) 

angol király ötsaör nöalllt. Egyik feleaége  gyerekágy-
ban maghalt, kettőtől elvált, kettőt kivégeztetett (köz-
tük Boleyn Annát.) Egv hatodik feleséget  ls akart venni, 
de eredmény nélkttl. Mikor többak közt ugyanla adán 
király nővérét aajátkazüleg irt levélben megkérte, a 
hercegnő ugyancsak Bajátkezttleg irt levelében röviden 
éa világoaan válaszolt. 

— Köszönöm önnek, sire, a nekem szánt megtisz-
teltetést és örömmel elfogadnám,  ha olyan szerencsés 
lehetnék, hogy két fejem  volna. Da miután csak egy 
vau a ezt zzeretném megtartani: elnézését kérem, hogy 
ajánlatát vlassautaaltom. 

I. NAPOLEON 
(1769-1821.) 

mikor a spanyol háborúban 8 ivilla előtt állott hadaival, 
magához hivatta a város kormányzóját. 

— Ha ön 3 napon belől nem adja át a várost, 
mindent le fogok  „tarolni" I 

— Aat nem fogja  tenni, Síre — válaszolt a spa-
nyol tábornok. 

— Éa mlárt nem ? 
— M rt eaakhea a elmekhez: „Franciaország 

császára", „I á'ia királya", a Rajna szövetség védnöke* 
és .Swaltz Bfgltója"  bizonyára nem fogja  hozzácsatolni 
a „Sevillai borbély' titulusát. 

A császárnak tetaaet az ötletes válasa óa meg-
elégedése Jeléül nevetve nyújtotta kezét a tábornoknak. 

JOSEPHINE CSÁSZÁRNÉ 
(1763-1814) 

I. Napoleon feleaége  előtt egy napon megjelent udvari 
Rzabója, aki fla  részére valamely hivatalért esedezett. 
Uz Iránt való kérvényét át Is nyújtotta a császárnénak. 
Jasephlne megígérte a szabónak, hogy kérvényét párt-
fogóén  fogja  a miniszternek átBdnl. 

A fla  boldogulásán örvendő atya reménykedve 
tért haza. Azoaban nagyon megrettent, amint ottbon 
éazrevette, hogy a kérvény helyett tévedésből egy azám-
lát nyújtott át a császárnénak, amely a kérvénnyel 
együtt a zaabében volt, Rettegett tévedéae következmé-
nyeitől, félt,  hogy megbántotta vele n ceászárnét ÓB 
talán e miatt még ől la elbocaátja szolgálatából. 

Elmúlt néhány nap és mivel a szabó aemmi foga-
natját aem látta bibájáoMt, Illőnek tartotta, hogy a 
császárnét megkövesse éa fiának  nála maradt kérvényét 
átBdja. 

— Fölséges császáráé, — szólalt meg bátortala-
nt — B kérvény, melyet felaégednek,.. 

— Nagyon helyeaen volt megírva, — Bzakitotta 
félbe  a csáBiárné. — Már át is adtam a miniszternek 
és magam ia aaóltam érdekében. Lagyen nyugodt, fit 
cemBokára hivatalba lép. 

A szabó a meglepetéstől azóhoa aem tudott jutni, 
némán meghajolt és hazament. Otthon pedig Igy ssólt 
fiához: 

— Nagy urak kegyelmiben ne bízzunk, fiam; 
százszor okosabban teszed, ha apádat követed, azaz: 
nadrágot éa mellényt varrsz. 

SOKRáTES 
(Kr. e. 468-500) 

görög bölcs látván, hogy némaly ember drágán fizeti 
meg a melegágyak korán nyílt virágait éa i z Idő előtt 
érlelt gyümölcsöket, ezt mondta rólut: 

— Ezek az emberek talán attól falnak,  hogy a 
virágok nyílásának a a gyümölcsök megérésének Idejét 
nem érik meg, kttlönban fel  nem tételezhetem róluk 
azt a balgaságot, hogy a rosaaabbórt annyi pénzt ki-
dobjanak. 

JEFFERSON DAVID 
(1756-1826.) 

Az Amerikai EgyeaUlt Államok volt elnöke egy 
tevéiben B következő 10 óletazabályt adta egy rokoná-
nak, Thomas Jeffarson  Schmidtnek: 

1. Sohase halaszd holnapra, amit ma megtehetsz I 
2. Sohase tarbelj másokat azzal, amit magad la elbi'zz végezni 1 
3. Ne pocsékolj pénzt, mielőtt meg nem bírod szerezni I 

mert olcsók"6 h M , o n t s l a n dolgokat csak aaért, 
6 A gőg többe kerül nekünk, mint na éhzér szomjúság éa a hideg I 8 e*' 
6. Sohaae bánjuk, hogy keveaet ettünk I 
7. Semmisem fárasaté,  amit kéaaséggel teaaünkl 

. 8
f c

M l , y  KJ.skr»n okozott gondot és fájdalmat  az, ami Bohaaem következett be I ' 
9. Mindent a jó oldaláról aaemlélj 1 

H , J®"wH* Ta«". beszélnél, azámolj 
Ualg, de ha nagy*, haragos vagy, akkor taknolj 100 lg 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Október 6. 

Nincsen a világon még egy nép, amely 
történelmi emlékekben olyan gazdag és nagy-
multu lenne mint mi. A magyar nemzet törté 
nelme változatos a legdicsőségesebb küsdel-
mekben és megpróbáltatásokban. 

A múlthoz való ragaszkodás minden nem-
Bet életének legfontosabb  alapja. A nemzeti 
mult dicsőségén épttl a nemietek karaktere, 
életképessége és ellenállósága. 

A történelméhez tehát minden nép érthető 
szeretettel ragaszkodik. Ili magyarok, akiknek 
a történelme olyan állandó küzdelmet irt meg, 
nemcsak a magunk dicsőségét tudjuk meg-
becsülni, de nemzeti multunk egéai tragédiája 
arra tanit, hogy lovagias lélekkel tekintsünk 
minden nemzet életküzdelmére, amelyet meg-
vívott a történelmi sorssal szemben. 

A nemzetek történelmi sorsát igen válto-
zatosan jelölte meg a Gondviselés. Nincsen 
állandóság benne. Örökös küzdelem a létért, 
amelyben váltakozva követik egymást, a fel-
emeló éa lesújtó átmenetek. 

A magyar nemaet történelmének egyik 
ilyen megpróbáltatása az 1848 as szabadság-
harc befejező  eseményeire eaik. Történelmünk-
nek egyik leggyászosabb napjai ezek, amikor 
a dicsőséges szabadságharcunkat lehengerelte 
az osztrákokkal szövetkezett orosz henger. 
Tudjuk mi következett ezután. Az osztrákok 
megbocsájtást nem ismerő elvakultBága és 
gyűlölete kivégeztette a magyar szabadsághaic 
tizenhárom tábornokát. 

1849 október 6 án az aradi vár alatt kötél 
általi halállal, részben agjonlövéssel végezte 
ki az osztrák zsarnokság azokat a vezéreket, 
akik irányitói voltak a szabadság küzdelmének. 

Azóta lassan egy évszázad repült el a nem-
zet fölött.  De egy pillanatig aem fakult  meg 
az utódok szemében annak az áldozatnak dicső-
séga éa nagysága, amelyet a tizenhárom aradi 
Hős példája állított. 

— Sljegysés. Link Gyula azállodatulajdonos 
folyó  évi azeptember hó 18-an tartotta eljegyaeaót 
Csiszer I onkával, özv. Csiszár Antalné azttl. Erőaa 
Mária leányával, Csíkszeredában. 

Ismét tűrhetetlen a oalki bioska munkaja 
Amt az au.'óbbl hetekben a csíki bicska rendezett, 
egóazen feibáborltó.  — Megdöbbentő, bogy a nepünz 
mennyire elvadult és milyen vadállati kegyetlenseggei 
puiztltja egymást. Lassan BBégyeljük leirnl ezeket a 
testvérvérre szomjazó legénykidéseket. Azt képzeltük, 
hogy a bicska elleni elkeseredéseink javito'eg hatnak. 
Nam Igy történik. A nyomtatott betű nem jut el a falu 
fiatalságához.  H ányzlk közöttük a rendszerea falu 
munka. Egyetlen nBvelóai forrásuk  a korcsma, amely-
nek gőzéből a legsötétebb tragédiák Indulnak el. Caak 
a mult biten ez történt: Dánfalván  Abos Dávid szlven-
azurta Kató Vumost. aki nzonnal szörnyet halt. A 
gyiikoaság vlr.ua eredménye. A gyi kos a falu  legsae-
lidíbb legénye, aki iránt általános n réaavét, miután 
az áldozat provokálta éa kény szeri tette A bőst, bogy 
bicskáját használja. Misik eset: Bartalls Imre éa Jczsef 
csomortánl legényeket, Gergely Lajos és Gál Gynla 
csikazentkirályi legények támadták mec és súlyosan 
öaaaekéBaltók. A kórháaban ápolják. A Bar talia testvé-
rak Bzlntén a pálinkázó virtus áldozatai, akiket minden 
ok nélkül támadtak kl éB szurkáltak öaaae. — Ezen-
kívül Szentkirályon Simon Gargely azurkálta öasze 
Ticczos Miklós legénytársát. — Ei hogy a kép teljeB 
legyen — cslkmlndaaentl legények SBeptember 11-en, 
vasárnap délután a katholikus temető kez lében elfog-
tak egy csendőrt a azt akarták minden igaz ok nélkül 
megblcakézil. Ctak ugy szórakozási alapon. A pálinká-
iéi megvadult legényeket lefogták  a átadták a braasól 
hadblróaágnak. — Caak egy vasárasp története. Mennyi 
fájdalom  ÓB tragédia. Ezt mind el lehetne kerülni, ha 
népütk végre meghallgatná, hogy amit csinál az egye-
nesen öngyikoBság. 

— Gyasarovat. Kolumbán Simon birtokos, folyó 
évi FZ ptember hó 16 án, 80 évea korában maghalt 
Cslkszentlmrén. 

— Zongoratnlajdonosok. Szigeti aongorahan-s ? r ."TSórkezatt vároauikba éa zongorahangoláaokat 
vállal. Érdeklődni a Vákár-ttzletben. 

— Verekedések. Korpos Máténé szár hegyi 1«. 
kóa megverte Murga Petemét. 
. j r~ C í l a a ó r István kéBBonfeltlzl  lakós megverte 
Aadrái Vilma nevü szomszédját, mert aa aa udvaréra 
áthajló Bzllvafáról  pár gyümölcsöt letépett. 
. L X ~ Pál Teréz 41 éves dánfalvi 
lakós még 1936 ban szidalmakkal teU levelet küldött 
Zsigmond Istvánná nevü haragosának, ki nat ünvéd-

Ű B k T m h a v l é a 2 o S o i e J 
— Elitélték a srerenosekerék miatt. Barger 

Harmann kolozsvári lakós a mu't nyáron Tumádfürdőn 
szerencsekerékkel  hanárdjátókot foMatott.  A S t o t t 

SETSISS F ^ T T T 1 ^ . î • ^'l el-í 
rasra ás 2000 lej pénzbírságra ítélte. 

— Adományok ai egyeakől menedékház 
építéséből. A Kárpátegylet csiki osstálya ezutonnyug-
ttosa aa alábbi összegeket: Maylander M. 600 lej. 
Imreh Kálmán 200 lej. Krauaz Jánoz 150 lej Bzékely 
Liazló, Magyari D»zső. Dr. Eithes Endre, Ifj.  Díczy 
János 100—100 lej. Hanter Ernő, Hódoaay Kálmán, 
Ajváss-cóg, Vócsey és Biró, Kováts Janő, Czell Bőrgyár 
rt, Motteimann Gáza. György József,  Csedő János, Gál 
Imre, Bermann Marku?, Liff  *r Marcell, Baszak Gynla, 
Haller éB D u'scb, Ico-cég, Welaa Zaltán, Farkas Inre, 
Schwartz Alfréd.  Ralnboffar  Garő, Csáazár Józaef,  H»-
láaa F., Hankó Zoltán, Bara Ágoston. Ksrda Árpad, 
SaBok turiatae'ylete Nagyvárad 50—60 lej. Bariaaák 
Márton, ÖBV Mihálv Gergel.vné, Vámsaerlmre 40-40 
lei. Mihály István, FaaakaB Janő, Adler Sándor 80—30 
lej, Nurldsáuy Andor, Ferenc Mihály, Ürmös sy Janó, 
Dávid Béli, Adler László, Veress László, Midarag lit-
ván. Gil Ferenc, Papp János, Ifj.  Szőcs László, Dara-
dics Zoltán 20 —20 lej. Dragomán Janó 11 lej. Magyari 
Géaa, Sipoa Gábor, N. N., N. N 10-10 iej. Termé-
BBetbenl adományok: Krauu Láazló Szentdomokoa 1 
veder, 4 füst  cső, ablak, ajtó vasalás, ablaküveg, Bseg, 
matrscfáaaon,  kályhatető ÓB cső. Bara Móaes 200 lej 
értékben deszka, Szakács Károly 6 drb zsák 120 lej 
értékben, Hankó Ziltán gyógyaaerek a mentóazekróny-
hez, Viktória Bzövetkezet Szentdomokoa 150 kg. mész. 

— Járványsserüon lépnek fel  a hirtelen 
halálesetek. A szívbaj olyan betegBóg, melyet nem 
lehet járványosnak mondani s BB utóbbi Időben olyan 
mértékben Bsedte áldozatait, hogy e kifejezést  kellett 
használnunk. — Nagy Lajos 51 éveB tölgyesi fürész-
gyári munkást munkahelyén érte utói a salvbónulás 
B BBOnnal végzett vele. 

— Véncsa Illésné 62 éves tölgyesi asazony az 
udvarán dolgoaott, mikor rájött a Bzlvzavar. ö izzeeaett 
éa azonnal megbalt. 

— Bncber Izidor 65 éves hódosai lakós Bzintán 
munkák őzben kapott szívrohamot s azonnal meghalt. 

— Bőrtönből kérvényealk a betörő. Bareníz .1 
Jízsef  betörő régi Itmeróse volt a tzikely megyek 
hatóságainak. A rovottnculiu betörőt a bacaul törvény-
szék 3 évre, a c-Ikszendal 8 évre és sz udvarhelyi 4 
évre Ítélte B tüntetését most a negyedik fegyintézet-
ben tölti ki. Onnan fo'yamodott  a csikBaeredai törvény-
azékh' z s büntetésének összesítését kérte, A biróstg 
a kérésnek helyt adva, öaazbttntetéaét 12 évben álla-
pította meg, amiből még 5 év ven hátra. 

— Lopott fat  adott al. Az erdőklhágásoktt 
Igen szigorúan ellenőrzik moBtanában B egy kereskedő 
sem meri megpróbálni, hogy lopott fát  vegyen. O.tean 
8;efan  Naftug  gyimeai gazda fát  vitt egyik füréBateiepre. 
Útközben a csendőrség igazoltatta és megállapította, 
hogy aa o dalfoboló,  mellyel a fát  lebélyegeztek, ha-
mis. A gat di a vallatásra előadta a maga készítette 
fabélyegzőt  B bevallotta, hogy azért csinálta, mert a 
bélyegxetlen fát  egy kereakedő sem akarta tőle meg-
venni. Ujy tihne, mint a kereskedő ellen eljár á j induit. 

— Gondatlanságért elitélték. Clobotaru Nulu 
tölgyesi lakóa felesége  a mult nyáron 2 éves gyerme-
két az udvaron játaaanl hagyta. A gyermek felmáBzott 
a kut peremére B beleesve megfulladt.  Az aBszonyt 
gondatlanság miatt 2 havi elzárásra é 2000 lej pénz-
bírságra Ítélték, da az Ítéletet 3 évre felfüggesztették. 

— Elásott a j a rdan a ha lá l ra ütötte magat. 
HÍVIBI Józaef  41 évea vasúti fakeaő  gyergyóazentmik-
lúaon egyik nap hajnalán Bio'gálalba igyekezett A jár-
dán megcauizvs, elesett és fejét,  testét összeütötte 
A zuzódáEokat kiheverni akaró ember hazament éj 
lefeküdt,  majd pár órával később kiszenvedett. A halált 
az eBéB következtében beállott agyvérzés okozta. 

— Elköltötte a rabiaott pénat. Vandorman 
Aneta békási lakóa feljelentést  tett a csendőrségen, 
hogy Tudor Vaeileval 6750 lejt küldött egy gyergyoi 
kereskedőnek, de as a péizt nem fliette  be oda. A 
kihallgatás során Tudor bevallotta, hogy a rábízott 
pénst elköltötte. EijáráB indult ellene. 

— Megdobáltak a koroamát a részeg lege-
nyek. Márton Domokos és Imre vacsárcsl-i testver i 
a Fodor-korcsmában vigaaatalédtak. Mikor az Ital fe 
jükbe szállt, kijöttek a korcsmából s buc«uaóul kövek-
kel kezdték azt OBtromolni. Magánvagyon rongálás 
miatt eljárás Indult ellent k. 

— Lekaszálta a más aa'jnját. Barabás Ka-
rolina alfaluai  lakós feljelentette  unazatestvérát, Bar i-
bás Sándort, mert lekaszálta és elhordta az ő aarjuját 

— Magverte a nagyanyját. Aa öregek Iránti 
tlaatelet megrendülése jeliegaeteB tulajdonaága a mai 
fiatalságnak.  Török Isivánné dltról lakós saját 16 esz-
tendős leány unokáját jelentette fel.  AB öreg asszony 
maazelnl állította unokáját, majd mikor aa a munkát 
rendetlenül végeate, megdorgálta a gyermeket, kl vi-
tzonBáaul jói elverte nagyanyját. 

— Ellopták a faját.  Dandu Ioan békási lakós 
feljelentést  tett a csendőrségen, hogy valaki 700 drb 
fáját  ellopta. A csendőrség nyomoz a tettes után. 

— Gyújtogat aaért elítélték. Elekes Máté 
gyergyónjfalvl  67 éves gazda, 1937 november 16 án 
felgyújtotta  öav. Fodor Ferencné csűrét A tüs követ 
kestében a caür éa a Baomsaódaágában levó iatáiló 
elégett Mint n nyomozás kiderítette, Biekes tis esz-
tendőn keresetül együtt élt aa asuonnyal s mikor ez 
kitette, bosBBuból felgyújtotta  a cattrt. A bíróság egy 
évi elBárásra, két év jogvesztésre és 20.000 lej kár-
térítés megfizetésére  Ítélte. 

— Előleget vett fel,  de nem siállltotta a 
munkát. Gheorghiu I le ajnádl állami iskolai tanító 
feljelentette  Gábor János odavaló Iparost, mert az 
előleget vett fel  valamilyen munkára, de aem BBálli-
totta a megrendelt munkát. Gábor el ia iBmorta a tanító 
követelését. 
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MeheM-e gyakorlati pályára? 
(Folytatás és vége.) 

A holnap utja. 
Kétségtelen, hogy es a felfogás  ország 

részünk egyes gyárainál indokolt. Kétség-
telen az is, hogy a falu  ifjnsága  emiatt job-
ban ragaszkodik amúgy ÍB kevés földjéhez, 
ami leszegényedésünket jelentheti. De ezek a 
tények mind időszaki jellegűek. Eljön as az idő, 
amikor a felesleg  nyomása következtében eny-
hül ez a félelem,  de nekilnk nem szabad ezt 
as időt megvárnunk, hanem el kell foglalnunk 
az üresedő vagy megüresedett helyeket, pél 
dát mutatva a minket figyelőknek  Annál is 
inkább, mert ez a félelem  nem indokolt. Talán 
igaz egyes iparágakat, a nagyobb vállalatokat 
tekintve. De kisebbségi iparunk és kereske-
delmünk tekintetében nem. A mi népQnk a 
múltban a kisiparban és a kiskereskedelemben 
helyezkedett el. A jövő utja is ez. Lehet, hogy 
gyáraink megszűnnek. Lshet, hogy nagyválla-
lataink felbomlanak  vagy kicserélődnek. De 
kisiparunk és kiskereskedelmünk, a tulajdon-
képeni lényegünk kUlső nyomásra Bem tUnhet 
el. Caak egy eeetben : ha versenyképtelenekké 
váltunk. Itt van tehát a másik feladat:  meg 
kell erŐaitenQnk, meg kell szerveznünk a kis-
ipart és kiskereskedelmet. — Tudásunkkal és 
képzettségünkkel olyan színvonalra kell emel 
ntlnk, amely értékénél fogva  birja a versenyt. 
A tudás hatalom. Az érték már fél  győzelem, 
szintén szólva a gyárakban való alkalmazá-
sunk titkát is ebben látom. Eljön az fdő,  midőn 
az alkalmazás kéidÓBe nem politikum, hanem 
szakképzettség kérdése leBZ. Ezért bár ma ki-
látástalannak látszik az ipari, kereskedelmi 
pályákon való elhelyezkedéB, ea senkit vissza 
ne riasszon. Az ifjúság  kérdése nem a ma, 
hanem a holnap kérdése. Holnap p?dig az fog 
győzni, aki ma hívebben, felelősségteljesebben, 
nagyobb tudással készül fel. 

Uj lehetőségek 
Azonban nekünk nemcsak a múltra, vagy a 
jelen lehetőségeire szabad gondolnunk ctupán, 
hanem uj lehetőségeket is kell keresnünk. 
Igen sok szakma meg kiaknázatlan az ifjusá-
gunk részéről. A kereskedelemben a textil és 
cipő, illetve vegyesáru kereskedések, iparban 
az órás, ékszerész, műszerész, bőrdíszműves, 
fodrász,  fényképész,  könyvkötő, pék, kályhás, 
bádogos, kárpitos, címfestő,  seb. iparágak való-
sággal szabad lehetőségek, amelyeket különö-
sen tanult ifjúságunknak  ki kell használnia. 
Num is beszéltem arról, hogy a játékgyártás, 
a kézimunka, mintatervezéa, kerámia milyen 
aok lehetőséget nyújt a feléjük  fordulóknak. 

Távolról nehez receptet adni. Minden ifjú 
nak komoly tanulmányozás tárgyává kell tennie 
vidéke piacát és kínálkozó lehetőségeit és csak 
ezek figyelembevétele  mellett szabad döntenie. 

Ninos alacsonyabb rendű 
pálya. 

A másik nagy kérdéscsoport az, hogy kik 
menjenek gyakorlati pályákra? Régen erre a 
kérdésre azt felelték  a Bzülök, aki eszes, az 
tanuljon, aki buta, az menjen inasnak. Ez az 
osztályozás eredményezte azt a téves felfogást, 
amelyik a gyakorlati foglalkozásokat  alacso-
nyabbrendüeknek bélyegezte, lenézte. Különö-
sen szomorú az a tény, hogy ez magyar beteg-
ség volt. Ma azonban már tul vagyunk ezen. 
A foglalkozás  nem teáz felsőbb  vagy alacsony-
rendübbé senkit. Hanem ellenkezőleg: a fel-
sőbbrendűség vagy alácsonyabbrendüBég hatá-
rozza meg a munka milyenségét. Tudnunk kell, 
hogy a tudatlanság iparunk és kereskedelmünk 
iezuliéaét vonja maga után. Ha iparos és ke-
reskedő társadalmunk általános éB szakmai 
műveltsége csökken, iparunk éB kereskedel 
műnk az itt élő népek versenyében alul marad. 
Viszont ifjuságunk  érdekének, műveltségének, 
képességeinek növekedésével iparunk és ke-
reskedelmünk életképesebbé válik s győze-
lemre jogosultabb less a megindult versenyben. 
Ei a tény azt jelenti, hogy mielőtt ifjuságunk 
gyakorlati pályát választana, lelkileg és szelle-
mileg a legteljesebb mértékben készüljön fel. 
Még ninos módank arra, hogy a faluról  be-

ő y e r g y ó i ţ l ţ t 
áramló ifjúság  műveltségét befolyásoljuk.  De 
meg vagyok győződve arról, hogy amilyen 
mértékben növekedik a középiskolát végzett 
ifjuságuak  térhódítása és munkabírása, munka-
teljesitő képessége, olyan mértékben fog  a 
falu  rákényszerülni arra, hogy műveliebb, ta-
nultabb, öntudatosabb fiait  kü'dje iparosnak, 
vagy kereskedőnek. 

Kik menjenek hát gyakorlati pályákra? 
A legjobbak legképzettebbek legöntudatosabbak. 
Ez a kérdés fogja  eldönteni, hogy milyen érté-
kes, versenyképes lesz a jövő iparos és ke-
reskedő társadalmunk. De ez a kérdés fogja 
eldönteni azt is, bogy tudunk-e és milyen mér-
tékben tért hódítani az eddig kiaknázatlan 
pályákon. Et a kérdés fog  feleletet  adni arra 
is, hogy a *>i ifjuságunk  megérlette e törté-
nelmi hivatását és ki ludja-e védeni azokat a 
támadásokat, amelyek ma még hűséggel, tudás-
sal, felelősségtudattal  elhárithatók! 

Mehetünk-e gyakorlati pályákra? Másként 
nem! Da igy meuni kötelességünk 1 
Zenehangversenyre készülődnek 

a székely műkedvelő zenekarok. 
A ssékelyföidl  műkedvelők zenesaövetsége novem-

ber hó 27-én rerdezl meg harmadik nagy zenehangver-
senyét Ssárhegy, nagy községében. 

Evvel a kulturális megmozdulással kapcsolatban 
Molnár  János,  a senesaövetaég megyei tagozatának 
zenesaeriő karnagya, a követkeső felhívással  fordul  a 
ssékely műkedvelő zenekírokroz: 

— Kérem  a megye székely  műkedvelő  zene-
karait,  bogy a Oyergyószárbegyen  rendezendő 
zeneversenyre felkészülni  és  azon feltétlen  trószt• 
venni szíveskedjenek.  A verseny 1938 november 
bő  27 én délután  2 orekor kezdődik,  e közbirtokos-
ság nagytermében. 

A népdal-zenekarok,  tetszéss?  érint  választott, 
két  ballgató,  egy lassú és  egy gyors csárdással 
versenyeznek. A szövetségi  serlegért  kötött  darab 
a „Juhász  legény,  szegény  juhász legény'  című 
népdal  d  mollban. 

Fúvós  ós szimfonikus  zenekarok tetszés  szerint 
választott  darabokkal  versenyeznek. Kötött  darab 
ninos. 

Hifzerc,  hogy hosiza hallgató-unk után — ami 
rajtunk k.vül álló okokból tcr.ent — a megye mlcd*n 
mükedveiő zenekara kötelességének érzi, hogy a ver-
senyen részt vegyen. 

Az engedély meg van. 
Zongora, cimbalom, nagybőgő rendelkezésre áll. 
Benevezni sz mélyesen, vagy iriaban alulírottnál, 

Gyergyó;zentmlklíB, Cal. R g. Fard. No. 64. 
Molnár  János. 

A magnnk résaéről csak annyit, hogy a székely-
földi  műkedvelők zenessövetaége ma már több mint 
aenebtrát egyesület, tklk faluról-falura  jáivi a muzsika 
leikén keresztül kereBlk a tehetséget, ami még bárdo-
latlan formában,  da ól éa ereje van, amit ha meg la 
találnak, Báláktól mentesen hoanak falszinre. 

Szeretettel kísérjük áldásos munkásságukat ami-
ről Időnkint be ls számolunk. 

Csiby. 

A bászk nyelv és nyelvik közötti rokonság. 
A Bpsnyol polgárháború poklbban hosszú hónapo-

kon át azertpalt a harctéri jeientéBek között a bászk 
front.  Az olvaBók kösött sokszor felvetődött  a gondo-
lat, bogy miféle  nép és milyen nyelv ls as a bászk 
nyelv ? 

A básakok földrajallag  egy derékazögü terület 
körűi helyezkedtek el, amelyet Biscay-iöbölnek nevrz 
nek éa amely sz Atlanti íceén partján Bpsnyol es 
Franciaországot öBBcekötl. Htrom francia  és negy spa-
nyol tartományra, illetve megyére terjed kl a basak 
föld,  amelynek lakói Igen büszke emberek. A spsnyal 
béBskok ,BUBzkádunákl' nBk nevezik magukat, ami 
embert jelent, mig a francia  báBskok .vászkok'-nBfc, 
ami viszont félfis  jelent. 

A nyelvészek ma ii két homlokegyenest ellen-
kező álláspontot képviselnek ebben a kérdésben. AB 
egyik csoport sserlnt a Mszkok Ibéria őslakóinak le-
Bzármaaottjal, mig a másik CBoport ast állítja, bogy 
maga as lbr nép nem létesettaoha és Ibéria csak föld-
re jel elnevesés, amelyet a spanyol, portugál félszigetre 
alkalmaatak. 

A msgyarásat as, hogy a bászk nyelv — a köl-
csönvett ssavaktól eltekintve — a nyugateurópai ember 
ssámára olyan nehéa, bogy a legenda sserlnt még as 
ördög sem tudta megtanulni. 

Nam régen Georges Kolovrat francia  nyelvésznek 
egy brosúrája jelent meg arról, hogy mi 1B az a báaak 
nyelv. Kolovrát, amikor ezt a munkáját megírta, a 
párisi nyelvészeti társaság éa a sansebestian-i bászk 
tanulmányi társaság tagja volt. Sztmnnkra azért érde-
kes es a mnnka, mert őt Ismerték elsőnek, mint olyant, 
aki a példák tömegével blsonyltotta, hogy a baszk 
nyelv rokonságot mutnt fel  a magyarral és általában 
a finn  ugor nyelvekkel, sőt a Japánnal ls. 

Biró JánoB, a gyergyól ssékely foglalkozott  első-
nek a nyelvrokonság kérdésével, aki több mint 6 év-
vel ezelőtt, lövenl egyetemi tanulmányai során, a két 
oyelv össiehaBonlitáBával tudományos alapon foglal-
kozott. Már ekkor közölte írásban a két nyelv kösöttl 
r<kon vonásokra vonatkosé észrevételeit a belga és 
magyar tudományos körökkel, nevezetesen Dr. Matlva 
Adrlon jezsuita atyával, a namnri egyetem bölcsészeti 
éa irodalmi fatu'tásának  neves tanárával, aki 1932 év 
októberében adott válaszában irja, hogy as ügyet a 
legkiválóbb nyelvészekkel együtt megvizsgálva, nem 
találtak olyan tanulmányt, amely eddig e nyelvrokon-
áig kérdésével foglalkozott  volna. Világos mindenekből, 
hogy Bíró János már az említett francia  nyelvésat ia 
megelőzve hoata nyilvánosságra a két nyelv állítólagos 
rotcnvooatko'ápalt. Blénessy  Alajos. 

Műkedvelői előadás! "flM 
Marica Grófnő 

1938 évi október hó 22 és 23-án. 

H Í R E K . 
— Szüreti mulatság. A .Kolplng" Legényegylet 

mult hó 25-én vasárnap, eBte 9 órai kezdettel tartotta 
meg Bzüreti mulatságát, ami aa idei szeaon legelső, de 
jól sikerült mulatsága ÍB>olt A műsorban csoporttán-
cok: Hora éa Palotás, majd kűlönböaő aaüreti, saóra-
koztetó trefák  szarepeitek. Kisbíró: Portik Lajos, Iczíg 
korcsmáros p )dlg Szantpéttrl L\cl, mint a műkedvelő 
gárda kitünóiégai aaórakoztatták a közönséget. 

— Haaaaaág. Puskás István városi tisztviselő és 
Csiby Manci úrhölgy mult hó 23-án tartották esküvő-
jüket. Gratulálunk. 

— Magyar tanitókl AB országosan hasanált 
éa legjobban bevált Oizdac—Kandray-fóle  egységes 
tankönyvek as 1938—39. tanévre la újra engedélyesva 
lettek 183—1938. ssám alatt. Baen könyvek tehát nyu-
godtan használhatók ngy az összes felekezeti,  mint as 
állami mBgyar Bsekclós iskolákban. Kaphatók lapunk 
kiadóhivatalában. 

— Tolvajt fogtak  Gyergyössentmiklóson. 
Gyergyószentmlklóson ez utóbbi Időben nagyon elssa-
porodtak a lopások. A rendőrségnek hosszas nyomosán 
után végre elkerült a tettest letartóztatni Adorján Tibor 
mázolóaegéd RZ «mélyében, kit átadtak az ügyészségnek. 

— Magyar tannyelvű nleml iskolák eddig ls 
leginkább a Gtadac—K*ndray-fdta  Olvasókat használ-
ták, melynk árban olcsóbbak B t&rtalomban a legjobbat 
nyújtjuk. Fenti kinveiet ez uj tanévre is mlnlszterileg 
jóváhagytuk 183—1938 szám alatt Eredményesen csa-
kis a Gtadac—Ktnidray fala  magyar-román nyelven Irt 
9gfságes  tmk nvvekből taníthatnak magyar tanítóink. 
Kiphatók aa I—VII. o-iaiályra a Vákár L könyvkeres-
kedésben Cslkszeradábtn. 

— Verekedés ErősB Jánosné és György Istvánná 
maroBfől  lakósok öfszevesstek.  Erőssné férjének  ls 
elpanaszolta a dolgot, kl ugy vélte azt elintézni, hogy 
meglesGyörgy Istvánt éa ngy megverte, hogy egy 
hónap g ágyban feküdt.  A két asszony ellen rágalma-
zásért, Erőss ellen pedig sulyoa testisértéa miatt eljárás 
Indult. 

— Magyar iskolák Agyaiméba I Kérjen Ingyen 
mutatványt a Kandray—Gazdac elemi iBkolal V. osz-
tályú csak román nyelvű tankönyvből, mely könyv 
felöleli  az ÖSEZIS aaükségeB tárgyakat könnyed stílus-
ban román nyelven. — A könnyű éB mégis tökéleteB 
nyelvezet foljtín  kisebbségi tanítóinknak és magyar 
növendékeiknek óriási könnyebbséget jelent ez a könyv, 
mely szerzőknek eddig ismert jó munkáik közül talán 
a legsikerültebbnek mondható. Ára 60 lej. Kapható a 
Vákár-üzletben Csíkszeredában. 

— Saáa lej miatt Zöld Ambrus és András 
János remetei gazdák együtt fuvarostak.  Mikor munká-
juk árát megkspták, egy korcsmába betörtek osztoz-
kodni. ES sikerült ÍB, da az utolsó vztz lejsn össae-
veaatek. Zi d ngy elverte táraát, hogy aa 30 napon 
tul gyógvu ó sebekkel került az orvoahoa. Smyoa teatl 
sértóaárt 3 hónapi elzárásra éa 6000 lej pénzbírságra 
ítélték. 

— Eltépte a szerződést. Barabás János és 
testvérei gyrrgyóu;falvl  lakósok köeheljbell illetmé-
nyüket eladták Márton Ignácznak. Márton az»rződ-at 
kötött B azt a tesivsrekkel aláíratta. Mikor Janoshos 
ment, hogy az a Bsergódést Írja alá, ez összetepte azt. 
500 lej pánzbüntetósrn Ítélték. 

— A szomszédasszony miatt. Ana Gheorghe 
FÜCSS békáal lakéa feljelentette  férjét  a csendőrségen, 
meri állítólag BBomazédaBBaonyávat tettenérte. — Aa 
asszony az uj büntető törvénykönyv alapján hánaaság-
töróa miatt akart eljáráBt Indítani férje  ellen, de a 
csendőrség megállapította, hogy az előhozott bizonyí-
tékok nem merítik kl a tettenérés tényét s aa eljáráBt 
megszüntette. 

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

No. 2298-1938. Az érdekelt kereskedői tudo-
mására adatik, hogy az 1938 msrc'us 29 ón kelt 868. 
számú Minisztertanácsi határosat sserlnt a jövőben 
csak olyan cukorrépa éa takarmány magvak hoshatók 
forgalomba,  melyek a „Statlunea de Ameliorarea Plan-
telor (Cinj, Bucureşti ós las!) sl controlul seminţelor* 
által analizálva vannak. 
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— Csiksaereda város uj polgármestere. 

Cslkazered* vâroa polgármeatírtvá Saáaa Gargely 
ügyvédjelöltet, helyettes polgármaiterré Zbarcea Teodor 
volt törvénysaékl blrét nevelték ki. 

— Légvédelmi gyakorlat. Aa oraaágoa légvé-
delmi gyakorlatok keretébe városunk légvédelmi azer-
veaete la belellleaakedett. A gyakor at megmatatta, bogy 
mindenki lameri e veaaély eaetán a köteleBaégét. 

— UJ aebéaafflorvoa  a oaikmogyei közkór-
báa élen. A c?ikczíredai áll. köakérháa élére D;. Teofll 
P^acniaicn Eebéaaíóor»oat neveaték kl, aki már el ia 
foglalta  eaen álláaát. 

— Uj pénsügyigaagató a kivetési osatály 
élén. Gardo Gaeorghe a caikmegyel pénattgyigasgaté-
aág kivetéal éaalályának eddigi penzdgyigazgatóját 
Lngoara helyeitek át, aa ottani péi z igylgazgatóság 
behajtási éa k flietéal  ügyoaztályáiak élére. — Girdo 
helyét Colcnlescu Vaa'le pénaügylgazgató foglalta  el, 
aM már át is vette a caikmegyel pénz igylgaagatéaág 
adémegállapltáal éa kivetéal oaatályát. 

— An őaai nagyvásár. A Ssent Mihály-napi 
országos vásár általában aa óriási kínálat os a vásár-
lást k>d vetlenség Jegyében aajlott le. Aa állatváaár 
saeptember 27—28 án aajlott le Igen nagy felhajtáa 
mellett, kerealet aaonban nem volt. Szokatlatul sokas 
jelentek meg Maroaiorda vármegyéből, ahonnan a vá-
sárlások nagyobb részét kötötték. I{y ösBzesen 610 
vásár köttetett. Aa árak a következők: I. oaat. tehén 
10 ezer lej; II. oszt. 8 ezer és III. oaat. 6 - 6 ezer lej. 
Az ökör <ra élősúlyban 13 lej kg-ként. Igáa ökör párja 
1 osst. 12 -14 ezar lel; II. oszt. 8-12 ezer lej. Lo-
vakban nBgy volt a kínálat, azonban vásárt nem kö-
töttek. Lé árak: I. OÍZ>. lénak párja 20 ezer lej, II. 
oezt. 12—16 ezer lej. — 29 én, a kirakévásár minden 
eddiginél nagyobb aaabáan volt, aajnoa nem vísirolt a 
köaönaég. Voltak kereakedők, akik még vámpénaüket 
aem árulták kl. 

— Aa okleveles gasdak figyelmébe.  A leg-
újabb kormányrendelet értelmében c«k as okleveles 
gazdák viselhetik a gszd «mérnöki (Inginer Agronom) 
elmet, akik tagjai a .Colegiul Iigineriior -nak. Éppen 
ezért az E G E tervbe vette, hogy megkíséri a ma-
gyar oklevfllea  gatdáknak az említett kollégiumba való 
felvételét.  Köaöa akció Borán tehát felkéri  Erdaly ma-
gyar kisebbségi okleveles gazdáit, hogy október 16 lg 
küldjék be aa E. G. E központjának eredeti oklevelü-
ket, annak fénykép  masolatát, az állampolgársági bizo-
nyítvány hlteleB másolatát, ügyészségi ártatlansági 
bizonyítványt (eredatlbec) Az eredeti oklevelet — aa 
akció b.fbjaaéaével  — aa egyeBÜlet vlBazaklildi tulaj-
donosinak. A kórdés nagy jelentőségére való tekin-
tettel Bzámiiuak arra, hogy a felhívásnak  záros határ-
időn beiül meg leaa aa eredménye. 

— Táno kurzus nyilik folyó  évi október 2-án 
(vasárnap) Ciiiksierediban, a „BacuMBti" élteremben. 
Beiratkozni a kezdetnél lehet eBie fal  9 órakor. 

— Aa E. O. E. által októb?r hó 2 ára hirdetett 
cslkciekefalvl  gazdanapot a rendezőség kŐEbejött aka-
dilyok miatt bizonytalan Időre elbalaczioita. 

Jól sikerült as E. K. E. ardei mulatsága. 
Ai Erdélyi Kárpát Egyesület Caiksaékl Oiztálya folyó 
évi Bieptember hó 25-én a Snta-f  n>óben levő shl-
ugróteltp melegedő bézáná' Igen jól elkerült erdei 
mulatságot rendezett. Az utóbbi időben mind ritkábban 
rendeznek ilyen erdei mulataágokat társadalmi egye-
sületeink, pedig ezek a legjobb alka rnak arra, hogy a 
várói éa fa'n  népe a ssabad természet vidító varázsá-
ban ossz? malegedj*k. A gyönyörű Bsép óssl Idő Igen 
alkalmas volt erra a mu'ataágra, melyet a környező 
falvak  népe szép számban késett fel  8 a városi pol-
gárság la meglehetős arányban képviselve volt. A mu 
lat?ág a szokásos Bzórakcztató Ezimokon felül  egy igen 
megszívlelendő mtiarr számot ls elkönyvelhet. A r-̂ zt-
v-ivó vendigek közül ugyanis főgiaináelnirunk  két tanára 
100 AB 50 l*jeB jutalmat ajái ott fel  a táncban részt-
vevők közül a két legszebb s.ótterbe öltözBtt székeiy 
leánynak. A hirtelenében összeállított zsürl hrmaroŝ n 
oda ls Ítélte a nagylelkű adományt az arra legérdeme-
sebbeknek. A két Edományoaó ötletével olyan példát 
mutitott, ami mindenkor megérd'ml. hogy megörö-
kítsük. Bz 'kely leáayalnk pedg láthatják, hogy a i<ó-
t.-sruba viaelése nemcsak a legszebb népi eríny. h<nero 
olyan dicsőség, amiírt eli-msréfit  éB ju-alraat is alnak. 
A k-z Ipményeré-t ped g fi^ye'mébo  aján'ju'r összes 
társadalmi egyesületeinknek, hogy azt műsoruk kere 
tébe beillesztve, a siőttes rnhák vlseléBére Így jóakera'u 
ösztönzést adjanak. 

— Halalosáa. Jáno Ernőné s«ü'. Keresztes Anna 
28 éves koriban, sz"pti»raber bó 26-án meghalt Calk-
szerodában. Temetése 28 án volt nagy részvét mellett. 

— Lopás. Cilip Iian lóvésti lakós Mjalent̂ st 
tett a cieedó:Bígen, bogy ismeret'en tettesük 2800 
lejét ellopták. 

— Egy óv gondatlanságból okozott ember-
ölésért. J reTc uc litván mârmţroBl IlletŐBégü fsmno 
káa az uivölgyl förásiBsemnél  a döntött fákat  eregette 
le a c j untat ón. Egyik Ilyen leeresztett szálfa  elütötte 
Bajoc Dnmliiu mArmaroai Illető ̂ gö munkást, kl asor-
na! fzirnyet  halt. Jrretc'ucot gondatlanságból okozott 
!m^iílé?f

1
rt  5"!í2 f o g Í é k  • • klróBég egy évi börtönre éa 2000 lej pérzbflntetéare  It lte. 

— Tolvajt fogott  a biro. 0 áh litván ca k-
csomortani kczaégl bíró a napokban leüaent a somlyói 
csendőrórare. hogy saálljanak ti, mart tolvajt fogtak 
a faluban.  A kiszálló csendőrségnek megkötözve átad 
ták C-iorba András (ubák) gylmeeköiéplokl c'gányt, 
ki a falutan  több lopást követett el. A tolvajról klde-
^ ""ocselekminyekért már egy ess tendőt Bit fogháaban. 

Tün a Mioas-toatvérak helyi bőrOzletében 
Folyó év azeptember 28 áu ente 10 óra tájban a Miegs-
testvérek brassói bőrkereskadő cág helyi flóküz  etében 
a ssolgálatos rendőr füatöt  ésalell. A mindjobban n 
nccára kltédu'ó fnat  éa as égett gumi ssaga arra val-
lottak hogy az üzletben tüz ütött k', mely Igen lasaan 
terjed. A köaben előkerített üzletvezető kinyitotta as 
ü>letet, amelyből olysn erős füat  tódn't kl hogy perei-
kig nem lehetett oda behato'nl. A mag kezdődő álla-
potban levő tUaet pár veder vizael Blkerült e!o:taDi, 
majd megállípltáat nytrt, hogy a tűzet a rosszul záródó 
kéménytisatltó ajtón át kipattanó aalkra okoata a ha 
aat id <jében óaare nem vették volna, Igen nagy sze-
rancsétlenség Bsármszhatott volna belőle. A tűz követ-
keztében Usabb mennyiségű ta'p éa bőr elégett. 

— Elütötte a vonat a saskeret. A vasúti 
pályatest le nem zárt védkorlátja Igen sok sz»renc«t-
lenség okozója volt. A napokban a 3573. ssámu t»her 
vonat G,ergyóból Madófalva  felé  Igyekesve, a R»koa 
éa Madéfalva  közti sorompónál Albert Márton dánfalvl 
gazda Bzekerét ütötte el. A aaekéren kilenc an ültek, 
de Bzarencaére csak a hátulaó réBse került a vonat 
kerekei alá. Igy la hárman könnyebben megaérültek 
A helyszínre kiérkező csendőrség megállapította, hogy 
Bucsa Peltu pá'yaőr nem zárta le a sorompót és tz 
okozta a balesetet. A hanyag pályaőr ellen eljárás 
Indult. 

— Engedély nélkül fat  hoaott aa erdőből. 
Márton Ignác csikszentklrályl lakós engedély nélkül 
fat  hordott as erdőből, AS erdópásstor tettenérte s a 
kivágott fákat  as ő udvarán lerakatta, azokat meg 
órséB végett ráblsta. Mikor a fákra  kltüaött árverés 
határideje eljött, a csendőrség megállapította, hogy 
Márton a lefoglalt  famennyiséget  eladta. Márton erre 
190 lejjel megakarta veestegetnl a esendő: őrmestert, 
aki eljárást Indított ellene trdóklhágáB, lefoglalt  Ingó 
ság elBikksBstáBa és hatósági köseg megvesztegetése 
miatt. 

— A lovak köaé esett. LakatoB D'nes cslk-
szontklrályl lakós szekerével Csíkszeredából haza haj-
tott. Loval elkoptak e ó a lovak közé esett, melyek 
ÖBBze-vlsBza t-posták, A helyi kórházb&n ápolják. 

— Turizta közmunka. A Kárpát Egylet C*lkl 
0 z álya eznton Is kis i BB egyesület tagjaival, hogy 
október hó 2 án, vará'nsp a tusai melegedő báanál 
közmunka-napot render, hogy a tagok áldozatkész 
munkájával a ehl-telepet a jövő Bz.>zonra előkéezlthesBe. 
As egyesület kéri a tagok minél nagyobb Bsámban való 
részvételét, hogy ngy mnnkáju kai, mint tanácsaikkal 
a kösöa munkához hozzájáru janak. A sutái melegedő 
ház befejezése  Igen fontos  lenne a teli Bseson meg-
kezdése előtt, mers a téli sbl tacfo'yamra  jelzett ko-
lozsvári turlBtákat od« lehetne elEzálláeolni s ezáltal 
BZ egyesület jövedal mhez is julna. 

— Kösaönatnyilvánitás. Hálás szívvel kötz'in-
jük meg fZ  együitércéBt miüdaickiak aa Ismerősöknek, 
jóbarátoinak, akik szeretett jó édesanyánk özv. Ssántó 
Jizaefné  elvesztésével ért gyássunkban felkerestek. 

KÖBZőnlük a részvétnek minden megoyllatkozísát, 
amely aonyl oldalról és olyan nemes lslküséggel vett 
minket körűi édesanyánk tragikus halála alkalmával. 

Gyiszoló család 

Élt  TES1  TÉSl 
Tisztelettel  értesítem  a mélyen  tisztelt  ve-

vőimet,  hogy folyó  évi  október  hó 1 éa a 
cégemet megszüntettem  s ezúttal  mondok  kö-
szönetet  szíves  pártfogásukért. 

Tisztelettel: 
Gál  Imre  vegyeskereskedő 

Csíkszereda. 

J:il  TESJ  TÉSt 
Tisztelettel  értesítem  Csíkszereda  és  vidéke 

igen tisztelt  vevókőzőntégét,  bogy a 
Gál  Imre  fűszer  és  veyyeskeresltedését 

folyó  évi  október  1-én  átvettem, 
ahol ezentúl is a legkedvezőbb  árak mellett 
pontos kiszolgálással  leszek  a nagybecsű 

vásórlcközömig  szolgálatára. 
Síives  pártfogást  kirve,  vagyok 

Teljes  tisztelettel 
1—3 Borbély  Sámuel,  Csikszertda. 

A n. é.  közönség  axivea figyelmébe! 
FérB-szabó  műhelyemet  átköltöztettem 

saját  házamba, Dr. Pál  Gábor ur háza 
m68é'  grakorlótéri-uooa  4 szám, abol ipa-
romat tovább folytatom. 

Főtisztelendő  urek szives ügyeimébe 
ajánlom  a reverenda  szakszerű  készítését. 

Szivei  pártfogást  kér: 
Ágoston Gyárfás,  férfi  axabómeater. 

— a-s 

Üzletünket áthelyeztük 
a Tdlefon  kfzpont  mailé, aho' a 
megssokott figyelmességgel  ál-
lunk közönségünk rendelkezésire 

DEÜTSCH HÍRLAPÍRÓBA es kölcsönkönyvtár. 

E l a d ó a g y d r b 8 h ó n a p o n , t e n y é s s - i g a a o l v a n y o a 
y o r k s h i r a i k a n , Z s r b o a a I s t v á n - n a l Zsögöd-
f ü r d ő n .  2 -

Fiirészcsarnok ^ : S!" 
Sâudominic (Szentdomokos) községben. 

Cim: 
Kocsis Sándor, Braşov 
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• I 
Értesités. 

Tisztelettel hozom becseB vevőim és Ismerőseim 
szíves tudomására, hogy Ferencjy Márton ur alkalma-
sásomból kilépett. Nevezett as én nevemben semmiféle 
munkát nem vállalhat. As én tudtomon kívül k âsliit 
pénzszekrónyek bístooBágáért falelősaéget  nem vállalok. 

Egy 5 H.  P. petroleumos  favágógép  üzemké-
pes állapotban  eladó.  Tisztelettel  : 

Puskás Dénes. 

Varrógépek Kerékpárok 
Alkatrészek • 

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

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. I 

Drovina Vorono ni>4p óksseréss-mester esaton hoss» a 
DiCillld IGlGllli Uiaa n. ó. kSsanség sslves tudomására 

hogy műhelyét I. O. Onoa-uooa 12S ••ám alá (Siabó 
Hlhály-fale  hái) helyezte át, hol továbbra is a tóle 
megssokott pontossággal áll t. vevőinek rendelkesásóre. 

ZOYIQOVCL  kitűnő,  rövid,  béosi gyártmány 
mahagóni színben,  olosón eladó. 

Cim a kiadóhivatalban 

HEGEDUORAKAT 
conserv atoriumi módsaar 
saerint, j u t á n y o s á n ad: 

S P R E N O Z G I Z I , M. -Oiuc . 
8tr. I. Q. Dnoa (Qlmnázlum-nooa) 180. 

No. Port. 144-1938 
PUBLICAŢIUNE DE LICITAŢIE. 

Sabsimnatal port&rel-gef  adac la tnaoştioţă pnbltat la 
sensal legll art. IX. din 1881. § 102, respectiva LXI. din 1908 
§ 19 camrft  luciarlle nrmStoare, a. a ; 1 vac& roşie, 1 var a 
alb&, 1 oanapea, 2 vaol rofll,  Care In arma d fC 'Sn la i  No. 1731 
din annl 1931 al Jodecktoriei de ocol din Ueroarea-Cloo, s'aa 
ezaovat ln comuna Lnnaa-de-sos 'n favorul  exeB7atOTolal 
Príma Cassa de PAstrare 9. A. d'n Frumoasa, repr.. prln Dr. 
Fejir Ştefan  advooat din Frumoasa, împotriva exeovaţilor 
losnltori din som. Lnnoa-de->us, pentru inoasstrea oapltalulut 
de 13500 lel al aooes. prin rucuţ.e de a opertie şl cirt g'au 
preţuit ln 4100 lei, se vor vinde prin ltoltaţfe  publică 

Peot'U eirptulrea aoestel Ueltaţlunl pe ba a deolsulul 
"o. G. 1987—1938 al Judecătoriei de aool Merourea-Cluo, se 
filează  terminal pe ziua de 4 Ootomrie anal 10 8 orele 4 
p. m. ln Lanca-de-sas şl toţi oul aa voie de a oumpăra, sant 
Invlttţi prin aaest edict 'tl observaţia aoela, cA lucrurile aua-
•mlntlte vor fi  ţ&udute lo s-nsnl legll L I , din 1881 fj  107 ;t 
108 oelor, oarl dau mal malt, pe l&agă solvtrea la bani gata 
şl ln oaz neoesar şl sab preţal de strigare. 

Pretenzlanoa, oare e de looassat face  8364 lei oapltal. 
dobinzile cu 3V0 socotind din 7 AprUle 1934, Iar spesele p&uă 
aoum stabilite de 1023 lei 75 bani. 

întrucât mobilele, cari ajung la lloltat'e, ar fi  font 
ezeovate şl de alţii şl aceştia şl-ar fi  a&ştigat dreptul de aoo-
parire, lloltaţ a prezentă este ordonată şl ln iavoral aoeato.a 
ln ssnsal ait XLI din 1908. §20. 

Dat ln Msronrea-C'lno, la 7 Septemvrie 1938. 
Portftrel-sef: 

A. Mihalaohe. 

Elköltözés miatt e l a d ó egy épületes 
belsőség, mely áll 3 szoba, konyha, 
kamra, pince és kertből. — Oim a 
vákár nyomdában. 

• v a m t t Vikte A m n t t l M N , M««K«KHM 

ELADÓ BIRTOK  SZ\TVÁRMEGYÉBEN  E'nd  í 
Seatmártól  10 kilóméterre,  egv községtől  1 
Jrm re, állomáttól  fél  kilóméterre  fekvő  100 ki» 
holdas  b rtok,  lakóházzal,  gazdasági  épületek-
kel.  Bővebb  felvilágosítással  szolgál  lapunk 
szerkesztősége. 




