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Constantin Argetoianu 

királyi tanácsos, miniszterelnök, nki bölcs or 
sráglassal intézi Románia ügyeit s akitől még 
sok megértő intézkedést vár a romániai ma-

gyarság. 

Csikmegye összgyüjtése 
JózsefFalváért. 

Csikvármegye magyarsága összegezte an 
nak a gyűjtésnek eredményét, amelyet a csiki 
székelység áldozata és testvéri szeretete ÖSBze-
adakozott a tűzkárt szenvedett józseffalviakért. 
Az eddigi gyűjtés eredménye 243 226 lei, amely 
összeget a esik megyei rom. kath. egyházak, 
egyesületek és a Migyar Népközösség gyüj 
tőit össze és juttatott rendeltetési helyére. 
Esen kivQi természetbeni adományokban, ruha, 
ágynemű, fehérnemű,  bútorok, épületanyagok-
ban öbszegyült 60.000 lei érték, amely rövi 
desen rendeltetési helyére fog  BBállitta'ni. 

A gyűjtés tovább folyik  és rövidesen Csik-
megye eléri azt az összeget, amely számaránya 
szerint reáesett a Jjzseffalva  újjáépítésének 
nagy áldozatából. Még körülbelül 70 ezer lej-
ről van szó, amelyet Islen segítségével még 
adnia kell ennek a vármeggy^nek, ahol minden 

magyar ember olyan egyűtttaő lélekkel fogta 
fel  a segítés kötelességét. EIBO a helyen kell 
megemlítenünk többek között Csatószeg, S;ent-
Bimon, Dánfalva  és CsikezentdomokoB községe 
kot. Kérnünk kell az elnézést, hogy egyenként 
néni tudjuk ezen községek lakóinak nevoit 
a nyilvánosság elótt megemlíteni. Ellehet mon-
dani, hogy nincsen senki, aki kimaradd volna 
aa adakozók sorából. Csatószeg község igy 
1322 leit, 6 párnahuzatot, 20 törülközőt, 1 zsá-
kot, 2 lábravalót, 4 férfiinge*,  14 törülőt, 1 in 
get. CaatÓBzog 2676 iej', 48 törülköző', 17 taka-
rót, 9 párnahuzatot, 2 lábrsva ót, 1 zsákot. 
Dánfalva  1026 leit adakozo't most másodszori 
gyüjtésébeD. Csikszentdomokos pjdig 17.301 
(ejt adakozott, amelyet jövő számúikban egyen-
ként is nyugtázunk a nagy nyilvánosság előtt. 

Amikor közöljük A csikmegyei gyűjtésnek 
eaeket a felemelő  adatait, még megemlítjük, 
hogy több községünk aagy jégkárt szenvedett, 
azonkívül a szegénység is nagy méretekben 
lepte meg népünket és ennek dacára megható 
volt az együttérzésnek és áldozatkészségnek 
az a megnyilatkozása, aamiy a csiki falvakat 
áthatotta enuak a degitő akciónak során. 

Einek igy ia kell lennie. E*y népiek leg 
nagyobb erénye, ha nemcsak jólétben, de külö-
nösen a szenvedésekben éo nyomorúságban 
együtt lud érezni. Tud áldozatot is hozni egy-
másért. És mindig számithat az együvé tarto-
zás öntudatos érzésének csodákat miveió, építő 
erényére. Csikvármegye magyar közönsége 
megmutatta, hogy a sorsnak csapásai között 
tud még áldozni egymás felemeléséért.  És hálát 
adunk IsteDnek, bogy a nohéz megpróbáltatá-
sokban nem fásult  még meg ez a minden né-
peknek legfelemelóbb  tulajdonsága: az egy-
másért való áldozatosság. 

— „őfelaege  születésnapja. O.tóberiió 16 sn, 
hétfőn,  Őfelsége  a király születésnapján a hatósiRok 
ÓB az iskolák szUcetat tartanak. Aa isko'al és Iskolán 
kívüli országőrszövetküzetek ünnepi keretek között ülik 
meg Őf?lBég>t  születésnapját. Az ünnepi műsort hálaadó 
Istentisztelet előai meg, majd aa országőrpinncsnokofe 
a műsor kentében előadást tartan *k az Urakodóoak a 
n»m««t| t m'nden A»*h»n «""«h zvitt nurv Ifco'éB  Írói. 

Búcsúzás Zsögödtöl. 
Amint arról beszámoltunk, Zsögöd tüaséget hosz-

azaB tárgyalások éa többszöri próbálkozások után végül 
is Cslkaaereda városhoz csatolták. Mint minden kez-
deményezésnek ugy ennek Is vannak elégedetlenjel és 
helyeslői. Bi természetes. Szempontok lehetnek ezen 
az oldalon és a máilzon la. Ml mindanoa-jíra ugy lát-
:u'x, bogy máshol ia ez a világrendje. A városok tő-
szomszédságában fekvő  falvakot  felszívja  a város 
levegójq. Igy volt az Ziögöddel la. A feni  említett 
levegő e'ősaör megrontom a Baékely falu  karakterét. 
A házeorok ezután hosesértek a városhoz. A falu 
lantán m\r nem volt sí víroa Be falu.  A sgeraünk előtt 
játfzidtak  le szörnyű vlvódisjl a kétféiesig  között. 
AÍ m:»r nem volt élet, amit Ztögöd rendezi». Jobb 
volt igy hitározil, ahogy tőrtént. Legyen város Zsö-
gödből... 

Mindenesetre fáj  községet, falut  temetni. A falu 
aa élet gyökere. Annak tlssta levegője, ősi kulturája 
a lendítő erő Ba táplálja as életíolyamát. Minden nép-
nek nagy érdekal fttaődiek  aa egészséges faluboa. 
Ahoj, amelybon áhítattal őrzik a hagyományokat a 
ruhától an erkölcsön kereaatül végig aa élet minden 
voaaián. Hi a falu  nem olyan, mint amilyennek lennie 
kell, akkor jobb ha vá'oa lett... 

BacBnzóul ideirjnk mind azt, amit tudunk erről 
a rágl közs égünkről a smolyet most a város magához 
ölelt. Nem tagadjuk le egy percig asm ebben a nász-
ban ezt, hogy Ziögöd volt előbb. Sok száz évvel ezelőtt 
Ziogödni'k a határán keletkezett Szereda mlat vásáros-
bely. Ziögöd határa még a Bzékelysk előtt ia lakott 
terület volt, amit a Három vár, a fürdő  fölötti  Várhegy 
éa BZ O.i-hid melletti sziklás Vártetó nevazetü várak 
romjai, az ott talált agyag- és bronztárgyak ls bizonyí-
tanak. Ba a hármas vár rendszer valószínűleg azért 
épült éppen ezen B helyen, mert a zsögödi szoroB 
védelmét szolgálták a délről Felesik felé  igyekvő ellen-
séggel aaemben. 

A falu  keletkeaéséról pontos adat nincsen. Góti-
kus temploma a 15—16 ik századból való leht-t. 
1686-ben „Seogeod'-nek, 1702-ben „Sagöti* nek Irtás. 
Az 1694 -s talárbetörés levtretéáébaa a Ziögödlek ia 
résst vettek. Miként a Szsntlélskiekcek a „Vereskép" 
nevű emlékoszlop, a Fitédiaknak a .Xántus-líépolna" 
agy a Zicgödiaknek a .Vér-kápolnája* épült a tatár-
verés emlékére. A vériápo'na romjai még kivehetők 
ma la, a Szentvér fürdőtől  kb. 100 móte-re déli irány-
ban a gyep alatt. 

A községnek nevezetességel közé tartozik a Miké 
család kúriája, amelyben ma bntorgyár van. A Mikó 
család főUrályblrókat  és főispánt  adott a megyének. 
A templomot ls valószínűleg ők építették. Caak Így 
érthető, hogy miért épült olyaa messze a falutól,  olyan 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Gyilkos tói szonáta szövege. 

(Szövege  ée zenéje Bálint  Ákostól) 
Tda a nepBngár, asocg a zö'd határ, 
Bé:cek, völgyek Integetnek, mlrden téged vári 
Fel a Nagycobárdra, e fenséges  tájra; 
Kint leszünk a bércek ormán, mlg a nap lesaállna. 

KöröB-körül minden csendeB, 
ügy egy kla madárka repdeB; 

(Z-) A kis patak caobogáBa B a virágok lllatárja 
ö szevegyül a csicsergő kis madárkák énekével. 

Oh, mily kellemeB 
Ba a nyári eBt I 

(Ging...) 
(4a estharangnak vsráaa-aaavára 
S a nagy mindenség Imára hangolt 
A bérci fenBlk  visszhangja BBÓI 
Lélekkel áldja BZ Alkotót. 

(Ha u-u...) 
Az esti szellő fnvalma  zengő harmóniába fog 
S aa utasokra a hold Bugára oly szépen mosolyog). 

(Oh, legtisztább zöngeménye aa erdők csendjének I 
Nyugta* d meg a fáradt  testem folyamán  az éjnek I 
Mámorral telt lelkem éral mnzalkád varázsát, 
Ringass, BUBBB, mlg a hajnal bontogatja Baárnyát!) 

Síri csend — fent  éa lent, 
Minden alsalk már.... 

Biboroa a agártól ragyogó küllőkön 
dereng a pirkadó hajnali fény; 

Oiallk a félhomály,  ébredea a világ, 
a a néma terméaaet életre kél. 

Édesded csókjára aiüa kelyhét kitárja 
vadróasa, kökörcsin, kla gyopár mind 

S harmatos fOasáinak  csillogó gyémántja 
a tájra millió fényaugárt  hint. 

Majd kibontakoava, mindent fénybevoova 
Usaik légi utján a nap fénykorongja; 
Felér a aenlthre, perzaelőn ngy tűn le 
Teljes pompájában a szép hsgyl tájra. 

L -nt a völgyi alkon legelésző nyájak 
mélabú] kolonspja hangzik édesen, 

Mellette a pásztor fújja  furulyáját, 
nem zavarja semmi most a z'ild gyepen. 

Ob.üe dráea, úb, mi szép) Nézi halandó, nézd, mi Irisa, mily gyönyöra ez a vidék 1 
Nézd. oli vándor, e vidék!) II 'I II II 

Iiten adomanya, 
Isten adományai 

(Moll.) 
De Íme, egyre távol keletre 

nehéa felhőknek  CBoporlja int 
B felénk  sietve, vihart jeleave 

sötét gomoly ként rohannak mind. 
Nemsokára villámlik ós megaendül aa ég Is; 
Bőaa vihartól, vad orkántól vlBazhangaik a lég 1b; 
Éi egy szikla nagy robajjal kettényllva meghaBad 
S a tátongó nagy mélységbe dübörögve leszakad 
És útjában törve, zúzva, rombol, mint vad áradat: 

(Dur) [Ba-um I — Jaj I — 
S hol előbb a juhnyáj a pásator vígan heveréaatek 
S a fenyőfák  árnyékában báránykák hevertek, 
Olt moat holttá dermedt minden a földcsuszamlástól, 
Eltemetve minden élő a gyilkos aalklától. 

Ét a kis pataknak nincsen lefolyása, 
Mert a salklaomlás ennek végleg útját vágta; 
8 a vla felgyülemlik  laaau biztonsággal, 
Hogy betöltse szörnyű medrét óriás vla-árral. 

És a bérci kőszál megmaradt darabja 
Éjjel-nappal őrt áll a tóra vlgyáava. 
Ide Jár a székely erdei munkára 
Ş bámulni aa Isten ujját egy évsaáaad óta. 
Es e remek természetnek ékes templomában 
Zeng Imát aa „Oltárkőénél ősi dallamában: 
Baent ea a föld,  saent ea oltár, 

melyre minket állítottál, 
Oh, nagy Isten, parancsodra 

aaékely néped ma ls ott áll 
Vadregényes tájaidon, 

Bár ezer véss tornyosuljon, 
lm megértve rendelésed, 

Terdro hn.lva kérünk Téged I 

Adj erőt éa reménységet, 
Szeretetet B békességet; 

Áldd meg saükön kenyerünket 1 
Éi bocsásd meg vétkeinket! 

0), babonázd meg, svájczl vidék 
Mind, kl ez áldott földedre  láp I 
Tárd ki feléjük  Baépaégeld, 
Ejtsd bámulatba föld  népeit I 

LáBSák, mit teremtett az Isten hatalmai 
S ha az „Oltárkó'-nél némán elhaladva 
Htbzó vízesések csábítva vezetnek 
.Pokol kapnjá'-hoz, óh utas, ne állj megl 

Boraalommal nézd a aalkla-órlások 
Sorozatos tömbjét, mik közt vad hullámok 
Pisztrángjukat rejtve törnek napkeletre 
A „B.-káB-Bzoroa'-ban suhogva, peregve. 

VaráaBkópitVmlnden'lj VaráaslatoB környékeden minden I 
Százéves GyllkoB-tól ) ,,._„, . . . , . . . . . , 
Csodálatra méltó I ) Kóvllágod bámulatra méltó I 

Jaj, de Bzép, jaj, de szép 
E fenaéges  bérc-vidéki 

(Solo, dongókar kísérettel). 
Jó barátim I de még ez itt nem minden 1 
Még Bok szépet rejt e táj a keblében 1 
A turista s a vadása a hegycsúcsra mása, 
Bátor cserkóBa a sziklák közt kint tanyáz. 

Kl jön velünk a Balklákra gyopárért? 
Vájjon, ki ne lelkesednék e tájért?! 
.Bitraké a győaeleml' Fiuk, előre 1 
Tttzzünk zászlót az .Oltárkő* hegyórel 

Bár latenklaértéa oda feljutni 
S nem kell életünkkel könnyen játBaanlI 
De évezred óta ea a ml aorauak... 
Mindenütt aa latén kesében vagyunk. 

Ott vagyunk aa Isten 
k e - z é - b e n . 

Ghaorgbenl. 1938 május 6-án. 
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meredek oldalon, egészen a knrla közelében. Különben 
a templom értékes renalaaance szárnyas oltárát la a 
Mikó család adományozta a templomnak. Boha nem 
lehet megbocaátanl, hogy aat a mütörténelmi értékkel 
bíró oltárt néhány évvel eaelőtt fehér  olajfeatékkel 
átfestették,  mely hibát aoha többé még a várossal való 
össaebásaaodáasal sem lehet helyreboani. 

A falunak  lélekaaáma 1216. Anyagilag elég ]ól 
álló, lelkileg vegyesnek mondható éa amint már mon-
dottuk a falu  Ideáljától klaaé eltávolodott népesaéggel. 

Mosi már mindegy. Zsögödből egéaaen város lett. 
A bekapcsolódás tényével blaonyára rend teremtődik 
abbaa a kttlönös építészeti stílusban, amely olyan 
jellemfő  Bem város aem faln  nrhatnámsággal kezdte a 
vsroshoz való „közeladóat" munkálni. Hiszünk abban, 
hogy Z rögödből jobb városi anyag leBa, mint amilyen 
falunak  való volt. És főleg  hiszünk abban, hogy a há-
zasságból közös haszon származik éa ugy Z rögödnek 
mint Csíkszeredának hasznára válik aa egyesülés. 

Mult hét. 
Az elmúlt hétnek kétségtelenül legszen-

zációsabb eseménye a délkeleteurópai béke-
arcvonal kialakulásáról szárnyrakelt híranyag. 
Amint ismeretes Jugoszláv közvetitéssel meg-
egyezés jött létre Románia és Magyarország 
köiitt, amelynek első jeleként a két ország 
határán csökkentették a biztonság - v ideírni 
iuiézkedósaket. Ez a kezdet p;dig további jó-
viszony kibontakozásának előjeléül tekinthető. 

A sok rossz között egy jó hir. A gond-
viselés ugy látszik rátekintett a világnak erre 
a viharsarkára. DMkeleteurópára, a földnek 
erre a nyugtalan darabjára, ahol évszázadokon 
keresztül viharzott a történelem dühe. Ugy 
náz ki minden, hogy beke-arovonalba lehet 
állicaai itt Keleten eaeket a** egymástól és 
mindenféle  keleti veszedelemtől évszázadokon 
át annyit vérzett és szenvedett népeket. Mert 
az u.olsó gyermek is tudja, hogy amigitt romá-
non, bugaron, szerben, magyaron keresztül 
Biáatotc tőrök, tatar, amig mellükkel védték 
ezek a nâpek aa európai kulíurá*, addig sza 
badon fejlődjek,  nagyra nőttek a nyugati nem 
zatek. Amíg minket vert a sors keza, addig 
őt mintegy a mi vérünk áldozatán gazdagod-
hattak, gyarapodhattak. Legyen igy is egyszer, 
hogy atn g nyugaton folyik  a mérkőzés, addig 
minket melegítsen a béke áldása. Az a jótéte-
mény, amely elkerült ezideig s amelynek hiánya 
annyit tizedelte sorainkat a történelem során. 
Idagen érdekekért éppen eleget szenvedtünk, 
eleget faltuk  egymást. Ict az ideje, hogy saját 
érdekünkben végre rádöbbenjünk az egymásra 
utaltságunkra. 

Egyébként a történelem nagymester. Csak 
bizodalommal rá kell bízni a kiegyenlítődések 
lehetetlennek látszó feladatait.  Sokszor halá-
losnak látszó ellenfeleket  hoz egymás közelébe-
Ma dühös ellenségeket holnapra megbékít. El-
lentétes érdekeket egyik pillanatról a másikra 
képes közös síkra fektetni. 

Adja az Isten, minden népeknek legfőbb 
gocdviselője, hogy a történelem játéka most 
reánk fordítsa  ezt az egymást megbékitó, közös 
érdekeket és célt megszabó kegyességét. 

— Hitler kedden este lemét beszélt. A téli segély 
mozgalom megnyílása alkalmából leszögezte, hogy a 
világ egyetlen hatalma Bem tudja Németországot térdre 
téayazevUeni. Németország el van szánva, hogy a 
béke hajlandóságának elutasítása esetén felveszi  a 
harcot és azt mindenképpen végig kUzdl. 

— Németország gyors elhatározással Intézkedett 
sz Eszt és L9ttorezigb&n élő németek hazatelepítését. 
A« 1.1 élő németek 99 százaléka elfogadta  Hitler fel-
hívást és már el ls Indultak uj hazájukba, a d*nalgl 
folyóséba,  ahol letelepítik őket. 

— Mait hét keddjén elhangzott Daladler francia 
miolszijreinöknek és csütörtökön Chamberlain angol 
miniszterelnöknek, a Hitler kancellár béke ajánlatára 
következett és vllágsaerte nagy érdeklődéssel várt 
beaz-de. A beszédeket ngy Francia- mint Ango'orsaág-
fcan  több napig tartós heves sajtó véleményezés előzte 
meg, amelyeknek hangulatától már előre lehetett kö-
vetkeztetni a hivatalos álláspont ha'ároiottaágára éB 
kemény elszántságára. Ugy ls történt. E óbb Daladler 
jelentette be a világnak, bogy Franciaország el van 
tziava a háborút végig kUzdenl. — Chamberlain be-
saéd* pedig csak megerősítette a két orBzágnak azt 
a; együttes elhatározását, hogy amennyiben Német-
ország nem ad teljes biztosítékot arra, hogy a Lengyel-
országnak éa Csehszlovákiának okozott károk Jóvá-
tétetnek, akkor a végsőkig fogják  folytatni  a háborúi. 

— A nyugati harcterekről a bót folyamán  mind 
a kát fél  csupán járőr tevékenységről Baámo't be. 

— A nemaetköai politika közvéleményét élénken 
foglalkoatatja  aa a hosBaadalmasság, amellyel Saara-
csoglu törők külOgymlnlaaterl már három hete Moaakvá-
ban tartják. 

— A némát ujaágok hasábos cikkekben foglal-
koanak Chamberlain angol miniszterelnök csütörtöki 
beaaédével. A besaédet Bértőnek, engesztelhetetlennek 
tartják. Általában rámutatnak arra, hogy Chamberlain 
nem értette meg a Hitler békejavaslatát. Egyöntetűen 
rámutat a német sajtó arra, hegy a német nép elfo-
gadja a kihívást. Figyelmezteti azonban Angliát, hogy 
olyan ellenálláara talál ebben a háborúban, amilyenre 
még nem volt példa a történelemben. 

— A mult hét során a világ figyelme  a testvér 
flan  aép felé  fordult,  amelynek külügyminisztere nagy 
elszántsággal Indult el aa orosz kormánnyal való tár-
gyalásokra. Eaen idő alatt mindenre fekéeafllve  a fbo 
kormány elrendelte Hakiabl flan  fővárosnak  és több 
nagyobb városnak a kiürítését A legutóbbi Jelentéaek 
arról aaámoltak be, hogy a flan  tárgyalások Mosakvá-
ban elég kedvező körülmények között folynak. 

A svéd király október 18 ra Btokbo'mha tanács 
koaásra hívta meg Dánia, Norvégia és Finnország 
államfőit,  akik a meghívást elfogadták  éa aaon külügy-
minisztereikkel együtt réaztvaBBnok. 

— Zilecîky, a párisi lengvel kormány elnöke 
Londonban volt, abol ta'á'kozotí Chamberlain mln'Bztar-
eindkkel és tárgyalásokat folytatott  az angol kormány 
tagjaival. 

— A Jövő évi Nizzában tervezett eucbzrlaztikus 
világ kongrasszu* megtartását a háborua események 
miatt elhjiaBztotUk. 

A. Rata propaianiaiini miniszter CsernoTiczban. 
Alexandru Rtdian p?op*gasdaügyl miniszter, Oa-

naacu miniszterelnöki kablnetlgflrgató  éa a propaganda-
ügyi mln'sztéilum kabinétfőnöke  kíséretében Cserno-
vicaban volt. A tartományi Igazgatóságon Oh. Floodor 
üdvőaölta a minisztert. — A miniszter meeköazön*e • 
fogadtatás,  amelyet az uj kormáqy éa a mlnlaaterelnök 
Iránti hizalomnyllvánitásaBk tekint. 

— Aa a hlvatáeuok. hogy a icoatent nehéz Idő-
ket komoly lelklismrrettel öljük át — mondotta. 

Országunk az összes állampolgárok lelki egysége 
által megerősödött lóságának alapján állva ÖRSE«S 
azomízédiival jó egyetértésben a békét akarva éa együtt-
müködva áll B el van hitároava, hogy a legnagyobb 
erőfeszítései  Is megvédi határait, ha valaki merészelne 
hoizányu nl aa orsaág függetlenségéhez  és szuverénl-
tásához. 

Tdljssen érthetetlenek az IdígeiBég bizonyos meg-
nyilvánulásai és azok a hlrak, rmalveket kávéházak-
ban suttogva korpoltárnak Sinklu9k nlics megengedve, 
bogy falssabadltsa  magát az oraz&g Iránti kötelezett-
ségek megértése alál. 

Ea az Irányelve elsősorban az állami tisztviselők-
nek. Az állami tisztviselő nem egv részvénytársaság 
ideiglenes alkalmazottja, hanem az állami Biuverénltás 
klfejerőle  és tekintélyének valóságon lípe Egyéal 
csMeked ite nam X vagy Y ur t-V.tí, hanem egy olyan 
személyé, akibe a nem«)t bizalmát helyezte ós meg-
bízást adott neki. 

F sle'őiségem teljes tnd«tában Jelentem ki, hogy 
aankl Bem fenyegat  bennünket és hogy Benkl Bem tá-
masatott Igényeket vagy kívánságokat, amelyek ve-
szélyeztetnék határaink épségét. A kormány teljes 
határozottsággal fotla  követni szilárd éa lojális nem-
zeti po itlkánkat. Baonpzédaiok tedják ezt és tudják 
azt 1b, hogy ez a semlegesség és békeóhaj meg fog 
Bzünni a legkisebb olyan cselekedetre vagy gesztusra, 
amely vltáBsá akarná tenni nemzeti szuverenitásunkat. 
Ea nemaet nem hajlandó területi engedményekre. 

Tudom, hogy áldozatokra van Battkaég, tndom, 
hogy szenvedések vannak és hogy bizonyos körülmé-
nyek között nehéz eleget teant as állami Igényeknek. 
Mik azonban ezek a aahézségek elődeink áldozatával 
szemben. — A kormány amennyire levet, meg fo^ja 
könnyíteni a nehézségeket és Intézkedett, hogy a 
mezőgavda-katonák havonta 10—12 napi szabadságot 
kapjanak és hogy a rekvlráláaokat a legtárgyllagosab-
ban végezzék. 

A mlnlsater eiu'án felhívta  a tartomány tiszt-
viselőit, hogy m'nden tekintetben álljanak a nép mellett 
és mlníl hasznoBíbb együttmükcdéBt léte6ltBenek BZ 
etnikai kisebbségekkel. Az ukrán lakóssággal léteBltett 
megegyezés nem a rendkívüli körülmények által kény-
szerltett mego dás, hanem aa ország összes vezetői 
óhajának klfi-Jezője  a ae állandó kisebbségi politika 
pgylk eredménye. U.ból felhívta  a tisztviselőket, hogy 
szálljanak szembe a rémhírek terjesztőivel. A kormány 
tlBBtell az állampolgári aaabadságokst, de ergvdelmes-
séget követel a nagy nemaetl célokkal iz-mben. Min-
denkinek aa uralkodó körül kell állania éa a közjó 
érdekében dolgozni. 

Ezntán Nlator volt mlalezter, a tukorlnal lakóc-
Bág nevében mondott köszönetet a kormány munkájáért 
éa hangoztatta, a terület lakólnak hÜBégét. Ridlan 
miniszter részletesen megvlisiá'ta az eléje terjesztett 
problémákat B hangoztatta, hogy azokat a legkedve-
zőbben oldják meg. 

A józseffalvi  tüzkárosultak 
A jóaaeffalvi  tüzkárosultak részére 

vetkező adományok érkeztek be: 
KrlBtó Imre . Lel 50 — 
Damea Albert . Lel 50.— 
Htdaagy Agnea Lel 200 — 
Hoasau János Lel 500 — 

a kö-

Régi gyüjtéB 
Lel 800.— 
Lel 29.260.— 

Ossaeaen UI 80.060— 

Télapó! 
Cslkorsaág, 1939 X. 10. 

GOrbeorBzágut>kból bizonyára szokatlanul feltűnő-
nek ta'álod ezt a rideg megszólítást I Az alábbiakból 
aaonban ennek okát nyomban megérted. Hiszen már 
egy héttel eaelőtt borzoogott a hi'nnfr,  amikor hosszú 
f?hérez  kálloddsl végig sepertél aa öreg Hwglfci  és 
kisebb TeBtvérel lejtőin. A jóhlsaemüek eat csak paj-
koskodó éa Ját kos jókedvednek tu'ajdonltották éa Igen 
hosszú kellemes vénasszonyok nyarának biztos eljöve-
telét Jósolgatták. Da a komolyabban gondolkodók vál-
tig azt hangeztatták, hogy ezzel már Cdkorazágoak 
küszöbére helyezted lábadat. Féjdslom an aggoBkodlk-
nak lett Igazuk, mert a mai neptól keadve oly hévvel 
grasszálsc közöttünk, mintha december havában volnánk. 

Jsggal kérdjük ezekután Tőled, hogy megbocsát-
ható e-jaráfl  ez éppen velünk szemben, sulk idsjoben 
való megérkez^Bedet mindig ujjoogva tinnepnspkáf.t 
könyveltük el. Örömeidet a legtisztább saánd^kkat osz-
tottuk meg még a távol Idegenből jövő rz zonod spor-
tolóival együtt B tiszteletedre nagy áldozatok á'án 
szentélyt ls emsltüak. 

Szívtelen eljárásodat n m mentheted, mert e na-
pon éjfélkor  oroava támadtál reá'ik a igy rut gooo?z-
ságodra csak a korereggeli ábr. dáűkor jöttUak rá. P i-
d>g legelső lá'ogatésod'tor a hegytetődről nftgyszeri  en 
lút^attsd, hogy a ziirzsvxrosan zajló vllágbia eivi'Uk 
ne.TCí-k irg.'nyeiak elejét, de a bctakisrodvihor; zí'.ís-
s^gea iíás állst»lnk :t 1b. Iţy tsrményeinV- javar'.zét 
m ĝ Gií.n.Aintoí, rítjaiuksn találtad 5 jól tudtsd a'-  ÍB, 
hogy az 6-zl elők»a.itő és vető munkálatainkhoz hoazá 
s-m foghattunk.  D) lá.h ittnd eẑ  la, hogy tUzelâarya-
gunk erd; Inkb^n sürgős elsrá lilásra vér éa méregfugad 
elleni védekezésre Bem rendelkedbettök be 

E«en h41átlza eljárásodat esni is ugy teheted jóvá, 
ha éppsn oly gţorB&n Illansz el CsIkorEzágból, mint 
amilyen meglepően jelezted tulkoral megérkezésedet. 

Ht p^dli; jogos pinssszaltílt sorainkat mog nem 
azlvel'd, l<-gn pyobb elit naégedhez, a mindig áldÁR̂ bozó 
Napangáihtz fordu'unk  BcgitBégírt, maly haassrosí.n 
eloszlatja a cl liárdcyi hópa:yheldat tartalmazó faliege-
ket s derült időjárással eltünteti aa ártatlanság Fz &tbe 
öltözött takaródat Is. 

Ha továbira is Bzeretetüokbe kivágod magad zárai, 
aján'jak fljyelmrdbe  nyílt levelünket. 

Cslkországiak. 

Por és keserűség 
folytogatta  az &azi eomlyai bucsun résztvevők torkát. Ugy 
a por mint a torok folytogatáaa  (részben a portól, rt'szben 
a keserűségtől) már régóta tart I Az eddigi életben legfeljebb 
csak ennyi volt a változatosság, hogy az esSs idâkben a 
por nyelés elmaradt, de a torokban a keserűsig tovább f  oj-
togatta az ájtatos híveket. Hát hogyne, amikor az égig emel-
kedő porfelhS  helyett a locsogó sárral kellett küzködnie 
kézzel-lábbal 1 Furcsa lehet, hogy amikor a rengeteg látogató 
nagy anyagi érdekeltségeket is megmozgat, akkor legalább 
azok nem gondolnak arra, hogy a szép és felemelő  testvéri 
találkozót még sem volna szabad por és sá.° figyelmetlensé-
gekkel megzavarni. 

Hiszen ezen sok fóinm  segíthetne, mert az ügy elin-
tézése tisztán csak figyelmesség  kérdése I Talán, mint arra 
legilletékesebb, a Ferencreudiek főnöksége  tehetne lépéseket 
e tárgyban s ha az nem sikerül, ugy az érdekelteket (keres-
kedők, vendégISk, szállodák stb.) kérhetnék meg az uccák 
kitisztittatására. Meg vagyunk győződve, hogy végsS esetben 
az útvonalon lakó^ is letakarhatnák a házuk előtt levő rész-
letet egy udvarias felhívásra. 

Ha eddig e tárgyban még intézkedés nem történt volna, 
ugy a jövőre kell ezt előre elrendezni, de nemcsak Sumlyón, 
hanem minden más helyen is, hasonló tömeges felvonulások 
alkalmával legalább I 

* * * 

A fenti  sorokat nem mi irjuk. Átvettük a .Székelység" 
cimü tolyóiratból. Vendégek irták, akik nem voltak elragnd-
tatva a figyelmességünktől.  — Általában mindig hangoztattuk, 
hogy az idegen forgalom  első és legfontosabb  követelménye 
az, hogy mindent el kell követni aziránt, hogy a nevezetes-
ségeinket felkereső  vendégek hivják azt .bucsusoknak", 
„turistáknak*, „nyaralóknak", jól érezzék magukat. A fenli 
szemrehányással nincsen mit csinálni, mint zsebrevágni és 
a jövőben vigyázni arra, hogy hasonló orrot ne kaphassunk 
a minket messze vidékről telkereső vendégek részéről. 

A lenlb hadvezetőség 9. és 10. száma jelentőse. 
A legfőbb  hadvezetőség 'J. számú közleménye szerint 

az 1940 évfolyam  sorozásával egyidejűleg az ujoncozási tör-
vény 71—72 szakaszai értelmében önkéntes jelentkezők is 
felvétetnek  a csapatokhoz. Az összes önkéntes jelentkezők 
számára a Hivatalos Lap 19311 szemtember 16-án 214 szám 
alatt megjelent számában közölt ujoncozási törvény értelmé-
ben különböző kedvezmények biztosíttattak. 

A vezérkar 10 számú közleménye értelmében a román 
hadseregben az 1940 évfolyum  sorozásával egyidejűleg motor-
kerékpárosok szolgálatát rendszeresítették a lovas .schimli-
soku mintájára. A besorozott ifjak  — tekintet nélkül csapat-
beosztásukra — motorkerékpáros alakulathoz helyezhetők, 
amennyiben beszerzik a kerékpárt és szabályszerű ruházat-
ról, továbbá kisebb felszerelésről  gondoskodnak. Az erre 
V 0 D , B ^ " f e l n " > t  illetékes territoriális parancsnokságnál 

, v J V f 0 l ? a , n  8 0 r 0 z 4 a 4 i K k e U benyújtani. A jelen hatái-
idő lejárta után 30 napon belül a kérvényt közvetlenül a 
vezérkarhoz kell beküldeni, ezután nem adnak helyet a kére-
lemnek. A motorkerékpáros alakulatba • 9. számú közle-
ü w t „ ! t V e ^ , u Í ° T z 4 a i t ö " é n y értelmében önkéntes jelentkezők ia talvitetnak. 



4 2 . u á a . C S I K I L A P O K 8- lk a l l a l 

gyergyói 
Rendkívüli közgyűlést tartott a gyergyó 
szentmiklósi székely közbirtokosság. 

A gyergyószentmiklósi közbirtokosság rend-
kívüli közgyűlését tartotta meg Caizerliu járás 
biró elnökletével. A gytllés határozatképessé-
gének megállapítása után a tárgysorosat első 
pontjaként a mult gyűlés jegyzökönyvét olvas-
ták fel,  melyet hozzászólás nélkül elfogadtak. 

Második pontja a gyűlésnek as 1938 évi 
zárszámadások és L4rinoz Vencel felügyelő-
bizottsági jegyző által a mult gyűlésen az igaz-
gatóság ellen emelt vádak megvizsgálásáról 
felvett  jegyzökönyvek felolvasása  képezte, 
melyekből ki!(lat, hogy a pénztár valamint ae 
ügykezelés rendben találtatott és a felment-
vényt megadták. 

Azután a Hargita azövetkozetnek eladott 
és a miaiazteriuai által előzetesen jóváhagyott 
száldöntés jelentése éa asnak ludomáeul vé 
taio kapcsáo Fazakas István elnök ismertette, 
hogy az 1938/39- évb^n történt Bzéitörésre 
vonatkozólag a közgyűlés 1939 évi január hó 
22-én uţy határozott, hogy adaes^k el az évi 
költségvetés fodezéaére.  Az Igazgatóaág kérte 
a felsőbb  hatóságoktól a széldöntéanek nyil-
vános árverésen leecdó értékesítését, de mi-
után az árverés kitűzésre még májua 25 ig ae 
történt intézkedés, aa Igargatóság tartva a 
feltöréseknél  előforduló  bogarak által okozó 
károsodástól, a Hargita szövetkezet által a 
szóitörésekre beadott 240 lejes ajánlatát, — 
kültagokkal is kibővített igazgatósági és fel-
ügyelöbizottsági gj ülésen — elfoged'a.  Aa erről 
Ezóló határozatot és a szövetkezettel köíött 
szerződést a földmlvdéaügyi  miniszter és az 
erdőfe  űgyelőség is jóváhagyta. Aa elnök ki-
jelenti még, hogy a közgyűlésnek jogában áll 
az áron változtatni vagyis aa igazgatóéig által 
a szövetkezettel megkötött szerződésben fel-
tüntetett 240 lejea árat elfogadni  a ezért kérte 
a közgyűlési erre vonatkozólag nyilatkozni. 

Miután többfelé  vélemény alakult ki, aa 
einSrlő járásbiró szavazást rendelt el. A több 
aég a Hirgita szövetkezetnek történt eiadáat 
h Ku-gkötöít szerződés alapján tudomásul vette 
és elfogadta. 

A tárgysorozat negyedik pontját a Muncsel, 
Sugó, Bercád éa Birdoci havasi területeknek 
az állam réazére történő eladása képezte. 

Az elnök ismertette, hogy a folyó  évben 
földmivelőaügyi  minisztérium által kiküldőit 
Fonai tanácsossal történt tárgyaláeok alkalmá-
val felmerült  az a kérdés, hogy a Közbirto-
kosság a fent  jelzett területeket adja el az 
államnak, miu'án azok airugy is távol feksze-
nek és ezen havasok helyett vâsâroljou a köz-
birtokosság közelebb fekvő  máB területeket. 

Több hozzászólás u'.án azt határozták, hogy 
tekintettel arra, hogy a közbirtokosságnak va-
lamennyi területre föltétlen  azűkaége van éa 
az emiitett területek helyett nem kapott, illetve 
niccs máa alkalmas megfelelő  terület a meg-
vételre, a fent  jelzett területeknek eladását 
leveszi napirendről, kivéve Muncsel, augói terü-
letet, melyet hajlandó eladni, amennyiben a 
Györgypatak nevü réazen a Pál Sándor féle 
ingatlant sikerül helyette megváaárolni. Ennek 
lebonyolitáaára aa Igazgatóság éa felügyelő-
bizottság meilé Berecz Jánoa erdőmérnököt, 
Dr. László Dázeő, Bajna József  Mártoné, Fe-
rencz G, Sándor, Gereőffy  Csanád, Szabó Ven-
Cíl, Kercsó Ignác, Szász István éa Madaras 
Balázs tagokat küldi ki azzal, hogy az ered-
ményről a következő köagyüléanek tegyenek 
jelentéat, egyben mpgbiaáat ad az igazgatÓBág-
nak a fentemiitett  bizottaág kiszállásával fel-
merülő költségek kifizetésére. 

Miután ezen határoaat elfogadtatott,  Kádár 
Vencel akart még aa ügyhöz hozzáazólani, de 
az elnöklő járáabiró hivatkozott arra, hogy ea 
a tárgy már lezáratott éa aa utólagoa hozzá 
a'óláat nem engedélyezi, mire a közgj ülésnek 
kb. egynegyed réaze kivonult a teremből. 

Ötödik pontként a legelővé nyilvánított 
területekről 50.000 köbméter fa  eladását éa 
ezzel kapeiolatos üzemtervek jóváhagyását tár 
gyalték. 

A gyűlés ugy határozót*, hogy a f»ár*k 
a mai helyzetben ninosece'- kialakulva éB őzért 
az Igazgatóság a jövő kö^yüiáanek térj «sazen 
elő lefektetett  javaalatot a vevőt éa ez árat 
illetőleg. 

Utolsó pont aa 1939/40 évi rendes tábla 
kérelmezése volt. E tekintetbon a közgyűlés 
utasította aa igazgatóságot, hogy az 1939—40 
évi rendes táblát kérelmezze, hogy az kellő 
időben bemérhető legyen. 

Végűi a bözbirtokoaaági elnök előierjeaz-
tette, hogy a Bzéltöréaek köaött a munkálatok 
alatt ujabb ezéltöréBek történtek, melyek a régi 
aaéltört fákon  keresztül kasul fekszenek,  azért 
azokat ia fel  kellelt készíteni. Javasolja a köz-
gyűlésnek, hogy ez ÍB adasBék ol a többi szél-
töréssel a Hargita szövetkezetnek és hogy 
Portik Vilmos éB Selyem Jánoa erdőőrök ké-
résére az Igazgatóság és felűgyeiőbizotíság 
30—30 köbméter fát  adott, köbméterenkent 
35 lejes árban. A közgyűlés mindkét ügyben 
az elnök javavaslatát egyhangúlag tudomásul 
vette éB azt elfogadta. 

Hétköznapok. 
Október, ő BS agglegény a családban. Még nem 

öreg, de már nem la flaíal,  baja, mely erősen meggyé-
rült, itt ott fakó,  de általában, mint mondani szokás, 
elég jól tBrtja magát. M.ut minden agglegény, magának 
és magában él, kedélye kissé kiszámíthatatlan, több 
nyíre mogorva, da nána nyájra is tud lec.nl, sőt van-
nak napjai, amikor olyan fiatalos  a kedve, miatha ve-
télkedni akarna öccselvel. Szereti a reudet, a rendszert, 
a megállapodást — amit egyetlen nővére, Szeptember, 
bázáboa szállítóit, azt gondosan e'rakja aa éléskamra 
polcala ÓB szigorúan ellenőrzi a czdretelőket, hogy 
meg ne rövidítsék, akár egy fliBka  borral, akár egy 
fúrt  ezJlóvel. Szerot ottbon ülni és bár szörnyen taka-
rékos, uéha már befiitt  a kandallóba, amely elótt ké-
nyelmes básiköntösében éa puha papucsban üldögél és 
pöfékel.  Lábalnál tiislája hever, meri Oitóber ur szen-
vedélyes vadász, aki vörösbarna ruhában, puskával a 
vállán, szemérebuzoit sörtés kaiapban, craBzámrs járja 
aa ÖBSI tarlót. Körülbelül es minden, amit szeret: a 
reed, a biztonság, a házatája, a ekőője, a kandalója, 
a pipája, a vizslája, a vadászat, de peraze, hogy mind-
ezekben ÍB csak magát szereti, r^cdaitett óa rendezereB 
életét, amelyet semmi aem közként kl nyugalmából. 
Nincsenek ssenvedelyel, talan nem la voltak soha, 
éppen esert nem la érti azokat, akiket mindenféle  ár-
talmas szenvedélyek hajszolnak olyan cselekedetre, 
amelyek — szerinte — nevetségesek, vagy legalább is 
minden józan észnek ellentmondók. M?gvetésBel gondol 
azokra, kik beletudaak puBztulol egy ezerelembe, vagy 
más valaminő esenvedilybe, hideg gnnnyal legyint, ha 
est a Bsót hallja: költő. Hiivös, jósán, tárgyilagos, elé-
gedett és biztonságának, magányának önző magasságá-
ból nésl éa lenési az embereket. Nem szeret senkit, de 
azt sem kívánja, hogy őt sseressék. Nam tudom bol-
dog-e, vagy boldogtalan? 

« • 
* 

Ott haladt el a llsates Bsekér éppen a templom 
előtt. A jármű elé egyetlen, sovány és szomorú gebe 
volt fogva  — ugy nezett kl: ő egyedül képviseli a 
gyászolo gyülekezetet. A liss'.ta szekér ugyanis gyáBs-
kocsi 1b volt egyúttal. A bakon 2 ember ült, arcukra 
hófehér  réteget vont a kenyórmag megőrölt pora, caak 
a Beájukból kiömlő, sötét asavak árnyékolták feketére 
vonásaikat. 

A llBstes szekéren nem zBákok hevertek. A llsa-
tes Bzekéren egy vékony, hoassu desskakoporaó feküdt, 
éppen olyan helyaetben, mintha CBak arák helyett, amúgy 
vállról vetették volna oda, ahol moat vau. Míg csak 
nem IB egyanes vonalban áll. Ferdén, sután, félénken, 
ugy, ahogyan örök lakója valósslnüleg életében IB 
megbusódott. 

A llaates gyászkocil után kibontott hajú leány. 
Mealtlább volt, pedig as októberi saél erősen ostoros 
már. Astán még gyermekek mennek, két cigányasszony 
és késs. Se pap, se dalárda, se mlnísztráns, se senki. 
Csak a nagy Bár, as eső és a saél husódik utánuk. 

Halad a menet, éppen a templom előtt halad, 
amikor nagy, gazdag ur lép kl BS uccafordulóból.  Jó 
vastag kabát VBn rajta, kezén ls kesztyű, arcán nagy 
békeBBég. Jó ember, aat mondják, ezért olyan azép 
talán ősa arca. Vagy csak aaért, mert sokat élt, sokat 
látott, Bokát adott... 

Mosi meglátja a szomorú menetet. Éi nem tudom 
mlra gondolt, a Usstre, a kenyérre, a halottra, a fáradt 
gebére, vagy tán éppen as élőkre, de arci kicsit elbo-
rult, astán lekerült a kessiyü a keséről és egy ssem-
plllantáa múlva már gurult as sok ércpéns, gurult bele 
a gyáasmenetbe, ugrott lncaelkedve százféle  Irányba, 
pocsolyába sárba, ló patkója alá, még a koporsóra Is 
felvágódott  1—1 kerek lejes. 

Ugy dobta be a gazdag ember a sok ércpénat, 
aaámolatlanul — h&dd Bsedjék az ólők, ha már a ha-
tatnak nem Jutott. 

A menet megállt, a gyássoló gyülekeset felszadte 
a lejeaeket, a kopsraót ia megtakarították tőlttk, a ko 
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csis káromkodott egyet — fene  enné meg, micsoda Jó 
dolgok van..., aslán megint mentek tovább. 

A templom tornyában kondult egyet a harang s 
mer: az -BŐ zuhogni kezdett, a Utztes Bzskér vágtatni 
tczdeU a temető felé.  Mert a halott, az türelmea, de 
az élőknek sietős a dolguk... B. Dénea Kató. 

H Í R E K . 
— Halálosán. Súlyos veasteség érte Qyergyó-

csomafalva  magyarságát. 8. Kovács Pongrác ny. igaz-
gató-tanító halálával. Az elhuuyt sokáig volt magyar-
párti elnök, majd kéBŐbb a Romániai Népköuasség caoma-
falvl  tagozatának volt az elnöke. Tevékeny, áldozatkész 
munkásságával általános közmegbecsülést szerzett, majd 
kulturális és Bsoclálla téren volt fáradhatatlan.  Falujá-
ban könyvtárt állított fel  B népét ilyen Irányban la ne-
velte. Temetése folyó  hó 10-én, kedden délután 4 óra-
kor ment végbe a falu  úa a környékbeli magyarság 
ő«lnto részvéte mellett. A Négköaösség gyergyószént-
miklóBl tagozata elnöke Dr. Gaál Alajos, több veaető 
egyéni'éggel vett részt a temetésen, aki beszédet ÍB 
tartott a Bírnál. 

— Beaárjak azokat a mozikat, amelyek 
tulajdonosait adókihágáson érik. Az egye-i pénz-
üsyigazeitÓBÓgokra megérkezett a pénzügyminisztérium 
körrendelete, amely szigorú megtorlásokat holyoz kilá-
tásba ez &dól ihágát elkövető mozltulbjdonoaokkal ssem-
ben. A körrendelet seeriat a minisztérium ugy értesült, 
bogy az egyes mozgósalnhásak az adó- ÓB repülőbélyeg 
kötelezettséget o'y módon játszák kl, hogy as előadás 
végén a látogatóktól elkérik a jegyet, amelyet még 
egyBzer forgalomba  hoznak. Aa Ilyen termésaeíü kihá-
gás alkalmával n jegyek ellenőrző-SBelvényelt nem 
BBakitják le és aa egyse r már eladott jegyeket ismé-
telten kibocsátják A pénzügyminisztérium a kihágások 
megakadályozására felhívja  a pénzügyigaagatóBágokat, 
hogy BzsporitHák meg a be nem jelenteit ellenőrzése-
ket a mozgÓBzinhiSznál, egyben pidig közöjék a mozl-
tulbjdouo8okkal, hogy tettenérés esetén Színházukat 
bezárják. 

— Felhívás. Az állampolgársági ügyekben fel-
hívjuk mindazok figyelmét,  akik annak idején kimarad-
tak aa állampolgáraági listákból, hogy a Hivatalos Lap 
171—1939. számában közaétett állampolgársági tiirvényt 
módosító törvényrendelet értelmében a jelentkezések 
batárideje 1939 október 27 én lejár. Feltétlenül szük-
séges, hofy  az érdekeltek feni  1 határidőig kérvényeiket 
benyújtsák as illetékes hatóságokhoz, ellenkező esetben 
ügyük rendezése hosBzsdilmas és költségeB eljárást 
vess Igénybe. A szükséges bizonyítványok beoyujiái-
val kapcsolatban szükséges folvilágoaltást  nyújt a Ma-
gyar NépkÖBÖBBég tagozat irodája. 

M@BI. 
1939 éri október  bó 15-én 

SZENT  ÉS  A BOLOND 
Agnea Quntber regénye nyomén készült  űlm,  mig 

19S9 évi október  bó 22-én 
SZIBÉRIA  HŐSEI 

nagy biborua fi/m. 

V i d á m s a r o k . 
Bíróság előtt. 

Róbert vegylkészltméyek hamisításáért áll a bíró-
ság olőtt. Tárgyalás közben as elnökhös fordul  és 
megkérdi: 

— Ért-e elnök ur a kémiához? 
— Nem értek, — mondja aa elnök — szórt van 

itt a szakértő ur. 
R4bj>rt erre a szakértőhöz fordult  éa megkérdi: 
— Ért-e Su, kérem, a törvényekhez? 
Nem értek, mondja a szakértő — aaért van Itt a 

biró ur. 
— No látjs, — szól Róbert — ön nem ért a tör-

vényhez, a biró nem ért a kémiához, hát miért kíván-
ják, hogy egy Ilyen kis ember mind a kettőhöz értsen ? 

Biró elótt. 
B ró : Maga betörésBel van vádolva. Mit szól eh»z ? 
Vádlott I Kérem az elmeállapotom megvizsgálását. 
Biró: Miért? 
Vádlott: Mert egy tönkrement kereskedőhöz tör-

tem be. 
Jfi  a legfárasztóbb  munka. 

A tanító felteszi  a kérdést az iskolában, hogy 
melyik a legfárasztóbb  munka P 

Ervlnko jelentkeaik. 
— Na? — kérdi a tanító. 
— A legfárasztóbb  munka — mondja Brvinke — 

a valutaslbolás. 
— Miért? 
— As én apám póldául 3 napig dolgozik és egy 

évig ül utána. 

NYILTTriR.*) 
A közönség  ügyeimébe! 

Férjemtől  külőn-váltan  élek  s aa adósságaiért 
semmi felelősséget  nem vállalok. 

Merourea-Ciuo,  19S9 október  9. 
Migitaob  Walterné 

Péter  Vilma. 
*) E rovat alatt kSalSttakirt nea vállal falalOa-

•ágat a Szark. ós Kiadó. 
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Apróságok. 
Sokat lehet gondolkodni a múltbeli hibákon. Lehet 

álláspont az is, hogy nem kell feszegetni  azokat. Elmultak. 
Viszont az ie helyén való elképzelés, hogy a hibákat fel-
emlegetni nem hiábavaló, ha azokat javitani akarjuk. Tudva-
levőleg baj az van és volt mindig. Ezek közül inkább azok 
a bajok komolyak és veszedelmesek, amelyeket a mi saját 
magunk tehetetlensége okoz. Mindaz a megpróbáltatás és fenye-
gető veszedelem, ami rajtunk kivül álló területekrSl fenye-
get az soha sem lehet olyan romboló, mint amaz. Ez ellen 
összetartó, komoly munkával lehet eredményesen küzdeni. 
A belső szervezetlenség, tunyaság, egymást soha megérteni 
nem akaró, folytonosan  veszekedő, egymást rágcsáló, az 
eredményes munkát nem értékelő magatartás azonban olyan 
gyökeres hiba, amely történelmi időkben osak pusztuláshoz 
vezethet. — Magunkról van szó, akik tudvalevőleg nem 
tartozunk azok közé a népek közé, akik között a saját 
duIgainak intézésében dühöngeni szokott az egyetértés és 
testvéri támogatás nagy srénye. A egész nemzeti történel-
müuk fölött  átokként hnzódik végig ez a magyar betegség. 
Nagyon gyakran keseregjük el ezekben az időkben is ezt a 
végzetes csapást, amelyen ugy látszik segíteni nem lehet és 
még nem sikerült senkinek megmutatni nemzetünk fiai  szá-
mára az ellene való védekezés eszközeit. — Nem is szok-
tunk magunk sem felemlegetni  positiv lehetőségeket ennek 
leküzdésére. Csak időnként megkesergetjük egymás számára 
ezt az olyan sok nemzeti katasztrófához  vezető speciális 
magyar betegséget Arra gondolunk, hogy isteni osodával 
megakadhat a lelkekben egy rádöbbenési és megjavulási 
lolyamat. r, tekintetben többizben mutattunk rá, hogy min-
den magyar ismerje napi kötelességének a mai időkben azt, 
hogy munkálöja legyen az együttes gondolkozás kiépitőjének. 
Vizsgálja meg naponként magát, hogy mit végzett e téren. 
Vigyázzon arra, hogy testvérrel és embertársával szembeni 
cApi érintkezését ugy végezze, hogy nyugodtan hajthassa 
este pfrnára  a fejét.  Nem akarunk világért sem kis kátét 
(elfektetni  a mai nagy ember számára. De higyjék meg, hogy 
egy nemzetnek a megmaradását csak az biztosítja, ha minél 
itleálisabban meg tudja építeni egymáshoz a közös érzést, a 
testvéri támogatás szívességét és egymást nemcsak gáncsolni, 
banem segíteni is tudja. Többször mondottuk. Szálljon ma-
gába minden magyar és tekintsen a lelkébe: miképpen áll 
ezekkel a feladatokkal  szemben. 

•jf  * 
* 

A munkáról és annak eredményéről van szó. A munka 
lehet többtéle. Számításba azonban csupán akkor jöhet, ha 
eredménye van. Az eredmény nélküli munka nem tartozik 
az elkönyvelhető értékek közé. Ezen szemüvegen keresztül 
vizsgálódva mondjuk csak meg ugy, ahogy van, a múltból 
nem sok büszkeségünk maradt. Természetesen csak itthonról 
beszélünk. Házilag busulunk egy kicsit. Nem érdemes nagyon, 
mert igazán nok keserűségre adhat alkalmat. — Sokszor 
vizsgálódik az ember maga körül. Tudjuk, hogy minket vala-
mikur egy roppant vagyon vett körül. Jó békeidőkben arany 
milliárdokat ért. Nem akarunk világért sem Bérteni senkit. 
Ami elmúlt, elmúlt. De azért, amint szétnézünk, arról a múlt-
ról, amely ezzel a vagyonnal szépítgette és építgette a csiki 
jövendőt, hogy ugy mondjuk, nem aok elkönyvelni való akad. 
— Hiszen jól van, azok az idők mások voltak. Mi nem 
ismerjük azokat. Hallomásból annyit tudunk, hogy a gond-
talan nyugalomnak és tokányillatnak voltak a nagyszerűen 
kiegyensúlyozott napjai. Az illat pedig elszáll. Nem csoda, 
ha reánk késői szerencsétlsnekre nem maradt semmi, ami az 
eiőJük nagyságát, épitőkedvét, mozgalmas munka lendületét, 
kezdeményező nagyvonalúságát és jövőre gondoló nyughatat-
laaságát megörökíti. — Amint említve volt, ezek a sorok 
nem a szemrehányás hiábavalóságát szolgálják. A mai kor 
emberére azonban a történelmi idők kötelességeket is rónak. 
A múltból tanulni kell. Mi csak annyit tanuljunk meg ebből 

páldiból ifc,  hogy nekünk a régieknél sokkal többet és 
sokkal előrelátóbban kell dolgozzunk. — A magunk életét, 
küzdelmeit és célkitűzéseit elsősorban ebből a nézőszögből 
kell megítélni és vizsgálni. Ugy kell dolgozni és a felada-
tokat elvégezni, bogy a jövő számára több maradjon a mun 
káuk eredményességéből, mint amit mi örököltünk. 

* * 
* 

Mi hadirokkantak sokat tudnánk beszélni arról, hogy 
milyen keserves dolog megnyomoritott embernek lenni. Nem 
kis áldozat az megcsonkítva életet leélni. Magára hagyottan, 
elfásult  társadalom, rosszindulatú emberek között viselni egy 
ilyen háborús sebet, amelyet végül is a megszokás elkoptat, 
amelyen a csörtető világ keresztül vágtáz és nem marad 
belőle egyéb, mint a koldus forgalmi  tájékoztatója: a nyo-
moiuság. — Nekünk megvan a világról, a polgártól áldoza-
tot kívánó társadalomról a magunk külön véleménye. Erről 
nem beszélünk. Mi csak örvendeni tudunk azon, ha fölöttünk 
a megbékülésnek, a békés kiegyezésnek igazságtevő szekere 
ina kezd kibontakozni. Mi egész életünkkel fizettük  meg 
gyűlölet idejét. — Nem volt érdemes Es példánkat szívesen 
állítjuk oda a békés utakat kereső jövő számára. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Holyrolgaaitás. 

Végre egy kellemes „helyrelgazltáz", amelynek 
igaaán aalveaen teszünk eleget. Angusatua hónapban, 
foglakoztunk  György AgOBton gyergyótokerőpataki 
azákely gazdával. A nevét abból aa alkalomból állí-
tottuk követendó példaképnek, hogy jelentkezett éa 
nagy tikerrel elvégezte aa oraaágoa DaloBsaövetaég 
karnagy képió tanfolyamát.  György Agoaton moat mag 
köaaöni nekünk a aaemélyével kapcaolatoa figyelmet. 
Közli, hogy a nevét téveaen Ákosnak Irtuk. Egyébként 
aa Ugy magyarázataképpen leírja aat a lelki kényaaert, 
amely ót György Ferenc bátyjával arra Indította, hogy 
falnjokban  egy kis fúvószenekart  szervezzenek. Mű-
ködtek Is sok eredménnyel. A vlazonyek azonban rom 
lottak éa nem tndtak karmestert tartani, akltól tanul 
hassanak. Igy fogamaott  meg bennük aa a gondolat, 
hogy György Agoaton elvégeaae a karnagyképaó tan-

folyamot  a aaon megsaeresve aa alapismereteket, zene-
karukat megmentse — aa ó szavával élve — az össze-
omlástól. Amint Írja tovább, tanfolyamot  elvégezte éa 
az ott szerzett tud'sát azóta ls nagy szeretettel for 
dltja a ainakarui tovább f-j-esatóstre.  — A magúit 
rósaéról jó szívvel használjuk fel  a névbell helyra-
ig<Mltá*nak ezt az alkalmát lamételtea arra, bogy rá-
Qiuta??uak G/örgy Ágoston pá'dijiban arrt aa útra 
amelyei a szíkfliy  f«ínnak  követnie kall. EJ az ut a 
tatu'ás útja. A gazdának első sorban kötelessége, ho<y 
a szivéhez legközelebb álló földnek  a tudományát ta-
nulja. Fejlessze Ismereteit éa fokoaaa  a termelést a 
tudáa áldásával. Da ezentúl aat la míg keli tanulja R 
székely falunak,  hogy saÓMkozáialb tn la viltoatatnU 
kell eddigi azokáaalt. — A korcsmázáa haiaontalau. 
testet, lelket és vagyont puutltó szokásáról át kall 
térnie, a kulturáaak vllágosiágot, tudást, jövőt biato 
sltó utlalra. — Z mekarok, dalárdák saerveaésével ke 1 
elvonni népünket az ártalmas szenvedélyektől. F*1 kell 
emelni a fa'ut  arra a színvonalra, amelyen helyét meg-
állhatja a népek nagy versenyében — Eaez természe-
tesen az szükségéé, bogy minél több György Ajoitonal 
lámadjanak magyar fainnak. 

— Halalozaaok. öav. Boiárlitvánnéezül. B.cze 
Erzsébet, taoló özvegye, 71 eres korában, folyó  evi 
október bó 8-án elhunyt C iktsp ocaáo. Temetés* ok 
»0bar 11 én volt a közsóg á.tftános  részvéte mellett. 

— Gectő János nyng. fogbáaőr,  72 é.ea korában, 
folyó  hó 8-áo meghalt Csíkszeredában. E hunyt a régi 
időben sokáig mint Cdlkaaeredtl vrosi rendőr teljeaiteit 
szolgálatot közmegelégedésre. 

— ö.:v. Pintiyi Józaefoé  ezül. Péter Rózá id éle 
tének 84 ik évében folyó  hó 10 én elhalt C ikpálfalván. 
Tametése október 13 án volt nagy részvet mellett. 

— Elvi jelentőségé aemmitősaéki döntóa 
a volt állami tiaztvlaolők nyugdijjogoaattaagá-
ról. É'dakea elvi Jelen'.őaégti döntést hozott a napos-
ban a bukaresti semmltőazak. PáBztor Mirgit, 1919 
előtt polgári Iskolai tanítónő volt és nyngdijra beszá-
mítható öt és fel  évet tzolgá't. Aa esküt nun tett volt 
álli-ml tisztviselők nyugdíj igényét szabályozó 1929 ben 
megjelent törvény n ái a tanítónő esküt tett éa nyug-
díjaztatását kérte. Az eiaó kut fornm  eiut.sUoUa ké-
rését aaaal, hogy az 1931 ben magjelent nyugdíjtör-
vény módo î ;áa értelmeben semoiifele  elmen nem lehat 
nyugdijat megítélni azoknak, akiknek ninca legalább 
tízévi szolgálatuk, aizal aa egy kivétellel, ha cstk a 
szalgálatkiptelesbéget valami nzolgá'síkcaben történt 
baleset nem okozta.- Felebbezés folytán  kerü t aa ügy 
a Bámml'.ŐBsek elé, amely ê vl határozatban kimondotta, 
hogy Bemmiféle  módosítás, aem pedig máa azóta ho 
zott nyugdíjtörvény Lem befolyásolhatja  aa cBküt nem 
tóit volt tisztviselők nyugdíjjogosultságát, miután azt 
kizárólag abból a aaempontból kell elbírálni, bogy az 
Illetőnek a régi magyar törvények alapján vot-e vagy 
a=m nyugdíjigénye. 

— ü j örömünnep Mariánál. Szánt Ferenc 
emlékünnepén gyönyörű üuatpieg zajioti le Ciik-
aomlyóu, a kegytemplomban. A c*iki s háromszaki 
harmadrandiek — a papo'i is sokan — jelentek meg 
a Mária lábánál. A delo.óíU óz;mmiseken volt ünoepies 
fogadalom-megujitás,  Bzrntgyónás ea ezantáldozáa. A 
jólelkek adományából összehozott reggelin közösen 
vettek részt a harmadrendlek. A nagymisét Tímár 
Sándor, a szantbetz ;dat Markos Eidre plébános mondta. 
Szép keretbe álltotta be BZ örömteljes életet... A 
aagy mise után műsoron P. Teofi  atya szép megnyitó 
val, Földes RozMka és Wjgtr Irén szavalattal, Papp 
János főgimnáziumi  Igazgató nevében Domokos Binder 
nyuj. árvaszék I Ülnök felölvat-áasal  (<t Ferences élet 
slhités ilró) vettek rásat. Fdides Z után Író előadását 
ia hálásan fogadták  (.Saeiáf  nyomán* elmen). P. Csi-
szár E.ek főatyához  hodoló szavak szálltak.. Dálnlái 
szép vecsarnya voit. Gyönyörű bafejeaíae  volt a nap-
nap P. Saőcs Danea házfőnök  beBzéde az élet Igaa 
értelméről. K—n. 

— Megérkeztek a kathollkna Népaaövetaég 
1840 évi naptárai Mint régi kedves Ismerős toppan 
nak be hozzánk évenként aa Krdalyl Kathollkna Nép 
szövetség naptárai. A katholikus caaládok nélkülöz-
hetetlen könyvévé lettek már ezek a naptárok. Az uj 
naptár különösképpen értékes számnakra, mert nem-
csak a februári  püBpök szantelóat örökíti meg megkapó 
képekben és leiráaban, hanem hatalmas össaefoglaó 
képet nyújt az erdilyi kathollkusok jullusl, megragadó 
mozzanatokban gazdag, feledhetetlen  nagygyűléséről, 
melynek városom éa Somlyó volt a ez ntere. Eaen 
kívül a naptár Girdooyitól és Jókaitól közöl remek 
novellákat s általában a nemeBen szórakoztató, hasz-
nos, tanulságos cikkek egéBa gazdag aorozatát foglalja 
magában. Nemcsak örömet aaerea nekünk e naptár, 
banem a leghathatósabban saolgálja a legjobb irányú 
ÓB szellemű népnevelés fontos  ügyét. A helyi népszö-
vetség lelkes csoportvezetői a napokban fogják  szét-
osztani a naptárt s a vezetőség kéri a tagodat, hogy 
zt a tagsági dlj — 20 lej — btfiietéae  ellenében 

átvenni salveBkedJenek. Ezzel mindenki öamagáiak éa 
a Jó ügynek tesz szolgálatot. (A.) 

— ü j kőolajforraa  Magyarországon, A 
petroleumkutatás Magyarországon Ismét eredménnyel 
Járt. A Za'aegersaeg közelében levő Z ilavölgy község 
határán eszközölt fúrások  u] olajforrásokat  tártak fel 
melyeknek klaknáaására megkezdték a azondák óul-
téaát. 

— A „Piugar" oigarettit osak aárga oiga-
rottapapirban fogják  arnsltanl. A dohány monopol 
igaagatóBájának határoaata értelmében a „PiOgár* ci-
garettát a Jövőben kiaárólag sárga clgarettahüvelyben 
fog|ák  kéazlt'nl, hogy a többi haaonnemü cigaretta 
fajtával,  melyeket a városokban árulnak, na leheasen 
öaazetéveaateni. 

— Diaanótor a helybeli Iparteatületban. 
0'ctób«r hó 21-én, esto 8 órai kezdsttel disznó oras 
vacsorát rend z K»Ifás  József  vendSglós, amílyr? eüutoa 
la felhívjuk  a t. közösség fljyelmés. 

— Mit jasol a habomról egy hiroa angol 
oslllagáaa? Több londoni heti". p*ian ricdílvü' érde-
ke» cl'ck j^int me;, amílyek egy hiris onjol c=i 1?.-
Z i°z jó tatait közlik a hiboru-ól, an-^k !o álbi f,j? 

mitban íavő hiboru lehetőségeiről. Aaon klrül meg 
figyelte  azt la, hogy a háború kitörésekor vagyis szep-
tember l én milyen volt a csillagok állása. M.ndent 
összevetve, B* alábbi három poatbai foglalja  ösaz? a 
jelea háborúról szóló jóslásait: 

1 A je'enlpgl hábotu an össaaa várakoaáso'iat 
gyökerestől fel  fogĵ  borítani. 

2 Sokkal rövidebb ideig fog  tartani, mint bár'cl 
la hinné. 

3. A háború előre netn látható okokból m'glcpa-
téBszerü gyors isiggal fjg  bef.  j'ződf.l. 

Mlnd"ncsetr? jó vo'aa h'nnl as angol C3'lls>{ász 
jóalatának. Főleg azt a pootját, hogy nem tun tokiig 
a h tboru. 

— Fratta Géza b o n v i v á n haltla. Frav.s G >m 
a c^m la olyan régen még i<m?rt nsvtt bocviv.in, ne-
hánv nappal ezslőtt & Ko'ozavár melletti sza-
gényházhsn m^sbi'l. A jómódú iparos cialádoól szir-
MSBO Fonttá Gíz t k»tonatiszt VO R, mielőtt a SZ.O.-HZÍ 
pá'yára lépfiti  M nt JAmagjalonésü féifl  r hld idö atoi* 
Erdély egyik >9gn psaeriibb tonvivánja let', aki mint 
i yen a nagyváradi, aradi, Baatmárl, majd kolozsvári 
színházaknál működött. K^eőib vidéki ezmiártu'átok-
hoz került, ahol 1934-lg raég alksrel v < tai. Ettől 
kezd re uz i i m •gbii oalott magával es aa Í7áanak a d t i 
magat. Tiit*bé már nem kapott szeriód^Bt és a régi 
ismerősök Jóvoltából élt, akik kisebb cagyobb ÖSBB( ge-
ket edtak neki. Az elmúlt héten Kolozsvárt részegen 
ö^a'B^tt az uccáo. B'Esállltották a tarcsal tz^giny-
bázb*, abol p<r óra mu!?a m~girilt. Fratta Gézára 
íro uak ezinbázlá ojató koioos^ge ia júl emlékhzik. 

Kü önHöfó  társn aiotkal többszer ls megfordult  nálunk. 
K'tiicő aelnész vo't. Kár, bogy életét i.yen tr^ikasan 
kallett befejeznie. 

— A vonat elütötte az ökröt, amely Ívben 
kirepült a ainek közül éa a gazdajtra zuhant. 
Virái I tvia K îe&írn 66 évos garnisi CBAOJÓ gutái 
A 38 as BZ. őrház közelében ökreit át akarta hi jtanl a 
vaeu l tölléstn. Aa egyik ökfr  éppen a alnck között 
volt, amikor a kösell kanyarban hirtelen faliünt  e;v 
mozdony, atnsly teljes sebességgel haladt és elütött? 
az áUtot. Aa ökör najy ívben repült ki a alutk közül 
és egyenesen gazdájára zuhant, akit az ulő.-iető f;dd-
tnüvesek éle.te^oül bajiak kl az ökör hailája aló1. 
Mire az orvoi me;^rkezatt, a azerdscaaUen gazd» mir 
b >l:itt volt. A c.ilk1 z ircd-ii törvényezél elrendel;•) a 
hn lni fölkoncolipát  és ntbaitotta h cíendórsógjí, icdil-
ÍOO nyomorgat A f.'ie'ódBég  kérdésének tli-ztaztaar*. 

— Aa óoaka motorok robbanáaa nagy ka-
rokat okozott a osikmogyoi osépleaeknél. Ciis-
vármefye  v 'zeiö.ióge a tűzvészek eikerüiaía veget', 
rendfl.-tít  adott hl, amilyben a gőakazáaotkal hajtott 
cséplőgép:ket maghatározott távolsagra telepi.attd ti 
a falvaktól.  A cséplőgép tulajdonosok tehát motorokkal 
sz ralték f̂ l  gépiiket, mirt Így sokkal több kilátású c 
volt a kerea-lri. AB utóbbi két cséplósi idényben » 
motorvilág ős alkotásat j nentei m?g a c-ikl fiívalbs: 
s pöfjkelv,  liJódva hij oliák a cjétlősaeir.njeí 
A kopott, ócska, klhaszrát haj.ó.ióikel ttonbsn r,n 
ge eg bdiH8=it történt. Nohány hettel ezelőtt Gyorg;.-
afsub.n  Fodor gép ul&jdotoj motorja robbent fel  ts 
a nyomában keletkez»tt ttlz elpusztította három g-zd I 
terméset, a csűrt és a vadona-.uj csép ő szekrény t. A 
kár itt meţhţladia a félmillió  l jt. Most másik maioi 
azer6noétlenség történt Cslkiuvaoságon, ahol TAIR a 
I(néc gép'ulajdonoa csépelt Nsţy Ijnác gazda udvarau. 
A motor robbanása következtében tüz Ütött kl éa DTD: 
egy 100 ezer lejnyi kárt okozott. A gyors egymábuisi,-
bí>n Ismétlődő s nagy károkkal járó robbanások szUV 
ságesBÓ tennék, bogy a motorokat csépióa előtt alapo-
san vlzsgá ják át az ' rr-3 hivatott rzakértők. 

A h é t v i c o e i . 
A jobbik: Kl mit hisz. 

Lu h?r mindig azt mondja, amit hisz. 
H.iler aat hiaal, amit mond. 
Chamberlain nem mondja, amit hisa. 
MasBollnl nem biazl, amit mond. 

A roaaaabblk: Két távirat. 
A Fdhrer Varsó bevételekor táviratot kUld a 

Duce-nak. A távirat Igy hangzik: 
Duce I Amíg ÖJ engem lát addig vesaély nincs I 
A Duca vIsBzatávlratoz: 
Fibre; I Amíg vesaély van ÖJ e E g e m nem lát! 

KIADÓ  külön bejáratú szoba, esetleg  bútorozva, 
alkalmas  irodának,  vagy női  sza Ionnak is. 
Kai  fáénál,  Uereurea-Ciuo. 

Érettségiaett urileány román, francia  és latin 
nyelvekből órákat ad. Cim a kiadóban. 2.2 

V a r r í S l O l í n i r háiakhoa ajánlkozik. - Önállóan 
* Í U w a u y v t r r uj ruhát, átalakítást 4a Javi-

taaokat. Olme megtudható a kiadó hivatal ban. 

Két hold szántó, vármegyei ut mellett 
eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

Hiaaustott f á k á i  k M u m y w n U I U M , M H B U C Z ^ I H 




