
L. évf. Merurea-Ciu (Cskereda), 1938 deember . 

Proprietari: 

V;,d. Iul LUDOVIC VAKAR 

[prep li Tribunalul Clac, sah 
Nr. 111140-1938. Dos. No 27. CSIKI LAPOK Hedsotor responsabil: 

VICTOR RÉSZEGH 

(XX C I U C T J L U I ) 

Mei kell ismerni a falvai  pQait . 
Marineecn tábornok egésaségügyl minisztertől In-

dult el a Bzerencaéa kezdeményt z ta, amikor minden 
község számára kijelölte a „falu  védnökét". Aa egéas-
sjjügyl mioi»ater, a hstéroaott és világos Itéletü orvos 
siemélyeaen járta végig a falvakat  éB megbontdva BB 
ott tapiRBtalt állapotoktól, kiadta a jetozót: „M-intaétek 
meg a nemzet gyermekeit I" Est aa 8. 0 S kiáltást 
meghallották a Jóakaratú smberek. AB elfcő  lépéa a 
segl'ő nunka megszervezésében a „falu  védnökei" -nek 
tijí>lö'ése volt. — A derék orvoa mintsntemek en a 
>recepv"-je örvendetes eredményt hoiott. 

Most aa előbblhei hasonló jelenségről kell meg-
rrolék' znöok, amelynek kezdeményezéséért Ob. Ioneacu 
S sestl fóldmlvelésügyl  mlnlastt r a földmlveleattgyl  mi-

Gh. Ioneura-Şlşeştl [OldmlvolésOgyl miniszter 
oUitérlum osatá'yvesetőlnek legutóbbi értekezletén ki-
fej t té  szt aa óhaját, bogy a megaaervesendő buza 
versenyek fjlügyelől  és kiküldöttel váljanak megyéik 
érd k-inek leikas képvlse'őlvé vagyis a falvak  éa tar-
tományok védnökeivé. A földművelésügyi  mlnlustérlum 
kövességükké tessi, bogy ssemélyeeen keressék fel  a 
Nlvak földműveseit  és ismerjek meg ilyen módon 
gondj»lk*t síükségelket, kívánságaikat, hogy minél 
>eoroí«bb kapcsolat Jöjjön létre a falvak  és a köapont 
kötött. 

— Éi mtgam Mehedlntl-megyét válln'om — mon-
dó ta a fóldmlveléBÜgyl  mlniaster — azután felolvasta 
Kíoknnk a munkatársainak névsorát, akik azü!etési 
bekén vele együtt fogják  a falvak  védnökinek tiszt-
jét betöteni. 

1 yen módon a hivatalos megbízottakon kívül uj 
plţ-Tn?k Is bekspcsolídaak abba a ltunkéba, amelynek 
c^ja a falvak  életének tanulmányozna O'yan muoka-
terü et ez, ahol mig sokat kell végenni a román falu 
éa a román pirasBt érdekében. 

Kétségtelenül uj és meglepetéseket hozó időket 
é link. Eze'őtt, s politikai rendszerek alatt t z i t?ptsz-
talbattuk, hogy a különböző vezetők kc'zött állandó 
veiélkrdés nylvánult meg. Most m'nden olyan kérdés-
ben, amely sz állam Jólétét segíti ê ő, teljes összhang 
ovi vérű1 meg Ez a rendszer, mely végre ÖBEih»ngot 
teremtett éB egyensúlyba hozta BZ orBzág életét, Ő'el-
='í« II Károly király müve, aki már a .Principele 
Ctrol' alapítványok felállításával  lerakta ennek a mú 
PIÍ alepVövét. 

A román sajtóból. 
A román lapok bosszú beszámolókban iamertetlék 

IV.re Andrei egyetemi tat ának közoktatásügyi minisz-
terré való klnevezéaét, kiemelve Armând Callneecu 
edd gl köaoktatáaügyl nclnli zűrnek hatalmas beszédét, 
melyet az átadáskor tartott s amelyre az u| miniszter 
szintén hagon'ó rrlelmü válasst adott. A két beszéddel 
^pcfolatossn  a román Bájté ugy véli, hogy eaen eae-
mécy a nemzeti öntudat teljes egységét jelenti. As 
«"«ág a mu't hibáinak végleges felBsámolásába  kei 
riett a jelen pillanatban uj életet kéaalt elő mlrdin 
po'gára, de különÖBen a fiit  álság száméra. Az orsság 
iák ezen uj alapokra helyeBÓBe Cillneecu mlnlsater 
^széde Bierlot három tételen alapszik és pedig: 1 irály ir&nti törhetetlen hűség, n felvilágosodott  éB 
epltő náclonállamus éB BB állami tekintély éa rend 
eszméjére épített lgazaágoeaág. Aa Ifjúság  problémájá-
nak megoldáaa aa u| kinevezéssel előtérbe került a a 
jelen óra ast diktálja, hogy BB Ifjú  nemzedék egysége 
'en sorakozzon fel  a hasa éa trón megvédésére, Így ls 
szimbolizálva n nemzeti öntndat egységét » • 

A hát másik szenzációja a roméi sajtó tükrében 
a .Buletinul ssp'amanlt" clffiü  bukaresti heti eaem'.é-
nek a M»nlu ügyről Iro't cikke. Ea a lap legu Abbi 
"lámában vezére kkhen foglalkoz  k llmlu Gyu a sze-
mélyével, akiről azt mondiş hogy őfelsége  londoni 
útjával kapcsolatosan egy közleményt küldött vo'na a 
külfö'di  eajtónak, hogy a királyi kezdeményezés u'jib1» 
akadá'yokat gördítsen. A leo szerint a cikket a k ti föld' 
sajtó komolyabb része nem la közölte, de azért M min 
Gtula hármas bünuel vonható felelősségre  a nemzet 
S'lne előtt és pedig, mivel egyszerre követett el me 
rényletet a közrend, az állam biztonsága és területi 
épsége ellen. Ebben a felhívásban  — Írja a lep — 
Uanlu nemcsak, bogy nem bBboaott Erdélyről, mint 
aaját tulajdonáról tárgyalni, da e< akirta hitetni B kül-
földdel,  hogy Erdélynek sz anyaországhoz való csatla-
kozása annak a tekintélynek köszönhető, melynek M*nlu 
Gyula szemólyeaen f)g  örvendeni egész életén át az 
orsság részérő. E ténvek kimerítik a legmagasabb 
ám'ás fogalmát  a a c'fek  !ró|a slat kijelenteni mindazok 
nevében, kik siű'etésük réven vannak olyan jó romá 
nob, m<nt M»nlu, hogy non.- l?mnlk el semmi-yen for-
mában Msplu-ak a kfllfrd  előtt a nemzeti közösség 
nevéban való tárgyalási jogát A lep szemére veti 
Manlunak. bogy ha iz 6 s>emélye az ország veze ő 
embereinek csoportjából kiválik, ez nem aaért van, 
mintha an ő személyébe menekült volna a nem»et 
minden erénye, hanem lnkftbb  azért, mert ő képviseli 
egyedül ő képviseli azt az emberpéldányt, * kit telj >seo 
eltaszított a tegnapi elnyomóknak alapjaiban Id igen 
knllurája. 

A cikk nem fukarkodik  a díszítő jelzőkben B 
f  z illeml szegénységgel, lelki összhang hiányával vádolja 
Ifaniut,  aki mindenkor csal: a szsbotáláaban és ellen 
kezésben élte kl magát éi hlányz'k be'őle minden 
lendület, minden kezdeményező készség. A külföldnek 
az uj reasim ellen való mosgórHást, ha caak kísérlet 
maradt ls, ösfa  eakflvéBt  jelent s a lap szerint BB or-
szágnak nem lehetnek kiféle  állampolgárai: olyanok, 
kik a törvény ezigorn;igá<*.^Jé vfonak  vetve B olyanok, 
tik * törvAnvekft  .te.»»/ţ U.  rf  r'nt roa^^ofbetllr 
— Manln G>u'a megbüntetését kérve n cikkíró — 
végül kijelenti, hory egy álltra crak addig létezhet, 
mig a törvényhozó njm reszket s a végrehajtó hatalom 
nem haboz k. Aa á lam javának érdekében senki Bem 
lehet elég jó abhos, hogy f<l  kellene ál'ltBák, bt me 
részaége van a termépzeies fo'yfmHtnak  elébe állni. 
Vagyla máa szóval klfejeBve,  a cikkíró Minlu Gyn'á 
nak hazaárulás bűnében VJIÓ részesség miatt fóhelöve 
tését követeli. 

Városunk fejlesztéséről 
irt két legutóbbi cikkünk örvendetes vs'hangra talált 
kÖBÖnaégünk körében. Bok tárBBaáflb»n  beszédtárfyát 
képezi tároBuuk eaatétikai éB gardsségl probl<m j*. 
A cikkekről pro éa contra vélemények hanieainak el. 
A bírálók ott hibázzák el, hory ntm a lényeget vesíik 
kl a sorokból, hanem panaszolják, bogy ez vagy ez a 
városrendezési kérdés kimaradt z rendesen az önerdas 
Bzemüvegén kerezitül bírálnak B nem Bzámo'nak a 
vároa jelenlegi vezetőinek neh^z belyaetável Végered 
ményben ezek a hozzászólások c*ak öt>et«ztrü elkép 
zeléaek, nem rendszerbe fogla't,  több évre f»61ó  és a 
be'yi vi-zonyokkal feltétlenül  Bzámoló s azzal egyen-
eu^yba hozott tervek. V r̂oBuuk minden pohárénak 
joga van thhoz, bogy papírra vesse ábrándjatt, vágyai, 
városa iránti szeretetécek klfe|ezőjeként. 

R >mélem, bogy uj polgármesterünk a hoezániólá 
sokból nem azt Iá tla meg, hogv tz 6 muokáj*ba ava-
tatlanul éa helyaetiameret nélkül beleszól közönségünk, 
hanem aat, hogy vannak még polgárai vároauskcak, 
akik az utcán járkálva rzintén gondolkoznak, tépelőd-
nek a vároB rendezésének, Kiépítésének éB gaidagltá-
Bának lehetőségei felett,  akiknek szintén szívügyük a 
vároB éB lakólnak Jövője, boldogulása. 8 ha Igy gon-
do'koslk polgármesterünk, akkor valószínűleg megérzi 
azt ls, hogy segítségül kellene hívja egeket aa érdak-
lődő éa talán hossáértő polgárokat. Ht nem Is lehet 
a nagyobb városok mintájára egy városBsépItő egye-
sületet vagy btiottaágot megalakítani, amely maga ia 
rendelkeaik bUonyoa pénatkkel éa hatáskörrel, akkor 
legalább hívná magához ezeket mondjuk havonta egy-
szer, hogy az Ilyen közvetlen megbeszéléseken cserél-
jék kl egymás gondolatait: a város polgárit és a hiva-
taloj vároa-vezetőt. 

A városi mérnök sem neheztelhet ilyesmiért mert 
amúgy la túlságosan Igénybe volt véve az e'mult évek-
ben s Igy pihentebb, legalább ls ebben aa irányban 
nem túlterhelt emberek, uj ötletekkel, meglátásokkal 
lehetnek segítségére. Viszont a hivatalos saemétyek 
tájékoztatnák FZ értekezlet réaztveióll némely eikép 
aalés kereBstüWitelének lehetőségeiről, akadályairól; 
legyenek aaok akár anyagiak, akár hivatalos ttrmé-
Bzetttek. 

De aat ae felejtsük  el nagy városépítő terveink 
közepette, hogy aem várhattuk mindent aa amngjis 

szegényPB kö't'̂ gvetéssel dolgezi városi vezetőságtől. 
főképp  ne legyünk tür«*lmetlenik a néhány hónapos 

vezetőséggé szemben, amely kész költségvetéssel vette 
át a város kormányzását. Viszont aat a vágyunkat 
sem tltkolhatjuV, hogy BB uj költaégvetéa öasceállltá-
sánál már ezek az u| fẑ mpontok  fognak  érvényesülni 

köemegylégadézt fog  ke tenl árok között, akik végre 
Csíksz-ridit idegent vomó ÉB érdekességekkel teli 
nyári és téli üdülő városnak külsejében és htráben 
szeretnék látni, hogy ne mondja az az Idegen est, 
nofty:  .Itt minden szép, amtt az líten teremtett, de 
hol vannak e saépségekot ktogáazitő emberi alkotáaok"? 

T -rmészeteaen vannak olyan vároafejleBBtéal  éa 
atépiteal tertek, amelyeket magén személyek éa intéz-
mények kell megvalósítsanak a a város legfeljebb 
szorgalmazza ezatnek keresztülvitelét éa azükség ese-
tén támogatja hatalmi éa anyagi eezkösökkel. De 
ebben egy több évré BZÓ>Ó, sok mindenre kiterjedő 
t-rvezet kell, amelyst a vároa vezetóaége kell meg-
szerkesszen, a mí r említett megbesaéléaek^révén, Illaté-
keBtík bevonáaával. De ebbea sok-sok rajongás, Dg?-
szeretőt, egymás véleményeinek megbccaüléae is kell, 
továbbá politikamentesen, eaek a véíoa érdekelt tartva 
fz  m plőtt. 

Most pedig folytfB'uk  esetet az ötleteket, mert 
nsm árt, ha ezek a sajtó utján a köztudatba la átmen-
nek és minél szélesebb körben mozgatják meg váro-
euok lakólnak felvét,  eszét B esetleg a isebét ls. 

Pi. a H >1 w g-filrdő  útjáról már BokBzor saó esett 
N^m hiszem, hogy aat az alig 2 km.-ea utaiakaast 
ne lehetne az 5 érdekelt félnek  komoly meghallgatása 
után megvalósítani. És ennek lebonyolítását a polgár-
mesterünk kell végig veiesae, ha kell blvataloB eljá-
rással. DJ hwonlóan fontos  lenae a talán olcsóbb la 
voloa a megvalósítása egy a meaőn keresztül veaető 
gyalogjáró fasoros  sétánynak. Ea csík kla részben a 
fürdő  érdeke, Inkább a városé, a leendő fürdő-  éa 
üdülő városé s annak polgáraié. 

A Sutához veaető alig 300 méter bosszú szekér-
út mefc;  >léeUáaa pedi.® Inkább fo;  BikerU'nt, h« a kez-
aimeeyeíéb': maga a ?4roa venne a kezébe, mintha 
csak a turista egyesület Igyekezetét látnák a kaaaáló-
tuUjdonosok, mart elaő sorban a városnak az érdeke, 
bogy a legközelebb fekvő  szép fenyves  erdőbe kl lehes-
sen sétálni az évnek bármely szakában, ahol nemcaak 
A ai u ;rÓ3ánc éa a még mindég befejezeti  >n ház várná 
látogatóit, h^n' m az egész f<>oţves,  mind a három 
Suta-hegy a maga változa'os Biéps.'gelvel, nyulaival, 
őzeivel ÓB borviaforrásával.  D* itt a begyo'dalon 1B 
szerpentin utak, padok és a te őn egy kilátó torony 
kellene vonzs a látogatókat. 

Hővel, ba kiépülne a mai gyakorló-tár, e ház-
csoporttól kellene egy külön gyalogjáró sétány Is a 
Sû ábca vezessen, amelynek árnyékos fasorai  óa Bürün 
elhelyezett pihenő padjai igen kezel hoznák n Sutát 
a vámhoz. 

Hteonló fasoros  sétány kellene Somlyóra ls ve-
zessen, amelynek h ánvát főképp  a somlyói bucsuk 
alkalmával és a rekkenő nyári melegben érzzük. 

A pom'yói barvie-fJrdö  kiépítés? és a Nagysomlyó 
tetejéo felállító.t  kilátó torony Somlyó községnek éa 
C;lbz r"du városnak kezöa érdeke lenne. 

ha évek múlva a szere dal fürdő,  Ztögödfürdő, 
Somlyó (fürdő  éB k«g hely), valamint a Sutafenyő 
reedsa antóutstkal éa fasoroa  gyalogjárókkal (hogy a 
gyalogjárók ne legyenek kénytelenek a poroa ország-
nioa m1 n?teln<) és kilő vlllanyvilágitáBBal Íratnék 
Ciikez;redához fűzve,  akkor látjuk majd meg, bogy 
mrnavT.- pr̂ -dcsztlcálva ven ez a kicsiny város Brra, 
hogy üdülő éB fürdővárosnak  nevezzük éa hogy azzá 
ia tegyük. 

Tehát nem In annyira a szerencsétlen, vizenyős 
belyrs épült kis T alakú városkáért magáért, hanem 
az e'őbb jelzett minden irányú szép környékéért éa a 
gvógytényeEŐfcért  keil Csíkszeredát, mint központot, 
fúrdő  és üdülő várossá tennünk. 

Da addig la, sm!g ez az ábrándszerű terv meg-
valésulhatna, két fontoa  én uem ls olyan drága teendő 
vo'na, amelyet még a tavasai Idény beállta előtt kellene 
megvalósítani. Részben a vároai turisztikai hivatal 
tartalékolt 10 eser 'éjéből, réeaben az érdekeltek anyagi 
hcziájárnláaávat. Éi pedig: 

1. Nagy utjslKŐ táblákat kellene elhelyezni a 
városban, amelyek EUgérsstrűen ágaznának el a kör-
nyék szépségei felé  B mutatnák as utat s jeleznék a 
távolságot (tim.-ben óa Időben). 

Ha az idegen városunkba Jön, BokBsor napokig 
ténfereg,  megnézi kösépűleteinket, esetleg kimegy 
Somlyóra, de uem tudja azt, hogy egy-egy nspot el-
tölthet az előbb e aorolt környékbeli fürdőkön  és kl-
rándu'ó helyeken. (Beleértve a Hargita-fürdő  és a 
*zentlmrel fürdőt  lt>.) 

2. D < ebhez hasonlóan sürgős éa fontos  teendő 
a városnak enól a szerencsés központi fekvéséről  egy 
kla prospektust kinyomatni (egy ügyes térkép-váslattal), 
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amely részletesen leírni, hogy mit nynjt an Idegennek 
ea a város éa közvetlen környéke. 

Igaz, hogy maga a város, de még a környéke éa 
a h o i z i vazótő ntak aem elég rendeaettek éB tlaaták 
még ahhoz, hogy aa Ide csalogatott Idegen kritikájától 
nem kellene tartannak, ds hisz liyen saempoatból többi 
kis városalrk sem állanak jobbén. A fokozatos  propa-
ganda cslnálással aaoaban párhnaamoaan évről-évre 
tervszerűen lehetne a vároa randea^sét ls megvalóBl-
tsni. Ds ehhez, amint már említettem, egy több évre 
BBÓÍÓ komoly t j rv , továbbá lelkes mnnka mindannyinak 
részéről és fanatikus  hit abban, hogy kicsiny városunk 
fellendülése  nem ábrándkép csnpán, hanem élő valóBág, 
ami: ha elmulasztu k, magunkra vessünk. 

Szóljunk még hozzá, lássuk még a további el-
képzeléseket, hogy néhány het múlva rendsserbe fog-
lainasBUk őket, saámbaveh9saük a keresatülvlhetőket 
B igy elkéeiitheBBÜk a több éves tervet. V. G. 

A mult hét. 
A jugoszláviai országgyűlési választások lefolytak. 

Sztojadinovics miniszterelnök pártja a szavazatok négyötöd 
részét szerezte meg, az egyesült ellenzék pedig mindössze 
caak a szavazatok egyötöd részét tudta megszerezni. A 
választási törvény értelmében, Sztojadinovics pártja megkapta 
a mandátumok 80 százalékát, A horvát bánaágban Macek 
horvát paraaztpártja szerzett nagy többséget. Újvidéken, mint 
a Rador távirati iroda jelenti, a magyar újságok felhívták 
olvasóikat, hogy szavazzanak Sztojadinovics pártjára, mert 
megértést mutatott a kisebbségi kérdéssel szemben. Hasonló 
értelemben cselekedtek a jugoszláviai német lapok is. 

— December hő 10-én a szent azinódus meleg ünnep-
lésben részesítette Miron Cristea pátriárka-miniszterelnököt, 
TO-ik születésnapja alkalmából. Ebből az alkalomból a pátri-
árkátua templomában diazes papi segédlettel ünnepi miae 
volt, amelyet Lazaretica karáosebesi püspök celebrált. Az 
istentisztelet után a hivatalos előkelőségek a p&triárki pa-
lota diaztermében gyűltek össze. Az ünnepélyes megnyitó 
után Xicodim moldvai metropolita üdvözölte meleg éa kere-
aetlen Kzavakkal az ősz egyházlejedelmet. Beszédében ismer-
tette Miron Ciiatea pályafutását  éa mindazt, amit egyháza 
és az ország előrehaladásának érdekében tett. Megindító 
beszéde után átnyu.tott a mélyen meghatott metiopolitának 
egy Szent György szobrot. Nicolae nagyváradi püspök fal-
olvasta Balan érsek meleghangú üdvözlő levelét, majd Hotin 
püspöke emlékalbumot adott az ünuepeltnek. A közvetlen 
hangú ünneplésekre Miron Criatea a következő beszédben 
válaszolt: — Az emberi életben 70 év az isteni Gondvise-
lés szép ajándéka. A hét évtizednek felét  a muukának, az 
ország érdekében kifejtett  politikus tevékenységnek szentel-
tem. Eu nem értékeiéin olyan nagyra ezt a teljesítményt, 
mint az eugem üdvözlő paptársaim, akinek szavaiban tevé-
kenységem elismerését látom. Az eredménnyel végzett munka 
még nem érdem, hanem emberi és állampolgári kötelesség. 
A 70. életévemet betöltve, lelkemben teljes megelégedett 
vagyok és meggyőződésem, hogy nem éltem hiába. Egy na-
pot aem mulaaztottam el komoly munka és valamely jótett 
nélkül. Uj munkaprogramot nem adbatok, csak hálát a Gond-
viselésnek, amely segített cselekedeteimben és amely az élet 
nehézségein keresztül segített. 

— A belügyminiszter közleményt adott ki, amely aze-
rínt a fővárosban  Braaoveni-ucca 50. azám alatt Cristescu 
háztulajdonos lakásában leleplezték a légionáriusok titkoa 
nyomdáját. Megállapították, hogy az utóbbi idSk légioniata 
füzeteit  éa kiáltványait ott nyomtatták. A Cristescu család 
tagjait letartóztatták és elkobozták az egész nyomdai anyagot 

— A magyar Hivataloa Líp december hó 11-iki száma 
közölte kOrösszegi éa adorjáui gróf  dr. Csáki István rendkí-
vüli követ és meghatalmazott miniszter magyar külügymi-
niszterré VBIÓ kinevezését Az nj külügyminiszter nyilatko-
zatot adott a Berliner Börsenzeitung budapeati tudósítójának 
és hangsúlyozta, hogy a magyar kormány külpolitikája to-
vábbra is a Németországgal éa az Olaszországgal való barát-
ságra épül tel. 

— A jelenlegi kormány egyik legfontosabb  intézkedése 
az volt, hogy megazigoritotta a közpénzeket kezelő tiaztvi-
selők ellenőrzését. Nemcsak a jelennel és jövővel törődik, 
hanem elrendelte a régebbi magasabb tisztviselők, méltósá-
gok vagyonkezelésének ellenőrzését. Ilyen módon számos 
visszaélést fedeztek  tel és megállapították, hogy a múltban 
hatalmas összegekkel károsították meg az államot. Ezekben 
sz ügyekben az igazságszolgáltatás már egész sereg büntető 
ítéletet hozott. Ezek közül is kiemelkedik Sabareanu mérnök, 
a fSváros  sárga kerületének volt polgármestere és Mateacu 
asztfaltozávi  vállalkozónak kétévi fogházra  való elitélése. 
Az ilyen határozatok elégtétellel töltik el a közvéleményt, 
mert meg kell szűnnie annak az állapotnak, hogy a köztiszt-
viselő összetévessze a Baját vagyonát a közület pénzével. 

— Az angol aajtó nagy figyelmet  szentel a nemzetközi 
helyzetnek éa élénk figyelemmel  kiséri a kibontakozásra 
irányuló erőfeszítéseket.  A „Daily Telegraph" vezércikkében 
megállapítja, hogy a müncheni megegyezés nem váltotta be 
a hozzáfűzött  reményeket. Sikerült ngyan — irja a lap — 
az akkor felmerült  problémákat részben megoldani, részben 
pedig elodázni, de a nemzetközi helyzet ezerfejü  hidra, min-
den levágott lej helyébe ujak nőnek. Uj szndéta-német kér-
dés van ezt most Memel-vidéknek hivják. Az ntóbbi időben 
még súlyosbodott a helyzet, amennyiben éveken keresztül 
egymás mellett békében élő két nemzet között: a franciák 
és olaszok között merültek tel ellentétek. A „Msnohester 
Guardian" nagy fontosságot  tanúsít az ukrán kérdésnek is 
és arra a megállapításra jut, Logy az ukránok fűggetlenaégi 
mozgalma vészes idők magvát hordja magában. 

Nemcsak a lapokat, de az angol politihusokst is 
igen élénken foglalkoztatja  a nemzetközi helyzet kialakulása. 
Winston Churchill angol miniszter eaaexí választókerületé-
ben járt és ebből az alkalomból hivei pártgyüléat rendeztek. 
Ezen a gyűlésen felszólalt  Winston Churohill is, ski rámu-
tatott arra, hogy Edaonek volt igaza, mikor az olaaz igé 

nyeket megjósolta. Véleménye szerint a Népszövetséget meg 
kell erősíteni és fegyveres  erőt kell biztOBÍtani számára. 
Churohill azzal végezte beszédét, hogy 1939-beu ujabb ve-
szedelmekkel fogja  szembetalálni magát Anglia és Francia-
ország^ o l M í o r M 4 g ; b e j e i 9 n t 9 t t e j hogy fegyverkezés-e  ujabb 
tízmilliárd lírát fordít.  Ezt a beruházást a „fegyveres  béke-
fenntartása  teszi szükségessé. Egyébként az olaaz fegyver-
kezés további fokozása  nagy idegességet okoz a világban. 
Az olasz követelések iamereteaek. Legutóbb az olaazok igényt 
támasztottak bizonyos francia  kézen levő gyarmatokra. Bonnet 
francia  külügyminiszter a külügyi bizottság legutóbbi ülésén 
kijelentette, hogy Franciaország sohasem' megy bele abba, 
hogy egy szilánknyi földet  is átengedjen Olaszországnak s 
minden olyan kísérlet, amely ilyen igény megvalósítására 
irányul, osak fegyveres  viszályhoz vezethet, 

— Angol lapok arról tudnak, hogy Németország óriási 
hadirendelésekkel támogatja a cseh nehézipart. A Skoda-
gyár aok rendeléat kapott, ezenkívül a cseh repülőgépgyárak-
tól több száz óránként 450 kilóméter sebeaaégü vadász-
repülőgépet rendelt. ' 

— Vasárnap zajlottak le Jugoszláviában a képviseld 
választasok. Az uj jugoszláv képviselőházban a kormánynak 
304, Macsek horvát parasztpártjának pedig 68 képviselője lesz. 

— A bretonok között számottevő megmozdulások tör-
téntek, amelyeknek célja, hogy Bretagnet elszakitaák Francia-
orazágtól éa önálló köztársasággá alakítsák át. A bretonok 
részére ugyanazt követelik, amit a békeszerződés máa nem-
zeteknek megadott, további követelik a breton nyelv hiva-
taloa haaználatát. 

— Göbbela német propaganda miniszter legutóbbi be-
azédében kijelentette, hogy Németorazág területe a legutóbbi 
gyarapodás ellenére sem elegendő arra, hogy a német nép 
igényeit ki tudja elégíteni. 

— Caáki láván gróf  uj magyar külügyminiszter a 
napokban Berlinbe utazik. A magyar külügyminiszter utja a 
német-magyar baráti viszony rendezését BzoJgálja. 

$ Kozmetikai rendelőmet $ 
6ÍÜ O s i k s z e r e d a b a n , 

Bdul Ragele Ferdinánd 8. sz. 
Dr. Zakarlas Manó ur házában 
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Rendelek: délelőtt 9—12-ig és délután 3-7 lg. 
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Apróságok. 
A mai kor a legvaszedaimesebb tenyész tél' pa a 

jelierobsll eiferdülásesoek.  Valahogy divat lett moata-
náűMi nem egyenes utakon járni, sötétség Itple alatt 
meghúzódta mbrgezett nyilakat eregetni mások fe'ó. 
Ury suttyomban, titokzatosan auttogai egy-egy biztoB 
pioiykahiroök Itelébe, bogy ez, vagy amaz nem f̂ -íei 
meg a faji  ÓB nouuetl koteleaethígek ál'.a'ui előirt 
és az ő érdikelkkol egybevágó 6ztoá:ydicak. A meg-
hitt jóbarat aztán éppjn o'yan auttogva adja tovább 
biatos heiyról szeraett értesüléséi;, megtoldva azokat 
a saját rokon- vwty ellenszenves kttalálmányalval. Igy 
astán lassan mr<Bék Indulnak körforgalomba  ebben a 
mi hegyakk l̂ körül zárt stttk volgykatlacuntban a rö-
vid Bdn mindnyájan Butiogva beszOijük egymásról, hogy 
malylk a túlságosan deaokra'.a vagy a tu'aó reakciós; 
da ugyan Igy ismerjük a farieeui  keresztényeket és a 
dühös antltzjmitákai Is. Nyilvántartjuk továbbá, bogy 
ki hogyan nyilat; ogost a cseh kérdésben s klnak fája 
uiagyarotsaágl aaidó kérdés vagy ti örüit az Iurédl 
hukSBánbk s ki nem akarja a magyar földbirtok-refor-
mot. Politlíá ni ugyan tilos, de a pillanatnyi hangulat 
hatása alatt mindnyájan politizálunk. Sőt za a Butiyom 
ban vaió politlsalás még soiíkal ártalm^bb kezd lenni, 
mint a regi hangoskodó őszinteség. Ártalmas pedg a 
suttogás miatt Uart a sitelségban egyro többen lesz-
nek ezo* a masaiaghinfő  ntprontók, kiket a kenyér-
saerzéu falánksága  kóaztet a telekrontáera. Sőt olyanok 
ls vannak közöttük, kik btszonleséBből fajuk  ellen ÍB 
mindenre képessk voltak nem is oy<»n régen. MJBI 
pedig az acyagi érdekeik ssámára kisajátított haztfliág 
Marcában minősítésekéi osztogatnak a fajszeretatből. 
S mindezt Butiogva ea oly vatozaíosan, hogy mabolmp 
nam lesz köaötiUok, aki ne tudna valami tltkolol vilói 
a vele eppen szembejövő embertársáról. Igy ez-ko 
kialakul lassanként egy uj társadalom, mely meg a 
kössön» eddigi EzivéJyeaságét ls levetkösl attól való 
féltében,  hogy nem-e nézi egy a suttogók közül, aki 
kettóa könyvvitelt veset a faji.  társada ml és nemzeti 
téren elkövetett ballépéseinkről. Köszönünk tuhát fel-
szájjal s kösben körültekintünk, hogy az; a vakarózás-
nak la nevezhető éssrevétUn kaltp mozdítást aem-e 
jegyai egy titotzatos mefcfl<yeló  annak a bizonyos 
könvnek a tartozik" oldalára. 

• * 
• 

A karácsonyelőtti hangulat feléledő  lelkiismerete 
a mu t vasárnap a rádió mellé sodort. Templomi isten-
tiszteletet közvetítettek, prédikációval. Bgymás után 
kot különböző vallásfeiekesat  papja bessélt. Két ember, 
két vallás, két knltur-kófsültség,  kétféle  neveld, stílus 
fogalmazási  készség stb., ami két istenteremtményt 
akik még hozzá Iiten ssolgál ls, kttlönbösóvé tesznek 
B mégis, a két pap mintha össsebessélt volna, mind-
kettő ngyasast a gondolatot prédikálta. Mis szavakkal 
más megíogalmasásban, do mindkettő aat hirdette hotv 
an emberi együttélés alapja • felebaráti  I H I S Í 2 

a tiaata szívből jövő, minden klcBlnyesBégen éa egyégj 
önséBea felül  emelkedő sseretet , mely nem Ismeri a 
társadalmi és faji  korlátokat B egyformán  elltél roicden 
o'van a kereszténység és vallás köpenyébe horkolt 
. . 1 x.i .nolnnAlr Min »• irlffvsáff  éa írviils:». 

ketten két íaiönDOZo nsiyen o» n n - s m S . 
nak a szeretetért történt mártírhalálát s olyan bátran 
és félreérthetetlenül  szálltak síkra as üldözöttek érde-
kében és a gyűlöletnek a vallás álarca alatt va'ó ter-
jesztése ellen, hogy aa n kereszténység újjászületésé-
nek gondolatát ébret ztette bennem. As egyház fallépíse 
a gyűlölet ellen nem marad hatás nélkü1 . A szerr^t-
nek a szószékről b rda tése a legfo*ékonyabban  hat a 
tömeg lelkére s annak eradményo nem marad htiás-
talacu' . • * • 

Eţy Ilyen kicsiny városnak mindig megvannak a 
maga szenzációt Ejy furcán  öltözött idug?n m> cj le-
náíe vagy egy elegáns hölgy feltűnése  a kis váro-i 
aszfalton  ép olyan szenzációt vált kl. mint a gyafcor-
'a'ra kivonuló katonák éneklése. A naookban ?z ái •yy 
másik »zjne4ci4ra lettem fl<yelm«B.  Hirom á .at s t̂á't 
az uccta. E<y kutya, egy juh és egy vadiiszió, a 
természet nag; állatkertjének e három képlete a leg-
nagyobb lelki nyugalommal Bétáit a város uccMn mit 
sfm  törődve az á'latt*--rinak őSet bámu'ó legcivilizál-
tabb á latalval E n ẑ era *zt a három állatot, mely-^i 
vérengző eilánségerbői testvérekké ssaUdlt^ţ a ntvalá .̂ 
Aztán essomba jutott as állatvilágnak sz a legtökéh-
teaebb kltc î aed jsi, amalyet mi a tar̂ mtéa karon4 
nak nevezünk. S véjii gondoltam ast a négy «̂ zisndóa 
vérontást, meiyet a koronának ágai két évti<?ddM 
ezeíőst 8<ymis között vívtak a végig kisérlana gocdo-
latban mindazt a sok kint, bosszúságot és szm-ed^t, 
melyei az emberiség egymásnak tzUa ia o'̂ rzitt s 
b;ftíjseéalil  végig pillantottam azon az tntéamáry.g 
kéazü óiAgen, mellyel a )'i<6 naey le'zámo'A^áboa tc-s-
ilnt-t-l'-ikünket hczíá?d«zUt; aaián ast kérdeit-m ma 
ţitn'ol: v jjoi melyik a remeaabb f-j  a? S nam tu. 
dtin ma af>ai  " d^n^til oî gaiTibao, hoţv a gondoisod -, 
udatoetn gyfilö.ó  eg}forma  kópmáru embert egy srn» 

hüiveeb t̂em n aszal a három különboiő formájú,  t-
üivatá-u és véralkatú 4Hait*i, melyeket ugy <-gyro »s o; 
idomított a n̂ vi>!áa. Vagy talán a n??eléBbua voî m a 
biha tá uis i>? H az ín minket lakold, egv̂ t=m v 
mlni zt iriumk irányitan>k a nevelésben. Va<y ( t-.a 
p̂pea sz a baj, bogy a aok bAba közt alvása a gyerek. 

S Z Í N H Á Z . 
Sainéscek városunkban. 

Ér';rslî atlnk szerint H -vfasy  Miklós «s »iíaz»:ti 
elsőrangú--n m '(JFZ írveeatt tár u atával d c-̂ mber 25 aa 
kar*csos).i fö  n plán keatli meg ̂ ziilszeíonját .r.|) -
«zoredában, a kozülr'ozosság diss.ermében. Mígsyitó 
<>lőadáeuf  r̂ y süecaéciá? op r̂-tt u,d ms?g kf-rül  szior-, 
címe: „N-m leBzrk hViátlan*. A színi szezsn elé váró 
sünit sainpir.oló közönsége bisRkodioSal tekint. 

A o f - M '  -
villa- és telêtDlajdoaosainak: 

Ig^n figyelemre  ra^Ui <re2demrnyeeés történt a 
nspakhan a cslk&iertimrui .BJdÖs* fürdő  tU'&jdono-tii-
aak körében. A fürdő  tkr<ii«t<̂  levő villa- éa t 'lek 
tulajdonosok d csrober hó 12 ér< megb sz îésre jot'.f  -

hogy közös erővel mozduljanak m;g fürdőjük 
jövő fejlesztése  érdekéb»n. 

A mogb.<szélés<n felvetődött  as a gondolat, hogy 
a tulajdonosok szövetkezet vagy egynsület keretébe'i 
tömörü.ve, rend:s«n megvál tszttt t vezstőaéggel, koso-
sén h tározeanak minden, a fürdő  fejíeGztéaét  éB szepi 
tását vagy idagon forgalmát  befolyásoló  kérdésbec. 
áa ÖBSz»gyüii tn'ajdososok végül ls u j y díntöt tek, 
hogy f'írdő  fejlesztő  egyesületet alakítanak. 

A megalakítandó egyesület d&paEsbáiyainak kl-
do'gozâsâra a birtokosok a következő bicottságot vá-
le.ííioitáfc  : B -rbst Octavirtn dipge nök, Cseke Iit^ái 
C líBfen'lmre  eluök, Krlstó BíiiclCs'.kBzentkirály alél-
tok, Gibor Aroa titkár, Pdosy Gizs pénztáros, Kriaió 
E :dre Calksz>ntkirá y jegyeó és Vanszer Géza, mlat 
a fürdőpropiganda  éa turista ügyek Intézője. 

A bizottság e hatirezta, hogy aa egyesület pérs-
ügyl alapjainak előteremtésére tagdíjakat fog  Bzedoi 
és p«d:g a villák nagysága után (minimálisan 100 l-'O 
hs a telkek négyszögölenkénti nagysága után (200 
csz.-ül után 50 lej) A jelenlevők a határozatot azoco i1 

jóvá ÍB hagyták, egyszersmind hfleetve  a rájuk e ó 
tagdíjat, ami a kezdő egyesületnek 8000 lej alaptőkét 
eredményezett. 

Kimondották továbbá, hogy as össses tulajdono-
sokat felssóiitják  a tagsági dijaknak jövő év márc.oi 
hó 1 lg való befl  -etésére. 

A blaottBág ehő érdemi határosata as volt, bogy 
kimondták egy utász szerződtetésének szükségességei, 
*kl a fiirdó«s»son  tartama alatt a Cilkasentkirály köa-
sógból felvezető  utat állandóan javltBa éa rendben tartsa. 

További munkaterve aa egyesületnek a fürdó 
területének rendesése less, aa építkezések tervszerű 
irányítás \ sétányok, parkírozások Btb. leieBHéauvel, 
hogy ezáltal a fBrdő  vonzerejét a látogató Idegenek 
ssamébsn emeljék. 

A fürdő  birtokosok egyesületónnk maga'.ekitására 
sehol nagyobb szükség nem volt, mint épp9n eẑ n » 
ssépen fejlődő  asentlmrel nBadÖsa-fnrdóa,  malynek 
területe nem egységes közblrtokoBBágl vagy kcziégi 
terület, hBnem magánkéin levő apróblrtok s Így ha-
marosan snükaég lehat egyes, a fürdő  ssépségéra 
károsan ható túlkapások ellett! együttes fellépésre. 
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â y ţ r g y o i é l e t 
A gyergyószentmiklósi Mária Kongregáció alapításának 25 éves évfordulója. 

Folyó hó 8 án, Mária szeplőtelen foganta 
tása Ünnepén tartott» meg, a Mária Kongregá 
oii alapit&sáaak 26 ik évfordulóját. 

' AZ ünnepély szentmisével kezdődött a 
te(nplomban, ahová saáinál több Kongregániata 
vonult fel,  énekelve, gyönyörűen hímzett, fehér 
lobogójuk alatt. Közöttük számos idegenből jött 
koogregánista, küíönősen Marosvásárhelyről. 

Impozáns 'átvány a szentélyben hullámzó 
tömeg, akik közös szentáldozáshoz jéruHak, 
majd fogadalmat  tettek a 8züz Anyának. Mise 
után László Ignác főeBperes-pebános  mondott 
mélyen megható, gyönyörűen felépített  beszé-
dei, melynek főbb  elgondolását a felemelkedés, 
5 világosság és tisztánlátás képesik, mint a 
kereszténység főbb  irányelvei. — A bolseviz 
musDftk  vége — mondja beszéde során a fő-
ê perra, — mert mindenek fölé  emelkedik az 
isteni igazság éa a hit, me'y ember sorsokat 
vezórfll  és irányit. 

TeDíum után „A Szila Anya bQ gyerme 
kinek ajánld msgad örökre fel"..  cimQ foga-
dalmi éníik következett. 

A templomból, ugyancsak lobogójuk alatt 
éa énekelve mentek a zárda falai  közé, ahol 
már terített asztal várta, a Kongregánistákat. 
Az asztalfőn  Szabó György főespsroB-apát  és 
L i?7'.o Igníc fóesparea  plébános fog'aitak  helyet. 

ezüstös fejjel,  magába roskadt szelíd 
a gí-'i néz messzi, a tova iratnloU, de Istennek 
is te «5 munkás élet utáa. A másik egy lobogó 
lelke s'dé", fiatalság  éa élet, aki erős kézzel 
iar'j* Isíen zászlóját. 

A kedélyes reggelizés után díszközgyűlés 
folytatódott  az ünnepség a tornaterem fel-

disv.iteu színpadán, ahol különben kedves meg-
lepetés ia várta aa ünneplőket. A 25 évvel 
ezelőtt készi'ett — erre az alkalomra megna 
gyiio'.t és felvirágozott  — fénykép. 

Ju'iánna Nővér kedves figyelme  éa szép 
leUinek egy parányi réaztcakéje... 

Dr. Djmby Jinoan.», mint legrégebbi fo-
gadilmaa üdvözölte a Kongregániata testvére 
ket és megjelenteket. Majd szép azavakkal 
raélía'ja a nap jel?n'őségét. Emlékezéseiben a 
vihás és ku;;u-a közkincsei ölelkeznek, avval 
a rend «erről és áldozatos munkával, amit a 
keresztényi elet diktál éB psrancaol. 

Miklóasy Gabi, aa elmúlt 26 év vallásos 
történtét ismerteti. As események sorozatos 
ö^zcfoglalása,  n-ind egy-egy értékea stációt 
mu atnak a Kbogregació mQködéséből, melyek 
r gy közös lelki élményben fogant  áldásos munka 
eredményei. Kedves, megnyerő modorban tárja 
fel  az egyesület munkás és lelki életét. A kö-
zíhaég több izben Bzakitja meg lelkes tapsaival 
elúsdáaát. 

Lisz'ó Ignác, a huzatért tagozat üdvözli éa 
miöobözö egyesületeinek nevében beszél. Majd 
ai üdvözlő táviratokat éa leveleket olvaaaa fel. 

Gergely Menyhártné, — aki Remetéről jött 
haza az ünnepségre — a hazatértek éa távoliak, 
de leiekben mégis itt levők, igaz szeretetét 
toimácaolja, megható szavakkal. 

Tímár Sindor azépvizi plébános, mint lelki 
vezető kőszöatf  a koagregáció tagjait éa Isten 
ádiaát kéri további muakálkodá'ukra. 

Piló Sárika, a kis kongregániaták nevében 
ködzönti a .nagyokat". Kedves volt. 

Mária éneke u'án fényképezés  következett 
B tvvel a délelőtti program véget ia ért. • • 

Délután 6 óra. 
Ködöd, azürke este. A mélyenjáró felhők-

ből aláhulló fehér  pillék vizáé válnak, mihelyt 
földat  érnek. Lélekre nehezedő szomorú hét-
köünsp s mi ösztönszerűleg megyünk, keresünk 
va'amt szépet, valami melegaéget, ami nyugal-
mat ad ós Iatenhez vezet... 

Bzt találtuk meg a zárdában, ahol a Kong-
regániaták kia háti ünnep ilyén vettünk részt. 

Először ia a Kongregáción énekkar énekelt, 
Bálint Akoa vezényletével. 

Esután Tímár Sándor azépvizi plébános 
beszélt, az élet aaeal6let éa katholikus világ-

nézetről. Előadásában — a fiiozoflát  és elvont 
gondolatokat mellőzve, — mindenki által Löny-
nyen megérthető éa meglepő közvetlenséggel 
bizonyít. 

Példákat aorakoztat fel,  néhol gondolko-
dóba ej*, itt-ott meg ia nevettet. Majd a lélek 
legmélyére nyul a ott keresi az emberi élmény, 
a szellem éa erkölcsi erők igazi értelmét, a 
kulturális örökséget. 

Mindvégig lebilincselő, föltétlen  tanulságos 
éa értékea előadását, őrömmel hallgattuk. 

Mihály Mária MoBZkowski valcerét zongo-
rázta A darabnak — mint harmonikus zenének 
— már a kiválasztása is jó izléare va'l, hogy 
aztán komoly tudással és elmélyüléaael adja 
Moszkowdki egyik legszebb muzsikájának finom 
szépségeit. 

Lelkea, őszinte tapsot kapott. 
Lengyel Margit, két azavalattal keltett fel-

tűnést, aki Sik Sándor: „Jó nekem Uram" éa 
„Ketten a Mesterrel" c. verseit szavalta sok 
rátermettséggel, formásán. 

Befejezésül,  a Kongregániata életet, — 
egy szépen elgondolt misztérium — játékban — 

— Felhívás  a gazdag, 
tehetős  emberekhez.  Gon 
dolj&tok  o. siegeny éhező  és 
didergő  gyermekekre.  — A 
most kőt.elgő  szent ünnepe-
ken ne hagyjátok  ember test-
véreinket  szenvedni.  Sies-
setek segítségére  és  ver je -
tek részt  a Mária  Koogre 
gáoió áldásos  emberfeletti 
munkájában, akik  könnye-
ket tőrüinek,  a jaj-t  osititt-
ják és  szenvedéseket  simo-
gatnak. 

Isten  mvében kérünk'. 
— Sportvaros vagyunk. 

Megoyugsatstnkkedves t portolt 
kösönBégűnket, bogy as ttov'ő 
és aporthelyeknek kijáró vasúti 
kedveiményt, zmi 60°/« OJ — 
városunk is megkapta. Egy-
előre azooban a havat vérju*. 

mu'f.tták  b?. ugyancsak a Kongregániaták. Az 
fgy^s  képek, szemet éa lelket gyönyörködtető 
beállításával, a szüzanyával egy közös lelki 
élet — különböző — keresését, a világi élet 
romiott erkölcsiségét a jó éa rósz viaskodását 
majd a hit és józan ész győzelmét láttuk. 

A Szüzanyát, Csordás Valéria alakította, 
akinek bájos szépsége csak fokozta,  a külön-
ben mély hatást keltő jeleneteket. Külön dicsé-
retet érdemel fegyelmezett  magatartásáért, ami 
elBŐ és legfontosabb  kelléke a színpadi szerep-
léseknek: 

Straeszer Anna a Márta-k ör leányaival mu-
tatott be egy kis tanulságoa jelenetet. 

László Ignác köszönő szavaival zárta be a 
szép ünntpséget. Juliánná Nővér, a Kongregá-
c'ó elnöke érdemeit éa fáradhatatlan  munkás-
ságát emliti meg, akit hosszan, melegen Ünne< 
pelt a közönség. 

Kü'önbsn a drága Juliánná Nővér az, aki-
nek írásait többször olvassuk a „Gyergyói élet" 
rovatában, ö az, aki szerényen, névtelenül dol-
gozik s osztogatja nemea, szép lelkének gyü-
mölcsét. 

Csiby  Lajos. 

MA\\dmVUMp 
wmxkmhMAÚi  és 

K n e i D P 
F r a n c i t ^ 

Albert! 
Már majdnem el felejtettelek.  Most U Caak az 

orrodról ismertelek meg. Egyik kép98 lapban, caak ugy 
véletlenül akadt meg a szemem rajtad. Nyolc év sok 
idő B mégis, hogy megváltoztatok. A többi ia tudom 
mind köailittnk vaié, de már sehogyse tudnálak elsorolni 
névszerlnt. Téged könnyű megismerni, mert jól od* 
tertoitad Mátyás királyunkra emlékeztető orrodat. I jea 
táron sohasem voltál szerény. 

Ugy látsaik meg Is bíztál egy kicsit. Különben 
már akknr neki Indu'tál, önmagáddal való nemes ver-
Eengésnek, amikor elkerültél a kezemügyéből. Lttod, 
most sincB több reapsktus irántad. Most 1« megkennélek, 
ha nagyon duruaaoiuál felelés  előtt a fülembe,  nagyo-
kat lépkedve a folyosón,  icaadva, kialódva a tézisekkel. 

Emléksiel, Bmikor felfogott  keukkel kértél, bogy 
csak ne bántsalak, mert vissza ezlvod az .erdélyi msdvo" 
jelzőt? 8 akár mekkora benujó voltál, még sem mer-
tél beárulnl ? 

Emlékszel, hogyan józanítottuk kl a fürdőasobá-
ban, gyomormoaagsai Olcollcsányit, amikor „Vastag szi-
var" navenapján a hordósorbő; berúgott? 8 bogy a 
mellék lépcsőn hárman hoztuk fai?  Sohasem felejtem 
el szegényt, hogy milyen borzalmasan nésett ki u-ánna. 
De aaért sikerült kl keselnünk annyira, hogy saját lá-
bára tudjon állani. 

Emlékszel..., hogy caak ml ketten mertünk Lacié-
val ssobaállani? Emlezsnel..., amikor Lackó csau min-
ket kttidétt fo'ytonosan  a kapukat betenni, mstt aaok 
a hülye gyermekek folyton  nyitva hagyták? 

HU arra emlékssel-e milyen képet vágott tót Matyi 
bácsi, amikor meglátta, bogy .Patikus béc-i" az breg 
ssékel (29 eves volt és a legidősebb köaöttüok) aatiret-
kor aa egri szőlőben patefon  ssóra járni keadte a csűr-
dongöiőt, kurjantgatva hozzá ugy székelyeBBn B hát 
arra, hogyan könnyezett mikor éa, — aa (utolsó székely 
közletek) — ott hagytak k? 

Emlékezz I Mert éa ls emlékszem, „Konstantin", 
a szilárd. (b. a.) 

HÍREK. 
— A Róm kat. Dalkő' szereplése Székely-

udvarbalyen. A széketyudvarhelyl — Saékely Dal-
egylet — fennállásának  hetvenedik évfordulóján,  daiár-
dank ls saép sikerrel sserepelt. As ott le\ő 10 neves 
dalárda köaül dalárdánk la diaaoklevelet kapóit. 

— Karáosonyl vásár. A moat megtartott oraaá-
goa váaár, a szokatiaa magaa árak miatt volt lanyha. 

— Kolplng mulatság. Nagy érdeklődés elősl 
a Ko piog-L gény-̂ gylet Karácsony másodnapjára 

ur .'esett tea-estéjét, melyet a .Dacia* termeibea tar-
tanak. tánccal egybekötve. Itt említjük meg, hogy prog-
ramjába vett Eziodir»b slőadásá! különböző okok miatt, 
januárra halasztó ita el. 

— A CFtt. karáosonyl kedvezménye, mint 
minden évbsn, u?y az idéa ia 60'/o oa kedveamenyt ad 
a CFR Amint vesBzlik a hirt, — aeonban — en a ked-
vozmeny, caak folyó  24 én 0 érától január 6-lg beaáré-
lag fog  tartani. 

— Előfizetőinkben  I Kérjük gyergyóréssl előfi-
zetőinket szíveskedjenek megújítani előfizetéseiket,  mi-
vel elleukenő esetben kénytelenek lennénk a lap küldé-
sét beszüntetni. 

— A propaganda igazgatóság nem sárkóalk 
ai attól, hogy a filmek  3 nyelvű kisérő-ssővegét 
engedelyezae. Ism r̂ ate» ez a mozgalom, amelyet aa 
erdélyi mozuulíjdonoBok indítottak, eklk N igy váradon 
megtartott legutóbbi értekezletükön elhatározták, hogy 
köaöa kéréssel fordu'nak  az Illetékes mintsatér unhoz, 
hogy iámét engedélyezzék a fi  mak magyar és német-
oyelvü magyarázó szöveget. A mozjókápazinház tulaj-
donolok törvényére most válaaaolt a propagandaügyi 
mlalasterium fl.m  osztálya, amely leiratban értesítette 
a moziaokat, hogy a 3 uyelvtt (román, magyar és német) 
magyaráz} aajveg újraalkalmazásának eshetőségét be-
ható tanu'mányozás alá vették és olyan megoldáson 
gondolkodnak, hô y a szöveg ne rontsa a kép esztéti-
káját és ne caökk intse a film  «Iveshetőségét. Tekintet-
tel, hogy a kérdést maga S ikhlanu Igasgaté, apropa-
gandaügyi minisztérium filmsaakositályának  veaetóje 
tanulmáayozsa, aki régi szakember esen a téren, meg-
van a remóny arra, hogy rövidesen meg ls találják a 
módját ásnak, hogyan aikalsaaható a filmeken  a 3 
nyelvű magyarázó szöveg, anélkül, hogy a sok Írás 
rontaná a kép müvésal értékét és csökkentené annak 
érthetőségét ea élvezhetőaégét. 

— A turiaatikai bélyeg alkalmazása. A nem-
aeti turisztikai hivatal felhívja  aa érdekeltek figyelmét 
a turiaatikai bélyeg alkalmaaására. Aa automobllűsletek, 
valamint mlndasok, akik akár uj, akár pedig használt 
autókat eladnak, kötelesek az anto eladásáról ssóió 
számlára 600 lejea turisztikai belyaget ragasatanl. Azo-
kat, akik a lenti rendelkezést megszegik 20 ezer lejes 
birsággal aujtjak. A saállodák és panniék pedig kötele-
sek azonnal megfelelő  bejelentő lapokat kiállítani a 
vendégek érkeaésekor és a flsetéBl  lapra 1*/(-OB turlza-
ttcai bélyeget alkalmasnl. Aaoknt, akik a fenti  readel-
keaéBak ellen vétenek 6 eser lej bírsággal sújtják. 



4 lk olda. C S I K I L A P O K . á 

A magyar földreform. 
Magyarország gazdasági életét aa utébbl évtized-

ben, de killönösen aa utóbbi néhány évbon egyre jobban 
foglalkoztatja  a helyesebb földbirtok  megoanlás meg-
valósítása. A betekben ez a probléma politikai éz gaz-
dasági téren egyaránt annyira homloktérbe kerUlt, hogy 
B helyesebb földbirtok  megoaztáa ügyében r3vldesen 
óriáai horderejű Intézkedések várhatók. Eriheti, ba 
általánosan nagy várakozással tekint mindenki az ilyen 
irányban tervezett irtézkedések elé, mert a helyesebb 
fö>dbirtok  eloaztidáa Magyarország nemcank gazdasági, 
hanem kulturális képét la rövid ldón belül teljesen át-
alakítja. 

A statisztikák szerint ugyanis az orBzág 9 millió 
lakósából (a moat vlasaecaatolt Felvidéket »zámitá«on 
kivül hagyva) az öBazeaen 16.1 millió katasztrális bol-
d it kltotó mezőgazdasági ingatlanon a birtokosok azámn 
1 282.000 Esnek a blrtoitársadalomnak tu'nyomó há-
nyad i acooban 60 boldon aluliakra esik, amennyiben 
1 256.566 »z 50 bateaziráiis holdon, vngy ennél kisebb 
terdlet»n gazdálkodó kisbirtokosok Bzáma. Ezek a kis-
birtokosok összesen 7,644 304 katasztrális holdat művel-
nek meg, ami azt jelenti, bogy amig aaámarányuk eléri 
a 98 Baizilékot, ugyanakkor »z oraaág mezőgazdaBági 
területinek csak 47 azázalákán gazdálkodnak 

A továbbiakban 13.143 birtokost reprczantál az 
60—100 holdig terjedő logatlanon goidilkodók i zárna, 
afclz  összegen 892 764 holdat művelnek meg. 

100—1000 bőidig terjedő birtokon, amely ÖBBBO-
B»n 2 963 768 katasztrális holdat tesz kl, 10,974 a föld-
birtokosok saáma, mig a 4,770.680 katBBatrá'ú ho d<t 
kit' vő mrEŐgHvdaságl területen CBBk 1228 nagybirtokos, 
teaát 1000 holdon fdlüll  gazdálkodik. Az elsorolt ada-
tokból látható, bogy M igyt̂ rorazsg foldrfrtokvagyoná-
nak mlategy 28 azázaiéka a birtokos társadalom 10 
százaléka között OÍZIU m?g. 

Mafjegyegnl  kívánjuk, bogy az említett ed ttok 
nem tArtaim3ízik ez úgynevezett korlátolt forgalmú 
birtoVckit. A koriátolt forgalmú  birtokok összesen 
3.869 025 kí.t. ho dr* teried iek, amelyből 923 116 k*t. 
h«;d egyházi. 819.632 kat. hold a hi'bleomáiyt 
771.868 kat. bo d 8 kü«birtoko«Bágl, 716.097 kat. hold 
h ko^egl éa város", 243.867 ka:, hold a kincstári, 
118 037 cat. bold a valta*- éB taou'mányl alapi, 276418 
Lat. hold pedig az egyéb birtokok nagysága. Ennak az 
ejeszségtelen birtoi megoszlásnak egyik eredménye, 
bog a mai Magyarország határain belül ólő lakósságbó) 
megközelítően 3 milliónak aa évi jövedelme csak 400 
pmgó körül mozog. 

Az egéBzségeaebb földbirtok  megoszlási terv első-
sorban ag alsóbb népoaatályok helyzetén kiván javítani. 
Kétségtelen, hogy abban az esetben, ha a kisbirtoko-
sok Bertmát szaporítani fogják,  az évi jövedelmi átlag, 
küienö'.ea a m?£Őg*zdiaágl alkalmazottak körében jelen-
tékenyen növekedik, Ly módon 3 millió lakÓB nsgyotb 
fogyasztóvá  válik éa ea a körülmény átalakító hatáBBsl 
lesz az orsaág iparára is. E mellett politikai, kultu-állB 
éa egyéb vonatkozásban nemcaak jelentékeny változást 
és fej:ődást  ldaa elő a földbirtok  egészségesebb eloaz-
tódáaa. 

Hogy a kormány milyen módou fogja  a fdldblrlok-
me«;aeztast keresatűlvlnni, az egyelőre még bizonytalan. 
Az évek során a földblrtokmegosatés  lebonyolltáiára 
számtalan tervet dolgoatak ki, melyek flaancláÜB  éa 
inisdan icás szemszögtől ia megfelelő  an megvilágítják 
iz; a kérdést. A legvalószínűbbnek BB látszk, hogy 
kiabérlot«-k formájában  juttatják a meaőgazdaaágga! 
foglalkozókat  ingatlanhoz. 

A napokban lezaj ott magyar kormányváltBág ls 
ezzel a kétségtelenül nagyfontosságú  üggyel állott kap-
csolatban. Imrédy minlsatere'nök határozott éa nagy-
vonalú elgocdolásában egyre-jobban érik a magyar föld-
reform  áldáatbozó gyümölcse. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Dr. Hiraoh oaiksieredai szanatóriuma 

Dr. Simkó György sebész-főorvos  vezetési melle t már 
november l-e óta megkeidte muakáját. Felhívjuk kö-
zönségünk figyelmét  a szanatórium munkájára, am*ly 
a rrigl azeretettel éa hozzáértéaael áll rendelkeséaére 

A helybeli Iparos Nőegylet Karton-báiját 
Karácsony másodnapján, december 26 án tartják meg 
a Bucur. Btl kávéháa termnbüD, amelyre as érdeklődő 
közöoíjget ezutoo h tisztelettel maghívja a rendezőig. 
Az Ipiros Nőegylet arra kéri atokat, akik tévedéehő' 
meghiv6t nem kaptak, bogy jelen érteaitlsi tekints.k 
meghívásnak. 

— Megalakult Románia egyetlen politikai 
pártja. Decembtr 16 ác megalakult Rimáíl» e«yetlez 
po.ltlk l̂ pirtja. As nj párt neve: A Nemaeti Újjászü-
letés Frontj*. A hivataoi lepban megjelent királyi ren-
d let értelmében ennek az uj pártnak a célja a neteziţi 
erők öaBS;fogása.  A párt megalakuláai okiratát 48 volt 
mlaiazUr éa államtitkár r'.a alá. 

— Dr. Gyárfás  Elemér beadványa a Mintás-
terelnőkhőn. Dr. Gytrfae  Elemér a romániai magyar-
giiţ vrzjtő egyánlBége, folyó  év december 16 án bexd 
ványt nyújtott be Crlatea patriárka mlnlazterelnökböz. 
A beadvány köz'l a kormánnyal, hogy a romániai ma-
gyar nép veae'.ől Bilvesea ajánlják fel  támogatáiukat 
és aaolgátatukat minden a romániai magyar n<p Borsára 
vonitkozó probléma megoldásinál. 

— Meggyúlt m petróleumtól. Nloolau Marta 16 ivea 
vasláb! oselédlány Heoht Márkásnál szolgált. Gazdája távol-
létében petróleummal akart tOset gyújtani. A petróleum felrob-
bant a a lányt agy öss leégette, hogy mikorra a gyergyószent-
mlkMal kórházba beaaállitották, kiszenvedett. A aaerenoaétlen-
ságárt aenklt nem terhel tolalősaég. 
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F I G Y E L E M ! Öröme csak ugy lesz Karácsonyra jţ 
ha PHILIPS Rádió az ajándéka, jj 

Világ márkás Rádiók már 377 lejes havi részletre is. jj» 
Pathefonok  és sláger lemezek olcsó beszerzési helye * 

n Csutak Ernő Rádió-üzletében, Mercurea-Ciuc. ft 
i * 

— Butították a Nagyváradon megjelenő 
Magyar Lapokat. A román kormány betiltotta a Ntgy-
váradon meglelenő M »gyar L pok-nsk óa a kiadásában 
megjelenő 1 lejes M »gyar N-p sp további nyomtatását. 
A fenti  lapok betiltása kspcsola'oî a Scheffl  r kanonok-
nál talált tiltott veegárdiata Iratok ügyével, amelyeket 
a határállomáson koboitsk el. 

— Legideálisabb hashajtó, vértisstitó, epe 
hajtó a Dr. Fiüdes-fele  Solvo pirula. Székrekedés, 
bélrenyheség, roasa emésatés, goomorrontis, felfúvó-
dás, gyomor és bé fájdalmaknál  teljes gyógvu'ást nynjt. 
Egy doboz ára 20 lej. Mind n vá'Od és vidéki gyógy-
szertárban kapható. 6—20 

— Nlnoaen tilalom a karáoeonyfa  árnsitáaira. A helyi 
közvéleményben ismeretlen okokból az a hlr terjedt el, hogy 
ba van tiltva a karáoaonyfa  árusítása. Ez a h'r ilyen alakban 
téves A kormány csak a karácsonyfának  külfö'dre  való szál-
lítását tiltotta el. A helyi Kereskedő Társulat ezaton ls közli, 
hogy a kará' sonyfa  eladá«a tiUlom a á nem esik, azt a helyi 
forgalomban  bárki szabaJon árusíthatja. 

— Pillanatfelvételek  Gyergyóatentnrklóéról. Régóta 
ismerem e várost. Gynrgyól hegyek aljában fekszik.  Lnkósa: 

az otolsó 1930-as népszámlálás adatai szerint több mint 12 
ezer'e emelkedtek. Jolortősígít az atolsó !d£kb"n a Oyilkostó 
emelte, mert a város a tó felé  vezető utkf  retz'iz^s-él f  ksz'k, 
állomása a szezon idején vi satl kedvezményt élvez. Állsml 
lloenmát agy a pyergyóvidéki, u lnt az ó királyságbeli tan'lók 
látogatják, szárnak tebb, mint 300. Építkezés tekintetében az 
utóbbi időben fejlődést  matito t. — Szeptember hó óta a 
városnak nincs vezeti)e Látszik ls. Tisztaság tek'nletében nem 
hl zam, hogy még volna olytn sárcs, e'hanyagolt város, mint 
Oyergyóazentmiklóa. Ucoál tz orosz harctérié emlékezhető sár-
tengerek, járdájáról nem la besiélOrk, hiszen m.ndegy akár az 
nooa közepén, ikár a járdán Jársz. S°nkl nem takarítja, senk<-
nek ninos gondja rá Heti plaoa szombaton van Ezzel se törő-
dik senki. Ézászrégen vidékéről jfion-'k  a szászok, zflldséeter-
mékeikkel, ngy adják, ahoţy akarják. Az atolsó Időben ba'&t 
ls hoznak Gaiaţrdl, a kisebb osaka kilogramja • tt 14—18 lej, 
itt 44 lej A ponty ott 27 lej itt 48, a harosáról nem la szólunk, 
mert az itt 50—52 lej Kérjak *ái inofyáűk  Prcfeotutát,  aki 
sokat foglalkoz'k  a vármegye kalto-álls, gezdaság , ezsoiális 
ée egyéb Ogyelvel lépjen közbe az 6 erélyes kaKonal tekintélyé-
vel, bogy legyen a városnak egy kineveze t ro'gá mestere, 
aki erős kézzel vegye át n város vezetését s akkor mindezek 
nem íordalnak elő. 

— Kulturális, vagy politikai kérdés — a román ma. 
gyar közeledés — oim alatt fejti  ki az Erdélyi Szemle legújabb 
számában Alexandra Olteana, román ojságlró a kérdés politikai 
vonatkozását Lőrlnczl Lász'ó: Kisebbségi világnézet o'mmel 
az erdélyi fiatalok  hitvallását ismerteti Ksrtész Dén?s: A 
Csehszlovákiából visszaosatolt területek kulturális és gazdasági 
jelentősége o men irt figyelemre  méltó tanalmányt. Lőrlnszl 
Géz*: Székelyek Baoarestben oimQ tároája, Sz Wereas Jolán, 
az Ókirályság'ól irt riportja, dr. B. Oandhart Edlth atinaplója, 
Bozsos Etel, Kováasl Pá\ festőről  Irt tanulmánya, a Hölgyfu-
tár mellék et éa mái érdekea tároák, novellák, versek, tanul-
mányok teszik változatossá az Erdélyi Szemlét. Megrendelhető: 
Cal. Maresohal Fooh 13 

— A saékelyföld  terméaaeti kínoséi 4a oiodáa ritka-
ságai olmü munka amely a azékely anyavárosban megjelenő 
Székelység melléklete gyanánt 4 év óta kerUlt a nyilvánosságra, 
most a könyvszeretők számára 50 példány számozva és a Szerző 
aláírásával finom  kivitelben la megjelent. A több mint 200 
'apra terjedő tömör összefoglaló  munka az egyes tém körök 
szerlat élvezetes olvasmány alakjábsn közli le azokat a dolgo-
kat, amelyek O.bán Balázs halhatatlan munkája után a leg-
újabb! kutatások eredményeit vannak hivatva nyilvánosságra 
hozni. — A aok t emlegetett természeti kínosaink kerülnek Itt 
a'apos Ismertetés alá, amelyek közt természetesen a legfonto-
sabb anyagunk, az ásványvizek nagy blro lalma ls sorra kerül 
Klllön fejezetek  szólanak Élőpatak Sze]kef(lrdő,  a Oyllkontó 
ismertetéséről. A ba iaugok sajátságos v zritkaságok és vízjogi 
esetek teszik rendkívül érdekessé a könyvet A szöveghez mel-
lékelt részletes tárgymatató személyek nBvek jegyzéke és a 
helységnévtart egészen a lekszlkonok könnyen hisználh-tó 
formájához  teszik hasonlóvá a könyvet Ezeknek a segítségével 
nemosak azt tudjuk meg gyorsan a mellétett lapszámok alap-
ján, hogy egyik vagy másik anyagangról hol van a szó, hanem 
arról is kö nyen tájékozóJh taak, hogy mflyen  községek van-
nak felsorolva  s ott m CS da ásványi anyagok találhatók. A 
Székelyföld  kutatásával foglalkozók  névjegyzéke meg érdekea 
történelmi visszapillantásra ad alkilmat. A Székelység könyv-
tára sorozatában megjelent kötet ára 2ă0 le). 

— Gondatlanságból okoaótt emberölés. Fdldmann 
Jakab baoonl illetőségű vállalkozó az Uz-völgyében fát  dönte-
tett. Egy megcsúszó rönk agyonütötte Morar u Grlgorle maros-
hévlzl munkást kl azonnal meghalt. A nyomozás megállapította, 
hogy FdHmann nem alkalmazta a szükséges óvintézkedéseket 
s ezért gondatlanságból okozott emberöléséit 1 évi elzárásra 
Ítélte. 
, ^ , — Verekedő tölgyesiek. Bajkó Háté, Chindea Mlha'l, 
Chindea Venţel, Bajkó István és ( h'ndea Ioan tölgyesi lakósok 
ogy összeverekedtek, hogy mindnyájan hetekig nyomták az 
ágyat atána. Most 6 - 6 hónapi elzárásra Ítélték őket 

— Tüaeaetek A káazoajakabfalvl  közbirtokosság apaállat 
Istállója leégett. A nyomozás során kiderült, hogy a tüzet 
Tamás Ignáo apaállat-gondozó tűzhelye okozta, kl az állatok-
nak kramplit főzött.  Az apaállatokat átkerült megmenteni. 

— Viţa lile vailábl füi  észgyáros Irodája kigyulladt éa 
porrá éget A tüzet a rosz kémény okozta. 

— Balogh Törzsök István tasnádfürdől  lakós Istállója 
es takarmányoa színe leégett. 

— Verekedés. Valdos Petrn madéfalvl  vasutas ielielen-
tést tett a oaendőraégen, hogy a Bieger István korosmáros 
tekepályáján Boman Ioan, Zamflreeen  Mihail éa Baghlan Ghe-
orghe megverték. Eljárás lndalt ellenük. 

— Buhanemüt lopUk. Ba'ogh Imre, Póra Veron1 ka éa 
Póra htasl gylmjsfelsőlokl  lakósok behatoltak Gererui Péter 
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