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Őfelsége  II. Károly király születése napja a nemzet ünnepe. 
Királyi szavak: 

aUgy a mai kormány férfiaknak,  mint asok-
nak, akiket majd aa idók során as ország 
vezetésére hivnak, a következő tanácsot adom: 

Ha ast akarják, hogy hírnevüket megőriz 
zék és hogy ea aa ország szeresse őket; ha 
azt akarják, hogy én, mint Uralkodó megadjam 
nekik ast a támogatást, amit kormányaimnak 
meg kell adnom, ea a jövőben mindenek előtt 
és kizárólag a gaadálkodás és közérdekűség 
általuk hiánytalanul képviselt Baellemétől függ. 

Legyen meggyőződve ea aa ország ós az 
én egéss népem, hogy erről a helyről, ahol a 
Mindenható kegyelméből éB népem akaratából 
vagyok, megingathatatlanul őrködöm aaon, hogy 
az én és országomnak ez a kívánsága szentül 
teljesíttessék*. 

Egy  szent kötelesség: 
Romániának mostantól  kezdve  uj utakon 

kell  haladnia.  Ki  kell  hangsúlyoznia  nemzeti 
lényét  és a határok  sértetlenségét,  de  más 
eszközökkel,  mint  vitéz  katonáinak  feláldozá 
sával 

Végtelen  hazaszeretettől  áthatva  emeljük 
hát magasra a román kultura  zászlóját  s 
tartsa  azt fönn  értelmiségünk  kemény  karja, 
hogy büszkén  lobogjon  azon a helyen, melyet 
megérdemel.  Emelje  azt örökké  magasra a 
kultura  harcosainak  égő  lelkülete  s legyen 
olyan e/ős, hogy semmi vihar ne tudja 
ledönteni. 

Királyi  szavak a tanárokhoz  és  tanulókhoz: 

Királyotok  bizalommal  tekint  arra a jövő 
nemzedékre,  melynek  hivatása,  hogy őt  tá 
mogassa azon bajok leküzdésében,  melyeken 
egy ország bármikor  átmehet. 

Legyetek  méltók  tehát  a belétek  helye-
zett  bizalomra. 

Önöknek pedig,  tanár urak, jut  a nehéz 
feladat,  bogy a lelkek  vezérlői  és  kovácsolói 
legyenek. 

A kimondott  tudomány  mellett,  melyet 
nekik  nyújtanak,  az Önök nagy kötelessége 
beléjük  oltani  azt, amit  drága  nagybátyám, 
1• Károly  király  mindenek  fölé  helyezett: 
a jellemet. 

Ezen ifjaknak  tehát,  kik szép  példákat 
követni  készek,  adják  Önök azt a munka és 
tudományszeretetet,  amelynek  birtokában 
egy nép  a haladás  útjára  lépni  képes. 

Az a bizalom,  melyet  a jövő  nemzedékbe 
helyezek  él  bennem azok iránt  is, kik azt 
'•lökésziteni  hivatottak. 

Őfelsége  II.  Károly  király,  az ország 
uralkodója,  október  hó 16 án tölti  be 45 ik 
f  le tévét.  Ebből  az alkalomból  az ország népe 
lelkes  szeretettel  veszi körül  uralkodóját.  Az 
ünnepből  őszinte  érzéssel  veszi ki részét  ennek 
az országnak kisebbségi  magyar népe  is. 
Hagyományos  királytisztelettel,  ezeréves  di-
nasztikus  hűséggel  veszi ki részét  abból  a 
tiszteletből,  amellyel  az ország népe  uralko-
dóját  mai napon körülveszi. 

A mi szemünkben az uralkodó  minden-
kor az Isten  kegyelméből  való felsőbbrendű-
séget  jelenti  s ma is hiszünk abban, hogy az 
Ö bölcsessége  és  komoly  felkészültsége  az 
ország minden  fajú  kulturája  számára meg 
találja  az igazságos  és  békés  lejlödés  útjait. 
Ha  valamikor  szükség  volt  a kiegyensulyo 
zásnak arra az útjára,  amelyet  Őfelsége  annyi 
sok hozzáértéssel  jelölt  meg a nemzet számára, 
akkor ma különösen  élő  valósággá  kell  válniok 
azon intelmeknek,  melyeket  a királyi  szavak 
olyan tökéletes  megfogalmazásokban  tárnak 
elénk. 

Őfelsége  a férőkor  teljességében  van. 
Energikus,  határozott  jelleme  közismert.  — 
Személyében  minden  olyan kellék  összponto 
sulva van, amely az uralkodáshoz  szükséges. 
A kiváló  katonától  a hozzáértő  közgazdászig 
és  társadalom  kutatóig,  minden  iránt  érzéke 
van és  különösen  bámulatos  az az előrelátó 
készség,  amellyel  a nemzet tennivalóit  fel-
ismeri. 

Őfelségének  egész  nevelése  és  élete  bi 
zonyság amellett,  hogy Benne az ország igazi 
épitőt  talált.  Mint  százMos  végig  küzdötte 
az 1913 évi  bolgár  háborút,  amelyben a ka-
tonai  tudása  nagy szolgálatokat  tett.  Az 1916 
évi  háborúban 11. Károly  király  ezredes  volt 
és  a 70 ik gyalogezred  parancsnoka. 

A király  frontharcos  volt.  Ott  küzdött  a 
frontkatonaság  soraiban Háborús  tapaszta-
latai  nyomán létesítette  a hegyvideki  har-
cokra alkalmas  hegyi vadászezredet,  melynek 
parancsnoka volt.  Ez az ezred  részt  vett  a 
Tatros-völgyi  nehéz  harcokban, amelyekben 
szemtanuk állítása  szerint  a király  a vitéz 
ségnek  és  íérőas  bátorságnak  számos tanú 
jelét  adta. 

Így  vált  Őfelsége  a román népnek  legen 
dás  hősévé.  És amikor most, születésének 
45-ik évlordulóját  ünnepli  az ország népe, 
érthető,  az a szeretet  és  lelkesedés,  amely 
minden  vonalon megnyilatkozik. 

Nehéz napok. 
A feszültség  nehezen oldódik fel.  A világ hely-

zetet megfeküdte  kedvetlenség csak nem akar elmu'ni. 
Ugyanéivá Bemmit nem óraik a vlazoovokon a müncheni 
békekötés Jótékony kibontakozása. DJ ha aat lehat 
mondani, valahogy még nehezebbé kezdenek válni aa 
idők. A célkitűzések világszerte a fgyverkezésak  fo-
kozása körül ÖBPpontosulnak továbbra la. H« lehet még 
Inkább megélénkült a hadiipar, mint eddig. 

lllndes aat Jelenti, bogy a nagy ellentétek nem 
slmultBk el. A leszámolások érája csak eltolódott. A 
bajok megmaradtak, az egymás elleni acsarkodtok 
még dühtaebbekké váltak óa ki-ki maga mesterségét 
folytatja  tovább. Kéazülődlk éa felmérhetetlen  vagyo-
nokat von el a gazdasági Jólét terülatelról csak azért, 
hogy a pusztítás holttökéjébe fektesse. 

Olyan az általános helyzet, mint a vízbe fulladó 
kilátása'. Mig kapott egy lélegsetet DJ nemsokára 
Ismét alábukik s esetleg végérvényeaen el ia sttlyed. 

A világban a dolgok már nagyon el vannak fuse-
rálva. A világháború mánl esztendőkben mig lehetett 
volna megépíteni egy ssebb egy boldogabb Jövőt. Ht 
a bosaau gyűlöletes elvakultaága helyett, ez okoaság, 
a józanság vette volna kézbe an uj elrendezkedő Irá-
nyítását. E<y falusi  ssatócs, egy háborúi nyomorúsá-
got átélt utolsó BBenvedó kesében más maglátások felé 
fordult  volna aa emberiség aülyedö hajója, mint asok-
nnk n kormányosoknak markában, akik nem tudtak aa 
as al»c<ony Indu'atoV fölé  emelkedni. 

Egyébként a vliág képe pontosan mutatja, hogy 
valahol nagy hiba történt. A korlátoltságnak ÓB elva-
kultságnak müvéBal fokig  érő kiteljesedése kellett, 
hogy idáig jussunk. 

Mindenki látja, akinek ezeme ven, hogy a busz 
esztendő alatt kitenyésztett mai gyűlölet és ellentét 
tu1. van az okos szó megoldásokat található lehetősé-
gen. Csak ideig óráig tar.ó elhárításokra képesek azok 
a kapkodások óa erőfenzltÓBek,  amelyeknek sikerült 
ma la bizonytalan Időre megmenteni a helyzetet. 

A legjobb pillanatokat elazalaaatotta a világ. A 
világháború utáni közvetlen adottságokat bűnös könnyel-
műséggel lábbal tiporta. S ma itt van egy világnézeti, 
politikai alapon elvadított emberiaég, amely minden 
pillanatban kéaa egymáa torkának ugrani. Itt van sze-
münk előtt egy világ Bzellem, amely minden elképzelhető 
vagyonát, munkáját a fegyverkezés  szolgalatába á'lltja. 
Djlgozlk, mint aa állat, elvonja szíjától az utolsó falat 
kenyeret, hogy vaaba, pusztító fegyverbe  fektesse. 

M>rt minden ellenkező állítással szemben Így 
állunk. Kár áltatni magunkat. Abból a sz-llemből, 
amelyet a világ politika két évtized alatt an emberiség 
nyaka köró szőtt, nem szabadulunk ki szép szerével. 
Minden arra mutat, begy ma caak eltolódott a negy 
•ilazámolás, hogy később erőteljeaebben törjön kl azok 
zízitt a nagyhatalmi törekvéaek között, amelyek azután 
magukkal rontanak mindenkit. 

C a l i n Miaiiiiizter naoM&g. 
Bucureşti, október 11. 

A közigazgatási tudományok intézetének vezetői 
elismerésük jaléül díszvacsorát rendeztek Calinescu 
Armand belügyminiszter tiszteletére. A banketten azá-
moB pobárkíszöntó hangzott el, amelyekre Caine'cu 
miniszter fontos  kijelentéseket tartalmazó beszédben 
válaaault. MioJanek 
miniszteri tevékenységet méltató szavaiért a ezzel 
kapcsolatban kiemelte azt a nagy segítséget, amelyet 
aa Intézet nyújtott neki a közigazgatási reformtörvény 
megalkotása során. 

H rogoztatta a továbbiakban, bogy a törvény meg-
alkotásával kapcsolatban kél megállapítást kell tennie. 

1 Az u| kizlgaagatásl törvény, ellentétben aa 
ilyen természetű régi reformokkal,  a polgárság szem-
pontjából nem jalentett uj terheket. 

2. A tartományok a lakosság általános megelé-
gedésére, a legkisebb nehézség nélkül vették át a régi 
megyék közigazgatási hatáskörét. 

Elégedetlenséget caak aaok részéről lehetett ta-
pasztalni, akik a megyei költaégvetéaeken ólőzködtek. 
E kis csoport zúgolódását ő dicséretképpen fogja  fal. 

A közigazgatási reformot  az aj 
alkotmány tette lehetővé. 

— A régi tapasatal átokra gondolva, folytatta  a 
belügyminiszter — feltehető  a kérdés: miképpen slke-
rllt migvalóaitant ezt a nagy müvet ? A reform  alsp-
••írnél n«m voltak ujak. A román törvényhozó több 
laben próbálkozott Ilyen természetű újításokkal óa a 
iUérleteket mindannyiszor sikertelenség kísérte. A ma-
gyarázat egvszerü: a közigazgatás uj alapjainak lefek-
tetése aa 1938 Ibi fabruárí  alkotmány létesítette uj 
politikai rendszer keretében ment végbe. Malyek e rend-
szer jellemző aajátságal, mennyiben könnyítette mag 
e tartós mtt véghezvitelét? 

— A régi rendBaerben a választási szempontok 
voltak aa Irányadók. Felelősaégről csak történelmi 
vonatkozásban lehetett beszélni, tehát nem létezett 
ténylegea felelősség.  Husa éven keresetül a választók 
hangulata aaerint oldották s kötöttek a ea lehetetlenné 
tette a munka folytatólagosságát.  O a maga résaéről 
elismeri, hogy po'. tlkal pályafutása  során része volt az 
általános választójog előnyeiben a hálátlan lenne, ha 
megtagadná elismerését a néptől. Viszont ugy érzi, 
hogy büntettet követne el aa ország magas érdekelvei 
azemben, ha nem Jelentené kl, mlsaerlnt egy nemzet 
sorsát nem lehet csupán választási szempontok irányí-
tani. Aa uj rendszer megszüntette ezt a kultuszt óa 
helyébe aa egyéni kiválóságot ttltette, a kormánytevé-
kenység veaérlő elveiként pedig az állandóságot és a 
folnlőwAcftt  Hölte kl. 

Az ÖRÖKHÜLLÁM 8 havi garanciával csak 225 lei 
8 - 3 tt CORSO" női és férfi  fodrászüzletben. 



2-ik oldd. C S I K I L A P O K 94. Biáa. 

A román nép ünnepel: Őfelsége  II. Károly király 45 éves. 
As a] összetételű parlament. 

CaUneacu mialsater ezután rámutatott arra, hogy 
as aj alkotmány ai időknek inkább megfelelő,  ko 
molyabb alapokra helyezte a képviseleti rendszert. 

— Bgy napon — úgymond — össie kell Blnle as 
alkotmány Által megállapított összetételű parlamentnek. 
Ennek as időpontnak azonban egybe kell esnie as 
államélet normális fejlődését  akadályozó régi veszélyek 
teljea feled  ásóval. 

• kormány nem tér ol ai addigi 
irányvonaltól. 

Baaaéde további részében bangoctatta a mlnlsz 
ter, bogy a köalgazgatáei reform  mecvaióailáía csak 
ugy vált lehetővé, hogy a kormány előaőieg rendet éa 
nyugalmat teremtett aa omágban. Ki ne emlékeinek 
ez elmúlt óv utolsó ÓB as uj év elBŐ hónapjainak 
aaarchlkua jelenségeire, melyek nugbénitottak minden 
nemű építő mu:két. Az ál.'am a szakadék szólén állott. 
Ha pedig miodenfitt  nyugodt, épitő munka folyik,  helyre-
állt a bizalom B aa állam péezügyei is rendbe jöttek. 

Bár igen BulyoB p iianatokat ólt át sz omig, 
Őfelaége  kormányának belügyminisztere egy leraert 
külföldi  állemfetflvel  együtt elmondhatja .Nézzétek 
koaemet, Egy csöpp vér aem tapad hozzá." Ez a pa f-
tlka pedig n*m volt pillanatnyi számítás, vagy fül-
politikai BzttkBégesség következménye, hanem azt egye-
dül és kizárólag az állam magasabb érdekel éa kívá-
nalmai diktálták. Ez a politika tehát — hangsu'yozta 
a belügyminiszter — váltoaatlan marad. A kormány 
egy hüvelyknyi vei sem fog  eltérni aa eddigi irányvo-
naítól. Eat vagye tudomásul mindenki. H t valaki padig 
aat képzelné, hogy valami e tekintetben megváltozott, 
Illetve megváUozhatlk, a magam részéről nem eján'oa, 
hogy kiBérietekbe kezdjen. Különben ÍB az orsság egész 
lakossága tudatában van annak, mit jelentett a rend 
helyr-já'litáaa. Mi történt volna, ha a külpolitikai ese-
mények Eulyos belBó vajuiáwk között lepnek meg 
minket? Saereacaére ménképpen történt. Az es?ms-
nyek Bulyos fordulójánál  R mánia teljes su lyal ban 
gostatta szavát ÓB egy újjászületett c raz ág tekintélyé-
vel vódbette meg érdekelt. Kijelentem, hogy sabaŝ m 
örvendtünk nagyobb tiazidletaek kü földön,  Rimánla 
aoh&sam tanúsított nagyobb öauralmat, mélt'Bágot éa 
tisztessége: a külpolitikai problémákat Illetőleg, mint 
ma. Természetesen végső „következtetésben mlcdsn 
Baját ereinktől fdgg.  Eaért Őfelsége  kormánya a leg-
nagyobb nyugalommal, de ugyanakkor a legnagyobb 
határozottsággal a hadsereg gyökeres felszerelésén 
tevékenykedik. 

Vükül a ielkierők fontosságáról  beuélt a belBgy-
mlniszter s befejezésül  felhívta  a tz  orBiág nép't, 

-13 r-si'<v dermato a biaaik a nemaet jövőjáben. 

Gazda-nap Csikcsekefalván. 
Aa Erdélyi Gazdasági Egyesület hatalmas azrr 

vező tevékenységéről már aokazor szólottunk e l»p 
hasábjain. 1 «mertettük a Caikban magrendezett gaada 
sági tanfolyamokat,  a női háziipari tanfolyamokat  íe 
mindazokat a kezdeményezéseket, meiyek révén az 
egyesület e vármegye gszda-népében a Bzakmsl érdek-
lődést felkelteni  igyekezett. 

A gasda embernek a röggel való állandó kap-
csolata mallett nagyon nagy sziksége van arra, hogy 
ez^n a széleskörű tudást igénylő életpályán izmereteit 
állandóan gyarapítsa, tapaBBtalatalt másokkal megvi-
tassa s a gondolatok és kezdeményezések e cseréje 
folytán  rokon érzés támadioa benne* a boizá hssonó 
aorstáraakkal való gyakori összejövetelre. Az Erdélyi 
GazdaBágl Egyeattlet oiy váltósa'os szervező programjá-
ban ilyen á'lomáat képea a ga&de-ntpob magreLdezóae 
ia, melynek célja nemcsak a gazda-taraad^lom Bsakmal 
ismereteinek gyarapítása, hanem a gtzda-ráteg kebelén 
belül a társadalmi élet éa közösség érzéa megterem-
tése, hogy e találkozókon keresztül a gazdákat a tö-
mörülés, a gazdasági fejlődés  és érdekvédelem közös 
vonalon fu'-ó  gondolatára rávezasae. Örömmel üdvözöl-
hetjük tebát körünkben a kezdeményezést a ea örö-
mttok mellé az elismerés zászlóját la meg kell hajta-
nunk, amiért az egyesület vezetősége aa első ilyen 
gazda-nap megrendeséaének helyét olyan mretcaé&tn 
megválasztotta. 

Calk földje  tudvalevőleg nem a leggavalléroeabb 
hozammal flzei  a termelőnek. Ennek oka résaben a 
zord éghajlat, amelynek Bsesnélyeasége még ea éles 
azemü caiki ember élőit la kllamerhetetlen B a nem 
várt fagyok-slvatarok  bizony sokszor oly an bárokat 
okosnak as amúgy la sovány termésben, hogy hosszú 
Időre elveaalk a gazda kedvét a földdel  való fogla-
kozástól. Nagyban hosBá (árul ebes a másik foglalko 
záal ág, a duaaa termő erdő, mely nehezebb, de ke 
vesabb munkával Jobban flaet  a vele foglalkozónak. 
Da a calkl fö  d bltványságának másik és sokkal bü-
nösebb tényesője épp n maga a caiki gazda, abl a 
jövedelmezőbb foglalkozás,  es erdő és a ve'e kapcao 
latos futó-faragó  Ipar kedvéért óaldók óta elhanyagolja 
földje  megművelését s ba aa megélhetését nem tudja 
biztosítani, vándorbotot vág a fenyők  alján eit;rfllő 
mogyoró-rengetegből a más tájak felé  vesai útját, abol 
rá a testvéreitől való elszakadás, az e'n»maetlenedés 
veszedelme vár. 

Siha helyesebb gondolat nem Indult tehát mentő 
körútra e földön,  mint éppen az, amely a csiki ember-
nek a fóldMz  va'ó visszavezetését c^Ioaaa éa benne 
a föld  Baeretetét felébreszteni  Igyekszik. Mart rá kall 
veaetot eat a népet arra, bogy bármily Bovány ls ea a 
kla földdarab,  ésszerű gazdálkodással, a maradi elvek 
kUDsaSMlésével, céltidatoB termelő munka folytatásá-

val még  mindig kl lebet belőle aajtolnl olyan jókora 
darab kenyeret, amennyi a rajta élő nemzedék fenn 
maradásához BzükBéges. A tapogatózás, a patópáloa 
teapedés heJyell az építő, fej'ódó  munka útjára kell 
lépni csupán s rövid pár év alatt u) termeléBl ágak 
meghonoaitáaával, a földművelés  módszereinek gyöke 
rea megreformálásával  fányea  eredményt lehet felmu-
tatni s a piac megszervezése szinte magátél fog  menni, 
ha a táraaB körökbe tömörttlő gazdatársadalom egy 
séges érdekképviseletei utján veszi fel  a vásárló, fo 
gyaaató közönséggel a kapcsolatot. 

A gasdaközöaségoek eat az átformálását,  aa ön-
mentéa nehéz munkájára való ránevelését vállalta az 
Erdályl Gazdasági Egylet akkor, mikor e'.óá'lott a 
azervezáal munka e legújabb változatával, melyet a 
gazdauapok jelentenek. A hely megválasztása pedig a 
calkl helyzet tökéletes Ismeretire ÓB igen beiyea ér-
zékre vall, mert A'.csik földje  aa, ahol leghamarább 
lehet terméseredményeket felmutatni  s A'cslk népe az, 
amelyikben aa óriási kivándorlási arányszám dacár» 
még a legtöbb ragisztodást tapsBBtalhatíok KB ő«l 
'öld, az őú birtok megtartást iránt. A bét társközség 
CsifBzentmárton—C  ektfalva  népe mindenkor » legtöbb 
megárthat tanúsította a haladni vágyán kesd ̂ ténye-
zőseivel szemben, amit Baépen fejlődő  szövetkezeti 
élete IB bizonyít. 

E helyen tehát újólag arra kéljük Alc-lk és az 
érdekelt községeik Bzéce'.y g>zia-népét, bogy j Menj t-n 
meg minél nagyobb számban a rendkívül nagyjelentő-
ségűnek és érdekesnek ígérkező október 23-lkl gazda-
napon B ottan a hallott dolgokat magába szive, ter-
IeBüza tovább a szervezkedés, e székely gazd&k össze-
fogásának  nem^B eezoéjé», ezzel is elősegítve ast a 
célt, hogy e földből  mindnyájnak számára elégséges 
férőhelyet  teremtsünk. Mert a székelység f;nnmars  dó-
sának e földön  egyetlen biztos alapja a jél szervezett, 
szakképzett, tőkeerős gazdatársadalom a » jö' ő vezatő 
rétegének gyökerei lenen keli u jára bocaás-bék szt a 
törésit, mely as idők m'nd n e jőveedő viharának ellen-
állni képes. 

Világ-polilika. 
Vasára p, októberién Komáromban megkezdőd-

tek a cseh—magyar tárgyalásod, amelyek a Magyar-
országnak átengrd ndó területek felett  határoznak. Az 
eddigi eredmény sz rint a csehek átengedték Ipolysá-
got (ls S (toraljzujhelyt, ahová a magyar csapatok októ-
b<r 11-én bevonu tak. — A további tárgyalások pedig 
október bó 12 én m?gBs&badtak. 

A német csepa oVr, október 10-án megszállták a 
Bzudot'.ijémet terület u'olaó sávjait. 

H tler német b'rodilmt vezár és kancellár októ-
ber 9 en, vaasnap di'uián Baürbrücienben nagy be-
(z d'« mosdott, ami AbgUában ismét idegesaáget oko-
zott. H tier beiz ?dcb>n letz3g*ato aat, hogy a tiamililc-
nyi németnek ezévben történt vérn"lküll viasza aaer-
<-Bével rgvéb követol-ÍBEL Itt Európ^an ninetsnek. A 
bík t akarja. DJ a demokráciád rend.z -r̂ ban minden 
pl l»u»tban magbn'» hatnak azok a* állvnfeifl  tk, sklkkel 
Münchenben a békét megkötötték. Ezért minden né-
metnek késaen kell állania, hogy bárm.k-»r meghozna 
áldozatát a birodalomért. B azalt Hitler aa Angliával 
való viszony megjavításáról. H >jl»ndó vagyok mondotta 

vezér, megjavítani viszonyunkat Angliával, de ió 
'son", ha áng'ia zyor<nn felh»gyoa  múltbeli magatar-
tásával. N oca már czlkségünk angol nevelő nőt re. Az 
angol p rlamcnH tagoknak níncstn joguk arsal foglal-
kozni, ami a n 'met birodalom beltő életében történik. 
Mi sem törődönk azzal, ami Angliában történik. Jabban 
tennék, ha azzal törődnének ami Palesztinában törté-
nik. Eíírt a vi'ágb.ke érdekében bérem, hogy a poli-
tikusok foglalkozzanak  csak a saját problémáikkal. 
Tudjuk — fej-zte  be Haler több mint 300 ezer ember 
előtt megtartott beea. dét — hogy vllégellenségelnk a 
zsidók éa bo'sevlkok még mindig lesben állán* k, Mért 
a német népnek tovább ia ébernek keil lennie. — H t er 
beBzédát i z angol ÓB francia  sajté Bagyrésae Idegesen 
fogadta,  mig BZ  olatz kormány félhivatalosa  helyes-
léssel állapitia m«">. hogy rz olasz—német tengely 
egy oljnn 120 milliós ÖBuz'fogás,  amelynek ereje el-
határozó tónyzSje az Igazságos béke biBtoBitáaáoak. 

A román sajtó veaető orgánum i Is éber figye-
lemmel klsárlk a nemz°tköal eseményt k t. Ezekben » 
kétségtelenül rohanó Időkben ós ujra-térkipaiő helyze-
tekben a román sajtó tá'tkosó álláspontot fogUl  el. 
A „Romanla" megállapítja, hogy Ang la az utóbbi 
Időben azámos o'yan hibát követett el, am«ly miatt 
Németország ma nagyobb, uilnt valaha. — A .Curen u * 
erős hadsereg kl-pitését sürgeti, ami egyetlen biztosí-
téka a szomszédokkal ssembon való tekintély meg 
őrzéaének. 

A bécsi hitlerista Ifjúság  egy csoportja, vasárnap 
este nagy tüntetést rendezett Iuitzer érsek ellen. A 
tüntetéa oka Innitzer egyik prédikációja volt. 

A to'gár vezérkar főaöke  ell»n október hó 10 én 
dé'után merézyletnt követtek el. P»*J« fif  tábornok és a 
(IsérMébnn le\ő Büojanov őrnagy meghalt!-k. 

Franc'aoraaág a mult héten leszerelte a mozgósított 
tartalékosait, aliknok napl-paraccsban mondott kösz? 
aetet a köztársaság védelmében meghozott á'dozatért. 

Az utóbbi napokban blrek keringtek a romául»! 
belpoHilkal belyvettel kapcsolatosan, amelyek kormány-
. álságról tudtak. — A fővárosi  lapokban Illetékes 
körök hivatalosan közlik, hogy semminemű kormány-
változitról nlrcaen azé. A kormány Jelenlegi össze-
tételében marad tovább a helyén éB folytatja  gasdál 
kodó tevékenységét, 

Egy szépen fejlődő fürdőnkről. 
A csikBBenllmrei .Büdös' fürdőt  alig Ismertéi 

pár évvel ezelőtt néhányan. Mág a Calkiak jó réBtének 
emlékezetében IB csak ugy halványon derengett, hogy 
valahol létezik egy kéneu blgőzölgÓBÜ bely, me yrt a 
nép nyelvén scentlmrnl „BlidjB"-nek neveznek. Hasz-
nálni ugy szótva senki nem használta reedsseresen. 
Caupán Alcaik lakói közül azok, kik sűrűbben járták 
a havast, vontatták meg néha napján lábaikat a borvíz 
bőrül levő kénen Iszapban s a kéngödör környéken 
Bzentlmrel, szentkirályi gazda emberek, asszonyok ver-
tek r.yárl szállást, hogy rheumás tagjaikat kigőzöjek 
a bőven párolgó jódos-kénes gőzben, melynek illata 
környea-körül masezi betölti a nspsütötte fenBlk  leve-
gőjét. 

Hatalmas lapályos fencBlk  Wöz-p'n kb. 1100 m, 
magasan terül el a caibszentlmrei Hargita tet« jén az 
x sPpp dékps, <ogováryos r»>z, melynek böz'póc ».-
lldltó borvíz forrás  körbl pír ev alatt gyönyörű üdülő-
telep fej  ődölt. — A k*ngödőr e a borvíz caodá atoa 
í.vóíyha'á'a PZ«jról-Si Ajrd terjedt a nép ajkán, c ig 
1930 ban Tjrzsök A'sjoa csikazectimral lakóa a bor7Íz 
aellé bara'itBD. rü épületet emelt, lakószobákkal b 
fakódban  kezdte ,- z eddig szabadon eifolyó  bővizű 
borvlzet malei(iie&i B ezzel megvetette alapját az 
^pitkezéexknek. A ktzdot nebézaégel itt la magn>i;ţv 
nu'tak. 1936 tg c upin öt ujabb ópüiet épült a rciud 
lobban fzaporodó  betegek befogadására.  Aktor anán 
elkeadődött a fürdő  területének olcsó áron való par-
cellázása B ezzel egyidejűleg óriási tempóban m-giedu t 
an ép'ikezls. Törzsöt uram egy iádaa m-.lüiífárdój 
hat kád helyettesit! máma a a hegytetőre fellrapa.v-
Kodó vát dort a rltkáa fjnyvta  b< zitt BBerteszórt 30 
v'lla épa'et fogadja. 

Az éplíke?ésnek ez a tempója Bzosbsn továl-t) 
iar; a a fiirdó  f̂ jlődéBe  sr-p reményekre joţoslt, ba 
a legfőbb  prob'émát, a megkrz ilithstŐBÓget msso'dj k. 
Scéke'yföidi  k tfürdőink  fej  őd^óaek legeagyobb sta-
dálv'a ugyacla a megfelelő  u'.ak hiánya. A ezetit runi 
.Bttdöa" — amint hirlik — eaen a t ren is igen e ó-
nyÖB haljzetben van. Sa^ntimre községnek a htdss-
re?gel kötött egvezzég? alapján — ugv hal Ezik — 
már a tavasszal megbetdődlk egy autcutnak a község-
ből a Bányapatak Bzibláa völgyén át a fürdőig  való 
kiépítése, melynek munkálatait a helyi utáazzl^alóa j 
végezné. A Bányapatak völgye feBtől  szépségű vid-ket 
tárna a látni vágyó közönség elé b az ut rövlda^uo 
az hutóa klrándu ók kedvenc setsutjává válnék. Ugy^n-
c-ak nagyban emelné a forgalmat  a Csibszestkirá'y 
f-*!ől  felvi.ő  erdei u.nak rzakérrel járható núittá való 
kUpltéttP, melyet a birek saerlnt Csikszentkirá-y köz 
a^g elő jirÓHéga vett tervbe. 

A fürdő  j<nő fejíődázéhen  Igen előnyöaen játszik 
közre tz  a tény, boţy aa rövld sen a turista forgalomba 
is bekapcsolódik. Gábor Aron telektulajdonos ugyanis 
200 n ẑ.-öl t-tket r.doxán\ozott tartatá sé 'ó ép tea 
cé'jára »z Erdélyi Kárpá. Egylet CsltB^óU Oíatályuoük 
a fürdő  legalább helyén, a CaikHzentklr̂ 'y felöl  f.  1-
vezetó turlata útnak a fürdő  területbe való betorkola-
sánál. Igy tniud.n r^móty mag van arra, hogy a c w 
azentlmrel Hargita tzan eldugott klccse egy-két r>'-.n 
belül Bzélea iörben ltmertté válik az odaözön ó ta-ia-
ták révén, miután az oda építendő turista-Bzá <ó Urn 
alkalmas lesz erra, hogy a fürdőt  A'CBÍK kir«n :u I. 
belye nok központjává tegye. Ugyancsak Gábor Arca 
és Cseke István azenilmrel megytfgocdook  kezdem -
oyteísítől nagyarányú gyűjtés folyik  minden évbeu » 
fürdővel  d'gek bjzött egy kis kápo<na óplt-sére, bogv 
ezál'.al a ezé&aly nép má yen vallásos le.külete kii ó-
leg ls megi yavánulhaason. 

Ntm mulassthatjuk el megemlíted még azja 
vélem nyüal-et, hogy a fürdő  jóveedó fejlödíaécek 
érdekében SBübBég volna » vi'iatuí» jdouoaok egye-ü.tt-
ben való tömörülésére. A vlllatu'ajdonoBok egyesii.^^ 
iz án Intéző bizottságot választhatna tz  Időnkénti m't-
beEzéléar.k eorán felmerülő  köaöa prob>emák r.ndei-1.-
9Óre, elintézésére ós a fUrdőrel  kspcso'atoa propagatda 
irányításira, eBatleg a kapcsolat felvételére  azon ezvT-
vekkel, melyebet n propageeda elvégzésére a'kalma-
aabbrktak talál. Es a tömörülés meghrzaá est, boţ. 
kevéB böl'séggel is még kevesebb fáradsággal  'udnák 
egvéoi érdekeik hathatósabb védelmét blatositani Ezen 
kivül Irányt szabhatnának a fürdő  további f-JlődéseotV, 
az IpItV.zísek, p.aiollózások, telek-árak, parkirozit.' 
turlata-utaz, utjelzézek stb. problémáinak. Mart mind-
ezek o'yan apróságok, m iyelnek helyes megoldása 
nagyban előaegltheti a fürdőtelep  jövőjét s ezáltal 
elérhetnék aat, hogy pár év alatt mintaképül Bzolgá;-
hatnának sokkal régibb, da kevesebb hozzáértéua-'l 
vezetett fürdőinknek. 

• 1 I I 
Csíkszereda városban 
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Menbalt Averescn tábornany 1938. október 2-án. 
Avereacu Alexandru 1859 hen született a 

ba9»r»biai Iamailban. Parasztszülők gytrmeke 
volt s ifjúkora  aa élettel való keservps küz-
delmek kőzött telt el. Berni iskolái cl végzése 
u'iiu előbb a bucureşti ipariskolába iratkozott 
be, ahol kitűnt éles eszével és srorgalm&val, 
majd csapat-gyermekként az egyik lovaaBági 
ezredhez került és ezredével együtt réeztvett 
hz 1877 iki háborúban. Katonai hajlamai már 
ek'vor kiütköztek belőle. Feljebbvalói felfigyel-
tek a jómegjelenéeü. bátor és a matematiká-
hoz kitűnően értő ifjúra  B tiszti iskolában 
helyezték el, majd annak elvégzése u'án a 
iurioi katonai akadémiára kü'dtők. Tanulmá-
nyait később az egyik németországi hadiisko-
Ifcban  folytatta,  ahol osztálytársa volt Mecken 
senii'-*, a világháború későbbi német hadvezé-
rénrV, aki a sors különös játéka folytán  Mura-
serinél szembekei ült Averescuval. 

Kuifö'di  tanulmányainak sikeres elvégzése 
u'án Avereecu gyorsan emelkedett a katonai 
raagltpcsőn. 1907 ben I. Károly hadügyminisz-
terré nevezte ki. Ebben a magas méltóságában 
neki kellett elfojtani  as akkori parasztlázadást. 
1913 ban az ő parancsnoksága alatt győzi le 
a román hadsereg a bulgárok a t. 1916 ban pedig 
r .bízzák a II ik hidseng főveeérietét. 

Hadvezéri képességei a világháborúban 
bontakoztak ki teljességükben. Hadi tettei ma 
már történelmi eseményeknek számítanak. — 
Kn-'Oüáí rajong iáig szerették őt, aki legnagyobb 
győzelmét Marasestinél aratta as ellenséges 
híderő felett. 

1918 ban nevezte ki első izben Ferdinánd 
királv miniszterelnökké, de nem sokkal ezután 
benyújtotta lemondását, mert nem akarta alá-
írni a bufteai  különbékét. Később két izben 
ul&küott kormányt: 1920 ban és 1926 ban. — 
1920 ban ő kezdte meg an agrárreform  végre-
h-j ácá», 1926 ban pedig az ország gazdasági 
viszonyainak rendezése terén szerzett külön-
leges érdemeket. 

1930 ban őfelsége  II. Károly kirá'y tábor 
nevi rangra emelte Averetcu AUxandru*, mig 
1938 ban királyi tanácsossá nevezte ki. 

Avertscu marsallt a nemzet halottjaként 
temették el október 6 án a Marasesti csata 
mezőn. 

Megrendülve fogadta  az oraEág Avereecu 
tshornagy halálhírét. Bár hosszú betegeskedése 
köziudomásu volt, a tragikus vég mégis várat-
iar.u: következett be. Nehezen lehetett elhinni, 
lívgy & szikár, szellemi friss*  Bégét micdvégig 
r.ogőnő aggastyán, akinek a korral dacoló 
ü ci Lai ruganyossága szinte köztudomásoasá vált, 
örökre lehunyta szemét. 

Averescn marsallal a román közélet egyik 
gkiemelkedőbb személyisége száll a 6irba. 

Voltak korszakok az ország történelmében, 
;i!^iy»kre az ő n*gy egyénisége nyomta rá 
My gét. Egyike volt a világháború győztes 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
K a g y u M ^ i T i i y i l i k l é l . 

Részlet Vámsser Oéaa: „Oltssakedát, agy saeben-
tnigyei magyar Bsárvácy" című, kásafilóben  levfi 
kőnyvAból 

Rudasén csak aa a nép és aa a va11áafelok<z»t 
becsült meg a szórványokban(dlaepórákbaü) szétmoraaol-
tua tengődő s félig  már elvesaettnek tekln-hatő test-
véreit, amely kisebbségi soréban él és a fajt  öntudit-
r.ük CB népi szervi zkedésnok blsonvos fokára  emelke-
dett. A nép és nemzet vezetőinek biaonyoB tekintetben 
rntg többet kellene törődni e mostoha sorsban tengődő 
"ivérekkel, mint asokkal, akik egy tömegben élnek 
ni QCsenek ugy kitéve as elgysngfllésnek,  as elenyé-

sznek . Az egy tömegben élők, akiknek Baját templo-
•tnfc,  iskolájuk és egyéb kultúrintézményeik vannak, 
r.am ÍB tndjak, hogy mily gazdagok ÓS erősek, nem 
isnurik és nem értik meg a saórványban óókn< k szó-
rnám helyzetét, más felfogását  aa életről, a fajról,  a 
tatásról és a vagyonról. Igas ugyan, hogy sokssor 
nőfordu',  hogy a saórványban élők ssegénysigűk éB 
eihagyatottaáguk dacára lelkileg ós gazdaságilag egysé-
gaB̂ bbekké és szervezettebbekké válnak, mert tagjai 
szomjúhozzák aa anyanyelvű Iskolát, Isten Igéjét s éráik, 
bogy ciak össaetartással és önfeláldozással  tudnak véde-
k>zii aa ót körülvevő Idegen nép altiprásBal fenyegető 
erőa előretörésével ezamben. 

Sok mindentől függ,  hogy egy szórvány életképes e, 
vagy elsorvadásra van Ítélve. Befolyásolja  földrajzi 
fakvéae,  történelmi hagyománya, gaadaBági helyaete, 
kösvagyoaa, a pap, vagy vssotó emberek magatartása, 
a nép joUems stb. 

hadvezéreinek. A harcokban szerzett népszerű 
sége pedig elemi erővel 6odorta őt a háború 
utáni román közélet élvonalába. Három izb,vn 
volt miniszterelnöke az országnak e mindannyi 
szor maradandó müvet hagyott maga u'án. A 
A romániai magyarság számára különösen tml6-
keze'es az 1926 iki kormányalakítása. Három 
évvel a csúcsai paktum mpg ötése ulán került 
ismét kormányra Avereecu s az áltsla jóvá 
hagyo't egyezmény alapján a magyarság első 
izben mintegy 30 képviselőt és szenátort kül-
dött a parlamentbe. A kisebbségekkel való 
együttműködés hive volt mindvégig. Számos 
panaszt orvosoltatott s megértő politikával 
egyengette a lelki konszolidáció útját. 

A tisztviselő van a közönségért 
és rem a közönség a llsztvlseő-rt O'ysn éllsmelv r-r, 
melyet mlcdnyájan Igen jól tudnók, ak'k as állam-
keretben a fenntartó  BZTtpSt játfíuk.  Mégin gyc.kni) 
előfordult,  bogv as adifliető  és a közterhekből raseét 
becsületesen kivevő polgár hátborzongatva gondolt 
arra, hogy valamelyik hivatalban Bgyrn-bajos dolgát 
"llnti'Bzf.  É?p?n pzért nagyon )fl  esrti hallanunk, bogy 
ezen ócska stólásmoídáet nem kisebb személyiség 
Ismételte el a megye tisztviselői kara előtt, mint éppen 
Papp Danlla királyi helytartó folyó  évi október 4 iki 
Ittléte alkalmával. 

A tisztviselői ksrnak a közönséggel ssembenl 
kötelességeire való figyelmeztetése  rem jelenti ae*, 
mintha a megye tlBstvtse'ől kara rászolgált volna err?\ 
Da vannnk bizonyára nálunk ls olysnoV, klknak ez 
általínoa figyelmeztetés  le'kéte hatolt annál is Inkább, 
mert olyan folelŐB  téryezó szájából jMt, okít egy tar-
tomány kormánysásának r.ebéz FS felelősségteljes  mnn-
kéjával tifztelt  meg • legfelsőbb  bizalom. 

Papp Dttilla királyi helytartó rövid csíkszeredai 
látogatásának mltdm jelentősege b noe van abban a 
pár Bióban, emit oly tömören, oly katcaán rövidséggel 
megfoga'maava  edoit Irányvonalul n megye közigazga-
tását intéző közegeknek. A katonának legfőbb  erénye 
a bfcaűlet  és a kötelesség pontos teljsBltéa«. Papp 
Danlla királyi he'ytsrtó la ana vállalkozott, hogy leg-
főbb  parBFCnolójának, Ofe'sége  II. Károly királynak az 
ország rendje éB további békís fej  ődése érdekében 
adott utasításait becsületesen ÍB pontosan végrehajtsa. 
Ugyanezt kívánja tehát alantasaitól B e Mvánságánab 
u yát a katora bstározot'Bága s egy szeplőtlen tissta-

aégbaa eltöltött közéleti iru-t erkölcsi ereje pdja meg. 
Ifivel  pedig a b^kés együttmllköd^npk, az építő, az 
nrz<g Javát aksró munkának legfőbb  kelléke a fele-
baráti GEf  retefĉ  a királyi he'yterió ez előtte t i ő 
felekezetek  papjaira mntaiva, flgyp  Keltette a tlrzt-
vfseiőket,  hogy RS országban lűicntfcő  cépek, lblön-
bö?ő felekt  z >tek éB társad <'ml o?ctá'yok i>!n?k együtt, 
kiknek kcz:is együttmnnkálkodiBa, megértő rgymást-
Umogstása a ss*retet j'gyében az orBzáépités Ir-gfon-
tosabb kelléke. B figyelmeztetés  pedig aaért történt, 
bogy a tlsstviaelői karon ker pztűl a legszélusebb nrp 
rétegekbe ia eljusson a legfelsőbb  akaratnak e meg-
nyilvánnláea. S ugy, abogy minden jó és rossz felülről 
jön, éreznék a tömegek, bogy rorsnknak Irányítását, 
életfolyamatuknak  helyes Irányba terelését valaki erős 
késsel, határozott akarattal intézi. 

Rr-mánla belső életében nj korezak kezdődött B 
aa nj korezak uj emberének e megnyilvánulása meg-
nyugvással tölthet el minden állampolgárt. A párt-
harcok megszűntévé! megszűnt a politikai torzaalko-
dások Korszaka Is. A tteftviselőnek  épugy vissza kell 
térnie eredeti élatblvatásábos, a nagyközönség leg-
udvariasabb szolgálatához, mint ahogyan a tanár és 
tanitó visszatért a politika ói lélekmérgez^s siinp?dá-

A háború o'ő't Erd >!yben a szászok, akik évszáza-
dok óta fejlett  klsebbaégl z rv-ieatben éltek, gondos-
kodtak leginkább szét-zórtan élő fajtestvérelkról  s erre 
külön dia?pora szervese ük is volt. A romáaság v tsetől 
gasdaságl és pécz'igyl politikával támogatták a fő'dhea-
jutásban ogyszerü népüket, amely ösatönös FZ vósság-
gal ragaszkodott valláaáhoa és nyelvéhez, miáltal vé-
dekezni tudott a beolvadás ellen. A magyarság, mint 
uralkodó nép nem aokat törődött aa évről-évre elveszí-
tett magyar szórvány — testvérekkel. Bizakodóén, főt 
elbizakodottan tekintett a jövő falé  jogi helyzetének 
előnyeire hivatkozva, noha érezte és tudta, hogy szám-
belileg aránytalanul megfogyatkozott.  Politizált éa ro-
mán vidékeken levó ősi birtokalt o'csó pénaért BE ottani 
lakósságnak eladogatta a csak arra tcfrikfdett,  bogy 
bejuthasson as állami hlvnialokba. P. dlg tiktoriban is 
ak idtak papok, irók, akik fájdalmas  hangn cikkekben, 
röpiratokban, sőt még regényekben és ; z nlarabokban 
la felhívták  a hivatalos magyar körök és a társadalom 
figyelmét  egyes falvak  elnémult magyar harangjaira. 
Nsm basanált, nsm volt érdekes t*ma, mindenki a 
nagy városba, sőt Nyugat Barópiaa Igyk z j*t. Jibban 
Ismeriék magyarjaink ebben aa Időben Burópa térképét, 
gasdaságl és ku'turálh vlssonyalt, mint a íját ország-
részüknek, megyéjttknek, kösségűknek fájó  sebeit. 

Mindenesetre jobbra ferdtti  e tekintetben a hely-
zet a háború után, amikor anyagi okokból és a hiva-
talokban való elhelyezkedés nehésségel miatt sokan B 
tannlt emberak kösül h a fö  d mellett maradtak ée 
éssaerű gazdálkodáshoz fogtak.  A háború után érdek-
lődésünk t?re Is Itt .maradt" Erdélyben és figyelmünk 
ls falusi  népűnk felé  terelődött* Jobban megismertük 
belső bajainkat ás értékeinket. Ssjnos odáig még nsm 
tátottuk el, hogy bit a nagyobb sslgstakben élő ma-

rói a népnovelésnek sa orsság beláletéban sokkal 
égetőbb problémájához. A politikai viharok leesendő-
sedésével pedig el koll jönnie a lelkek megbékélésé-
nek ls, hogy e sslnesen tarka orBság fejlődésének 
jövője biztosítva legyen. 

Az ország n( átsaerveséae fl  a vezatéare klválass-
iott rz •icélyigégek erkölcsi tekintélye van hivatva e 
QAgyeeFbftBu  munkát véghes vinni. Nehéa, felelőeség-
t«:j?s munka ez, neelyet talán sokszor a többségi nép 
egy részének a poliüka lélekkufáraltól  elvadított lelke 
kellőképpen értékelni nem tud. Aa uj neveiée, a lelkek 
megbébelÓBének uj alapokra való fektetése  kell a meg 
nem értésnek, a nem tetszésnek e megnyilvánulásait 
eltüntesse a az egyűttélő népek egymásrautaltságának 
s n saeretet minden lelkat összefogó  kapcsának csiráit 
as uj nemzedék zsenge lelkében elvetnie. 

Az országépltő munka megkezdődött s ennek 
egyik ténye volt az a látogatás, mely Immár másod-
szor ismétlődik meg vármegyéikben ÓB városunkban 
s melynek célja ss, hogy a királyi bizalom e letéte-
ményesei ez métyeeen győződhessenek meg a vaió 
holysetről s adott utasításainak as élő saó közvetlenül 
ható erejénél fogva  azonnali fogaaatja  legyen. Komoly 
Intézkedéseit, a helyzet komolyságához illően. S remél-
jük, hogy éppen komolyságuknál fogva  as Illetékesek 
szlvéban gyökeret Is vsrtek B betartásukból, legsslgo-
rubb végrebBjtásukhos kétség nem fér. 

Egy karikahajós Singer varrógép eladó. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Hooan történik a nők katonai szolgálata? 
Bucureşti, B êptcmber 27. Argesanu tábor-

nok, nemzetvédelmi miniszter a nők katonai 
kötelczettségeUgy^ben fontos  nyilatkozatotadott 
a .Timpul" c. bucureştii napilapnak. 

— Azt hiszem — hangsúlyozta — egyetlen 
épelméjű ember sem gondolta, hogy a nőket ki 
fogjuk  vezényelni a lövészárkokba, fegyverrel 
vállaikon, diszmenetben. A mozgósítást — ha 
arra szükség lesz — természetesen katonás 
rendben hajtják vegre. Mindenkinek meg lesz 
az előre kijelölt helye. A nők mozgósítására 
vonatkozó törvény végrehajtási utasítása is 
nyilvánosságra kerül a közeljövőben. A törvény 
egyetemleges és egyéni mozgósítást ir elő. Az 
egyéni mozgósítás nem azt jelenti, hogy az 
asszonyokat, vagy leányokat fegyverbe  szólújuk, 
hanem berendeijük a tanárnőket és gyógysze-
rész ki iszonyokat. A tanárnőt, hogy az isko-
lában helyettesítse a tanárt, akit igy fel  lehet 
használni a harctéren s a gyógyszerész kiaasz-
Bzonyokat a gyógyszerészek helyettesítésére. 

— Vidéken a nőket egyetemlegesen kor-
osztáiyookint fogják  behívni, hogy katonai fel-
ügyelet meilett mezőgazdasági munkát végez-
zenek. Németország, Lengyelország, Szovjet-
oroszország, Törökország szintén hasonló intéi-
kedéseket foganatosítottak.  Magától értbetődik, 
hogy as áldott állt>pótban levő nők, vagy a 
ház'artás gondjaival elfoglalt  anyák nem fognak 
bevonulni. 

— Az uj a'kotmâny a nőket srélesebb körű 
jogokhoz juttatta, természetes, hogy a jogok 
nom járhatnak kötelességek nélkül — fejezte 
bo a hadügyminiszter. 

gyar Bsellemi és gazdasági közösségbe beszervezni és 
as elnxmzetlenedéstől m'igmsnteni. 

Egyházaink aa utóbbi években ngyan megtették 
már az első lépeseket, amennyiben egyes körzetekbe 
fiatal  lelkészeket állítottak b<>, akiinek aa lett a fel-
idatok, hogy több községnek klciioy számú és Bsétszor-
tan élő híveit gondossák. llég vannak hibák és hiányok 
e téren, da reméljük. Idővel enek Is orvoaláat fognak 
nyerni. 

K'calny ffz>tek  is megjelentek már, főként  refor-
mátui szórványokról, amelyek azonban Inkább caak 
feljajdulátok  és tájékoztatók, mint azakazerűen feldol-
gozott részletes tanulmányok, de igy ÍB fontos  sserepűk 
i.<nne, ha tervsserűen ós közponü Irányítás mellett 
készüloéonk. 

Itt Erd ily bén tehát elBŐ tovékesyaégűnk még 
cuk felekezeti  éa nem magyar népi szórvány munka 
volt. Az elmu'.t évben mégta örvendates lép4a történt 
ebben az Irányban la. Dr. Saatmáry Lajoa: .Gyakorlati 
hoízi?z^lás a magyar ssorványügyhöa* elmtt Igen ko-
noly öBFzefoglaló  és tájékoatató felolvasást  tartott a 
Migyar Párt ktsebbaégl szakosztályinak 1937 május 
30 iki koloisvári ülésén. Ennek a szakértelemmel meg-
írt lelkes hanicU tenumánynak egyelőre annyiban volt 
vissahangja, hogy vesető osztályunk érdeklődését és 
figyelmét  erre aa elhanyagolt magyar ügyünkre terelte, 
gyakorlatilag pedig annyiban, hogy aaóta többen elkezd-
ték adatgyEjtő munkásságukat magyar szórványainkon. 
Nt f  iledjük azonban, hogy komoly Baorványmunkát 
csak tervszerű ós köaponll irányítás mállott lshet vé-
gezni, mert egyéni bnsgólkodások ritkán találják el a 
köŝ rdeknek megfelelő  hangot B a célravezető helyes 
munka ás témakört. As összegyűjtött anyag nyllvánoa-
lágra hozatalát li oaak Ulstékes köspont tudná hslya-
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Szórakozva tanuljunk. 
Bovatveietó : Véoaey Gyu'a. 

A televízió mai állisa. 
Mostanában • napilapok hasábjain ritkán lehet oly 

cikket találni, amely beszámolna a televízió haladásáról. 
Ennek legfőbb  oka sz, hogy s tavalyi fejlettséghez 

jelentós ujitás nem járnlt canpán annyi, hogy a közvetített 
képek most már nem vibrálnak, hanem nyugodt, tiazta alak-
ban jelennek meg a vetítő ernyőn. 

Amiért ngy elhallgattak a televízió berkeiben annak 
(Soka az, hogy még nem oldották meg a nagyobb területek 
műsor ellátás problémáját. 

A helyzet ugyanis sz, hogy a közvetítéshez alkalmaz-
ható ultrarövid hullámok terjedési viszonyai olyanok, mint 
a fénysugáré.  Az ultrarövid hullámok egyenes vonalban, elhaj-
lás nélkül terjednek. Ennek aztán az az eredménye, hogy a 
Föld egy bizonyos pontján elhelyezett adóállomás rezgései 
egy ideig a Föld felületén  haladnak éa antennával föl  is 
vehetők, azonban tudvalevő, hogy a Föld közel gömbalaku, 
igy elhajlása van. Az elhajlás miatt az egyenes vonalban 
terjed® hullámok egyszerűen elhagyják a Földet és a világűr 
felé  száguldanak. Az ultra rövid hullámokat caak igen kis 
mértékben reflektálja  viasza a légkör egy bizonyos magasságú 
rétege, emiatt távolabbi visszaverődések CBak szórványosan 
fordulnak  elő. Igy nem lehet számítani arra, bogv a mai 
rendszerekkel a közeli 1 5 - 2 0 évben nagyobb távolságú 
közvetítés váljon lehetővé. 

A hang továbbításra használatban lévő műsorszóró 
állomások középhullámon dolgozva olyan előnyös terjedési 
viszonyokkal rendelkeznek, hogy több ezer kilométer távol-
fekvő  állomást kitűnően vehetünk még egy 2 + l - e s készü-
lékkel ia. Ugyanis a közép és hosszú hullámok viaszave-
résére a Föld felett  8 0 - 2 0 0 km. magasságban oly réteges 
vannak, amelyek a telijük jutó laaaubb rezgéseket, amilyen 
a közép és hosszúhullámoké, tükörszerűen viszaverik. A 
rendes rövid bnllámok részére is vannak ily rétegek. Igy 
a 12 métertől 80 m.-ig terjedd hullámkörzetre kimutathatók 
kísérletileg is a visszaverő rétegek létezése legfőbb  bizonyí-
tékkal, hogy a Föld átellenes pontján is vehetők, ami ter-
mészetesen csak ngy képzelhető el, hogyha visszaverődéa 
áll elő nagy megaaságokból. 

Amint emiitettem ultrarövid hullámra ilyen viaazsverő 
rétegek caak kis visszaverő képességgel alakultak ki és 
emiatt általános körzetű vétellehetőségről igy nem beszél-
hetünk. A kisérletek során sikerült pl. Európai Indiából is 
jelentettek vételt, A vett állomás az angol B. B. C. ultra-
rövid hullámn adója volt. 

Abban az esetben, ha nagyobb energiákat alkalmaz-
nának az adásnál talán lehető volna Európai müaort Ameri-
kában jól venni és viszont. Arra szonban nehezen lehetne 
számítani, hogy egy országban egy adóállomást mindenütt 
egyformán  lehessen venni. 

Egy megoldás vsn csak a mai rendszerek mellett, ez 
pedig az, hogy 70—80 km. távolságra apró közvetítő állo-
másokat helyeznének el, amelyek drótkábelen nyernék a 
műsort éa egy kia körzetre mindegyik szétsugározná az 
átvett műsort. 

Amennyire az adótól ellehetne látni, oly távolságra a 
vétel ia lehetséges lenne. Németországban egy mozgó, autóra 
szerelt állomással kikísérletezték, hogy kb. 70 ilyen közve-
títő állomást kellene építeni, hogy a birodalom ellátható 
legyen txleviziós műsorral. Ezzel a 70 állomással csak egy 
műsort lehetne egyszerre közvetíteni, igy a műsorban válo-
gatós emberek csBk egy műsort választhatnának. Ez a kor-
látozás csak kisebb hátránya ennek az elgondolásnak, a 
nagyobb hátrány a kábel hálózat roppant költséges volta a 
közvetitő állomások építési költsége. 

A vevő készülékek ára már nem elérhetetlen, tekintve 
a mostani szükreszabott 
lejes kisebb 
ad, az terméazeteaen meghaladja egy modern luxus-sutó árát, 

MoBt ilyen előzmények után nagyobb vonalakban ismer-

C S Í K I L A F O K 
hogy épugy, mint a rádió közvetítésnél szükséges mikrofon 
sz amely a levegő rezgéseit villamos árom ingadozáson** 
alakítja, ezekkel az áramingadozásokkal sztán egy szapora 
váltakozása elektromágneses hullám (rádióhullám) kilengéseit 
szabályozzuk. Igy a mikrofon  áramingadozásaival egy elő-
állított rádió hullámot befolyásoltunk,  moduláltunk. A modu-
lált hullám msgán viseli a hangrezgések jellemző görbéit. 
A vételnél egyszerűen leválasztjuk a hangrezgésnek megte-
lelő jeleket a rádióhullámról (demodulácio) és mint rendes 
telefon  áramokat erősítő csövekkel annyira felerősítjük,  hogy 
agy hangszórót kellő erővel megmozgassanak. 

A televíziónál is szükség van egy olyan elektromos 
szemre, amely egy képet pontonkint letapogatva áraminga-
dozásokká tud átalakítani. Az áramingadozásokkal aztán 
modulálni, befolyásolni  lehet aztán egy ultrarövid hullámu 
rádió hullámot. A nehézségek egy ilyen „villamos szem" 
megszerkesztésénél .igen nagyok. Amig egyetlen mikrofon 
elegendő arra, hogy egy nagy zenekarnak minden megszólaló 
bangazerét továbbítja azon egyazerü adottság miatt, hogy a 
mikrofonhoz  az ösazes rezgések eredője érkezik és egy zene-
kar már a mikrofon  részére egy hangszernek számit, addiţ 
a kép közvetítésénél merőben más a helyzet. Képközvetités 
nél feltétlen  pontonkint kell a képet átvinni egymásutáni 
sorrendben. 

Hiszen a szemünk ia képpontonkint érzékeli a képet, 
számtalan egymásmellett elszigetelten álló idegvégződés arra 
szolgál, hogy a szemlencse által bevetített képpontjai egy-
egy ilyen látóidegben megtelelő érzetet keltsenek. Sötétebb 
képpont kisebb fényérzetet,  világosabb erősebb fényérzetet 
vált ki a látóideg végződésben. A színek is különböző hatá-
sokat váltanak ki. 

Hogyha az emberi szemnél igy van, akkor kézenfekvő 
gondolat volt egy oly képbontó készüléket szerkeszteni, 
amely hasonlóan működik, mint az emberi szem. Ilyen elv 
szerint építette Zworikyn amerikai technikus A képbontó csövét. 

A látóideg végződéseknek megfelelő  fényérzékelő,  szám-
talan egymástól elszigetelő spró fotocella  van kiképezve 
egy aiklapon. A fotocella  olyan kia szerkezet, emely a fény-
hatásokra ugy reagál, hogy a megvilágítás erősségétől füg-
gően a cellán átfolyó  áramerősség" változó. Erősebb meg-
világításra erősebb, gyengébb megvilágításra gyengébb áram 
folyik  át a fotocellán.  A fotócella  lényegében egy oly fém-
ből áll, amely a témaugár nyomására villamosáramot alkotó 
elektronokat bocsájt ki, a kibocaájtott elektronokat aztán 
egy pozitív feszültségű  anód lemez magához tudja vonzani. 

Ez az elektron áram aztán egy külső áramkörben, mint 
fényváltozás  ütemében ingadozó áram felhaaználható  egy 
rádió hullám modulálására. 

Ha most ezeket a fotocellákat  igen kis méretben épít-
jük meg, ugy, hogy egy cella felülete  ne legyen több, mint 
egy negyed négyzetmiliméter, akkor egymástól elszigetelve 
egy aiklapra fölrakhatunk  többszázezer ilyen kia fotocellát 
éa mégse jelent nagyobb felületet,  mint egy 1 0 X 1 5 cm. 
fénykép.  Ez a totocella rendszer természetesen légüres tér-
ben van elhelyezve és a bura, amibe be van zárva különle-
gaa hossza körte alakú. Erre a síkban elhelyezett totocella 
rendszerre aztán rávetitjük egy nagy fényerejű  lencse rend-
szerrel a képet. Miuden egyes kis fotocellában  a rávetitett 
fénysugár  erősségének megfelelően  elektiom.^s töltés kelet-
kezik. Már moat nem kell mást tenni, mint ezeket a külön-
böző nagyságú képpont erőaaégnek megfelelő  töltéseket sor-
jába le kell vezetni. A levezetett töltést egy a cső körébe 
iktatott ellenálláson átvezetve áramingadozást nyerünk, 
amellyel aztán befolyáaolni  tudjuk a rádióadó hullámait. 
Igen, de a levezetés olyan gyoraan kell történjen, hogy azt 
a gyorsaságot anyag elérni nem tudná az anyag tömegében 
rejlő tehetetlenség miatt. Szerencsére ezt a sorrendbeli leta-
pogatást elvégzi az elektron v. katód sugár. 

lésről, akkor ez az elektronsugár a csőben elhelyezett foto-
cella ernyőt soronkint végigjárja és sorrendben egyenkint 
levezeti minden egyes kis oella töltését Igy az egymás-
utáni váltakozó erősségű töltésekkel aztán egy rádióbulli-
mot befolyásolhatunk,  modulálhatunk. Ez az emberi szemhez 
hasonló képbontó „villamosszem" Ikonoskop néven került 
forgalomba  és eddig a legtökéletesebb közvetítést ezzel tmj. 
tak elérni. Jövő közleményben a vételt fogom  tárgyalni a 
katód sug&rcső részletesebb ismertetésével. 

Az elektronsugár nagy feszültség  hatására jön létre 
, akkor, ha izzitott elektron dus fémből  az elektronok kilép-

íukreazabott keresletet mir kaphatók 30,000' k és egy nagy feszültségű  pozitív töltés hatására lelgyor-
vevőkészulékek, amely 1-6X2 méteres képeket L n l n g k . Megfelelő  módon, mint a fénysugár  s lencsével egy 
ZPT.B.n ma.h.luli. . m M A I I . M . --— .nlJt I | , , , 1 L , » . , , 

I pontban koncentrálható az elektron sugár is. Azonkívül 
villamos töltésekkel mozgatható ngy  vízszintes, mint függő-

tetem a televíziós közvetítés lényegét. Mindenki gondolhatja, leges irányban. Ha gondoskodunk ilyen villamos töltés vezér-

Mit nyer Németország gazdaságilag 
a szudétanémet vidékkel? 

Abban az órában, amikora mOnehenl négyhatalmi rgvez-
mény értelmében Németország megkezdi Csehszlovákia szudéta-
német vidékeinek elfoglalását,  felmerül  a kérdés, hogy gazda-
ságilag mit jelent ez a vidék. Azok a területek, amalyek most 
a német birodalomhoz csatlakoznak 24 470 négyzetkilométert 
Síelnek fel.  Ennek a térnek h-gyl je lege van, gazdasági 
struktúráját tekintve pedig elsősorban Ipart vidék. A legutóbbi 
1930 as népszámlálás szeijnt »z egész Csehszlovákia területén 
élő több, mint 3 230 638 német Útónból 1622.110 gyako olt 
kenyérkereső foglalkozást  és ebből 776 715 az ipa-ban 270 706 
a mező és erdőgazdaságban, 193.755 a keaskedalemben pénz-
ügyben és kftzlekedésügyben,  98712 közszolgálatban. szabad-aákou és hadseregben, 34 008 a háztartásbin éa 248.214 máa 

ilkozásl ágakban kereste kenyerét. A foglalkoztatott  mun-
kások számát tek'ntve, nagysági sorrendben a fontosabb  szu-
détanémet Iparok a következők : textil, ruházat, fa-  ét farag,  tt 
ám, papír, vegyészet, fém-  és graükai ipar. Nagy fontossága 

zonban a azudétanémot vidéken a poroellái-, Qveg éa a 
dtszmOám Ipar, amelyeknek ezen a terület n van a székhelye. 
A szuletanémet vidék gazdag erdőben és fémekben.  Ez ntób-
blak között b.rnaszén, kaolin foglalja  el az első hslyet. má-
nak következnek a különféle  fámák,  amelyeknek feltárás» 
azonban részb n szünetel, részben még nagymértékben fej-
leszthető. Csehszlovákia expot-lparából kétharmada fekszik 
szudétauémet kézen. Tipikus szudétanémet Iparoknak tekinten-
dők az Ü7eg, a hangszerek és játék, valamint a papír, textil, 
»(?y»K és poroellán Iparok. Ezen a területen nagy elektromos 
müvek vannak, vegyészeti gyárak — köztük e'sőyorbaa Ausslg-
ben az Ausalg Cheinlsohe hatalmas müvei — azután gépgyá-
rak és fémfeldolgozó  ütemek. Ezeknek helyét elsősorban a 
nyersanyag előfordulások  szabták meg. 

A barnaezén előfordulás  180 kilométer hosszúságban, 
Auasigtól Egerlandlg vonul. Kibányászható szénmenny'ségelt 
körülbelül 12 mllárd tonnára beotülik. Ez 'g»n jelettékeoy 
mennyiség, ha figyelembe  vesszük, hogy i nemet birodalmi 
szén előfordulások  összes kibányászható mennyiségét ötvenhit 
milliárd tonnára teszik a Bzakértők. 1937-ben Csehszlovákia 

i 18 millió tonna barnaszenet termelt, körülbelül lO'/0it  a német 
| blroda'om hasonló bányászatának, de a szudétavtaék bányá-
szati termelése távolról sem volt olyan intenzív, mint a német 

' bányászaté. A szudétanémst barnaszén számára kedvező szállí-
tási nt az Elba folyó  Barnaszénen kívül kőszén előfordulásai 
la vannak a szudétanémet vidéknek, de miután azok a terü-
letek. amelyek a kőszén előfordulása  szempontjából legfonto-
sabbak, részben népszavazás alá kerülnek, részben a Lengyel-
ország által igényelt területeken fekszenek,  itt figyelmen  kívül 
hagyhatók. 

A szudétavldék érabányái, amelyek valamikor Igen híre-
sek vdtak, nsgyrészt kimerültek. Gazdag ellenb n a vidék 
óuban, rézben, mangán- és wolfram-érobeD,  de elég jelenté-
keny a óink, ólom éa grafit  előfordulás.  Jotxh'm^tal köze'ébeu 
vcnaek a világhírű U'án ércbányák, t horn în 1936-bsn 25CKJ0 
mllllgram rádiumsót es 5019 milligramm elemi rádiumot ter-
meltek kl Ezeknek a bányáknak alapanyaga a szurok, amely 
festékgyártásra  alkalmas melléktermékeket ls szolgáltat. A 
nagymértékű kiolln előfordulás  tette világhírűvé a karl'bcii 
poroellánt. A poroellán'par 40 gyár fölött  rendelkezik, smely 
100 száralékig szudétanémet tulajdonban van. Ezekben agya-
rakban jó konjunktnra Idején több mint 30 000 munkást log-
lalkoztatnak. A 8/udé'.iinémet vidék legrégibb Ipara az llveg. 
Az ugynevezeit „gab'onzl áruk", mint üvegdis/müáruk, iz 
egész világon elterjedtek. ízen a terü'eten van a láblaüví'g-
ipar Is. A textilipar jelentőségét az a ténv világítja meg, hogy 
a szudetanémet vidéken fekvő  textll-szö.ődék 348 millió orsó-
val dolgoznak. 

A klvltel jl párok között nem szabad megfeledkezni  a keszty u-
iparról, amely egyedül Amerikába 164 millió osehkorona értét tt 
árut exportált A jöreníő fuctésl  mérleg szempontjából nagy-
telenttségü a híres oseh fürdőhelyek  (Karlsbad Franzsnsbad, 
Marlenbad, Joaohlms'al) bekebelezése a németblroda'omba, 
mert ezek fontos  Id-gen'orgalml oentumok. 

Német birodalmi körök nem osinálnak titkot abból, hogy 
a szudétavldék bekebelezése átmenetileg mlndfn  gazdagsága 
daoára áldozatokat követel Németországtól, mert egyelörj 
nlnosenek nyersanyag készletei és a márkára való áttérésnél 
figyelembe  veendő az a 30%-os árnlvó külömbözet, amely a 
osehkorona kétszeri devalváolója folytán  Németország éa Oseh 
Szlovákia között fennáll. 

zen megold wl. Es a kizpons asámoo tartaná előssör ls 
a feldolgoaaudó  Biorváuyokat, aiokat körzetekre osz-
taná B igyekezne ezeknek felkutatására  alkalmas embe-
reket felkérni.  Bs a munka lehet caapán aditgytljtő. 
vag; tudományoB munka éa lehet öntudatra ébreastő 
propaganda éa aaervező munka. 

Erdélyi magyar szórványainkat k. b. 4 csoporba 
osBthaijuk eredetük és fajtájuk  szerint: 

1. Vannak magyar lakÓBsággal biró falvak,  amelyek 
eredetileg Is magyar települések voltak s Így települési 
alakjuk BB beosztások ÓB n dűlők elnevezései la több 
nyíre mag eredeti alakokat éa elnevezéseket őriztek 
m«g. Ezek között ÍR tannak olyanod, amelyek a magyar 
nyelvhatár szélén feküsenek  e Igy kapcsolatban vannak 
még a magyar tömegekkel, máBÓk idegen környezetben 
mint egy eslget egyedül állanak a sorsuk a fokozatos 
felszívódás. 

2. Vannak magyar falvak,  amelyeket eredetileg 
máa nép alapított, de báborus vagy máa pusatltáa révén 
elorptelenediek B oda magyarokat telepítettek, akik 
Idővé', pláné, ha támaszuk a magyar fö'de'ur  VBEV 
egyház kidőlt mellőlük, elsorvadtak mivel magukra 
maradiak minden tekintetben. 

3 Ahol a kis nemeaek nagyobb szfobsn  éitrk 
egy román köaaéfcb»  s a jobbágyság felssabadltáss 
után anyagilag annyira tönkre mentek, hogy gyerme-
keik és unokáik ma mint egyszerű fötdmlveBek,  vagy 
falusi  iparosok tengetik éle'likét, esetleg aa ősi ku'la 
romjai köaött Köaben terméazeteaen egyháai gondozás, 
kuitur ösBseköttetéaek, újság nélkfll  és vagyis h<z,a-
ságok révén lassan elvesznek a magyarság számára. 

4 Kp oly g«ad«sáat éa szakszert! fe'dolgosást 
érdemelnek aa ujabb keletű azórványok la, amalyek 

gyárüz?m knél, fatelepeknél  mannpaóg la igen nagy-
számban támadnak, ahol nemzett öntudatuk és viselke-
djük sokban vallásuknak és népüknsk vezetőitől függ. 
A romániai magyarságnak Bslate 20°/0-a él apró ssor-
váoyokban. 

N«gvo<i érdeken terület mpgyar szórványok tzam-
poatjábél Sziben éa Fogaraamegye. Kár, hogy magyar 
törtenésselnk eddig oly keveset fogialkoatak  e vidék 
magyar vonatkozáan fsivelval,  váraival éa egyéb helyel-
ve!, mert akármilyen jelentéktelennek tUonek IB mai 
Bsempontből ezek rz adatok, annál érdekesebbek és 
ért'ikeaebbak lennének azok, ba a magyarságnak, Ille-
tőleg a székelységnek első letelepedési és védelmi el-
rst deskedésl szempontjaiból vlaBgálnák őket. Hiszen 
még az la eldöntetlen kérdés, bogy „primar" magyar :«lepliés>ke ezek a Düi Kárpátok melletti magyar 
szórványok, ama y ;k a azászek bejövetele e'őit védték 
volna a déli határvonalat, vagy cak „^ecuidar* tele-
pítések és csupán a XV.—XVI. ik száz dban lettek 
magynrré, amttor a török du'ások után elnéptelenedett 
tzász falvakba  hnsódtak valahonnan a saékely eredetű 
magyarok. Viszont, ha feltételezzük,  hogy a magyar 
királyok a Keleti fórpitokhos  telepítették a ma ls ott 
é'ő Bíéke'yekot határőraési célsattal éB a brassókörnyékl 
szorosok védelm'r* as u. n. csángókat, Bkkor hihető, 
bogy a saáezot bejövetele előtt a többi déli ssorofokat 
snm hagyhatták védtelenül. Iyen még  ma IB létező és 
homályos rauUu magyar szorványok e vidéken: Vízakna 
A'»n»or, Orményns, délre Hortobágyfalva,  O tssaksdát! 
Oláhu.faíu,  CarliBoara, Halmágystb., amelyek mind a 
román ési szása tömogek között ma ia élő régi magyar 
HI AJ ^ 1 ' " . . " ? " ^ 0 * - V l B M B t Talmács, Nagy-
Íl-í"?;! ? C 9 £ p 4 r . é r t " ' d e & tolePttWwk, ahol csak 
mint gyáilounkás, iparos telepedett la néhány u á | 

magyar, illatőleg saékely. Vanuik özeken ki?tt> köa?é-
gek, várromok, aho mir cia^ egyes helységnevek és 
cialádneves őraik a migyar vonatkozásokat, (i'yen«k: 
Farcaî, Sllaghl, DJBC ) 

* 
* • 

Mily haBzoos és érdekes muakát lehetne végrzil 
egéss Erdélyben, mind a három nép nyelvterületén, ha 
polltlkamentesan, csupin '.ulományoB szempontok iz -
rlnt dolgoznék fel  a szorványok múltját és jelenét P. 
kUutatnl, hogy a Sâ kelyföldön  miért magyarosodtak el 
rivid saáz év alatt azok a román páBsior családok, 
amalyek k. b. 200 évvel eza'őtt huzódiak és telepedtek 
h ottsn ? V »gy míkíni tudták a aa ^ény román jobbágy 
tömegek felszívni  a g-izdaţabb és több joggal biró 
magyar és asáaz elemeket? Vagy a sata városokban 
miért talá'mk aránylag coi migyir nyelvű Bsáss pol-
gárt és lntellektuolt? Visíoit a migvar városokba 
sok némát hangzá u magyar családot? 

S ha eaaket a kérdéseket tárgyilagosan klkutat u'; 
és megválaszoltuk, akkor román és ssáss testvéreink-
kel Inkább mosolyogva, mint gyűlölködve fozju*  majd 
egyszer megállapítani, bogy Itt Erdélyben oiy nagv 
mérvű volt hajdanában a három népnek terméssites, 
asas erősiak nélküli össsekereredése, hogy PB a vér-
ségi rokonság és as ezeréves együttélés már őszintébb 
twtvérekké tehetett volna bennünket akik nem kutst-
ják többet ast, hogy ki as őslakó itt Erdélyben s nsm 
togják a székelyekre ráfogni,  hogy román eredetűek, 
mert nem esek a kérdések fogják  eldönteni as egyes 
lltlakó népeknek e földhös  és as élethes valé jotát. 

Ilyen békés BfáodékoV,  de magyar népem Iránti 
szaretet vezetett engem ls e tanú tnányom megírásánál 
s reméltem, hogy eiaal ia alősegítettem Bnnak a mér 
ragota sBtdHes tudományt», nép- éa Ulekmsatő moa-
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câ k van egy pár elévülhelhetetlen érdeme. Esősorban 
la a mai nemzedék egyenesen ennek Uöa»ntheil, hogy 
5« mostani válságos ldóbben Jobban meggondolták a 
dolgot, mint 1914 ben. Uég Igen élénken éltnk a háto-
ru« szenvedések afcoa,  bogy megmerászeiték volna 
kockáztatni. 

Qondoljunk csak jól vissz > szeptember ntoiBÓ 
napjaira. Milyen nyomasztóan megfeküdte  mindenkinek 
s lelkét a báboru közelsége, egy vérontáanak a lehe-
tősége. N m volt ember aki ne örvendett volna a 
békés kibontakozásnak. 

Mert más aa a háborn, amelyet a történelem 
m?gszéplt és máa amit átél an ember. A nagybáboru 
m<g nem válhatott egészen sz lako'epsdoV vitézségre 
nevelő tananyag* u. Ennek a nemzedéknek, nn-ly is-
meri a háborn árnyoldalait 1b aem lehet sammlt bele-
haíudol a dolgokba. 

Egyszóval az események igazolják, bogy a báborn 
rnm az egyedlili mego'dása a nemzetek közötti viták-
nak L het azt másképpen ls elintézni. Tárgyalásit kai. 
N-m egyoldalúan, mlctehogy kezdetben elképzelték. 
Beciiliietesen. Ugy, ahogy moat leültek egyméBmellé a 
nagyhatalmak. 

A világbáborn tanúságai c-;ak most kezdenek 
tusa esztendő után a béke szolgálatába állani. Ami 
eddig történt an átmenet volt. Moat kezdődik rz okos 
fölhasználása mindannak a véráldozat»k, amelyre 
12 millió hŐBi halott emléke kötelez. Ea pedig nem 
egyéb, mint ennek az áldosatnak a béke szolgalatába 
va'ó állllása. 

Nagy kár volt, hogy <zi a vérnélbüll háborút, 
ami moBt a vliágban lezajlott mégis ciab a fegyver 
torzalma küzdötte kl. Milyen másbeppen alakulhatott 
volna a világ képa, ha a nyugati demokráciák ma-
fuktó:,  a báboru rémének felidézése  nélbül teljesítet-
ek volna kötelességüket. 

• • 
• 

Az a nyugtalanság, ami 1914 nyarán felbolondi-
ÍOÜH a fóldteke  minden z ige-zugát máig sem csende-
s 4:u el. Sőt még caak most kazd reményteljesen 

r bolô dû nl a behzat végig BB ÖBfzee  fehér  ÓB 
sziies világ fölött. 

Ebből a kllátésoB megállapításból mindössze ezt 
a jótókoDy tanulzágot akarjuk megrögzíteni, amelyet 
eţyabk^nt a legjámborabb földlakó  ls érez. Nevezete-
den pedig azt, hogy ezok a bolond Idők, milyen nagy-
srsrii közelségbe bozzák az embereket. Ennél Ideéll-
satb löldrajztanltáet, mint amilyent rendtz a mai nem-
zedékkel ez a mczjaimaB történelem, még nem íziltek. 

A gyakorlati földrajztanítás,  amint emiékeretes 
ott kezdődött, bogy virágos vonatok Bzótrcpltetták a 
isi u ókat Igazán a szélrózsa minden irányába. N^m 
•c-'i család Bzélea Eurípábsc, hojy ne inmertik voloa 
fgy  pár hónap múlva a legvéresebb földrajzot.  Szerbiá-
tól, BZ A'peseken át B-Iglumig a onnan Orosz-Lrngyel 
országon - G illczia Bártenger >3 a Bzlbérl >1 fogoly-
taberoaig megelevenedett mieden rótegvon>l a térké-
pbe, Az utolsó C nhűB-fulu  is belekapcsolódott a TTÍP-
d 'i.chpl életünkbe ÓB ötvenkét hónapon kercEZittl folyt 
a legborzalmasabb földrajztsnulás. 

hantán jctt a Távol Kelet, Mandsu' uo körül való-
ságos kaleti-Bzakértóvé nevIődOtt minden polgár. 
Ousan le Afrikába.  A Négua birodalmát megismerni. 
Spsnyol-Marokkoból át Madrid a'á. Higy egyhangúvá 
D- EÍÜRT ültnek az események Igmét VISBEB a Felkelő-
nap országába. Egy kicsit le Shangaiba, oonsn a Jang-
ce Klungon gátro'-baatásokkal szórakozva fel  éa le 
Nanking irányába Hankau felé.  Innen csak ugy mellé-
kein átrándu'ni egy pár rohamát megtekinteni az 
crofs—japán  háromszögben folyó  határmegállapltó te 
vü'fnvaágnek,  mind olyan gazdag anyaga aa lemere-
t̂ -relr, hogy alig lehat megoatíezteni. Éppen Ideje 

volt ezzel n tultáplált gyomorral bevonulni a karlsbadl 
BBudeta vidékekre. H ason a birlabRdl kúrával rendbe-
azed t̂t jó gyomorra itt még nagy szülség les?, a 
további földrajatanulás  során. 

• • 
* 

Ae emberek as eseményeket r*nd:;ivfll  sokféle-
képpen látják. Eţy és Ufyanszt  a törtenetet FẐ m<a-
nuk hihe'etlen összevisszasággal képasak VISBÍ *idai. 
Nem mindenkinek egvformán  rögzíti az agya a történés 
rendiét éa lényegét. Vannak, akik fantasztikusan  egye-
bet látnak, mint ami lezajlott. Az emberi láttalak ez 
a hlánvossága éppen elég aok kellemetlenségnek a 
kútforrása. 

Ds n*m érdektelen ezzel szemben az sem, 
ahogyan aa emberek ballják sz psemécyt leíró beszé-
det. A halláaban még Inbább eltorzulnak B felvett  ese-
mények. A fülön  keresztül épp*n ugy elváltoznak a 
dolgok mlntahogy a szemlencse felismerhetetlenségig 
Bzétbuzaa Bokazor a képaket. 

A halláson keresztül vo'ó ferdüléseknek  l«go Egy-
szerűbb területe természetesen ma n rÁdió. Hit te 
valami elbépasBló, ahogyan a legjámborabb rádió hlrel 
egy-két óra leforgása  alatt elváltozneh Hogy miket 
nem képesek ebből a dobozból kihallgatni a raegrög-
zöttebb fajtájú  éterlmádób, azt nem lehet ésszel köretnt. 

Nem ia akarjuk megzavarni a rádió híreknek 
ereket a tranaba esett ólmodéit, ezeket a kedves ese 
mény-akknmulátorokat. Csak szívják, lássák éa hallják 
BZ eseményeket ugy ahogy a legjobban esik a lelkűk-
nek. Hiszen igazán nem ártanak vele senkinek. 

• * 
• 

Az utóbbi esztendőben vármegyénk területén tel-
jesen izünetel a műkedvelő élet. Altjában mlsdenféle 
tultu munka elbónu't. S;m dalárdáink, sem más egye-
sületeink tevékenységéről nem hallunk. 

P-dlg ez a vármegye nlndlg blrea vo't műked-
velőéről. A falusi  ifjúságunkat  Is jótékonyan kötötte 
le ezen a munkaterületen a verseny, amely a hosszú 
téli estéken e:vonta fl  *.tslságu?k t̂ a károa korcsmá-
zástól. A le'kilameretes, bozeái'riő Irányítás mellett 
sokszor oiyun magas Bzlnvona'u coli ez a kultur munka, 
bogy arra országosan felfigyelt  a közvélemény. 

Bátrse mond hat ju ", hogy vá'magunk elől járt ÓB 
vezetett abbsn ez elgondolásban, emrly népünket a 
Hzép mivelésónek szeretettre buzdította. A rallkEdveiós 
már o'yan fokon  mozgott, hogy bátran átvehette volna 
az elaorvadó hivatásos színészetünk feladatainak  telje-
sítését. 

Ssjnoa az utóbbi Időben egyre inkább elcsende-
sedett az egykor virágzó életkedv és ma BB egész 
társadalmi életünk a legprimitívebb állapotokhoz kezd 
viasza BÜlyednl. — Stnkl ni m tp.r; f  on semmilyen 
irányban eeezebctteiéBt. N nc-enek összejövetelre aiíal-
mai". EíyraAí'.ő: elvadulva éltirk • a u.orzsoljuk a saürks 
napokat. 

N-.'m j ; es igy. A társas érn J ezteaek m 'g keliene 
indu'nia v»Ubo;y, m?rt ms-hclrfp  e;;máa nyelvét 
sam értjük meg. 

Teimisz-verseny a róm. M . főpDáziiÉaQ. 
Főgimnáziumunk Bportéiete sz uiúbbi időhr.n 

örretdjtea fejlődésnek  isdu't. A szellemi muikának 
a testi szórakozással való váltakozó Ismétlődése, a 
„meaa aaco In corpore a ano* elve majd jobbun érvé-
nyesül az Ifjúság  nevelésében. A durv.t sportoknak az 
iskola keretéből való kizárása óa a szó igazi értelmé 
ben vett nemes testi totnánab az ifjúsággal  való meg-
kedvel te tése átformáló  batáaaal ven BZ ifjúság  lelküle-
tére 8 ennek eredményei ugy lelki, mint szellemi téren 
árcshe'ők. 

Főgimnáziumunk Igsztatóságát is ezen nemes 
cél, az ifjunég  szórakozásainak ha yeo irányba terelése 
vezetto nkkor, mikor a torceoktatáR kertiében a sport 

délutánokat bevezette, hogy az ifjúság  aa arra hivatott 
t zairemberek felügyelete  alatt a különböző sportágakat 
fegyelmezetten  és minden durvaságtól mentesen gya-
korolhassa. Igy alkalmat adott aa Ifjúságnak  arra, 
hogy fiatalos  lendülete B léleknemeBltésre legalkalma-
sabb pportágsk felé  terelődjék a a saelleml munkában 
Hfártd;  ugy a testi ügyesség fejlesztésének  as Izmok 
'UgR'mnüRá tételének ezen Ideje alatt kipihenje magát 
és ujablj t zelleml táp'á'ékra befogadóvá  váljék. A testi 
tornában felfrinsülő  Ifja  jobb kedvvel, nyugodtabb 
Idegekkel forgatja  a könyvet H BB izmok rugékonyHá-
Kával együtt egész agy rendszere élénkebben dolgozik 
és a tudnivalók megeméBatéBére alkalmasabbá válik. 

A sportnak as Ifjúság  lelkületére való nevelő 
hatása régen bebizonyított tény. Olyan ereja van ennek 
a sport révén Bzerzett beidegződésnek, amit Bemmiféle 
szülői vagv iBkolal neveléssel, tanítással pótolni nem 
lehet. A durva sporí durvítja a lelket Is, mig a testi 
kiképzésnek a nemesebb sportok felé  Irányítása neme-
sítő hatással van BZ Intelligencia éa BZ lfju  ember 
et^ez viselkedésének fejlődésére.  Ez meg látszik as 
fjunak  minden tettén éa mrzdu'atán, Bőt járáaán óa 
testtartásán IB. 

A nemes sportok legnemeeebbikének, a tennisznek 
az Iskolában v?ló mrghonosltáaa c-<ak ngy volt lehet-
aégea, hogy a gimnázium tanári kara Baját költségén 
építette meg az Iskola e'őitl pariban a tennlszpályát, 
lehetővé t̂ ve Így se Intézet ifjúságának  e szép sport-
ágban való tökéletes kiképzését. A fiatal  teontaz-ver-
senyzők első mérkőzése egymáa kö'zött a sapókban 
zajlott le a az a jövőre nézve néhány Igéretea tehet-
séget JÓBOI. A fiatal  gárda olyan Bŝ p előmenetelt tB-
nualtott e sportágban, hogy az pár év alatt városunk 
egész tennlazéletét jótékonyan fogja  befolyásolni.  Aa 
osztályköci mérkőzések első helyezettje Kamenyltzky 
Árpád VIII. oszt. tanuló, mig a többlek sorrendben a 
következők voltak: Erőss István VII. oazt., Apor Caabn 
VII. oazt. és Slmó Márton VII. oszt. tanulók. 

Tennia; pportuub jövendő fejlődésének  s az után-
pótlás nevelésének bárdése a gimnázium tennlaz pályá-
jának BZ Ifjneág  rendelkezésére bocsátásával egyezerre 
megoldódott- Az Ifjúság  testi nevelésének Irányítása 
P' DIG Nagy R=<ZBŐ tornatanár személyében igazán arra 
hivatott nevelőt kapott. Nagy Rezsőt n6m kell olvasó 
közönségünknek külön bemutatnunk. Mult évi torna-
vlzsgájával tudásának legjavát mulatta be az érdeklő-
dőknek B mindenkit meggyőzött arról, bogy a főgim-
názium szépen feljavuló  sportélete ÓB tornsoktatása 
az ő Irányítása msllett a legszebb reményekre jogoalt 
a jövőben. A tennUzneb BZ Ifjúság  BZÓIOB körében való 
nípszarüsilése pedig szintén olyan érdem, mely minden 
elismerést megérdemel ugy nehi, mint ez ŐBÍ iskolának 
még sok dicsőséget Bzerazhet. 
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ká?ak komoy meginduáaát, meíyet egy sz arilen szór-
va:y.munkának nevesünk. 

Ea a tanulmány .monografizus*  leírását ttr al-
mazaa egy csodálaton klB magyar szórványnak, amely 
a vöröatoronyl szorostól óaza'íra a román és azása tö-
megek k-jaé ékelve hoaBZU éa alvataroa századok óta 
megfejthetetlen  belső öBztóntől hajtva hősleBan küzdött 
létéért, magyar nyelvéért. Teljesen magárahagyottan és 
felfeledten  fajtestvérel  ál<al, továbbá történelmi hagyo-
mányok, cél éa elhivatottság nélkül élvén, érthető, hogy 
eaámunk állandóan fogyott.  Nem lóvén utánpótlásuk, 
a környákb iii román, majd a községbeli román lakos-
ságnak ad;ák át ávről-évre helyüket, annyira, hogy ma 
már caak egy ötödét alkotják a község összlakósságá-
nak. Síükaégből megtanulták a román nyelvet, de a 
ma^ut érdekes és ritka tájszólásoa magyar-szekely 
nyelvüket a mai napig Bzeretettel megőrizték Vegyes 
házasságok róvéa roman Bsomazádaikiat nem kevered-
tek, da azért testvéri as Jószomszédi viszonyban éitek 
és élnek ma la velük. A aaászoktól aa evangélikus hi-
tet a ezan keraaztül a aaáaz üoneplő vlaaletet, továbbá 
népi Brokásokat, sót a Jól bevált népi szervezetet ÓB a 
higgadt germán temperameatuoot vették át. A romá-
noktól hátköznapi viseletük néhány ruhadarabját, sz8-
véii technikát és mintákat s neháuy résiletet az épit-
kezésből vettek át, de ugy, bogy aa elneveséaek leg-
többjére jó magyar, sőt Bzékely klfajezásttk  vao. Pap-
jaik többnyire BZÓBB emberek voltak, akik magyarul 
prédikáltak nekik, de voltak több iaben magyar lelké-
szeik ls. Évszázadokon át valláel és jogi aaemponbél 
Nagyazeben városáboa, illetőleg a saebsnl székhez 
tartoatak. 

Mlval aok olyan szórványunkról tudunk, amo'yek 
aránylag aMnyBa körttlmények között, talán a magyar 

nyelvhatár szélén voiuk a mógis b?olv£dtak máa népbe 
és dlcatelenül elmultak, caak fokozott  tisztelttel keli 
megálljunk eme embercsoport elótt és meg kell kísé-
reljük megkeresni aa okokat 4B azt a le'kl erőt, amely-
nek tulajdoníthatjuk és köszönhetjük nemcsak megma-
radásukat, hanem azt ia, bogy ez a számbelileg jelen-
téktelen sziget erkölcai szempontból büszkesége a sokét 
szenvedett erdélyi magyarságnak. 

Székelyek ők nyelvük ós családneveik utát, de> 
vérmérsékletük, lelki berendezkedésük és goadolkodáa 
módjuk más. Azaz más ma, mart mánaá tette őket 
Itteni helyzetük, Idegen környezetük. Mert, ha tekintetbe 
vessz lk na elérhetetlen measz-síget a magyar töme-
gektől, sőt még magyar városoktól 1B, aa Idegen vise-
letet, tz  idegen nyelv Ismeretét, a szász egybázhoz 
való tartozásukat, stb., amalyek éital túazer>a kisebb-
séget ls függőséget  kellett mlndág érezzenek, aktor 
értbe ő, hogy évszázadok alatt óvatos és alkalmazkodni 
:udé ternésaet ls bizonyos politikai tapintat alakult ki 
bennük. Síükaég ls volt erre, hisz ennek köszönhették 
nagy részt fennmaradásukat. 

• • 

Cálom e tanulmány meglráBánál nem az egész 
község leírása volt, hnnem caupáo BZ ottani magyarság 
múltjának és jelenének Ismertetése a Így a községbeli 
románsággal caak ott óa caak annyiban foglalkoztam, 
amennyi az egész község áttekintéséhez éa a magyar-
sággal való kapcaolatob révén mégia szükséges volt. 

E tanulmány olvasása közben ne feledkezsünk  meg 
arról, hogy Itt nemcaak a mácféi  milliós .erdélyi ma-
gyarságnál Baámtalan szórványa közül egy kicsiny k 
b. 200 lelkes néptöredékéról kellett valamit Írni, ami 
tényleg nem lenne oly fontos  s nem la éérdekelne sok 
embert, hanem a vidéknek hajdan nagyobb és erőjebb, 

esetleg n.agy fontosságú  szerepet betöltő határőr népé-
nek a sors szeszélye, v»gy véletlen folytán  fennmaradt 
olyan töredékéről ven B2Ó, amely Ip zárt helyzete miatt 
40k ősi szokást, ryebi Bfjátságot,  Btb. őrzött meg, 
amelyek történelmi a re icpos t tó l !s még aok éidíkea 
adatra fogják  szakembereinket rávezethetni. Mert ez a 
derék 200 magyar lálok ez egyébként la érdehea éa 
változatos összetételű erdélyi magyarságnak egyik kicsi, 
de ében moz.aik-böve, enrs'y már eddig ia foglalkoztatta 
a legbülönböeóbb Bzakmáju kutatókat . 

Da tévednok azok, akik csak néprajzi furcsaság-
nak tekintik őket, mert ennek a kla szigetnek van bl-
ang$rzó ereje is, amely hatással van a Eeomasédoa móg 
gyengébb mrcgyar szórványokra, a Nagyszeben városi 
magyarságra s ba k 'llőles lemarnék őket, talán magára 
a székeiységre ia, smelyből ők la erednek. Nem lehet 
lekicsinyelni aronban hatásukat a községbeli éa szom-
sâ doa románokra, sőt szászokra Bem, mert 9sek a 
azakadátl Bz-Tvezett óa szorgalmas és Józan magyar 
szórványról alkotják meg résaben véleményüket az 
erdélyi magyar földmivelő  népről B igy ez csak kedveső 
lehet. 

Tény az, bogy egy népnek, főként  egy néptöre-
déknek értékét éa mulyát nem annak a Bzáma, hanem 
A mlr.ósófrn,  S IHPŐ értéke határozza meg. 

Z O N G O R A A c d r e i 8 gyártmány, beresathu-
ros, 8 pedáloa, te!jas°n modern, 

eisórangn állapotban sürgősen eladó. Bővebbet a 
kiadóhivatalban. 2—B 

Eh dó beltelkek.  4 Hirsoh-azanatorium  ucoábao «gy 
két  belsőséget  magiban foglaló  nagy kert  jutá-
nyos áron eladó.  Érdeklődni  a Vákár-üzletben. 
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Gazda ifjak az irás tükrében. 
A SsövetkonéB* clmü Nagyeoyeden megjelenő 

ulság mint a Hangya szövetkezetek hivatalon lapja 
október 1-én megjelenő legutóbbi azámát a gaadalfjak 
irAaainak aaentell. 

Biekben a figyelemreméltó  megnyilatkozásokban, 
a Radniton, majd Cjombordon éa Kéadlvásárhelyen lóte-
sitett gazdasági Iskolákban tanult gazda ifjak  mondják 
el tapaBatalatalkat. , . . . . . . , . 

Nagyszerű, b'z ató és reménytkeltő írások. A fain 
jovőja mondja el azokban miodazt, amivel látókSre 
zaéleBtt:t, amit tanúit a haladó gasda kötelességeiről. 
A tuiáa fegyverével  felvértezett  képzett gazda bonta-
koalk ki ezekből aa lráaokből. Az a gazda, aki szak-
könyveket tanulmányoz, aaővetkeaeteket azervez. Az 
ekefzirvánál  éppan ujy otthon van, mint társaságban. 
Nappal aaánt, eate Arany Jinost, Jókait o'vasBa. I meri 
a dániai gazda kultnr lényét s abból önbizalmat merít 
a maga lehelőjégei szerinti emelkedettebb élet felé 
való törekvésre. Aa öntudatom a földet  szerető, a fold 
tudományát nagyrabecsülő gasda lép elénk, akit álmod-
tunk B aki legblitojabb alapja misdsn jövőnek. 

Az Irás tOkrében megjelent erdélyi gazda Ifjúság-
nak szivünk egész leikssedasével örvendünk. Eanek az 
ifjúságnak  kezében a földünk  arannyá változik. Mert a 
fö  d eaerszoresen fiz*t  annak, aki lelkét vUzI bele, aki 
megtanulta a gazda lelkesedésével szeretni as életet 
adó barázdát. 

Ml biuiink ebben a gazdi lfjmáebui,  amelynek 
egyik tagját itt ml la mogsuólaitatjuk. Kéri ük olvasóin-
kat figyelmesen  olvassák el, hogy SJÓS Jenő II. éves 
gazdász milyen felkészülten  Indul vissza falujába,  hogy 
gyökere legyen a jövőnek. 

Gazda ifjak  iskolája. 
1936 szeptember 6 ot Iriak, mikor édesanyámnak 

aa sz áldott gondolata támad', hoţy be kellene engem 
írasson valamelyik gaadaaágl lakolába. Mikor eat a 
dolgot meghallottam, nagy szeget ütött a fejembe,  m?rt 
annak Idején, mikor az elemi Iskola Vil ik oastáiyAt 
elvégeztem, levett kalappal vettem buc-u< az Iskolától 
éa örvendettem, hogy nem kell többé tanu'jfk  éa ret-
tegjek a vizsgától. Da amikor már azt mondották 
szüleim, bogy a beiratkoaáahoa azükségea iratokat is 
elküldötték a kézdlvásárhelyl iskolába, akkor én 1b 
bele éltem magamat abba a ludatba, hogy megyek, 
Bőt az elindulást mege őső napokban olyan kedvem 
volt, hogy a Dárius kincséért aem maradtam volna 
otthon. 

Elérkezett az elindnláBl nap. Ugy én, mint BB 
unokaöcsém összepakoltuk a batynnkat. K r̂esztvártól 
K4zdiváaárhelylg szekereztünk. M-gerkeatUok az Inté-
zetbe. Megtörtént aa elhelyezkedés s másnap már meg-
kezdődtek az előadások. A szünetekben lassan kezd-
tünk összelsmerkedci »z iskolatársakkal. Unatkozásra 
nem ktrült sor, mert aa nj környezetben a tanulás jó 
Bzórakoatató paj:áa lelt. — Az előadásokat pontosan 
figyeltem  a tanulgattam a feladott  1- ekéket, de aaért 
egyezer-máskor lopva haza-hasa is goodolgattam. 

As előadásokon furcsa  dolgokról hallottam: kül-
terjos, kczípbelterjes és egésa belterjes gazdálkodásról, 
a talaj összitételérő1, hajezálcsövesaégről, isiáliótrégya 
Ezakszerü kezeléséről, műtrágyák használatáról, a növé-
nyek talajlgényslről, növények védelméről, a növényi 
kártevők elleni védekezésről és míg Bokrok oiyan 
do'ogról, miről odahasa halvány fogalmam  Bem volt. 

Ezeken az előadácokon kezdtem rájönni, bogy 
ná'uok nagyon aok gazda mennyire tájékozatlan, meny-
njlre a megszokás rsbia B mennyire elfogult  akkor, 
amikor azzal a meggyőrődésael gazdálkodik, hogy a 
főid  ma IB olyan, mint régen, a magvak ae váltostak 
míg, tahát az a legbiztosabb mid«jr, malyet apáink-
tól taru uuk. A gazdasági iskolában láttam meg, hogy 
mi az e.őaye, ha nem kezdrtlsgaa vagy ela^u t esz-
közökkel munkálom mag a föld  it, hanem BU yt helye-
aek as ekétől a porhanyisóig, a vatőgéptől a vetőmagig 
mind ;nre, atci több és jobb minőségű termést biztosit. 
Észrevettem azt is, hojy miiyen n̂ maa éa szip hiva-
tás has aa, ha ml, akik olyan szersncíések voltnak, 
bogy tscu hátiunk, iz T«t6ttel éa munkával megértet-
jük, bebizonyítjuk otthon még a maradiaknak 1B, B 
haladó gasdasSg több és jobb jövedelmezőségét. 

Moat azonban néznünk aiét a gazdasági iskolában 
és nézzük meg, hogy milyen idős ifjak  vannak az 
Intézetben. A tanalók kora 14—30 é;lg terjed, de leg-
nagyobb pzámban 16, 17, 18 éves g- zia ifjak  iratkos 
tak b \ Eseknek an úgynevezett kamaszkorban levő 
Ifjaknak  egyréace kocsmatöltelék, clgazettázó török 
lenne odahaza a ki tudja, m<>g milyen káros követ-
kezményekkel járó mu atozásokban töltenék fi  ital évei-
ket. Da aa teko ában a tanárok síép tzival, jó példá-
vá', ha BzükB'geB katonás sz'.,orr»l ia Igyekeznek bele 
nevelrl a nÖ7esdékekbe aat, hogy ön'udatoa-.n tartóz-
kodjanak a kárca, buiitó éa nyomorúságba ktrgotő 
BBÓrakoaásokiél, rossz szokásoktól, melyek a szerve-
zetre és egéaiségére bároa hatáasal vannak. Ezeken 
kivül még nagyon sok o'yan dolgot tanul aa lakolában 
egy lfju,  amit majd, ha haza megy, hasznosit a tár-
sadalomban és a gazdaságban B tz által nemcsak ön-
magának, baoem a falu  népének ls hasznára válik 
Eseket tanulja meg a gasda lfju  erkö'cil téren. Most 
padig lássuk aa lako'al nevelés társadalmi előayait. 

As Itkoában kicsiny gaidskorünkban a gazdaság 
^ 6 » " 4 » * ^ kérdését vitattuk, tanulmányoztuk; 

elméletben, alapos utánjárással, komoly Bzámvetéasel 

ÎS? i ü J ' ! . 1 1 . ^ ° i l o d « gépssákaégletét beszeres 
ük építettünk, lelkesítettünk, erdőt termeltünk kl. Az 

« B ! ? ' e t ? e » B t é b e n » értékeBítéa, a fogyaaatás, 
íiüíltíüt" h s l l l d A a legszebb példáit már nemcsak 
elméletben, hsnm gyakorlatilag la megcsináltuk, aiírt, 

hogy odahaaa ls képesek legyünk a kla.ámlthatatlan 
előnyöket blatositő hasonló azövatkeaetl munka elvég-
, é í é rMoat padig még caak ast szeretném elmondani, 
hogy milyen társadalmi Ismereteket Bzerez magának a 
gasdaságl lakolában egy fa'ual  gazda lfju.  M " * " 1 » 1 ' 
ia Ismeretséget köt 50—60 társával B baráti, testvéri 
szellemben él velük. Megtanulja a köszönés, a társal-
gás és bemutatkozás lllemBsabályalt, bátorságot szerez 
magának, hogy gyűléseken, összejöveteleken gondol-
kozva, felelősségteljesen  és lámpaláz nélkül beszéljen. 
AZ lfju  előtt feltárul  a mezőgazdasági tudomány tár-
híz». Tanul, tapasztal a gasdaség olyan menetérő, 
miről elődeinknek fogalma  sem volt eddig B SZ á'tal. 
bogy a kalma van elsőrendű szakkönyveket olvaBnl, tz 
iskola gazdaságában kísérletezni és szemlélődni, képes 
lépést tartani a kor gazdasági szellemével, Igényeivel 
ós bslsdásávftli 

Mindazon dolgokért nagy azeretettel éa hálával 
tartozik minden növendék az ő tanárainak és minden 
gasda lfju  szeretettel gondol az ő iskolájára. 

Esekért, e rövid cikk keretében ls elmondod 
do'gokárt értékelem aokra, megflzjthatMlenra  azt a két 
évet, amit Isten seged-lmát ő\ szüle'm áldozatából, a 
késdlvásárhoiyl róm. kaib. fóidmlveB-lsko'ában  eltöl-
öttom Soó» Jenő 11. érez  gazdátz. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Hogyan fokozhatjuk  teheneink tejtermelését. 

Irta ifj  Balogh Bálint. 
A mai életben, mikor mlndan téren láthatjuk azt 

aa erős fejlődést,  melynek alá van vetve valamennyi 
foglalkozási  ág, a gazdának la törekednie kel!, hogy 
foiozaa  gazdaságának termel4aét. A jelen életkörülmé-
nyek c^ak ugy foţnak  kedvezően alakulni Bzámare, ha 
arra törekszik, bogy gazdálkodna minél jobban aa el-
IpartsídáB felé  haladjon. Eat pedig csak ugy érheti el, 
ha állattenyésztését állítja ennek a célnak szolgálatába. 

Különösen a ssarvasmarha tenyésztésen keresztül 
valósítható meg ez as r-lv a legkönnyebben. A szarvas 
marha ssolgMta'ja ugyanis az emberiség egjik legfon-
tosabb és legszeleaebb körben használt termékét, a 
tnjet. A tej sz, mely ott áll már a fej  ódő élet szol-
gálatában és van hivatva arra, hogy a benne levő táp-
láló anyagok révén egészségen, erős sservezeteket fej-
lesszen. O t áll a bölcsőnél, fejleszti  a növekedési 
energiát, módot nyújt Iparágak klfejleazlésérs  B ezáltal 
széleB rétegeknek nyújt megélhetési lehetőséget. A tej 
tehát nagyon fontoa  termék és ezért a legkisebb falusi 
gazdinak la arra kell törekednie, hogy fejősteheneinek 
termelését a lehető legmagasabb fokra  fejlessze.  Ennek 
az eléráBáre pedig nagyon sok mód áll a gazda ren 
delkezésére. 

E ső és legfoatosi-ibb  követelmény a tenyéazegye-
dak kiválasztása. Csakis olyan spa- éB acyaállat bor-
jait hagyja meg a gaida továbbtenyésztésre. me yek 
maguk i« nagy termelőképességgel birtak. Éinek a 
helyes keresztülvitele lehetővé toszi azt, hogy o'yan 
á lat fog  majd minden va'óaiílnUség szerint rendelke-
zésre állani, mely szülőinek jó tu ajdonságalt egycBi-
tette magában a így ő maga ÍB fejleszthető  lesz több-
tnrmeléBre. Ha rendelkezik a gaida jó tejelójallegD utód-
dal, ugy nBgy gondot fordítson  annak felnevelésére  ls, 
A legjobb képtBiégü állat 1B rossz termolővé vállhat, 
ha nem kapja meg jó tulajdonságainak kifejlesztésére 
a szükséges feltételeket. 

Nsm szabad éppen ea'ri Bajnálnl a tejet a BzopÓB 
borjútól éB megengedni aat, hogy a gazdasszony ei-el-
lopjoa egy-egy csecset a saopó állat Bzájából, mert 
enoe'2 káros következménye később mutatkozni fog. 
Az az á'lat, amely fiatal  korában nem tud a rosBz 
takarmányozás, elheIy,z B, bánásmód következtében 
kellő erotlyel faj  ődnl, satnya — megcsökött leBZ. M» 
pedig aa ilyen állat cnostozata nem elég fej'ett,  gyenge 
csontra kevés bus rakódik, nincs tér, nincs lehetőség 
a bel. 6, nem< s ^zerrek k fejiődésére.  A tőgy éa a te-
jelő szervsk nem lesznek nagy termelésre képjsek, 
így pedig hiába Baármszo t az állat jó családból, mégis 
gyenge tejelő lesz. 

Vigyázni kell azonban arra is, bogy a másik vég-
letbe ne essünk. Abban az esetben, ha állatainkat tut-
táplálju'r, azok elzsirofodoak,  elhíznak, nsm lesznek 
tenyésikondclóban, a szervezetük nem lesz eléggé 
szilárd, betegségre hajlamosabbakká válnak, A tu'táp 
láltaág károa következményei: a kóisői vagy elmaradó 
Uzekadés, mediősáft,  elveiélés, ellési bénulás. 

Neveljük fol  ugy a tenyésztésre szánt állatainkat, 
hogy az az nn\jt ta apja jótulajdoaságalt a lehető 
'ngoagyobb mértekben kl tudja öoma-ában fajletzienl. 
H i sikerűit f  lnaveloi a t̂ nyé> z dlatokat, ugy adjunk 
neki o'yan takarmányozást, mily képesíti a nagy meny-
ayiséjü tej előállítására. Ae a gazda, kl csak tong ri-
saároa éa saalmán tartja fejőitehenet,  hifib  a rendelke-
zik jó t»j9;őkApeBBégtt állattal, még aem log tejet iátci 
Adjon fejőstehenének  a kisgazda f̂ bérjedus,  tápanyag-
gatdag takarmányokat, amiből az állat pótolni tudja 
azt a veszteséget, mely a tej előállítása folytán  szerve-
zetéből elvonód k. Minden liter tej termelésűkor ugyanis 
60—60 gramm emésathető fehérjét  és 260 gramm 
kem< nyl ő <rtéket ad le as állat. Abban as esetben, ha 
ezt a tápértéket nem pótoljuk vl3ssa, egyid.ig BBtrre 
aetéből vonja aat el, kéaőbb termelését beszünteti, le-
romlik, majd betegség támadhatja meg, ml elhullását 
la okoahatja. 

Fejőstehenén k takarmányozásánál arra töreked-
jen a kisgezla, hogy az minél olcsóbb legyen és mlnói 
î*k? »9,iBte,>euUbb" N , A r o n B i o n ígyokessen, hogy minél 
m4n!). !!!i u / e n Höstehene. A legelő állat takar-
mányfelvevő  fe'pjsaága  s Esaitadbao való mosgfe  ta 

vetkeztében nő, csontosata erősödik, a napfény  hatására 
szervezete f̂ JlAdik,  egészségesebb IÍBI, vérkeringése 
felélénkül,  Ivarsása fejlettebb,  fogékonyabbá  válik. 
Mindezek hatáséra tejtermelése fokoaódlk  és tejének 
minősége 1B kifogástalanná  leEZ Nagy jelentőségű a 
legelő azért la, mert a legolcsóbb takarmányt nyújtja 
as állatnak. 35-40 kg. jó mlnŐBégü fd  ugyanis 8-9 
liter tej e'őá lltására kepesltl az állatot. Ezért fordítson 
minden kisgazda minél nagyobb gondot legelőinek jó 
állapotban való tartására IB. 

H« a legelő a nyári Bsárasság következtében nem 
ad elég táplálékot a fejőitehénnek,  ngy sdjon aakl a 
gasda tejtermeléséhez ssabott mennyiségű takarmányt. 
Est nyujha'ja vagy a szántóföldön  termesztett takar-
mány növéoyfkben,  vagy megfelelő  ÖBBzeállltáBu abrak-
keverékben. Haz il lege óink nagy átlagban 10—12 Uter 
tejre képasltik aa állatot. Abban az eaetben, ha teha-
nünk ennél többnt termal, Bsüksíges annak takarmá-
nyát odahaaa pótolni. A« otthon nyújtott söldségtakar-
mány olyan legyen, hogy abban minél több fehérjéhez 
jusson as állat. Törakedjen a gazda minél több pillan-
gós vlrá^u növénynek a termelésére. Etek köaül legaLő 
helyen á Incarna á'ljoa. Q.tzdilnk szeratlk össíeha-:oa-
lltanl a takarmányok értékét a korpa tápértékével. 

Ht magiesasük ezt lucsrnáva', azt lá-.juV, hoţy 
a lucarna tápértéke magasabb, mint a korpáé, toba 
vitamin ls van benna, nagy jelen őjíga azonban az 
o'csóaágban rejlik. Uţyanls egy ka*, ho'd lnceraás 
négyszeri kaBzálásHal lead 40—60 q. azénát, mi 4 
vagy 5 q eméfzíhe'ő  fehérjebozamot  jelent. T/.hn 
annyi fejérjét  kapuik 1 kat. ho'd földről,  mint amennyi 
45 vagy 55 q tuzakorpában v n A Incarna aa a növény, 
mely a klagasda fejőstehenének  takarmányozásában az 
alapot jelenti. 

A téli takarmányozásnál arra töreked nek, hogy 
az áliatek minél jobb minőségű takarmányhez juthas-
sanak. Ne kapjanak rothadt, fagyos  répát, penészes, 
ézott BrálaBtakarmányt. Ai legyen a főtörekvéeüoh, 
hogy minél keveBebb drága abrakot kelljen vásárolnunk, 
mi a termelést negyon msgdrégl'ja. Adjunk állataink 
nak fehérjében  gazdag pillangós színét H< a takar-
máuyosás terén Így járnak el, nemcsak fokozódó,  da 
olcsóbb ls IOBS teheneink ti jtermeiésa. 

Nagy befolyással  van a tejelésre as állatok el-
helyezése és a velük való bánásmód Is. Igyekezzen a 
kisgazda tehenének olyan lstá'lót tyujtani, mely telen 
meleg, nyáron bűvös, szellős, buzatmentes éa könnyen 
tisztántartható. Fordítson több gondot as állatok tlsail-
tására ls, ne tűrje egy gaida sem, hogy as állatokon 
trágya csomók fityegjenek,  mert ez nemcsak a tiszta, 
egéBzgégeB tej nyerését teul lehetetlenné, banem a 
t'jhozsmot la csökkenti. M gállapitották, hogy a tisztás 
tartott fejőstehén  7°/o kai több tejet ad. 

A fejés  módja és száma IB befolyásolja  a tejho-
zamot. Ha ntm fejjük  ki a tögykől az utolsó cseppig 
a tejet, sz a tőgy mirigyeire ercyesztőleg hat, annak 
munkáját bénítja B igy az Állat mindig keveeebbet bir 
adni. A'kalma/íuck marokfejest,  mert ezzel lehet leg-
tökéletesebben és fpjdalom  mentesen klf  jol a tőgyet. 
Minél nagyobb tej alá valamely állat, annál többet szűk 
ségea aat fijnl.  A taj ngyanls fején  kosban képaődik 
mintegy 60°/,-bsn és a fejéa  alkalmával a tőjyra gya-
korolt masszírozás logerli a tőgy mirigyeit, eaáltal a»oí 
tsvék9nyaégét fokozza.  Ennek következménye a több 
tej nyerési lei-z. Ji hatással van a tejhosamra a mes-
terséges borjunevelés ls. Természetes nevelés melleit 
ugyanis a borjú mindig hagy vlsssa a lőgyben bizonyos 
mennyiségű tejet és es apasstélag hat, ha nem fajjU» 
kl. Bz a mesterséges nevelésnél nem fordulhat  elő. 

Ingyen gondja a klBgasdának teheneinek Itatácára 
la, ea különösen oyáron nagyon fontos.  As emésztéshez 
viz kell, moiynek pótlására megfelelő  Lu ról keil gondol-
kodni Egy közsp^s aulyu tehén nap! vízfogyasztás  i 
40—46 liter. Higy milyen fontos  a víz, azt mi Sbin 
mntatja jobban, mint azok a gazdaságok, hol önliatót 
KZFT'ltek be, 2—3 literrel tudták emelni a t̂ jhoz-mo;. 
Kisgazda ezt nem tehítl, nem ÍB kell, hogy tegye, ca -
arra Isgfen  gondja, hoty tehenei frlsR,  egédzségán, 
tiszta vizbes juthassanak. 

Aa á'latok Bózás' r i ls legyen gondunk én azt no 
ngy tömje aa állat száj ab a hetecként egyrz r a gazda, 
hanem aa abrakba oasaa el. A rovarok ellen hüvö", 
árnyékolt Istállóval, tisaiántartással éa gyakori mesze-
léssel védekezzünk, mort tz )ket a tisztaság pujatltja 
lerjobban. 

Amint látjuk, sok móddal kell arra törekedni, 
bogy fokozhassuk  fejőstehanelnknek  a termelését. Ha 
as itt mondottak szerint jár el a kisgazda, elkerülni 
fog  a több termelés és a jó minőjég útjára lépni, ami 
magával hozaa életnívójának as emelését. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
f  — A « egésnaégügyi mln i sa té r ium 5317 es 

Bzimu rendelete korlátoz a as orvosok kábitóflzsr-
klsEolgáltatási Jogát. A rendelet szerint a jövőben ar 
orvosoknak a kábitószer-mennylBégat nemcsak ez imn»', 
hanem betOvel ls H kell Irnl aa orvosi űrlapon, a 
recapten feltüpteterdő  a beteg pontos elme. A kábító 
sser klazo'gáláBához szükséges recepteket a gyógyszer-
tárak csak abban as esetben fogadhatják  el, ha azon 
rajta van aa orvos-szövetség pecsétje 1B. 

. ~ A ţ 1 * ^ 1 , belytartósághoa küldendő kor-
vényekhez válasabélyeg ls melléklendő. As elégtelenül 
relbélyegzatt kérvényeket elintésés nélkül irattárba 
k a i ' f . ^ "  a kérvényekre, amely, khez válasa 
bélyeget mai ékeltek, 30 napon belül Írásban küldik 
el as elintésésre voaatkosó értesítést. 
- i - - 7 ? * ™ x

b « y e 8 k ö t e l a s e k a tlkvl hatóságok 
oly másolatai éa kivonatai, amelyeket a törvény értel-
mibb hMéságokcak adnak kl tndomáivétel végalt. 



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

A falu  szive. 
Alkonyatestre járt aa idő, midőn napi mun-

kámból a mezőről hazatértem. Ilyenkor rend-
szerint ott vár reám a konyha asztalán a párolgó 
vacsora, amelynek elfogyasztása  u'án gyakran 
kitelepszOnk az udvaron terpeszkedő kerek kő-
asztalra. Iţaz, hogy csak rOvid időre. Addig, amig 
a feleségem  mosogat, elrakja as edényeket és 
seper. Aatán betérünk éjjeli pihenőre, hogy 
reggel ismét kezdhessük ott, ahol megelőző 
napon abbanhagytuk. Talán mondanom eem kell, 
hogy milyen kedvesek esek a rövid nyári esték 
» családi kör meghitt csendjében. E'csevegni 
azokkal, akik legközelebb állnak életemhez. 
Figyelni ártatlan gyermekarcukat. Hallgatni ae 
ébredező lélek kíváncsi szózuhatagát. Szivei 
tele tudóval a nyári levegő virágillatos leheletét, 
vMgy a szellő által sodort kenyérszagot. Elnézni 
n cjiUrtgos ég peremét, a tejút szinte libbenő 
fátyo'vonalát,  vagy olykor, ha ugy van, a 
telihold arany koronáját. 

Kis fiaim  ilyenkor választanak maguknak 
egy egy csillagot s bizony a barátság kedvéért 
nekem is kell keresnem egyet a milliók közül, 
mart h* nem, akkor eser kérdéssel halmoznak 
el, amelyekre aztán nem én, de csillagász, bö:c, 
sőt próféta  legyen valaki, hogy megtudjon felelni. 
Ezért én is beszélek nekik, amit tudok. Nem 
hagvha'om magam lepipálni. Ilyen alkalomkor 
talan a szokottnál ÍB jobban belemelrgszem A 
beaz-í'getésbe. Alig vettük tehát észre, hogy 
valaki as ajtón bejött. Még távolról köszönt az 
idegen. A hajáról aatán azonnal felismertem. 

— Kelmed as, Mihály bátyám ? E szavak-
kal szorítottam helyet számára a kövön. A fele-
ségem ezalatt elvette a kisebbik fiamat  az ölöm-
bő! s a többiekkel éjjeli pihenőre tért. 

— án volnék, bia'a, felelt  as öreg és leült 
közelembe, mikőzban ajkán nehéz sóhaj szállt 
el. Da nem ülnék sokat. Késő már az idő s 
restellem, hogy megzavartalak. 

— Az még nem volna baj, bátyám, — biz-
tat: am öt szóval. — A jószándéku embert bir-
mikor szívesen látom. 

— Jól tudom én azt, Miklós, de engem moBt 
a baj hozott ide. 

E szavakra meghökkentem. 
— Baj? 
— Igan. Elhullott a jobbik tehenem a nincs 

reményem arra, hogy másikat tudjak szerezni. 
Mî öl is? A zöldségfélének  most olcsó az ára. 
Abból a házszükségletére alig telik. Ha a kis 
Kabonámat eladom, kenyértől fosztom  meg a 
családomat. A fejem  sug a gondtól. Nem tudom 
13i tevő legyek. 

Kicos csend, neĥ z parcak következtek. 
A nyitott ajtón át a nagyobbik fiam  hangját 
In'ioriam. Imádkozott... „És jöjjön el a te or-
szágod..." 

Magamba döbbentem. Istenem, mindennap 
a te országodért könyörgünk a mindennap ez 
eilen vétünk. Volna-e ebből a hamis életből 
kiu ? Lehet e vájjon a mellettem ülő testvére-
men segíteni? Van még közöttünk szeretet, 
amely meguyilatkozik ? 

— Mihály bátyám, — szóltam kis gondol-
kozás után, a do'got meglehetne próbálni gyűj-
t i által. Hátha aikerüine. 

Az öreg belekapaszkodott a szavak erejébe. 
— Hiszeu ha meg lehetne próbálni, iBtenem, 

milyen jó lenne. Azért ia fáradtam  hozzád, Miklós, 
mert hallottam, hogy a télen valamelyes önse-
K ŷzőféléban  fáradoztatok  a szomszéd falu  pap 
jávai, hát az sikerült-e ? 

A Bzégyenpir pillaca ok alatt átfutotta  az 
a r c o m a t . 

—• Dehogyis sikerült, Mihály báoBi. Nehe-
zen megy az ilyesmi minálunk. 

— Nehezen ugyé? Nem vagyunk eléggé 
összetartók. 

— Igaz. Lálja, századok óta est sírjuk, de 
az ellenkezőjét még sem próbáljuk megtenni-

legalább eaéthuiJásunk óta történt-e vájjon 
épületes munka? Ej, mert nem elég a hibát 
felfedni,  bátyám. EB csak annyi, mintha moet 
kelmédét Bürü sajnálkozó szavak után útjára 

â y ţ r g y o i ţ l ţ t 
engedaém. Eizel még nem segítettem semmit 
a magi baján és nem nyugtattam meg saját 
lelkíismerdtemet sem. Valahogyan ugy van ez, 
mintha én a visbefulladóért  a parton kezeimet 
tördelve kiabálnék segítségért, de re agam meg-
feledkezem  az életmentés nagy kötelességéről. 
A szónoklás még nem testvéri együtterzés. 
Mindenütt és mindenben csak a jótett igazolja 
az én hitemet. Ennek híján üres móka, puszta 
önáltatás minden, de minden. 

Eit érzem én is, Mikiós. De azért egy 
próbát tehetnénk. 

— Megkíséreljük feltótlenül,  Miháiy bácsi. 
Hadd láBsuk, hogyan érez a falu  szive 

Az öreg felállt.  Munkától görnyedt tagjait 
kiegyenesítette. Keze a tenyeremben pihent. 
Halk szeretettel átha'ott szóval csak ennyit 
mondott: 

— Jó éjszakát. 
Talán az Isten bölcs kegyelme rendezte 

ugy, hogy másnapra hataímaa zápor szakadta 
földekre.  Egyrészt, mert már éppen elég régen 
szomjúhozták a növények, másrészt, mert alkal-
masabb időt el sem lehetett volna képzelni a 
vállalt munka elvégzéséhez. Lyenkor mindenki 
otthonában pihen, várva azt az időt, midőn új-
ból munkahoz fogban. 

Szóltam tehát néhány lelkes barátomoak, 
akikről ugy éreztem, hogy hajlandóságuk van 
mindez szepirányu törekvésre, a dolog felől. 
Bennük ebben az esetben sem csalódtam. A 
munkát szívesen vállalták. Meg az nap beko-
pogtattak minddj állattartó gazda portájára egy 
kis önsegély érdekében. 

És csodálatos az emberek megértették az 
idők szavát: adakoztak. Nsm éppen tehetség, 
de szándék szerint. A dolog igy is módfelett 
Örvendetes vblt. Mert a tettek bizonyságtétele 
volt ez. Máleg szándéka a jóra törekvő akaratnak. 

A pénz átadását a legközelebbi vasárnapra 
tüstük ki, hogy azon minél többen vehessenek 
részt. Hadd lássák az emberek, miiyen szép 
dolog is a szeretet. Milyen felemelő  a S2ivek 
ősszedobbanásának ereje, meîege. 

Azon a vasárnap deiu án a reméltnél is 
jóval többen jöttünk össze. Mindenki kíváncsi 
volt a dologra. A pénzt az uioieó lejig kirak-
tuk már az asztalra, mikor Mihály bácdi hivá 
sunkra megjött közénk. 

— Csak azért hivattuk, — ezóltam belső 
ellágyu'ással — mert egy kis pénzt hoztunk a 
számára. Szedje össze es tegye el. Nem ele-
gendő ugyan egy tehén vatel haz, de nagy 
mértékben megkönnyíti a lehetőséget annak, 
hogy némi rápotlással vehessen egyet. 

— Hát ez a sok pénz az én számomra 
gyűl' ? — rebegte tz  öreg... Kinek tudjam ezt 
megköszönni ? 

— Caak a jó Istennek, Mihály bácsi, — 
szólt az egyik barátom. 

S a szoba áhítattal megszállt csendjében 
mindenki azt a barna kezet nézte, amely re 
megve szedte össze az apró pénzdarabokat 
Mikor valamennyi összecaörgött a tenyerébe, 
ugy éreztük, mintha a falu  szive ölelkezne 
most össze egy mindent átfogó,  nagy szeretetben. 

És beláttam — életemben először, — hogy 
kinci lappang itt a nép szivében, amelyből í gy 
kis akarattal ezernyi áldás fakadhatna. 

Pálffy  Miklós. 

Csikmegye magyar gazdáihoz. 
A U.vatalos Lapnak folyó  évi zusuaatus hó 4-én 

megjelent 178. snáma köz'l azt a rendalettörvényt, 
mely szerint aa Erdélyi Gazdasági Egylet működése, 
alapszabályalaak korlátain belül, azabadon biztosíttatik. 
Ennek alapján a Belügyminisztérium 17663—1938. 
BBám alatt utasította a Prefekturákat,  hogy ennek a 
rendelkezésnek tegyenek eleget. 

A caikmegyel Prefektura  folyé  évi augusztus hé 
27-én kelt 14670—193a BBámu körrendeleteben ntaBi-
fotta  a főszolgabírótokat,  esek pedig a községi elől-
Járéaágokat még szeptember hé elején. Eddig tehát BZ 
összes kOsBégl elóljáróaégokhoa megérkezett a rendele', 
mely aaerint az Erdélyi Gazdasági Egylet azabsdon 
működhetik, a benne tömörült gazdák és a hozzája 
tartozó gazdnkörök szabadon tarthatnak ösezajövetele-
ket, előaetea engedély nélkül. Csupán a közaégi elöl-
járóságnál kell bejelenteni eneket aa összejöveteleket. 

A Cslkcaekefalvia  október 2-ára tervezett gazda-
napot vaBáraap, október hé 28 án megtartják, as ere-

dali műsorral Ciekefalván,  amely alkalomra az E. O. E. 
tlnöke éa vezetősége Kolozsvárról hozzánk érkeatk. 
Lagyűnk ott minél többes, mert a mi érdekűnkről 
van szól R'ggel 9 órakor állatklállltás, majd a ssent-
m'.se utsn gyaadagyülés a csekefalvl  kultúrházban. 
Délután ugyanott h.ullparl kiállítás. 

Egyébként, mint aa E. G. E. csikmegyei meg-
bízottja, gasdatánaiinoak rendelkezésére állok a követ-
kőző helyeken: 

Minden szerdán délben Csíkszeredában, a Böjthy-
traflkhnn; 

Minden hónsp első aaomb.aiján Csikszentmártonon, 
a caokefalvl  H telazövetkeaet Irodájában; 

Minden hónap harmadik szombatján Gyergyó-
szentmikSósoa, a régi plébánia épületébea. 

Calkaomlyó, 1938 október 13. 
Fodor Pál. 

A vallásos egyesületek működése. 
Gyorgyószentmlblóaon a vailáaoa egyesületek mű-

ködésűket újra msgk'ziték. Aa elmúlt héten közöaen 
vettek réBzt a Veni-Sanctén, melyben latén áldását kór-
ték munkájukra. Oztóber első vasárnapján as Oltár-
egyeaület nyitotta meg a nyüvánoa gyűlések sorát. — 

Raggel a tagok kösösen vonultak fel  a ssent ál-
dozáahoz, délután pedig n közöa Baentséghnádás után 
műsoros gyüléB következett. Egéss fiatal  karnagyként 
Itt mutatkozott be először Bálint Barna. A vegyeskart 
erre az alkalomra ő készítette elő bámulatos precizi-
tással és minden kritikát lefegyverző,  nagy zanel érnék-
kai. A közönség jóleső megnyugvással szögezte le, 
bogy e flu  Bálint Ákosnak a Jé nevü karnagynak minden-
keppen méltó utód* lesz. A gyüléB további pontja László 
Î nác fősaperes  betz ide, melyban aa Oltáregyesület 
edd<gl munkáit öaezegezie a aa évi uj munkakört kör-
vonalazta, 

A nagy érdeklődéssel hallgatott szavak után Pa-
lovita Aocuj szavalatát tapsolta meg nagy lelkesedés-
sel a szaprzimu közönség. Majd .Falu végén kurta 
korcsma" megjelenítése következett. Az élénk hangu-
latos jelenet nagy tetszést váltott ki. Biünnl nem akaró 
tetBzós nyilvánításokkal fogadta  még a közönség Gell-
ner Pici tánctanáraő számait. Az ujrázásoknak nem 
akart vége Beakadni, A közönség nagyon Jó hangulat-
ban oazlot azét. 

A« Oltáragyesület után munkába áll a többi egye-
sület ia. A jövő vasárnap kezdi mag ugyancsak Vani-
Sanctévalműködését a cseléd lányok egyesülete,aMária-
Kör. A rákövetkező vaaárnep rendezi az első «Virsii-
délután'-ját a MISBÍÓ társasága Bzegány iskolás gyer-
mekek felruházására.  Igy c<>ak az év uj, de a munka 
éa a munkások a régiek. A régi kedvvel, hozzáértéssel 
és munkabír ással állnak sorompóba és mlntabogy eddig 
ae maradt el, moBt megnyerik biztosan Isten bőséges 
á'dását. — nna. — 

Marica Grófnő 
Operett 3 felvonásban. 

1938 évi november hó 5—6-án. 

H Í R E K . 

— Ami minket is érdekel. A mozi tulajdo-
ncB̂ k elhatírozták, bogy közbenjárnák a rormánynál 
annak érdekében, bogy iámét engedélyezzék a filmek 
magyar feliratait.  Ezt a kérést a mozi-tulajdonosok 
azzal Indokolták, hogy a kisebbségi lakosság idősebb 
eorosz.áhá'joz tartozó része a román nyelvet nem birja 
;ökéleteB«n, aokan nem beazélik aam a németet, asm 
az angol nyelvet, arnaly tudvalevőleg túlnyomó több-
ségben a hangos filmek  nyelve óa ezért a kisebbségi 
közönségnek ezen rétegei elmaradnak a moziból. Ka 
a körülmény termóazatszeráleg nagy kárt jelent a 
mozllu ejdorosoknak, akik nem talá'ják meg sxámltá-
tu 'At, de ugyanakkor kárt jelent az államnak ia, mert 
a mozk látogatottságának csökkenése következtében 
az adóbevételek la visszaesnek. A tervek Bserlnt kül-
döttség kercst fel  Silviu Dragomir dr. klseblségi fő-
kormánybiztost. A főkormáoybiztos  tudvalevőleg kül-
földön  tartózkodott ts ez-rí a klildüttaégjárasra mind-
addig nrm kerülheted Bor. Most hogy a főkormány-
blztos hiizn r̂krzatt, értesülésünk szerint a mozltulaj-
donoBok küldöttsége a magyír feliratok  ügyében a leg-
közelebbi jütőben felkeresi  Silviu Dragomir dr.-t éa 
támogatását kérik. 

— Marioa grófnő,  operett 3 felvonásban:  Előző 
híradásunkban közölt dátumot november 6—6-ra helyes-
bítjük T<bát műkedvelőink előadását as elnökség a 
jelzett október 22—23 helyett a Jövő hónapra halaaa-
totta. A próbák kitartó lelkesedéssel folynak  a minden 
Jel arra mutat, hogy a felfrissített  ós válogatott együt-
tes a Marica grófnőt,  mint aa egyik legszebb és leg-
bájosabb operettet aa aat megérdemlő bemutatásban 
és sikerrel ÍB fogja  színre hozni. 

— Virsli-délután: A Mlssio-társaaág vasárnap, 
folyó  hó 16-án rendezi meg első „virsll-délután'-ját 
a .Dacia" nagytermében, melynek jövedelmét a sze-
gény iakoláB gyermekek fehuházására  fordltja. 

— A Má ta kör. Örömmel bezzuk a hírt, hogy 
a cselédlányok egyesülete, a Márta-kör újból megkezdte 
áldásos és aevelő munkáját. 
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1938 óvl október hó 2 án tar;ot:ák esküvőjüket a kegy-
templomban Cílksomlyón. 

— Csíkszeredában a Köablrtokoaság azék-
hálában megnyílik a mezflgazdazagi  kiállítás 
A helyi mezőgazd tságl kam ri által rendez itt mező-
gazdasági kiállítás folyó  évi október 16 áo dáll 12 óra 
30 perckor Mihail Victor etr*dt-s, megyefónök  Jelenlété-
bea ünnepély »s keretek között megnji ik. A kiállítás 
október 22-ig lesz nyi va a minden nap délelőtt 9 -1 
éa dólntáo 3—6 óra között látogatható. 

— Evangélikus iztentisztelet Csikszeredá 
ban. Vároaunk éa vidéke köaönaégónek figyelmét 
ezúton hívjuk fel,  hogy folyó  évi október hó 16 án 
délelőtt fal  11 órakor, a helybeli roformálui  templom-
ban evangéllrua Istentiwtotet éa ur;«caorao3Ztáa leaz 
Az istentiszteletet német éa magar nyelven tartják. A 
hívek kéretnek, hogy énekes könyveiket la hoaaák ma-
gukkal. 

— Qyáazrovat. Borbély Alhertné szül. T«máfl 
Róza, 55 eves koraban, október bó 11-én meghalt 
Tusnádfórdőn.  Temetése október bó 14-én volt igen 
nagy riazvét mellett 

— Félelmetesen nő a hadi repülőgépek 
asáma. Az Egyesült A lamok hadígji mlnlaztérlnmai 
érdekes kimutatást tettek közzé. Eiscrlot Szoíja'oroíz-
orsaágoak 6000, Németországnak 4500, O aszorazeg 
nak 4000, Franciaországnak 3600, Aogliáoak 3200, »z 
Egyesült Államoknak 3000, Jtpánnak pedig 2500 ka 
tonal repülőgépe van. 

— Heghalt a számüaetésben elő oroszok 
oárja. A franciaországi  Naully vároa egyik klinikáján 
meghalt Ktrll orosz nagyherceg, aki jelenleg a szám-
űzetésben élő Romanovok feje  volt. 1922 junlus 26 án 
az oro z monarchlaták cárrá kiáltották ki. Halálával 
a Romanov császári ház vezetését legidősebb fU:  Vla-
dimír nagyherceg veBzl át. 

— Uj tanfelfigyelö.  Chele Vastle oslkmegyel tanfel 
ügyelőt állasától lelettes hatósága folm  ntet e s helyébe Bazea 
Nioolae háromszekmegyel helyettes tanfela<yelőt  nevezte kl. 

— Áthelyesés. Antontsou Dan helybeli törvényszéki 
elnököt a majosvásá> helyi táblához helyezték át, mig hjlyébe 
a oslkszered&t törvényszék elnökévé Nio^or Constantin maros-
vásárhelyi törvényszéki bírót nevezték kl. 

— Beiktatták a helyi monkak&mara időközi b 'aott-
aigát. A mnnkakamarák élén a Ooga-kormány bukása óta 
tisztviselőkből kinivezet'. bizottság állott s az ügyvitel inté-
zésével a h.vatalok titkárai voltak megbízva, A munkaügyi 
mlnlszterlam a napokban aztán a kamarák vezetését időközt 
bizottságokra bízta. A oslkmegyel mnnkakamara é.ére kineve-
zett Időközi bizottságot folyó  hó 6 án Iktatta be Umepélyea 
keretek között Stole o Ion bacáal mnnkikamarai elnök éa 
Boneson £mll, a bacftul  mnnkakamara tikára, mintán a be-
iktatáson Dr Popoa munkaügyi lőfelüjtyelő  elfoglaltsága  miatt 
n«m jelenhetett meg. Az időközi bl ottságba az Iparosság 
részéréi Biró József  fényképészt,  a munkásság részéről Gyönös 
Gyula nyomdászt, a migántisztvlselők részéről pedig Usedő 
Györgyöt nevezték ki. A megyei bizottság e'nökl teendőit 
Biió Józsel végzi. 

— Öngyilkosság Udvari Jgnáo csikszentimrel lakós 
kulöüös módon vetett véget életének. Az ötven éves ember 
30 kg követ kötött egy zsákban a hátára s igy megterhelve 
az Oltba dobta magát Három hét malva akadtak rá a szered ai 
halászok, akik az Oltnak azon a részéa horgásztak. Tettének 
okát n^m tudják, 

— Tüa osekefalván  Bilá/s Sándor osekefalvl  keres-
kedő a mult hét fo'yamán  Bukarestbe utazott. Miala't odajárt, 
Üzlete leégett. A kár meghaladja a 150 ezer lejt. A tűzesetben 
gyujtogatást sejtenek. 

— Lotolvajok Tusnádon. Sósa Félix, Benedek Lázár 
és Domokos Fereno tusnádi lakósok IstállójáSól 2—2 lovat 
elloptak. A csendőrség! nyomozás során letartóztatták Sztojka 
Benjamin, ifj.  és id. Rnpl Lajos és E S Péter marosmegyei 
Illetőségű olgányokat, akiket a lólopásokkal gyanúsítanak. A 
lovak azonban nem kerültek meg. 

— Megmerték. Sas litván szárhegyl lakós hazafelé  tar-
tott a mezei munkából. A fala  között rátámadt Ba-abás József 
és agy e'vet te, hogy 14 napig nyomta az ágyat. Barabás ellen 
meg'ndalt az eljárás 

— öngyilkos lett elkeseredésében. Polgár Lajos 
52 éves szárhegyi lakós a napokban feleségével  összeveszett 
A gazda a veszekedést anny.ra a azlvére vette, hogy e'ölöttl 
elkeseredésébon mellbelőtte magát. Kórházba akarták Bzálll-
tanl, de útközben meghalt. 

— Levágta a lábát a vonat A 8693 száma tehervonat 
a napokban Oy;mosfelsőlok  állcmáson tolatott. A mozdony 
egyik hlrte'en lökésére Oheorghlta V. Raiu m.défalvl  vasat! 
fékező  a kerekek alá esett s azok jobb lábát levágták, A hely-
beli kórházba szállították. 

— 13 évvel eselőtt elkövetett bűntettnek jöttek a 
nyomára. Pár nappal ezelőtt Ghecrgh'u Ion gyimesfalsőlokl 
c -andörőrmeslert arról éitesltítte valaki, hogy 1925 sz ptem 
ler 19 én iste Cr&^un Ulhály oJavaló gaztlát Péter n»vü 
19 érts fia  megfojtotta.  A csendőrőrmester azonnal nyomo-
záshoz látott s hamarosan kiderült, hogy a halotti bizonylat-
ban természetes halállal fel'unt  tett C ftolUD  Uihály gyilkosság 
áldozata volt. A kihallgatás során aztán Cittc an Petra be-
vallotta. hogy apja Izgága, részeges ember volt s a kérdéses 
napon ls rész gen hazajőve, teleségét megaka-ta verni. Emiatt 
szóváltás ke'etkeiett közöttük, melyuek hevében ő apját m g-
fojtotta.  Az előhívott halottkémnek agy áll.tolt* be ado'got, 
b rgy a pálinkától megfulladt,  mire az a halotti bizonyítványt 
jőh sz'mden kl ls adta. A fiatal  Cittilunt letartóztatták és 
átadták az ügyészi*égnek. 

— Megdobálták a vonatot. A 3120 száma személy-
vonatot a napokban Felcslkon az 56 sz őrház közelében Isme-
retlen tettesek kővel megdobálták. A n y mozás folyik  a tette-
sek kéztekeritésére. — Az llven szórakozásról bizony jó lesz 
lemondani, m«t az igen súlyos következményekkel jár s ritka 
esetben sikerül azok alól kibújni. 

. Ti * e S 'énoo l ta a flát.  Még Ilyen elvetemültség Is akad 
a mai Időkben Jakab litván 66 éves kilyénfalvi  lakós 28 éves 
Sándor nevü fiát  az Istállóban a jászolhoz lánoolva tartotta 
mig a osendő ség rá nem jött. Jakab aszal védekezett, hoev 
na elmebeteg. A blró-ág az indokolást nem vette figyelembe 
s Jakabot hat hón.pl e'zárásra ítél tv, mig a fiát  elmeevóev-
Intézetbe utalta. " J B J 

, - Autobus, saerenosétlenaég. Folyó hó U-éna hely 
Barbat-ceg gylmesl autóbusz-járatán k egyik kocsija , 

1 u e « " k PiUériéneV nekiment 1 A kooalvrzető és egy erdőőr könnyebben megsebesültek. 
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t ü , e r " r ? ? feUüváea.  A 27 tüzérezred 344-
1938 sz át'raiában arra kéri sz alábbi tart. tlsjt ket, hoey 
S . ^ J í ? a ^ ű k i ? z 8 1 i f k  M e z r e í P"r>n"snokságával. Ezek: 
Seboatln Gneorghe kapitány, Gubert Marion, Stefanov  Orest 
Clulio Victor éa GrU Jaoob hadnagyok. ' 

C S I K I L A P O K 
— Pofonttötte  — meghalt Belényesi Imre és Varga 

9áníor szatmári Illetőségű munkások a tölgyesi erdőben fa-
döntéssel foglalkoztak.  A két munkás összeveszett s Belényesi 
Ügy ütötte pofon  Vargát, hogy az összeesett a pár óra múlva 
meg la halt Az orvosi szakvélemény szerint a gyenge szer-
vezetQ ember fejében  a pofontól  egy ér megpattant a ez okozta 
a halált. B. lényealt egy évi elzárás a, SOOO le) pénzbQnteteare 
és három évi jogvesztésre Ítélték. 

— Megbűnhődik a lopott tehénért. Sdlyem Lajos 
tekerőpatakl lakós 1936-ban a legelőről ellopta György Ágos-
ton tehenét. Selyem később mag tizet te a tehén árat s Így 
György nem is követelte megbüntetését, de a törvényszék 
hivatalból üldözendőnek találta a bünoselekményt a Selyemet 
3 havi elzáráara ÍB  2000 lej pénzbüntetésre Ítélte. 

— Hirdetmény. Az 5. hadtest kerületi paranosnoksága 
a következőket közti: Közhírré tétetik, hogy a hadfelszere  ésl 
törvény végrehajtási utasításának 74—85. olkke, a nagyvezér-
kar 2824-1988 a a kerületi paranoanokségok főfelügyelőségé-
nek 2600-1938. rendelete értelmében as állat, hám, szekér, 
kerékpár stb. jármüvek felülvizsgálata  1938 november 1—2! 
között lesi a megyében, az előre összeállított és minden köz-
ségnek megküldött sorrend sisrlnt. Minden talaj ionos köteles 
végy maga, vagy megbízottja utjáü a község által előre meg-
jelölt helyen a bizottság elé vezetni lovalt, öszvéreit és a, 
tulajdonában levő jármüveket. A rendelet ellen vétők 400-tól 
2000 lejig büntettetnek, az állatok darabszáma szerint: Egyben 
felhívjak  a közönség figyelmét,  hogy e müveletek a rendes 
évi fiatzelráaok  kereteit nem lépik tol a lg; nincs ok aggo-
dalom a ezek miatt. 

— Adományok a sutal házra. Az Erdélyi Kárpát 
Egyesület Csikszéki Osztálya a következő adományokat nyug-
tázza: Pénzbeli adományok: Dr. B zás Márton 2000=1'200, 
Bakcsl Károly, Ferencz Gyárfás,  Dr. Pitner Árpád 500—500, 
Schtnldt Piroska, Sjhmldt Ilona 300—300, Gáspár Árpád 200. 
Lázár Isiváu 100, N. N. 25 Természetbeni adományok: Töke 
Imre kőműves munka 500 lej értékben Császár Félix kerekes 
munkát 300 lej értékben, Daradlos Imre bádogosmuukát 250 
lej értékben, Bjrkov.os Samu egy darab dobkályhát. György 
Baba, Vo:zsák Margit, Ferenszl Balla hímzéseket, Kümmel M., 
Tóbiás Ferenoné kisebb természetbeni adományokat, 

— • Honitorai Ofloial  1938 évi 208. számá-
ban megjelent rendeleuórvany érteimaben a saját 
teherautó után is fuvarllletóket  kell flsetnl.  Ezen ren 
delkeaéB november 1-én lép óletbe. 

— Eiőkepaős ifjak  munkaadóinak figyel 
mébe. A muakaadók figyelmét  felhívja  a munkaügyi 
felügyelőség,  bogy a katonai előképaőa ifjaknak  aa 
előképzésben való reazvétell id jét nem lehet mulasz-
tásnak venni a az Így eltöltött idő a szabadságba sem 
számítható be. 

— Taiaitatott egy bőrkrztyü, j?goa tulajdonosa 
átveheti Upom nyomdaiában. 
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S. Kertész Klára torna-tanárnö 
tanfolyamai  megkezdődtek. 

Csoportos és magánórák 
felnőtteknek  és gyermekeknek. 

Fogyasztó torna, gyógytorna, 
r i t m u s f e j  l e sz t e s , 
mozdulat-művészet. 

E.ő.tdjaoíra m^gánszémok éa csoport kompo-
zíciók betanítását vállaoa. — Meg betz )1ÓB : 
Jigodin, S r. Principala 8. Telefon  59. 
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XOYÍQOVCL  kilúnö,  rövid,  bóasi gyártmány 
mabago':i  atiabea,  olosó a eladó. 

Cim a kiadóhivitalban 

ÉR TES1  TÉS! 
Tisztelettel  értesítem  a mély  en tis?  telt  ve-

vőimet,  bogy folyó  évi  október  bó 1 én a 
cégemet  megszűntettem  s ezúttal  mondok  kö-
szönetet  szivén  pártfogásukért. 

Tisztelettel: 
Gál  Imre  vegyeskereskedő 

Csíkszereda. 

12 It  TE  81 TE  S t 
Tisztelttel  értesítem  Csíkszereda  és  vidéke 

igen tisztelt  vevököíöntógét,  bogy a 
Gál  Imre  fűszer  és  veyyeskereskedését 

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

vásárit  közönség  szolgáletára. 
Szives  pártfogást  kérve,  vagyok 

Teljes  tisztelettel 
a—3 Borbély  Sámuel,  Csiksten  da. 

Uj bádogos-műhely.  V 4 Í szerencsém Oik-
1 szereda város és vidéke 

n, t. közönségét thBtelettel értesíteni, hogy 
Csikszerfdában  a „Csík" Gazdasági Siövet 
kezet udvarán bádogos-műhelyemet 
megnyitottam E vállalok minden e szak 
mába vágó munkát a 1< gju'ányosabb ára> 
mellet'. — S'.ives pártfogást  kér, kiv.ló 
t'Batelettel Varga András bédogoameater. 

*nmalatt VáUr Uayim^UM, fenu^,. 

Üzletünket áthelyeztük 
a Telefon  kOzpont mellé, ahol a 
megsaokott figyelmességgel  ál 
lünk közSnségdnk rendelkezésére 

DEUTSCH HÍRLAPÍRÓBA es kölcsönkönyvtár. 
Primăria oraşu'ui Mercurea Ciuc. 

Jud. Ciuc. 
Nr. 2377 — 1938 cons. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cuuoştinţi generală, că ia 

ziua de 29 Octomvrie 1038 ora 10 a. m., 
se va ţ<ne la localul P imâriei oraşului Mer-
curea G uc a doua licitbţie publică, p n ru 
prccu &rea a 3650 kg. ovăz de prima calitate, 
n ceaar animale'or Primăriei pe anul financisr 
1938-39. 

L citaţia se v i ţ ne în conformitate  cu 
dit-poz ţ'unile legii contabilităţii publica şi a 
regulamen u'ui O G L şi a normelor pub'i-
cite îa Monit. Of.  Nr. 127 din 4 luni» 1931. 

Garanţia va fi  de 5°/« d n suma oferită 
se va depune îa nunerar sau efecte  de Stat. 

Caietul de sarcini şi cond ţiunile de lici 
taţie pot fl  văîu e In fiecare  si de lucru la 
biroul administrativ al Primăriei. 

Mercurea Ciuc, la 5 Oolotnvrh 1938. 
Primar, 

Or. G. Szász. 
Secretar, 

B. Töke. 

Varrógépek Kerékpárok ^ 
Alkatrészek 

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

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. I 

i 
Publicaţie. 

Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că in 
ziua de 20 Octomvrie 1938 orele 10 a. m , se va 
tine concurentă cu aplicarea modului de tratare prin 
bună învoială, coní. art. 89 L. C. P., în cancelaria 
şcoalei primară de Stat Dăneşti-Ciuc, pentru darea în 
antrepriză a lucrărilor de construcţie a unei băi 
şcolare. 

Valoarea lucrărilor după deviz este de 130.000 Lei. 
Domnii concurenţi vor depune odată cu oferta 

şi garanfia  de 5°', la valoarea ofertei  în numerar sau 
in efecte  garantate de Stat. 

Planul, devizul, caetul de sarcini şi conditiunilc 
speciale, se pot consulta în fiecare  zi la cancelaria 
şcoalei din Dăneşti. 

Dăneşti, la 10 Octomvrie 1938. 
Preşedinte, 

EMIL CÂNDEA. 
Secretar, 

V. IACOB. 
piorlAi egy két udvaros k ő h á z , nagy kert-
illdUUi tel, mely áll egyik felöl  3 B?oba. 

konyha, kamra és 1 szoba, konyhából, másik 
olda'on 3 8üob», konyha és e'»y alsó lakás-
ból. Ért kezni Hhet Biedermann Viktor-
ral, Mai curea Ciuc, Principele Carol 36. i_.s 
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MODELL KALAPOK 
tla naponként aj formák  oloaó I 
árba», m.«ar tolKUa. tb .«tök 

VENCZBL TANÁRNÉNÁL * 
Ugyanott késntUmek minden- X 
néma nfil  kalapok eiaöremdfl  V 
u r a g koiiáadáiáral. Kalapak W 
átalakítása a legrövidebb Idő alatt Q 

Mercursa-Cluo, I. 0. Bratlanu (Qlmná- 2 
Blum)-nooa 111. BB., a BArhia kŐBOlébea. g 

HEGEDÜÓRÁKAT 
oonservatoriuml módsser 
sserint, Jutányoaan ad: 

S P E E N O Z G I Z I . M. -Oiuo . 
Str. I Q. Dao& (atmniatnm-nooa) 180. 




