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Alexandra Badian miniszter átvette a 
sajtó- és propaganda minisztérium 
vezetését. 

Alexandru Badian propagandaügyI mlnlaater 
Sa<-p<erat er 29-4 n Iktatták ba hivatalába Al< x Hidra 

R'.dloa PBJÍA- éa p'Opac.'ndaü;;yl minlíz'er'. Ebből at 
kaloictfti  előd]?, Eugen T teanu, volt BB]ló- ía  pro-

ipsdaügyi mioiailer beszedet mondott. 
R .dián aajtómlnietter válaszolva Titeacu beszé-

dire, B tGvetkrr/tft  jeknlet'e ki: 
— Ifikor  Őfelsége  bian'tna ez*n minisztérium 

é'-rre állito'-t, kötelességem klfej'-zsl  leghalá^ba i-ö-
öae:-met azM a nrgtl'rtí'tatéaM, am?'y Ófeleége 

r-síiíől ért. ő'elségs kegyraírda'.t engem m'giiáz-
tíini, Fiúit hUséggcl és m r kív»l k~U rn^gt á ámen, 
(ineiyt a Tióo és rz orpzág érdekében fogok  kifej-
tről. H sz?m, hogv m-gblzalásomat megkönyitl első-
surban a romín sejté támogatta*, amely Bajié mlodig 
nugírtette a nagv ninu*tl követelményeket. Romániá-
nak a nemzeti életre való elhivatottsága nagyré:zben 
a toll forgatóinak  köszönhető M», mikor a vi'Bgiörlé-
r.aieai válaszútján Al'unk, az a határozott meggyóző-
<1 b^m, bogy orerrguok kövttsIuHnyósek irányitól 
fakiyaíjordoaók  Iesan** és megvilágítják azt AZ utat, 
»m>.'!yet Őfs  B?ge II. Károly király jelölt meg. A» or-
raág nepe efryeóiesen  csa'lakozoít fzuj  (-Irerd^ződés-
b Í. A kr'zvélemény gondolatainak hü tükre, a sajtó 
v .n hivatva arra, hrgv m^gerős'tfle  a hlte% fokozza  a 
" kfS'dáPt.  iémog!i=aa a jóse'íídelu f  tcloiei éa e l .sle 

» kö-eiesBégmulats-áat. Ehh « őszinteség ts johiszemü-
. íg  szükséges. 

Tiszifljüi  a gOBdolatÉzatadssgoí, azonbsn el 
vagyuut határozva arra, hogy uegvádj lk az állsm-
ergraét aton merényletek elisc, amelyeket a goa-
dalalseabadság nevében lehet elkövetni. 

Azok a rendkívüli törli IméuyeV, amelyében ma 
".bük, Ht-nklcek sem edják meg a jogot ahhoz, boţy 
f/:-bsddA  tegye magát a n?mEeti ezolldarltás kötaie-
x-ítKjgf  • siói ÍRifr  fibba"  FZ EAIT^N S » ^ , bo^rh-

tehetséges és szemó'yeB presztízse egyéni magatartásra 
kész'.etl. Külöaös öröurfmr-t  aecigá', hogy a román 
sajtó képviselői mellett Üdvözölhetem a külföldi  sajtók 
képviselőit Is Talj»a tlBZtolettsl vagyunk a világ köz 
vóleménya előtt, amely élőt* sammlt sem akarnak t>l 
rejteni, sőt az a kívánságunk, hogy mloál szo;otabb 
sznllrml f  gi.Bitmükedést léteaitsttok más orazágo? meg-
értő hlíit4"os izelleml veio.őlve'. A sasknal 'árgviia-
go"á,?ra megfilelő  válásiként a sajtó ran.ieUezéaira 
vocsá iuk Ioformátiv  sn?agi"üat, ami kitá' minden 
félrsértés*  vsgy m?g n m f'rsnst. 

A miniszter Ptulán » nic'.cz'érium tisz'vise őiaek 
támogató mnikájü kérte cs •sav.it a tövo kezökkel 
fs]«gtp  le : Épp<n ugy, mint mttor ? felrra.dlB  éjMá-
iiján fárylfi  gyr'yát vtszín'c t - «iitkbe, ugy vegyünk 
'ínyt u'-s.y királyuik fcö  e.'e$eégtből i"o bKaasa'vratoté-
Sül. bsen hitben való tentvérl- í-ssgben tordozzuk «• 
f^cy  forr.ísát,  nml elosslatln n kétR.Sges homályát a 
vyüiölH cu k, » i&étaógcek ós a hajnali fényben  látni 
focjuV  a gjőzelme., a tőrtfae'ml  teljességében örök 
'dőkre megerÓBÖddtt Nagy Ramáoiát. 

A propaganda mlnlcztérlum fzomél>z^te  ncvébr.o 
Stefanercu  Amsa tábornok, a rádióiéreagág elnöke és 
Buchianu beszéltek, akik a mtelsztert blzío&ltották 
arró', Hogv a mlnlsstérlum szemMytote minden munka 
eröjévd támogatje. 

Hitler német birodalmi vezér 
és kancellár beszéde. 

Hitler, a Németbirodalon vezére óa kanoal-
!árja 1939 október 6 án délben mondotta el a 
birodalmi gylllés előtt, az egész vüégon nagy 
érdoklődéBsel várt beszédét. 

Hit'er beszédét a lengyelországi esemé-
nyak ismertetésével kezdte. — Bgy páratlan 
győzelmet Qnuepelttnk — mondotta — amely-
ben egy 36 milliós ország eorakovott fel  elie 
állok a amely az flaó  negyvennyolc órában 
őaszeomlotl a n*met haderő előtt. A német 
hadsereg mindjárt az elinduláa pillanatában 
magához ragadta a kezdeményezést és két hét 
*latt szóídob »», bekerítette, eifo^ia  ae egész 
lengyel haderőt. Ilyen példa »!ig volt a katonai 
teljesítő erő megvilágítására, A lengyel katona 
helyenként bátran éa vitézül harcolt. A vezetői 
le!kiÍHmeretieasígéra, tehetetlenségére éa ka 
touai tudatlanságára azonban alig lehat szava-
kat találni. 

A német hadseregnek ez a hstala&s sikere 
nem a véletlun mtlvo. A német katonai eré-
nyek dicsérete elsőrorban s ezírt Hitler be-
sród4nek ezen részében arr» k^rte a birodalmi 

gyűlést, hogy felállással  rójja le kegyeletét 
azokkal azemben, akik hfiai  háláit haltak a 
német nemzetnek ebben a küzdelmében. 

A veszteség alig huszadrésze, mint amire 
számítottunk — jelentette ki Hitler. — Höai 
halált halt 10.572, lYifv.aebesült  30 322 éa el-
tűnt 3409 katona, akik azintén a halottak közé 
ÍZ ámítanak. 

Bsután részletesen ismertette azzal a Len-
Kyeiorsíággal folytatott  jóviszony keresóaének 
több .^sztendój erőfeazitéseit,  mely országnak 
bölcsőjét Varseillesb?n ringatták. Rámutatott 
arra az elvakultságra, amelyet a nyugati hatal-
mad garancia vállalása okozott a szerencsétlen 
nép között, amely minden jóakaratú tárgyalási 
alapot, a német nép gyávatágának minőaitett 
és már határait egészen az Bibáig tolta ki. — 
Nem maradt más hátra — mondotta Hitler — 
mint visBzaUtni ezekre a fájdalmas  lengyel 
oktalanságokra a ezzel mpg ia aeUntettak 
Veraailleanek legesztelenebb cselekedetét. 

Hitler ezekután felújította  a német—oroaa 
külpolitika azonos célok között va'ó találko-
zását éa rámutatott minden költött rémlátásokra, 
amelyek Németország hatalmi terjeazkedései-
vei éa világhatalmi törekvéseivel kapcsolato-
san ellene izgatták a nemzetközi közvéleményt. 
I yen volt az ukrajnai, a délkeleteurópai ter-
jeszkedésnek aajât képzeletükben való torz-
aaülöttje. 

A Német- éa OroaeorBzág által elfoglalt 
övezeteknek berendezése után arról teáz em-
lítést Hitler beszéde, hogy a két nagyhata'om 
kezdeményezést indít a d-Mkeleteurópai bizton-
ság tekintetében. Szükséges, hogy áttelepüld-
sekke' éa máa aikalmss intézkedésekkel ki-
küsüöböltpssen Európának ezen a réazén ia a 
nyugtalanság. 

Hitlor ezutáni szavaiban erőteljesen kikéri 
ai agának a ezószegéa vádját. Nem azószegéa 
az, hí egy 82 millióa nép 800 ezer négyzet-
kilóméteren élettérhez ragaszkodik, amikor 
45 millió lélekszámú angol 40 millió négyzat-
kilóméter terjedelmű világbirodalom fölölt  ural-
kodik. Nem szószegés aa, ha a német nép 
ragaszkodik becsülettel megszerzett gyarma-
taihoz. 

Mután Hitlor kihangsúlyozta az éasaki 

a „CSIKi LftPOK"  TÁRCÁJA. 
S t e a g f t t i  m & U m a M l r é l . 

1849. október 6. 
A magyar nemzet törtéaelniéatk egyik legszomoiubb 

évfurdulójiiboü  érkeztünk. Eileoczveundilc iva annak, hogy 
• íen a napon minden magyar eziv kegyelete» emlékezéssel 
adózik an'iak a tizenhárom vértanú tragédiájának, akiket 
184'J. október ti-án Aradon juttatott bitótára a könyörtelen 
(eztrák boeezu. 

A dicsőséges magyar szabadságharc végit jelenti ez 
a gyásznap. Annak a ragyogó emlékű küzdelemnek, amely 
két világbatalommal szemben folytatta  harcát a hflsi  elbukásig. 

A msgyar nemzet hősies elvérzéseinek sorában októ-
ber (í-a csupán egy állomás. A magyar történelem bővel-
kedik azokban a szomorú emlékekben, amelyekben bitotával 
p-tilossal, vagy golyóval űzettek. Zrínyi Péter, Nádisdy, 
Fraugi.jián l-tej'Ztetéfle  a pozsonyi törvényszékek, II. Rá-
kóczy Ferece fogsága,  R parasztlázadások, Uartiuovicsék 
lenyakazlatása és az 1B49-Í, irgalmat nem ismerő, szűnni 
nem ukoró bosuzu és vérszomj mind történelmi bizonyíték 
ennek a nemzetnek azörnyü szenvedései mellett. 

Sla, amikor a mi nemzedékünk a történelmet nem 
könyvből, hanem az élő valóságból tanulja, amikor szemünk 
előtt nemzetek hősi küzdelmei, létükért éa megmaradásukért 
való nagyszerű harcai zajlanak le, akkor különösen szen-
teljük meg azoknak emlékét, akik a nemzeti kötelesség 
áldozatában estek el. Becsüljük meg a történelemnek azo-
kat a hullámveréseit, amelyek egész embereket, igaz férfia-
kat: hősöket követeltek. 

A magyar történelemnek ilyen dicsőséges kora az 
1848—49 évi szabadságharca. A mâgyar nemzeti forrada-
lom ideje, amely üörgei, Klapka, Damjanich, Bem-apó, 
Petőfi  éa a többi nagynevek legendás hírén keresztül ott él 
a magyar aaivek mélyében. Az az idö, amely Haynan osztrák 

táborszernagy és a Paszkjevics tábornagy vezérletével elin-
dult orosz hengerrel szemben olyan hősiesen védelmezte a 
magyar szabadság ügyét, ng'-azeu Világosig. 

Egészen addig a könnyet csavaró súlyos pillanatig, 
amig kialakulhatott a szabadság hősi védelmezőiben a harc 
feladásának  gondolata. Amint ismeretes, Görgei Arthurra 
bízta a történelmi sors kegyetlensége, hogy végrehajtsa ezt 
a nagy feladatot.  Görgei azt vallotta, hogy a nemzetének 
legalább erkölcsi elégtételt kell biztosítani ebben a kény-
szerű lépésben. Ezért ugy határozott, hogy csak az oroszok 
előtt teszi le a fegyvert.  Egész Európa előtt kihangsúlyozva 
ezzel a lépéssel, hogy nem Ausztria győzte le a magyar 
szabadság dicBŐségeB küzdelmét, hanem az Ausztria meg-
mentésére behívott Oroszország a maga túlerejével. 

Görgei igy is cselekedett. Rüdiger nrosz tábornoknak 
bejelentette, hogy céltalannak látja a vérontást. Leteszi a 
fagy  veit. Ünnepélyesen kijelenti, hogy egész sersgét bár-
mekkora túlerő ellen inkább kétségbeesett csatában semmi-
sitteti meg, semhogy oly ellenség előtt tegye le fegyverét, 
amelyet oly sokszor és minden csatában ők vertek meg. 
Igy 1849 augusztus 13-án Világosnál került sor a magyar 
honvédség fegyverének  letételére, miut&n Kudiger orosz tábor-
nok ígéretet tett arra, hogy senkinek semmi bántódása nem 
történik, Világosnál 1849 augusztus 13-án mire a nap le-
ment, vége volt az egéBZ fegyverletételnek.  Rüdiger, Görgei 
kiséi etében szótlanul lovagolt el a lefegyverzett  sorok előtt 
s a honvédek utoljára éljenezték meg Görgeit, aki hirtelen 
leborult a lova nyakára... 

S ezzel a szabadságharo elbnkott. Megkezdődött a 
szörnyű bosszú. Haynau, az OBztrák hsdak vezére össze-
fogdostatott  mindenkit, aki a szabadságharcban részt vett. 
Aki tndot*, menekült. A világ akkor is megtelt emigráns 
magyarokkal, akik puszta életüket mentettek a készülő 

: osztrák bosszú elől. — Görgeinek orosz közbenjárásra a 
1 császár is megbocsátott éa Klagenfurtba  jelölte ki helyét, 
ahol mig 18 esztendőt élt. 

1 Haynau pedig megkezdte a maga szörnyű munkáját 

Olmütz, Kufstein  börtönei megteltek szenvedő magyarokkal. 
Október 6-án hajnalban pedig Aradon egyszerre tizenhárom 
vértanúja lett a magyar szabadság ügyének. Kisst, Lázárt, 
Schweidelt és DessewSyt a vár árokban agyonlőtték. A 
többit az ujaradi ut második hidjátói balra eső térségen 
várta a bitófa:  egysorjában kilenc. Pöltenberg nyitotta meg 
a sort. Török, Lahner, Knezics, Xagy, Leiningen, Aulich, 
Damjanich folytatták  s Vécsey rekesztette be. 

Azt hitlem — vágott oda Damjanich — ntolsó leszek, 
ki mindig első voltam a csatában. 

„Odafönn  igazságosabban Ítélnek fölöttünk"  — volt 
Leiningen bucsuszavs. .Éljen a haza* — dörgé Damjanich 
a bitón. 

Ezután, október 25-én agyonlőtték Kazinczy Lajos 
tábornokot és Hank Lajos alezredes 1850 január 19-én 
zárta be a vértanuk sorát. De nemcsak Aradon működött 
a hadi törvényszék. Pesten is dolgozott a megvadult császári 
düa. 49 akasztás és 65 főbelövés  összesen 114 kivégzés 
tanúsítja a győzők dühét, mely ellen Európának egyetlen 
szava sem volt. 

Akasztófára  kárhoztattak egy főpapot,  biró Bémer 
László nagyváradi püspököt is, mig azután Roka József 
csanádi püspökhelyettessel együtt husz évi várfogságra 
kegyelmezték. Lonovics József  egri érseket és Jekelfalnssy 
Vinoe szepesi püspököt méltóságuktól megfosztották. 

Haynau rémuralma borzalmas volt. A börtönök tele 
voltak. Majdnem minden csalidnak volt halottja vsgy aki-
nek életéért aggódni kellett 

Kilenoven éve mindennek. Azóta az idők aok meg-
próbáltatást hoztak még aa emberiségre. Jelenleg ia forr  a 
történelem éa ujabb sorsokat tartogat a nemzetek számira. 
Azonban nem foglalhatnak  ugy le ezek az élő események, 
hogy ne emlékezzünk a nemzeti múltnak azokra az ese-
ményeire, amelyek minden nemzetnek feltárják  a férfias 
erényeknek azokat a diosőségeit, amelyek megtanítanak tör-
ténelmi pillanatokban nagynak maradni. 
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államok, Dánia, Hollandia, B9lgium, Svájci, 
Jugoailávia, Magyarorsaág, Olaszország felé 
való baráti viszonyát éa tiaita szándékait — 
hosszasan foglalkozott  Francaiaországnak éa 
Angliának Németország iránti ellenséges maga-
tartásával. 

Ismételten ünnepélyesen tisztázta, hogy 
Németországnak a Saarvidék visszaadása után 
nincs követelni valója. Bízása kérdése szóba 
sem jöhet. Érthetetlen tehát, hogy a német— 
franczia  barátság miért nem találhatja meg az 
egymáshoz vezető utat. Úgyszintén nem lehet 
megérteni Anglia ellenséges indulatát akkor, 
amikor a német követelések egyáltalán nem 
érintenek a világbirodalmat sértő érdeket. 

Hitler beszéde leszögezi, hogy a német 
nép nevében minden alkalommal a tárgyalá-
sok módszeréhez folyamodott.  Bgészen szokat-
lan, hogy ezeket a lépéseket mindenkor a 
német nép gyávaságának és gyengesége jelé-
nek tekintették. Legtöbbször pedig épen azok, 
akik nem ismerik a háború gyakorlati szenve-
déseit. A helyzet ma sem változott. Ma is a 
békére való törekvés minden lépésében a 
gyengeség és a félelem  jelét látják. 

Ennek daoára — mondotta a Vezér — 
ismétlem nem értem, miért legyen háború a 
nyugati fronton.  A harc folytatása  csak értel-
metlen pusztulást eredményez. Tartson, ahogy 
az angolok hirdetik, három vagy nyolc évig, 
legyenek abban győzök és legyőzöttek, ujabb 
Versaillesokkal nem lehet a világ békéjét biz-
tosítani. 

A beszéd kijelentette, hogy a versaillesi 
Lengyelország többet nem támad fel,  ezt Európa 
két legnagyobb hatalma garantálja, amelynek 
gondja lesz a délkeleteurópai kérdés nyugvó-
pontra juttatása és általában a tartós béke 
biztosítása. 

Hitler beszédének befejező  részében meg-
ismétli a békére irányuló legőszintébb akará-
sát. Lehetetlen nyugaton fenntartani  ezt a mai 
helyzetet. A pusztításnak olyan méretei szakad-
nának szárazon, levegőben és tengeren az 
emberiségre, amely a fegyvergyári  érdekelt-
ségeken kivül Benki másnak nem érdeke. A 
népek ereje elvérzik, temetők, ÖB3zedőlt váró 
sok fogják  hirdetni ennek az uj háborúnak 
szörnyűségeit. 

Akármennyire gyengeségnek látja az angol 
Churchile, mégis megteszem aggodalmaimat — 
fejtegette  Hitler. — Teszem ezt azért is, mert 
népemet kímélni kötelességem. De ha őszinte 
békeakarásunk hiábavalónak bizonyulna, akkor 
harooini fogunk.  Lehet, hogy amint ők hirde 
tik, Anglia fog  győzni, mi németek azonban 
egy percig sem kételkedünk abban, hogy Né-
metország fog  győzni. Egyébként biztos vagyok 
abban, hogy ennek a háborúnak nem lesznek 
győzői csak legyőzöttjei, mint ahogy ezt az 
1914—18 évi háború tanulsága mutatta. 

Hitler, miután hálát adott Istennek azért 
a kegyért, amellyel megáldotta a német nép 
lugutóbbi fegyveres  küzdelmét, beszédét az 
őszinte béke szándékának újbóli hangoztatásá-
val befejezte. 
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Csedőné Székely Gabriella. JJ 

Constantin Argetoianu miniszterelnök 
felhívása  az ország népéhez. 

Hítfőn  esto 10 órakor a bucurest rádióállomás 
leadója elótt Constantin Argetoianu miniszterelnök mé-
iyenBzáató, felelószógtuda'áról  és hazaszeretetéről tanús-
kodó beszédiben fordult  az oraiáj népéhez. A minisz-
terelnök a következőket mondotta: 

— Román polgároki Aa a gazmerénylet, amely 
k oitottn a nsmz it legderekabb fiinak  életét, akkor 
amikor tehetsége, murkablrása, alkotókedve vllágjábao 
volt, felébresztette  a nemzet öntniatát. Mindannyian 
tisatában vagyunk azzal, hogy Bemmiféle  könyörületet 
nem érdemelnek aaok a Bemmlrekelők, akik e nehéz 
órákban, amikor oly nagy szükség van a román szivek 
összefoglalására  és kezek összefogására,  gaz bűntettek-
kel akarnak viszályt kelteni a nemaet kebelén .belül. 
Gyilkos gaztettüket nem lehet elég aulyoa büntetéssel 
aujtanl. A legutolsó szemét ls klaepertük ea életből 
annak az Üszőknek, amelyet a román ugarra vert aa 
Idegen aaél. 

Ugyanakkor meleg felhiváat  intóaek azokhoz az 
Ifjakhoz,  ha mág vannak Uyenek, akiknek fejét  elcsa-
varták ködóa legendákkal erkölcstelen üzérkedők, hogy 
tárjanak be a nyitott kapukon, amelyeket maguk aártak 
be B amelyet ml moat kinyitottunk a aaeretat éa bün-
megbánás háaába. Tudják meg ók, hogy a vér pára-
gőaében építeni nsm lehat, oaak rombolni. Minden 
erőnkre uükaég van abban a korban, amikor ogyotton 

agy aép aem parancaoló nra végaetének, ha nem tnd 
teljea egyaégéről bizonyságot adni. 

Csak a tökéletes egység lehet a megmentés. Tö-
mörüljünk egységes tömbbe, amelyen nincs hézag ÓB 
amelyben nlnca Idegen hulladék, ha kiakarunk mene-
külni a lángtengerből. Halyaetünk védelmi álláspont 
elfoglalására  kényeaerit. Nlnca venni, de nlnca adnlva-
lónk sem. Kívánjuk éa akarjuk a békét, de nem néa-
betünk felkésaületlenül  szembe az eseményekkel. 

Nagyon jól tudjuk, hogy a behívások, moagósltá-
Bok mily nagy mértékben súlyosodnak főleg  a falusi 
éa városi munkások vállaira. Mágia a mozgósítás alól 
való letz írelést nem hajthatjuk olyan mértékben végre, 
ahogy Bsoretnők. Gongoskodnl fogunk  azonban egybavi 
szabadságokkal arról, hogy legalabb ennyi Ideig részt 
vehessen mindenki aa otthon körüli tennivalókban. Gon-
doskodunk azonkívül a zászló álá hivottak otthonha-
gyottjainak életének könnyebbé tételről. Tisztában va-
gyunk a rekvirálás okozta nehézségekkel, de ezt meg-
kívánják az ország érdekel. Gondoskodunk arról ls 
azonban, bogy a rekvlrálájoknál ne történjenek arány-
talanságok, Igazságtalanságok. Ahol valami Ilyesminek 
tudtára jövünk súlyos büntetésben réaaeBül a visszaélő, 
a károsltottat pedig kárpótolni fogjuk. 

Román polgárok I Kérünk mindenkit, hogy apraja 
nagyja as országnr-k tömörüjön Baereiettel éa hittel aa 
oraaag Uralkodója körül éa tegyen hitet táatorlthatatlan 
hűsége mellett, azzal vállalja aa áldozatokat. FdlejUük 
el egy plliauatra, hogy vannnak megszerzendő jogMnk, 
csak arra gondoljunk, hogy köteUsBeglnk vannak. 0,'el-
Bége kormánya IgyekBzlk minden polgár életét előse-
gíteni a szükségleteket kielégíteni, de tudnia kell min-
denkinek, nogy kell keveaet adni azért, hogy mindent 
megtarthassunk. 

Meleg felhívást  lnt« z>k mindenkihez az egységre 
és ÖJBzufogáara.  A halottak nevében azólok mindenki 
bez, akik aa életüket adiák, hogy a mai RomáoUt meg 
alkothassák, az öregek, a fáradlak  nevében, akik ernck 
az orszignak a megszervez iáét vállalták 6B végrehBj 
totiák, a szegény munkásemberek nevében, akik remény 
kednek a holnapban B gyermekeink, az usokálnk nővé 
ben, akikért a felelősséget  hordatunk keil. 

Román pslgárok I A mai háborús aaerencsétlen 
Bégekben mi továbbra la ragaaakoduak a legszigorúbb 
semlegeaséghfz.  Ma senki sem engedheti meg magának 
éppen eaért, hogy kivonja mvgát az általános köteles 
Bég alól. Mindenkinek tudnia kell kötelességét. 

Ne tán'orodjunk el szeretett Királyok,ól ÓB fiitól  I 
Saabad Románia örökre felszabadított  polgárai I Kiált-
unk együtt: Éjen Magyrománlal Éjen a Ktrá'y és a 
Trénörököa I Ugy segítsen bennünket BB Irton I Egész-
séget I 

• • 
• 

Argetoianu minlssterelnök a kormányzat átvétele 
a'kalmával a következő kisebbségi népeket érintő kije-
lentéseket tette: 

Btnlkal kisebbségeink Irányában jogos és minden-
kire egyenlő bánásmódot akarunk, olyan bánásmódot, 
amaly tiaateletbea tartja törvéuyea törekvéseiket, egy-
séges államunk fejlődésében.  Azokban a fájdalmas 
órákban, amelyen átmentünk, a trón és ország Iránti 
hódoktuk megingathatatlan bizonyságát adták. Aa együtt-
érzésnek ezért a nagyaaerü megnyilvánulásért mély 
elismeréssel vagyunk Irányukban. 

A naovezérkar nyolcadik száma rendelete. 
A nagyvezérkor az a'ábbl 8 ssámu közleményt 

bocsátotta ki: 
1. Ai 1940. vagy későbM korosztályhoz tartozó 

éa a sorozási törvény 71. szakaszát élvező csökkentett 
Időt szolgáló aaon Ifjak,  akiknek 1939 november l én 
kell hogy bovoru'janak éa akik a tüzérségi vagy lovas-
sági tartalékos tlaztl Iskolát óhajtják elvégezni, be-
oszthatók Ilyen egységekhez még abban az esetben la, 
ha nem oda Borostik be őket s ha a követktiő köve-
telményeknek eleget teaan^k: 

a) 1939 október 15-tg tartóénak illetét es had 
klegéaaltő parancsnokságaiknál kérést beterjeszteni, 
amelyben kötnlealk magukat, hogy a Boroaáai törvény 
74. paragrafusa  értelmében 1< illetnek 6000 lejt lóváaár-
lásra; 

b) ezt az ösueget 1930 november 1-lg fizessék 
le aa illetékea pénzügyigazgatóBágnál, hogy a bevonu-
lásnál a vonatkozó nyugtát bemutathassák; 

c) mutassa be a végzettségét Igazoló következő 
okmányokat: 

lovasságnál: bármilyen Iskola érettségi bizonyít-
ványa, amelynek alapján csökkentett szolgálati időt 
engedélyen saámára a soroaá'l törvény; 

tüzérségnél: elméleti licenm bacalaureátuslbizo-
nyítványa (dsotleg a régebbi egységes líceum érettségi 
bizonyítványa) vagy felsőbb  elméleti Iskolai tanulmányt 
IganoM Irat. 

2 Október 15-lko után a vonatkozó MrzAnyetet 
egészen október 25 lg bezárólag az 5000 lej ljflaeté-
sét Igazoló nyugta kíséretében a nagyveaérkarboz kell 
beküldeni, tekintve, hogy a későbbi Időben beterjesz-
tett kérvényeket nem veszik tekintetbe. 

8 Mindazok, akik a lóvácá-Iásl d j»t november 
elBeJélg nem egyenlítik kl, továbbra Is annál a caapat-
egyaágn*! maradnak, ahová óket a hadklegóaaltő pa-
rancsnokság osztotta. 

Gepidák-e a székelyek? 
Nam olyan rég magjelent Badapeslen egy székely 

vonatkozású könyv kik  voltak  a székelyek,  stb. 
elmen, amelynek ssarzől, dr. Fdlöp Kálmán és Act 
Albert, a néhai dr. Karácsonyi János püspök gepida-
elméletét elevenítik fel.  ,, , 

A könyv két tételt tüa tárgyalásra: a székelyek 
neve a gtplda sioobotes 111. sicepidee-bil  származik 
és hogy a székelyek ősei a gnrmáifaju  gepidák. Bat a 
felfogást  dr. Ktrácsonyl két füzetében  is vallotta. DJ 
neki sem sikerüli meggyőzően bizonyítani álUtánát, 
ul j t a hogyan en említett társszerzők sem tudják 
elméletüket elfogadtatni  a tudományos világgal — előre-
láthatólag. 

A Bük székely származás teóriát, amelyek vagy 
a hunokat vngy valamelyik ezekkel rokon níp»t tarij-.k 
ősünknek félreteszlk,  a gepidákat Igyekeznek helyükbe 
léptetni. Kik IB voltak a gépidák ? Esek a nép -k a gél 
birodalom bukása utál élnek a volt Magyarorsaág terű 
létén, isiot a hun birodalom meghódított alattvalói. 
Attila halála uián a hatalmas blroda'om szétbomllk és 
a gepidák la önállóságra tesznek saert. Da, mlot ( féle 
harcos nép folyton  hadakozott a szomszéd népekkel, 
amíg a longobárdok meg nem flemmlsiteték  országo-
kat. A honfoglaló  magyarok a IX czizadban a meg-
gyengült geplpákat könnyűszerrel uralmuk alá hajtották, 
a többi litlakó népekkel együtt. A gepida hegyvidéket 
Ismerő nép volt- A magyarok ae ujabb területek meg-
hódításakor előre küldték őket, majd a meghódított 
területen a hstár v'dől lettek. Sorsuk Itt az lett, bogy 
a körülöttük éa köz'ük élő magyar néplengerben el-
vesztek, hnnek alkotó elemévé váltak éB azoklcal együtt 
alkották a sa ikely nemzetet. Azt, bogy a magyrok 
közt éltek llyea gepidák — folytatja  az elmélet, a sok 
hely- ÓB Bzemély név blaonti ja. Eaek flajtyrész?  meg-
egyezik az ógermán személynevekkel. Eitk a nsvek a 
magyarok nyelvén nagyon átalakultak AB ma lgv baug-
BRnak: B don, Homoród, Arvátfalva,  Vidrád, Okland, 
Borbát, Fiátfalva,  U«oo, Bárót, s'b., régen az ógsrmán 
azsrint pedig lgv blvták ezeket a h ilysógeket: B .ldu'n, 
H>merrd, Anvvtld, Widrehatd, Akland, W.irbald, 
F iaid, O.ouo, Ws:o'd, stb. Klbéd ped'g a g pidAk 
gipéd nevét őrzi. A aaékely nemek és ágak közt ls 
Merepelrek gepida nevet: Bid. Vácxmftny,  Poson, 
Écz'íen és családnevek: Tibiid, Ipó, Marhalt, Alár-I, 
Fe'bért, Vasmat FB Kondorát. A Biékelyek nemzeti 
nevét pedjg a Fz rzők fz'iht  két latin iró muikája 
őrzi a II. és III Bzáaadcól Kr. u sicobotes és eike-
pides  formebiD,  amelyikől sziko,  szike  többese, a 
azikt-|-; + ei cdta a széktlyek  elnevezést. Mindazt 
irja a fent  említett tanulmány. 

A fcöryvnek  sok hibája vaa. L-gelső torban: npy 
idézi adatait, hogy nem lehet elltcőílzni. A nyelvé-
szeti éa történelmi rlsze eem iaegg;/z3?n támasztja 
alá állításait, az a benyomása aa olvasónak, hoey csa» 
ötlotBserüen összehordott anyagról v»n szó. Tudju'r, 
hogy ŐBelnket nómetajfcu  pipok Is oktatták a keresz-
ténységre, árok voltak tanítói, de névadói la. EÎJC 
germán nevek köa'dl nagyon sok használatos ma is, 
de, amint nem német a n^met eredatü néven keres--
telt Inre, Adorján ÓB tok más, ugy nem volt okvet-
lenül német az Árpádkor! magyar Bem. VégUl az som 
biztos, ho£y azok a germánnak vélt nevek tóayltg 
aiok-e. 

Ha aa is, ném okvetlen következne belőle, bo/(f 
a germán (ţeplda) nevii főúr  vagy vitéz nevéről ke-
resztelt település lakéi getaiAaok tennének. 

A tudomány mai álláspontja aa. hogy a náp-!í 
nem az által pusa'.u'nak el, hogy a h'ditóí leölik, 
hanem, hogy a bóditAkba olvadn.k resd-zerlnt. I<y 
bihe:ő, hogy a gepida tör.ideiek i* ojl o vad^a» a 
honfoglaló  magyatBagba, da annyira gyers fo  yam-<'. 
volt ez, hogy a^mmi biztos jelét nem látjuk a 
történelemben. Akkora szerephez, hogy egy egéss nép-
csoportnak, mlot a székelység, nevet adjanak még ne-
hezebben juthatott a gepida nemaet Mindennek elleco 
vallanak történelmi kútfőink  la. 

A könyvnek van egy értékes része Is aaonbsr,, 
a gyepű  rendszerűnk  bemu'atéBA. A honfoglaló  ma-
gyarok Erdélyt több rendbeli hadlmozdulattal, háború-
val foglalták  el, az nj hitárokon sáncokat, gátokat, 
párokat, udvarhelyeket állítottak fel,  ez a gyepttvODal. 
ÉrdekeB, bogy a gyepű vonal nevel mennyire ismétlőd-
nek éa majdnem mlnderiiben Bzarepel a székely  név. 
A szerzők Bzsrlnt a névadók Itt la a gepidáV. Da, m nt 
előbb említettük, állításukat nem látjuk bebizonyítva. 
Kár, hogy a gyepttvonalak bemutatására nem saer-
keaztettek egy térképet, mert Igy alig lehet követni a 
felsorolást. 

Végeredményben az a meggyőződésünk, bogy egy 
elmélettel több van eredetünk rejtélye kutatásának, 
de a kérdést nem sikerült megoldani. Sa—s— 

Ingyen téli — esetleg nyári — lakást 
adnék falusi  házamban felügyeletért 
óvadékképes embernek vagy család-
nak. Cím a kiadóhivatalban. 2-2 
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Msro&fa.vl  Ejyed Háté galambducua oagyk-puja 
mellett a kőpadon, most Is összegyűlt a vasárnap dél-
U'ánl pipázgató BzomBaédaág A máskor hangos, vidám 
tereftre  helyett lehorgasatott fejjel  Ilinek aa üarep'őbe 
őltÖBÖtt saékelyek. — Arcul on, azonban most megdöb-
bent BB9m?lkben a köaös sorsban együttérző szivek 
fajdalma  ég. — Szótlannl pillantanak egymAsra, hol a 
nyitott kapnn kl-béjáró febérnépekre. 

Tegnap boaták hua Fáké Lajos fl*l  csendes lé-
pésbe Egyed Mátét Ott kapták meg a libánl kaszáló-
ján összetörve egy kidöntött öreg bükkfa  töve alatt, 
Végét járja szegény, halódva fekszik  a lisate szoba 
fehér  ágyán. Éppen moBt lépett kl ajtaján a flttal  káp-
lán, elkészítve a nagy útra, 

A kőpadról halkan fczól  a „dicsértessék,, B még 
halkabb a könnyeBBzemtcel távozó p?p ajkán a .mind-
örökké*. Csendes lépéssel egymás megett eregetnek 
befelé  » szomszédok, hogy lássák még a jó komát B 
hallják ha van még élet benne. Ahogy belépnek, a 
beteg, halódó Bzékely szeme magélénkül, mintha szó-
lana is, d4 csík két keserű könnycsepp gördül végig 
a kínos fájdalmaktól  elgyötört orcáján. — Könnyes 
számét ágya mailett álló egyetlen fiára  s az ágy lábá-
nál kezelt tördelő feleségére  veti. 

egyszer minthacaak éaabekapott volna, fitt  Inti 
B hörögve szól: 

— .Azt a lájbltl*.... 
Odan-Utat a szék karján lógó ünnepi lájblra, amely-

ben még vaBáraap kint üldögélt a kőpadon B ahogy fia 
odaadja, mohó kézzel kap a lájbl belsején levő zsebbe. 
Lítas erő.kcd^ssel klbna onnan valamit. Rasakető ke-
zében, egy nagyszerű csontkeresztes rózsafüzért  szo-
rongóvá hnll viasza a verejtékes párnára, oda vonszolja 
vértelen pjkáhnz, hotszasan, könnyezve csókolj* a sárga 
csoatkereaztet. HIBSZU, fájdalmas  tekintettel néz fiára  B 
hörgő, kapkodó szó>al nynjtja fiának  a régi, kopott 
olvasót: 

— .F.am, Pali flaml  E« a tiéd... Őrözd, shsgy 
f.n  őrcttem. . Nekem ea... — apta h >gyta. Egyed And-
rás... rirfgspá'ik...  hozta a nagyerdei csataból... a somjai 
bilis lábától... óröad..., lmádkoaa... ré... ta..." 

Uiolai saival már caak el-e'csnkló neh z sóhajok 
voltak B ahogy a fii  kezébe nyomta a nagyidók rm'ékét 
őrző rózsafüzért,  fii  kórján örökre lehanyatlott. 

Egyfd  Mátét eltemették a az élet tovább folyt 
árfánh^yott  jószágán. 

Min hí rendes ember vált volna Paliból la. Kemé-
nyen dolgozott, szorgos kézzel azántott-vetett. Csillogott 
F(lesaoyj« szeme s örömmel szemlélte fia  munkáját, aki 
i izony apja éi't^tisa nem igen volt oda a munkáért. 
MO(, hogy m^g* gazdija lett, mintha megsmberelte 
voiaa magát. 

Haj pedig, hogy vágyott Ezyed Pali kl a M ros 
mellé, a vig clkázásra, a táacbp, de hát a tisztesség 
ugy hozta, hogy ne menjen. M:t Bzólna n falu.  ha nem 
gyászolná tisate?aéggel édesapját, aki ntán maradt bl 
zony elég szépen. 

TavaBtra letelt a gyász IB. — Uj élet fakadt, 
újra keadődött a szorgos tavasai muaka. 

Evyi'd Pali Is, mintha újra éledt volna. Hingoa 
eaelkel hajtolt kl a mezőre, dolgozott rendesen, de 
t stóük«-at t K',ri iEÍ3Ík Gzoasiéd bgécy tzsvára el-al 
ráudult hátulról, hol fonóba,  hol toilufosstóba  s aztán 
jagEan c^e'téiy ucssoláera újra kezdődött a korcamáaás 
ii, rmrt hit gazdag iegény lütéra nem maradhat hátul 
E<ycd P .ii B»m. — Egyre gyokrabb l<»tt a kimaradás, 
o reggelig tartó duhajkodó», maradt a muaka, vagy 
c<<ak tfssék  Iá»sék elvégezte valahogy mámorosan, 
pzspora né'kü1, d? legezi ves:bben másrn bizta, hiszen 
volt amiből. — Ha meg n&m akadt, szombatonként 
Síevmiklófon  e;kslt 1—1 bornyn vagy tehén a akkor 
va-iároapra ro't amiből táccba menni, volt korcsmára 
s biroay 1—1 ilyen éjizak», bangos volt a korcamatája. 

Siáz szónak ia egy a vége. Egyed Pali, „az ör-
dögé lett". 

Saegény édesanyja megtett, amit lehetett. — 
E^ből-abból összekucorgatoít garasából szántatott, vet-
tetett, — pityókát ültetett, hogy legyen valami télire, 
nem volt otthon gazda, csak a korcsomébc-n. — Amit 
pedig nem tudott megmlvelnl, kiadta részbe, hogy 
metise a fiáét.. 

— Házasodj msg Pali flsm,  met én Imán öreg 
vagyok, aeBaony kell a házhoz. 

FÓUŐ anyai 8ii°e keresve kereBett valamit, ami 
jó útra térítené fiát.  — Gyakran könnyezve imádkozott, 
valami csodára várt. 

Megjött a csods ls. — De mégsem csoda, hanem 
valami egyéb. Egy ősi emlék feltámasztotta  figyed  Pali 
szivében szunnyadó jót s visszavitte édeBanyja kebelére. 

Egyik vaBárnap délután, Egyed P<*11, újra a tánc-
baicba volt B nekigombolt lájbival forgatta  a kezeügyébe 
kerülő leányokat. 

,Húzzad Jani hajnalig, 
Mlg a csldmám elkopik I' 
Hingoa örömmel fogadják  B egy-kettőre krzébe 

la nyomják a poharat. A Bzomsaéd korc?m4han. 
S aatán jön a nóta, folyik  a bor. — E;félre  már 

kötekedni la keadenek aa elázott legények. 

Ignóca korcsmáros a bor ár it kéri: 
No legények, lássuk caak, bogy pb állni1:1 
Erre f^azegl  a fejét  Etyed Pa'1: 
— „Na te, nel Tán rddlg es más fisetettl  Ne 

buíuj Ignácz, met van itt pént I Hojaad csak a bort r 
ne törőggy egyebbel 1" 

Dő iogéave á'ott lábra a lájblja zsebébe markolva, 
bÜFzkén vetette pénzét aa aiztalra. S még valamit I 
Egy kopott öreg olvasót; aat, amit halódó édesapja 
adott kezébe B ami azóta ott pihent aa ünnepi lájbl-
aseb mélyén. 

Tompa aőrgéBsel hullott aa asztalra az olvasó a 
éleaet csendült a Bárga cBonikereezt... A bortól kábult 
Bgyad Pali rámeredt a kopott olvaBÓra, nézte-nézte a 
rég elfeledt  olvasót B eszébe jutott valaki, akinek neve 
ebben az egyetlen Bzóban sírt fel: 

— .Édesapám" 
Részeg társai megdöbbenve álltak félre  útjából, 

3mlkor olvasóját kesében tartva, lecsüggesztett fejjel 
távozott a korcsmából. 

Otthon megzörgette édesanyja ablakát: 
— „EreBBzen bé édesanyám I" 
RtBzkető kéaael gyújtott gyertyát aa aggódó 

édeBanya s rosszat sejtve nyitott ajtót a szokatlanul 
korán haaatérő fiának.  Da nem volt semmi baj. Pali 
átsaellemülve szorongatta a régi rózsafüzért,  mikor 
édesanyját átölelte... 

A pislákoló gyertyafénye  pedig örömBugárral fonta 
körül B két megbékélt síró embert 

Hétköznapok. 
Lapank hasábjain, szinte hétről-hétre elsírjuk a heti 

njságirás sok nehézségeit s felsoroljak  mindazokat a nehéz-
ségeket, melyek evvel járnak. 

Rámutatunk mindazokra a kötelességekre melyeknek 
elmulasztásával, — nyelvi kulturánk müvelése és saját érté-
keinknek megbecsülése szenvedne hiányt. 

A közönség javát szolgáló munke pedig kötelessség. 
Kétszeres kötelesség ma, amikor nemcsak az egyén, de egy 
nép belső életének kialakulásához tontos tényező. 

Az erdélyi irodalmat jelen formájában  és értékes alko-
tásaival megteremts, nagy egység központjának mi csak 
kicsin összekötfl  láncszemei vegyünk kint a peritériákon, 
ahol egy belső zuditástói vezérelve állunk parányi akará-
sunkkal. De mi is vagyunk ia leszünk azok, akik nyilván-
tartjuk mindazokat, akikben meg van a tudás is kellő fel-
készültség a munkára és mégsem teszik. 

* * 
* 

Jóleső érzéssel jelentjük, hogy a „Gyergyói élet* kis 
gárdájában, eggyel többen vagyunk. 

Polgár József,  a különben ismert nátaszerzfl  ,Az ösi 
rózsafüzér"  cimü kis elbeszélésével mutatkozik be s mint 
irja, célkitűzést követő Írásaiban általános emberi fájdalma-
kat és hibákat érint 

Várjuk és figyelemmel  kisérjük munkásságát. 

Mg  a 
A pásztorkürtök lélekbemarkoló hangja szakadatlan 

zengett végig a fenyőszálak  között a havason. Az erdOlők 
kezében egy pillanatra megállott a fejsze,  — valahol ig az 
erdő. A havasi kürtök szakadatlanul búgtak tovább. Másnap 
már a Pongráotól a Gyilkostóig mindenünnen látni lehetett 
a havas fejinél  felszálló  fiistgomolysgot,  körülötte párásán 
rezgett a levegő. c,gett a Lihavas. 

A gyilkoatói legközelebbi csendőrörs vezetője azonnal 
nekifogott  a mentőexpedicii toborzásához, nihány munkás-
ember, villa-ő.' csatlakozott s a kisszámú c.iapat fejszikkel, 
csákánnyal, ásókkal felfegyverezve  indult el, hogy útját állja a 
dühöngő elemnek. Ui is csatlakoztunk a „havasi tűzoltókhoz* 
s csakhamar megtudtuk, hogy a tűznél, a Lihavas egyik 
mellikcsucsánál egy másik nagyobbszámu csapattal fogunk 
találkozni. A Lihavasnak az a része, amelyik kigyuladt, a 
vaslábi, a földbirtokreform  idején iginylis utján jutott a 
vaslábi román lakósság tulajdonába, AZ erdőtűzről a vaslá-
biakat is irtesitették s azok talán már neki ia fogtak  az 
oltásnak. 

Fárasztó menetelia után, megáradt havasi pataktól gör-
getett hatalmas kőtömbökön, vihartól kicsavart fenyőszálakon 
keresstül érkeztünk a Lihavas aljára. Fent a csúcs körül 
gomolyodott a nehéz lüstfelhő,  mintha egy kitörni készülő 
orkán okádná igleli füstbombáit  Mig egy órányi gyaloglás 
az fisrengetegen  keresztül s ott állunk a tűztől néhány száz 
méterre, egy bozótoBban. Előttünk pedig viharzik az isteni 
szinjátik. 

A sötitzöld fenyőkulisszák  előtt hol itt, hol ott buk-
kantak fel  a tűzpiros lángnyelvek, sziszegve, reosegve, ro-
pogva bujkáltak a hatalmas törzsek között, mind milyebbra 
vájták magukat bélijük is nihány óra alatt megemisztettik 
az ivszázadokk&l daooló fenyőóriásokat  öijöngS lángtenger 
lobogott az ig feli.  Útját osak üszkös, füstölgő  romhalmaz 
jelzi. Hamu, korom, megpörkölődött fatönkök  osatamezeje. 
Néhol állva maradt 1—1 faóriás  a szinni igett ágkarjait 
reménytelenül tárva az ig feli.  A szil niha belekap az el-
égett, pernyis talajba a ilyenkor szikrazápor szállt a magasba 
s mint osillageső sodródott a távolabbi esuoaok feli. 

Nehiz leaz itt emberkiznek gátat vetni a tomboló elem-
nek. Kioai csapatunk tehetetlen volt, a vaalábiak ia csak ni-
hány embert küldtek a tűzoltásra, akik moat tanáoatalannl, 

a szerszámaik nyelére támaszkodva bámulták a tüzet. Árkolni 
a sziklás talajon lehetetlen, fadöntis  pedig az embermagas, 
sürü bozót miatt hiábavaló munka. 

Közben a szomszédos hegyoldalból is keskeny füst-
csík emelkedett fölfeli.  A szilhordta szikrák felgyújtották  a 
szomszéd erdőt Itt még lehet segíteni. Ujabb küzdelem a 
sziklákkal, bozóttal, amíg leereszkedünk s lelmászunk a szom-
széd hegyoldalra. Itt még osak a bozót ig s nihány órai 
munkával sikerült is eloltani 

A Lihavas ég tovább. S égni fog  mindaddig, amíg az 
embernil hatalmasabb erő, az ig zápora nem siet a havaa 
segítségére. B o g d á n I s t v á n . 

Az erdő gyásza. 
Csendes néma estén, hasadó hajaalkor, 
Az őserdők cBendje felsóhajt  olyankor. 
A titkos cBendeBBég csendeB birodalmán, 
Saarvasbőgése aug, akárcsak aa orkán. 
Fejét büszkén hordja, díszes koronával, 
Balezug BB éjbe szerelmi dalával. 
Keresi a párját, hívja forró  vággyal, 
De szerelmi dala, nem jár viszonzással. 
Fe hsvltett vére nsm hagyja nyugodni, 
Gyengébb elenfelét.  kópea letiporni. 

Sövid összecsapás a gyengébb menekül, 
pedig büszkén áll, mint győztes egyedül. 

A hajnal pirkadó vöröa árnyával, 
JátBzadozlk gyöngén büszke agancsával; 
Harmatos sörényét megráava erősen, 
Bdsske, karcsú képe látszik oly merésaen. 
A fák  Bürüjéből, görcsös azorltással, 
Gyilkos fegyver  roppan vészes pusztítással. 
A Bzarvas megtorpan, menekülni akar. — 
Lábal nem blrját..., vóres lesz az avar. 
Saép karcu termete, lezuhan a földre, 
Haláloa sebétől, omlik plroa vére-... 
Reggeil frlBS  harmat párolog vérétől, 
Szive lassan dobog, — égő ezarelmétől... 
Meghalt lm az erdők koronás királya 1 
Siratja báláiét erdők Bzertt gyásza... 
Nem hallja titkos csend szerelmi hős dalát, 
Eívesztl fejiről  büseke koronáját. 
A fenyők  ágai busán hnjlonganak, 
Kifejezést  adva néma fájdalmuknak.... 
Aa ijedt madárkák félnek,  nem dalolnak, 
Saomoru végzetén ezen nagy halottnak. 

Csiky  Mihály.  lio. tanár. 

Egy kis meteorologia. 
SaeptembT hónapban a legmagasabb hőmérséklet 

a hó 16-án volt 27',5'-  a legalacsonyabb hőmérséklet a 
hó végén 30 án volt — 4°.5', a hó slején 6-án a hőmér-
séklet 0° ra szállott, ami a még meglevő zöld vetemé-
nyekel fcfórráata.  Ae egész hónapot a százazBág jellemzi, 
a hó elején 3-án volt egy kis 2,0 mm-es csapadék s 
egész a bó végéig semmi eső. Ö iBzesen e hónapban 60,0 
mm csapadék esett. Aa egéez hónap végéig végig hú-
zódó szárazság érzékeny károkat okozott, egyeB helye-
ken a sarjú valóságosan elégett, gyümölcseink fejletle-
nek maradtak, az őszi száatás-vetés megkésett. 

Meteorologiei  illomis,  Gheorgheni. 

H I R S K . 
— A kösbirtokoBBág most vasárnap tartott 

rendkívüli köagyüléséről — lulyazttke miatt — csak a 
jövő számunkba hozunk részletes tudósítást. 

— Iparos ügyökben oaak a oéhek járhat-
nak ol. Az iparoscéheket hivatalosan értesítették a 
munkaügyi minisztérium rendeletéről, amelynek értelmé-
ben ngy á minisztériumban, mint padig más hatóságok-
nál Iparos ügyekben caak aa IparoB céh6k juthatnak el. 
A hatóságok Iparos ügyekre vonatkoaő beadványokat 
csak a céhektói fogadhatnak  ol és Ilyen Ügyekben csak 
átok járhatnak el, akiknek erre aa UletA céhtől, vagy 
a cébek sz'ivétségétől megbltámk van. 

— Szabadságra induló hadgyakorlatoaok 
figyelméből  A szabadjára Induló hadgyakorlatoaok 
utacáBa szeptember 30-lka óa október hó 30 lka között 
annak a csoportos kísérő menetlevél alapján történik, 
°malyet az illetékea vasúti állomás pénatára bocsát ki 
a katonai csapattest által kiállított kollektív kedvesmó-
nyps utazási Igazolvány felmutatása  ellenében. A kisérő 
vasúti menetlovélre rá kell vezetni a szabadaáglevél 
számát is. Abban az esetben, ha a visBaatéréBnél egye-
sek lemaradva a csoporttól, külön utaznának, ngy a 
visszautasáékor fel  kell mutatni aa illető állomáa pénz-
táránál a katonai csapatteBt által kiállított egyéni Baa-
badságlevelet, amellyel — mintán aat a vaantl pinatár 
IB láttamoata — vlsaaa lehat ntaanl. 

M Ö I I . 
1939 éri október  hó 8in: 

SHANGHAI  BORZALMAI 
főszerepben:  Diók Powel 

mig 
október  16 én 

SZENT  ÉS  A BOLOND. 
Agner Gunther  regénje nyomin késsült  Blm. 

Főszerepben:  Hant  Stüwe, 
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Mult hét. 
— Chamberlain angol miniszterelnök szerdán dél-

után nagy beszédet mondott az Alsóházban. Chamberlain 
megemlékez itt Ribbenirep moszkvai u'járói es meg-
állapította, hogy annak három fderedméoye  volt. Az 
elsó Lengy? ország negyt d'k foloaztáia.  A második fő-
endmíny, nzegezte le a miniszterelnök, aa vo't, hosy 
as egyezmény révén a német és oroBa kormányok a 
tartós béke alapjait véltek lehelyezni. A harmadik fő 
erűd mény az a gazdasági kapcsolat, amelyet aa egyez-
mény kilátásba helyezett. 

Bizonyos körökben, folytatta  Chamberlain, fel-
szólították az angol kormányt, hogy határozza meg a 
fejlemények  következtében szükségesnek látott uj po 
liiikájának vonalalt.. Bevallom semmit nem látok, ami 
arra késztetne, hogy megváltoztassuk eddig elfoglalt 
es helyesnek vált álláspontunkat. Nam valószínű, bogy 
m ndau Moszkvában elert ma még eredménynek Iát-
BEOU siker javára ls leás Németországnak. Semmi 
Blncs, ami maggyőzhetné Angliát és Franciaországot 
arról, hogy más méltó vlaelkedést 1B tanúsíthat, mint 
azt, hogy mozgósltBa a két ország és segélyforrásának 
renden orojat, bogy a háborút teljes erővel folyt'it-
hasea A babom megindításának közvetlen oka Lengyel 
CRÁRÁ; veit, de az alapvető o\ még Bem BZ volt, he-
nsus az, hogy Anglia és Franciaország tűrhetetlennek 
thriottik, kogy olyan helyzet legysa Európában, hogy 
a n. paknek c;ak a között lehetett válfsztsnl,  ífg> 
vsgy szabadságukat Vc-szi ik, vsgy mindén erejüket 
moígó-itinl kell saabadaágu't védőimében. 

Augiia éa Franciaország polgárainak lesújtó több-
súgd azt akarja, hogy legyen vége az erősaak uralmá-
nak éa olyan kormányok veaeSB k̂ az államok ügyét, 
a.iialyec megtartják adott szavukat, Semmiféle  fenye-
getés nam azadályoihatja meg Angliái ÓB Francia-
országot, hogy kiharcolja kitűzött célját. 

— Ciano olasa külügyminiszter berllnből vissza-
tért Romiba. IilletókeB körök szerint az olasz külügy-
minHi'.-rrel folytatott  tárgyalások három pont körül 
torosak. Az első pont Kaleteurópiaak Naai&ioraaág 
es Ortiíoiuág álcái történt ujjárendeséae, amellyel 
kepcio aibsn német vezeőicörtik haofcoita'.ták,  hogy 
tz nem érinti kedvezőtlenül O asüország érdekelt. A 
mádttlii. pont a nyugati batalmak álláBfoglaláBa  volt 
Nám/no.'-z^gíal Bzcmhen. Német felfogá]  aztrint a 
icogyei kérdéa mjgo'dása után Acglía ÓB Franc aorazág 
biimsri megszűnt minden háborús ok. A harmadik 
punt a bekével, i lető^g a háború folytatásának  a 
ith.-ióaágévei foglalkozik.  Eazjl kapcsolatban Maesoli-
ciauk, aki a fasifzia  ideologii érteimébea mindig a 
béco nlve vo't, nágy szerepe lehet. Ho^y uémetország 
mláippon képzall el a beké», azt Hitler kancellár leg-
kot.lebbl b«Bzéd«ben fogja  körvonalazol. 

— A lengyeloraaágl námet-orosa demarkációa 
voaaiat előbb a Vidatula mentén á'lapliot'ák meg, sz án 
elioithi a Bug folyóig  s ea annyival inkább fontos, 
meri Njmoiotazág a Lengyelország újjáalakítására vo-
natkozó tarvót kiierjsas.hsii az eg4aa lecgyalek által 
Ukoti urUeíre. Eîi a tervet Hitler legközelebb ÖSEZÍ-
ü.ő blrcdJmi g;:ü.ésen fogja  fcnnrietnl. 

— A szovjbt lapok híradása sssrlnt az o;oiz őizl 
h»djy boriatokat a száiaőkeletl máBodik hadaeraghad 
miivs ttl területén tartják msg, amelynek központja 
KibtrofBikbaa  van. 

— Huaan tartományban a japán erők szeptember 
23 óta 19 kiaal divíziót tartanak bekerítve. A frontról 
orijzji; ugujabb joloutés Bserlat a japánoknak Blke-
rut d ibtő ci«pást máralök a kínai Ciipatokra, amiket 
mc-gaemmlaitettak. Huiian éasall róBzaben IB a japá-
nokra aikerea hadműveletek folynuak.  A kinai.tk több, 
mint iií-zur halottat hagylak hátra. Az utóbbi belek-
eni »ia>Uk veaatsaég' i tübb mist 30 e/cr ember. 

— Aa Eşye îSlt Á lemok külügyminisztériuma 
f  VóíTctta az öyszea Európában tartózkodó amerikalv 
t.,r, törjenek vissza, de nem hadviselő államok hajóin. 

— Pal jugoszláv régens herceg kihallgatáson 
fojadn  a belgrádi magyar követet. 

— A b£ovjot karmáay Finnországot és Lntorssá-
got íj u n öbzíoaoate, bogy a szovjet—észt szerződés-
b e hason ó egyetményt kössenek a Bjovjetkdztirsa-
sággal. 

— Az OI&ÜB kormány nagysiab^su telepítési tevé-
k-̂ j .S3i.bii k.zd. A jelentés Bziriut Muifcoiial  f>i>yí«tíi 
t»: rja Líbia gyarmatosítását. A mult év októberébea 
T RJU;» flleul  rob-m 20 éves fordulóján  huizezer olsez 
i.'l'paj indult aa ésinkafrikai  OIBBB gyarmatokra. Es 
ÖV okuoarébsn újra 20 cssran mennek. A telepesek 
szim^-a 1800 közBéĝ t építettek fel. 

— A német s-.jtcügynökaég jultnlóaa sserlnt a 
témtt kormány elhataroata, hogy Mlnch n mellett 
Bita mas fogolytábort  létesít ezerkétszáz lengyel tíiz 
Híám .r.i, fiUik  -özött aok tá^oruo'; ia van. A thzteke', 
kdiŝ Aa k'isiegény szolgálná kl. A nemzetközi tervé-
nyeimk magfelelően  a fô o  y lengyel tisztek rz egész 
habuia időtartama alatt ugyanannyi fizuiéit  ólvezaé-
ntk, mint a német liBitek. Fizetésüket folyó  aaámlára 
helyezné el a uéunt kormány ÓB folyószám'ájukró' 
bseyit vehetnének fii,  amennyi megélhet Uükhöz Bzük-
Brijoa. A táborban elárusító hely la lenne, amelyből a 
foglyo-  hozaaju-;hatoának al.dsn BBÜkséjeBhea. 

— Aa anţol légügyi mlnUsterlum közleménye 
saerliit az angol légierők több felderítő  ropüléat véges-
tok Németország Matt. A felderítő  repülés alkalmából 
héifőa  éjj >1 BZ augol repülőgépek elrepültek B >rlln ÓB 
Potsdam felett  is. 

Franola IntOnetben tanalt n0, olosón árakat ad 
Cim a kiadóhivatalban. 

A leggazdagabb rózsatö. 
(Emlékkönyvbe). 

A szeretetről többit iml, 
mit eddig IrtaSr, nem lehc<: 1 

bár lelkünk 'e^acebb rózaabokra 
aa Istenadta fzi'etet. 

So'ínn lilíet isk rózsabokrot, 
.szerMnl" tudnak tán aokao, 

de mégla olyan kevesen élnek 
eaen a földön  boldogan. 

Testvéri ha Jésu«4rt epedsz csak, 
s e vágy szivedben nagyra nő, 

BBlved kertjét betölti o ssép, 
egyetlen, gazdag rfzaatő... 

Földei  Zoltán 

Apróságok. 
Ui nem értük a békebeli magyar életet. Nem 

ismerjük ano» minetét, küzdelmeit. GyermeHk vol 
tuok, iRkola pkdokban ü tünk. E (y boldog kiegysn 
suiyotois kornak a biü'Oî áíAbfin  készítettek a n\u 
ifalmas  jbvőr-i. Annak a kornak nem voltak olyan f-1-
göogyö'ő problémái, mint a mainak, amelyek irgoliraí-
IÍEU! mcgukkal sodornak gy rm ket — ereget egysrint. 
Aiíok ae idő* progr :m»zerUen tlmólték a gyerm?ket. 
S.'ó.'ftl  valahogy ugy volt, hogy BB afckori  gyermíh 
a:mmli Bem tudott a „komoly* dolgokról. — Nam 
Mókáig tartott. Egy nap mi -d?n ossz'oni'ott. Az a 
nemiedét, amslyet az iikola p^djaibau ért el a véfs 
végzet, aorá több szenvedésoítl: és mrpróbáitatásssk 
került az első vonalába. — J itt a háború, az azutáni 
elet a m-.ga kegyetlen örvényiésével és végképpsn 
beaárultak mögöttünk azok a hhatőaégek, amelyek 
hatalmi támogatáBBal lecdltettók a Borsokat a fhtai 
jövőket. — Mi llvf-o  élitet már nem Ismertünk. UT a 
magunkra marsdásnak az „önellátásnak" hiizde'mes 
kisebbségi sorába kerültünk. Oda, ahol keidetben egy-
két évig a váitoaás kezdeti megdöbbenésében ugy lát-
BfOtt,  hogy agy nagy tetivériségbe, szeretetbe Eodorta 
a vibar a magyar lelkeket. Alig tsríott valameddig ez 
n sut rt menyre jogo-ltó uj ék-íkezdvB. R^vldvsen je 
leutkezett a azétbutás magyar áika. A szeretet helyebe 
boilpjtt az egymáa gyűlöletének, gánc^oiáaáoak, ez 
ármánykodásnak, a jeient<etáRnak járványa. Jitt u 
külön utakra való tévedés bora. Ej egyra inkább tel' 
jesídett felettünk  a végzet. Kezdett látszani, hogy nem 
vagyunk alkaimaEok aa önelUtatuakra... EiEŐaorban 
azérs mert magyar a magyarral Boha nem tud egy 
utat járni. — Nag" keseroaég ea, amelynek naponként 
érezhető a vigasztalan jövő felé  sodró átka. — Vbjjon 
Igy volt ea mludig. Aaokban az Időkben is, amelyekről 
írásunk kezdetén ezt említettük — hogy mi eziket 
nem értük... 

• • 
• 

A szürke polgárnak la jogi van gordilkczul. 
T-rmsszetosöD- c»k a m^g^-aţedstt keretek közolt. 
Hiszen az embernek nina nagy iţ4nye. Da ugy-e 
mégii sokszor adódjak a« elgondolkozásra alkalcine 
iém»k. A szamot éa agyat verik kl, ezek ez életünket 
felforgató,  egiik p.rcről a másikra fordi  att érte'met 
"sapó tételek. Ei laaeen bele lehet bolondulni azoknak 
váltakozó lramaba. 

VliágoBabban szólva az embernek ciak egy röv'.d 
életen la mindjárt a szemj előtt váii értelmetler.au 
az egész küzddlmének, cíijának egykor! tartalma. I.t 
vágjunk ml. ez a mai nemfdek.  Az iskola p'djalbói 
kiemeltek. Uesoktól kezdve, Wolblnlán keresztül, Lem 
bsrg o, Vursóu át hosszú esateidők vérzlvatarsiban 
TR.brg<>tteMék velüak az oroazt egieasn a Z'.IUCJ nevt' 
halár folyóig.  Hilomra dög öttUnk a gtillciisi srr> at7. 
Megismertették velünk Bruszllow tömeg m^siárszékjal 
iói el egészen W .d.WMZ>otl< a hid fogo  y élet mlc-
d"n öriimít. — H inti nam tiródött azzal, hogy mi«r( 
A polgárból kítoDává aiaku'.t goiyófogónak  airor aem 
voit önálló valeuúnya. Ejyazóva!, az orosz, veszede-
lem volt akkor é* életünket, vírliniet vlo<l knllett a 
oajy henger elé. V.;tuk is. Di mannyl leik^SL-déssel.. 

Mi, mikor BS oroRa birodalom nyugati caápjs1 

megjelentek iz ucsoti Bzcro3n4;, amisor a vörös h^d-
aerog ot; á l a Kárpátok bé/cla, amikor Drohoblcs, 
8 rij, L i a b c r í — aa egykor annyi cs ki azé o l y vérre: 

z atou tnrüietekrői iimái Bsáil az uj ertelmet és máe 
tartalmat kapott hadljelentés, akkor az embernek Bía 
b^djoi lega'áib annyit gondolkozni: hogy vájjon miért 
is ettük meg a hókat. 

* * • 
Vasnak szírt mogeyu^tató dolgok ls ebben a 

lyugtalan vl'á^ban. N 'in la kall értüí maseze msnnl. 
KisÖtiüní vannak. I y-a a köszöaés üjyi. Világ-'rl 
som akarunk bele fcoiondu'nl  ebbe az olyan ezép^u 
fejlett  bul'.ur j^ldnsi^üe. Csupán beplliaai^st sseret-
aenk tenni ezael kapcsolatosan a vidéki ujsÁgirás mű-
helyébe. Avon a munkt területei, ahol kÖ(»i-Bségból 
isjiyen és bérmentve Bzoigálják a magyar betűt, lu 
bizony ugy áll a do og, hagy egymásból táplálkoznak 
a 8Berke8alőstRek. Nlr.caeu állandó kedv az ÖOÁÜÓ 
iarmjlesre. Amit egyik kisajtol mr.g4bó! egy jóívdvü 
pilan^tában, az körbe Jár hónapokon ttereaztai e 
ssomasidoa vármsgyjk heti lapjain »k hasábjain. Csi-
nálom ón ÍB. más 1«. O yan hallgatólagos egyezség ez 
kösötiünk. Nem nevezünk meg semmiféle  forrást. 
Nincsen aemml ba] emiatt, aa úgynevezett szerkesztő-
ségek között. — Igy volt a köszönés dolgával is. Bgy 
Ízben végső elkeseredésünkben Bsóvá tettük a CBUI 
Lapok „aprcBiga'nsi." rovatában est as anomáliát, ami 
nálunk a közsöuéB terén uralkodik. Mint ártatlant ét> 
sajtópert nem okoaó hálás témát haaanáltut Ssldiuok 

henne minden neveletlen ember», mentettük a lólz ést. 
Mindenkire vonatkozott, még s» vett^ seekl mag ra. 
Mondom olyan Igazi nagyffwU  jW*W ciondb etne, 
t^tozó bíbort át volt a köszöntről utz-.dot: 
"nrÓHig* Da m! történi nvomábaa. A ; sorsot, I-OÎ, 

elkezdve BiatmártAl ud^n bozeáuk b ̂ onló vid lí 
harsona fel^p'a  a saót és het.'pn l -re zt-1. m-«> 
indoU a ml ryoTüdo'ialaton a b«aduest nem l,im-rfi 
paraBzt eirberek mo'dVása. Mrd'n ^ v t b dv.j• r-; 
üulyoa események eltörpüllek mtllette. — Motiooa 
vannak még megnyugtató dolgok ia ebban a nyugta», 
világban. Az, hogy vannak mindenfelé  a koszon AH fo-
galmával hadilábon álló emberek. Es ezek éppen olyan 
gyűlöletesek a világ minden sarkábac, mint ná'uok 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Meghalt dr. Györffy  István. A migvar 

tudományos világot nagy veFzieíég ért^ D;. Oyo £fy 
I-itváu eurípai hirü etnográfus,  a Néprajzi Miit um 
vo't igazgatója, a budapesti e?y >tem nopröjz-ianírí k 
ask tankra, okiób^r bó 3 ár, iréasstel» rcel'eü, >. 
vérzéB követktzioben, 55 év .'3 korában iH»gha'«. Kua-
aági zzŰ Pté.ü, aki măr fli'.al  koriban f̂  itin* ir.ea.i 
néfriíz;  tudairáayoa KU-káival. A Kőröseid m ĝ» ^ 
siginák t;!(>pi -sl vi-zooyii; feldd  r.osta s m v a BÍ.-
bo:u <jlő;t Vtjdi>, me'y rouoíája u'iorő, ui fz  '.p^n C'Í 
szerinti, pft.d-it  adó rauik.i voit. Az u'óbbi svait>so 
ugy az i gy t'ml kit-d-áró', niiai 3 bói»po^ t^fo  va-
mokon Oi-flEB  t'.'r^g ifjút  vezo'et; be a toajtyfir  r.ipi 
iuUto roui^s iím:r»teibe. A fiiţat'oa  ás ii.r.oi -3 
bunvt tudós no«y verztceége £z uj jotift!  tr !gi:mcsj-
do:t magyar n^pr.-jzl tudomány03?íjg;ík A ko^ve-Ari 
Hí el folyóir  it ,bíujabb acámabas jeúct m g G affy 
Isivápuak értbkee, egérzes uj sz'mpanto'- szfüir.t  meg-
írt tículminya: „Az uj magyar mliveódia aUpjii" 
cimrn. 

— Felhívás. Octóber 27 lka utolsó da u na aa 
állAonpolgárs?gi iiBték kiigászitÉséaek. Esé-t lstna.s'ten 
fl^yel&iiztotjak  azokat, aVik aunak ldejéu kimar. di»k 
hz áüaxpolgéraági ö'BSeirá:ok alkalmival az áli--in-
po:gári;igi né" j iiyetkílibíl, hogy 1939 okióber 27 ig 
olvrtUnli! |eî n'.kcüzen;<k ez liieié^a iöíd.-gi öl6;j".r6-
B'gotnál. E« a hatáildó :-« legutolsó, caestul tsm lehet 
elintézni aa ügyüket. 

— Aa iparos tanonook tanfolyamairól.  A« 
ipar^yxkoríá^arói FZÓÍÓ ter/^ay 60. pz-íKrbsh a'6.rj:i ^ 
ország lAQOBcal i-.ko'al cvfo  a sz^ptumbrr 
15 ével való megkezdését. Figyelembe véve azon körül-
ményt, fcofy  a tanfolyamok  t-uerőlnek cagycbb r;'p.ze 
gyakoriéira bahivatot;, a tanfolyamokat  cem l.-h< =tt 
megkizlíol e rondea ldőbsn, minthogy a bel/eit^iv-
Sbket ntm l hetctt » folyó  é~l az->ptQmber 15 .i ; esn-
közi'ni e kivételes híiysatbín Mts részről p:d.^ a 
vállalatok éppea sz-ptem'uer folytímin  iogsdiek f-i  ía-
noacokat, akiket n-̂ ui ira»b-»tt8fe  be seeplembsr 15 
Ugyon^zru kivátelts helyzet isdoiaibó. asz Hők eik".-'-
tek a gyermekeidnek a vá'UIaío'faál  tmoncul va c ó 
aaogMt-*'tArt«»!. F-n:i'-k flgy?lenvbj  vóHlóvel a minist-
t'rlum 37 793 —939. sz^mu dinlvjoyével ol'nt roita a 
ianfoiyair.okaali  október elEejével vsló mtgcii'.ás í. 

Két hold sz&ntó, vármegyei ut mellett 
eladó. Cini a kiadóhivatalban. 

XT  a r r ^ l n n t - i t t báaokhoa ajinlkoalk. — önállóan 
Y a l A U l D U i i y t B „ nj ruhát, átalakitáat éa javi-

tásjkat Címe megtudható a kiadóhivatalban. 

Bgy jó karban levő modern gyermek-
kocsi eladó. 

Érettségizett uriloáoy román, francia  és latin 
nyelvekből órákat ad. Cim a kiadóban. 1.2 

I j f a w t t l  Vfefe  di^ay^swtlÜábM, 

„VICTORIA" • 
Általános Gazdasági Szövetkezet 

Sândominic. 

Tudomáséra  hoztuk  az érdekelt  gazda-
kőzőnségnek,  hogy ezantdomokoti  gőzmal-
munkban a gépszerelőit  befejeztük  s mos-
tantól  kezdve  a malom a nap mindéi  szaká-
ban az őröltető  gazdák  rendelkezőiére  áll. 
A gép felszerelése  következtében  fűrész-
üzeműnk  nem zavarja többé az őrlést  a igy 
a közönséget  a beérkezés  sorrendjében  azon-
nal ki  tudjuk  szolgilni. 

SAidominio,  1939 október  5. 
.VICTORIA" 

Általános  Oazd.  Szövetkezet 
Malom-  osziily. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb és legtartósabb 
kivitelben a legjutanyosabb 
á r a k m e l l e t t eaakönö l a 

Vákár üzlet , Mercurea-Ciuc. 




