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A ,Osibi Lapok" ismét hetenként 
jelenik meg. Az uj sajiótörvéDy á'meneti 
rcüdelkezései Bzerint a „CBÍÍ»Í Lapok" junius 
"u arra volt kényszerülve, hogy kéthetenként 
óvszer jelenjen meg. Lapunk ezt a helyeetet 
u<y igyekezett áthidalni, hogy kéthetenként 
nvolc oldalon szo'gálta ki olvasó közönségét. 

Örömmel jelentjük, hogy mai számunktól 
kezdve lapuik iámét hetenkint jelenik meg. 
Amikor est a bejelentést tesszük, első köteles 
sédünknek érezzük, hogy megköszönjük olva-
sóinknak, lapuak barátainak azt a jóindulata 
és megértő támogatását, amellyel nem hagytak 
el bennüakat a kéthetenkénti megjelenésünk 
kényszerű napjaiban sem. Igyekezni foguak 
tovább is rászolgálni erre a támogató biza-
lomra. Visszük tovább a magyar ujságbattt 
vidéki szolgálatát azsal a lelkiismerettel, mint 
eddig. És osak arra kérjük Caikvármegye kö 
sönségét, hogy ebben a munkánkban ne hagyjon 
el emtán sem. 

Victor Iamandi miniszter ünneplése. 
A bukovinai mlT p o i a nagyszert) palotájában, 

ahol két évtlaedd^l pólóit Bukovinának ae óklrál}Bág-
gal való csatlakozó' á; klm.icdtftk,  zajlott le a mnlt 
vasárnap Vic'or Imandi lg-z=égűgymlnlezter ünnep-
lése, mintegy flzet'égk  pp x a törvény egyHfgcsitesa 
terén vAgzett farariságoB  mu'ka jutalméu1. Ein jk a 
fontoa  mlniaitpriumnak acél' e ii'tai eró kelleti lőj ör, 
aki nagy kuluréjaval és terr citó k-Bzségűvei batcz s 
nélkül végrehajtsa BuVovinában ÍB a törvény egysé 
gesltés annyira BZ^kaeges ak'usAt. 

Iamandi IgazségUgymln^eter nagy feladatot  vál-
lalt magára, mikor elhaíárorts, bogy PRyríégeB törvé-
nyeket ad org'Aen .k. A történeti tt.rtomáoyok év-
azáa&rirk óta » lp»kiilöobötóh^ ld gen törvények saerlct 
é tf  b. Tt-rmé z ftesi-n  e törvényeknek voluk jó lnt^e-
t>dpH"l ia, melyek régi tsps-ztalat al-ijén éa n joxl 
U ym<-net PB kötlgazgaUs nenptének fl^yelembeveie-
Rvel kesztJitek. Ami Ifi,  az '.'-ăbtra ÍJ meemTad és 
iviiMik aa egjB^goBiteit remén tervénjhez sba, — 
I mand Igazségiiginrnlsatrr ef-lől  tpijpg lido ité'ot 
dott. meggn> ug'atva e?z-*i Srdé y jojl ÓB kft«gt<zda-

ságl köreit. Di nem kev.aa^ gns an sem, hogy 
an owzág pgjséges törvín;.. e-essel bírjon. Iamandi 
miniszter nr egy méyen rzett iHam-zlita g'etnek 
tett eleget, mikor a törvény rgygágesiiéa tökéletesíté-
sét elhatározta. 

A« első lépés Balovin <sn m-gtétetett, A hasz-
noB Intézkedések, ni.it a küEji-gy-őgégek éa telek-
könyv. az egész ország t°rUlBií>re rendre klterj°satotnek. 

Bukovinában hmandl ijfazségügymlclszterl  Ünne-
pelték azért BZ egésa hata mas munkáért, amit BB 
iKaaságQgymlniBeterlum átvitele óta kifejtett.  S ee 
elégtétel IBFZ b Z osan a g; ars ke*drményezéBek, A 
bátor fellépés  emberénuk 'és az le>-zaágtigy pártatlan 
alapokra való átszerveiéjnuek, Bármennyire la bale 
vágna azokba a sebekbe, mc'yektől aa állam saenved, 
HZ egész köivélemény és a » -ztvi'e'ő^nek az a rétege, 
mely a tisztesség utján jár. lyw'i a Iamandi Igsz^ág-
dgy miniszter által be! - * ' "oos ip->n».6»kn!é«. 
Nemcsak a bukovinalak, de f<s  ösazrotnénság üdvez > 
ez rt ó: és tökéletes alkrrt kíván neki. 

Meleg szeretettel köszönte meg a 
kisebbségi ujsagiroszervezet elnöke 

Titeanu miniszter el ismerését . 

E U G E N T I T E A N U 
Cernăuţi, október 27. 

A törvénykezés egységesítése alkalmával Cernan-
tiban rendezett Ünnepségekkel egyidejűleg lefolyt  sajtó-
értekezleten Eugen Titeanu Ba|töűgyl államtitkár be-
széde után, Sárkány Gibor, a Romániai Népkisebbségl 
Újságíró Bilndikátua elnóke emelkedett BsóiáBra 8 töb-
bek köaött eaeket mondta: 

„Kegyelmes uram, a kisebb**?! sajtó nevében, 
valamint a Romániai Népklaebbségi Újságíró Salodiká-
tus nevében egész szivemből kőssHnatet mondtk Exca-
lencládnak a kisebbségi sajtóhoz intézett meleg szavaiért. 

öi miniszter nr, szívből beszélt hozzánk, aaaval 
ezért utat találnak sziveinkhez/ 

,Nekünk, Romániában é ő kisebbségeknek, aa a 
yoArşagniţ-, hogy va'.Uîk szembon a „'degon* BZÓ 
merüljön feledésbe,  ter ődjön ki a román szókincsekből 
éB hiszem, hogy ugyanakkor jognak van aat kérni, 

H a l o t t a k e s t é j e . X r t a : - A J T a a r t l e t v é u a . 

Mxden évbun, télbe fordn'ó  novemberi, korán 
beköszöntő őszi este, zarándoklat indul a temetőkbr. 

Miii ós, Bzázezres, ragyogóan fényes  nagy-
v&roBok url lakóarága (p  ngy, mint szurdikáó ki-
cBlry falvak  eívsaerü n»pe siet a holtak c»öndeB 
birodalmába. Viszi magával a késő őss didergő 
virágait: krizantémot, őuiróaaát, bánatos fátyolkát, 
ífDjókowzoru  zö'djét BZ örök világosságot Bzlmboll-
a» ó V'lá̂ itó eszközét, elma't szerettei drága, disses 
márv ny-etnlékkel vagy ogyBzerll fakereszttel  msg-
!L-;í; t üirhacijára. 

H daţ, boringi<, eaói rendben m\r az idő, 
-órán bötéiedik, di estára szikráié gyartyaerdő 
m î̂ ge, lángoló lotiogasa töri át a nyirkaa ködöt a 
gyújtja m>»g aa é őt szivében a kegyeletes em'éke-
zéa m -csaaöt. 

Eztr éa eaer gyertya Imbolygó tDabokrétája 
szikrázza szót: a siron tu< IB tart a Bzeretet, csak 
az hal meg, kit végleg elfeledtek. 

H ilotiak napján őszintébbek az emberek. Ugy 
érzik, bogy a temető kapáján álláp ve jobbnak, em-
beribbnek kuli lanni. Mélyen meghajtott, fó'dre  szeg-
zett f-jjol  gondolnak a rohanó élőt esen pár meg-
ha:ot( pillanatában az e múlás, bncinzÍB halk, bá-
tor, alan falid4«é*ével  arra, hogy még nekik ia 
egyszer meg kell  hdlniok. 

Ei a fé  ó aggodalommal, fándtan,  bágyadtan 
faltörő  eaiiékszás, magábaszállás jé lelkűvé, szána-
koióvá Ma szívesebbé Is teszt as embereket Sza-
porábban cjörrea aa aprópénz a teraatő bejárataoál 
sorban álló ko duţok, bénák kinyújtott kalapjába. 
Erre aa időra eltUnik a harag ae embarek lalkéből. 
Megszűnik mlndan gőg, kevélység, fennhéjázás,  hogy 
iogaiább a ha'ottakra való emlékezés pillanatában 
kltaljeaűijön lelkűkben a krisztusi értelemben vett 

saeretf  t és teatvérlséz. Esért kerül elhagyatott, besüppedt, fűbenőlte  jeltelen sírokra le pár szál virág, néhány 
világító gyertyassáL Esért gyúlnak kl a kösell és irdatlan meBaseségben, véres zivatarok nyugvó hőael katonás 
glédába kécyszerltett Blrban'-jaln ls a hősi megbecittlés, emborlesBég pislákoló lángjai. 

Milyen klfűrkésshetetlen  aa emberi lélek I 
Milyen harmónia, megérté szeretet, kegyeletteljes flţyelem,  mindenkinek kijáró megbecsülés, egyenlőség, 

testvériség nyilvánul meg a temetőben, aa anyafő'doen  békésen pihenő halottakkal ssembenl 
Nem lehetne-e eat a sok nemes érzést átvlonl tul a temető kapuin aa élő embertársakra la? 
Megszűnnék mindjárt a gyűlölködés, szeretetlen lég, megalásás, mely ma dttböng aa egéss 

világon. Megteremtődnék a krisatnal béke a földön,  amit hiába esd milliók tömege sötétségben, kínban, ssen-
vídésben mártírként vergődve... , ^ 

VégBŐt lobbannak a gyeriyák, hiaa indulnak az emberek. A temető kapujában, amiat ssétossllk a 
viaszgyertyák füstje,  Ismét a régi az ember: elroppsnt szivéből a slrvirágok Ulatával együtt a jóság, sseretet, 
hogy helyet adjon a gőgoek, irigyBégoek, gyűlölködésnek, melyek fogva  tartják a rohanó, tttlakedó, élő világ 
saenvedély-lasBaóival. , 

Csak a tsmetóbea van megbékélés, egyenlős jg és testvériség ¥ 

Mihály vajda — az ország reménysége. 
A román korosa örököse mindinkább részt vesz 

ai ország köaéletl megnyilvánulásaiban. Ünnepi a'kal-
nwUor ott látjuk a tribünön klrálji atyja oldalán, 
mict gy szentesítve Románia hatalmának éa tekintélyé 
nak jelnotőségét. Gyakran még külföldön  ls küldöttsé-
geket fogad  a a Trónt kép Iseli. Iyen alkalmakkor 
mlrdig derekasan megállja helyét a közvetlenségével 
eiíimpríat aratott. 

Mihály nagy vajdának minden alkalom retdelke-
tísre á', hogy Ismereteit gyarapítsa azon tér 'C, mely 
a jövő dicsőségéhez vezet. A nép lelkével egyb: forro.t 
s b közért végzatt munka m'nden morz «natáról kellően 
njnkoztatva van. Nwelése ő'elsége a király személves 
felügyelete  mellett történik, hogy a rotr ái nép jövij S-
nni f-lelósBégteljtB  óráiban méltóan tudja tartani BZ 
EBtniéDyek mérlegét. 

A n p óazlnte nem CBBI. AZ bisa'o'nmal éa remény-
fordul  a királyt család ragyogó-várományosa 

fj  ". ski aa uralom jogarát képsett kezeibe venni a 
ió.cb«3 hivatva van. 

M hily n a ; y va jda minden t é n y k e d ő t lelkeEŰlés 
foí-dja.  akár katona körökben, akár az orsz*gőrök 

vagy a városi ss Mut>! j n n ' p-«égeien pgy-
/•.£ i r zig e nap alla'Uiából OffiB^g^n^k  basBfu 
L^i azség-it es boldoí-flíco'-  Viván. 

T á v i r a t 
Mihail Victor ezredes, 
aiikmegvei  megyefőoök  urnák 

O ' e l s é g e a K i r á y m e g b k o t t , h ^ g y k ö z ö l 
i^i i O a n e l l e g f e l s ő b b  k ö s z ö n e t é t ö f e l e é g e  e tU-
i * n a p j a a l k a l m á b ó l a m e g y e n ^ p e n e v é b e n 
t ' ' ' j e z e t t j ó k í v á n s á g o k é n . 

C. P i o n d o r , 
királyi uftvwri  maraail . 

Románia királyfia,  a szökehaju gyermek, 
kinek olyan a szeme, mint a tenger határtalan 
szepj'ge. Gyulafehérvár  nagy vajdája 17 ik élet 
évL>t tölti be. 

A nemzet fia,  aki királynak született, 
eJdig a társadalmi tevékenység minden ter^n 
kim^Md'ó tulajdonságokról tett tanúbizonyságot. 
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hogy elkerüljék a tiszta óa őszinte gondolatainkra a 
ssándékainkra vonatkozó gyanút. M*rt mi, Mlnlazter nr, 
nagyon Jól izmerjük kötelességünket, álkor padig, mi-
kor népünket védjük, ami nyelvének éa kulluréjénak 
megőrzésére vonatkozó jogait illeti, ngy tesszük est, 
mint lelki kötelesaéget; de sosem fogjuk  elfelejteni, 
hogy ennek aa országnak állampolgáréi vagjusk, ahol 
azülettünk éa ahol élünk." 

.Miniszter ur, 20 év óta ŐJ, a vérbeU újságíró 
az első, aki hivatalos helyről baráti hangon pzilott 
hozaánk, annyi meggyórődésael ÓB olyan azélea látó-
körrel." 

.Kérem, Miniszter ur, őrizze meg velünk szemben 
a jOvóre Is azt a bizalmat, melyet most mutatott; mi 
pedig biztosítják, hogy mindenkor méltóak leszünk erre 
a bizalomra.1' 

.Iiten éltesse, Miniszter ur, a Hiza Javára éa 
boldogságára, minden újságíró javára ebben az országban" 

A Románia Népklaebbségi Újságíró Szindikátus 
elnökének szavalt lelkes éljenzés követte 

Sárkány Gábor ntán Eugen Popovici, Ioan Dup-
loyen, Siefaujgcu,  az aradi „Ecou." igazgatója, Hans 
Piettner ós mások beszéltek. Az értekezlet ezután lelkea, 
bajtáraiaa légkörben megvitatta a vidéki aajtó nagy és 
kis kérdéseit, majd délután 6 órakor befejeződött,  mi 
kor a résztvevők valamennyien felállva  ünnepaltél-
ő felségét,  a Királyt, a „Rimán Kuiura és írás Vajdáján" 

A szivek Királya. 
Krisztus Király ünnepére Irta: ALBE3T VILMOS. 

Sz int János evangéliumának 18. fejezeti  b >n olvas-
suk; Abban az Időben Pilátus igy azóit Juuihoz: 

— A zaldók királya vagy t>. ? 
Jézus feleié:  — Magadtól mondod eat, vagy má-

sok mondták rólam? 
Feleié Pilátus; — Ziidó vagyok én? A te néped 

a a főpapok  kezembe adtak téged; mit tettél? 
Jézua feleié:  — Aa én klrá yságom nem e világ 

bél való. Hi e világból való volna, az én aaolgálm 
harcoitak volna, hogy ne jussak a zsidók kezóbf;  de 
aa én orazágom nem n vliágbóí vjlé. 

Piláius mondá: Tehát király v.*gy tt? — J ÍUÍ 
feleié:  Te mondád,  én király  vagyok.  Azért  jöttem 
a világra,  hogy bizonyságot tegyek  az igazságról, 

Valóban király az Ur, a lelkek királya B saóta 
a világra a megmérhetetlen testi-lelki nyomorúság, 
mióta as emberek nam akarnak engcdelmiBkedoi a 
lelkek legBzelidebb, legBaentebb királyának. 

Miior XI. Piu9 pápa 13 évvel ezelőtt a mai ünne-
pet rendelte Kriazím királyságinak tiszteletére, hatha-
tós eszközt akart a hivők kezébe sdnl abl^n a harc-
ban, amelyet meg kell vlvniok a természet fölöttieket 
teijesen megvető világias szellem ellen. Ez a szellem 
tévedéseivel rs törekvéaeUel együtt valódi rákfenéje  a 
mai társadalomnak. Lissan ju'.o t el a fejlődének  mai 
elijesztő fokára.  E őszór tagadni kezdték Krsztus tokin-
télyét, azután kétségbevonttk az E»yfcái  isteni jogát 
a lelkek kormányzásában, majd elválasztották az Egy-
házat «z államtól, a krisztusi vallás helyébe valami 
természetes vallást tettek, végül sok államnak éa alam-
fotflaak  vallása lett a — semmi vallás. 

A természetfűlöttleket  teljesen elvető világias szel-
lem, az n. n. Istennélküli ialcizmus — éppen napjaink-
ban mutatja igazán érett gyümölcseit. Ebből a hiteha-
gyásból erednek a gyüioletnek, a féltékenységnek,  a 
káros vetélkedésnek csirái a nemzetek között, innen a 
zabolátlan emberi szenvedélyek; innen fakad  egyeBek 
éa nemzetek elvaku t éa korlátlan iinzáBe, lanna a lelki-
ismeret ea kötelességérzet eltompulása, mely felborítja 
BZ ot; honok békáját s veszélyezteti a társadalom alsp-
ját: a családok egységit éa szilárdságát. Egyszóval az 
a társadalom, mely fóllázrd  Iiteao elten, msnihete'lo-
nbl rohan a biztos pujzíu:ásb*. A bizonyitek előttünk 
van: még két helyen lángol Europa: Keleten éa nyu-
gaton. A siarencitttien orosz földön  20 ive, hogy dol-
gozik a kényszermunka, Szibéria, a golyó ós a börtön, 
nvnga'on, A Sp̂ nyo' földön  mVg miodlg FTGNE*: a DPEZ •-
vai kéz tiirciévái. 

Korú ok nagv szociális pápája, XI. Piu», látja s 
nagy veBzélyt B Krsz'ua klrily ünnepanek elrecd'lé-
sével, továbbá világtörténeti jelentőségű, hires körle-
veleiben: A Quidraĝ aimo Amo-ban B legutóbb a 
kommün zaiuBroi szóló Divini R demptorls cimObec fel-
rzóllt minden istentisztelő embert, bogy fogjan  k ösaz:> 
ét aez tsecek megmenttel aa emb riséget a fenyegető 
veszedelemtől. Szói a hívó sz/z»t mindenkin* k, d< 
ezúttal első sortai a vl'églakn^k, bogy aegiiaepek 
résziv^nnl az Eţyh^ziak, HZ evangéliumnak lé!ekm*o>ó 
óa bf-k'teramtó  muQt.ájíb-in. Ki tudaá m* felnárci. 
m*nn>i ré;z v.iit >3 BVHag4!luD láthata-tan <rő-n k 
abbar, hogy x M ti-ch nbuj (1939 nzípiembsr 29-30) 
tali kozó áilsmfeifUknak  sikerűit m gmenteni Eirópii 
aa ujabb lángbatorolástól. 

A kGlStf-Me  Izau-ok — 
a r ciona>izxuB, ma'crlalitmu*, bo'ejsizoinB ror.boló 
munkája még mindig tart. Míg m nllg az örvények 
egész bora veaz körül bennünket. 

Az U' fóldl  helytartója látja anrgődő embtr's -g 
nyomorát e a mai ünnepnk létesítésével meg aktria 
mutatni az egyedül kivea.-tő uist, amely n«m m° 
mint visszatérés Krisztus btk<jéhez éa Igazságához! 
viasza a krisztust ezellemh-z és éleihez, az állami, 
társadalmi es egyéni élet egész vonalán. A pápa szava 
által Krlaztna király htv mindenkit éa megkövetni 
hogy megvallja éa kövesae Ói a Coládban, az uccán 
aa Iskolában, a műhelyben, a hivatalban — mindenütt! 
Igy less meg az ő uralma nemciak a Bzivekben, han m 

aa élet minden megnyilatkoziaában; igy leás a pax 
Cbriztl In regno ChrlBti — Krisztus békéje, Krisztus 
oraségában. 

E gondolatból ráik háramló kötelességek tehM: 
elsősorban a jó pé'daxdás — vagy a: Krisztus  orszá-
gának  mindenekelőtt  az egyénnek  saját lelkeben 
való kialakítása.  H'gyan tcr éoik ea? ügv, hogy 
kiemelkedve  végre az összeomló régi liberalizmus 
rohadt  moosárából, minden  katbólikua  ós mái bivő 
készséggel  és örömmel teljesiti  vallásának  szent 
paranosait Étihez szükséges az u n belső  revízió, 
a Mária szava szerinti metanol», mutatlo men'ls — a 
gondolkodásmód megváltoztatása, a belső  ember meg-
újhodása,  a lélek  gyökeres  átalakulása.  Ez a meg-
újhodott léit k t i 'Z 'án fogja  látni a lánge méjü Paplnl-
val (i. Pap ni Krisztus története), hogy mi a külömbBÓg 
latén oraaága ÓB a Sátán, a Fild országa között. ,A 
Sátán or zága — úgymond Papini — a Bün országa, 
a csaláBó. kegyetlenségé, a kevély-Bégé: a Mélység 
országa. Iiten országa Jelenti » Jó országot, az őszinte-
ségét, a Bzeretetét: a Mngai*ág országát. A Fold or-
szága az Anyag éB a T-st országa, az Arany és Irigy-
ség, a Kapzsiság és F nySz-s országa. Országa mind-
annak, amit szeretnek az os'oba IB elpuhult emberek. 
A M-nnyak or-ziga a Szellem éa Lélek ország*, a 
L'mondasó, a Tisztaságé, mindazon értékiké, melyeket 
sgok rz »mberak keresnek, akik Ismerik minden egyéb 
dolog értéktelenséget én mu'srdóságát. Itten országa a 
Saelltm éa a J >ság blroda ma." 

A belfő1  ra'guihodás nsgy próbáját kiálló lélek 
Így láija aa Elet ért .>kreEdjét fi  e lótás,  M felsőbbrendű 
Én-nek,  a Szellemnek  e diadala  megszűnteti  a 
lélek  zűrzavarát,  kigyújtja  benne az örök  oél, az 
őrök  rendeltetés világosságát  s egyben csodás  fény-
nyel világítja  be földi  vándorlásának  kínzó útvesz-
tőit. E'ezsük a szilárdság, megbízhatóság, becsületesség, 
jeüemetB ĝ hiányát, halluik leptpo-nyomon népünk 
hibáiról B a megj svu'áa BÖrgői szükségéről. Na legyen 
ez üres jajveszékelés: tolla1, szóvá1, példával közre kell 
működni, bogy értelmiségünk éa népünk visszatérjen 
mlndtn keresztény éa emberi sríry mély a'fpjáboz:  » 
bslfó,  pvator.ati vaílá̂ oBB ĝho/, a Hunyadiak, a Z'l 
nyiek, t R ^SVctlafe  bi-^hpz pk va'iáPööfáp.ihiz  — viwze 
4 tftr:p  oxhoz. vi6g3B K>i-ztu-hoz, Urához és I.tenébfz. 
Ez a visszatérés boldog  békét  fog  jelenteni az 
egyes és a közösség  számára s egyben megryitja 
az igazi haladás  messze távlatokba  néző  útját. 

Még ktiir'n jelentősege is van ránk nézve e vissza-
tértnek. Hi a azlvek Királya elfoglalta  a lelkekben 
a* Ő megillető bt;l,-e*, ha aleile élete mindenben tz 
Ő tórvéry-d ezerint igazodik, skbor ntp^özijsséglin» 
tagjainak öi-BZ-fonáss  ls egymáshoz való ragm-zkod̂ BB 
természetfölötti  magaságokba B̂ reodllhel̂ t'en erőkbe 
kapcsolódik, mert a Vr.r̂ -f,  f<ijrokooBég  term'Büítf'f 
kapcsolatát m ̂ gfrősiw  én *j>gaFm-'.kltl a t»rméBzn:fó-
lntti szempont. A kettő együtt azt piraocsolj*, bogy 
eb ên a ml szűkebb körönfebes,  n'ptiaebbBi'-gOck esz 
mei otthonában a rotoi érzésnek,  a hűségnek,  ez 
önzetlenségnek  különös  melegével  kell  fordulnunk 
nép- és norsközősségünk  mm den  tagja felé  s a 
szellemi,  erkölcsi  s anyagi erőknek  minden  eszkö 
7ét  sorompóba kell  állítanunk,  nehogy e közösség 
egyetlen  tagja is a le1 ki  és enyagi pusztulás  örvé-
nyébe jusson. Sötátbi'n járuo'r, <ié.'\  á'iás uton baladunk, 
mely o'ykor végtelennek: létezik; egy mis kezébe kel 
fogoznunk  és cem szabad csüggednünk. Az erős  fogja 
meg a gyenge kezét,  az egészséges  vigasztalja  a 
betegea  jó módú,  a gazdag  bájoljon le a szegény-
be7; nézze c?ak körül: mennyit fog  látni, aki rongyop, 
aki éhezik, f-tzik  nyomorog. S nemcsak egyesek, 
hanem intézmények  is: templomok  és főkép  — 
mennyi iskolai 

Hilt tagja e közönségnek a önmagát zárja ki be-
lőle az, aki éppw a megpróbáltatás nehéz napjalbao 
a-m nyitja meg B z i v é t (m  erszényét vergődő teatvórú-
oe't éi iztérmény<-iiek önkéntes és bőkezi támogatá-
sára. Migári vasBen, h« m»jd e ki:z''<sság sem fog 
ludomási venni ró:a a a legsúlyosabb erköloBl ítélettel 
sújtja — a mwcvítÓKSel. 

A eiivefc  Királyának ünnepén Biálljnnk magnnkb<> 
<1 eagedjUk. bo^v az ünnepből  áradó  msgasabbrendü 
fénv  átjárja elménket  és szivünket,  hogy legyünk 
emberibb emberek  Hogy  e 
feny  ereje repestze szét a közömbösség,  a megánek 
élés. az önzés es elziríózás  bilincseit  s s^nbaditsa 
fel  hinnünk a hűség,  a jóság, az áldozatkészség 
önmagunkat  és sorstársainkat  fölemelő  és boldogító 
erőfo'risait. 

HADUU80U • 'felső  zen»ltiaBÓk elnöke. 

ViFOBEANO A., a legfelső  semmitöasék föfigyéaae. 

,Mindent a haladásért... 

A csekefalvi  gazdanap. 
Cslkcsekefalva,  október 24. 

„Mindent a haladásé-1!..." Ez'a je'.monlat állott a cslk-
csekefalvl  kSzblitokosság szikháza erede'i székely kkpnjának 
a homlokzatán. S az október hó 23-án, vasárnapi nagy érdek-
lAdés közepette lezailott első oslkmegyel székely gazdanap 
bizonyságot tett a klfQgesztttt  jelmondat mellett... 

Az EGE állat, mezégezdaság', konyhakertészeti,gyüaiöl-
csészetl és háziipari kiállítássá' kötötte össze a gazdanapot. 

Nsgy és egészséges haladást matatnak a nagy számban 
kiállított mezőgazdasági termékek, a reteménytk es gyümöl-
csök. összesen 110 kláil.tó gazda munkája bizonyítja ezen a 
környéken akarnak és tudnak dolgozni. 

Dr. Szász Pált, az Erdélyi Gazdasági Egylet elnökét 
nagy lelkesedéssel fogadja  a esni idő ellenére ls a nagy töui?g. 
ben összegyűlt azékelység. Telegdy László központi fő  elUgyeló, 
Szeghő Dénes állattenyésztési falügyelő,  "emeter Béla, a 
„Gazla" szerkesztője, Mikó László kerületi fölügyelő,  Orosz 
Káró y advaihelymegyel és Fodor Pál csiki alkerületl felügye-
lők együtt érkeznek az elnökkel. Néhány perc múlva ujabb 
gépktcjlk futnak  be. Pál Gábor dr., Gyárfás  Elemér dr. és 
Adorján Imre szállnak kl. 

A csikosrkefalvi  fúvószenekar  ropogós Indulójára az 
összegyűlt gazdatársadalom a tsmp'omba vonult, ahol Nagy-
Antal tartett nagyszerű beszédet 

Mise után ugyanolyan fegyelmezett  sorokban, mint ahogy 
jött, a közblrtokoKfcágl  székház elé vonult a tömeg. Ba tha 
László közbirtokossági elnök általános kelkeredés közepette 
köszöntötte S'sász Pál dr.-t. Majd Dánéi István üatal legény 
lépett az EGE elnöke elé s a székely Ifjúság  nevében fogada  -
mat tett: „Ml, legények, az eljövendő Idők gazdái, szent hittel 
és megeyőiődéssel fogadjuk:  mindenkor és minden tekintetben 
t-ljesitjük sz EGE utasításait, mert tudjuk, hogy kitiluő szak-
oktatást s ezen keresztül hasznot kapunk !.-.* 

Aközb'rtokosságl székház összes termelt zsu'olásig meg-
töltötte az érdeklődő közön ég. Általános Egyelem közűpitt^j 
nyitotta meg a gyűlést Tamás Gábor gaz !akörl elnök. 

Szűnni nem akaró tapsok közepette emelkedett szólásra 
Szász Pál dr. 

— Nem áldozat és nem fáradság,  hanem öröm és köte-
lesség gazdatársaim tűzött megjelenni — ktzdte beszédét az 
EGE elnöke. — Eanck a kö elességnek boldogan teszek eleget, 
m6rt személyesen akarom a közvetlen kapcsolatot gazdatár-
saimmai felvenni.  Szükséges ls ez, mert a ml közös munkánk 
a jövő szempontjából elengedhetetlen. Két héttel ezelőt- Szat-
már megyében voltam. Ottani gazdatársaimat megkérdeztem: 
mit Szénnek a székely gazdáknak?! A szatmáriak test .'éri 
szeretettel köszönik a székelyeket. Ez az egyik szempont, 
amiért az EGE koll. Az egyesületen keresztül nyujtunk kezet 
egymásnak. E multak azok az Idők, amtkor nem vo't szükség 
segítségre. Amikor az egyed önállóan la megbirkózhatott az 
élettel. Va a keretek kiszélesedtek, sőt egyre jobban tágulnak. 
A oél tudatos élethez éB h.ladáshoz nagy erőre van szükség. 
Nagy és testvéri összefogásra. 

A továbblak aoráu ezt fejtegette  Szász Pál dr., hogy az 
EGE az erdélyi magyar gzzdatá sad-lomé. Tehát: közvagyon. 
Aki tagja az EGE.-nek, nem áldozatot hoz, hanem alakul.tival. 
testvérével, gyermekeivel szemben kötelességet teljesít. Nem 
ünneplés vagy Qnnepeltetés céljából alakult meg ez. Gazda-
érdeket akar és fog  szolgálni minden vonalon. Az egyesület 
elnöke a közös gazdasági é deket v.-u h'vatva szolgálul. Ezt 
C-*ak Így és Ilyen szemüvegen keres tül szabad és kell nézul. 

Bartha Adám egyházközségi oluok üdvözölte az EGE 
vezetőségét, majd M,só Lássló kerületi főfal  ügy alő a buza 
talajelőkészitésével kaposolatosan tartott szakelőadást Ezután 
Szőke Mlhálv nyug. gazdasági iskolai Igazgató a juhtenyész-
tésről tartott népszerű nagy érdeklődéssel k.só.-t gyakorlati 
tapasztalatokon felépült  tlőadást. Beb.zonyitotia, hogy a juh 
a leghasznosabb jószága a székely gazdának Leghamarább 
hozza vissza, be sás haszonnal a befektetett  összeget. Fajoemo-
s tést, jó Uknmányozást és főként  az eddig divatos jnhgyüj-
tésl és sajtgyüjtés1. hagyományokat kell azjnnal abbanhagyni. 

Balázs Sándor gyergyószentmlklosl Igazgató-tanító a 
gyergyól gazdák nevében üdvözölte a vezetőséget. Okszerű 
gazdálkodás, állattenyésztés, többtsrmeléa éa szövetkezeti szer-
vezésre hívja fel  a figyelmet. 

Sz ghő Dénes felügyelő  az állatok latállózása, gondozása, 
takarmányozása, fejlődése  éa hasznosításáról tartott szakszerű 
előadást, «'rósz Károly az ulvarhelymegyM gazdák üdvözletét 
tolmácsolja majd Szász Pál dr. kiosztja az EGE kiállítási dijait. 

Az állattenyésztés terén dij.-t nyertek szirvasmarhÁkkal: 
Miklós Pál ara y éruiet. Létén Károly ezüst érmet, Farkas 
János b-onz é-met, BoJó László dicsérő oklevél Juhoí osz-
tálya : Szőke M.hájy ezüst érem, Gábosl Lajos oklevél. György 
Bsnedck, Battha Alám, özv. Gábosl Bénlné Bodó István és 
György Fereno dicsérő oklevél. Lovak osztálya: Szilveszter 
Agoeton aiaay érem Billnt Jekab ezüstérem, Miklós István 
bronz érem, Gábosl Balázs, György Adám éa Mihály Forena 
dlosérő oklevél. 

M . U Z , ^ 6 * " / " 4 * ' ^ B " t h » László a.-aay érem. Szőke 
B Í ? ? Z T»máa Imre,B«tha Pál, Potovazky Ferenc, 
Birtha Aíárn, Fái Dávid dlosérő oklevél. 

Gyümölos osztály: Gábosy Lajos arany é-em. Füstös 
Albert Péter és Péter Antal dlosérő iklevél. 

EGE eUékeP*T l k l A U i t ó k k ö l ö t t 1 3 "^oklevele t o s z t o t t k l u z 

. . ţ 0 / 1 " «elkl alkerületl felügyelő  Cslkosekefaiva  lakós-
aagának köszön get mon lott a lelkea segítő ée rendező munkáért 
. . . . ünnepséget a római katholikus elemi lakoU növen-
dékeinek élőképalakltáaal airtik be. 

Fsrsnoz Oyárfás. 
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Nicolae lorga tanár — 
a román közélet büszkesége. 

Nicolae lorga professzorról  meg kell emlé-
keznie a sajtónak a tiszteletadás és ünneplés 
tónusnak abból az alkalombol, bogy a kiváló 
tulós immár harminc év óta áll vezető munka-
poez j .n az ö hatalmas aktivitásával, csodála-
to3 munkabírásával széleshoriiontu, tudás 
kincstárával és domináló szellem gazdagságával, 

Ê y bámulatosan egyedülálló és kimagasló 
egyéniség, aki koncepcionális adottságainál 
fojtva  arra lett hivatva, hogy szellem-erejével 
Románia tudományos és kuli urális életmeneté 
oek mindig az élen haladó fáklyahordozója, 
iranyitója, lelki vezetője legyen. 

E'.t a szerepet csodálatos energiával tölti 
b« lorga professzor  három évtized óta. Mindig 
és minden uunkatnezőn kimagaslik az ő va-
rázslatos egyénisége Nemcsak e'ismerten ki* 
váló történet-ludós, de elsőrangú iró és szónok 
is Tanári kaihedra, akadémiai pódium, hírlap-
irodalom és külföldi  tudomáuyos búvárkodások 
egyetemi milliője egyaránt otthona és széles-
körű munkaerejének megnyilváLulási tere. 

Harminc eEZtendő távlatából egy kép bon-
takozik ki: Jorga Miklós tanárnak közéleti 
működését illusztráló klpe. Sbból kiemelkedő 
r.'szlet ae ő külföldi  szellemi működése, kül-
fő  di összeköttetéseinek hazája javára történt 
Értékesítése, meiyért Románia e nagy fiának 
örökre hálás lehet. 

Azt a megbecsülést és csak nem egyedül 
álló méltánylást, mely körül VCBZÍ vezető egyé-
niségét. Jorga professzor  minden tekintetben 
megérdem'i. Három deoeniun érdem koszo-
rújába belefűzi  a román nép a hála virágait s 
Ünnepi érzésekkel és jókivanatokkal köszönti 
Jorga professzort,  az önzetlen, fáradhatatlan 
ed a jövendőnek nagy példát mutató közéleti 
\ tztr-munkást. 

Az uj közigazgatási törvénynek meg-
felelően  átszervezik a közmnnkaügyi 
minisztérium víz és utrendészeti külső 

hivatalát. 
Bnonreftl,  október 17. 

M ball Gbe'm9Keanu kösmunkabgyl miniszter 
Ö'elétpn elé törlesztette aláírás végett azt a dekrétu-
mot, airely a közmuokafigyl  minisztérium m?gszerve-
lea-ről szóló törvény 68. cikkelye alapján létesített 
u'.kerQletl lnfpektor̂ tusoknak,  a fennti  törvény 45. és 
az uj közlgaagatáal törvény 196. cikkelyének rendel-
lipzáccl szerint, kilencrSI tízre való felemelesórő'  szól, 
Az ijy iftíflsltett  uj utkerűletl lnepektorains 1939 évi 
ápriiie hó l-ig sz<al a személyzettel működik, amelyet 
máa ügyosztályoktól küldenek kl. A központi mlgaz-
gatóság jövó évi költségvetésében azonban megfelelő 
a'apot lráiyoztak elő as újonnan létesített inspektorá-
tus személyzete részére. 

Egy másik dekrétum a kcznunka és köslekedés-
Ujtyl minlBztérlum hatásköréhez tartozó kerületi vlz 
rsndíszatl hivatalok számának tizenkettőről tízre való 
lenia'litásáról Intéskedlk. As uj közigazgatási törvény 
szerint a vlzrendéBsetl hivatalok központjai a kerületi 
ízét helyeken vannak éa aa illetékes kerülethea tartósé 
varmegyék területein működnek. A tengeri, alsódunal 
éa marosi kerületekben létesített uj kerületi vízrendé-
szeti hivatalok 1939 április l-ig a más ügyosztályok-
tói kiküldött Bsemélyaettel müködntk, mig a követkeaő 
köl;s(gvetésl évben már a közpooti vltrendéBaeli igas 
gatóság költségvetése gondoskodik e hivatalok ase 
mélyzetéről. 

Itt írjuk meg, hogy Ion Mihalacho mérnök köz 
ponti ntrendész9ti igazgató má- m<><kezdt9 fe'ülvlzs 
gálatl útját Cahul, Covor u , I mail, Tecuci és Tatov» 
környékén. 

Takarékossági nap. 
Október utolsó vasárnapja oroságszerle a 

takarékosság ünnepe. Bs évben október 30 ára 
esik ez a nap. Mindenfelé  felhasználják  ezt as 
alkalmat, hogy a népet rászoktassák a leghasz 
nosabb erények egyikére, a takarékosságra 

A takarékosság nagy kincs egy nemzet 
életében. Minél inkább vérében van egy nép-
nek a takarékosságra való törekvés, minél 
több hajlam van a beoaztásos, tartalékoló, 
jövőbe tekintő élet iránt, annál biztonságosabb 
a gazdasági megerősödése, a vagyonosodása. 
A vagyon pedig igen jól tudjuk milyen fontos 
támpont az egyes ember életében. Tekintélyt, 
jólétet, biztonságot, függetlenséget  jelent S 
ha igaz a vagyonnak mindez sz előnye az 
pgyes ember életére, akkor fokozottan  igy van 
a nemzetek érvényesülésében. 

A nemzet a polgárokból tevődik össze. 
Gazdag, a takarékosság szellemében élő pol-
gárok képezik a gazdag nemzeteket. Azokat, 
amelyekre olyan sokszor tekintünk irigykedve, 
amelyeknek jólétét, kulturális fölényét,  mioden 
jóbanduskálónagyságátannyiszormegcsodá'juk. 

A takarékos élet f  gyík kelléke a vagyoni 
felerősödésnek.  Gazdaságilag izmosodni, csak 
ugy lehet, ha minden krajcárt okosan, a maga 
helyén használunk fel. 

Hi ez valahol Bzabály, akkor elsősorban 
itt, a mi viszonyaink között leli ráismernünk 
ennek á'dásos igazségéra. Itt, ahol mindenért 
olyan keményen keil megküzdeni, thol a min-
dennapi szűkös kenyér nem égi mannaként 
hull a székely ember ölébe. Mjg kell dolgoznia 
érte, ugy ahogy a világ egyetlen népének sem. 
Az erdőt döntő székelytől, a dombok tetejének 
fecsko  farkú  földjeiből  életet verejtékező szé 
kelyfig  ugyanaz a keserves Bors. 

A székelyélelet tehát nem kell takarékos-
ságra szoktatni. Ahoz szoktatta minden körül-
ménye és sanyarusága. Takarékosságot tehát 
nem is prédikálunk, de arra igenis tanítani 
kell est a népet, hogy abból a kevésből, amit 
Isten adott megtanuljon áldozatot hozni olyan 
célokra, amelyebből közvetlen haBzna van, 
hogy könnyelműen na pociékolja keresetét 
haszontalan, káros szórakozánotra. ,Ga?dsgitsa 
inkább saját magát. Tebát mégis osak okosan 
tartalékölja és takarékoskodja meg azokat a fillé-
reket, amelyeket bizony olyan átkozott könnyel-
műséggel szór el, mondjuk a korcsmák gőzében-

A székely népet az Is'en olyan kiváló 
éles felfogással  áldotta meg. Nem kell tehát 
hosszasan magyarázgatni azt a veszedelmet, 
amely elcsorog a torkokon. Ennek a várme-
gyének a szesz, bor, páíinka és dohány fogyasz 
tása százmillió lejen felül  van évenként. Tes-
sék utána gondolni, hogy egy fegyelmezett, 
okos, takarékosságra nevelt csiki székely köz-
szellem mit ludoa tBrtalíkolni egy kis lemon-
dással. Ne számítsunk többet évenként, mint 
ötven millió lejt. Tíz esz endő alatt egy fél-
milliárd lej maradna a zsebünkben. S nem is 
kellene ezen számítási alap valóra váltásához 
egyebet cselekedni, mint felét  inni és felét 
cigarettázni annak, mint amit máma fogyaszt 
ez a vármegye. 

Olyan egyszerű számítás. Nem szükséges 
a megértéséhez egyéb, mint jóindu'at. Egy 
pillanatnyi gondolkozás. A takarékosságról való 
rövid elmélkedés, megvilágosítja a dolgokat 
Éj látható lesz, hogy egy mértékletes takaté 
kossággal az alkohol és dohány terén minden 
cialád jó pár ezer lejt megtakaríthat éB hasz 
nálhat fel  évenként saját háztartásának gazda-
gítására. 

Nem ok nélküli dolog tehát, amikor a 
takarékosság érdekében akkora propagandát 
fejtenek  ki a nemzetek. A'ig lehet felbecsülni 
azt a nemzeti értéket, amit egy népnek taka 
rékos hajlama jelent. Ne menjünk messze. 
Nézzük osak meg, bogy a szomszédos szász 
népet köztudomásos takarékcsBága milyen 
gazdasági megerősödéshez segítette. Vegyünk 
példát onnan és próbáljuk meg mi is élére 
rakni azt a keveset, amit lehet. 

Az október hó 30-iki takarékossági napot 
avassa minden székely csa'ád ünneppé, öntuda-
•os, okos néphez illó komolysággal, a meg 
változott idők követelte szükségszerűséggel 
rendezze be életét ugy, hogy abban a takaré-
kosság épitó szelleme uralkodjon. 

Társadalmi szolgálat a falukon. 
A román törvényhozás egy uj törvényt könyvel-

het el, amelynek a népiultnra emelésére és a falu-
fejlesztésére  Igea nagy kihatása less. Régen készülődő 
törvény ea, melyet azonban a tapasstalat gondos meg-
fontoltsága  érlelt késesé. As nl törvény megfogalma-
zása előtt meghallgattattak mindazon tényezők, akiknek 
szava a kérdésben mértékadónak számított. A törvény 
alapját képező adatokat maguk a román falvak  ssol-
gáliatták, mc-lyt ket sok esstendós falumunkával  kutat-
tak át. Bz adja meg & törvénynek Bat a tárgyilagos-
ságot, ami egy törvényt annyira jellemez. 

A társadalmi szolgálatról szóló u| törvény legfel-
sőbb tanácsának élén maga Őfelsége  II. Károly király 
áll. Bs a tanács Ezabjamegaz Irányelveket, melyeket 
a végrehajtó b'zottaág éB a közigazgatási szervek végez-
nek. Ugyancsak bevonták a munkába a tartományok ós 
azon közlntéamények vezetőit, melyek eddig is végos-
tek hasonló munkát, de elkülönülten, egymástól függet-
lenül. Atonklvfll  tervbe van véve a helyi BBervezetak 
kiépítése a megyétől a községekig ugy, togy minden 
hivataifőnök  felügyelheti  a kultnr otthon és a kötelező 
társadalmi szolgálat szerveinek h9lyes működését. 

GUSTI DEMETEB 
egyetemi tanár, 

a klr. alapítványok Igazgatója 
A megva óiltandó szükségletekről a helyi szervek 

intézkednek s az egyetemet végző ifjúság  kötelazve 
iesz fölvenni  a kapcsolatot a faluval,  hogy az eddigi 
egyéni beállítású és hafzunleső  irányzat helyett a hplyi 
viszonyok alapoa ismeretével rendelkező s közért vég-
zett érdek nélküli munkában megr.cólo&odott nemzedék 
nevelődjék. 

0 yan megmozdu'ás ez, melyhez hasonló még ntm 
volt aa ország életében, mart a tudatlanság, as alko-
holizmus, a nemtörődömség, a ragályos betegségek és 
minden népi nyomorúság ellen irtó hadjárat kezdődik. 

Történelmi válastuion vagyunk tehát, a népegész-
ségügy, a népi fejlődés  uj korszakának kezdetén. Támo-
gassuk tehát tiszta szivvel-leletkol, kicsi éB nagy egy-
aránt, as uj törvénynek B gyakorlati valóságba való 
átültetését. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Az őszi mélyszántás. 

A jó gazda határában a télire be nem vetett föld-
nek egyetlen darabja sem marad bántatlanul. A tavasz 
98 a nyár folyamán  ugyanis nem hu'l földjeinkre  annyi 
csapadék, amennyi a növények zavartalan fej  ödésáhea 
elegendő voln*. A hiányzó csapadékmennyiséget a meg-
fele  ősn elraktározott hólé biztoaitja. 

Ae őazl mélyzáatás megnyitja a földeket  éB slkal-
maBsá teBzl a tavaazi hólé befogadására.  Ezzel a szán-
tással a növények uj tápanyaghoz jutnak. Ismeretes, 
hogy B növények csak vízben oldható tápanyagokat 
tndaak felvenni.  Viszont a talajban levő tápsók csak 
abban as esetben oldódnak vízben, ha a levegővel 
érintkezve ezttbomlanak. Mintán a fagy  és a 'evető 
alkalmas arra, hogy B talajsókat felszabadítsa,  írtbe-
\6>* válik az őszi szántás nagy foatoseága,  mert igy 
kerül érintkestsbe a föld  legnagyobb területű a leve-
gővel. 

AB ősszel jó mélyen feleaántot  talaj tavasara 
olyan porhanyóvá válik, mint a hamu. A gazda legtö-
kéleteBebb boronája a téli fagy,  Bmiért az óazi mély-
szántást nem kell oiboronálnt, hanem maradjon jó 
rögösen. 

Az őözi mély szántáskor aa ekét egyetlen máa 
eszkös sem helyettesíti. A mélyssántáa ellen gyakran 
Hozzák fal  azt az érvet, hogy nem áll megfelelő  igaerő 
rendelkezésükre. H ígyen szántaam meg földemet  20— 
24 cai. mélyen, amikor caak két tehénnel rendelkezem? 
— kérdrzl a legtöbb gazda. Aki megfelelő  vaaekével 
rendelkezik, jól tudja, hogy gyenge állatokkal 1B lehet 
mélyen szántani, ha an ekét keskenyebb barázdára 
állítja be. Igaz, bogy ebben an eBetben a ssántás sza-
porátlanabb IOBB, da a föd^k  a megnövekedett termés-
sel bőven kárpótolják a fáradságot.  Nyugodtan ismé-
telhetjük tehát mi is ast BZ igazéájot, amit a közmon-
dás olyan szépen f«j->s  kl: .őizi  szántát  fél  trágyázás.' 

ZONGORA Aodrej* gyanmaay, kereBzihn-
ros, 3 pedálos, teljesen modern, 

elsőrangú allapotban sürgősen eladó. Bővebbet a 
klodóhivutalbun. 3—s 
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Mezőgazdasági, méhészeti, erdészeti és 
háziipari kiállítás 

nyílt meg folyó  évi október hó 16 án • Csikvármegyel 
Mezőgazdasági Kamara rendelésében, a kiállítók és 
érdeklődők tSmege elótt, Csíkszeredában a Kősblrto-
koasáir asékháaában. 

Bors Ioan gasdaságl tanácsos üdvönölto lflball 
Viktor esredss megyefónököt,  aki Dramba alesredos 
helyőrségi parancsnok kíséretében jelent meg. 

Bors Ioan gasdaságl tanácsos vázolta a Kamara 
oaávl tevékenységét, elmondotta, hogy talajmiveló ess-
köaök besseraésében 160000 lej, nemesített vetőmag-
vakban 140000 lel, gyümölcífacsemeték  beszerzésénél 
26 000 lej volt a Kamara boasájárnláaa, amellyel lehe-
tővé tette, hogy a hossáforduló  gardák csak a leg-
jobbat tudják beaaereanl. Apaállat bets?raéaénél 92000 
lejjel támogatta a kamara a községeket, legelótársnla-
tokat ÓB kSablrtokoBBágokat, mig védőoltásokra és oltó-
anyag beaafraéaekre  87 000 lejt áldoz att a kamara. 

Felemlítette, hogy mig 1932 ben alig termeltek 
a calkl gaadák lóherét vagy lucernét, ezek — a eim-
mentáll marha takarmányozásában oly fontoa  saerepet 
játszó takarmánynemflek  — a folyó  évben már több 
mint 2500 holdon lettek termelve a megye területén. 
A Kamara érdeme, bogy mig azelőtt jelentős összegek 
vándoroltak kl ezen magvak beaaeraéaéért, addig az 
elmnlt év folyamán  már közel két vagon álóbere éa 
lucernamag lett eladva és kUzállltva a megye terüle-
tóről, azon felül,  hogy a balső vetőmag azűkaéglet 
fedezetet  nyert. 

Amikor őfelsége  a Király mezőgazdasági érde 
melre és buzdításának ersdményelre mutat, kéri az 
administrativ hatóság fejét,  hogy a mesőgaidaságl kl 
állítást nyissa meg. 

Mihail Viktor earedes lelkes ssavakban emléke 
zlk meg az orsság első mezőgazdájáról, akinek a mai 
napon születés napját Dnnepell aa eglBi orsság lakóa-
Bága. A jelen lévő tömeg lelkes éljensése elcslllapul-
tával as ezredes prefektus  elmondja, bogy érdeklődé-
sének és sseretetének egész melegével jött Ide, bogy 
meghajtsa elismerésének zászlaját a m g y e gazda-
köaönsége előtt, a c iki gazdák előtt, akik ennek B 
példásan megrendesett kiállításnak keretében Bsorgal 
mnknak és termelésűknek legjavát mutat ják be. 

Csodálattal töltötte el őt mindaz, amit látni al-
kalma volt, ha elgondolja, hogy a megye ÖBBSterületé 
nek csak mintegy 14%-a szántóföld,  amelyen a cslkl 
gaadák nemcaak a Baját éB családtagjaik kenyér Baük 
Bégletét teremtik elő, hanem még a megyéből kiszáll! 
tott termékekből fedezni  la tudják ast a mintegy 400 
vagon buzallsatet éa 4—500 vagon tűrök bnaár, amit 
a megye, mostoha tBlaj- és éghajlati vlczonyal mellett 
behosnl kénytelen. 

A lelkiismeretes vezetőember bámulatos tájéko-
zottságával mutat rá Mihail Viktor eeredas a Mező 
gazdasági Kamara fontoB  köagazdaaágl sserepere éa 
felemlíti,  hogy amíg ea a kamara nam létezett, addig 
a mintegy 130.000 holdnyi tzintó területből évente 
csak 65000 hold lett megművelve, ma pedig már több 
mint 100.000 katasstrállB hold ad évenkénti termést. 
Ennek kössönhető a vármegye pénzügyi egyensúlya. 

Külön elismerési adózik az asszonyok munkájá-
nak, akik annyi ssáp szőttessel éB varrottasBa) vannak 
eaen a kiállításon képvlaolve 

Ziradékul reá mutat Őfelsége  a Király kimagasló 
szerepéra aa orazág mezőgazdaaágl fejlődésével  kap-
csolatosan, majd felBaólltja  a nagyszámban megjelent 
termelő gazdát, hogy ezután is hiven kövessék a mező-
gazdasági kamara nagytudásu Bankembereinek tanácsát 
és utbaigaaltáaát, mert maguk 1B meggyőződhettek, 
hogy es nekik de as egéBs megyének is csak hasasára 
szolgál. 

Eíu.án felolvassa  a bíráló bizottság döntését, 
azután a jelenlevőkkel együtt aprólékos figyelemmel 
ssemléll meg a változatos, aalnpompás kiállítást. 

Igaal gyönyörűség fogja  el az embert, > mikor a 
minőségileg magas sztnvonaln, Ízlésesen bemutatott 
busa, árpa, zab és a két méternél magaBabb roza 
kévéket szemléli. Különösen az a ' cs l t i gazdák mutat-
tak be olyan gabona minőségeket, «melyeknek párját 
alig lehet megtalálni ez egész ország területén. A faj 
burgonyák bámu'atosan nagyra fejlett  több aaéa mintája 
ujabb blaonylték a csiki burgonya orszégszerta hirea 
minőrégénsk. Dacára annak, hogy az ld«i esztendő a 
gyűmö.'cs termelétre kedvező len volt, több mint 80 
gyflmőlcBtermelő  terményeinek legjavát muta ' j* be éa 
ezek a remek alma éa körié példányok mind a Kamara 
által aa évek folyamán  kedvt z nényea áron s zé to í zo t t 
gyümö csfákrél  származnak. 

Da as asaaonyl muoka eredményei ls csodálatun-
kat vivta kl. A legremekebb s ö ' d ' é e kollekciók mellet' 
amelyek köat óriási k /po ja ták , ksrá i lok , murkokk stb. 
Baerepalnek százává1 , a karóz- és gyalogpaszu'yck és 
boraók megszámlálhatatlan változata lepi mez a 
szemlélőt. 

A méhéaaek aem maradtak el. IiléaeBen csoma-
golt csorgatott és lépes mézekkel és vlasBzal vonultak 
fel,  hogy bizonyságot tegyenek a csiki havasok mér-
hetetlenül gazdag gyógy- és mézaló-növényelbó! öaw 
gyűjtött nektár őasiehasonllthatatlanul felséges  laéről. 

Iámét alkalmunk van megcsodálni Ktaa F r ncné 
7 rA5 i , u r , M M o n y b e f 6 * 6  mfivóíssiét,  aki több mint 
160 féle  gyümölci éa zOldaég pr. parátomával jogoa* n 
éhreaatl fel  legjobb gazdiassonyaink irigységét. 

Ki tudná mind elsorolni ast a rengeteg törökbua* 
és takarmány répa, fü-  és söldségmag kollekciót, 
amelyek elótt meglepetten 411 meg a szemlélő. 
. „ ®Uön figyelmet  érdemel Vormaler PrlgyeB fűmag 
kollekciója, aki kévéboa éa isamben ls bemutatja 

szokat a fűféléket,  amelyekből a cslkl kasaálók ÓB 
legelók össsetevődnek. 

Nagyon tanulságos Kosán Imre gazdasági fel-
ügyelő összehasonlító bemutatása, a gondozatlan, sz 
ápolt és kosarazott legelókról. 

A cslkssentdomokosl példáaan vezetett „Viktória" 
Ssövetkeset kollekciója külön tanu'mányt érdemel, 
nem különben a sok Bainpompáa román éa székely 
szőnyeg, ssőtteB éa varrottaB ia. 

Különöa érdekességfl  egy csikcsekefaM  minta-
gaadaaág szemléltető bemutatása, amelynek természetiu, 
aprólékos gonddal elkészített miniatűrje Gábor László 
Iparmüvéas tehetségét dicséri. 

Távoaása előtt as earedeB-megyefőnök  külön 
elismerését fejeate  kl Brnyey Árpád kamarai aaak-
előadónak, aki mérhetetlen fáradsággal  és mindenre 
kiterjedő figyelemmel  rerdeate meg est as értékes 
klállltáat. 

A klállltáBon a követkeiő jntalmakat osztották kl: 
Gabonauemüekért. 

Arany-érem: 
Kristó Imre, CB kasentklrály. 

Ezüst-érem: 
Dr. GM Jizaef  ügyvéd Ciiksaereda, Balogh Gi-

bor Caikaaentklrály. 
Bronz- érem: 

Ioan Batentlacu Hodosea, Vormaler Frigyes S «ár-
hegy, Caászir Dónáth Caikszentdomokos, Kazán Imre 
Cslkaaereda, Baka János Cslkszentmárton. 

Diotérő  oklevél: 
Bartók Pál éa Mátyás Ijoácz Caekefalva,  R ffaln 

Péter és Imets Péter Tusnád, Saántó Mihály Lázár-
falva,  Bodó Dénes Csekefalva,  Páter Jiasef  Ciicsó, 
Pá ff/  Asdrás Cjlkaomlyó, Djmes Elek Cslkszentlmre, 
Bariba Adám Csekefalva. 

OyúmölosAkért. 
Arany-érem: 

Gábosl Lajos Csekefalva. 
Ezüst-érem: 

Tamás Elek Borziova. 
Bronz-érem: 

K Í S T Ü András plébános Cilkssantmiklós, állami 
elemi iskola B >rzaova. 

Dicsérő  oklevél: 
Szakács Balázs Borzsova, Róm. kat . elemi lBkola 

Bánkfalva,  Bakó Kálmán Csomortán. 
Zöldségféléé't. 

Bronz• érem: 
Miklós Géza Ca<k-z pvlz. 

Dicsérő  oklevél: 
Boldor János lelkész K';Ezonlmp4r, CalBsér Imréné 

Cslkszentmárton, Voins József  Csekefalva. 
Méhészetért. 
Bronz-érem: 

Farkas István Karczfalva. 
Dicsérő  oklevél: 

S:lló Gyula Zscgöd. 
Tejtermékekért. 
Diosérő  oklevél: 

Bors Mihály Calkcsatószeg. 
Hasi termékekórt. 

Bronz-érem: 
KÍBB Ferencné Cslkdelne. 

Ez üst-érem: 
„Victoria" Gazdasági Saövetkezet, Bsentdomokos. 

Virág és gyümölos kortészetért. 
Diosérő oklevél: 

Wilk Jinos kertétz Caikaaereda és Csibi látván 
Gyergyódtró. 

Háaiiparórt. 
Pénzjutalmak: 

Ioan B ítectianu né Hodosa 600 lej Craclun-né 
Rikotyás 500, Vhoa Kérotyné Szentlélek 300, Kovács 
Ignácne Csitdfllne  300, Marsan Mária Csíkszereda 300, 
Ruiu Viktória Vwiab 300 Coifisné  Hídon* 300, Coi-
ceriu ErzBebet VaBláb 800. Ciobotern N. Vasláb 300, 
Clssér Jizsef  Szentkirály 200 lejt e«v általa készített 
hegedűert. — Oiszesen kloBztatott 3300 lej. 

Oaadasagl termékekért. 
Jutalom  vetőmagban. 

Éthes Károly Csíkszereda, Fernncz Sándor C;o-
mortán, Lőteh Karoly Csekefalva,  Imre Aron Calk-
szentmiklóp, Imets Antal Caikssenttamás 50 50 kg. buca 

Balogh LtjoB C.lktz intklrály. Farencs András 
Tusnád, Antal Albert Karcz'alva, Táncsos Péter Cslk-
ssentklrály 60 50 kg. borcaag. 

Vareaa Antal Szmtalmoü, Darvas Bíoi Sientslmon, 
Sándor B ni Sseatsimon, Naay I«néc Cslkmlndaaent, 
Saabé Aadráa Caicsó, Sajgó JoBSef  Saárhegy 5 5 klgr. 
vegyen filmtso. 

HEGEDÜÓRÁKAT 
oonservatorluml módsaor 
sierint, ju tányosán ad: 

G I Z I , M.-Oiuo. 
atr. I. Q. Duoa (Oimnáainm-uooa) ISO. 

Legdrágább kincsünk a gyermek. 
Az egéaz világ hangoa a iegyveroaörtetéatöl. A nem-

zetek rettegve gondolnak az elkövetkezendő uj világégésre. 
Eddig nem tapasztalt méretekben kéazül a kultur ember 
a technika minden vívmányának a aegitségével az emberi 
élet kiirtására. A béke olajág&t viharok tépik éa szaggatják. 
Elemi erővel viharzik át a lelkeken büazke kulturánk puaz-
tuláaának baljóslatú szele. De még ennél is milliószor meg 
döbbentőbb az emberi élet elértéktelenedésének a tapaszta-
lása. Az ntszéli koldnsnak is féltve  őrzött kincse volt HV. 
élet a ma mintha vásári lim-lommá vált volna az élet, Uf  v 
fegyverkeznek  a nemzetek egymás életére. Megbomlott, bete^, 
lázas a mi századnak. S agy látszik, hogy a rideg Csőm-
kezii rém leselkedik minden élet mozdulatára. 

Pedig csak gondoljunk viasza a gyászos emlékű világ-
háborúra. Amikor messze idegenben ezerszámra uj sírhantok 
domborultak. Hogy borult itthon gyászba az édesanya'*, 
hitvesek és árvák élete. S azokhoz az elhagyott e elhanya-
golt, gondozatlan sírokhoz még most, évtizedek múlva i-
szerető érző szivek tapadnak. Könnyek hullanak azokért, 
akik a tömegsírokban vagy egy-egy árva sírhant alatt pr,,. 
ladoznak. Sohajok szállanak hozzájuk s a kegyelet szellem 
szárnyakon repül, hogy az idegen temetők ridegnégiít 
komorságát enyhitse. S érdekes, mi amikor erre goniiulunk. 
mindig elérzékenyülünk. Hiszen alig van ember, akinek i>< 
volna valami siratnivalója. 

Tudósok összeszámították a világháború áldozatainak 
számát. Összesen közel 12 millió ember veszítette életéi. 
Ebből magyar 700.0U0. Szöruyü véráldozat. Nem csoda. U 
még a sebek uem beggedtek be. S amikor ezeket a számu-
kat olvassuk megdölbenUuk. Ennyi ártatlan élet kioltana, 
ennyi szorgos munkáskéznek a halálba merevülése, ekkora 
vérfürdő  a világkezdete óta nem volt. 

Mi, akik rsodálói, bámulói éa értékelfii  vagyunk az 
életnek, elitéljük a hiábavaló és oktalan vérontást. Hiszen a 
Mindenható az életre s nem a halálra teremtett benÜDket. 
S ezért a sok korai halálért valaki felelős.  Valakinek Bzür-
uyen meg kell lakolnia érte. A Mindenható bőségesen gou 
doakodott az emberekről. Most két milliárd ember él a tói-
don. Csupán Amerika képes volna ezt a két milliárd embert 
a mai termelési lehetőségek mellett eltartani. A többi négy 
világrész hozama mind tölöalegbe maradna. Úgyhogy a töM 
nemcsak két milliárd emb'rt, hanem 10 milliárd embert 
tudna a mai körülmények között eltartani. Tehát ötször 
annyit, mint a mennyi él ma a töldön. A föld  termőképes-
ségét még azt mondhatnók szinte a végtelenségig lehet fo. 
kőzni. Látjuk hogyan fokozzák  a termelést azok az orszá-
gok, amelyek az önellátás politikáját tűzték ki célul maguk 
elé. Ezek szerint a tnlnépeaség nem lehet ok az embertársra. 
Ez a legerősebb a legnyomósabb ok, amivel az emberek 
takaróznak. Ezután a többi ok is egymásután halomra dül. 
Nincsen, nem volt éa nem leaz ok, amely az embert feljo-
goaitsa Arra, bogy egymás életére törjön, vagy bogy meg-
fogja  az ujéletet fakasztó  latén kezét a teremtésben. Egyet-
len egy ok van a fegyverviselésre  a jogoa tulajdon védel-
mezése, a jogtalan támadó megfékezése. 

Végzetesen tévednek azok, akik különféle  ürügyek 
alatt megakadályozzák a gyermekáldást. Akik megfogják  az 
Isten kezét a teremtésben. Hiába hivatkoznak az orvosra. 
Számtalan eaetbeu bebizonyosodott, hogy az orvosok félre-
vezették a hiszékeny pácienst. Mondanom sem kell, hogy 
ilyent csak lelkiismeretlen, szabadfelfogású  és hitetlen orvo-
sok tanácsolnak. Az orvosnak kötelessége, hogy gyógyítson 
s nem az, hogy a Mindenható munkájába belekontárkodjék. 
Az ilyen orvoaoktól az állam joggal megvonhatná a diplo-
mát, hiszen ezek az államot létalapjában támadják. Ezek 
mitaem tudnak az Isten sarkalatos parancaolatáról, hogy 
sokasodjatok és töltsétek be a földet.  Már pedig, aki nem 
hiaz Istenben az nem ia lehet jó hazafi,  akárhogy is üti a 
mellét féltéglával.  Az orvos az latén nagy törvénye alól 
semmi körülmények között nem menthet föl.  Erre jogot ő 
nem kapott. 

Nem ok az életkorlátozására az sem, bogy van már 
kettő a az elég. Kérdezzük meg azokat, akiktől a jó Isten 
elvette a szeretett gyermeket, hogy sok-e a gyermek ? Saj-
nos a azabadkőmivea, liberális és istentelen újságok annyira 
megmétélyezték hivő közönségünket, hogy szemrebbenés és 
azégyennélkül állanak az ellenséges eszmék védelmére. A 
papnak mindenikkel külön harcot kell vívjon, hogy az Isten 
ügyét valahogyan diadalra juttassa. Veszedelmes járványos 
betegség ez. — Magyarországon, ha jól emlékszem alig 
két évtized alatt tízmillió bimbóheivadáaról tud a statisztika. 
Ezeknek nem volt szabad a világra jönniök, mert a kor-
szellem ez édesanyjukat gyilkosoknak nevelte. S azok az 
édesapák, akik a szegénységgel takaróztak, azoknak volt 
módjuk arra, bogy egy asszony helyett 2—3 asszonyt tart-
sanak, ami a gyermeknevelésnél sokkal költaégeaebb. 

Nem igaz, hogy egyet-ketfit  sokkal jobban felnevelnek. 
A gyermek olyan, mint a gyémánt. Porával caiazolják. Test-
vérei közt nevelődik a készül az életre. Ott tanul lemondást, 
szeretetet és megértést. Az egyke, a kettőke rendazerint a 
világon a legneveletlenebb. S még ehhez hozzátehetjük a 
leghálátlanabb. Követelőző, zaarnok. S amiből a azülők ké-
nyelmesen telnevelnek egyett-kettőt, abból hatot-nyolcat is 
jeltudnának nevelni tiazteaaégeaen. S aztán a aok gyermek 
igaz, bogy aok gond, de ugyanakkor aok öröm éa aok bol-
dogság. Oreg korában van, akire támaazkodjon a azülő. Ezért 
aem lehet értékét felmérni.  Sokazor kérdeztem édeaanyáktól, 
hogy mennyi pénzért, mekkora házért, vagy földért  adnák 
oda gyermeküket a a felelet  az volt mindeneaetben semeko 
ráért sem. Földet, házat lehet venni a az a aajátunk lehet, 
de édesgyermeket venni pénzzel, vagyonnal Bohaaem lehet. 
Döbbenjünk rá az életértékére a másokat ia ébreaBzütik 
arra. Ez a legdrágább kíncaünk B ha mi magunk aem érté 
keljük, saját kezünkkel ássuk saját sírunkat. 

P. Oábor A n a s z t á z . 

Egy karikahajós S uger varrógép eladó. 
Cim a kiadóhivatalban. 
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Furcsaságok. 
Éppsa elég furcsaságban  vaa réene a mai ember-

nek Olyan sokféle  változatban fordulnak  eló, ahány 
e m b ? r él a földön.  Mindenkinek külön felfogása  van 
A VI ÁG folyáséréi.  Egyik Igy, méa<k ugy, harmadik 
„hogy akarla ugy látja aa eseményeket N igyon egyéni 
iiZv en. Még a iegelvadultabh parancsuralmakkal aem 
leb̂ i lükéleteeen megnolformlaélnl  aa embereknek ezt 
a î í"jAto«abb jogét, hogy véleménye l»gyrn O'yan, 
âroi'yfu'  viselni akar. Ma különöaen eckt̂ l*. M > Hyen, 
ha'n'P jlyan. Divat aaerint. Amelyik felBlkertk  >dik. 
Mind!; csak a kllátásosabb. 

E 7V kiaváros aaután veaet aa Ilyen vMeménydu' 
enberekb?n Nem la tudom, bogy n világ miképpen 
tudott ennyire leiUllenl, amikor olyan lultermeléa van 
a mind '0 helyzetet e.'óre meglátó, a jövőbe tekintő, 
bölcü eszli éa felkéssö  taígü tehetaégekbea AtÖmwi 
<za' dgálnak eaeknek a vllágotmegváltó agyaknak. H< 
Bem ' tcéd. el sem hinnéd, hogy milyen Irfltcló  van 
m ex.lerpiicoak ebben a kínálatában. Egyenesen vateal 
pcemeUe! á ja meg ea a tlpuf,  hogy valamit miképpen 
ke le t" voloa vagy .kéne" csinálni. Cmmberlelntői 

MuWinln kérésitől végig a két sséltő világnéaeti 
Wenieíkedóa legkiválóbb képviselőin, nfm  találod meg 
rifjat  a: arratermettaégnek. amely Idelent, köaöttünk 
tevéi rykedlk a világ aoraának lntéiéae körül. 

C-oda-e bét, ha ennek aa elhivatottaágra kiérett, 
Bícd̂ r. t irányító hajlamnak nem kerüli el a figyelmét 
e tv h-'i'sp munkaterülete aem. Egéaaen megható, 
ahogvan ez az értékea tebetetlenkedéa agyontámogatja 
g vidéki újságírást nehéz körülményeiben. Könnyet 
cíjvsró aa a jóindulat, amely a ml számunkra is meg-

módja a tennivalónk bogy „kéne" éB mint „kéne" 
programját 

Ailg lehet elblrri a testvéri együttérzíanek azt 
P p»rgótUzét, amellyel kőrüi-aggódnak itt minden köz-
erdeh ii munkát. 

Nagyon furcsák  szik a fórumok  ÓB Ítélkező nagy-
ságok, akik semmiféle  munkát el nem Ismernek, egy 
ak'iv lépést nem tettek és egy ép gondolattal busz 
esztendő Alatt boaaá nem járunak ennek a nlpnek 
kiizdelm »hez. Csak élttk megbújva a 'e'előtlens^g 
k'>B>elna*a semmittevés iben. Ét mindig megmondták 
éa megmondják as Idők végtelenségéig, hogy — mit 
hogyan ke'iene csinálni. 

Tár suk csak tzlmon éa ne filedkessllnk  meg 
ezekró. a rendsserlnt legnagyobb uá ja t viselő furcBa-
;ágainkról se. 

• 
A közmondás Bserlnt a munka nemesit s nemes 

sz, ki dolgozik. SajnoB, Igen kevesen vannak aaok, 
kik tt közmeedáshoz tartják magukat. Mindenesetre aa a 
rété;, m?ly a munkából él éa annak áldásait — ba 
Y?ríjtek»zve la — élvezi, blaonyos fokú  lelki nemes-
séget ?ziv magába ezáltal. Ilyen lelki nemességnek 
noveth itjlik aat a készséget, mellyel főleg  Iparos és 
kereskedő rétegünk a maga részét mlcden társadalom 
épitő munkából kiveszi. Csodákat lehetne Írni az egy-
•JTübh emberek áldozatkészségéről éB arról a lelke» 
megértésről, amivel minden megyar megmozdulást 
támogatnak. 8 ez a támogatás saellcml és anyagi téren 
rgyariat megnyi'vánul. Pedig a könterbek nagysága 
e ré;?g knél olyan méreteket ölt, hogy aalnte nem IB 
lebet felbecsülni  n«t az áldosatot, melyet ők e meg 
terhelésen felül  saját fajuk  fenntartása  érdekében ön 
kétt«?a magukra vállalnak. 0;t vannak ők, ba kultur 
msgmozdulást kell támogatni B apró filléreikből  millló-
Ut raVnak ÖBBSO magyar kultur intéaményelnk fenn-
tartására s önkéntes munkai zolgálat vállalása érán ls 
fiósegítik  a faji  munkát. 

Ht igy kívülről nézzük mladezt, büszkeségtől 
digido hívvel gondolhatunk arra, hogy az életkép°fl-

rr ilyen kéznél fogható  jele nyilvánul meg fa-
jncknái. U-ynakkor azonban meg kell emlékeznünk 
arró1 a máBU rétegünkről la, mely a nemesiéget nem 
a fsjui'i  érdekében végnett munknteljesltmény nagy-

hanem a ruhaviselet cifrasága  és a társadalmi 
Myz?t cókelőaége szerint méri. Mert sajnos, Ilyenek 
ii vannak, még p?dlg csaknem olyan Bzáwoaan, mint 
K előbbi szürke hangyák. Bőt as a jé terméBBetttk IB 
megvan, hogy nem Igen aaeretnek keveredni a dolgo-
zókká1. A társadalomépltéB, a népi kultura fajlesztófló-
oek s«lnpad4n ók csak a néző kényelmes Bnerepét 
vá'lAiják. de Bemml hftjlandóeágot  nem mutatnak a 
kzpa nyelének megmarkoláiára. A klaaé megerőltető 
testi muukitól olyan ciodamód Irtóznak, hogy az már 
feét8é?buírj;ő. Samml hajlandóságot nem mutatnak arra, 
hoífV  varsenyre keljenek assal a máiik réteggel, mely 
» hj iránti muokakészségnek olyan hőal példáját mu-
tatta Valami nevelési hiba lehet Itten, ennek a mai 
értelmiségi fi  italságnak BB életbe indítása körül. Bztk 
•2 i m e g n ő t t e k és ellcdu'nak egy olyan uton, mely 
'"jtőij vezet. A munkától való szegyen érzetük olyan 
n̂ jey raértfckü,  bogy még a jobb érzésüekre la kihatás-
ZAL v D. Némelyikük néha mntkához lát aa egysze-
rlisb-.kfl  egy sorban s kínos zavarral húzódik filre, 

társiságabeli pajtásai jönnek. Szinte az • látszat, 
mintha ag\ mástól szégyelnék a munkát, Binlt an UrUt<-n 
kü o»"s kegyelme nem nekik teremtett. 

O l y a n luxussaámba menő társadalmi ferdeség  »z 
» tei s<âtre saabott világukban, amit klteayésstent 
rém ezabad. Akár Bzülók, akár Iskola nt]áo, de a ne-
v e s s m l o d e n hathatós eszközével kell hozzáfogouok  a 
K>omiálashoB, bogy m » g t l a a t l t a n k a burjánoktól a saé-
'eiy virágos-kertet. Kert aa Ifjuaág  népünk virága a 
ha a virág nem kapja meg a kellő gondozást, elher-
vad. Iit p e d i g é p p e n azokról a virágainkról v a n szó, 
»kiz m a g u k n a k a felkészültségük  adta táraada'mt hely-
i j ü k n é l fogva  é p p a n a vezető •aerepBt nánták jövő 
társadalmunk kialakításában. 

Szórakozva tanuljunk. 
Rovatvezető: Véoaay Ojnta. 

A katódsagároaó. 
A mult ssámban a televízió mai állását tárgyal-

tam és ismertetésre került a képbontást végző Zw jrikin-
féle  .IkoaoBzkop* navü fotocellád  katódBugarcaó. O t 
már u altam arra, hogy a csőben keletkező elektron 
sugarat kormányozol kell, hogy a lencse áital a bontó 
ernyőre vetett kép minden egyes képpontját letapogat-
hassa. 

Amint említettem az elektronsugár kormányaáaa 
villamos töltésekkel, u. n. elektroatatlkua töiteaváltoflás-
aal történik. 

A képvételnél a fő  felvétel  as, hogy a képnyeréat 
biztosító mozgó fenyangar,  helyesebben elektront ugár 
pontosan köveB«e a kepóaszerakó csőben BZ adóáliomas 
•epbontó csövének elektronsugár mosgésát. 

Ba annyit jelent, hogy egy kiragadott pillanatban 
ugy a vevő, mint as adóállomás elektron sugarai a 
bontó illetve képöatz «akó caövekben egy és ugyanaaon 
heljZ3tben kell legyenek éa mozgásuk olyan kellene 
legyen, bogy valósággal ugy mosognának egymástól 
több kllémeter távoliágra, mintha öaaae lennének kötve. 
Bat n mosgáal állapotot ayneron mozgásnak nevezzük. 
Banek a feltételnek  a betartása a legnehezebb az egesz 
távolbalátó kösvetltéa technikában. 

Mindeneke.őtt aaonban lamerkedjünk meg magá-
val a felbontandó  kép sajátságaival, mielőtt a kép 
összerakásról lenne BBÓ. 

Ha valaki figyelmesen  megnéBett egy képesfolyó-
Iratban magjelent mélynyomésu, vagy rendeB kilsirozott 
képet, akkor közelről észre lehetett venni aat, bogy a 
kip különböző világos éa sötét képpontokbél, Beemelők-
ből van ösaaerakva, különben egyaserü fénykép  szem-
lélésénél ls ugyanezt tapasstaljuk, caak finomabb  azem-
caÓBetet látunz. Igy egy kép saámtalan apró képelem-
nek az összessége. 

Ha flaom  vágó eszközökkel eseket a képpontokat 
egymástól ssétvágnók éB abban a Borrendben, ahogy 
egymásután következtek a képpontok ugy ismét aa 
apró kepréaaecskéket össaeraknók, nyltvanvaló, hogy 
iámét íz előbbi képet kapnék, 

A távolbalátásnál sem történik más, mint egy len-
csével egy bontó ernyőre vetítjük a képet, amely ernyő, 
mint már mult SBámhan Írtam apró fenyórzékeny  foto-
cellákból van össserakva ós minden egyeB kla celia 
töltéBét a bontó cső lefelé  mozgó elektronsugara Boron-
kint letapogat. Eat aaért Ismeteltem röviden, mert a 
képöaazerakáB elve ls hasonló a bontáséhoz, csnpán a 
képöaszeraké cső bontóernyője helyett egy a cső elején 
megfelelően  preparait vetítő ernyő van. Azt la azivea 
emlékezetükbe kívánom hozni, hogy a képpont világoa-
aági ÓB sötétségi állapota Baerint a kla fotocellákban 
erőaebb, vagy gyengebb villamos töitea keletkealk, 
esserlnt aa elektron sugáron levenetett töltrs változások 
aa adóállomás reagéaett a képpontok fényerő  váltotáBa 
ütemében befoiyásoiya. 

A képpontok váltósé értékű áramával befolyásolt 
rádlóbu ánok a televíziós vevőben éppen ugy behan-
golhatok, mint a rendes zenével befolyásolt  r^dió hul-
lámok csupán rövidebb bullámon 6—7 méteres körzet-
ben dolgoznak. 

Eaek a hullámok a késsülék tekercseiben megfe-
lelő rengéssel fó.dolgozódra  sz etőritő csövtkben meg-
felelő  ertéktt jel erő ütést nyernek ós a rádiűrezgések-
ról a képáramok levalaEztása után a kopáramét rendíi-
kezéere állanak arra, hogy aa ad^a ezwtat hetyea Bor-
rendben ugy befolyásoljanak  egy fényforrást,  hogy 
a kép torzitatlanul és fenyerősen  jelenjen meg a kép-
öBBseraké ceő vettió erajőjao. 

A képpontok változó értékű áramlngadoaáaait a 
katédsugárcaében használjuk fel  a keletktzó fénypontok 
klvezórleacre, hogy pillanatnyilag egy bizinyoa helyen 
pontoBan olyan világos legyen a képpont, mint a köz-
vetített kép ered a ti képpontja. 

As egésa ismertetes alatt ast kell Beemelőit tar-
tani, hogy ugy a képbontáaoál, mint a vételnél egy 
időben caak egy kiB képpontot köa vetítünk éa minden 
pillanatban egymás után más és mas képpontocskát 
közvetítünk. Ba a képpoat váltikoaáa oly gyoraan tör-
ténik, hogy egy máaodperc alatt 2 millió képpontot 
ka<l köavetltenl ahoa, hogy részleldua képet kapjuak. 
Még ast ia e őre kell bocaájtanom, hogy ahoa, hogy a 
leggyorsabban moagó képat la resgés mentesen közve-
títhessünk (mint a moaigép vetítője la) másodpercun-
klnt 26-BBör kell a képet váltani, hogy aa egymásután 
álló heiyzetü képek különböző mosgéa fázisokról  moz-
gás iluaioját keltsék. 

A tavolbalátáauál ÍB a képváltás 25-ször történik 
másodpercenklnt és amellett még a keput visszinteü 
sorokra 1B bontja a bô tó készülék, még padig a leg-
újabb rendszere kiél 441 sorra. El lehet tepzjioi azt a 
gv ria<*égoi, am kor a zaiódaugarcső 1 máiodperc alatt 
25X441 bort tapogat le. 

A fenntiek  elórebocsájtásával most m^r rátérek a 
képöBsaerakast végző katodaugá'caő működésére. 

A katódsugárcső tű BŐ alakjára egy hottzu nyakn 
oői kúposán klBaelrS.dó üveg buraju csőhöz h&sonit, 
•erek, kiase domború vetiió ernyővel. A k«p Így sz 
Üvegbura kerek klaae dombom preparált üveg felületen 
jelenik meg. 

A cső belső szerkezete nagyon komplikált. Min-
denek előtt van egy fÜtóazAl  a nyak hátsó részében, 
amaly körül van véve egy kla hengerkével. A kl* hen-
ger» előtt van egy kis korong, kös«p*n kla kör*l»lu 
lyuikal. Bitói a kis korongtól előbb el van heiyeav*-
3 al* rövid lyukas hengerke, a caó belső kúpos paisst 

felülete  vezető réteggel van bevonva. A csőben eaeken 
kivül még a 2 henger előtt 2—2 lemezpárt találunk 
egymásra merőleges helyaetben, egyik pár e'őbb, má-
sik pár hátrább. A cső működése a követkeaő: A fűtő-
szál a csőben megfelelő  fesBÜltségű  áram hatására 
liBáBba Jön ép ugy mlct as lzaólámpáknál. As lzsószál 
porc- lián caövecakéval van beburkolva, a csövecske 
terméazeteBen átlzzik aa Izzószál melegítő hatáséra. A 
porcelláa csövecske vége bráteroaerüen van kiképezve 
es a kráterben olyan fémoxiddeat  helyeznek el, amelyek 
lazítás hatásán as anyag legkisebb részelt aa elektro-
nokat könnyen klbocaájiják, aa elektronok egyúttal a 
villamos áramot ii Jelentik. 

Baek az elektronok as izzított krátertól pozitív 
töltésekkel el mozdíthatók, ismeretes, hogy as elektro-
nok töltési állapota negatív. Ha ellenkeaó előjelű töltést 
adunk egy elektródénak a ctőben, akkor ea elektronok 
alban aa Irányban megindulnak. Mármost, hogyha a 
már említett hengerkéknek és n cső belső felületén 
levő fémbevonatnak  fokozatosan  növekvő pozitív feazült-
aéget adunk, akkor as elektronok fokozódó  gyorauláB-
sal azágu'danl kezdenek aa Izzószáltól a pozitív töltéBŰ 
alkatrész*k felé.  A cél az, hogy a kilépő elektronokat 
egy pontba tudjuk tömöríteni és tetszés szerint kormá-
nyozni. AB egy pontban való tömörítést ugy érjük el, 
bogy nmlnt már említettem a fűtő  szál körül egy hen-
gerkét helyezünk el és annak olyan kiképzést adunk, 
hogy negatív előjelű töltés hatására a kilépő elektro-
nokat egy BBÜk nyalábba tömörítse Ösaz3 a megegyező 
előjelű töltéznek ugyanis tasaité hatása van és a leg-
szűkebbre Uycktz'k a hengerre adott negatív töltés 
nyomni B kilépő elektronokat. Aaonklvül a korongalaku 
lyukat lemeske elótt elhelyeaett 2 hengerke szintén 
üreges és as elektron augár eaeken keresetül száguld 
aaért, mert a caó belaó felületén  levó fémbevonatnak 
van a legnagyobb poaitlv töltése éa annak nBgyobb 
vozaó hatása miatt nem kapcao'ódik le as elektronsu-
gár. Aa említet negativ töltésű elektron optikai egy 
pontba való őaaaenyoinás miatt a aaáguldé elektron-
sugár a caó ernyőjére vetltődlk és aa ernyő belső felü-
lete olnan anyaggal van bevonva, hogy aa elektronsu-
gár erőaaégétől függően  hol jobban, hol kevéabé villan 
fel  abban a pontban, thol ép as elektronsugár található. 
Aa Isaéssáll előtt talá ható kis lyukas korongra, hogyha 
rá&djuk a televíziós vevő réas által feldolgozott  kép-
áramlüktetéaeket, akkor as elekronsugarat a töltés vál-
tozáa arányában befolyásolhatjuk,  a képpont erőssége 
Igy plllanatrél-plilanatra változik. Mirmost, hogyha zz 
egymásra merőlegeeen elhelyeaett lemespárokkal a le-
meaekre adott vezérlő feszültséggel  az elekron sugarat 
végig veséreljük aa ernyő egész felületen,  akkor nyil-
vánvaló, hogy a képáramok által befolyásolt  elektron-
sugár a vetítő ernyő különböző pontjain a képpontok-
nak megfelelő  fényeiőváltozáaaail  jelentkeznek. Arról 
kell csak gondoskodni, hogy a függőleges  kormányzó 
elektrődák másodpercenklnt 25 szőr hozsák fel  ÓB le 
as elektronsugarat, ugyanakkor a vízszintesen kor-
mányzó elektródák 1 mp. alatt 25X441 sort vezérel-
tessenek aa elektronsugárral. Ezek a tormánynólöketek 
as adóállomástól jönnek n képáramokkal és Igy blsto-
sitva van az, hogy helyes sorrendben sorakoznak fel  a 
képpontok. 

Visszapillantás ösi iparunkra. 
A székely kisiparos mindig hires volt 

messze földön  Puró-faragó  mesterembereink 
már a bőlciöbft!  magukkal hozták az ipar iránt 
való hajlamot a apáról flura  szállt az ipar. 
Minden különösebb törvényes formaság  nélkül 
csak agy belenóttek a fiuk  az ösi foglalkozásba, 
amit nem is iparszerQleg, hanem c?ak ugy 
kiegészítésképpen Űztek a gazdálkodás mellett. 
Különösen a faipar,  a faragás  volt az, amihez 
a hozzávaló anyagot bőven szolgáltatta az 
erdő. A székely embernek már az első ir&sjelei 
is a faragás  utján születtek. Mint a régi egyip-
tomiak kötáblába vésett hieroglifái,  ugy szület-
tek a Székelyföldön  cifra  jelekkel teli faragott 
botok, melyeknek értelmét osak «z Írástudók 
tudták kihámozni. 

A faragásokkal  egyidejűleg gombamódra 
nőttek ki a havasi patakok mentén, a zugó 
fenyvesek  tövében az apró vizi fűrészek,  melyek 
mellé egy egy malom lassan forduló  vájt kereke 
adta meg a változatosságot. A székely falu 
környékének az ipar e patriarchalis gyakor-
lása olyan vadregényes SBinezetet adott, amivel 
alig tudott betelni a közénk vetődő idegen 
Valóban nem is lehetett szebb látnivalót el-
képzelni, mint egy-egy olyan hargitaalyi kis 
taiuoskát, ahol a vizmoata marton a malommal 
kombinált vizi fűrész  csattogó zúgása zavarja 
a ctendet, mig a sötétzöld fenyves  árnyéká-
ban tilinkózó juháazgyerek tereli a csordát. 

Sajnos, a székely falunak  e kedves tájai 
kiveszőben vannak. A csorda még kijár a nap-
sütötte havasra s néhol még pásztorsip is 
harsan aa unatkozó pásitorgyermek ajkán, de 
a fűrészek,  malmok zúgása elhallgatott. A 
ma orohoz vezető facsatorna  rothadd ban van 
s a fűrészlapot  rozBda marja. Az épületek kör-
nyékén pedig felburjánzott  a gyom, a kultur-



« lk oldal. 
nyomok zOld szemfedője.  As omladozó épület 
sugából bagoly huhog, mintha a pusztulásnak 
e gyászmadara figyelmeztetni  akarna, hogy ne 
közeledjünk, mert nekünk is hasonló sors ju* 
osztályrészül, mint as ősi ssékely ipari kultura 
immáron őrökre néma hirdetőinek. 

A székelység régi iparának e legjellem 
Bőbb, szinte háziipar számba menő foglalkozási 
ágai halálos csapásokat szenvedtek ai utóbbi 
időben. A vasútépítés a Hargita vadár-nemjárta 
völgyeibe is behozta a modern ipari kultura 
áldásait. A ssékely erdők alján hatalmas fűrész 
Üzemek születtek s a szélrózsa minden irá-
nyába ontották a székely fenyők  testéből hasi-
tok, fehérhusu  deszkaszálakat. Németországtól 
Görögországig, Palesztinától Egyiptomig és 
Szíriáig vándorolt a Székelyfold  éke, » sudár 
feuyó.  A Hargita bércei pedig megkopaszodtak 
szép lassan s pár évtized alatt a csiki hegyek 
legszebb díszeit pusztították ki a füstölgő 
fűrészek. 

Maradt volna még az ősi ipar másik ága, 
az egykóre dolgozó, málélisztet, rozsot, árpát 
őrlő kicsi vizi malom. A malmocskák megállták 
a Barat sokáig. Forogtak az üregesre vájt 
kerekek a hegyi patakok sebö6folyásu  vizében 
s a székely szirtek kerekre faragott  tömbje 
lassan, de biztos forgással  őrölte apró székely 
szájak számára az elemózsiát. Aztán uj idők. 
uj törvények jöttek s az uj törvényhozók 
figyelme  a nagy általánosításban uem terjed 
hetett ki e primitiv foglalkozási  ág gyakorlá-
sának biztosítására. A cégbejegyzési törvény 
a malmokat is bejegyzésre kötelezte, a malom-
tőrvénnyel egyidejűleg padig megjelent a kis 
falusi  malmokban is a zö d ruhás finánc,  aki 
nek kötelessége volt megállapítani a kereske 
delmi és vámmalmok közötti külömbséget. As 
uj törvények uj rendelkezéseinek tömkelegébe 
s a kiszámíthatatlan taxák és adónemek zűr-
zavarába aztán véglegesen beleszédültek az 
apró falusi  malmok tulajdonosai, akiknek képe-
sítését is kifogásolni  kezdte az uj törvény, 
mely a molnárságot a képesítéshez kötőit ipar 
ágak közé sorolja. Nem volt mit teuni, miut 
leereszteni a vizet a lassan forgó  kerékről s 
leállítani a malmot. — Azóta pókháló födi  a 
hambárokat s moha nőtte be a malomkerék 
száradó fogait.  A küszöböt benőtte a fü  s a 
moluár az ősi foglalkozástól  visszatért a másik, 
hUségessbb ágához a megélhetésnek. A kis 
birtok még megter-ui a pityókát, ami ember-
nek és jószágnak elegendő B laBsan tengődik 
tovább a család, mig sikerül a gyermekek át-
épitéaB az ősi foglalkozásból  egy ujabb, jöve-
delmezőbb, biztosabb jövőt nyújtó megé hetésbe. 
S ha ez cern sikerül, ősi szokáshoz híven jut 
még vándorbot a pusztuló fenyvesből.  A székely-
földre  vissra'érő idegen pedig nem tálálja 
többé a régi romantikát és szegényebb lesz 
egy — illúzióval. 

Apróságok. 
As ország fővárosában  42 mlllós agrároanamát 

lepleztek le. Mo*t folynak  a vizsgálatok. Megl.h't 
hogy aa állam megkárosítása még nagvobb iricju. 
A gyanujitoítak magas állása egyének. Egyik állam-
titkár vo t a földmivellsQgyl  minisztériumban Vagyo-
nát seb) mini 40 ml! iAra becsülik. A lelephzatt csa-
lásnak eddig két áldozata van. F.aru volt államtitkár 
borotvával átvágta a nyakát-, Hmcu törvéryszóki biró 
a vocat keretei alá dobta magát. 

Szomorú emberi sorsok. Talán nem ÍB annyira 
bűnösök, bogy aaért életekkel kellett vo'na fiietnlök. 
Végeredményben egy megmételyezett knzezaiiemn k 
az áldazutal. Annak, amalylk olyan sok Időn kerísatüi 
hallgatólagosan megtűrte a kö«vagyonnal való sáfár 
kodást. Amint a mellékelt eset <8 mutatja, a példát 
Igen sokszor felülről  mutattak. M igas helvekea ippen 
uţy Ctákl aaamájaként k-z itek a nemzeti vag) ont. 
mint lent. Ott nagyobbat haraptak le, l:t kisebbet. Ki 
ahogy tnd<a. Az ábra Hürint tz államtitkár eem irtó-
zott a művelettől, FŐT az Igazságot osztó bírót is meg-
fertősték  a gyors maggazdagolás lühetős igtl. 

Ennek valahai' vágat kellett vetni. Az U blatof, 
hogy a dolgok már annyira elfajultak,  hogy ciak ke-
in Jny készal lehetett endaényeaen megállítani azt a 
romlást, amaly a közvagyon kárára ment. 

A tekintély kormányának elvitathatatlan érdemei 
vannak. Megállította aa orsságot azon a le] őa, aaelyr» 
a tomegpolttlzMás a lelkiismeretlen haríxsiláa kö*-
Bzalleme juttatta. Elhatározó meréez ökö lel máról-
holnapra leütött* a semmittevő, otk poli< lkából é.ő 
éa abból meggazdagodni akaró töm gek%t. Mindenkit 
vissaa parancsolt a maga helyére. A politizáló tanítót 
as ó faluit  katedrájára a falnsl  blróiágoi kllátiaaiért 
72 politikai párir* sxaksdt falut  p dig vlasaaad» a 

munkának. Annak a munkának, amelytől teljesen el-
szakította a po'ltika. 

Az sem vitás, hogy a tekintély kormánya elssánt 
merészséggel nyu't hozzá, a nemaetl vagyon védelmé-
ben ÍB- Hogy mennyire komo'y a becaO'eteaaég ural-
mának akarása mi sem igaaolja jobban, mint esek az 
öngyilkosságok, amelyekben a vádoltak nam mernek 
szembe nézni könnyelmű ÓB nehéz milliókat elpana-
mázó tettük következményeivel. 

Mélyen megrendíteni k ezak aa emberi BorBok, 
ame'ytk.'n keresztül végeredményben helyre kell bil-
lennie a tisztesség éa becsület nndaserének. Saomo 
rnak és mioden emberi részvétra számot tarthatnak 
ezek a tragédiák, különösen az írt, mert a bűn, amely 
moBt életüket követelte, aa egv rendaaernek a bűne 
IB volt. Annak, amely felnevelte  éa megtűrte B tág 
lelkiismeret Bzabad garázdálkodását. 

Most, hogy egyelőre mégsem fenyeget  a háború 
veBzede'mp, megmondom ŐBilntén, fellélegzettem.  Nsm 
tartozom éppen a félénkje  közé. D > mindenesetre bölcs 
igazság van abbar, bogy jobb félni,  mint megijedai-
Hát én fólttm  Caak ngy Illendőségből Is. H tizan olyan 
komolyan csinálták. Kár lett volna elrontani a nagyok-
nak ezt a játékát. 0 yao lélekből festették  falra  az 
ördögöt. Dudáltak, riadóatak. A házak falára  kaverná-
kat rajzoltak, a várost .bedöglöt." gránátokkal tele 
tűzdelté*, a helyüket feltabléztak.  A lakásokat lefüg-
göayöztették. A veszedelem elől az uccákat pillanatok 
alatt 1 iiirltett»k. Ugyanakkor an udvarokat emberrel 
megtöltötték. Éi folyt  a légi támadások elleni védtka-
aéa gyakorlása olyan lendülettel, hogy azt nem méltá-
nyolni, Igazán lelketlenség lett volne. As elméleti em-
ber-mentésnek annyi jólndnlatával lehetett találkozni, 
hogy ezért utólag 1B Illik legalább egy kicsit hálát 
érezni. 

Azt nem tulu>, hogy lett volna, m'nt lett volna 
a dolgok komolyra válásának esetén. Valamikor a 
háboru-i gyakorlat ugy tanította, hogy a giz elleti 
védekezés egyik határos SÍ ara a gázm*Bzr. E« annyira 
igaznak blzoayu't, ho»y a gázá'arc a kenyérnél la 
<uŐKe'óbb helyet fog  alt el a hirctérl róka életéban. 
Parsze ez rég volt. Azóta sok Idő telt el. Mt már piru-
lában lehet kapai mind 'nt. T tlán géaoaaszkot és kaver-
oát is. — Hát ezért féltem,  mert nem tudtam, hogy 
gondoskodtBk-e legalább egy pir ljyan píru'árói. M rt 
a harang éa dudaszón ki vili migis caak keil legyen 
valami késsel fojhatóbb  diadala ls a technika csodá-
jának as ilyen rendkívüli esetatrr. 

VOLTAIRE 
(1694-1778) 

francia  költőhöz egy alkalotcmal valaki Igy Bzólt: 
— Mily örömet okozhatnak önnek müvei I Az 

egt<BB vllig Ezeratl és bámulja önt. 
— Ahl — visz iz\ Voltaire. — Éa éppin olyan 

helyzetben vagyok, mint ae n f-oflu,  kinek kacér fele-
sége van ; tz  egéBa világ széreil és bámu ja e .ép nejét, 
CBak ö nam. 

II LIPÓT 
(1747-1792) 

néunt-római császár éa magyar király kitücően fuvo-
láiott. 

— Da nagy kár, — moidia egy Isben karmeatere 
— hogy feleséged  nem lett aecé z. 

— H igyjuk ezt, — vlsíonzá 11, L pót — Így töb-
bet ktrssek. 

CLiUDE EMÁNUEL CHAPELLE 
(1626-1686) 

francia  költő nagyon Bzerette a bort, élete vége felé 
p?dig egyedüli Itala a tor volt, vizet jóformán  nem ÍB 
ivott. HaláloB ágyán egyik barátjától egy pohár vizet kért. 

— Moat vlzst akarsz? Miért? — kérdezte barátja, 
kl Bzinlén hadilábon állt a vissal. 

— Hm, — ssólt Cbampelle — nem tudod, hogy 
a legnasyoba ellenségünk kai IB meg kell békünüsk a 
bálát eiótt? 

BARON JÓNÁS 
(1845-1911) 

orvosprofesszor,  a ludapeaii egyetem tanára, asóklm mdó 
ember volt. Egy alkalommal egy beteg a> szonyhoz hív-
ták, aki nagyon büszke volt régi ntmeaségére. Az orvos 
udta ezt, de a gri A háttá való belépéBkor mégia ió-

kidvű.n Igy szilt: * ' 
— NJS, bogyan van, kedvea asszonyom ? 
— Bjcüánát, aram, grófné  vagyok I — felelte  a 

beteg asszony megbotránkozva. 
— Igazan sajnálom, — vl.-zoozá Baron mosolyogva 

de ebből a bajból nem tudom kigyógyítani. 
ALHXiNDRK DUM»8 PÉRE 

(1802-1870) 
francia  regényíró odélg ment a reklám tarén, bogy 
-eyjaer egy m unt áj ét a nyilvánosság elótt fejezte  be. 
E<y konyveabolt k rakatéba űit éB ott irta meg az 
utolsó Ivat. 

Őreá mondta a fit: 
•X 7" 0 , y s n h , u «"«ber, hogy képes volna 

!?, , , ,u 0 C u l ; á l - k 8 b l k J 4 r a Biol, bogy aa emberek aat 
hlgyjék. bogy szerecsen Inast tsrt. (Dunna páré ujyonU félvér  volt nagyanyja révén 
ki néger asszony vot) 

II. FRIGYES 
(1712-1786) 

porosz király a roBSbachl ütközetben - 1 7 5 7 november 
— "»®4<yes«u vezette hadseregét. A poroszok 

35. Btám. 

.oHonataien mezverték a tulorőbsn lovó franc'á'iat  s 
3 « ? i f f i  és 250 főtisztet  fogtak  el, kiiftt 
II Frl«es még asnap eBte vacsorára hívott meg. M nt-
bogy a VöCMra nemzőit valami kttlönö», a király l s y 
mentegette magát: 

_ Bocsássanak m?g urak, ha a VBCiora bis-é 
silány, d) ma reggel még nem ssámltottam ennjl 
vendégre.^^ ^ k | r á I y g 8 j 4 | ,j,atje|vel ebédelt B M*g-
kérdezta tó ük, hogy melyik német fr  j dilem él a leg-
nagyobb fényűzés  közepette. 

A tisztek sorjában elmondták véleményeiket, mire 
a király igy szólt: 

— Nem találták el ai urak, mert Szász H ldbur<-
b&men here g a legfényUzőbb,  mivel rekl buszezer 
kengypifuUja  van. 

II Frigyes oizel n rossbachl csatára eSlzoU, ahol 
a bércig volt a n met birodalmi hadsereg fővezére. 

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN 
(1792-1860) 

döblingi magányában Igen cotat olvasgatott. Minden nj 
könyv, vagy röpirat, mely egy müveit férd»  érdeke he-
ictt, k zitonyvtárábao meg'olt. S'órakozásul Bakkot 
szokott játszani s játék k'zben fû o  án magyar népdi-
lokat fujt.  Hta hazai ügyek fölött  elmélkedett, mlndan 
másról megfeledkezett. 

Ejy e«te több barátjit vscaorár* blvta meg. A 
vendagek együtt voit«k s a wesorát 6 órakor keliett 
volna feltálalni.  Ek or Ssíchenjí agyában fölvillant 
egy gondolt. E<ylk barátját a Ezomszéd szobába intette 
a egy idősz< rU magyar kérdés fölött  élénk essmecserét 
folytattak. 

Mír betát ütött as óra, de a gróf  még mindig 
nem gondolt a vacsorára. Végül aa egyik vendág kinyi-
totta az ajtót B Igy szó t Siecheryihez: 

— Éles grófom,  köztück olyan vitakérdés támidt, 
mslyet ervedül caak ön íniéziiHt el. 

— Éi ml az? — kérdezte S^chenyi klvánceiia. 
— A vita tárgya: vajjoo öa mliket enni, Vigy 

éhezni hito*t meg? 
Stéchenyl nevetve kért bocsánatot a barátalt BZ 

asztalhoz ültette. 
II JÓZSEF 
(1741-1790) 

Midőn 1786 ban II József  császár és király Lioz 
ben tartózkodott éa meglátogatia a dómot, hogy misé-
hal'gz'son, külön Bzéket rend?ztek be neki párnákkal 
és i zőnyegekkel. As uralkodó eaeket Bajátk z ileg lélret 
tolta, mondván: 

— latin elő.t mltdjyájan egyenlőik vagyunk I 
BIAS 

(Kr. a. VI. aiázad) 
a hit gíT*"g bölcí egyike, tanítványainak ezt mond.a: 

— Cstk akkor tarthatjátok magatokat valódi 
bölcseknek, ha mások ócsárlásüit époly hidegvérrel 
tudjátok hal'gatnl, miu; a d cséretelket. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Orvoal hir. Dr. Nagy András orvost rendelő-

jét ismét megnyitotta régi hdyén, S rada Sttfan-cel-
Mire 9. Btám alatt, a TJrvéryszékkel esemben. 

— UJ saékbaaba költözik az E. G E Erdályi 
Gazdaségl E;y'et november bó e'si napialbac »z AUlla-
ucca 10 sa. tz ikházából átköltözik a R <gala-MajáliB u-
16 BS. a. vásárolt nj székházába összes Iroda he'yisé-
gével. Ide költözik az „Erdélyi Gazda* S^erkeazióaége 
éa Kiadóhivatala it. Az E. G E. a Ssentegyház-ucca 
32 ss. a at',1 telkét cür.ilte fel  a Majá'.ln-ncca 16 ?z. 
háaas t.-íekk !, mely mieden tekintetben megftneiőbb 
éa aikalmaHabb az egylet céljaira, a régi gzíkhézat 
padig bArbázrá alakltja át.; Ezn'on ia felhívja  az egye-
sület az érdekelt gâ daköaönBéget, hogy mogkrraséselt 
noremb' r e ső Miben már az uj R gala-ucca 16 ez. 
elmra szíveskedjék kU'denl. 

— Ál-hirlapirók éa ál-akvisitörök hamisított 
nyujiát kai zaklatják e'őflzetőloket  és hirdetőinket, — 
sajooa — igen sok esetben sikerrel. A: Myen mindenre 
e'sz^nt Bzálbámosokkal szembon ciok ugy tudunk vé-
dekezel, ha a közérdek, a ttazteaasges sajtó éa közel 
3 évt zedsa becsületes malíuik presztízse érdekében 
száml.hatunk a közönség segítségére. Pénzfelvételre 
lapunk s-nliaek megbízást nem ad. Lapunk kizárólag 
a kiadóhivatal címére beküldött előfizetési  és hirdetési 
összegeket ismerheti el. Kérjük tehát laputk barátalt, 
ha a jövőben bárhol éa bárki 1B jelentkezne pénzfelvé-
tel végett lapunk m9gblsásá>ó>, — adják át az illetőt 
a legközelebbi rendőrnek. Tudósítóink, — valamennyien 
hivatásos hírlapírók — csak újságíró munkát telj'elte-
i k — kiadóhivatalt tteedőket nem végeznek — Aa 
ORSZÁG VILÁG kiadóhivatala, Arad. 

— Kedvezményes arak mellett aaarai be 
an E G. E a gyümölo>fa  osemeteket, saAlöolt-
vényokat áa dissbokrokat. As E. G. E. Gyümöl-
csésaetl és Kertéssetl Ssakosztálya a folyó  évben la 
^ L T , 0 y e 8 W , 6 * f e U ó l e , e k  ffl'Hett  szerzi be tagjsl 
gyümölcsfa  Bzőlőoltvány és dlssbokrok szükségletét. 
u • , 8 g d J a e * v é v r e cssk 60 lej. amslynnk 

f J Z i  ^ V e«y |e« h , V 9 t f l 1 0 8  '«Pi** as Erdólyl Gazdát 
tagsági illetmény fejben,  külön dlj í̂ gzámUAsa néikül 
, a

U ' f ' m . B «- A  GyümSIc^saeti éa K rtrsieti S^kosaUly 
érakV? ^ , ^ 1 8 4 , , ^ 1 1 1 fltetnak-  A ktidvetményea m , ! l 9 " W"58 beszarais tekln-
„1h ? Ííí a X '«WltágoBitást az E G. E köz-
pont! 1; ódája. Cime: Clnl-Kolczsvár, november Mg. 
L Z Z T Ú ? - 1 0 ' n o 7 0 m b M 1 ütán uj zzékbáia : atr. Kigala Majális-ucca 16 as. 
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Üzenet Gyergyóból. 
A „Kék  Ne  felejts  [Társasig", 
Kolozsváron,  október  bó 23 áa 
megtartott  közgyűlése  alkal-
mából. 

I r t « : Csiby La jon . 
Mélyen  tisztelt  Közgyűlés1 
Drága Dalos Testvérek! 
g pgip éa dicséretreméltó elgondolás, mely 

rini — az erdélyi tótaazerzók, Pzivegirók As előadó-
Bcísz'k tömörüljenek egy nótabsrát egyesületbe, 

TTLz  nxe örömmel kell eltöltsön minden ssip lelkB 
mbér» ak! a nótát és maiéikát iziretl. 

Ennek a ez^p akarásnak megvalóanlása és életre-
e'aó pillanatában, meleg sseretettel köaaöntöm 

/ î i Sefelajts  Társasig*  alakító bizottságát, Isten 
Id'atft  kt'r̂ e murájukra. 

Amikor ezeket csak igy röviden, de annál benBŐ-
aóíjüebb érzésekkel tolmácsom, innan, a főnyik 
hatéi iból iífrem  i ezeretettel és eok sok megértéssel 
fijteüok  mindent eml szép, ami felemelő  és amely 
mnnkste'jealt-ebon as igas ember találkozik as Igasi 
emberrel. 

H bár r t' ái látogatnak hozzánk Igazi művészek, 
„iéri in f e m  ormait ei egésaen a nóta, a muzsika... 
Vtoask m*g. akik fáradhatatlan  trunkáaaággal dolgos-
nak «énei éietünk ébrentartásán. H i f y  végsett muiká-
jak és IpI^b f  k .ráták mit eredményes, annak elbírá-
lására, Mtzicr^ hozá°ára éppen a moat megalal u'ó 
K<k N^fe'eits  Ttfgiság"  lesa bízatva, amitor ldóközi 

t»ngvsraenyeinek megrendezéseivel hozzánk is ellátogat. 
ku'tnránk fejlesatése  és a lehetőségek 

azDk-óg-icerU felfrialtése  diktálta ast aa elhatározást 
h-cv az Erd 'yl Muz.um Egyesület jövő évi vándor-

gyűlését magU'knat biztosítsak. 
ÉJ most, a még magasabb műveltségi fokot  kö-

rete'ó eeoí-ku'tura lehetőségeit lá'jn^ kibontakozol, 
n>iybó szntsn r̂ szt kérünk. Riszt, hogy zen*í éle-
tűikből fígve'raazeu,  blstoa tudisu művész emberek 
h'lídj'D hogy dalirodalmunk  fejlesztése,  ápolása, 
terjesztése  ós védelmire  minden  lehetőt  elkőves-
íúok  <B végül, bogy ezen ssent köteleeség teljesítése 
ípiji binnflak  ai össsetartssást éa minden más aaép 
ériéit. 

Drága Dalos Testvérek! 
A ,Oyere velem ekáoloabos  falamba'...  meg 

„Rácsos kapu rácsos ablak"...  és as ezekbez hasonló 
oi mér öröíb-c t̂i nótáinkat, nem lesz könnyű fiatal-
«águnkkal megértetni, a lelkekbe bele énekelni, bele 
manlkélcl. 

És még ia meg ksll találni a módját. Azan a 
boroz ke'.l jatstani, amely a lélekhez tez.t s m'g érző 
aoberek vannak és lesznek a világon — talán — »ite-
rüld ls fog.  M rt a nóta és muzsika szépsége mit dig 
él ragyog, legyen az a hangverseny dobogón vagy 
a bcroaasztal mellett 

Érték már maga aa a tény ls, hogy erdélyi nótn-
Bterzóiek és szövegíróink egy táborba lennek. Higy 
»gjüt«, közös akarattal, saját erőikből szülessenek meg 
a m-jj sorra kerülő zenei alkotások, melyeknek mű-
vészi >u yat éa értókét aa Iskolai próbálkoaások f  s 
(yaicr aiozázokon fe'ül  lehessen elbírálni 

Hogy ki foglalkozzon  nótasacrzéBsel? ha fog-
lalkozik, n it bei! Ismerni» a népi dalirodalomból, zeae 
ea ez'-iv ü i 'V« iüetó'eg? Hiszen a zene nem kaptaN, 
'mit m >d e t z ivpgra „buzni leheBBan viszont. É s 
bo(y kiknek van felkészültségük  a szövegiráa vagy 
d»IUm-z r̂ - ihee — bogy n? legyen a dal éB muzsik á-
Mi vá aii portéka — azt micd.-n bizonnyal a most 
m=gaUuó .Kik Nefdlejta  Társaság* fogj»  elbírálni, 
D)ÜfÍD<arWci. 

Gyergyórésal csatlakozásunk — habár kevés 
fámban  — dd annál nagyobb lelkesedéssel és ő<*sinte 
örömnél tort-nlk, aminek e'ókéazit^ében Molnár  Já-
nosnak van nagy része Különben jelen volt már 0 
M eszme megBzüietéaénél ÍB. hogy moat. a tőlük saár-
Bazo mozgalomnak egyik la k?s úttörője ls legyen. 
Nam mulathatom el megemlíteni Bilínt A "rost, aki 
Bzlotán ezyitc ertekea tagj i a nóta- éa zenemüvelé-
sliokm*. 

Kz a két »mber komoly bizto«Hék aa itt ráju'i 
v«ré f-̂ d  itok «ivérzése és arrn, hogy aa elvállalt 
i-iódato! ÍHikilamemtes pontossággal éa hozzáértÓBBel 
"giáii megoldani, difidalra  juttatni. 

Mt p»dig, egy páran — akik még tndonk hinni 
1 a muigikft  erejében, akik minden t ú és bánat 
^car.i a muz uában ölelkezve nlrva-vigadva: Beim 
^i-ajuv a Hzébelyt — seeitő, odaadó társak leszünk, 
íz becBlilüttel fogzdjuk-

Akik könnyeket törülnek. 
N' hioy egyszerű, sötét ruhás hölgy. A hangjuk 

MC8W, k e v é B - Amit mondanak, mint egy aaebb 
világból ld» vetődő tugarek. Ez a Misszió Társulat 
« anztmányl tagjainak beotárolója. Aa eimnlt évben 
l'í 'tn tuokéjakít sorolják fel.  Szürke azámok, kevés 

M-şis mennyi faóilas  áldoaat, mennyi fói^zírltott 
«íny rejtójlk mögöttük. Pedig muráinknak teljes 
.bf  u "^ 1 n e m 1 4 tndi<k. Jó, hogy van filöttűnk  Egy, 

"'«óenttndó, aki ssámon tartotta éB tartja az Érte 
noaott á'dozatokat én Aki elég hatalmas la beváltani 

• H"B* lráayzott csekkeket, melyeket a 
l«i«k bálája .hun ÜKBtó'-je tölt kL 

C S I K I L A P O K 

ő y e r g y ó i é k t 
A beszédes az ám ok közt legtöbbet mond minden-

esetre an a 60 500 lej mely egész évi bevételükei jelal. 
Qyergyósaentmlklóa oly asegény éa kled hely, hol eB 
aa össseg horribl la saémot jelent. Annál ls Inkább 
nagy összeg, m rt a kevéa szám, sok terhet viselő 
iatellektu»lek öokéntea adományaiból került ki. 

Ez össaeg hovafordltásánál  beBsálnek, sót flgye-
lemkeltóen, aok ötletességről éa meleg szivról tanús-
kodnak a számok. Aa iskolás gyermekek felruházásá-
nál például milyen kedveB gondolat, hogy as uj ruhá-
ban lege'óvaör templomba  vetetik  a felöltöztetett 
gyermekeket  e a templomból a plébániára — ebé-
delni. Nagyon ötletes a vándorfazík  intézményének n 
beállítása ÍB. I{y naponta vagy 60 gyermek kap jó 
ebédet anélkül, hogy BB egyesület pénztára ezt meg-
érezné. (Tehát eB ráidás a 60.500 lejes bevételre). 

A pénzgyűjtőn módja ia megkapó. Nem rendez sa 
EgyeBŰlet fényeB  előad áeokat. Kgy templomi hangtér 
seny s egy tea délután... Eunyl előadásról, Illetőleg 
ÖBBBpjövetelről BBámolnak be. A többi, bázlp r̂selvek 
utján gyűlik be. Mennyi fáradság  na ls. Htaspról. 
hónapra begyűjteni, hástól-héBlg járni n perselyekért-
Nem uiják. A fáradságot  nem em'egettk-

A külön jótetők nevelt, a hilgyfk  főljegyalk. 
Különösen néhány kereskedő nevét kell megemlítsük. 
B.jna Imre, Biró Ferenc bőrkere^kedők, Lázár Kálmán 
s Dr. Lázár P^ter t x IIkereskedők aaok, kik nagyobb 
-r.ókü ajándékaikkal jöttek aa Egyesület segítségére. 

AB uj munkaév tulajdonképen csak november hó 
19-én, Szent Erzsébet nzpjin Indul meg. Az Iskolás 
gyermekek fe!ruhfztoa  leen ismét első ténykadéBŰk. 
Moat még as előmuokála'okat befzillk  meg B aztán, 
amilyen csendben jöttek — Bzétofz  tnak. 

Szürke, csendes munkások ók, valahogy olyan a 
szerepűt, mint a jóságon napnak. Ahova lelkűk sugarai 
érnek — jMdás fakad.  E et p<z dül. H»lát ezért nem 
várnak. Őr csak edaak, mert nekik magoknak élet-
elemük a jóság, a szeretet. M g i'yen elvonult, tltkor 
jóság él a fö  dön „iddlg Iiten megkegyelmez a bűn-
terhe alatt roskadozó, egéss világnak". —nna. 

S Z Í N H Á Z . 
Városnak kultur életében ŐBI hagyomány, a mü 

kedvelő színjátszás, amit mig boldogult Deér Ká'mán 
emelt igasi színvonalra. 

Most, hogy újra Itt van a BEÍBUÍZÍZOB, műked-
velőink megint munkába léptek. 

Es B kla lelkes társasig — mhtha, a fUtalságuk-
kal járó minden asép, do veizett Almukat keresnék 
abb .n a festett  világba, stp'.t - :>zicpid oyujt — szlvval-
léiekkel vógz'.k azt a feladatot,  amit nem Baját BEÓra 
kozáaból, hanem a kultura szolgálatában teljesítenek 

A gárda egyik része, a prózai együttes — mint 
vesszük a h'rt — Mltyus Gyula alelnök Vfz  -téae ÓB 
irányítása mellett már Is m°gtesdte második előadá-
sának próbált, amit a Dilarda javára rendeznek meg. 

A most november 5 én éa  6 án azicre kerülő: 
Marica Grófnő 

a következő saerapoBBtéB̂ al m9gy. 
Marica Orófaó  . . . Lőrinoz  Viola 
Lovag Iatiö Doboácblts . Strasszer  Jótsef 
Bíró Zupán Klímái . Szeotpétery  László 
Török Bjla tiszttartó Zirug  János 
L'zn, a buga Gaál  Ketty 
Cecília hercegnő N»gV  Piroska 
Penyzaeg . . . Zirvg  Aladár 
M:bá'.v, öreg 1-páu Portik  Lajos 
Lidi, cigány lány . Málnáéi  Erzs'ke 
Ltjcd, cigány legéry Medve  Sándor 
l ka Megyeri  E zaike 

Hö gyek, nruk, paraszt lányok ós legények. 
A darabot kiséri: Mibály  Mária  zongora és 

Sándor  látván  jazz zenekara. CJ. 

M O Z I * 
A magyar plakátok ea fllmfeliratok  úgye. 

A belügyminiszter'um moat közölte válaszát atra 
a beadványra, amit a mozik tulsjdooocM r.yu>toi,tab 
be a kleebbB ĝl nyelvhaezoAlst ügyében. A döntés 
n t r ot s fi  mp'akAtokon h»' ziá'hitó, a magy.-.r, n̂ me> 
vsgv oro'z kisebbségi nyplv, ezonhan kisebb b-̂ tüitke!, 
mint a román cim. A f*lr.*ga-z  többi szövpge román 
nyelvö kell, bogv legyen 

A fllmf-Uratokra  a döntés agy szól, hogy a tar-
talom ssövege lehet kisebbség) nyelven is, de a román 
feliratnak  Is ugyanolyan terjedelemben szerepelni kell. 

Bs vonatkozik a színházt előadások f«iragaBzaira  lf. 

HÍREK. 
— A oalkl műkedvelő Benekarok tudomá 

eára hozauk, hogy a fo;yó  évi november hó 27-4n 
délután 2 órakor krzdődő azárhegyl zooivpraenyre as 
engedAly megvan, amit a Prefectu?  17533 -19B8 BB. 
alatt engedélyezett, — Basel kapcfo  atban vau en?e-
délyeave ugyancsak, a heti három próba megtartha-
tása is. 

Ahol a azükiég ugy kívánja, kérjük erre az en-
gedélyre hivatkozni. 

Misszió OyergyóBzeatmlklóBon. P . LUHCF-
Manazvét F rerces misBstónárlus oztóber hó 28-án 
beadette meg egy nyolc napos misszió lev esteset 
Oyergyóasen mlklóBon A konferencia  beszid»k lrám 
órléal as érdek ődéB. Hatalmaa tömegekben vonal fe 
a nép « megrásó Bre|ü sseat baaaédek hallgatáaára. 

oldal. 

— A gyergyóssentmtklóal plébánia hivatal 
kÖBli, bogy néhai Ktasay Lajos c. kanonok, nyug. 
főg.  Igazgató s'romlékére folyó  évi október hó 21-ig 
BB nléhM adományok érkeztek be: 

1. G/ergyÓBseetmlklóai örm. saert. hívek Lel 8750 
2. Csíkszeredai rlm. kat. főgimnázium  . „ 2300 
8 Ud?arh"lvl fóespereei  kerület papsága . 1400 
4. Ltaió G.'za . n 600 
5 Fttlön Jóaaef  . . 500 
6. Dr. fi'thes  Gyula „ 300 
7 G/iirgy Elek , 100 
8 Boár Artimlu „ 100 
9. B rk?czy Árpád . 100 

10 Máté Micl . . . . . „ 100 
összesen , Lel 9150 

A síremlék bizottság ezúton ÍB leghálásabb kö-
szönetét fejflzl  M mindazoknak, akik nemes adomá-
nyaikkal kifejezték  a nagy halott Iráatí kegyeletes 
hálájukat Egyben kéri BBOkat, akik ssáadékoztak ada-
kozni e nemes célra, hogy adományaikat minél előbb 
küldjek be, mert csak Igy lehet raálls számítással 
eszközölni egy megfele'ó  B'.remiék megrendelését 

— Tomplom-BzanteléB „Tinka-Bot" te lepen. 
Felcser Miklós tekerőpatakl plébánosnak akadályokat 
nem iRmeró tevékeny fáradozása  a Marosfő  alján el-
terülő »T nka-Bit" telepén egy nagyon kedveB templo-
mot emelt. A te ket hozzá Bálint  JánofBBékely  gaada 
adományozta, BB orBságut mentán buzódó birtokának 
legszebb részén. A felépített  templomot Láaxlé  Ignác 
gyergyól főeep  »ea banedlkálta nagy papi Begédlettel. 
Az alkalmi Bzent beszédet P. Szőcs Dénes CBiksomlyól 
háatőoök mondotta valami csodálatosBn az>p beáíli-
tással. 

— A gyergyói kerület tanitósága BBokásoa 
óul kerületi gyülésót Gyergyóazentmlkléaoa november 
21-én tartja meg. 

— Jármüvek óssselráBa. A csiki megyefőnök-
aég ezúton ls köahirré teszi, bogy a nagyvenérknr és 
a kerületi parancsnokság rendelkezései aaerint az autó-
jármüvek összeírása a helyi rendőrségen november 
hó 5—10. nspjaln délelőtt 8—1-lg a következő Bor-
rendben történik: november 5—6 án a központi járás-
beli mtótu'ajdonBok, 7-én a csikszépvizi járás, 8-án a 
azentmánonl, 9-én a gyergyói, 10 en pedig a tölgyesi 
járáaok autótulajdonosainak kell jelentkezoiSk, a tulaj-
donjog ÓB a kÖBiekedési engedélyt igazoló okiratokkal. 
Traktorok behoaatala nem kötelesé, csupán a tulajdon-
jog igazolandó. Meg nem jelenés esetén 200—1000 
lejig terjedő büntetés flsetendő. 

— Felhívás. A R tmán H ijózásl Egyesület (Liga 
Navala R>mana) a helri prefektura  köavetitÓBével fai-
hívja a megye lakósságát, hogy minél számosabban 
Iratkozzanak be tagjai sorába, elősegítve eaáltal a 
szakképzett hajósok kiképzését. Tagdíj nagykorúaknak 
óvl 260 lej, kiskorúaknak évi 140 lej. A t<*gok ennek 
ellenében a .Marea Noastra" (A ml tengerünk) folyó-
iratot kapják. 

— Két évre Ítélték a zzárhegyi gyermek» 
rontót. Szász Fcr nc brassói Illetőségű zenetanár 
jullus havában Saárhegyre utaaott, hogy megBservesBe 
aa ottani favésnanekart.  Szása Szárhegyen bement aa 
pgy-k vendéglőbe és ott inni kezdett. Estefelé  kábáit 
fővel  a korcsmáros kertjébe unut, ahol több gyermek 
játszott. Szása K T. 9 éves leánykát magáhoa csalo-
gatta B erkölcstelen merényletet követett el ellene és 
mrgfer  őzte a gyermeket. AB ügy most került főtár-
gyalás». A törvényszék Szisz Fareacet bűnösnek ta-
lálta s a fennforgó  enybitő körülmények figyelembe 
vétóiéval 2 évi fogháar»,  20 ezer lej kártérítésre s öt 
évi po'gári iojfonztáara  ítélte a zenetanárt. 

— ELŐFIZETŐINKHEZ I Tiaitelettet kérjük, 
hogy előflaetéai  hátralékalkat még nem egyenlítet-
ték kl, ast poatafordultával  astveakedjenek beküldeni, 
elleneaetben lapunk tovább kfildéaét  kénytelenek leaaflnk 
baaaflntatDl. 

A módosított  repülöbélyeg-törvóny. 
A hivatalos lap oV.ooer hó 13-tki aaáma közli a 

módo .ito't r pU őiHyíg-törvAnyt Szükségesnek tartjuk 
•i törvény íövetkező részeit közölni. 

A számlák után a jovőbön an eddigi 2 eareiók 
helyett 3 «rei k r*p i óbélyeg aUalmazandó. A számla 
k<áilita«a köt->^tő bnrmely munka végzése, vetel, saál-
ütminyozú, íu'drofás  esetén, amennyiben egyik fái 
kereskedő, v«ty ipuroa, vagy kózinteamány. A kereskedő 
és iptros caak akkor köteles Haámlát kialiitaní, ha a 
véteii érték meghaladja ea 5000 lejt. A maganosok 
ki-zitt létr-jött szóbeli saerzól-ts mentes az 1 eareiekes 
repttlóbóiyeg Illeték alél. Úgyszintén nincsen 1 ezreló-
kes repüióbéiyeg BB iagó adasvételnel, ha számlát állí-
tottak ki A fogyasztási  helyiaégek a jövőoeu tartósnak 
lebélyegzett fiaetési  fdzeteket  tartani és azon számolni. 
I yen helyiségek: aa éttermek, kávéházak, tejes írnokok, 
cukráaadák, bodegák, bárok, atb. E<vm«<áo*n afdaet 
nem tartáaa ls klhágáat kepea, ea 10.000 lejig terjedő 
bírsággal büatetendő. Külön aviatikai betyeg ala vesatk 
a gyóvyBflerkűlönlegeaaégaket 

Repüióbéiyeg illetek alá eBnek az autóbuuok 
u'aaásl jegyei, a vasat! jegy, fuvarlevelek,  látvanyosBagl 
hely Bigék j'gyel, lllataaerek, f^nyüséBi  clzkt-k, nyug-
ták, átvételi «lismarvények, fiz  jtóa-ellamerBaeit, amilye-
ket kerei-k^dói, magánosok ea iparotok, bankot, egye-
sületek, moaé-lnttz *tek bocsátauaii ki. Vidéki k «salaik, 
k ubo^, ahol sflarencaejátek  foiylk,  havonként 100 lejt 
ka 1, hogy fizessenek.  Mtgánoaoknak eladott játékkártya 
ntán csomagonként 20 lej, nyilvános helyiségeknél 60 
le] a repű ő bélyeg. 



8 lk old»': C S I K I L A P O K 
36. szám. 

Rövidesen megnyílik a Szent Vinoés 
nővérek osiksxeredai sebészeti szana-
tórium». Amint kosiamért dr. Hirech Hugó 
kórházi sebészfőorvos  nyugalomba vonulásával 
a csíkszeredai szanatóriumát a Ssent Vincés 
nővérek vették kezelésbe. A NJ vérek szándéka 
arra irányú', hogy a „Hirsch szanatóriumot 
mindenképpen megtartsák abban a jótékony 
szellemben, amelyet betöltött ennek a vár 
megyének életében. Egy pár hónapi szünetelés 
után, amint órtesfllUnk  már a jOvó hét folyamán 
a ssanatorium a Szent Vinoés NOvérek keze-
lésében ismét megkezdi munkáj&t és a régi 
szeretettel áll a gyógyulást kereső közönsé-
günk rendelkezésére. A szanatórium beindítá-
sának munkái serényen folynak  s jövő szá-
munkban már közölhetjok a megnyitásnak pon-
tos részleteit. 

— Krisztus Király ünnepét egyházközségünk 
as Idén a templomban UH meg, októbr bó 30 án. 
12 órás szentséglmádásBal. fion°pl  szentmisével és 
aaentbeszéddel. A ssentségimádás vasárnap reggel 6 
órakor kezdődik; a sorrend a követkerő: 6—7. a tiszt, 
nővérek és a glmn. utcabeliek; 7—8. a szanatóriumtól 
a Szentlélek-utcáig lakók; 8—9 a Ssentlélek-ucca. 
9—10. a Vigadótól Zrögödig; 10—11 a Birvlz ucca 
a vasútig; 11—12. a B rvlz ucc* * va°uton tu<; 12—1. 
a aétatár es piac közötti lakók; 1—2 a Hirgit> ut a 
vasútig; 2—3 a Ugatlak ; 3—4. a templomtól » Karda 
Üzletig; 4—5. Pál Lajostól a sarokig lakók; 5—6. a 
barompiac tér lakói. 6 órakor októberi lltén'a. T kIn-
tettel a bideg Időre, a körmenat elmarad As egyház 
köaség vezetősége eiuton is kéri a hkeket, bogy a 
régi bnsgÓBággal vegyenek részt a szentaéglmádáson 
as ünnepi szentmisén és as esti ütánián. A legszentebb 
ügyet ssolgáijak, ha teljes számban és egéss szívvel 
belekapcsolódunk Krisztus Király szip ünnepéntk fel-
emelő áhítatába. 

— Maghalt Barnády György dr. Aa erdélyi 
magyar kisebbségi életnek rendkívüli vesztesége és 
gyásza van. B-rnády György dr. Maroiváaárhaly volt 
szabad királyi város polgármestere Aa főispánja,  mag var 
ndvari taoácsos folyó  évi október 22 én, 74 éveg borá-
ban megha t. — Barnády György nevih.»z nagy épi'ő 
munka fűződik.  A mal M trosvásárhely egéss képét, 
kulturáját 0 formálta  meg. Nagyvonalú, produktív 
ember volt, akinek minden lépése nvomán á'dis fakadt 
H'gy egy» bat ne említsünk Bernády íp'tetta a gyö-
nyörű kultúrpalotát, a katonai reállBko'át, az egész 
Erdélyben ma ia páratlanul álló vlzmüv-kft  ós számos 
olyan alkotás, ami nevát örökéletüvé teszi. — Az 
Impérium változás után a rom tatai maiy»r kisebbség 
életében ls Írtéket mnnkás marad:. Bir^ J islka Simu 
halála után komoly jelöltja volt as Orsaágos M-gyar 
Partnak, amelytől később vísssalépatt. Barnády György 
holttestét a marosvásárhelyi KilUglun dísztermében 
ravatalozták fel  ós onnan he'yesték örök nyugalomra, 
a róssvótntk és megb;csü ósaek soha nem látott, Im-
pozáns megnyilatkozásával. 

— Hirdetmény. CsUvármegv* prefektusa  a 
közinség tudomására adja, hogy mlndan a prefekturá 
hoz beadott kéréshes vagy beadványhoz a fél  köteles 
válaaahélyeggel ellátott levélboritékot mellékelni, — A 
válasabélyeg nélkül beadott kérések nem nyernek 
elintézést 

— Vadaza zsákmány. Birbat O t̂avian hely-
bsll szesznagykereskedő folyó  év október hó 28 án a 
bánkfalvl—csekefaM  hatérioz tartozó erdősegekben 
két hatalmas medvét, Pechár János p'dlg egy hatal-
mas vaddisznót lő t. Aa egyik medve megsebesített* 
Fodor Fülöp akloM vadőrt K aki köz% hircSs kevarv 
datt a medvével A vadőr fején,  lábán és karjain azeo 
vedett au'yos sebeket, amelyekkel a helvbeli kórház-
ban ápolják. 

— Reformációi  emlékünnepély. A e l-se* 
r»dal refirnáu<ok  folyó  évi november 6 én d.latá' 
5 órai keadrttal a református  templomban, reformációi 
omlékünafp'lyt  'a-tanak, melyre ezúton ls meghívjak sz 
érdeklődőket, az egybásközség vezetősége. 

— A Kárpát Egylet tea-actje. Az Erdélyi 
K'vpit Egylet Calksaékt O'ztá'.ya november hó 5 én. 
szombaton este 9 érti kezdettel a Bukarest-szálló 
termeiben nagyszabású tea-estélyt rendez a eutai mele-
gedő ház építkezésének befejezése  javára, melyre ez 
uton ia meghívja a turista egyesület éa tsrmé z'tjéró 
epir. barátalt, hogy a megkezdett mur kát filléreikkel 
befejezni  segítsenek. 

— Mestervizsgák a osikszeredai munka 
kamarásai. A bacaui muskBkamara calkazeredti fiókja 
a jövő hé' folyamin  megkezdi az ui Ipirörvéaybn 
előirt mester- és segéd vlasgázt itáio^at. A vitázik 
eli-ő cioportja a hentes mészáros főárból  kerül k< és 
p?dlg a követkeaó eorrendbsn: Njvember hó 8-án 
mészáros-mester vizsga, november bó 9 én méazárov 
segéd vizaţa. A meat r vztgára jelentkezett 15 jelölt 
mig aegédvissgára as újonnan feUzbadultak  kSzttl 22 
jalaotkesett. A bizottság elnöke Vogel J ikab fő  dlst-
orvos, tagjai Csah István méasárosm tsier a munka-
adók részéről és Bálint Ignác as alkalmazottak réséé-
ről. Novembar 10-én a saabíiparoiok mister vizsgája 
van. Viasgára jelentkesatt 12 jelölt. November 11-én 
a ssabóssgédok vizsgája, amire 30 jelölt jelen kőzett. 
November hó 12-én a női szabómesterek és Begédak 
vlasgája. Vizsgára Jelentkezett mindkét csoportból 
össsesan 14 jelölt. A vizsgára kijelöltek kötelesek a 
vlnga napján reggel 8 óralor a Mankakamara hiva-
talos helyiségében megjelenni. 

— Helyreigazítás. Lapunk más helvón a m»ső-
gazd sigl kiállításról Írott brazámolói kban ,6U rg. 
borceag" ss-repel. A ^orceag* saó magyarul zabos 
bükkönynek értelmesendő. 

— Ujbol följelentették  a oatkmindssenti 
folakesati  tanítót. Du'a J mos c í, mindszenti f  'ie-
kezatl iako'al Igazgató-tanítót — mint emlékezetes -
a kora tavasszal három táraival letartóztatták és a 
brassói katonai törvénvBaékr-s kla'riék, mert „ugatott 
az állami Iskola ellen". A katonai törvényének rel-
mentette Duka Igazgatót és társait, akik a törvényhon 
blstosltott állampolgári jogukkal éltek, amikor a koa-
aégl költségvetés egyik szakaszát megfellebbezték. 
A tárgyalás során as ls kiderült, hogy a közel két 
hónapoB vizsgálati fogsággal  járó ügyet aa ál|ami isko * 
Igaagatója Indította. Moat ujabb feljelentés  érkezett a 
cslkrzantklrályl ciendórségre ÓB Duc» Igazgatót Ismét 
állami isko'a elleni izgatással vádolja''. A nyomosíst 
már le la folytatta  a csendőrség éa a felvett  jjgy ő 
könyveket a caíkBZ' reda! B z á r n y p rancenokBégra küldje. 
Kihallgatása Borán Duka Igazgató «Italozott az ujabb 
vád ellen éB a feljelentést  Ismételt bosszuművének 
tulajdonítja. 

— Halaloaáa. öav. Biró Andrá-né szül. Biró 
Jallánna, 94 év a korab*n. folyó  évi október hó 17 én 
meghalt Csíkszeredába-. Temetése 19 ón ment végbe 
igen nagy részvét meMett. 

— DIRE'ŢIUNEA SOCIETĂŢII de VĂZĂTOARE din 
MERCUREA-'UUÜ oomunicft  membrilor Sooletaţ I, cft  Svţ ia 
de v&"átoa-e a Institutului Naţ-onal Zootechn'o (Buoureştl. 
St'. Dr. Staloovlol 63; sta la dispoz tla tuturor T&nătorllor ou 
orioe fel  de Icformaţlt  tachiioe tu oe privoşle problemele vftn& 
tor şti. — Mln'atflrut  Agrloult-irll şl Domeniilor a Instituit 
prf  mmtl de Citn 300 tel, oaM ae vor distribui mnmbrllor socie-
tăţilor da vân&to«ie pentru I-npoş-we» unul lup Blana lupu-
lui lmputoat trebue preznt.tA Inspeotoratul •>! de V&n& oare 
al jul . Ciuo. Ea trabne ei üe latreagft,  net&b&)tt& şl reeont 
tmpuşoatft 

— A CSÍKSZEREDAI VADÁSZTÁRSASÁG IGAZGA-
TÓ 1ÁGA értesíti a tusokat, hogy a Nemzeti Á'lattanl Intézet 
vadászati flgyosz  á'ya (Baou-rşt1, Str. r>r Sta Covlol 61) min-
den vad&aznak rendolkcz^aíre AU a vadászatra vonatko-ó 
mindennemű {alvilág s tA<s il. — A fOldmWelésQgvl  mln'szte-
rlum 300 'ejea dijakat létesített, «melyek a vadásztársaság 
tagjainak uttltitnak kt egy-egy farkas  lAdlja fejében  Az elei-
tett farkas  hírét a megyei vadászati feltlgy-lőségen  kell bema-
tatni, még pedig ép, cserzetten és frissen  lőtt állapotban. 

— A havason érte utót a halál. Abos I<tcán 
76 éves ctlkdáafalvi  g zlá:todó 10—16 éves gverm* 
keb társaságában állatokat legeltetett a kös'égiől 10—12 
km. távolságra f.ikvő  bavation A hegyek közölt hóvihar 
keletkezett. JUár heẑ felé  készültek az állatokkal, ami 
kor Abos látván birtelan ÖSFZ esett. A megijedt, tapasa-
talatlan gyermekek azonnal a segítségére Blettek, dn 
a grrcsök közölt vonagló emb r pillanatok alatt meg-
halt. Az orvosi vlz'gVai megViUpllotta, lojy a hirtelen 
halált Bzlvbénnlás okozta 

— BaiOBOt. Crj.u D ma 17 éveB Tu ovamegyei 
kőbánya munkás a gyime.-f  tlaő.'okl Allomiion oiyao 
z rencsíticinll u-rott le a tnozgásbaa levő vonatról, 

hogy a kerakek közé eaett, amelyek Bg%U á">át levág-
ták. B Biállitották a hjlybeii kirházba, ahol műtétet 
hajtottak vég'e raj'a. A baWg a nagy vervesztrBég 
követkfztíben  a műtétet n*m birta kl. 

— A Bóm. Kath. Nepiaövetság 1939 évi 
naptarai mogerkostek s a helyi tagozat caoport-
vez; ó most f  tgják aaokat Baétosztani. A népczivetség 
veza'.ősíga kéri a tagoVat, hogy a cslnoa r.iá!litágn 
változstoj, gazdag tartalmú naptárt, malybon az cv 
fokosabb  eseményei mellett ertékas irodalmi, gszdasá?1, 
egészségügyi s mis clk>ek találhatók — a '201>j évi 
tagsági dlj fejében  átvenni sslveakedjenek. 

— Adományok a autal építkezésre Az Erdély Kár-
pát-Egylet Cs'kszéki Osztálya a következá ujabb adományo-
kat nyugtázza: Magyart Gvázá, B^rger Manó, Purman Dozső 
Fodo- József.  Dr. Erlatóf  ÖJGn, Kásya Andráa 100—100 lej, 
Nagy Siinu 50 lej, Putliá<i Dénes 20 lej. Termpaz'tbenl ado-
mányok: Tsikszereda vá:os: asrfalt  é» kőpor 2000 ej érték-
ben, Es°ai és K ss ' l épitcsl cvg : 1 zrák cement éa 240 drb 
téel*. Txmás Gáspár betoncsA kész tő : 1 teák cernect, Má-ton 
Béla 200 drb. tíglB, Fodor József  2 drb rizses z.'ák, Puskás 
Déuea S d-h. zár javítása és kulcs kéazltéae, Móz ner József 
egy szrkér fuvar  a Sutába. 

JüRTESlTESl 
Tisztelettel  értesítem  a mélyen  tis?telt  ve-

vőimet,  hogy fo^yó  évi  október  bó 1 éa  a 
cégemet  megszűntettem  s ezúttal  mondok  kö-
szönetet  szíves  pártfogásukért. 

Tisztelettel: 
Gál Imre  vegyeskereskedő 

Csíkszereda. 

ERTES1TES! 
Tisztelettel  értesítem  Csíkszereda  és  vidéke 

igen tisztelt  vevőközőaségét,  bogy a 
Gál  Imre  fűszer  és veyyeekereskedését 

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

vásárlóközönség  szolgálatára. 
Szíves  pártfogást  kérve,  vagyok 

Teljea  tisztelettel 
3—3 Borbély  Sámuel,  Csíkszereda. 

Hirdetmény. 
Madaras kOzbirtokosBág*1038november 

9-én délután 1 órakor nyilvános árverésen 
elad 2 darab kisorsolt bikát éa 1 dirab kisor-
solt kant. Az árverezés a közbirtokossági iro 
dában lesz megtartva. 

Kikiáltási ár: a bikák 12 lej kgr. élő súly-
ban, a kannak J5 lej kgr. élősúlyban, A vétel-
ár a vásár után azonnal illetendő 

I g a z g a t ó s á g . 

S. Kertész Klára torna-tanárnö 
tanfolyamai  m e g k e z d ő d t e k . 

Csopnrtos éa magánórák 
felnőtteknek  és gyermekeknek. 

F o g y a s z t ó t o r n a , g y ó g y t o r n a , 
r i t m u s f e j l e s z t é s , 
m o z d u l a t - m ű v é s z e t . 

E.őadásotra upgánszámok éB csoport kompo-
zíciók betanítását vállalom. — Megbeszélés 
Jigodin, S r. Principala 8. Teitfon  59. 
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2 d a r ab syndical izál t symen tha l i 4 éves 
t e h é n , va l amin t j o rksch i e r i tenyesz 
kocák és egy k a n e ladó. Bővebbet a 
László ker tésze tben , Csíkszereda. 

• 
• Keresse fel 

$ VEZSENYI JÓZSEF ţ 

S
S Z Ű C S É S S Z Ö R M E Á R U H Á Z Á T , 

bhol minden szakmába vágó 
muaka pontos és minden igé- • 
nyeknek megfelelően  kéBzül 

C s í k s z e r e d a , S t r . B r a t i a n / U . © S . 
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A FÉRFI KÖZÖNSÉ6 FIGYELMÉBE! g 

Tisztelettel értesítem Csíkszereda 
és vidéke férfi  közönségét, hogy 
1938 evi november 1 éve-

i m u * * Vikit U i n q M U i i k H , «•nnw.o i t i 

tl 
H 
M 

« 
H 

W » 
W 

férfi-divat szabóságomat áthelyezlfii  S Í 

a mozi átellenébe, Uaraşeatl vendéglő ^ 
épülHéb?n lévó ü z l e t h e l y i s é g b e ^ 

Kéaaitek u j öltönyöké' , a megrendelő kívánsága ú 
aaerintt ki i te lben; vállalom öltönyök fotditáaát,  u 
javi t iaát éa t iaatit iaát, aaolid árakon Tiaatelettel: " 

Bogos Mihály, d iva t szabó. » \7f  * V V y y IJI y 

V a r r ó g é p e k Kerékpá rok 
Alkat részek 

GYERMEK KOCSIK 
n a g y vá l a sz t ékban • 

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. I 

Ái egy két uívaros kőház , naey ker'-
te!, mey áll egyik felől  3 s'obt». 

koojhi, kamra éB 1 skoba, konyhából, máeik 
o'da -̂n 3 szobn, konyha és egy alsó lakás-
ból. É-t kczrilt h-t B ieder roann Viktor 
rai, Mei curea Ciuc, Principele. Carol 36 2_ > 
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MODELL KALAPOK | 
tla aapoakámt uj formák  o l o s ó H 
árba», z».ea-telclB.tXieták: g 

VENCZEL TANÁRNÉNAL 
Dgjuftt t  kósnfUaok  mlndon-

g aamü női kalapok aisőrasdt 
i aajag kaaaáadáaával. Kalaprt 

ItalakitáM a legrövidebb Idő alatt 
Mercurea Oluo, I. o. B r a t l u u (Olmná-
alum)-uooa 11«. aa., a S&rháa kAaaléboa 
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