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munVbtn *z 6?! ünnepélyes Vanl S*ncte-val nyitották 
raeg t-z 1939—401 Iskolai éve«. Megkapó vo!t látni a 
FTGYIMET"'.t, tömött Borokban ott álló 255 napbarnított 
nren Ifjat,  amint feszül  fiţyelo.nmel  hallgattak P<pp 
Jínoa Igazgató lettes, tartalmas megnyílóját, melyben 
arra • uzdttott* ő'.-a', bogy as u), nehéz időkben a régi 

sor»ţ-czzannk aa Intézői eszményi ciljainak 
tco'gAiaiábs. Különösen lelbUkra kötet'?, bogy a Gmd 
vÍBe!í8*6 ránt: bízott talentumokat roiadon akadályt 
legyőző buzgalommal éa kitartással kumataatüBsák, 
írért caik Igy le-enek mind FZ.'íleml, mlad erköic.-l 
Hs. rcpoTttból t^rtílee t»gjel aa emberi közöaségnei', hit, 
áldoz'^séfz,  hioznoa fid  núpüknek. 

HÍ valaţ--", u-ry ma vnlóbstn h*lye vao lséolábas 
(4 kint az *Wib»u ia) a buzdító, bitoritó ez^vskcbk, 
inrrt » világhálóin lezárta óta sok vkzjnttgságon 
Mm aat IsLolüinfc  még nem nyitották meg kapulkat b 
mtihoz fizható,  vilsgtörténsti jelentőségű, su'yoj pllla-
uí'o ban. A nagy e!??mónyi;k viharit m?gérri az i jtoia 
k;caicy, fl.t  zzjá'.ól livoíu'óvl;ógs is. ffuet  arsed-
Vivaii idődtől sz ikségszerüeu tövet*» lntéakedesek i<en 
t özeitől éB érz kanyon frlntlk  r.zokat sz otthonokat la, 
>.hoaa;sn a fini  n nyári vakáció után kiröppentek. N.m 
;tö;*t c -írtáifcoznl,  ha ez események forgatagában  bi-
zonyon fo'T  u sggodafom,  ld?g»B ningtalanaég VSBB «rit 
a I»i»'-keit. Djépp^n Ilyenkor van szükség aa ősi falok 
közt •ííö hitnok B Hz iskolától kapott erkölcsi szilárd-
p&giâk egéss erejére, hogy az egymásra torlódó ese-
méay?k között senVl el ne veszítse a fejét,  hansm 
eppen moit tudjon keményen he'yt állni, tudjon dol-
gozni, tanulni, tudja mindenki a hitvallásos Iskola 
caijá; megvalósítani: müveit fővé,  mürelt lélekké — 
( e m b e r r é Icnsl. k? „Ora et labora* saép jelszavá. 
ma az et̂ m-iGyjk magaslatára emelve keli a gţakor-
.'iti j rtvinnl: h:B>ő£tfg!aefcben  imâdkrzal, mlat valaha, 
B krít kózzel dolgozni, m;ot soha máskor Ez a racdti-
letlen hit és iolkiilist, a cilkltüsés a l-ogblztosibb 
znloga a fenemarsdápna^  óa ho dorulásnak. 

D-: n «'-oínyl li-t'i. vA. os "tnb'T míg s infcb 
d ' l b , - 1 K  :•. p ü'ísb; ij t-«-p> ai h» me,; a Vo&i 8>cc;e-
t>ól euitti.-a'i ronţ ,g>bbr 'Ddü ecirgUt n^láttl, hét hogy 
tudna m -R.Vlni a t lrob' aial készii'ő ujabb vl'.:;j;ég;>s-
tsek rászakadó vikaráb«nl Aaí.rt l«iieg>.n. fairből  «ne-
iis'-t? é- öw.- eli ia tr nllg ez ifjunág  a V-sol Siacte 
h jS" oaiáoycH, cue^e-p? asép lmáji«. B «or.y ha moat 
ST Díty ÍKR'.ÍSU fővá'O  ovbaa az Európa sorsát intézó 
.-.•l .mfsifl  ^ é? dip'em^tá^ kabátjt alatt ls csak ug; 
h- l i sa , tcs^r.-.zd'line easek sz éneknek  a e Sii, a^kor 
Lo.'csanöíía m^g tudnák hozii szokat aa á daaa oiat, 
uap-.yek ígyídtil lennének képesek szétoszlatni 
Európa f-:jursţ  zaduló vlb&ifclhőkot. 

A VícI S inc e F-l^bír rd'í erőinek bir okiban 
ifjUV-RUr.k  — mind i) oehersés közap-'vií 1B — tud 
:ilna>, Lz:l, tod a viharban is belyt Â-s-i B b'Z/a 
k jtdeoi; se idő1? siavnt m'gértő msBt re'nes V ÎZ Î -
t:-st a'stt Vi tndjd msiib-n »'oki>'a»i ;zt a tiViikcity, 
nam%eu Eziciá n, mélyen keresztényi l<ilkB:et?t, mo:y 
psgvrsbFCatí 1 mind=!3 RUük&'ttfStvárét,  nem irtdz'k 
zemm fila  xuiká^ól, hanem megfogja  a'isak a végét, 
sbo1 tppi-n találja. Aa Ilyen lelkttlelü l'juíág lesz aa 
e:őc^pstn annak as Idők kcvstolíe uj mttgyar Vpus-
r»'T, melv — ba kell — a klmüveltebb Bzelleml erő 

Icát Is k'saaégg9l állltjo a mübelybell éa mis flelktd 
rnuoíu Bzol(;áiatá>i;4. Aa l.yr.n hősi mua&ában m^-
edzett ifjúság  méltó iese a jobb életlehetőségre B mug 
1B tudja magának tnremteni azt, mort meg fogja  vetni 
a aaalmaiitngot, az üres, tétlen fecscgést,  a kényeimet, 
a testet-leiiret ölő d'.nom- dánomot B mint a megpró-
báltatások tÜBébcn megtisztult éa újjászületett krlBztusl 
nemzedék tud egész lélekkel, férflaa  kltBrtó akardttal 
mindig és mindenütt a valláel, nemoB emberaégl éB 
népi Ideálok szolgálatába állani. —t —a. 

F e l h í v á s 
a magyar főiskolai  hallgatókhoz! 

A Magyar Nápközösség Társadalmi Szak-
osztálya mult hó 8 éff  felhívást  bocsájtott ki, 
malynek következtében az első évre iratkozni 
akaró főiskolai  hallgatók közölték adataikat. A 
nyilvántartás kiegésiitéBe oóljából most felhí-
vunk minden magyar főiskolai  hallgatót, hogy 
köeölje velünk (cím: Rimániai Magyar Nápkö-
zösség Központi Irodája, Cluj, Brătiauu 3.) okt. 
15-ig a következőket: 

1. Családi állapotának leírása, szülei neve, 
vallása, foglalkozása,  vagyona, testvéreinek 
neve, vallása, életkora, foglalkozása. 

2. Személyi és tanulmányi kimutatás, mikor 
ÓB hol született, milyen nyelvll és felekezetű 
iskolában végezte elemi éB középiskolai tanul 
mányait, a középiskola 8 osztályának részletes 
eredménye, hol és mikor tett érettségit, az 
érettségi vizsga részletes eredménye, melyik 
évben, melyik egyetem, milyen fakultására  irat 
kozott be, az 1939—40 iskolai 6vb9n hányadik 
évfolyamra  iratkozik tddigi vizsgáinak ered 
méuye. 

3. Róazletea kimutatás arról, hogy eddigi 
egyetemi évei alatt milyan segélyekben része 
sült (egyházi, volt Orsz. Magyar Párt i, vagy 
más segélyekben, azok ovi összege. 

4. Melyik főiskolai  intézetben fog  lakni, a 
városban lakók pontos címe. A Méhkasnak, 
Ellenzék-menzának, vagy a ref.  nőszövetség-
menzájának tagja e.) 

5. Milyen segélyekre van kilátása ebben 
az iskolai évben? 

6. Középiskolai ésegyetemi évei alatt milyen 
ifjuaági  munkában vett részt (I. K. E., Maria-
kongregáció, Dávid Ferenc Egylet stb.) 

E felhívást  a nyilvántartás, tanácsadás, a 
diáksegélyezéB és a nápközösség munkaszolgálat 
érdekébon bocsátották ki. Kérllnk minden főis-
kolai hallgatót, hogy tekintse magyar köteles-
ségének a kitűzött időpontig való jelentkeiést 
a Magyar Népközösség Társadalmi Szakosztálya 
Ifjúsági  Munkaalosztályánál. 

Gyárfás  Elemér beadványa a célrrényliez. 
A képviselőház és szenátus polgári, keres-

kedelmi és büntető törvényhozási bizottsága 
StoiceBcu szenátor bucureştii egyetemi rektor 
elnöklete alatt szeptember 11-én ülést tartott, 
amelyen C. Argetoianu királyi tanácBOS, C. 
Angelescu, a képviselőház alelnöke is részt-
vettek. Az ülésen a céhek elismerésére vonat-
kozó törvényt és a céhek legfelsőbb  nemzeti 
tanácsának létesítését vitatták meg. 

A magyar parlamenterek közül Gyárfás 
Elemér dr. szenátor és Bartha Ignác dr. képvi-
selő jelentek meg az ülésen. Gyárfás  Elemér dr. 
terjedelmes beadványt terjesztett elő, amelyben 
leszögezte a céhtörvénnyel kapcsolatosan a 
magyar kisebbség elvi álláspontját. A céhtör-
vényjavaslat ugyanis tartományoaként csak 1 
céhet engedélyez. Ilyenformán  — mint Gyárfáa 
Elemér dr. kifejtette  — a tagok nem ismerhe-
tik egymást eléggé, nem is ellenőrizhetik egy-
mást, a céhrendszer széteső lesz. Kérte, hogy 
töröljék a 119 ik és a 124 ik paragrafusokat, 
amelyek hatályon kívül helyezik azokat a tör-
vényeket, amelyeknek alapján annakidején a 
magyar gazdasági szervezetek létesültek, ame-
lyek megfosztanák  ezeket az egyesületeket a 
törvényes alaptól. 

— A kisebbségi Btatutum 23. szakasza — 
mondja Gyárfás  Elemér dr. — biztoBÍtja szá-
munkra az arányszámot, már pedig az a jelen-
legi céhtörvény-tervezettel nem lenne biztosítva. 
Túlságosan kevesen jutnának be az uj céhek 
vezetésébe, szavukat aligha hallgatnák meg. 
Az uj cáhtörvény ezenkívül arról sam intézke-
dik, hogy GÍÍ történik m&jd a meglevő szerve-
zetek vagyonával. 

Tilos mozikban éa nyilvános helylaégekben minden túntetéa 
A helybeli nndörség kSzil az alábbiakat: 
A rendőrségi almlniazterlum tudomására adja a 

köz'dnságnek, hogy a legszigorúbban tiltva van bármely 
alakban minden tltatetss, véleménynyilvánítás mozikban, 
a vetítésre kerülő fl  men megjelenő nemaatköai szömélyi-
aégek látására. 

Szankciók: Az előadások beszüntetése, amely 
irányban a mozilgazgatóságok már értesítést kaptak a 
rendőrségtől. 

Eljárás: Amidőn ilyesfajta  tüntetés iörtébik, a 
gcp<*Bz hivatalból megállítja a fi  m ptrgettBét, felgyújt-
ják a vilknyt, a rendőrség felhívja  a közönséget a 
terem elhagyására, vlezont ennek nem teljesítése esetén 
az ellenszegülőket letartóztatják. 

híBunlían tiltva vannak a tüntetések, megnyilat-
kozások bármely nyilvános helyiségben. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 

M V « e e s t B S 7 M « a e a i a i t i A a f i L J " 
PáHztorttlaos, csendes falusi  nyári e'te.. Sttril 

BÖtét v*n, amit m4g fokoz  a boroigós felhőkből  állan-
dóan a levegőben lógó e?ő. Az Ilyen sötétre mondja 
a székely ember: „olyan Betét van, ml>it éppvn a 
degeti*. 

Elnémult mir a nyáj ko'.ompjs, gémas kutak 
nyikorgása. C?ak a hÜBág?s kuvaszok üzenetnek egy-
m4sa-»k fure»a  nyelvükén B a tóparti bákák egyhangú 
kuru!:olá?a sejtet még némi életet a nyugvó faluban 
s a barmot oa mezői es a réteken... 

Az ahó falu  mellett buaódik el a vasút. Kis 
á'lomásán nem minden vonat áll meg. Iţy a vasúti 
őrnek más dolga nem lg?n akad, mint leengedni a 
sorompókat a falu  két végében lévő vasúti átjárónál. 

Hir^len növekvő robajjal, kél tünés saemével 
közelii f  z éjfdll  ryors. Folyton nagyobbodó túzea sze-
mel valít ájtgal hipnotizálnák a mereven szalutáló őrt, 
hi nem szokott volna már hozaá annyi hosaau év után. 
Iţy i > Talarul hatalma;: fdnsóbbsíg  fogĵ  el egész való 
ját, bm'o'. a hatalmas mozdony ful^a,  zakatolva elro 
b(.a eiőtte, maga után vonva, mint százlábú sslnte 
különélő, világító testrészeit... 

A vaantl sorompók nyikorogva emelkednek az 
ég felé.  Köaben laaBan «írni kezd aa ég... A nylkor-
gásra megélénkül a sorompók tájéka... Paráaaló nlpa-
uó mállott kát ember sötét alakja válik kl a sötétből. 

Kemény magatartásukon latsaik, higy klvataloa küt'.v 
Isaségükot teljesitik. Klasszikus gőggel azt la mond 
haicám, hogy bennük virraszt a megtestesült kötsleeség-
tudáa... 

Ambrus Pjter én Jirtó htvin, mint megelevene 
dnít őslénynk stráaaáinak a sorompó körül... Cáuklyáa 
zekéjQkben ngy néanek kl, mint valami kétlábú teknős-
béka Bzörnytk. Egész magatartásukból látszik, hogy 
órkOdnsk valami fölött.  Aa erdő felé  néző szemlélő-
déseik zat áru'jik el, hogy nsm a vasúti pályatestet 
írzU. Megmondjuk, hogy mi felett  őrködnek áperté, 
később ls kidarttlt volna. Erdőőrök ők, még pedig a 
javából. 

A Nagyerdőt őrzik, n*hogy tllalmBB fát  hozzanak 
onnan a székelyek. Kttnnyfl  a helyzetük, amennyiben 
a Nagyerdő felől  csak a két faluvégi  eorompóa vas-
úton át lehet bejutni a faluba.  MáB ut nincs. Eaért 
tartják megeaálva aa átjárókat. 

Aa eső csepereg ÓB már-már elfogja  őket a tel-
jes vlgaeatalatlanság, amikor éles fljyelésbea  eaokott 
fülük  aajt éa caengettyüszót hall a távolból... Falvll-
lanyoaódnak éa békétlen lelkiegyenaulyukat helyre-
billenti blvataloa hatalmuk büszke tudata. 

Hirtelen szél iadul s a barnuló rozstáblák, mint 
hullámzó tenger bólogatnak felijük...  Ugy hallják, hogy 
a zaj éa a caengettyüazó hol Itt, bol ott bukkan fel 
és a Játékos saellő csalóka megtévesztéssel viszi egyik 
helyről a máalkra aa áruló hangokat... 

A aaj egyaaerre megBzttnik. A caengettyüazó azon-
ban moat már tlután kivehetően kiaelit a roza táblák 

ftlől,  ahol aa erdei ut kanyarog be a faluba...  Ü.emaí 
csf>aĝ 99  most már kétséget sem higy afelől,  hogy 
jogtHiacu1 erdő'ó székelyek közslitanek a falu  felé. 
Embereiak a biztos préda reményében, hogy észre ne 
vegyék azok a fráayb  székelyek, meghajolva kerülnek 
la aau.ra, mindenütt a caengettyüazó nyomában... Már 
a csengő bent a faluban  hallszik és még mindig nem 
sikerült elfogni  a szekeret. Mindketten futásnak  ered-
nek, hogy végre nyomába jussanak a csengőnek s ezzel 
együtt a jogtalan erdőlőnek, amikor az egyik zsák-
uccában hirtelen elhal a csengettyűdé... 

Teljesen tehetetlenül állanak meg egy pillanatra. 
Egymáira néanek s nam ls mondják egymásnak, da 
mindketten tudják már, hogy lóvá tették őket... 

— No, ezt ügyesen cainálá AnÜ, — mondja a 
komájának Márton Páter, amint két nagy saekér fával 
a falu  tu'.BÓ végén lévő uton bekerült a falnba  és éppen 
beállott aa udvarára. 

— Bizony Bgyeaen. Jól is vala ngy, hogy leakasztá 
a Bátorról a csengettyűt a azzal a rozs között velünk 
ellenkező utonelkezda csengetni, hogy a kél „erdésa* 
vegye bé... — mondja a koma. 

— Bé éB vevék saépen a mU Itthon vagyunk..... 
— Jó estét édesapám, ehe'yt én ea Itthon vagyok, 

— ngrlk át a kerítésen Anti, a csengettyű nyelvét fogva 
A kesében. Himar bé a fát  a caürbe aa „odorba" a 
szénát real 

Ugy la leve. A koma ea olmene, hogy hasonló-
képpen cselekedjék. 

Albert  Jttria, 
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A hadirokkantak ügye. 
Irta  Bartha Igaíoz  országgyűlési  képviseli. 

Emuit mir huszonöt öve ia unok, hogy a világ-
háború első lövése eldördült. Nyomában megszámlál-
hatatlanul, pillanatok alatt repültek ssertessél a világ-
ban a maulicberek, gépfegyverek  ÍB ágynk lövedékei, 
kíméletlenül Biedvén áldozatalkat. Akik ott moradtak 
a küzdőterén, hósl halottak lettek éa szimbólumuk 
minden nemaet .Ismeretlen katonájáénak sírjában 
tastet öltött. Nekik, a hósl halottaknak, akik a hasáért 
legdrágább kincsüket, aa életet áidozták fel,  aa isme-
retien katona elótt adósnak miaden ünnepélyes alka 
lommal as országok nagyjai. Igy lettek halhatatlanok 
a hőBi halottak. 

Utánuk maradtak aa Ssvegyek ós árvák. Róluk 
as állam gondoskodott ós gondoskodik, hol megfelelő, 
hol kevésbe megfelelő  módos. 

Da beszélni kell ásókról ls, akik tSBtl épségüket 
áidosták fel. 

...Itt vannak ások, akiket elért a gyilkos golyó 
éa mégis életben maradiak. Ott hagytác féllábukat, 
felkarjukat,  féiasemüket  ós munkaképtelenül kerültek 
hasa a harcterekről. Baek a hadirokkantak. Épkéaláb 
emberek voltak éB ma muakaképte'ea rokkantak. 

Sohasem volt Időszerűbb essel a kórdéaael köze-
lebbről foglalkozni,  mint ma. A háború közeli orszá-
gosban düaöng. tianek a szele is elér. A mult hibáit 
sürgősen orvosolni kell. 

Körülbelül 226 tlsatről és 290 altlssiról van ssó, 
akik &z obzirák-magyar hadseregben ssoigáltak, ott 
lettek rokkantak éB húsz év óta várják egyenjogúsí-
tásukat az ókirályságbeli rokkantakkal. 

A háború áldosatalnak fölkarolása  nem ast jelenti, 
hogy egyeBak hősies viselkedését és harci cselekményeit 
keli megfizetni;  ea a felkarolás  egy, aa állam maga-
Babbrendü érdekének eszméjéből fakad,  miáltal érté-
kaial igyekszik a hőaies cselekedetek erkölcsi oldalát. 

Bz a magasabbrondü érdek késztette a nyugati 
államokat is arra, hogy a csatolt területek hadseregei-
ből visszamaradt rokkantakat, a nyugdíj szempontjá-
ból, egyenjujosltotta a saját rokkantjaival. 

A világháború osztrák-magyar legénységi állomá-
nyából visszamaradt rokkanlak nyugdiját egyesítettek 
aa óklráiys&gbeii nyágdijaaokévai. A tiszteket és al-
tiszteket asonbaa mellőzték. 

Bz nem kisebbségi Ugy. As osztrák-magyar had-
seregből szirmasó rokkant tisztek és altisztek 30'/« a 
roman. Ba a csatolt területeket általánosan érdeklő Ugy. 

Aa onzkg  kormánya, mely annyi üdvöB intézke-
dést leit ezldaig, hivatott arra, hogy est a kérdést 
megoldja. 

Mini a Romániai Magyar NépköaösBég képviselője, 
kbzembe vettem aa ügyei és elkeBzltettem a nyugdíja-
som egyenjoguaiiaaauak céljából Bsükaages emlékiratot, 
melyet ötven Képviselő aláírásával Vajda koronataoá-
csoa urnák nyújtódnak át, aki aa ügyet magáivá tette 
ea megígérte, hogy Hathatósan közbenjár aa ügy eliu-
taaéae iráni a kormányeinöknöl. 

Ma as Ugy a nyugdíjpénztárnál hever. Fedezetet 
keresnek a kiutalandó összegekre. 

A rozkantak lemondanak a múltról. Adják meg 
nakik ez ev április havától járó egyenjogoBlioti nyug-
díjasa*. Nam aell egyéb hozzá, mint az 1920 szeptem-
ber 2. törvényi és végrehajtási utasításokat valamint 
ntóiagoa módosító rendelkezéseket kiterjeszteni az 
osztrak-magyar hadseregből maradi hadirokkantakra 1B. 
(Ujyaals esek a tiaztek ÓB altisztek már rokkantak 
• u.tak a hatalom átvetelekor éa igy nem léphettek be 
a román hadseregbe. 

Ea az egyenjogúsítás különben már réjen keresz-
tülvihető leit volna aa emlliatl törvény 53. Bzakasza 
ej »2 1933 evl Valda-feie  törvényt kísérő magyarázat 
utján, caaknogy aa 1925 evl aprilia 14 úrveny 106. 
U24í.aázat tévcdáabói uem helyeztek hatályon kívül. 

A nyugdijak egyenjogúsításához körülbeiül 16 
millió lejre volna szükség evezte. Nam sok ahhoz, 
amllyan nagy Igazságtalanság orvoslására hivatott 

Nom kell megfeledkeznünk  arról Bem, hogy hozzá-
vetőleg 160 liszt BB altiszt Bemmifele  nyugdijai aem 
ki>p. Eleknek járandóságát ls magában foglalja  a fonti 
óBtszeg. 

Vdge&etül legyen saabad felhívnom  as Illetékesek 
ügyeimét ason körülményre, hogy a hidiöavegyeket 
ÍJ megfelelőbb  segélyben kellene rvBzeBlteni. 

Hí valamikor ldőuerü volt ez a kérdés, ugy ma 
az. Aa állam uyu:joa a hónuk aiá a háború aidoaatal-
d jm ea egjáo.ő mertékkel segítsen rajtuk meg idejében. 

A . : É T . 
— Góring marsall BzombBton beszedőt mondott 

a fegyverkezési  ipar munkaaal elótt. Hangoztatta, hogy 
a német birodalom a tartás béke biztosításira ajanlatot 
lett a háború eióit Lengyelországnak B caak egyetlen 
német varosnak a birodaiomhoa való vlzBzatéresét éa 
a Kei a tporoaaorazággal való közlekedési utat kérte. 
Lengyelország aa ajanlatot viaBzautaaiiotta, mivel háta-
megett ludta Angliát. Aa angolok senkivel Bem törőd-
lek, csak Baját magukkal, semmiképpen sem akarjak, 
hogy Nemalorsaág natalmas legyen B közben erkölcsről 
besaélnek. Ast hangostatják, hogy nem a német nép-
nek, hanem a nemzeti Bsoclallsta kormányzatnak üzen-
tek báborut. 

Nyugaton Németorsságot aa orődltmónyvonal védi, 
amelynek áttörése elképzelhetetlen a as angolok a né-
met pariokon ál Bom hatolhatnak be. 

Lengyelországban a német hadsereg csodák*t 
müvei. Azok, akik ast hiszik, hogy megtámadhatják a 
birodalmat, vegyék est jól figyelembe.  As angol rspQ 

l - s 

M S M & M U I M M M M M j 

aKosmetikámat 
áthelyeztem I. O. Duoa 86. 
aaám alá aa emeletre (Dóczy 
vaaQzlet mellett). További aai-

|g vea pártfogást  kér: 
jjj Csedőné Székely Gabriella. 
lők kiáltványokat dobtak le. Ügyeljenek arra, hogy ns 
dobjanak le tévedésből bombákat, mert a válasz villám-
gyors ÓB borsasstó IOBB. Amikor L .ngyelországot Német-
ország legyőzi, többé nem lesz két harcvonala a akkor 
as ellenségnek a német hadsereg teljes ereiével kell 
Bsámolnla. Már pedig Németország birtokában van ma 
aa egéaa világ legjobban felszerelt  hadserege. 

Oroszországgal való megegyezésünk becsületes és 
mély. A maga országában mindenki azt teszi, amit akar. 
A miénk a nemzeti Baocláílzmu", aa övék a bolseviz-
mus. Ei nem tartozik reánk. Két olyan nép vagyuak, 
amely békében akar ólcl a nem vagyunk olyon oatobák, 
bogy egymással barco juck Anglia hasznára. 

Ezenkívül nem akarunk semmit sem Franciaország-
tól, sőt biztosítottuk határalt. HÍ Franclaonzág utolsó 
emberig akar harcolni Angliáért, tz 1B as ő dolga, nem 
a miénk. Védjük magunkat, de támadni miért támadjunk? 

Ha a dolgok ugy folynak  ahogysn sat katonaczl-
vem kívánja, a legnagyobb örömöm volna annak meg-
mutatása, hogy Anglia szenvedjen egyBaer olyan vere-
séget, ahogyan megérdemli. 

Chamberlain ur, ön Hitlert vádolj», de a vétkes 
ön. Megegyosis'. köthetett volna velünk. — Kl üzant 
báborut? Ha háborút akar, akkor megteszi Ml cem 
lámadjuk a nyilt városokaf,  mari nem akaruik haszon-
talanul békés embereket gyilkolni. De ha valaki aat 
hiszi, hogy ezt megteheti niíunfc,  válaszunk nem fog 
késlekedni. Oyau békét, amely elválasztana minket 
vezérünktől, a német nép nem tud elképzelni, mert 
Németország H.tíer és Hitler Nem9;o:sz6g HÍ scülség 
less, olyan harcot folytatunk,  amely felülmúlja  mlcdazt, 
amit a történelem mindmáig látott. Még van egy dolog, 
ami elképzelhetetlen: az a gondolat, bogy meghódoljunk. 
Elfogadunk  minden áldozato*, minden nélkülözést, de 
Bohaaem fogadunk  el olyan parancsot, mint amilyen a 
versalllesi volt. 

— Chamberlain angol miniszterelnök szeptember 
13 án francia  földön  találkozott Diladler franc'a  miniszter 
elnökkel. Tanácskozást folytattak  a két ország vezér-
karának bevonásával. E h?tárolták, hogy mtaden r*n-
duikezéaükre átló e?zki>zz&l taiveszis a harcot Német-
országgal, Lengyelországot pnd!g nem hs;yj<w. Ez a 
taláikoaás egyébként válasz Görlng tábornagy mulv 
vasárnapi beszédére. 

— Varsóban, a lengyel fóvároBbsn  heves ucc i 
harcok folytBk.  A lakóssAg elszántan védelmezi a vá-
rosi. Síámoa lengye! cő ls hősi halált hait a vároB 
védeímeaésében. 

— A lengyel kormány, amely Varsóból, Lubllnba 
menekült már Inuen ÍB elhelyezte székhelyét éa L-.m-
bergbe költözött. 

— Hitler vfz'r  és kancellár, mluán a danzlgl 
folyosó  körül a hsdmüveletek hefej  aettnek tekinthetők, 
végig rupdlte a tzíloziai csapatok harcvooalât, ahol a 
rémet htd-ró több lengyel hadosztályt bekerített. Az 
simult héten a német h.idscrag akkora területet foglalt 
el, melynek leküsdéBére egy évre volt szüksége. 

— Csáki magyar külügyminiszter a mult pénteken 
Németországból viaszaiért Budapestre. 

— A németek külföldi  becslés szerint két miilió 
embert küdtek a lengyel harctérre. A lergyeiek több 
mint 4 millió embert mozgósítottak. — A nemet csapa-
tok 3 arvonalon támadtak L*ngyelorczág eilen. A déli 
német htdaereg Bzlováklác át indult. A támadás Irány?, 
a Zab onkal bágón át Krakkó. A másik német hadSs-
reg Saüéslából Oppelnfcői  lódult. Iránya Ceusztohovo-
Kattovlc. A harmadik német bftd->ereg  Pomeranlából 
éa Keletporcfizorsráglól  lcdult támadóéra. Célja a len-
gyel folyosó  elfoglalja.  K t h't alatt a 3 hsdsereg 
f-lndt>'it  cjodá atca gjorBSfcággal  tdj<Bitelte. — A m-g 
lódult háborúban még nem tettr-k hivatalos semleges-
ségi nyllatkosntot O t-FzorEzég, Msgyeromég és Bul-
gár!». — H tSí-r fí:ujitotta  a Vaskeresat rr-odet. — Az 
ameriSrnl Byuvua ter;< rals'tjr.rói huliámairjábói kiemel-
tek. A híjót 26 holc.i fitel  bevontatták a portsmootbi 
kikötőbe. — As BBgo! h'.tó?á?cik rendehtet adtak kl, 
hogy nevét éa lakásának cimét mlsd^nkl varrassa be 
ruhájába. — Migysron zi/ţ bevezette a vitumkényezert 
Németország felé.  — A vörös hadsereg mozgósította 
egy pár tartományának tersalékosalt. — Aogol lapok 
szerint; Anglia legalább 3 évig tartó háborúra készül 
fel.  — Bucureşti főváros  próbsgyakor'a'ot tertott, a 
(•ét éven aluli «y?rmekek vld^kra való kiköltöztetésére. 
— A jnpáu h d-rö pţraccscokBâga elhatározna, hogy 
gyors b"felf  zéph-z juttatja a klnal háborút. — Mu'solinl 
olass minirz'erslnök tovább Is a béke helyreállításán 
fárrdotlk  óa miden Jel arra mutat, hogy még egy kí-
sérletet tees a nyugati hatalmak éB Németország közötti 
béke helyreállítására. — A magyar kO'.ügymlnlBster 
hosszasaa tárgyalt Gnnrlet budapesti francia  követtel 

— Az első angol csapatok megérkeztek francia 
területre. A francia  lakosság nagy lelkesedéssel fogadta. 

ELVESZETT 1 darab nil fekete  bórkextyü - balkézre. Be-
MOletaa megtaláló adja le Jutalom ellenében kOnyvkeres-
kadéaOakbaa. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Az öszl búzáról. 

Sohessm voit olyao idői z-rü KB őszi buasvetísről 
irnl, mint most. Nemcsak azért, mírt moat folyik  as 
ŐBslek vetése, hanem azért is, mert a csiki gazdák 
nagy részének elmf.nt  o kedve a szomorú caiplém 
eredmény miatt a búzatermeléstől. 

A folyó  évben a búzatermő't>3 általaban nem 
alberült, melynek okai, a junius havában előállott fagy, 
a nagv Bzárazség, üszög és rozfda  betegECgtt. 

Van azonban egv olŷ n buza fajta,  ez od ŝei 
241 Bsámu buza, 3meîy a mostoha időjárás d icára ia 
kitűnő tsrmést adott. 

Nem ártott neki sem a fagy,  Bem a szár&zBág, 
aem rozsda, Bem üszög nem pusztította. 

Aa en kisgazdaságomban 16 hold volt búiéval 
vetve, melv 87 iaí&nsyát és 30 q termést Rdo;t. Ki-
fogán  nélküli gömbölyű szemű és klgr. sulyu búzát. 
Hjldaakint tehát 20 q. 

Ennek a fcjta  busának hülJcÖB nagy előnye! 
vancak, melyek a calki gardánk felbecsülhetetlenek. 

Nálunk Csíkban a busát vagy bükköny uíáa vagy 
pityóka után lc-het eikrreRcn velt-i. 

Pityóka után későn vet a cslM gseda, sz^pt^m-
bsr hó végén v gy október hó elején. Az odv^d 241 
számú buzt kéBŐn vatve IB reedrs időri b-<brlv, efit 
kerán érik. A folyó  évben ju'.iui hó 16 áu aratiUQK 
már, amikor sgéwz Alcslkon még egy kalangya bem 
volt. N m e;:lk össze tehát más gabonaféltaégbk 
aratásável. 

Aa odvapl 241 es hibája, hogy puha a Bzslmáj» 
és könnyön dő! meg. Nálunk talán még e hiba 'B 11-
kÜJZöböltfltett  BZ Időjárás hatása alatt, vert sem avara 
sem máa gazdatársamuál, akik e f  jjta tcasv .1 ki ;ár-
leteztek, aa odv.i'.l 241-es buza nem döU rajg. 

Az Erdilyl Magyar Gizdv^égl il^yeiJiot e-jíd-
ktZBtt o buzífóleKég  besz rséBére a ksBZăĂgţyl áll 
roDdel̂ t eéBére az öaüzes CirdâkHroln-ţl: éa sgy?Fül. .1 
tai;oVoek, bory a gardái: e kiváló vetőmagot még uErm 
vetési idrnyben brss-rszbeshík. 

Ciiirznri-do, 1939 évi ez-plember hó 13-ín. 
Dr. QÁI  Jóssef. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— NégyBBftcesor  lej támogatás a vé.rosi 

utakra. SJÍSZ Gergely polgármester bözbcn)»rásiri\ 
Cdkszereda város ezévben négyszázezer lej tácnog»tást 
kapott véroKfej'e?zt*Bl  célokra. Az összeget Ft iüeta-
%'es minisztérium már u'alványcz'a le. A v»ros vez>-
tó:ióge ngy határozott, hogy ezt ai (Isszegnt a 
iér-n átvezntő éa a g'-'rög-feeloti  templomhoz cyiló 
u>nak megr:p',t̂ B:re fordiija.  A város megkezdi? ezt a 
oiunkát, ame'-yn^k befejezésével  Ismét pokat emaikídlk 
m?jd a eétaténsek éa környékének eẑ p>;ége. 

— A nemeetl propaganda hivatal felaao 
litja: Bitcz A. loan, alezredes, Marlcrcu Qh-or».h' 
aaiüf-dos.  Kiéin Wiihelm főhadnagy,  H rsc'i E omc r, 
K^rd* 8;efan,  Z^okov Teodor és Hí na Ada:f  hadna-
gyokat, boíí strgősen jelentkezzenek a B lgrad 22 iá 
tUzérezrednél. 

— Maria buosu Csiksomlyón. A C iKsomlyól 
őal kegytemplomban szeptember hó 10 én, váöára.̂ p 
tertották meg as ő»l „M-trla-buceuu-t. Erdély egéüK 
torületéról több, mint tízezer ember zarándokolt ez 
alkalommal ls Cáiksomlyóra. A f:reac  s atyák őri 
hagyományokhoz híven mindent »:ikövctt?k eniek a ré^i 
nngy h gvományokon alapuló bucsu méltó kere'.elitk 
felelevenítése  érdekében. 

— Zsögöd könséget végérvényesen a va-
roehoz osatolták. A blvatalcs lep 1939 évi KUVÍUSZ 
»us hó 6i számában magjelent a Ziögcd köz« ^u 
Cdk>iB?r̂ da váro-hoz való Cíatoiásárói ez&'ó rrnde -
kízés. E sseriut Ziögíd közjég megszűnt és v ;g rt.v 
nyeBvn a városhoz kapcsolódon. — Szást Gargn 
polgármester nyilatkozott ebben a kérd sbt<n. A véroí 
vszetőiége minden rdDdalkezésre álló esik'zz.íl igy--
kezal fog  Z>Sgödöt támogatni és külsejébe a várnF-
hoz emelni. Idejében fog  goudoskodoi, hogy as állo-
mással rendelkező fördő  után most már Ciiivszeredt 
megkapja aa ötven Bráza'ékos k«d7rzcnébyt K A can-
-olán tényével a vároa léleksaáma is mintegy 1300-al 
eme kjdott. 

— Márton Aron püspök beadványa a ki-
sebbségi miniestóriumhoH a felekezeti  iskolák 
ügyében. A koz-ilmuitbna rerd-j'et ĵ !(<nt mucr, mely-
a~k értelmsbon ezután ciak 40 tanulót lehet egy tazi-
ter?*ib n : gy tancrfvol  fo^toikoztstcl.  Teklnívo, hogy 
ez évbf>u  at egyes klíefcbsi^i  lakolákban az előirt If  S-
Rzámon felUl  jelínt» > ztok növendékek, Marion Aron 
Brd Vy római haibo'.lkut püípöse még auţu-z u^ 22 fci 
beadványt lotézatt ebben az ügyben a kisebbségi m -
alsEtérlumboB B kérte, borzensk ldsigleni-~Ben egy olyan 
ictézkcdést, hogy f  z egyes iskolák anayl növacdulei 
vehessenek fel  erre aa Isko'al évre, amennyire enge-
délyük van. — Gyárfás  Bemér dr. az nátor ebben ai 
ügyben szeptember 11-én megjelent a kisebbségi mi-
nisatrrlumban és megsürgette a kérdés eiintízSaét. 

— Megszüntetik aa eljárást a oaikjenöfalvi 
eltünéa ügyében. JV.ent?ttü*-. bo-y .Arv»* Blmon 
Józaef  csikjr-nCfalvl  vállalkozó 13 esztendővel eaeló't 
eyomtalanul eltűnt a faluból.  Aa eltfiaéBsel  k<)pcao)t<-
tosan éveken keresHül suttogott a falu.  Pár hónappá 
«előtt a caendőreég Is nyomozást Indított as ügyben. 

As elősetesen ÖKSzegyűjtőtt bizonyítékok alepján ásr>-
iást rend'ltefr  el C l̂kjeoőfalva  községbe egyik gazd» 
udvarán. — Közmunkára kirendelt emberek napokon 
keresstül caákáiyolták, ásták éa iapáltolták a földet, 
ds eredménytelenül. 
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(üyergyói 
Az E. H. E. vándoroülése szakosztályai műsorának 

kiemelkedői pntjaiM. 
A gyimesl csángók eredete, települési és gazdasági 

viszonyai. 
Előadó: Vámszer Géza. 

Előadó előbb ismerteti az összes csángóknak neve-
zett, azaz a tényleges Székelyföldről  kitelepitett székelyeket. 

Az utolsó tatárbetörésig, 1694-ig országvédelmi okok-
ból lakatlan területnek hagyták. Ettől kezdve fokozatosan 
oda húzódott a CBiki székelység szegényebb eleme, ahol jó 
legelSnek és kaszálónak való helyeket talált. Eleinte osak 
a nyári hónapokra, ideiglenesen telepedtek le, do kéeQbb 
véglegesen ott helyezkedtek el. Számuk 1890-ben már 6300 
lélek, amely szám ettől kezdve 40 év alatt 14.000-re emel-
kedett s ezzel ngy elárasztották a 30 km. hosszú völgyet 
és a sz&mtalan sok mellékvölgyet, hogy már megélni nem 
tudnak. Az egyszerű állattenyésztő nép, igénytelen de egész-
séges életmódja mellett nagyon szapora, mert a sok gyer-
mekre szüksége van a pásztorkodás mellett. 

Mintegy 10—15 éve egy visszavándorl&si mozgalom 
indult meg a Székelyföldre.  A székely nép ugyanis mind 
jobban letért az állattenyésztésről éB noha földje  nem alkal-
mas, a földművelést  erőlteti s igy hihasználatlanul hagyta 
a sok havasi legelőt. 

Ezeket vette észre a gyimesi osángóság. Eleinte mint 
pásztor jön a székely községekbe, körülnéz s egész család-
jával és rokonságával itt telepszik le. Az egész Székely-
földön  elterjedtek m&r, de különösen Csikmegye területein. 
Némely helyen már kis faluszerü  csángótelepek keletkeztek. 
Ua számításba vesszük a gyimesvölgyiek további rohamos 
szaporulatát, egy olyan székely-magyar kérdés előtt állunk, 
amellyel az illetékeseknek rövid időn belül foglalkozni  kell 
és őket ebben a kenyérkereső mozgalmukban segíteni kell. 

Vámszer Géza előadása egy olyan uj és ismeretlen 
erdélyi magyar kérdést dobott a köztudatba, amely gyakor-
lati megoldást követel tőlünk. 

Előadását művészies felvételek  vetítése élénkítette. 

Cslkszenttamás márványtelepeinek Ismertetése. 
Előadó: Bányai János geologus. 

Előadását Bzines vetített képek bemutatásával igen 
érdekesen mutatja be e terület földtani  szerkezetét, amely-
ről eddig jóformán  semmit nem tudtunk. A Kárpátok és a 
Hargita hosszú vonalát a Gerécesen keresztül egy össze-
kötő gát hozza össze, amely amint igy kivülről is elgon-
dolható rendkívül érdekes szerepű. Tényleg sikerült a leg-
utóbbi kutatásaival kimutatni azokat az ős kőzeteket, amelyek 
a Kárpátokból a Hargita közepébe nyomultak át s ezen 
olyan erősen kvarcos konglomeratok és vörös palák vannak, 
amelyeket eddig a Székelyföldről  nem is sejtettünk. A leg-
érdekesebb része a területnek az a márványtelep, amely a 
vasút és a község közelében hallatlan tömegben tárja fel 
a szép és ritka krémszínű márványt s mellette a hófehér 
kararai típus és a szürke ruszkicai is megtalálható. Ennek 
az előfordulásnak  az ad különös jelentőséget, hogy ritka, 
gyufaezálszerü  ásványi beágyazások ia vannak benne néhol, 
amelyek egy különleges ritka tipuBU márványt jelentenek a 
díszítő kőipar számára. Érdekes volt a kimutatása a dolo 
mitvonulat e részének ez elkristá)yositásá.'a, amelyet egy 
szép gránit tömb földtorlódása  okozott. Ezek mellett a bor-
vizforrások  s a fekete  kvarcok kihasználásának a módjait 
is fejtegette  az előadó. Különös hatást keltett, amikor rá-
mutatott a Maros forrásának  három változatára. 

Hétköznapok. 

Régi székely női népviselet. 
Előadó: Bányai Edith. 

A fiatal  iparmüvésznő a praktikus tanulmányain kivül 
értékes adatokat nyújtott a vetített képekkel kisért elő-
adásában a régi székely női népviselet körében végzett 
érdekes felfedezéséről.  Ezzel kapcsolatban fejezte  ki abbeli 
óhaját, bár ba különös ágyelmet szentelnének a Székely-
föld  értelmi vezetői a régi, félredobott  ruhanemüek össze-
gyűjtésének. A mai női népviselet változatos formáinak  az 
inmtrtetésével kapcsolatban rámutat Haáz Rezső etnográfus 
háládatos munkálkodására, amelynek az eredményeképpen 
sok típust sikerült megmentenie a jelennek. Az előadásának 
harmadik részét a polgári osztály mindig a divat után iga-
zodó ruházkodásának ssékelyeB jellegének a kidomboritása 
képezte. A kiállítás sarán bemutatott s nagy feltűnést  keltő 
ruhatervei praktikusan is megmutatták, hogy a székely népi 
elemeknek a felhasználása  (szabás, szin, díszítés) milyen 
értékes típusokat termelhet ki, amelyek változatosság dol-
gában szinte kimeríthetetlen forma  gazdagságot mutatnak. 
E téren bálás tanítványnak mutatkozott és Zsindelyné Tüdős 
Klára nyomdokain haladva most már szinte beszélhetünk 
székely népies polgári viseletről is, amely ugy házi, mint 
uccai, vagy akár báli ruháknál is fényesen  beválik. 

Kaftán  kazulák. 
Előadó: Bálint Vilmos plébános. 

A csikszenttamási plébánia Domua Históriájába Doboa 
Mihály irta be 1760-ban, hogy ott egy kaftánból  készült 
kasula (mise-ruha) van. 

Későbbi leltárakban sehol Binca megemlítve a kaftán-
ból készült kasula. 

Az 1799. évi kimutatásban Böjthi Antal ex-jezsuita 
ajándékai között van egy szép aranyközépü kasula, mely-
nek roncsai 1924-ben előkerültek. A szakértők vizsgálatát 
kéri előadó, hogy állapítsák meg: nem ez-e az 1760-ban 
bejegyzett kaftán  kasula. 

Azután felveti  a gondolatot: vájjon nincs-e templomi 
ruháink között Erdélyben még nagyon sok olyan, melyet 
kaftánból  készítettek ? Ezeket fel  kall kutatni éa nyilván-
tartásba vtnni, hogy ismerj tik mag. 

Szombaton, folyó  hő 9-én megnyílt ünnepélyesen az 
uj iskolai év. A jövendő nemzedék munkába kezd s a BZŰ- 1 

lők szívszorongva, aggodalommal gondolnak a kiadások: 
tandíj, tanszerek éa sok más apróságok fedezésére  szüksé-
ges pénz előteremtésére. 

A kormány intézkedése szerint mindenki abba az 
iskolába Írathatja be gyermekét, amelyiket ő választ. Tehát 
e tekintetben nem kell szoronganunk. A jó Isten megsegiti 
a gyermekeikért küzdő szlllőket is a kiadások fedezésére. 
Iskoláink fogják  tudni kötelességeiket gyermekeinkkel szem-
ben, a szülők pedig gondoskodnak arról, hogy gyermekeik 
miképpen végezzék munkájukat. 

A szülők, tanítók és tanítványok együtt dolgozása 
és abból fakadó  erők emelik aztán fel  népünket az elesett-
ségből és erősitik meg a küzdelemre. 

* * 
* 

Bakos Aladár „Egy vidék tragédiája" címmel irt egy 
cikket, Kalotaszeg és vidéke elszegényedéséről. Ebben a 
cikkben Bakos — többek között a következőket irja: 

— Ha részletesen akarnánk vázolni e vidék tragédiá-
ját, évekre kellene visBzamennünk s rámutatnunk arra a 
lehetetlen gazdálkodásra, amely itt folyt  az erdőkkel. 

Ahol egykor hatalmas fenyőszálak  nyúltak az égbe, 
ma kietlen kopár sziklák meredeznek. A felelősség  azonban 
ugy hisszük nem annyira a kitermelőket, mint inkább azo-
kat illeti, akiknek kötelessége lett volna ellenőrizni, hogy 
a kitermelők mennyire tartják be az irtások újra betásitá-
sáról szóló intézkedéseket. 

Beszél az erdőkitermeléBÍ vállalatok felszámolása  után 
beállott gazdasági nyomoruBágr&l, a parasztság életküzdel-
meiről, a vidék teljes elszegényedéséről. Majd igy folytatja: 
Az egykor virágzó völgyben ma kietlen sivárság költözött. 
Megnőtt a nélkülözők száma s egy vidék lakosaival több 
vette kezébe a vándorbotot, hogy máshol keresse meg 
kenyerét. 

Vájjon Gyergyó és vidéke mennyivel áll hátrább az 
itt felsorolt  valóságoktól? Mi, ma vagy talán még holnap 
vehessük kezünkbe a vándorbotot, hogy valahol más helyen 
keressük meg a mindennapi kenyerünk ? 

.A. s o r s . . . 
Mit ér a mai ifjúság? 
Hiszen a sors 
mindent kettévág. 

Szeretnék hinni, bizva várrni, 
de mit ér?. . . 
A sors kiált: Megállani I 

Ifjuságunk  csupa nagy sóvárgás, 
megfertőzött, 
örök borúlátás. 

Összezúzott, lerombolt szép tervek 
ifjuságunk  ? 
Vérbehulló őszi falevelek... 

Oyarmathjr  Baby. 

H Í R E K . 
— Snigorn rondaaabályok aa árnhalmonók, 

fogyaantók  éa a i árdrágító keroakodflk  ellen. 
Tudomátuukra jutott, hogy egyes kereakedőknél egy-
szerre tUnt al a kávé cukor és más fontoB  élelmisze-
rek. T.kutettel, hogy a tőrvény Baigoruan büntet 
minden Ilyen OBetet, kérjük keroakedó társadalmunkat, 
ne Bzotgáltassanak alkalmat erre, főkép,  hogy ne kell-
jen aa újságba foglalkozni  Ilyen ÓB ehhez hBBonló 
dolgokkal. 

— A lakók távoaáal helyét ia fol  kell tün-
tetni a bejelentő lapon. A legújabb intézkedések 
értelmében az Ideiglenes tartózkodás kl- ÓB bejelenté-
sére szolgáló 3. Bzámu Fisánál a tulajdonosok és a 
főbérlők  kötelesek azt a rovatot ia kitölteni, hová 
távozott a bérlő. A távozás Időpontját la kötelea meg-
jelölni. Azokat a bérlőket, akik nem hajlandók a tulaj-
donossal köaölnl eltávozásuk utáni tartózkodási helyü-
ket, 8000-10.000 lejig terjedhető pénzbüntetéssel sújt-
ják. Ugyanezzel a kötelezettséggel jár a 2. számú Fisa 
kitöltésé la a .Megjegyzések" rovatát illetőleg, amelybe 
az előbbenl lakhelyet kell bejegyoznl. 

— Rendelet a tandíjkedvezményekről. A 
nemzetneveiésügyl minisztérium a következő általános 
jellegű tudnivalókat hozta a tanfelügyelőaégek  tudo-
mására, a fizetendő  Iskolai Illetékekkel kapcsolatban. 
Mantesek bármilyen Iskolai Illeték alól a hadlárvák, a 
hadirokkantak gyermekei és az állami ösatöndljaaok. 
Bentlakó hadlárvák, hadirokkantak gyermekei azok, 
akik nem ösztöndíjasok, fizetőképességük  sserlnt fizet-
nek. Mentesek a tandíj alól továbbá a tantestület tag-
jainak, lénylegea tisztek gyermekei, ha a megelőző 
OBatályt javító vizsga nélkül végezték el. Menteaek 
továbbá mindazok a gyermekek, akik a megelőző osz-
tályt legalább hetes köaéparánnyal végezték éa Igazolni 
tudják rzülőlk vagyontalanságát, vagy kellő kereset-
képtelenségét. Ugyancsak mentesek még a tandíj flae-
téa alól aaok a gyermekek la, akiket kitüntettek a 
„Mihal Viteazul", «Virtutea Mllltara', „Steaua Româ-
niei', .Coroanei Românişi", „Barbatle al Credinţa" és 
„Virtutea Aoronautlca* rendjelekkel. Kedveaményben 
részesülnek továbbá aaok a szülők la — még ha mind-
ketten ál:áiban vannak la — ha kettőnél több gyer-
mekük Jár egysaerre Iskolába. 

ROVATVEZETŐ: CSIBY LAJOS. 

— Haláloaáa. A gyergyóaaentmiklóai táraadal-
mai 4a gör. kath. egyháaat éraékeny veszteség érte. 
A mindig jó kedélyű éa vidám hangulatu Boeiiu Arthur 
gór. kath. főespsres-kanonokat  a kegyetlen halál hir-
t len, mlcden fájdalom  nélkül egy pár parca alatt ki-
ragadta aa élők aorából a hé 7-én. Hirtelen halála 
az egéaa vármegyében mély megdöbbenést keltett Aa 
elhunyt 42 évig egyházának hüaégea éa lelkiismeretes 
páfztora  volt. Erdemei elismeréséül főespereai  rangot 
kapott a Ilyen minőségben került eaelőtt 16 évvel a 
gyergyóaaentmiklóai kerületi főesperesl  Bzékbe. Hatás-
köre kiterjedt Cslksaereda, Gyimes és egész Gyergyó 
területére. Temetése e hó 10-én volt aa egész egyház-
kerületi papság réaavételével. A halott koporaójára az 
e'BŐ vlrágkoszornt Drlmba József  ezredes, vármegyénk 
prefektuaa  helyezte el, aki a temetésen is részt vett. 
Élete tisata volt, nyugalma legyen csendes aa Isten 
e hü, azorgalmaa saolgájának. 

KOSI* 
Saeptember 16—18 án, (szombat, vasárnap ÓB hétfőn) 

• n örök titok, 
aa 1938 évi enchariBatlkus vHágkoogresssus nagy val-
lásos filmje. 

Sseptember 23—24-én 
A nondal fogoly 

kerül vetítésre. 
Itt említjük meg, hogy a belügyi államtitkárság 

rendeletére tilos minden véleménynyilvánítás és tün-
tetéB a mosgóképBalnbáaakban. 

Vid&m s a r o k . 
HÁZASSÁG. 

Kohn és Grün találkoznak. 
— Hogy lehet az, te Kohn mondja Grün — hogy te 

az özvegy Schwarznét vetted el, mikor a lányát akartad elvenni? 
— No igen, — sóhajt Kohn, de itt egy félreértés  történt. 
— Es pedig ? 
— Es pedig, mikor először mentem fel  hozzájuk, vé-

letlenül a nagymama jött elémbe és attól kértem meg a lányát. 
FOGORVOSI JELENET. 

Egy vidéki atyafi  beállít a fogorvoshoz. 
— Na mi baj gazduram. 
— Egy fogat  kéne kivenni, istálom. 
— Na csak üljön le, nyissa ki a száját, mindjárt 

kiveaszük. 
Azzal már neki is akar kezdeni, de az atyafi,  mikor 

meglátja az orvos kezében a fogót,  megragadja a karját: 
— Várjon osak hé. Ezzel a fogóval  akarja kiszedni? 
— Ezzel. 
— Kicsi lesz az. 
— Már hogy lenne kicsi ? Ezzel veszek én ki min-

den fogat. 
— Mán pedig — akadékoskodik az atyafi,  az én 

fegamhoz  mégis egy hosszabb fogó  kéne. 
— Miért? 
— Mert a korcsmában kiverték, osztég lenyeltem. 

A NÉVTELEN LEVÉL. 
Grün egyik délben haza megy és a feleségét  sírva találja. 
— Waa ist? — kérdi meglepődve. 
— Képzeld, Same — zokogta Grünné — egy névte-

len levelet kaptál és az áll benne, hogy rossz háziasszony 
vagyok, a lakásom piszkos, az ételeim ehetetlenek, a han-
gom rikácsoló, s modorom pedig rettenetes. Mit gondolsz, 
ki Írhatta ezt a levelet ? 

Grün gondolkodik egy kicsit, aztán igy szól: 
— Mindenesetre olyasvalaki, aki bejáratos hozzánk... 

I R O D A L O M . 
Wégornó Földes Anna: „Zengő begyek alján". 

A napokban u) könyv jelent meg a székely könyv-
piacon. Wágerné Földes Anna a kiváló Írónő adta kl 
„Zengő hegyek alján" cimü könyvében összegyűjtött 
székely novelláit. Lélekksl, ennek a népnek nagy sze-
retetével megírt könyv. Minden elbeszélésből kicsendül 
ennek a földnek  határtalan megbecsülése. A H*rgita 
aljának külön világa a toll Igaz művészetével tárul »i 
olvasó elé. Erőteljes meglátásokban tekint ea a könyv 
a Baékely lélek mélységeibe és megérdemli a figyel-
met. — Csikvármegye olvsó közönségének őszintén 
ajánljuk támogató figyelmébe  Wégernének ezt az érté-
ken munkáját. A sok selejtes próbálkozás és aa utóbbi 
évek annyi gyenge kísérletezése után a .Zangő hegyek 
alján" ujat éa értéket jelent a cslkl székely Irodalom-
ban. Akármilyen nehéa Időkbe ls jutottunk, maradjon 
Bunyl Időnk, hogy Bajátjalakat éaare vegyük ÓB szere-
tettel támogassuk. A könyv ára 58 lej. Basaerezhető 
a szerzőnél, Sumuleu-Cluc. 

Könyvkötészeti munkákat 
a loganebb éa legtartósabb 
kivitelben a legjutányoaabb 
á r a k má l lo t t oankönól a 

V á k á r üzle t , Mercurea-Ciuc. 
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— Tlloa a hirtorJoantAa. A katonai hadtest-
parancsnoka^ rendeletet adott ti, amelyben aa állam 
biztonsága érdekében szigorúan megtilt bármely akár 
kedvfz),  akár kedvezőtlen bírálatot az idegen álmok-
kal, ezîn oraiájok áilamfóivol,  katonai parancmokal-
val kapcsolatban. Szigorúan tlloa eaen bírálat nyilvá-
nítása BZ uccíkoo, tereken éB magántársaságok tian is. 
Szigorúan tilos továbbá a nagyközönséget Izgalomba 
bo-6 hamis vagy rosszakaratú hirek terjesatéa J Ro-
mánia nemaatköal kapcsolataira vonatkozólag. Mlnd-
aaol:, akik jelen rendelkezÓB ellen vétnek a k«tonal 
hadbíróság elé kerülnek éB tettükért 1 hónaptól 2 évig 
terjedő börtönbüntetés vár rájuk. 

— Gyáaarovat. Tamás Mihály földbirtokos, 
91 éves korában, ueptember hó 10 én meghall Csík-
BaenUirályon. 

— Ferecca Károly nyug. postai kezelő altiszt, 
72 éves korában, czept mber hó 10-ón elbunyt Csík-
szeredában. Ttmetéae 12 én ment végbe városunk ma-
gvaraégának igen nagy réazvéte mellett. Elhunytat 
özvegye Síiió Anna, 4 gyermeke, unokái és kiterjedt 
rokontág gyászolja. 

— DIRECŢIUNEA SOCIETĂŢII de VÂNĂTOARE din 
MERCUREA-CIUC, referitor  la vânitoarea oerbllor, íaoe ou-
noscut membrilor societăţii armatoarele: Conditiunile, la gene-
ral, rftmftn  cele dlu anul trecut. Nlol un membru n'are drept 
sa parttolpe la v&nktoarea de oerbl, daoB pána la data vână-
toarei nu şl-a aohltat tn Întregime taxa de membra (2800 lei) 
pe anul,1939ţl taxa pentru împuşcare» oerbulul (800 lei). Infor-
maţii mal detaliate se pot primi dela administratorul soolet&tU, 
Dr. Köaztler Arthor, la; olne 89 poate aâa fl  repartizarea 
terenurilor. 

— A CSÍKSZEREDAI VADÁSZTÁRSASÁG IGAZGA-
TÚSAGA a azarvasvadászatra vonatkozólag a kSvetkeziket 
hozza a tagok tudomására. A feltételek  nagyjában a tavalyiak 
maradnak. Egy tagnak slnos Joga a szarvasvadászaton riszt-
venni, ha a vadássat napjáig előzetesen, teljea egészében kl 
nem egyenlítette az 1939 ivl tagsági diját (2800 let) ia a szarvas 
lelövésl diját (800 lel). Bővebb felvilágosítással  szolgál a tár-
sasig intézője, Dr. Kösztler Arthur, kinél a területbeosxtást la 
meg lehet tudni. 

— OktObor 7-től megdrágul a vaant. A hiva-
talos lap szaptambir 7 líri saámában 2584 azám alatt 
minUzttrt»nácal jegyiőkönyv jeleni meg, am»ly fölha-
talmazza a va'ulai egy uj iileték beveaetéaérs. AB uj 
illeték valamennyi vasúti díjszabásnál kerül alkalma-
zásra es padig áruszállításokra' a fuvardij  10a/o át teszi 
majd kl, a személyforgalomban  pedig a menetdíjak 
5°/, át. Ea az llletéz, amely okióbor 7-ón lép életbe, 
egyelőre másfélévi  Időtartamra EZÓI ÓB ennek bevételei 
a vbsut által nemzetvédelmi célok érdekében végzett 
beruházások költségeinek fedezésére  szolgálnak, A mi-
nisztertanácsi rendelkezés értelmében a kéaipodgyása, 
gyorsâru, a bérmentesítési bélyeggel feladott  áru, vala-
mint a kivitelre kerülő buzB fuvardíjainál  nem került 
alka.maaám ez uj Illeték. 

— A .Brassói Turista". A B;ÍS?ÓI TurUta 
Egyesüket hívi folyóirata  „Brassói TurlaU" címen 
mobS iadult meg. Ŝ  :ra»szióje Székely Q'aa. A hivl 
foiyóirjuak  célja a turistaság Bzo'gaiata. F*juifc  Lui-
túrájának fejlsB&sésa  a turistaságban. Tiaateletremuito 
kczdriuonye^és, aoiely9l a turistáinknak támogatni kell. 
A .Brtsaóí Turista* e.őfijetcai  ára tagoknak 80 lej, 
Edmidgo&DEik 100 lej. Szerkoaatőság és kiadóhivatal 
Braaaó, Strada R;gsle Ctrol 42. 

A magyar együttérzés példája. 
A Magyar Népközösség Társadalmi Szak-

osztálya levelet intézett Erdély néhány tehetős 
asztalosához és butorgyárosához, azzal a kérés 
se), hogy a városukban lakó többi asztalosok 
segítségével és munkájával járuljaaak hozzá a 
felépítendő  józstffalvi  házak asztalosmunkájának 
elkészítéséhez. Sokat kért a Népközösség, m«irt 
azt kért az iparosságtól amiből él: a munkáját, 
az idejét — ingyen. Mindössze az ajtó és ablak-
szárnyak méreteit és tervrajzát küldötte el. A 
felhívás  mégsem maradt a pusztában kiáltó BZÓ. 
Az iparoeBig megértette az egymás iránti felelős-
seg érzet szükségességének aranyszavát és 
megmozdulásában díszére válhat az egész ma-
gyar társadalomnak. A beérkezett válaszok kö-
zül ni közöljük Rainhart Gyulának, az aradi 
asztalosok nevében hozzánk intézett levelét: 

Augusztus 23-án kelt nagybecsű levelére 
válaszolva a következőkről ért°sithetem. A 
józaeffalvi  házakhoz szükséges ajtólapok és 
ablakszárnyak elkészítése iránt a tárgyalások 
annyira haladtak, hogy az aradi asztalos mes-
terek vállalkoztak eddig 40 drb nagyobb ajtó 
190x85 cm. szárny, 20 drb bÍBebb aj:ó 190x70 
om. méretű szárny, továbbá 40 drb ablakszárny 
110x62*5 cm. és 20 drb 110x70 cm. nagyságú 
ablakszárny elkészítésére díjmentesen, az ezek-
hez szükséges fanyag  beszerzésére külön gyűj-
tést intéztünk éB igy ea a mennyiség teljesen 
díjmentesen áll itt rendelkezésre 10—12 napon 
belül. 

Igy nem kétBéges, hogy Józseffilva  felépül 
és igy igazán megérdemeljük majd, hogy utol-
jára ezt mondhassuk: Józseffalvát  az egységes 
magyar társadalom építette fel,  Istenben bizva, 
de minden erejének a latbavételével. És igy 
igazán áldásoB less ei a munka és a BZÓ leg-
nemesebb értelmében épités. 

A csikvármegyei magyar népközösség 
ideiglenes vezetőségében beállott váltocáa kap-
ósán kérdÓBt intéztünk Dr. Kolumbán József 
tagoaati elnök urhoa, aki aa alábbi felvilágosí-
tást adta: 

Tény az, hogy a vezetőség egyes tagjai 
iráBban bejelentették lemondásukat azzal, hogy 
nem óhajtják részletezni a lemondásuk indokait, 
aaonban annyit mégis leszögeztek, hogy aaért 
nem áll módjukban a Baervezetben közremű-
ködni, mivel a Népközösség létesítése alkal-
mával kilátásba helyezett munkatér és lehető-
ség ai illetékes tényezők részéről nem lett 
biztosítva, tObbek között nem lettek kinevezve 
az ujjászületési frontba  a magyar seotió részére 
a tartományi és megyei titkárok. 

Ezzel szemben a nyert felvilágosítások  alap-
ján közölnöm kell, hogy ezen titkári állásokra 
a kinevezések meg fognak  történni, ami pedig 
a Népközösaég muakájat illeti az a jelen nehéz 
körülmények között ia erős hittel 6b akarattal 
halad előre, mert egy élő szervezet minden 
akadályt le fog  éa le keil, hogy győzzön. 

A jelen körülmények között a küzdelmek 
előli félreáilás  nepünkre nézve végzetes lehet, 
mert, ha volt idő ugy a mai az, amikor népünk-
nek a vezetők réazérőli tanácsadásra saüksóge 
van, amit pedig csakis a Népközösségi szerve-
zet utján áll módunkban megadni. 

A Népközösségi tagoknak meg vannak a 
jogai, de meg a kötelezettségei is. Ezen köte-
lezettségeket az arra hivatottaknak kell vállalni 
bármilyen nehézségek árán is, mert erre köte-
lez a népünk iránti szeretet éa megbecsülés. 

Reméljüs, hogy a vezetőség egyes tagjai-
nak lemondása nem lesz végleges, ha pedig 
mégis aB lenne, ugy a fenni  vázolt szellemben 
pótolhatjuk az eltávozottak helyét és hisszük, 
hogy lesznek alkalmas emberek, akik vállalni 
fogják  önzetlenül a történelmi idők nehéz 
keresztjének hordozását addig is, amíg mód és 
alkalom kínálkozik Népközöasógttnk szervei 
választás utján való kiépítésére. 

VÁKÁR, CSÍKSZEREDA 
könyvnyomda, könyv , papir-, Iró- éa 
rajxazerkereakadéa, könyvkötészet 

Bratianu-uooa 56. 

Saülők figyelmébe! 
Az Iskolai év kezdete alkalmából tisztelettel van sze-
renoaém a n. é. közönség éa t. szillők szíves figyelmébe 
ajánlani újonnan érkezett árokkal dúsan felszerel t 

könyv-, Írószer-, tan- és 
rajzszerkereskedésemet 

Állandóan nigy raktár román és magyar tankönyvekben 
legjobb minőségű korzók, könyv- is tolltartók, Író- és 
rajzszerek, kitünó gyártmánya hegedűk, hegedQharok, 
hegedű-alkatrészek, festékek  is festőszerek,  valamint 

mindennemű Iskolai felszerelisl  olkkekben. 
Dus választikban kaphatók lrodaftlszerelisl 
cikkek, dlszlevilpaplrok, papirkülönlegessi-
gek, disz- és ajándék müvek, román is ma-
gyar Ifjúsági  Íratok, Izlises helybeli is mll-
vészl képeslapok, irodalmi is zenemüvek. 

Könyvnyomdámban 
minden e szakmába vágó 
munkák Ízléses, oslnos ki-
vitelben, j u t ányos árak 
mellett a legrövidebb idő 

alatt készülnek. 

Könyvkötéazetem 
elvállalja mindennemű is-
kolai, üzleti is más köny-
vek Izlises és olosó bekö-
tésit is azok tartósságát 

garantálja. 

Jutányoa árak! Pontos kiszolgálási 

% Uj női-divat szalon I £ 
Ü An é.köz'jaaígazl'ístudi'niíiár-'.bosom, bogy # 1939 október hó olsejen CaUszerad̂bau, * JÉ I. G. Duoa (Olmnárium-u.) 118. esám alatt «I 2* ismét megnyitom 
% női-divat szalonomat £ 
Ü n legkényesebb Iz'ést is kielégítő muikaerő H 
l£ vei állok a m. t. hölgyköaönség rendalkeaóaére. ff 
K Salvss pártfogást  kér: SÍ 
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10 holdas szántót vagy kaszálót keresek 
megvételre . Cím a kiadóhivatalban. 

No. 
Inspectoratul Silvic Alba-Iulia. 

1676—1939 din 13—IX. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa generală, că în ziua dc 

23 Septemvrie a. c , la ora 12 a. m., la faţa  locului, 
unde se află  depozitate, se va vinde prin licitaţie publică 
orală materialul lemnos doborât de vânt, aflat  in pădurea 
Capul Scurt din pădurea compos. Mercurea-Ciuc, în 
cantitate de 764 m. c. lemn de lucru de molid propretatea 
compos. Mercurea-Ciuc. 

Vânzarea se va face  în loturi de câte 20—44 m. c. 
fiecare,  cu respectarea art. 88 —110 din legea Contabili-
tăţii Publice, publicată în Monitorul Oficial  Nr. 167 
din 31 Iulie 1929. 

Garanţia provizorie este de Lei 10"/,, din preţul de 
strigare. 

Informaţii  detailate se pot lua dela Ocolul Silvic 
Mercurea-Ciuc şi Composesoratul Mercurea-Ciuc. 

Şeful  Ocolului Silvic M.-Ciuc: 
Ing. Subinsp. Silv. 
Indescifrabil. 

No. 1676-1939 Insp. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a folyó  év szeptember 

hó 23-án d. e. 12 órakor, a csíkszeredai Közbirtokos-
ság »Kurtafeje«  erdőterületen szóbeli árverés folytán  a 
helyszínén 764 ma megmunkálásra alkalmas fenyőfa 
lesz elárverezve. 

Az eladás 20—44 m® csoportokba történik a szám-
viteli törvény 88—i 10 §§ ainak betartásával, ami az 

j 1929 évi julius hó 31-én 167 sz hivatalos lapban lett 
I hirdetve. 

A kikiáltási ár 10°/0-a bánatpénzképpen ideigle-
nesen leteendő. 

I R é s z l e t e s f e l v i l á g o s í t á s o k a t a c s í k s z e r e d a i E r d ő -
g o n d n o k s á g n á l é s a K ö z b i r t o k o s s á g e l n ö k s é g é n é l l e h e l 

! s z e r e z n i . 
i A faanyag  a csíkszeredai Közbirtokosság tulajdona. 

Mercurea-Ciuc, 1939 szeptember 13. 
M.-Ciuci Erdőgondnokság hiv. főnöke. 

Olvashatatlan névaláírás. 

C I o r J A I / • Emeletes- ós földszintes  házak, ipíiletts L l d U U l V . belsőségek, kaszálók, Tusnádfilrdón  1 szrp telek, elköltözés miett. Oiktaploczán egy 
3 holdas belsőség ipületekkel. Érdeklődni a Vákár-lzletbou. 

HIRDETÉSEKET 
a legjutányosabb árak mellett 

felvesz 

A Csiki Lapok kiadóhivatala 

M O D B L L K A L A P O K 
tis n a p n k é a t n j formák  oloan 
étfbxn.  B B . e g - t * l K l n . t t L e t 6 j « : 

VBNCZKL. TANÁRNÉNÁL k 
n 

F g r a a o t t k«BBfU&0k  t c i n d s a -
Komtt női kalapok 

I t a y s g b e M á a d á Z A v a l . Keiapor. 
M A ijfí-úvM^b  idő alatt. 
W Mercurea-Oluo, I. C, Sraúana (Glimü-
ö Biua)-nooa 119.«»., a BOrháa kösolében. 

in 

¥ 

„CSIKI LAPOK" 
Politikai, kőagmadaságl éa saéplrodalml lap 

Eláfizetésl  ár : 
Pildányonkintl ára 3 Lel. Megjelenik minden vasárnap 
ugeai evro .-.«. i6ki félévre  , 8U'. -
.Segyedivre , 40. - Külföldre  egy *7ie . 864-

Uagyarországra 12 Pengi. 
Hirdetést dijak a leg'jlaaóbban aiámltutnak. 

Ikiuratck nem adatnak vi tua . 
Nyllttirl kSileminrek -llia snronktnt Ltl 

KUdohlvatal: Maronrea-Cluo. Strada I. O. Bratlanu 8« 

HEGEDÜÓRÁKAT 
oonaorvatoriomi módsaor 
anorint, ja tanyoaan ad: 

S P R E N O Z G I Z I , M . - O l a o . 
Str. L O. Duoa (Qimnáalum-uooa) 180. 




