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Mihai nagyvajda nagykorú lett. 

Szerdán, október 25-áu töltötte be ÎMihai 
nigyvajdt J 8 ik életévét. Nagyfontosságú  nap 
ez, jelentőségben és ünneoélyességban kiemel-
kedik a trónörökös születésnapjának eddigi 
évfordulói  közül. Aa alkotmány értelmében 
ugyanis a román trón várományosa 18 ik évé-
nek betöltésével nagykorúvá lesz ÓB jogsze-
rinti szenátora a szenátusnak. 

Szeretet és hódolatteljes Bzerencsekivána 
tok özöne árad ma a trónörökös felé,  akit már 
születésekor szivébe fogadott  az ország népe. 
Eit a szeretetet Mihai nagyvajda azzal viszo 
nozta, hogy ó maga is szeretetteljes érdeklő-
déssel fordu't  valamennyi társadalmi osztály 
felé  és a legnagyobb buzgalommal tett eleget 
azoknak a kötelességeknek, amelyek reá, mint 
a trón várományosára háramlottak. Felséges 
atyja odaadó gondoskodása irányította ót eddigi 
életútján éa vezérelte tanulmányai során, a 
melyek ismereteit, a kor és magas hivatás 
követelményeinek megfelelően  gazdagították. 
Oaztá'ya padjaiban egytttt ült ÓB lll ma ÍB a 
különböző társadalmi rétegek éa nemzetiségek 
gyermekeivel B rajtuk keresztül megismerte a 
nép lelkét éa megiamerte az egéazaégeB ember-
értékelés alapelveit. Az iskolán kivQl élkato-
nája volt az országőr mozgalomnak a nem vonta 
ki magát egyetlen olyan fáiadat  e végzése alól 
aaai, amely az országőri tevékenység vele 
jirója. Egysorban a „fehér  hadsereg" többi 
tagjaival, fákat  Illtetett, hidat épített, fa'usi 
kerítéseket javított, rászoruló azegényeket gyá-
molított B résztvett társai játékaiban ÍB, akik 
közvetlensége, kötelességtudása éa lángoló 
hazaszeretete folytán  a román ifjú  példaképét 
látták éa látják benne. 

Az ünnepi aikalomból az ország azivből 
kiván trónörökösének hosszú éa boldog életet, 
hogy valóra váljék mindama aok remény, a 
melyet a hódolat éa a aseretet, lélekből jövő 
köszöntésül, virágcsokorként nyújt át ma a 
trón nagykorúvá lett várományoi 

A béke alapja: 
Kriaxtua  Király  ünnepire irta: Albert  Vilmot. 

Midőn XI. Plus pápa 1925-ben elrendelte KrlsstuB 
királyságának sa egéss világra szóló ünnepét, kl akarta 
emelni a vergődő emberiséget a pusatulással fenyegető 
erkölcsi és anyagi vá'ságból azáltal, bogy vlsssatérnek 
a népek éB nemzetek aa elhagyott rzlklaaUpbos, Krisz-
tushoz, hogy elfogadják  ée b=lyreállltjék Kriutus te-
kintélyét és uralmát első sorban az államok vezetésé-
ben, azután a nemzeti, társadalmi, családi és egyéni 
élet egésa vonalán. A nagy szociális p4p«nak >a az 
egész emberiséget aa Isteni szeretet nemességével ás 
melegével átölelő akarata és gondolata, mely egyedül 
lett volna képes meggyógyítani a mnlt nagy báboru 
okozta sebeket — nem talált meghallgatásra éppen a 
népik sorsát Intéző tényezők fdlében  B aaért a világ 
ma újra a félelmetes  báboru örvényébe sodródott. 
Buópa legműveltebb nemzetei rontottak egymásra s a 

többi lábhoz tett fegyverrel  s aggod «lommal néz a 
blaoaytalai jövőbe. 

Egyetlen kivezető ut a ránk szakadó bajoktól: 
vi'fzatérni  — a pépai körlevél írjeimében — Krisztus 
Klrá'vbor, » Blte Fejedelméhez s átvinni az eleibe 
XI Pius milló utódjának, a moatnnl lángsaellemü nagy 
papinak. XII P.u*nak minden időire világító jelmon-
datát: OpQH ínsii-íae p x - - a béke as Igazság mttvo. 
Ds ez áldtz ttokat kíván. Üreg fecsegés  a békéről be-
szélni, aat minduntalan h •(. áztatni, ha nem borunk 
áldozatot érte. Soha annyi! fit  államf^fltk  a békéről 
nem beszéltek, mint ai utóból két év alatt és még 
sincs béke. M-g kell Igsz'tr.D EZ őst pogány szálló-
igét: si vis pacem, para be'Inm — ha békét akarsz, 
készülj a bábomra, a keresa'énygég szellemében igy: 
sl vis pacm, pír a pacem — ha békét akarat, készülj 
* békére. Ennak megteremtése aionban áldoaattal jár 
Miként aa egyeBek köat felmerült  vitás esetekben akkor 
lehet csak békés megoldásra jutni, ha aa áldoaatkésa-
ség szellemétől és a Jóaaa okosságtól vezetve a felek 
kéizek kö'csSnös n áldozatot boanl: éppen Így van a 
nemzetek életéb-n Is Ezekre néave 1« áll: jobb egy 
sovány egyezség, mint egy kövér per A« eliuţott bor-
zalmas világégés mnrmutatta, hogy a háború olyan 
PT, amelyből mlnd»nkl soványan kerül kl. M^gagyő 
ső*re ls eljött a sovány évsiUV-, mert Íme ott vannak 
újra a háború örvényében. 

A fery  < erei őssz^tüzéBljen kirobbanó psreket elő-
idéző okok előterében rendszerint GZ életjogaiban meg-
támadott nemzeti érz'>s áll, riely nem tűrheti an éleiét, 
becsületét pusBtuláaaal fenyegető  mfgbántásokat.  Mel-
lőzve a dön'ő biró éppen nem háláB szerepét, jelen 
ezetben caak a nemzeti eszme és a keresztény gondo-
latvilág ö issbangsatos kapcsolatának rendkívüli fon-
tosságára éa üdvös eredményeire m uatunk rá. 

A nematti éraéaa az abból fo'yó  csslekvéei világ, 
éppen uţy, mint a családhoz való ragaaakodâa — a 
természeti törvény erejével köteles. De ha a keresz-
tény szellem magasabb rendUŝ ge a felebaráti  szeretet 
ptraeciával föl  nem emeli, -naí nem tisztítja és meg 
oem nemesíti: a nemsetl érzés ípp*n ugy, mint a 
csi'ádl érzelem, saütlálókofú,  c-Batleg toljesen vak 
önzéBsé f^ja  hat, mely n9m akarj*, de nem IB tudja 
meglátni és tiszteletben tartani másnak értételt és 
áletjogát. Ea a paranci képesíti arra: megláss?, hogy 
ő nemcsak nemsntébtz, csa'ádjá'iaz tartozik, hanem 
t»gja a toobl nemtetdk, népik, aa embarlaég nagyobb, 
minden emberi lelket öa*Z:fogó  cialédjának. S itt caak 
ngy lesz béke, kölcsönös m;gbec3Üi*a, igasi ha'.adáB, 
ha nemcsak nem tesszük mással tz\ amit magunknak 
nem kívánunk, hanem pozitive la: megtesszük mással 
asembon ast, amit maguiknsk kívánunk. 

A keresztény essmevl'ág nemcsak megnemesltl 
a nemsetl érsést, banem az aa egyedüli forrás,  amely 
oem romboló, banem építő, mindvégig kitartó, hősi 
erőkkel képeB ellátni ezt a hatalmaa érzését as em-
beri sal v nek. 

Krisztus király Hno<pén emeljük föl  tekintetünket 
és Bil üaket a Béke Fejedelméh z, bogy mied n nem-
zetnél, a nemzeti e.zméLől fiksdi  érzésvllágot járj 4 
át a fdleboráti  szeretet f̂ nye,  ez indu ltok éa szen-
vedélyek har*goi felbőit  kergesse te<Vt a lélek mélyebb 
rétegeiből előtörő jóság és áldozatkészség hódító ereje 
s hozza el a megpróbált emberiségre aa lgazaágoBSág 
tartós, boldogító békéjét. 

Mentáit Márton Áron püspök: édesanyja. 
Márton Agostonné azül. Kurkó Juliánná 

67 éves korában, házaaaágának 47-ik évében 
folyó  év október hó 25-én meghalt Caikazent-
domokoaon. Márton Aron gyulafehérvári  pQs 
pök édeaanyját veszítette el. A legboldogabb 
édesanya halt meg most, aki még láthatta és 
megérhette gyermekének a gyulafehérvári  püa-
pökl szikbe való lendülését. 

Régen nem jutott székely édesanyának 
ilyen nagy kegyelem. Halála ai egész várme-
gyében mélységes megilletődni váltott ki. 
Hiszen visssahullott a porba egy drága termő-
ág, ame!y nehéz időkben olyan értékes gyü-
mölcsöt termett Erdély magyarságának és ka-
tolicizmusának, mint Márton Aron. 

A püspök édesanyját egész Gslkvármegye 
közönsége a tiszteletnek, a szeretetnek leg-
melegebb együttérzésével kisérte ki a esik-
szentdomokosi temetőbe. Az latén, aki ugy 
megáldotta földi  életét, áldja meg a Biri pihe-
nés békeaégea nyugalmával. 

Két hold szántó, vármegyei nt mellett 
•ladó. Cim a kiadóhivatalban. 

Megoldásra váró közbirtokossági kérdés. 
A csikkarcfalvi  közbirtokosság igazgatósiga hivata-

los uton jelentette az illetékes erdőgondnokeágnak, hogy a 
második hatérrészben félmillió  lej értékre becsült esedékes 
végteriiletét nyilvános árverésen akarja értékesíteni, viszont 
az elsfl  határrészben fekvő  és a tél folyamán  kitermelésre 
kerülő vágterület faanyagát  tagjai között kiakarja osztani. 

Előbbi bejelentéssel kapcsolatosan az erdőgondnokság 
nem tett semmi megjegyzést, másodikkal kapcsolatban le-
szegezte, hogy a fennálló  rendelkezések értelmében nem 
teljesítheti ezt a kivánzágot. Az esedékes vágterületeket 
nyilvános árverésen kell eladni. A közbirtokossági tagok 
nem végezhetnek kitermelést közösen használt erdejükben. 

Erdészeti felfogással  szemben arra az álláspontra 
helyezkedett a közbirtokosság igazgatósága, hogy tagjainak 
saját használatra ia jelentős famennyiségre  van szüksége. 
Csikkarczfalván  éppúgy, mint más oniki falvakban  a házak 
és gazdasági épületek 99 százaléka iából épült. Ezek javí-
tásra szorulnak. Kerítésre is szükség van, amihez fa,  még-
pedig nagymennyiségű fa  kell. Csikmegye életében jelentős 
szempont a fa  és deszkafnvarorozáe.  A lakosság széles 
rétege hónapokon keresztül abból él, hogy tajntalékát vizi 
főrészeken  felvágja  deszkának, kocsira rakja s Brassó vagy 
más városokban értékesiti. Ha a vágterület tagokközötti 
szétosztását nem engedélyezik, nincs értékesíteni való deszka 
s a székely gazdák abba a szerencsétlen helyzetbe kerül-
nek, hogy adójnkat sem tudják megfizetni.  Nem, mert az 
ntóbbi esztendőkben felfelé  törekvő mezőgazdaság még nem 
került arra e vonalra,, abol az adóterheket is birja. 

Az érveléseket meghallgatta az erdögondnokság — 
hangoztatja a közbirtokosság igazgatósága — de álláspont-
ján nem változtatott. A mult évhez hasonlóan tehát ismét 
az a veszély fenyegeti  a csiki közbirtokosságokat, hogy 
nem jutnak idejében vágterületekhdz, nem tudják kiosztani 
a taanyagot A mult évben egészen pontosan 1938 decem-
ber 27-én, Csikcsekelalván nagyszabású értekezlet tárgyalta 
ezt az akkor ia égetően sürgős kérdést Az értekézleten 
jelen levő jogászok egyöntetűen arra az álláspontra helyez-
kedtek, hogy a közbirtokossági vagyon magántulajdon. Keze 
lése felelt  tételes törvények intézkednek, melyek szoros 
összhangban vannak a magántutajdont védő más törvények-
kel. Ebből önként következik, hogy a vagyon jövedelmei-
nek hovafordításáról  az arra illetékes tulajdonosok ugy ren-
delkeznek, ahogy akarnak, mert ezzel kapcsolatosan a hiva-
talos közegeknek csak ellenőrző hatáskörük van, rendelkező 
nincs és nem is lehet. A vágterület is egyik jövedelme, 
mégpedig legfontosabb  jövedelme ezeknek a vagyonoknak 
Hováforditásnkról  a tulajdonosok rendelkeznek. 

Kovács Károly dr. képviselő annak idején terjedelmes 
emlékirat keretében ismertette ezt és máa sérelmeket ille-
tékes körökkel. Bizottság kíséretében személyesen is fel-
kereste a gyulafehérvári  kormányzóságot és a brassói erdé-
szeti felügyelőséget.  Kimutatta, hogy a tulajdonosoknak 
jogukban áll saját vágterületeiket kitermelni és legjobb be-
látásuk szerint értékesíteni. Kováts dr. ezirányu fáradozása 
sikerrel járt. Annak idején értesítést kapott, hogy a nagy 
sérelem kiküszöbölésére minden intézkedést megtettek. 

A csikkarczfalvi  eset azt bizonyítja, hogy ujabb sür-
gős intézkedésekre van szükség. Csikosekefalván  a mult év 
karácsonyában nagyszabású, az összes közbirtoaoaaági kér-
déseket telölelő határozatok hangzottak el. Bizottságot küld-
tek ki a faladat  tanulmányozása és kidolgozása céljából. 
Egyöntetű fellépés  és magatartás érdekében még febraár  hó 
folyamára  nagyszabása közbirtekossági értekezlet össze-
hívását tervezték Csíkszeredára. Az értekezlet s ezzel a 
székely közbirtokossági kérdések széleskörű rendezése el-
maradt Most egyenként ajból jelentkezek a bajok, melye-
ket meg kell oldani, mert ezt követeli a mindennapi élet 
folytonossága. 

A magyar népközösség gazdasági szakosztályán a sor, 
hogy ezt a székelyföldi  viszonylatban elsőrangú, sőt nyu-
godtan mondhatjuk legfontosabb  gazdasági kérdést a kezébe 
vegye és megoldja. 

Országos Magyar Iparosszervezet 
Az elmu't vasárnap öasaegyült Kolozsváron a 

'oaániai magyar kisebbséghez tartozó klaip<<ro]ság éa 
egyhangú lelkesedéssel elhatározta, hogy a Romániai 
Mtgyar Néptözösség keretében megalakítja a magyar 
kisebbségi kisiparossá; összefogó  Bzorveaetét. 

A magyar kisiparosság alakuló értekezletén Bánffy 
Miklós B NépközKBég e'nöke töltötte be az elnöki tlaa-
tet. Rias.vettek azon Száss Pál Bzenátor a Qasdasági 
Ssakoaztá'y elnöke, aki bejelentette az egységes Iparos 
képviselet megteremtését. Beesődében kifejtette,  hogy 
a Bierveskedés célja megtartani mindazt, amivel a ma-
gyar iparos társadalom saervesetl vonatkozásban ren-
delkezik éa ezek mellé uj egységes saervesetet alakí-
tani, amelynek keretBlu belül érdekeiket mlndsn vona-
lon megvédeni éa elősegíteni képesek. 

Teleki Ádám országgyűlési képviselő számolt be 
ezu'án a lefolytatott  szervezési munkáiról. A Népkösös-
ség kötelességéhez híven elhatáresta, hogy a széteső 
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magY?.r Iparoatáraadalmat egybefogja.  Első feladatának 
a követezőket tűzte kl: 

1. Aa Országos Magyar Iparos Szerveset megala-
kítása. 2. Aa iparoa tárnád alom helyzetének pontoa fel-
mérése. 3. A magyar Ipartáraadalom munka területén 
éa fejődés  vonalán jelentkező akadályok elhárítása. 4. 
A magyar uj Iparos nemaedék megfelelő  nemaetl éa 
szakmai nevelése. 5. A magyar klBlparl fejlődés  anyagi 
előfeltételeinek  megteremtése. — Baent meggyőződé-
sünk — mondflfpVVdH|J  Adám, beszámolójában — 
hogy B.íffy  Mlt\As és oaaaz Pál vezetése alatt a ma-
gyar tpaiwH támUwft)rfódot  talál érdekelnek vídel 
mére — képvlselTOrees elgondolásainak megvalóBl-
Iái ára. 

A szervező gyQléa eaekután a kővetkező felblváat 
bocsátotta ki a magyar Iparoa társadalomhoz: 

Magyar íparoaokl 
A romániai magyarság közművelődéit, gazdasági 

éa stoc'á is érdekeinek szolgálatára engedélyezett Ro 
it iüi il Magyar Népközösség megalakulása lehetővé t-szl, 
hogy Iparostársadalmnnk oreztgos m*gyar iparoBizer 
vezet be tömörUlbesseo. 

A'Ullrottak felismerve  éa átérezve az ösfaefogáB 
életbevágó fjntosaágái,  6 havi előkészítő és tzirveaó 
munVa utáo 1939 október hó 22-^n Kolozsvárt meg-
t .rio'.i országos eiőkészltő bizottsági ülésüakön egyhan-
gúlag kimondottuk az O/szágos Magyar Iparotszervezet 
m> gdlakiláBának eaükségeBBégét. Az alakuló gyűlés 
határidejét 1939 november hó 26. napjára tttztHk kl. 

Iparosokl 
A nemzeti éleinek megvannak az erkölcsi törvé-

nyei és czik aat parancsolják, hogy ml, romániai ma-
gyar iparosok se maradjunk kl aa epltó közösségi mun-
kából. Erkó cíi kötelessége tehát minden magyar iparoa 
teamrilnkuek, hogy belépjen a megalakítandó érdek-
véde.mi aaervcaetünkbe, aa Oraaágos M«gyar Iparos-
szervezetbe es annak keretei kőzött kifejlődő  közösségi 
munkájával elősegítse szakmai kultnráia, gazdasági, 
szociális problémájának megold tsát. 

Hisstuk éB hlidetjlik, bogy aa O-szágoB Migyar 
Iparo^szervbzet megteremtése által olysn öntudatos, 
egysagsB megmozdulásunk vesti tezdetst, amely méltó 
lutî a magyar iparoatársadaiom évszázados hagjomá-
nyaiho*. 

A fdihivást  Ilárffy  Miklós a Romániai Magyar 
Nápközósség eloöken, SSÖM Pá d'. szenátor a Nopkö-
a'jao6g Qazd. B mLoaaialyt-ü&t einökén Teleki «.dám 
Iparoa képviselőn kívül aláirták a romániai magyar 
ipjrosí'.ág vezérel, mint Seabó B inl Brassó, R:iohart 
Gyula Arad, Buttya Béla Marosvásárhely a ezen kívül 
azámoBaa. 

S:abó Béni a magyar kUlparoiaág szervezeti meg-
alaku'ása alkalmával a következőket mosdotta; 

— Ssánd;kes;>n hagytam felszólalásomat  utoljára, 
hogy röviden és egyetemlegesen tudjak hor.záfiolnl.  Ki 
indulok abból, hr.gy aboa, hogy ml valamit tökáletes.-n 
és jól csioáljuak, migunkévá kell tennünk BB) a terü-
letet, mal;ajk keretében fel  tudnak valamit építeni. 
Niíciink tisósoríisn — ód moat az Iparos tárfladalomhoa 
BZI'ok, mely az Itt élő magyarság egyik legnagyobb 
erősségit képezi a melynek megfelelő  belesaólásü van 
a dolgok inuzJsébe, ngy feleié,  mint lefelé,  — hogy 
mlu;áa a NápközösBég létesítését kimondtuk ÓB egy 
erős Lc.'poutl rzervre támaezkodbatunk, 'aükséges, hogy 
mlodcy&jsn beletartozzunk a Népközösségbe. Aboa vl 
BEont, hogy bármely téren eredményt érhessünk el, 
stíluséig, hogy az nlolaA emberig beleiliesakedjüok a 
N.'pscaóssúg keretébe. Éi nem akarok propagandát 
csioalni és nem kértek f«l  orra, hogy Így beszóljak. 
Hogy ba 20 év mu'vi megkaptunk egy üyen jogot a 
ha uat cem áaBznilnánk fel,  olyan bünt követnónk el, 
HiELly-.rt méltán vonhatnának bennünket felelősségre. 
Nekünk nem szabad hibát, vagy Baeméiyea kéidéseket 
v zsgâinl, hansro magát BZ ügyet kell nézni, ezt kell 
kiepltrn!: a Népközösségi minden rendelkezésünkre 
aiió oszkozze' I Baabó B-.nl a mindvégig nagy figyelem-
mel hallgatott beszédét Igy fejeate  be: 

.Eijön majd az aa idő, amikor a kövotkező uem-
z dik flzsaioükérl  tőlünk, bogy mit végeztünk azokban 
KB :dóíbei, amikor sorsuk a ml keaünkbon volt letéve. 
01; a e hitárceó lépéseket kell tennünk, amelyeket, ha 
ins elmulasztónk, eoh* sem lehet jóvá.ennl. 

Két csiki szövetkezet előretörése. 
A Stöv >tkozc'.l Értesítő örömmel számol be arról 

az ardrimínyi s munkáról, amelyei két cslkl szövetkezet 
eléri. A magnnk rátáéról a legnagyobb megértéssel 
támogatjuk a saövetkt zés gondolatát, mert abban látjuk 
B kis emberek létérdekeit legbiztosabban képviselve. 

A világ október utolsó napját ünnepnek fzlnt*. 
A takaréVojaig gondolatát Bío'gVj* ez a nsp. A leg-
nagyobb éa legtöbbet érő remzetl vagyonnak a takaré-
kosságnak Ezen'ellk október 31-lk napját, amikor min-
den rendelkezésre álló propaganda eazközt felhasz-
nálva aa embereket a takarékosság erényére tanítják. 

Mi m iţnnfc  la Bzlvesen vesszük kl réaztizkot ebből 
a propagatdi munkából. Ugy gondoljuk, hogy ezt a 
köte'cBSéget akkor teljesítjük legjobban, ha aira buz-
dítjuk népünket, hogy egésa figyelmével  forduljon  a 
Bzövetkezéa fe'é  A szövetkezés a takarékosságra való 
nevelés legalkalmasabb eszköze. A magán életben vala-
mint a közösség életében felbecsülhetetlen  kincset 
Jelent aa a társadalom, amely lamarl, amelyben ki van 
fejlődve  a takarékosságnak, a gyűjtésnek értékes tulaj-
donságé. 

Az írt október 81-én ünnepeljünk. Akármennyire 
ajomoiuaágoa»k aa idők 6a nem nagjon lehak benne 

a takarékoaságnak gyümölcsét leszedni mégla neveljük 
magunkat a takarékosság szellemében és pártoljuk a 
saövetkeaéa gondolatát, a szövetkezeti alapon elindult 
vállalkozásokat, mert azok legalkalmasabb kereteit 
kínálják a takarékossági szellem megépítéséhez. 

Forduljunk ebből aa alkalomból vármegyénk két 
legeredményesebben dolgozó szövetkezetéhez a cslk-
aaentdomokosiakhoa éa példaképpen Iddazük azoknak 
munkáját. 

Örömmel adunk hirt arról, hogy a csikgzentdomo-
ko*l „ \rbor* fakitermelő  éa értékesítő szövetkezet 
igaagatósága, Karda Ferenc dr. ügyvezető «lnök elő 
terjesztésére elhatároz .a. hogy az ottani OFA kétkere-
tes fűrészüzemét  megvásárolj-». Néhány nappal ezelőtt 
a váaár a Gazdasági és Hitelszövetkezetek Központjá-
nak támogatásával létrejött, az üzem a szövetkezei 
tulajdonába ment át és a szerződéseket már be ls 
mutattak a csíkszeredai pénaügylgaagatóaágnál. Aa 
egész Székelyfölden  aa „artor" aa eieő fakitermelő 
éa értékealtő szövetkezet, amely füréBzgyárral  rendel-
kezik és Így a fák  aa erdőtől a voautl kocsiig vagy 
nagyvárosi deaakaraktárl; ls el tudja Juttatni. A BZÖ 
vetkezet működésére és célkitűzéseire Jellemző, hogv 
ösBes munkásai tagjei. 

U^yaccsnk jelentő» előretörésről taruBkodik a 
cslkfaantdomokost  BV clorÍ6* A-talácos Gjrdai ági Stö-
vetkeze*, maly t gy 100 lóerős félatabil  góaglpet vásá-
rolt gő?mtlma részére. A gépet mér el Ib szállította e 
szüvetkezet és üzembe helyezte, Bmlvel lehetővé tetto, 
bogy a malom mieden tekintetben megfeleljen  a köve-
telményeknek. Edd'g a Bzövelktzüt nem tudta poatOB 
Időben kiszolgálni a közönséget, mert a malmot ls a 
kétkeretea fürészUaem  gépje hajtotta, amely a nagy 
terhelést nem bírta. Vagy a fVrépz,  vagy a malom 
mehetett csak. Ezután fttrérzgyár  és malom egyatánt 
éiiel-nappali üaemre reedezt edh?tlk be. 

Gyilkosságok sorozata. 
Aa elmúlt hét IsméT B Irgb&raa'maeabb médon 

tárta olAnk az elvadult ijdulatokat. Vsgy három gyil-
kosságot irurk ide Fnnat cromcru blaonyságánl, bogy 
mencylra nem használ áimmlt az a munka, «mely 
ennek e n paek erdekében történik. Mintha üres FSÓ 
volna mindaz a eok JAakrrat, amely ezt a népet tzv 
retoé megmenteni a testvérgyilkosság annyi tragédiát 
okozó bűnétől. 

N -m keli sc mmi egyéb mint fc>Isorolr>l  a székely 
bicskának ÓB vadaágnak műit heti áldozatait, ípp n 
ttlegecdő arra, hory e'szoiu jon az ember lelke. 

Iacaa Lajos CKlkmreaeé î llhlőrégü eaolga'egény 
agyonüiötte Pongr^ca Ferenc legény-társát EfrBzec 
haszontalan, a gyilkosság oka. Ery fisü  mi itt történ' 
a véres esemény. Poigrácz kHiciön adott egy féaüi. 
am?lyet vissza kért I:caéiől. E.örül Reirá'táB ke'et-
kezett, amelyn9kvég« gyilíosaáglett. Táetvérgyll.iosság 

A máalk korcsmai gyilkosság. Mitá J<ao< J»no)? 
gyergyóujfalvl  26 éves iecréoy a fa'u  korcmájáb^n 
ÖBBButalálkozott Bányása Inra szintén 26 <s«tendős 
korú régi haragosával. A régi barag verekr d -ghe rob-
bant. Bánvásznak a BPgitségérei mentek barátai Hatzár 
Pét'jr ÓB Kovács Sándor. A hArmaa tu'erő azután ered 
ménynsen dolgomtt. Máté Jioos Jánosi holtan maradt 
a korcsma padlóján, mlg Btoyása Imre egé^zin re-
ménytelen állapotban került solyos sebeivel a gyergyó-
nzewmlMóal köat őrházba. Huszár Pdtert éa Kovéc? 
Sándort a cseadőraég lotartóatatta. Minden büntetést 
megérdemelnek ea°k az emberek, akiknek az lett VOIOH 
'estv/ri köt^leaségük, bigy a régi haragos, verekedő-
ket szétválasszák. Nira rz' tették, hanem gyáva én 
székely embernek d szére nem valló tu erővel, hárman 
f-gy  legénytáríukra törve megölték Baékely teatvérüknt. 
Bir ott tartanánk mVr a nevelő munkában, hogy ennek 
a gyalázatos véres verekedésnek életbrn meredi sz> 
replői érezni tudnák azt a hltványEágUkat, amellyel 
hárman egy embert megöltek. A bíróság majd Ítélke-
ző fílelettűk.  Addig Is aionban a székely ösFzitartáa 
np.k és testver'B sgnek Is kl kell mondja aa Ilyen esetek 
fölött  a maga lesújtó ítéletét. 

A harmadik gyilkosság M*défalva  köaelében tör-
tént a va: u!l töltés mállott. Uogurean pályaőr rzoká-
pot ellenőrző utján a msdéfalvl  állomás és aa 57 ea 
őrház közötti ré-z-n egy bullát ta'ált, amelynek nyakáo 
borca'ma^ szúrástól B«̂ rm«aó seb táio&gott. Irataiból 
k'tllnt, hogy a B^errncstt'en emb~r KOQCZ György 
1930 üb korosztálybeli, cslkszentmlhályl illetőségű kato-
nával azoaoa. A feltevéa  az, hogy a vasúti vonal men 
tén Bzü'őfalojéba  hnzalgyekvő BZübadeágoa katonát 
valaki bosszúból gyilkolta meg. A nyomozás erőtelje-
sen folyik  a tettes- késrnkerltéBére. 

M igdöbbentőek eztk a gyilkosságok. Ni m tudunk 
egyebet csinálni, mint szeretettel oda állani népünknek 
ezen nagy betegségi mellé és gyógyítani. Gyó'yltanl 
a Baíp PEdnsk, a lu'^nr^mk áldásaival. Nyelegetni aa 
l'yen vadhajtásokat crneb a népnek testétől, emsly 
aonvit Bzenvrd olyan sok nyomcruB^gba keveredik a 
bicska oktalan haeanálata Blatt. C üggrd^Bt nem IB 
merve mindenki a maga helyén legyen apostola ennek 
a muokánnk. Ennél szebb, nemesebb népl-mnnkát 
találni alig lebot. 

Mit jelentenek a föld  felszinén  a világ 
nagyhatalmai ? 

A világ nagyhatalmainak földrajzi  helyzetéről a fenti 
címmel érdekes közlemény jelent meg, a .Romania" cimü 
bukaresti lapban, amelynek beazédea adatait az alábbiakban 
közöljük. 

A föld  területének népessége. 
A föld  felszíne  510 millió négyzetkilométer. Ebből 

160 millió négyzetkilométer (29 százalék) alkot azárazíöl-

det éa 360 millió négyzetkilometer, azaz 71 százalék tenger. 
A szárazföld  területéből 27 százalék Nagybritániát 

vallja urának. 15 százalék a Szovjetuniót, 'J százalék Francia-
országot, 6 8 százalék Olaszországot, 0.50 százalék Japánt 
és 0.39 százalék Németországot. 

A föld  összlakosságának száma kétmilliárd ember. 
Ebből 488 millió ember tartozik Nagybritániához, 170 millió 
a Szovjethez, 130 millió az Amerikai Egyesült Államokhoz, 
110 millió Franoiaországhoz, 100 millió Japánhoz, 90 millió 
Németországhoz és 60 millió Olaszországhoz. 

Amint látható, ez a hét nagyhatalom a föld  62 szá-
zalékát birja és a föld  lakosságának 58 százaléka alkotja 
a népességét. 

A Szovjetunió, Németország és Japán, amelyeknek 
nincsenek gyarmatai, de dominálják terület szempontjából a 
velük szembenálló államok anyaországának területét, a föld 
telszinének 16 százalékát mondhatják magukénak és 350 
millió lakósukkal a föld  lakóinak 15 százalékát bírják. 

Az Egyesült Államok a föld  felszínének  C.8 száza-
lékát mondhstja magáénak 130 millió lakóssal. 

Nugybritannia, Franciaország, Olaszország, amelyeknek 
gyarmataik vannak, a föld  felületének  39 százalékát mond-
hatják magukénak 658 millió ÖBSzlakóssal, tehát 28 száza-
lékát a föld  összes lakóinak. 

A nagy gyarmatbirodalmak. 
Németországgal, Szovjetoroszországgal cs .Japánnal 

ellentétben, amelyek összefüggő  földterületeken  tárulnék el, 
Anglia, Franciaország és Olaszország szétszórt gyaimniok-
ból és sz anyaországból állanak. Ilyen módon Anglia ÍH'.I-
szer nagyobb gyarmatbirodalomnak ura, mint amilyen maga 
a szigetország Franciaország gyarmatainak területe 22-szer 
nBgyobb, mint az anyaország, mig Olaszország gyarmatai 
tízszeresét teszik az anyaországnak. 

Természetes, hogy ezek a gyarmatbirodalmak nem-
csak emberanyag szempontjából jelentenek óriási előnyt, 
az anyaországnak, hanem főleg  nyersanyag gazdagságukkal. * 

Igy pl Nsgybritánnia, amelynek anyaországa nyers-
vasat és szenet csak 4, illetve 46 százalékban termel, az 
összezükséglet szerint, mégis a világ leggazdagabb nyem-
anyag termelő állama, mert a gyarmatok köven ellátják, 
ugy, hogy nemcsak a birodalom szükségletét fedezik,  hauem 
rengeteget szállítanak más államokba. 

Nugybritannia és Franciaország gyarmatbirodalmuk 
révén a föld  nagyrészét birtokolják s a tengereken is egyed-
uralomra törekednek. 

Németország helyzetét Oroszország szövetsége óiiási 
mértékben megjavította. Ez a rokonszenv adott esetben 
túlhaladhatja a nyersauyagszállitásra szoritkozást és akcióba 
léphet az angol és francia  gyaimatokon. 

S Z Í N H Á Z . 

Jody Károly színtársulata mult héten megkezdte va-
rosunkban tiz napos sziniszezonját. Az elmúlt hét bizonyítja, 
hogy a társulat megérdemli a magyar tár^adalomuak éd a 
művészeteket kedvelő közönségünknek támogatását. A jövj 
hét végéig tart még a színház. November 4-ig játszanak 
városunkban. Egyszóval még egy teljes hét van hátra arra. 
hogy közönségünk a régi szeretettel kivehesse részét KZÍ-
nészetüuk támogatásából. Kérünk is erre mindenkit, akinek 
még van módja erre az áldozatos kötelességteljesitésre. — 
Különben nem kellett a mi közönségünket soha figyelmez-
tetni kulturális áldozatai meghozására. Kultur szívvel meg-
érezte ez a mi városunk mindig azt, hogy mi a köteles-
sége mindazzal szemben, ami a szépet, a nemeset szolgálja. 
Ez a magatartás ma sem változott. Arról lehet csak szó, 
hogy nehezebb lett az idők járása, kevesebb jut a kulim-
igény kielégítésére Oe akinek még van, biztosan tuiljuk 
megossza szegénységét a magyar színészet munkásaival. 

A színház jövő heti műsora : 
Szombaton, okt. 28-án este 9 órakor : . M e s e á r u -

h á z . " Szilágyi—Eiseman nagy operettje. Fülöp Jauk.i. 
Papp Nusi, Doroginé, Jody, Varga, Derecskei és Szabó H 
főszerepekben. 

Vasárnap, 29-én, d. u. 3 órakor 17—27 lejes hely-
árakkal: .Kávé habbal*, operett. 6 órakor zónaelőadás 
Paprikás csirke. Este 9 örako.': aZsimberi-Zdombori sz>'i> 
asszony*. Erdélyi Mihály óriási sikerű uj nagy operettj . 

Hétfő:  Imrédy Géza, Jody Károly, Szabó Gyula. 
Papp Nusi, Bokros Manci, Uudi Piri, Ujroginé felléptével 
„Via mala — Rossz ut", Knittel hatalmas népdrámája. 

Kedd: „Macskazene*, Kristóf—nUeman  nagy tenge-
rész operettje. 

Szerda: Másodszor: Zsimberi-Zsombori szép asszony, 
operett. 

CţjjtiŞrtok: Nagy vidám operett-premier: „A hölgy 
hozáanlAartOkik ' , operett 

Péptek : jBijesu előidás: Kék netelejts. Jenei—Szfits 
romantikiia Mfleféttje. 

1030 november 1 én nyílik meg a 

„Salon Rose". 
Külföldi  tanúiminyutamról haaatárve, fenti  név 
alatt I. O. Bratlanu-uooa 64. asám alatti hasban 

a Vakar-nyomda mellett, £ 
u j k a l a p ü z l e t e t nyitok. 1*r 

Minden igyekesetem, hogy agy mnnkában, mint *T 
aa árakban tlsitelt vevőim Igényelt kielégítsem. 

Szíves pártfogást  kér tisztelettel: 
- A . m . t > r u . m Z R ó z e i , C s U c s z o r o d a £ 
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Tamási Áronnak és a „Nemzedéki Vallomását aláiré, az erdélyi szellemi élet 

'ROVATVEZETŐ: CBIBY LAJOS. 

Ac erdélyi fittel  Bsellemlség egyik csoportja, ae 
.Erdélyi Fiatalok* irodalmunknak sajtó u'jáo való haté-
konyebbá tétele é'dikében — nem Is olyan rég — tör-
tént mozgalma, valamint a különböző szellemi csopor-
tok 'őrteló megnyilatkozásai, akarásai, caak előjelei 
voltak a most eihangaoti .N mzedéki Val oaiás'-n&k, 
amely mint korsaerQ, de  főképp  lelkivilágunk  egy 
visszafojtott  hatalmas kiáltása,  ma ott ül aa ugyan-
csak nj szint) .Vasárnapi 8i6"  toromán. 

Ee a n»gy .Val!omás", rzdlemi munkaiért Igér 
és biztosit. £(>• közös akurás es egységen gocdolatok 
pzéleNkörtt feldolgozására  éa mlndon uj tz^lleml meg-
nylIMkosás testoiőltésére. 

Vijíyif:  Célok  és eszmék,  melyek  népünk lét-
érdekét  szolgálnák.  Népszervezós.  közszellem  meg-
szervezése, népi művelődés,  gazdasági  és erkőlosi 
alapon. Népünk  különböző  rétegeinek  helyzetisme-
rete és segítsége,  mindazokkal  az eszközökkel, 
melyek  felett  a sajtó e tekintetben  rendelkezik. 

Aflatei  szellemiség muikájának össsbangba va"; 
boziss, haiároiottan nagy erednény, de még nagyobb 
eredmény lesz, h t ea a közön munka, megszületik. Ert 
kívánjak a népMadatok és mlcdz k a mélyBéges nagy 
kirdések, roeiveket a ma koraserüsége követel Bmely-
bv'z ragaszkodnunk keli. Közös soriunk e súlyos éB 
felelősségteljes  auikáját vállalja la mindenki, &ki gon-
dolkozni tud. 

Az bihangaoit „Nemzedéki  Vallomás*  lelkiséget 
tu<4rtó. .stérdd^Biolgálatnak, mellem utján való me£-
o:díst és mélyen át^rze't szükséges-jég a megértésre 
ta'éU, melynek egy kösöamunkába vaó dobbanása, 
csak ertdaiény lehet. 

És mibf-n  áll a gyakorlati megoldás? 
„Kinyitani  mindenütt  a kapukat,  bogy a friss 

rzellem  és Batal  erő  birtokába  jusson a gyakorlati 
felelősségnek".... 

De hogyan és mi módon  ? 
Hogyan találjuk meg erre a „legalkalmasatb egyé-

neket", öreget éa fiatalt? 
Lássuk csak? 
As Erdíiyl F ataloi mondották : 
A napilapok, valamint hetilapjaink Is térjenek át 

tz erdélyi Írók eddig megjelent éa megjelt nő regény;!-
• ík novelláinak folytatólagos  közlésire, ronrt ciak 
ijiV iátszlk elérhetőnek aa a cél, mellyel népi O'VBBÓ 
tömegeink nemcsak megismerhetik fiatal  íróink nevelni 
akaró törekvéseit, de lrá^ahou keresetűi várhatják 8 
kritikát te, melyben frj:ődhetn?k.  — Ijy vélték KB el-
rontott és ferde  irányban nevelt tömegeknek a komoly 
irodaiam ir.ins való érdeklődést egésBségos irányban 
vezetni. Hiszen  éppen ők  azok,  akik  minden  prob-
lémáikkal,  sérelmeikkel  és fájdalmaikkal  legköze-
lebb állanak  a népi tömegek  lelkéhez. 

TÍhát es volna sz elaó és legfontosabb  eszköz, 
minden közhasznú éB tanl-ó eszme terjesztésének. Mert 
re eazmóknrk gyakorlatban leendő megvalósítása a 
kUlömbözó rétegek be'yzet felismerése  aztán, szinte 
maga után vonja mindazokat a módozatokat, melyeket 
okosan felhasználva  eredménnyel dolgozhatnánk. 

A „Nemzeti  Valiomá«u-ban kihangsúlyozott nem-
zeti küsGí-sőg és sz ezt követő „Szellemi  őrség"  leg-
hatáiosabh eszkőie  a sajtó, de  különösképpen  a 
vid'.ki  sajtó, melynek  sajátos népi érdekeiben  győ 
keiezö létjogosultsága  van. Van  továbbá kűlőn 
világszeltemlóte  és politikai  kihangsúlyozása. 

A vidéki hetilap irása azonban ma már nem jól 
flaitet;  és cepzett hírlapírókat foglalkoztató  mogélhatés, 
akiknek tz újságírás biz'os m-géihntést adhat éa amely 
iomalv hivatja, hanem caak baráii munkatársi kör, 
bkiz társadalmi ag teremtik mag az illető vidék nép 
érdekels^k muakasiolgálutát éa annak fzv-lemét.  Min-
den kia város értelmisége közt van olyan kör, mely 
bizonyos mértékben érdeklődik, foglalkozik  népérdekü 
kérdésekkel. Hogy  ez a terület  azonban mennyire 
válik  kedves  érdeklődési  területé,  abol a .lelkek 
és vér szerelme"  erkőrosi  törvénnyé is gyökerez-
zék,  ez mind  az illető  vidék  sajtójának  komoly  ós 
megalapozott  hivatása és szellemétől  függ. 

Azonban, mlg a nngv nr.p'.lapok ezt a munkát aa 
élethivatás rendszerével intézményesen biztosítják, addig 
ml a 10 körmüoVkal kspirjuk össze a hasábokat. Hirek 
után szaladgálunk, hogy uţyancaak akkor ütközzünk 
ösaze a vidéki érzékenység, ros: zakarat, nemtörődöm-
Bég. guny éa eserféle  elgáncsolá'Bal, melyek tzlán leg-
több ess:ben egy undorító ssájvonái kíséretében, vagy 
kézegylntéasel torgétlk a vért arcuu^ba. 

Edíi vagyunk ml. a végvárakon hallgatagon pl-
rongó, a nagy egységet osszakötő parányi Jáncssemek" 
H igazi harcoaal a népünk érdekelnek, da akiket ke-
gyetlenül öklöznek vis zi. 

Vannak emberek, akik minden próbálkozást, mely 
a szellem révén, a ssellem eszközeivel jön, testvéri 
egységgel fogadnak.  A ma logadosó társadalmi visso-
nyok köaött élő asemélyek Bseileml megnyilatkozásait, 
vllágnízatl felfogásokat,  aa embart és aze'lemi értéket 
különválaEztva blrá'ják. Tudnak embfraket  nésnl, őket 
kitalálni, megértén! s ha kell kulturált, komoly meg-

JegyaéBekkel, őszinte figyelmeztetéaekkel  klaérlk. Ej 
vannak emberek, akik elgáncsolni Igyekeznek minden 
becsületes akarás, tudnlvágyást éa jó'zándékot. Akik 
a vidéki klslapokat nem veszik komolyan. A vidéki 
újságírás terén csak a .fűzfapoétákat",  komolytalan, 
felelőt'en  embereket látnak. Ooivamaró kutyák mód-
jára szeretnék kitépni belőlünk azt a kötelességéért! 
érzést Is, ami még megmaradt. 

A hetilapnak,  a vidéki  létérdekszolgálatában 
rendkívül  fontos  és hasznos rendeltetése van a 
„Szellemi  őrség'  posztján. Éppen ezért  kiálltunk 
„Segítség"  után. Egész  sajtószervezetünk  ós társa-
dalmi  központi  intézményeink  Bgvelme is fokozott 
mértékben  kell,  hogy vidéki  betisajtónk  felé  for-
duljon  és erkőloi  támogatásba  részesítse! 

Az uj magyar formából  már el'va ki kell őlnl 
mindazokat a lelklrebbBnéseket, melyektől külön világ 
esz BB egvlk ember ÉB külön világ a másik. Mart min-

dig ott van eltemetve a lényeg, amit minden  ember-
társunkban  keresni,  kutatni,  megismerni, művelni, 
vagy gyógyítani  kellene. 

Tagadhatatlan, bogy lehetőségekben Fz?gányek 
vagyunk, életformánkban  pedig köt'ittek. Az IB blBoayos, 
bogy az adottságokon kívül, kedv, az életkörülmények-
nek megfelelő  bii-illeazkedéssel pedig olyan helyzetre 
van szükség, melyek sok mlndaat megengednek. Azon-
ban egyik sem ok arra, hqgy elvagsüfc  magúiktól 
mnnka és építés akaratát. 
ezért  van nagy felelősséf 

A vidéki  értelmiségnek 
e ebben a kérdésben.  — 

Tagyünk bármily sokat és hasruosat egyhásanV, isko 
Iáink és más társadalmi Intézményeink körül, vagy 
magyarságunk lelkében ós társadalmunk ujjá a'akltá-
sá>rt, keveset tettünk, ha elmulaFz'ottuk a sajtóról 
gondoskodni, amely segítőnk éa ssisaó-ÓDk. 

Legfontosabb  tennivalónk  lenne gondoskodni, 
hogy sajtónk  széles körben,  főképp  a népi rétegek-
ben, uj olvasó tábort  szerezzen. Igen  fontos  volna 
létérdekü  rovatok beállítása,  hogy minden  rovatnak 
meglegyen  a maga érdekvilága.  Mag  kell  terem-
teni a lap sajátos szellemét,  mely vonzó erejével 
táboroz olvasót.  Az ifjú  értelmiségi  erők  bevoná-
sával a bálás kérdetek  egéss tömege tárulna  a 
sajtó felé.  Különösen  népünk érzésvilágát,  anyagi 
helyzetét,  társadalmi  és sorskérdések  feltárásával 
mondana ujat. 

Azokra a küzde'met n és férd  iségeVre saerettem 
volna rámutatni, melyeket kellőkép orvorolva éa kikü-
szöbölve ti remthetnők meg a „szellemi arcvonal" lelki 
és társadalmi, erős egységét. 

• • 
• 

Magas az éiet tanította meg az embereket, hogy 
minél jobban távolodnak a mult történelmitől, annál 
jobban k?reaaék, kutassanak utána. 

Voltak dolgok, melyben fanatikus  rajongással hit-
tünk. Volt egy sajátos történelmi éleiüak, amely — 
mid n alacaonyabbrendü íraée'ől mentesen — tette 
széppé a felüt,  ahonnan indultunk, először láttunk nap-
világot ÓB maglsmsr ük Iitent. Bz nem érzelgéB, ae nem 
romantika, hanem velÓBág, melynek tiszta légköriben 
Bzivtuk magunkba azt aa éltető erőt, melyből ma IB 
táplálkozunk 

DJ aztán maga az élet Jött elébünk, egéss való-
ságában.... 

Éi áll a nagy temető a benne a faln,  mint valami 
falburjánaott  sírdomb, melyben észrevétlenül éa rész-
vétlenül süpped es a mait, ahonnan gyökereztünk. 

Etek a sirdombok vádo'nak miokut s mindazokat, 
akik ha próbálkoztak la összefogó  kuliurá'ta és gazda 
aági BBervezkedáat teremteni, de  még mindig  hiány-
zik  emi a legfontosabb,  a kőzyetlen  szellemi  érint-
kezés  a faluval...  Azzal a falural,  mely teljesen ma-
gára hagyatva, Bserveaetlenül éli klsebbBÓgl élete ezer-
féle  baját, nyomorúságát 

Iiazságtalanok volnánk, azonban ha elhallgatnék 
az E. M K. E. fiatalsága  kultur ÓB köBmüvelódáal mun-
kálkodását, valamint az E. M. Q. E. falumunkája,  a 
szellemiség közötti harmónia klépltéBére irányuló törck-
véBelt. Továbbá aa E. M. E a tudomány művelése 
érdekében történő fáradozásait  s végül a Rom állal 
Magyar NápkÖBÖaaég éa tagoaatl közművelődét! és 
egyéb szakosztályainak a lelki átalakulásokat szolgáló 
akarásait. Csak mindig a kivételnél van a hiba. 

Napilapjaink, még mlcdlg következetesen mellőzik 
asoknak BS Írásoknak a köalését, melyek falvalnkból, 
vagy kisebb városainkból Bírnak fel  s melyek  külön-
böző  fájdalmaikkal,  problémáikkal  jóval felülmúl-
ják a heti újságírás  agyonhallgatott,  nemtörődöm-
ségébe süppedt  határait. 

Vannak móg szomorúbb jelenségek is. A jog és 
kötelesség rovására menő dolgok, melyek káros elfo-
gultságukban aa együttműködést akadályozzák s egy-
általán nem szolgálják as annyit hangoatatott uj lelkl-
ség kialakulását? 

Hogyan ÓB mlkép gondo'ják as illetékesek s a 
magyar szellemiség reprezentánsai s szellemi munka-
iéra! ós annak blatosltá<*át, a köaös gondolatok érvényre-
juttatását, a falukutatás,  uépb:-mntatáB ós nópköltósset 

harminchárom képviselőjének címezem. 
megteremtését — mélyek mind-mind a nemzedéki eszme 
szent célját ssolgálják — ha annak Irányítását, annak 
megteremtését célzó írásainkat nem csak hogy nem 
kösilk le aa erre Illetékes napilapjaink, de véleményt-
kérő, utasításért könyörgő kérdéseinkre sem válaaaol-
nak. (Ha szükség lesz, saeméiyek megnevezésével bi-
zonyltok.) 

Hitet és kedvet romboló dolgok ezek kedves Ta-
mási Áron. M:Iyek ha még '.u sott üsletl szempontokat 
IB szolgálnak, ugy a népművelődén, faluproblémák,  BB-
játos Írod .lmunk és minden sscp akarásunk, cBak füstbe-
ment terv... 

Kónben jajgatunk, szellemi elpoBványosodástól fé-
idnk. Da ugyanakkor lrlóaunk a földszagú  saólamoktól, 
a nepl meglátásoktól, melyek ha még döcögnek ls, de 
ujjak, frijsak,  erőtől dusaadó akarások és főleg  a 
miénk, belőlünk való. 

A falu  saelleml élete — ha erről beBsélhet&nk, 
még mindig a káros ponyvairodalomban merül kl. Akt 
ujaagot olvas, abból nem tanul de amit megért, az a 
közbirtokossági viszálykodások, bicskázások, lopások 
éa más hasonló szomorú események, melyek hasábos 
cikkben jönnak, hogy végül is „Nylttéri" polémiákban 
éa törvényBsékl tárgyalásokkal végződjenek. Ellenben 
közművelődési, kulturális és társadalmi megmosdulá-
saink, papjaink, ianitólnk nevelő munkája, fáradságot 
nem ismerő szociális tevékenységük mind-mind  hall-
gatásba vész, vagy két-héromsoros  hírben  látnak 
napvilágot. 

Miért fontoaabb  napilapjainknak annyi Bok más, 
a falut  ÓB népet egyáltalán nem érdeklő köaleményak 
leadása, mint inkább szegény, de tehetséges Íróiak 
megismertetése népünkkel, akik Írásaikon keresztül 
vállalták azt a munkát, amit aa erdélyi fiatal  irók 
akarnak, tudnak CBak keresztül vinni, megvalósítani 
saegények ? 

És mintha fáradtak  is. 
Da végre mégis csak kl kell alakulnia a magyar 

falu  és magyar szellemiség közötti harmóniának, mert 
eddig . A magyar falu  ós magyar szellemiség  ősaze-
fogéaa'...  és .Faluról-falura,  városról-városra*... 
csak hangos és értéktelen szólamok voltak, melyeknek 
gyakorlati hatásait alig érentük. Lagalább ls nem egy-
ségesen, megaaerv&zeUsn. Éj nem Ott, ahol erre a leg-
nagyobb szükség volna. Azokban a magukra maradt, 
eldugott kicsi falvakban,  ahol a templom tornya ls 
ailg látszik B ahol a magukba roakadt, a minden mind-
egy látaaata, mélységea szenvedésekkel ölelkeslk a 
nyomorúsággal. 

Eísodcrt faluk,  melyekben a magyar népi jöven-
dőt kell biatoBltanl. 

Tisztelettel kérdem: 
Hol van az az Irodalom — egy-két  folyóiraton 

kivül,  mely népünkről  és népünknek  Íródik  ? Melyik 
az a napisajtó, mely az .Erdélyi Fiatalok'-kal egyet-
értésben, a népi irodalomnak a sajtó utján való haté-
konyabbá tétele, valamint népi művelődés emelése 
érdekében legalább egy féloldalt  ad naponta ? 

Nem akartam ünneprontó lenni. 
Da élek a felhatalmazással,  mely sserlnt „nyílt 

és férfi»s  basiéd"et várnak. 
AB eddig elbangaott, Inkább befelé  síró feljajdu-

láBoknak kevés eredménye volt. Hiányaik as egységes 
támogató szellem és a népi sajtó nagyfontosságú 
feladatainak  teljesítése.  A népi érdekszolgálatba 
való bekeposolódás  erőtlen,  elhibázott  és szellemi 
csoportonként  különböző.  Mert  biányík  belőlük  a 
falukutatás  és népbemutatáat  oélzó élvonal.  Aa el-
gondolásokat különnozó érdekek vezérlik, melyekben 
a megoldás, megvalósulás már csak félmunka  lehet. 
Éi félmunka  fog  maradni mindaddig, mig a kösösségl 
nagy munka Blkeres elvégzőéhez a természetes éa 
erkőlosi  törvényeket,  valamint mlndaaon easköflök 
igénybevételét mellőazük, melyek nélkül minden ssóp 
akarás ós muaka caak „költői dadogássá" válik. 

Csiby Lajos. 

V i d á m s a r o k . 
Kitelepítés. 

Déltlrolt mint ismeretes, as Idegeneknek el kell 
hagyni, nem maradhat ott sem angol, sem francia,  sem 
amerikai sem hollandus. 

Egv angol caalád láaasan pakol óa egy olasa 
szomszéd megkérdi as angol.családfőiől: 

— Na, angol BÓgor, hova mennek? 
As angol fanyar  mosollyal válassol: 
— Tengelyentnlra. 

Kávéházban. 
Két nr fii  a kávéházi asztalnál. Egy ideig hallgatnak, 

végro az egyik megkérdi : 
— Hány óra ? 
— Tiz perc mnlva hat. 
— Te bolond ember. 
Miért? 
— Te tudod, mi lesz tíz pero múlva. 
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Anglia nem iameri többé el a hágai 
nemzetközi biróságot. 

K. K. — Az angol kormány e hó 7-én éa a francia 
kormány 10-én bejelentette a genfi  népszövetség főtikársá-
gának, hogy nem ismeri el többé a hágai nemzetközi biró-
Bágot. Jellemző, hogy ezen elhatározásukat azonnali hatállyal 
jelentették be és hogy nem vették tekintetbe az előirt fel-
mondási terminust. A hágái nemzetközi biróeág a népszö-
vetség 14-es alapszabálya értelmében állitották íel nemzet-
közi viszályok rendezésd céljából. |A népszövetség virág-
zásának idejében minden tagállam igénybe vette ezt a nem-
zetközi fórumot,  igy többek között Anglia és Franciaország 
is. A két állam a jelenlegi éhség blokád bevezetése miatt 
kellemetlen helyzetbe került különösen a semleges államok-
kal szemben és előrelátja, hogy a hágai döntőbíróságnál 
igsn sok psnaez tutott volna be, igy még idejében mene-
kültek. Ez persze nagy ellentétben áll a két nyugati állam-
nak azon állitásával szemben, hogy a „nemzetközi jog ' 
alapján állanak és hogy annak megvédése érdekében küz-
denek, előre télnek, hogy a nemzetközi jog túllépése miatt, 
a nemzetközi egyezmények be nem tartása következtében 
ez a ncmzetközr bíróság ítéletet mondhatna felettük.  A két 
nyugati nagyhatalom azzal indokolta azonnali visszalépését, 
hogy n „helyzet megváltozott", de ha ellenfeleik  eddig 
ugyanarra a tényre mertek hivatkozni, azonnal jogsértőknek 
pecsételték meg őket. Igy változnak az idők! 

Világ Visszhang sajtótudósitó. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Krisztus királyságának ünnepét 

egyházközségünk vasárnap, október hó 29-én 
a templomban üli meg alkalmi szentbeszéddel 
és 12 órás — reggel 6-tól este 6 ig tartó 
szentség'mádásaal; ennek sorrendje a templom 
ajtaján megtekinthető. Az egyházközség vezető-
sége kéri a híveket, hogy a templomi ünnepen 
s a Bzantségimádáson a régi buzgósággal ve-
gyenek róazt. 

— A re formáció  ü n n e p e . A reformá 
lui világ október 31 én ünnepli a reformáció 
nagy ünnepit. Bbböl az alkalomból a magyar 
posta uj bélyeg sorozatot edott ki. 

AE öt darabból álló emiéksor a kővetkező: 
zöldszinü 6 filléres  bélyeg Dívái Biró Mátyás-
nak (f  1545) A „Magyar Lutherének és Meliusz 
Juhász Péternek a .Magyar Kálvinénak (f  1572) 
az Urvaciora jegyeit szimbolizáló, búzakalász 
szál és szőlőfürttel  díszített a János evangelista 
egy egy idézetével kiaért névtábláit ábrázolja. 

A lilásBzinü 10 filléres  bélyeg Károli Gás-
párt (1529—1591) az elaö magyar bibiia for-
dítót ábrázolja, kezében tartva élete nagy müvét. 

A 20 filléres  bélyegen a legnagyobb ma 
gyar zsoltár fordító:  Szenczi Molnár Albertnek 
(1574—1607) Kálvin Instiiutiójának oimlspjiról 
ismaretes hasonmása látható. 

A 32 filléres  barnaaBinü bélyeg a legna-
gyobb erdélyi fejedelemnek  a bibliáslelkü Beth-
len Gábornak (1580 -1629) Milian FarkaB egy-
korú rézmetszete nyomán közismert lovaa 
alakját mutatja. 

A 40 filléres  kékszínű bélyeg a legnagyobb 
m-ígynr nagyasszonynak Serkei Lórániffy  Zau 
zs maának (1600—1660) I Rákóczy György 
erdélyi fej  delem nsmesszivü élettársát mutatja. 

— Tisza István gróf  meggyilkolásá-
nak évfordulója.  1918 október 31 én gyil-
kolták neg gróf  Tisza István magyar miniszter-
elüököt. A háború utolsó hónapjában gyilkos 
ur rénylet áldozatául esett a legnagyobb magyar 
államférfi.  A sora kegyetlensége, hogy éppen 
Ő L o l b t t életével fizessen,  aki köztudomás 
szerint egészen a végsókig ellenezte azt, hogy 
Magyarország belelépjen a világháborúba. Nagy 
államférfi  volt, akinek politikája mindig népe 
javát szolgálta. Azok a felfordult  idők, amelyek 
életét követelték, a magyar nemzetet legna-
gyobb értékétől fosztották  meg éppe>n akkor, 
amikor leginkább szüksége lett volna a nem 
zatnek a T sza litván államférfiúi  nagyságára. 

— Halálozáa. Október hó 24 én temették cl az 
egész városunk Közönségének általános részvételével 
Ambrus Aranka járásblróságl tlaatvlselóaót. Fiatalon éa 
megdöbbenté hirtelenséggel ragadta kl köattlünk a 
hslái ezt az előzékeny, url modorú tlaztvlaelót, aki a 
maga bivataloa he'yén mindenkinek annyi szolgálat-
készséggel állott rendelkezésre. Az a szeretet és tisz-
telet, ami életében körülvette moat a temetésen Jutott 
kifejezésre.  Nem volt ember, akinek lelkét ne rázta 
volna meg ea a tragikus hlrt?Ienaégü haláleset. Váró 
snnk társadalma meleg együttéraésael vette kl róaaét 
a földig  Bujtott caaládnak nagy megpróbáltatáaában és 
gyászában. Ambrus Arankát édesapja mellé temették 
a Saent Péter egyházmegye temetőjében. 

— ítéletek a lefoglalt  ara eladáea miatt. 
Mandrlch Ltjoa, mlot az U a völgyi fatelep  raktárnoka 
eladta BB adóban lefoglalt  famennylBégat.  A bíróság 
négy hónapra Ítélte. 

— Vergyee György tölgyesi fatlutvlBe'ót  az'ntéo 
azért Ítélték 3 hín-pra, mort B rattáiutbsn lefog'alt 
száraz faanyagot  nyersre cserélte kl. 

— Dr. Szász Pal a legfőbb  gaadaaágl tanáoa 
tagja. Ő'e'Bége a Király, a legfőbb  gaidaBégi tanic b* 
klnevtz'e dr. Szász Pált mint aa E-d ilyi Magy»r Qaz-
dtságl Bgylut elnökét. 

— November 15 én vonulnak be aa 1940 
évjárathoz tartozó katonakötelesek. A nemzet-
védelmi mlnlaatérlun közlése szerint az 1940 évjír;t 
hoz tartozó katonaköteles ifjak  (deértve a teljes szol-
gálatot tevő és leszállított é'-U öaklntpaefret  v «lumini 
schimbáro^Bt la), 1939 november hó 15-én kötelesük 
hadtesteikhez bevonunl. Ugyanekkor az 1940. évjárat-
tal együtt sor alá kerülő régebbi év|árathcz tartozó 
ifjak  la 1939 november 15 lg kötelesek a hadfclegéstliő 
pararcanokaágnál jelentkezni. Akik ezen időpont éi 
pzámitott 10 nap alatt, azaz 1939 november hó 24 lg 
nem Jelentkeznek, haditörvényszék elé karülnek. U«ysn-
ezen Időpontban kötelesek caapstieatelknél jelentkezői 
az 1938. és 1939 ea évjárathoz tartozó, orvosi halasz 
tásban részesült Ifjak  la. 

— A Magyar Népközöaaég tájékoztatója 
aa állampolgársági pótjelentkezésről. A Migya 
Népközösség központja nealetea tá|éko«tatóban blvja 
fel  BZ állampolgársági összeírások alkalmával annak 
Idején kimaradt magyar kisebbségi po'gárok fliyoltnét, 
hogy a jelentkezés hitérld^j't 1940 Január bó 31 lg 
l;mét meghoBBzabbltották. Ez az nto'só meghoBsaabbl 
táa Aki mos) ÍB kimarad, aa minden reményét ^ve-
szített?, bo?y állBmpo'gírságl Ügyét rend:zzs. Beért 
felhívjuk  a figyelme'  a Jelentkezésre. Az érdekelteknek 
mindenben részletes tájékoztatót nyújt a Npközötsáp 
csikvármegye! vezetősége. 

— Felmentették a felekezet  elleni izgatás 
vádja alól. Oléh D>ces Bzárbegyi Iskóa felekezet 
eilerl lzgitás vádjával állott a bíróság előtt. Móaes 
Daaeó korcsmáros volt a feljelentő.  Mintán a vAd nem 
igazolódott be, 0 áh Dénest felmentették. 

— Feljelentés sikk asatás miatt. C îbl Albert 
gyem ócaomí f'tlvl  lakda eikkasrtás miatt feljelentést 
tett Madnras Divid ellin, akln°k két tz r lejt adott 
juhok vásárlására, ez azonban sem juhot sem pítzi 
nem adott VÍBBZO. 

— Tyuktolvajok. Egyik nip az ügyészeden 
jól öltözött székely embert ket ál'ltott elő a ciendőrség 
Nem Irju1: meg a nevüket, még a kczsécetB*7>, ehonoRn 
ezt a két székelyt bekísérték. Sségyeljik. Éi ugy gon 
doljuk, hogy az elhallgatásával nagyobb Bzolgálatot 
teszünk a nevelés ügyének. Hit ezek a felnőtt,  férfi 
sorban levő, mondon egész tekintélyesnek kinéző azé. 
ke'y ember k négy tyúkot lootak an egyik gaida ár 
suktól. Elhinni Ír alig lehet. Mtgam pein hlit»m, amig 
m-sg nsm győaődtem aa Ury igazáról. Valóban ugy 
történt, hogy eaek a jó'dnéaéaü aaékely feiflik  tyntol 
'cptr.k. Nsm tndom mllrt csinálták, de egészen írihe 
tetlenül áll aa emb*r as liyen események elótt. Saékely 
férfi»k  és tyuktolvsjlás. A kettő sehogy sem fér  ÖEPBB 
Reméljük, hogy aa Illetők 1b mír Baázszor megbánták, 
a példa pedig elrettent hsBonló cselekedetektől másokat. 

— Nagy fellendülést  remélnek a aaékely 
földi  fapiaoon  a delkeleteurúpai bekeakoió 
sikere eaeten. A fi.pl  cat teljes bizonytalanság jel 
lemzl. Az utóbbi hat hétben alig történt valami szál 
Utás. A kivitelre megrendelt áruk aaállltását viasza 
vonták. A ciekély belfö'dl  megrendelésnek vagonhiány 
miatt nem lehetett, vagy caak Igen körülményesen 
l°hetett eleget tenni. A bankok ós nagytőkések nem 
fi  anazlrozzák a kivitelt A termelők nem 'udoak péna 
hez jntnl éa lgv Bőkkel boru'átóbban ítélik meg a hely-
zitet, mlat amllyeaak a tényleges körülmények, hely-
zetek és kilátunk valójában. A fűrészek  tulnyomé 
résza áll vag.' c öikontitt üzemmel dolgozik. A mun-
kások, tiBz'.vise ók ÓB más alkalmazottak nagyréiz'n'.>k 
fe'mond  ak. Mlnd zak dacára egyre erőstődlk na a 
felfogás,  hoţyha sikerűi állandósítani Eurdpa Itteni 
CBllcikében a békét, mgy fellendülés  fogja  Mváltsnl 
a mostani nyomot hangulatot. Erre vall aa a köiülmény 
ÍB, hogy két héttel eze'ótt az ug>novez°tt .mrgy>.r 
árnk" köbméterét 200 lejjel emelték. Áemdktdés 
várható a többi piacokon IB, noha a jelen pillanatban 
a belföldi  ds külön s^n n bánáti piac változathnu 
lanyha. M "deze'iből önként követi esik, bogy az erdő-
tulajdonoaok jelen pillanatban csak nyomott árak mel-
lett tudnák értékesíteni kitermelésre engedélyezett 
erdejüket. 

— Miniatűr képkiállítás Diday O-rőnéNsgy 
Erziébit kilpal nem Ismnretltnak váriunk köcönaége 
előtt. N h^ty évvel eze'őit f  rjévcl együtt rendezett 
már váró uokhan kiállítást. Didiy O rő neve már 
•zéke'jkerefz  url müked se alatt ismert «olt, d s midőj 
4 évvel eielő.t Hiriby Miklós Magyarország kormáty 
zója nagy méretű klp4t, amely B«ihory Istvén lengyel 
kirá'lyá koronázáB^t ábrázó j*, m gvette t-n L>ng\el-
orsaá«nak ajácdítorta, neve napok alatt hl'cssé vált. 
Fiatal feleségét  Didiy G?rő vezette be a feBteaze  be. 
Keidet óta a klBméretü mlnüatüröket kedvelte, amelyek 
fi  tom női hi t ületének legjobb kifejezői.  Képeinek 
tárgya leg-ülöiibiiaóbb, vannak fhon  apró'ékos csend-
életel. színes tájképei és népi csoportozatal, arcképel, 
Btb. 0 ajfeBtékkel  dolgozik a Igen cslnoa kivitelben, 
arany keretekben állltla kl képelt, melyeket melegen 
alánlnnk olvasóink figyelmébe.  A kiállítás a S°iw<rth 
féle  Fota Salonban van; a belépés díjtalan. váeár'áBl 
köteleaettség nélkül. 

— Hivatalos órák a holybeU Betegaegélyaö 
PónBtárnál követkeaőképpan vannak megállapítva. 
Reggel 8 - 1 2 óráig, délután >/a4-7 óráig, uombaton 
8 - ' / i 2 óráig. 

— Rudolf  Moaae S A oluji fiók,  Calea Ma-
rfchtl  Foch No. 4 T.lefon  14-11. Hirdetések felvé-
tele a kolozsvári valamint ai ország ÖSMBB lapjaiban 
a lfpik  eredni tarifája  Bzaiiat. A* ornzig oBiaes hiva-
talos lupjil részére : 

Mo i oral Ofi:!al,  Bacur^sti, 
Bu etlcai Sup Oflj'»!  Bsnc»r, Buciroeíi, 
C reapend-n;a Eco on'C:', Buínr b i, 
Bu etit.nl Jjstiii-', C uj 

Hv^tBloa közleményeket, mérlogiket, árverési hirdet-
ményeket, ttrminusra felelősség  mellett megjelentetünk. 
Kérjen árajánlatot I Vidéki megrendeléseket pontosan 
t̂ ljoéitUnk. 

— A KÖZÖNSÉG  FIGYELMÉBE!  Ez-
úton hivjuk fel  Csíkszereda  város közönsége 
figyelmét  arra, hogy í.  év november hó 4 én 
(szombaton)  este Holló  Gábornénál,  a meg 
szokott  hangulatos  keretek  között  nagy 
disznótoros  vacsora lesz. Mint  mindig, 
ugy ez alkalommal  is ízletes  sertés aprólék 
és jó zamatu kükiillómenti  bor lesz felszol-
gálva. 

FELHÍVÁS  ELŐFIZETŐINKHEZ!  Hátrilikoa 
előBzetóioket  felkérjük,  bogy bétrálékaikat  kése-
delem  nélkül  rendezni  szíveskedjenek, mert ellen-
kező  esetben a lap kü'disét  beszüntetjük 

.Csiki  Lapok"  kiadóhivatala. 

Sport-fényképezőgép  eladó. 
Elsőrendű gyártmány, kifogduiaiau  állapot-
ban. Nigysága 3X4.5. F. 4.5 lencsével, 
automatikus önexponálóval. Ara lej 2500. 
Cim a kiadóhivatalban. i_s 

Eladó 2 drb beépítetlen b e l s ő s é g . 
Értekezni lehet dr. Gál József  Ügyvád irodájá-
ban, Csikszereda. 1—2 

Eladó tenyészigazolvánDyal ellátott B I K A . 
Nagy Imre Jigodin—Ziögöd. 1—2 

Tap'oczai Oit mentén 1 hold 242 négyszög-öl 
kaszá ló é ladö. Cim a kiadóba. 1-2 

K i a d ó : özv. dr. Fejér Antalné házában egy 
különbejáratu szoba, irodának ÍB alkalmas. 
D .cember 1 re két raktárhelyiség. 

MODELL KALAPOK j 
t l i n a p o n k é n t u j f o r m á k  o l o a ó \ 
árban, aa.a«rt*lKlAtb.«tólc j 

VRNCZKL TANÁRNÉNÁL i 
U g y a n o t t k é a n f t l n e k  m i n d e n - 3 
n e m f t  n ő i k a l a p o k • l a ő r e m d f i  ] 
a n y a g k o n a a a d á a á v a l . Kalapéi \ 
Italakltáaa a legrövidebb Idő alatt. í 

Meronrea-Chio, I . O. B r a t l a n n ( O l m n á - j 
a i u m ) - n o o a 11S. an., a B ó r k á i k ö n e l é b e n . ] 

HEGEDUORAKAT 
oonaervatoriami módszer 
znerint, J u t á n y o s á n ad : 

S P R E N O Z G I Z I , M . - O l u o . 
Btr. I. Q. Duoa (Olmnáilam-uooa) 130. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb éa legtartóaabb 
kivitelben a legjutányoaabb 
á r a k m e l l e t t e aaköaö l a 

V á k á r üz le t , Mercurea-Ciuc-
XTayiyiAl  o á 1-ITT béjakhos ajánlkoaik. — Öaállóai 
V a l X U l C t t U y T a r r u j r u h 4 t i étalakitást ós javí-

tásokat. Cime megtudható a kiadóhivatalban. 

F I Q r l A • E r a e ' e t ® 9 - ós földszintes  házak, épQletes 
L . I O U l \ . belsőségek, kaszálók, TusnádfUrdón  1 szép 

telek, elköltözés miatt. Calktaploozán egy —— . — OKV 
3 holdas belsőség épületekkel. Érdeklődni a Vákár-laletben. 

f l h f a  M | | V 1 | m I Í | I % ^ , 

„OSIKI LAPOK" 
Politikai, kőagaadaságl és szépirodalmi lap 

Előfizetési  á r : 
Példányonkénti ára 3 Let. Megjelenik minden vasárnap 
Sgéas évis ím  160— Féléne . . , 80 -
Nsgyedávfs  , 4 0 . - KaUoidteegyávie . 8 6 4 -

Magyarozaaágra 12 Pengő. 
HlrdeMat dijak a lefsleaóbbui  ssámlttatnak. 

Kóaliatok nem adatnak vtaasa 
ITyilHérl kSzloméayak Hja soionklal Lst 23.— 

Kiadóhivatal: Morontoa-Oine, n t rada I . 0 . Brattmnu BB 




