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( Z I C I U C U L U I ) 

Atyai intelmek a Trónörököshöz: 
„Katonának lenni annyit jelent, mint szol-

gálni, szolgálni pedig a legelemibb kötelessége 
annak, aki hazáját és országát szereti. 

Te, inkább, mint bármelyik bajtársad meg 
kell tanuld, hogy szolgálni legelső kötelességed 
és nem szabad elfelejtened  sohasem ast a jel-
B?.ót. amelyet évszázadok óta magáénak vall 
Csaladunk: A Király as ország elfő  Bzolgéja!" 

„Embert ésKiráiyt akarok nevelői Belőled I" 
Őfelsége  Il  ik Károly  királynak  fiához 
Mihály  trónörököshöz  intézett  szavai. 

A huszonegyedik béke évfordu'ón  a világ 
ismét kibillent egyensúlyi helyzetéből. Sajnos 
tul vagyunk azon, hogy befolyást  lehessen 
gyakorolni as elkövetkezendők felett.  A vég-
zetet útjában nem lehet feltartóztatni.  CBak 
utalni lehet. csaV tanulságokat lehet Bzerezni 
a múltból. Éj pedig osak annyit, hogy építeni 
csak szeretettel lehet. Gyűlöletből csak gyűlö-
let és rombolás születik. 

November 8 át Mihai nagy vajda névo»-'^. 
ezóvben is meleg szeretettel Ünnepelte az L 
ezág népe. 

C;ik vérmegyében is az iskolák a hivatalok 
szüneteltek. A vármegye központjában hivata-
los istentisztelet volt a katonai és polgári ható-
ságok részvételével. 

A világháború áldozatai. 
November van, a halottak hónapaja. E? is 

egyik ok lehet, hogy idóezük a világháború 
áldozatainak emlékét. 

De másfelől  november 11 ike. Szintén ueve-
zeteB évforduló  dátuma. 1918 november 11-én 
ért véget a borzalmas világpusztitás, amely 1914 
nyarán kezdődött. 

November Il ike a fegyverszünet  hivatalos 
nspja. Égésien aktuális dá'ura tehát ahhoz, 
hogy a rendelkezésünkre álló legújabb statisz-
tikai bdsiok szerint közöljük a világháború 
vesztesig listáját. 

A világháború veszteség listája 10 millió 
halott, 3 millió eitUn', 19 millió sebesült, 10 
millió rokkant, 7 millió hadifogoly,  9 millió árva, 
5 millió özvegy. 

Számok ezek, amelyek mindenki ssámára 
észéinek. Azt beszélik, hogy 1914 tői 1918 
november hó 11 ig a földön  olyan méretQ rom 

pusztított végig, amely úgyszólván minden 
kinek felgöneyölte  as életét. — Halottakban 
és egyéb élőhalotthoz hasonló sorban mintegy 
60 millió embart vágott agyon a világháború. 

Azt hihette volna minden józan gondolkozás, 
hogy ehez hasonló megpróbáltatás többé soha 
nem fog  rászakadni as emberiségre, ás mit 
látunk. Ismét megszólaltak a fegyverek.  Európa, 
a huszonegyedik november 11-én megint lán-
gokban van. 

Ki tudná ast megjósolni, hová terebélye-
sedik ez as ujabb katasztrófa  éB mi less a vége 
a mai puaititó háborús eszközök fejlettségében. 
Ki látja ma aat a veszteség számlát, amelyet 
ez a háború fog  prezentálni a világnak. 

Sötét jövő mindez. Egy azonban világos 
Ha kibomlik a maga szörnyűségében és végleg 
elmérgesedik a gyűlölet, amely a mult háború 
után teremtődött, akkor előre sajnálkozhatunk 
saját magunkon. 

M a g y a r Népközösség. 
A Romániái Magyar N pközössíg, amint 

az köztudomásu, a romúnifi  magyar nemzeti 
kisebbség kulturális, gaedasági és szociális 
életvédelmére engedély zett keret. Jóvá ha-
gyott forma,  amely módot ad arra, bogy abban 
a magyar nép felmérje  erejét, dolgozzon és 
biztosítsa jövő életét. 

Az ország belső rendjének újjászervezése 
megszüntette az összes politikai pártokat. Igy 
megszűnt a Magyar Párt is, amely két évtize-
den keresztül egyesitet » megábsn a romániai 
magzar népot, a létírt -aló I»tüdőimében. Igy 
született meg a Magyt>f N pkFzösség, amely 
eszerint, mint az itt é!>-> magyar népnek Össze-
fogó  szerve, a M így BT Párt utódjsnak tekint 
hető. Támogatni és bizalommal együtt érezni 
a Magyar Népközösség munkájával tehát kőte 
lesség. Szolgálni és né. ünk egységes akará-
sával mögötte állani a küzdelem sikerét jelenti. 

• • 
A 'íoj^ya/1  Népközösség  Csik  vármegyei 

aieiforita  ut ° j • 
műveltsége?. ® " " . " V ' * V*?™  ."H'g.enes 

EŰ«öd;L. n. mai r nikivü.í viszo 
nyolc között a megszervezés, a faluról  falura 
való megépítés szinte leküzdhetetlen aka-
dályokba ütközik, amit nem is kell Benkiaek 
bővebben magyarázgatni. A N pVözösség csik-
megyei vezetősége ennek dscira ia igyekezni 
fog,  amihalyt ciak lehatségaa és a szervezeti 
szabályzatok módot adnak, hogy a népközös-
ségi szervezetet eljuttassa mindan magyar 
testvérének leikéhez és azon keresztül meg-
alakítsa a vezetésre hivatott szervek munka 
csoportjait. 

Addig is, amig ez meg'örténhet a Magyar 
Népközösség Csikmegyei Tagozata kiegészítette 
irányító szakosztályait és ezúton ia kéri ma 
gyar testvéreinket, hogy az azokban beindí-
tandó szervezési, közösségi munkálatokat a 
faji  küzdelmeinket eddig is jellemző lelkese-
déssel támogassa. 

A Magyar  Népközösség  Kulturszakosz 
tályának  munka csoportját  Pulchard  János 
főgimnáziumi  tanár irányítja. 

A Magyar  Népközösség  Gazdasági  szak-
osztályának  munkairányitását  Szőke  Mihály 
nyug. gazd.  iskola  igazgató,  a Csikvármegye 
gazdasági  életében nélkülözhetetlen  ésr olyan 
kiváló  értékű  szakemberünk  vállalta.  Állandó 
helyettese  Nagy  Imre  gazda,  festőművész 

A Szociális  Szakosztály  hatalmas munka-
területét  dr.  Kovács  Károly  és dr.  Nagy 
András  orvos veszi kézbe  ós igyekezni fog 
felmérni  az ezen a területen elvégzésre váró 
nagy feladatokat. 

A Magyar  Népközösség  irodája. 
A Csikmegyei Magyar Népközösség Csík-

szeredában (a reformá'us  templomház épületé-
ben) felállította  a jogvédő irodáját, a mely min-
denkinek rendelkezésére áll. Az iroda vezeté-
sét Bakó Kálmán főtitkár  látja el. Helyettese 
Vécsey Gyula titkár. Ezúton is felhívjuk  Csik-
vármegye magyar közönségének figyelmét, 
hogy bizalommal forduljon  támogatásért, fel-
világosításért a Magyar NépközösBég irodájához. 

* • 
• 

Felhívjak mindazokat a magyar testvéreinket, akik blró-
sásl. lerrzAl vagy mis kezeld személyzeti állásra pályázni 
a k a r n a k , asonnaTtelentkesMMk a Magyar NépkBzOsaég oalk-
ueredal Irodáján. 

A Magánjavak  ügye. 
A Csiki Magánjavak ügyében az történt, 

hogy az elmúlt héten a kormányzat dr. Kováts 
Károly képviselőtől részletes tájékoztatást kért 
a vagyonra vonatkozóan. A kért felvilágosi-
tásokat a képviselő szóban és Írásban is meg-
adta. Ezek után a kisebbségügyi minisztérium 
közölte, hogy közelebbről Draia Zeno jog-
tanácsosa utján személyesen fogja  felvenni  az 
összeköttetést a Magánjavak igazgatótanácsá-
val, mint a vagyon arra hivatott képviseleté-
vel. Ebből a ceiból Draia Zeno rövidesen Csík-
szeredába érkezik és itt fogja  tanácskozásait 
a vagyon tulajdonosaival lefolytatni. • • 

• 

Jelentkezzenek  azok a volt 
magyar tisztviselők,  akiket 
a nyelvvizsga miatt bocsáj• 
tottak  el. 

A Magyar Népközösség Csikvármegyei ta-
gozata felhívja  azokat a volt magyar közalkal-
mazottakat, akik Csikmegye területén teljesí-
tettek szolgálatot és BZO gáiatukból a nyelv-
vizsga sikertelensége miatt bocBájtattak el, 
irataikkal megjelenni szíveskedjenek ügyük 
rendezése végett a Magyar Népközösség irodájá-
ban Csíkszeredában. 

A Magyar NépköaösBég beszámolt arról, hogy a 
napokban daiglenea bizottságokat neveztek kl aa ügy-
védi kamarák es aa ÜgyvédszÖvetBég élére, Brassó: 
dr. Kabay Gibor éa dr. Díbreczy Bila. Baeben: dr. 
Veraár Forate. Klskttküilő: dr. Gyárfás  Eiemér. Maros: 
dr. Biró Aladár. Colk: dr Ábra-
hám József  dekás, dr. Balogh Lajos éB dr. Pitner 
Árpád mint tagok. Udvarhely: dr. Jodál Gábor dekán, 
dr. Fodor Bodlzaár éa dr. Venetsek Jizsef  mint tagok. 
Temea: dr. Raafeó  Sándor. Arad: dr. Juháss BMa és 
Miklóséi Bmil. Kolosa cár: dr. Bartha Ignác és dr. 
DdUtscSek Gaza. Torda: dr. Bocaánczi András. Sza-
mos: dr. Bine Ferenc. Alsófohtr:  dr. Konca Viktor. 
Hányad: dr. hsekuia Gergely. Bihar: dr. Kovács 
Árpád es dr. Nay Pál. Sziiágy: dr. Saabé Sándor. 
Szatmár: dr. Büdy T.bor. 

A magyarság vezetői a kérdés beható tanulmá-
nyozása után arra aa álláspontra halyezkedlek, hogy 
az első névsorban szereplő magyar Ügyvédek Bzáma 
nem fajezi  ki a nemzetiségi sráoyssámot. Ennek követ-
keslébtn Bmffy  Mikiós saenátor, a Napiögöaaég elnöke 
füikerertte  Iamandi Victor igazságügy minisztert, aki a 
Nápközösaég elnökének előterjesssésére a Kamarák 
ideljleneB vezetőségének magyar tagjait a következők-
kel egúsaitette kl: Alsófehér:  dr. Mttiler Janó. Nagy-
küküllŐ: dr. György Zrigmond. Arad: dr. Paracs Bala 
és dr Síéli Lajos. Kolozsvár: dr. Tusa Gábor. Torda: 
dr. Gai Miklós. Csik: dr. Kovács Károly és dr. Kolum-
bán J)£,ef.  Udvarhely: dr. Filó Ferenc és dr. Saabó 
Jjzs f.  Szilágy: dr. Btilönl Zoltán éa dr. Gazda Endre. 
Siatmár: dr. Klsa Eodra és dr. Márta József.  Tames: 
dr. F-hér Krlatóf.  Huiiyad: dr. Martonoasy György. 
Varud: dr. SOÓB látván és dr. Krüger Jinó. Vaaér-
h.\'y: dr. Fekete Andor, dr. Saörteay Lajos. Baeben: 
dr. Kabóry József. 

Dr. Gyáifás  Elemér szenátor viszont az uj tör-
vény előkészítő bizottságának tagja lett. 

Átszervezik az ország 
középiskolai oktatását. 

II. Kiroly román király szentesítette az uj köz-
oktatásügyi törvényt, amely gyökeresen módosítja a 
középiskolai oktatást, 

Aa uj törvény fő  alapelvei egyébként a követkeaők: 
1 A középiskolai oktatás alsó (gimnáziumi) és 

felső  (líceumi) tagozatra osalik. As alsó Időtartama 4, 
mlg a felső  3 év. 

2. Aa állami középiskolákban aa elősdáB román 
nyelven történik. MáB nyelv csak tanlumányi tárgyként 
saerepelhet. 

3. Olyan vidékeken, ahol nagyobb ssámu kiaebb-
aégi lakóBság él, aa állam középiskolákat lóteBlt, amelyek-
ben az lletó kisebbség nyelvén történik aB előadás, 
vagy kisebbségi tagozattal egésaltl kl az állami közép-
hko'ákat. Esőkbe aa iskolákba csak aa illető nemzeti-
séghez tartozó diákok vehetők fel.  Aa Ilyen Iskolák, 
vagy tagozatok létesítésénél a növendékek megkövetelt 
legalacsonyabb létszáma algimnáziumokban osatályon-
ként 30, a felsőfokú  líceumi osstályokban pedig 26. 
KÖteleso tantárgyak sz előadási nyelvre való tekintet 



4 lk oldal. C S I K I L A P O K . 

— Vlaaaa k o r a i t a Pe tő f i  e m l é k t á b l a K o 
l o s s v a r o n a v o l t Biaa ln i aaal ló é p ü l e t é r e . As 
egykori Blaslol et-álló épülőiének falán  kla márvány-
tábla örökítette meg (aa allaml felső  leányiskola nö-
vendékein- k adomáuyfcbói),  bogy ebben a házban lakott 
1847 október 23. éa 24. napjain Patófl  Sándor, » bal 
hatitlan költő es feleaege.  — Patőfl  Sándor a .Koltoo 
töltött mis'.ehetek ntán Djésen káresetül jött Kolosa 
várra ifja  hitvesével. A kis emléktábla tavasaaal lo-
terii! t aa rpületről, amelyet a pollkllnika céljaira ala-
posan kijavítottak éa átalakítottak. As emléktábla a 
nspokban Ismét visszakerült eredeti helyérp. Kristóf 
György dr, a magyar Irodalomtörténet egyetemi tanára 
n?yaii3 közbenjárt egykori tanítványánál, Boreemlsa 
S^bastian dr. polgármeaternél aa emléktábla vlaaaa 
b iiyez-ise érdskébaa. A köabenjárás eredményeképpen 
Lupiu dr., aa lamert koloaavárl orvos, aa egykori 
B.MlnUaaal'ó épületének mai tulajdonosa, aa emlék-
t-.Jiá: visszahelyeztette eredeti helyére. 

— A madéfalvi  gyilkoa nyomaban. Jelen-
ts;...^, bogy a Madefalva—Szantmlhály  között varul-
vooal 57-«s őrháaa körül, a tö-tésen holtan találták 
Konca Gábor 81 éves csikszsntmlhályl Illetőségű vasúti 
lau .kádt. Akit Ismeretlen tatteB gyilkolt míg. A b> 
lr.diiOit nyomozás a bűncselekményt OÍHŐ pillanatra 
m»sV'ítpitva, aaoanal a gyilkos nyomára la akadt. A 
gyi sos, aki aa áldiaatn&k egyik munkatársa, amint 
iá a a nyomozó hatóságok biztos Irányát, hirte en 
m ««az'jíöi! és menekül aaörnyü bűne elől. N- m sokáig. 
A csendőrség nyomában van. A gyilkoa körül BZOTUI 
a huriik éa elfogása  csupán órák vagy napok kérdése. 

— Szövetkezeti aérelmelnk a kormány 
elflct.  Aa egyra gyarapodó saövetkjvítl sérelmik arra 
lnd:toitak a Gazdasági éa Hitelszövetkezetek Kizpont 
jat, hogy aaokat a „H »ngya" Szövetkezetek Bóriímji-
vai e^yaefogl  ilva a kormány aat tudomására hoaae. B 
cübó; a két központ köaöa emlékiratot do-gozott kl a 
azi a Uagyar Népközösség szövetkezeti OBZtálya utján 
a kc-imány elé terjasatatte. 

— Tehénlopás. Bartalls János ciobotfalvl  volt 
kögaégi bírónak az istállójából október 28 ról 29 ere 
virrad) éj sajkán Két tehenét és egy pár hámot ellop-
ták. Aa Egonnal bavfz  tett nyomozás meglepően gyors 
ereduKnnyel járt. — A tettesek ugyanis a két lopott 
tóhsnot kihajtották a közall erdő szeléig. Oit aa álla-
todat lelitöttok, megnyu*tfk  A hasukat ott hagyták, 
mis a le jv hí ott iőrjío', értékűéit, ni behozták a vá-
rosba. A nyomon o c ctdöriég eirói a körülményről 
Értesítette a reodórséget, amely ezen a nyomon fel-
ktrttite a víroel bőrkereskcdőket, ahol valóban Jelent 
keziek 1H a tettesek a két tehén bőrével. Atonoal 
•••ivrlízlattak. A két megtévelyedett ember Csáki Imre 
maro&íől éa Urna Pil caltszentgyörgyl lakosok. 

— Igy nem saabad államot oalnálnl. A napi 
lapokból mlndanki o'vashatta. Éi ls ot:. olvastam. Va-
lami i-jogţel ember menekül. A nove nem fontos. 
Egyelőre Ka-ozavárra érkezett. Nem tndom hány d*r»b 
s pkocslvm nunti értékait. Bzek között van egy olyan 
i zőny g, ameiyéri az Acgol Nomzatl Muzeum tudja a 
f  ne hány eicr angol fontot  Ígért. Egyébként a sze-
ge ny hazátlan lengyel, cmlnt a lapok kják 460 ezer 
bold fxdaek  a tulajdonosa. — Hat ea borzaaató. Li-
h.,Ua;>a és tcrU'jhuk még e nap alatt ilyen állam-
tpl?i.B~, amilyben egy embernek 460 eaer bőid földje 
vr,ü. Igy egészen meg lehet érteni, hogy a lengyel 
ailam huszonnégy óra alatt össaeom ott a rimat htd-
p-rcg e 6<t. Mert ma Így n^m épinner államot. Ahol 
u ; ; cé^;2»zotvecezer holdaziak, ott caak ez lehet B 
v :&e. AJ. aiiii L agyaiorBi ige 1-tt. 

— „Brassói Turista". Természetjáró olvasóink-
ig k ajnajui figyelmahe  ti BraBSói Taxista E;yeBület 
hr:Vi folyói  atát a .BtaSBói Turlatá'-t, amelynuk októ-
b r h vi r zárna most Jelent m<>g a következő tarta-
lo LOiil: H«ya Bái«: A hogyek dlcaárate. Róna J>nő: 
A N ..<ykó-iiL-vason át Tóth PáHetőre. Dr. Do.sy Béía: 
A termoszé^járás egéeascgtana. Stékely G^za: Tag-
a.ita üint-pji.v c Bolookoa. Dr. T^kaia Jizsdf:  A 
N^gy'sóh.tv.is és a Baiook földtani  lelráBa II. Id-zallk 
a maliat. Egy^ületl élet. A tárepgyletek hircl. Hrefe. 

— Ha aloz^aok. ÖÍV. Konrád J zs-fné  <zttl. 
- o-f.  iv: F:rka;j KrLz ins, folyó  é' i október bó 29 ín, 
76 koráira m?ghalt Csifcszectmértonon.  E hui-yt-r": Konrád Kálmán CBlksaentmí-rtoel gy'gyaeré^z 
t dbe j yját gyÁáio'ja. 

— ÖÍV. id. Baáaz F.-reccané rzül. Péter Karolina 
f.  lyó cvi ok'.ób r bó 29 ín, 70 évea korábba mohait 
Cii.cj'csób.n. 

— Magyarorsaágon terjeaatett térképek 
kérdése aa angol alaóháaban. Aa atigol a's>hf.z-
liar B fic'mm  nemzeti azübadc-lvüpirtí k'p\Ueló mtg-
kórdi; e a tijjko tató minlBBtérlun áll&m Itkérát, van-» 
iudani^ji r61a, hogy bizonyos üjtynökök M gyarorszá-
goj o'yan t'irkipekf  t teijoaatenek, amelyek szerint a 
nyugati hatalmak győzelmük r.setén területitet rzail-
taoak el Migyuroráságtól. Tud-e arról a mtnUzt'r nm, 
hogy ez a hazug baállitás élénk felháborodást  keltett 
Magyarországon a BzovetBégeaek eílen óa tett-e l*pá-
B?k't az ilyen és haaonló ellenBÍgas propaganda ellea-
pul tolására. Sir Bdward Grlgg államtitkár a követ-
kezőket válaszolta: „A tájékoztató minisztérium érdek-
lődött aa ügy iránt, de képtelen volt a saóban forgó 
tírképsk nyomára akedal. Blatoaltom aaoaban aa in-
tsrpollálót, hogy adott esetben nem mulasztjuk el 
ellenenlyoanl aa Ilyen megtéveaató propagandát ngy 
MagyarorBaágon, mint máantv'. 

— Mnnkás baleset. Nóvák P0r»nc uzvölgyl 
körftlrÍBzes  munkás rgy saerencsétlen pillanatban a 
fűréBare  esett éa Igen aulyoB aérüléBüket kapott. A 
sérült munkást kórbáaba ssáliitották. 

— A marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara köall: A* érdekeltek tudomására hósa-
tik, hogy 1939 október 9 tői 1940 május 1-lg a ma-
rosvásárhelyi k*níki?dalml és iparkamaránál a követ-
kező hivatalos órák tartatni: 1 Dílniőtt, minden 
munkanapon 8 óaától fél  2-lg. 2 Dálután csak keddan 
éa pénteken 4—7 óráig. 

— A eaöl nagy károkat okoaott aa öaaaea 
oaiki erdőkben. Amint más h9lyen már megírtuk, 
vasárnapról—bétfő.-e  virradó éjjel borza mas r-rejü 
szélvihar pusztított vilgig Tumádfördő  felett  ÓB óriási 
kárt olozoit a fürdőt  környező erdők faállományAban 
Amint a vármegye minden részéből beérkezett jelen-
tések tői kitűnik, ea a szörnyű erejű orkán több .köz-
birtokosság erdejében végzett a tusnádihoz hasonló 
pnsatltást. Aa erdéazetl hatóságok mcet foglalkoznak 
önnek a kárnak felbecsülésével. 

— Simaraaatalták a szatmári betegaegály-
aőt a kisebbségi orvoaok pereben. A ezttttá'-L 
niunkánblatoBltó pénztár a szolgálatában álló kisebbségi 
orvosokat előistes fe'mondis  né'kül elbocsátotta. Az 
orvoaok pert Indítottak sz intézmény ellen. A járás-
bíróság az orvojok javára döiiött, a betegsegélj ző 
azonban folebbezett.  Másodfokon  az Ugy a törvényeik 
jlé került. A bíróság kimondta, bogy a munkatörvény 
rendelkezései azokra az állami alkalmazottat ra Is vo-
na'.koanak, akiket nem véglegesítettek álKaalkban 
Bnosk alapján a járásbíróság Íteletét jóváhagyta éa ez 
orvosoknak 69 ezer lej kártérítést i«Mt m°g. 

— Saobatfta  két halAIoa áldoaattal. A régi 
könnyelműség moít ismót bét h'tlálos áldozatot köve-
telt. Megrögzött rosta azolráa kü önören fa.u 
hogy a tűzhely eié állítjuk a forgácaos  ládit. NJR 
ebből aaármazoti most ls L .czkó lHván remetei gazd* 
lakásában a megdöbbentő tragédia. A tüilnlyből ki-
pattanó szikrától tüaat fogott  a t&zb»ly elejébe helye-
zett forgéc-.os  Iád*. Az Igy keletkezett azobstüeben 
halálos égéal Bebeköt szenvedett Laczkő Róza ÓB 
Ltcstó litván 2 óves gyermek. Lsczkó Róza pár óra 
múlva belehalt égési Bdbulbe. Ltczkó Iivtán a kit 
eBzi'.'odóB gytrmt k napokon keresztül ulUdótt a halállal, 
mî  szörnyű kínjaiba belepusztult. V:gyázaanak a szé-
kely házakban, a bosszú téil rtteken a tüzelő helyek 
nyílásai előtt ne tartsanak Bemisiféle  gju ékony anya-
got, mart pillanatok alatt elkcpaelhetetlen bajok tá-
mt.dhatDak belőle. 

— Negyvenkétmillió lejre beoaülték a 
gyulafehérvari  katholikus püspökség vagyonát 
Gju'afehérvárt  vég»t ért a várua ea a feöiönböző  lu' 
turáüB és felekeeeti  Intézmények vagyocáisk felbaca 
léne. A leltár szerint a katholikus egyháa vagyona 
42 millió lej. 

— Fel kell venni a ssldó Jelentkeaőket ia 
aa allampolgaraágl liataba. A kolozsvári kceig&z 
galAil tábla lwletéb.-n klaiond-)tt<>, bogy az 1938 évi 
törvény 62 első bekezdése caak azokra vonatkozik, 
akiket egyszer már f  Ivettek a KÓvjígyzwbeéB akiket 
a miilók aorán töröltek a névjegyzékből. Azokat 
tehát, aHk míg eddig nem J^lonikettek, n-ó ag Dilrd 
esetben fel  kell venni a névjegyzékbe. Itt emiitjük 
mfg,  hogy aa állampolgársági lihtá'ia aa utólagos fel-
vetői termionsát a kormány 1940 évi február  hó 1 ig 
meghosszabbította. 

— Reformáoioi  emlékünnepély vasárnap 
dé u.án a református  temp'ombau fal  6 órai kezdettel. 
VáltoiatOB műsorral. 

— Állami penakeaelőknek minősítették az 
összes sorejegyaruaokat. U| törvéayrt-ndelat js'ect 
m;g arról, hogy az öufz°s  EorBjeţyârusoket, b leér;v<-
az Ügynöködet la, állami piezs-z iiőítiek minősítették. 
R ades könyveket k»ll v.zesBen<ü u csak jóváhagyás 
n>án vthe'.lk fel  juta^k^lkat. 

— Irodalmi pályásat. A Bri^só Tárlata 2 U 
számiban iroda ml .pályázatot hirdettek e^y klrándu.éa 
limnydrjk mü?t»z. formába  ön'ísére — A titkos 

pályázat ha árldeje december 1 Btrő dij 600, mátodlk 
"0 . h.rmsdik 160 lej. M>g egy teljes hóaap áll min-
denki .-eode'kezpsér?, hogy lelrbssaa val&melylk u jii 
v'igy f.jldo'goízoa  valami turista voja'kozá'u eEeméry! 
VJgy hingua o'.. A páyáza'.o név«l&lrás naikül, jeii-
gJive' kell te^dn', a név a jol:g< vel együtt kdön kla 
borítékban &dsndt> be. Ré~z>teBebb felvllá^oBltásbal  a 
BTE irod'ijában szolgáljak (K^pu ucct 42). 

— köszönetnyilvánítás.  Mindazon jó 
itmarőíikoek  éa baritoknak,  kik  felejthetetlen 
leányom, illetve  testvérünk  Ambrus Aranka  hir-
telen elhalálozása  fehtti  nagy lelki  fijd  ilmunkbtn 
részvétükkel  osztoztak  óa koporsójit  virágokkal 
eihalmoztik,  ezúton mondunk  hália köszönetit. 

özv Ambrus Péter  né éa családja. 
— Rudolf  Hoaae S. A oluji flok,  C*1ca Ma-

rechal Foch No. 4. Tiltfon  14—11 Hirdetések fe'vá-
tele a kolozsvári v&lamlnt a^ orüzág összes lepjilhan 
a lipjk ereduti tarifája  Bzariat. A? ország össaos hiva-
talos lapjai réaaőre: 

Mo«l oral Oficia*,  Bucureşti, 
Buletinul Bup. Oficial  Bancar, Bncareatl, 
C >rospondenta Ecoronlca, Bu:urcatl, 
Bnletlenl Jastltlei, CiuJ. 

H vatalos köaleményekot, mérlegeket, átveréai hirdet-
ményeket, terminusra felelősség  mellett megjelentetünk. 
Kérjen árajánlatot I Vidéki megrendaliBeket pontosan 
teljwilttnk. 

Angolnyelv  A tanfolyam  nyílik  december  hó 1-én a 
városban. Jelentkezni  lehet a reformitus  lel-
késznél,  Csikszerediban.  1—2 

Öt és feliilliárd  lüjt füstöst  el — 
Románia lakossága eny év alatt. 

Az Autósom Monopol Pénztár y:>z< ló. ég^ rtojt 
tette közzéamu ' t pénaügyl évről szótá zá^82",ruvd -sít. 
A Báreuáird'iBOk sarrlnt s CAM bru'.to jót u (j 
milliárd 932 mi'MÓ laj volt. Vaiamtv. l >ó'-b, ir.:.t 
o ő*ő évben. B i t ó i aa össí -gből a dohi i /v l d Ló: 
aaármaüó bevetel 6 milliárd 497 6 miiiió ii.j vo i, V | . 
gyla Rimánla lakosaága egy év alait kca.rl 5 fd ' . 
milliárd lejt füstölt  el. Az a dohány, c'.garetta es n v.,t-
mennylBág, amelyért a CAM 6 óa félmilliárd  lejt ba,el-
felezett,  a Monopolnak 1 mtlílárd 241 mlliló lejab- ke-
rült. Bar R imániában a doh in", cigaretta éa tu. , j r 
olcsóbb, mint a környező államokban, a fe^ii  i í-,; 
összeg aat mutatja, hogy a Monopol Jelentős h í ^ o ; , ; 
áru3Íij4ter.'nékel^Cigarett4pM>>rQaárualt*BÖór23 300437 
lejca, jntékkirtya árudtásból 32606692 lejts,  robban-
anyag áru^ltastiól 190,070 767 l*j«8 bevétele vr; i B 
Movopolnak. A mult övi B> el d « bxu.to b . v j , - ^ 
742,102 648 lej volt, amelyből 37 341203 lejt ta , u 
aa txporta.t BÓ értéke, mig tübb, mint néksáaa , ,:ó 
ii-j értékű eót oeifó'döa  fogva&stottak  el A g>uf  mo-
nopo lum koiicísa^ioaalásából körülbelül 277 mi i;ó : 
jövedelme voit a Monopo nak, az egyéb baratele! p 
dlg köiübMül 170 milliót letiok kl. A CAM mut o vi 
köitséfctl  2 milliárd 326 milliót, BZ cVm-itókuak et 
déiyea*tt jnta'éko'r ödenegn 650 mi liőt tuti ki. A C \ U 
mult évi tlista nyeroBé^e 3 milliárd 956 mLiió iej vo., 
ami mi>gf-!Í  dt az állami köitségvetés a ó.ráoyzjtábj . . 

Sport-fényképezőgép  eladó. 
BisőrandQ gyártmány, kifogassnlaa  víapoi-
ban. Nigysága 3X4.6. F. 4.6 lencsével, 
automatikus önexponálóval. Ara lej 2600. 
Cim a kiadóhivatalban. a—a 

E l a d ó 2 d rb beépi te t lea b e l s ő s é g . 
Értekezni lehet dr. Qál József  ügyvád irodájá-
ban, Csüiazereda. a—2 

Eladó tenyészigazolvánnyal ellátolt B I K A . 
Nagy Imre J'godin—Z^ögöd. 2—2 

Tap'ocítti Olt mentén 1 hold 242 négyszög-öi 
kaszáló éladó. Cin a kiadóba. 7-1 

j i ^ O O O O O O C x x x x x x x x ^ c r : 

£ MODJSLL KALAPOK 
t la n a p o s k é n t n j f o r m á k  oIísíi: 

H  V t N C Z E L T A N Á R N á N Á L 
Ugy ai . o t t k é a a & n p k l u l n á e ? : -

női kalapos, eiaör-in^ii 
ifi  ln=««'ifedfe*i.T  i ' . K«' i 
3 Itahtlftáae  ^ ' t m - - J C ?,.»$ 
»» Mercurea-OlM, I . o tí»-s.tuau 
™ sinm)-n«oa )J1. BE.. * UÍTHÍZ KFTSWLÓU<\ e 

H E G E D Ü Ó R Á K A T 
oonaorvatoriaml módaaer 
szerint, J n t á n y o a a n ad : 

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

Könyvkötészeti munkákat 
a leg3zebb éa logtartoaabb 
kivitelben a legjutanyoaabb 
árak mellett eaaköaöl a 

Vákár üzlet , Mercurea-Ciuc. 
T T 0 „ „ A l n ó n i r haiakhoi ajánlkozik. - önállóan V a i l ü i e a - u y T a r r uj ruhát, átalakítást óa Javi-
táaikat. Címe megtudható a kiadóhivatalban. 

C I a J ^ I . . Emeletei- 4s ÍOIdazlntea házak, épUletsv 
C . I a U O K ! belaÓRágek, kaszálók, TaanádfUrdón  1 

telek, elkSltfizAş  miatt. Oalktaploozáa efţv 
3 holdas belsőség épületekkel. Érdeklődni a Vákár-Bzletbcu. 

„OSIKI LAPOK" 
Politikai, köataadaaégl éa aaéplrodalml lmp 

Elófixetést  á r : 
Példányonkénti ára 3 Lel. Megjelenik minden vasárotp 
Bgéaa évr* Lel lBü - Fálévra . , 80 
Negyedévre , 40.- KBliSldra e g y é n t . 864-

Magyaiorazágra 12 Pengi. 
Hirdetési dijak a lagoloaóbbaa aiámtttatrak. 

Kéaliatok aem adatnak vieaia 
Nyílttéri kOaleméayek ilţa (oronklat L«l 29.— 

Kiadóhivatal i Meronreu-Cluo. Strada I. C. Bratlann 8« 

Töltö-tollak javítását és tisztítását 
vál la l ja a VAkár-úzlet. 

K|WBÍ«M yákái klnmtiiMlébn, KwnraâRHa 



J ' I k o lda l . O 8 I K I L A P O K 4«. liáa. 

nélkül: román nyelv, romái történelem, Rimáala föld-
rajza éa polgári nevolée. 

4. Aa évvégl vlaagák megaaüaaek. 
5. A tanltáa májas elsején ér végei 
6. Május bi folyamán  • teaalék átismótHk • taa-

aiyagot éa ebből újból klkérdealk éket. 
7. A hét oaatály elvégzése otáo a tanulóknak nem 

kell érettségi vlasgát tennlök. 
8. A bét eaatály elvégaése ntáa Honban nem 

lratbofhatnak  be aa egyetemre, hanem caak egyee 
különleges feladata  főiskolára,  például a közigazgatási 
tudományok Intézetébe, amely e közhivatalnoki kart 
hivu'ott elókóaalteal, végy gyakorlati célkitűzési lakó 
Iákba. 

An ó r e t t e é g l o a a t á l y . 
1. A nyolcadik oaatály fennmarad  .érettségi oaa-

f 'V  néven. Ez két tagozatra eaalik: tudományos ée 
Irodalmi osztályra. 

2. egyetemekre ciak azok Iratkozhatnak be, 
akik ezt sz osztályt Blkorrel végezték el. 

3. Ennek aa osztálynak a tanulói az elaó vizsgát 
jasuftrhac  teszik le aa addig tanult anyagokból. 

4. Ennek a vizsgának selejtező jellege van, vagyla, 
rklnek nem sikerűi ea a vizsga, nem lratkoabatik be a 
juün-ban tartandó mátcdlk vizsgára. 

5. Akik a vizsgán elbuknak, azokat ugy tekintik, 
mlat n hetedik osztályt végzetteket. 

6. Caak azok Iratkozhatnak be egyetemre, akik 
f>ikerp-;n  vlragáaeak a junlusl vlzagán. 

I S M É T T E M E T T Ü N K . . . 

Meghalt ŐZT. bethMalvi Fái Cráborné. 
Calkaomlyón, a aaékelyek híres M^ria-kegyhe'ye 

lábainéi, egy ősrégi Baékely udvarház ragyogóan tiszta 
p^ot'á .'ö, régi kényelmes uri bútoraira, pompáa virágos-
kor tj ro, gyümölcsére éa konyhakertjére, egyszóval 
mind arra, amit ngy gondos báaiassaoey gyakorlati 
tud.iBsvd, fi  om Iiléaével, emelkedett nól lelkével aaját 
rouii .tír'J etéoek, sierető otthonának Ismert el, mély-
ig??, v'/'RSEia'bstatlan gyász borult: október hó 5 én 
i 6 órakor, boasBM szenvedés ntán meghalt a 
HiV-ely ndvarbáa nagyteJ ÍHé'yü, jóságos úrnője: öav. 
Kethl <LÍB:VÍ Pál Qáborná caületett critcaekefalvl  Fodor 
Lidovifca,  a 85 éiea Igazi aaákely nagyas»zov, ar 
emlőst öt évvei elhalt Pál G»bor volt nyng. főglmná-
r urat lógató, királyi tanácsos özvegye. A megboldo-
i?u ari*2flzoovhan  dr. Pál Gábor volt országgyűlési 
k'cv9olő és Pál Andor nyűg. őrnagy édesanyjukat, 
d'. O 4H Guítfávné  FZŰI. Fodor Roaálla és dr. Fodor 
aiţ'.., tir. fröaj-gyitő  testvérüket, Pál Agnetka, Pá' 
Gitor'«.a, Pál V^rúka, Ko'ozavárl Billya András óo 
Margiton nrgymamájukBt ÍB Kolozsvári S'llye Bila 
CJUÍ főjt  maáginmi lg z<;Btó anyósát gyászolják. 

Aa elhunyt úriasszony egétz élete caupa jóság 
és jócí-íhfcedi'tek  láncolata volt. Cseodea vlaBaavonn t-
tâţbac, m-.ly gyászben csak a családjának ée otthoná-
ul: olt. Ápolgatta lelkében boldogult férje  emlékét éa 
b - eiirődó megnyugváaaal kéasült arra, hogy A la át-
I pj- er niöUévalóaág küszöbéi Előkelő, kiváltságos 
t riadalir.l helyzetében nem ekart máa lenni, mint 
KZAR? ó bitvoB, a B«Ó saékely értelmében: „feleség" 
örömt̂  o, bubán, bánatban, gyermekeit rajongásig bál-

•ii  éd a-nye, nemselelkü, megértő testvér és 
moc'-. z lelhU, melcgatlvű nagymama. Kedves, flaom 
u i modora, nylltsalvű, póz és külsőségek calllogtatáaa 
- -kül ls tiszteletet parancsoló egyénisége rgraaeribea 
incd-nUt lenyűgccCtt éa megfogott,  tkl eaak egyaaer 
»« uri társaságába kerülhetett. Otthonában saelld lelké-
iie'r. íD -leg, bolső összhangját. mely meghitt éa boldog 
hVsóiMrnsk tiszta forrásából,  vele aaületett Intelll-
í.e. clájít.ól, mély vallásosságából táplálkozott, klvetl-
í 1 L-myezstére IB E «teben Igaaán eleven valósággá 
W M I«Ö : vita negotlum, nen otlom — munka aa 
• t nera semmittevői. Kart egéaa élete szakadatlan 
rouaţâBi>?fba-i  telt el. Valósággal művésal Irányítója 
• o t a Vü'.y h&atartáanBk, bátlsaroonjl tudománynak 
f  hosszú fittének  minden tapasztalatával, nemes lelke 
mitidig > dni kívánó jósalvüBágével boldogította, oktat-

u i rertt'.&ií, ismerőseit egyaránt 
H i' ,̂ diszkrét egyénlBÓge ntán csak kövesen Ind 
hor-y MtBnéfl  ée blva'kodáa nélkül ólóa állott 

f  j: • *.t ku'tnrAju köaségében minden vallásos, Baoclálls 
ársad&'ui DÓegyraületnek ÓB azokat féiflra  valló 

KJ c< ÉJ OKO;I lráayltkíával lelvlrégoatatta, a FZ gé-
ny-^n k p:dig egéaaen haláláig igui pártfogó]»,  aagl-

ío't. Szlrjóeágát a ayllvácoaaág tndta nélkül 
ti zt<- f\  csikaonlyól árva- és sz^retrtház és aa anya-
t . cj ci-mőgondrzó Intéaet íh. Saerényiégénél csak 
{• dc:t lelki jósága vol* najyobb éa halála pótolhatatlan 
v?pe :; °égr.t jelent nemcsak a köaségra, banem az egésa 
csitri társadalomra ia. 

özv. Pál Giboruít él kát gyermekét, da közölök 
bülönöaen dr. Pal Gábor volt képviselőt as utóbbi 
évekbe sorozaton sorscsapások érték, öt évre! eaelótt 
halt m<R a azalld vlaazavonnltaágban ölő, halálig bű, 
Bíervő fér}  illetve édesapa. A tlaata, mlntataarü csa-
ládi él-Jtfcől  kidőlt a családfő,  mélyen megrendítve aa 
öiv 'iui Borba került aaék«ly aagyaaaaenyt ós gyér 
m elt, boizátartozéii Lilklleg megtört, betegeskedni 
k- zdett. Még ba aem heggedtek aa érzékeny úriasszony 
le kl gebei férjo  halálával kapcsolatoaao, márla ujabb 
lfitl  m»gráakódtatáB anaggatta, tépte fel  azokat: ea-
elóít hárem évvel meghalt a meaye, dr. Pál Gáberaé, 
bárom árvát kagţva maga ntán. As áldottlelkfl  flttnl 
élet trsglkna elmúlása lamót ágyba döntötte a nagy-
MHzoDvt. Bobálg élet-halál közt lebegett, ds elkerült 
megmenteni as életnek. Bizonyára aa adott erőt aokl, 
hogy öreg korában Is ádesanyal, féltő  szere tettel, gon-
dosságai öielje keblére Baeavedó Gábor flát  mérhe-

tetlea fájdalmában  óa három árva kla unokájának édes-
anyja, melegaalvü goadozója leheasen. 

Aa emberi élet aaoaban vógea még. ha aat aa 
aggódó óa aegitó sseretet neg Is ayujtla, külöaöeea, 
ha betegség támadja meg a gyenge testet egy hosaau 
élet £alkoeyáa. — özv. Pál Oábenó almagató, aaelld 
azemeit örökre leaárta a halál, mety minden fájdalmát 
megaaüntette egyezerre, mikor szelíden karjaiba ölelte, 
de minden fájdelmat  Itt hagyott aaoknak, akiknek 
köréből elragadta... 

Tametóáe november bó 8-án, aaerdán délután 
ment végbe a csiksomlyói gyárakén udvaráról. B ő-
fákkal,  virággal körűi vett arra a helyre *avataleaták 
fel,  afeoeaaa  öt évvel ezelőtt ateleó útjára Mitetták 
saeretó fórlót..  Aa eeőe, aylrkaa novemberi iiő egy-
aaerre felderült  ÓB a késő őezl bágyadt aapangár 
öaöaébea végtelenül megayagodott, aaelld, kisimult 
arccal feküdt  koporsójában a halott aagyaaazeay .. 
Körülötte dr. Pál Gábor kla glmnáais.a fiával,  Gábor 
tájával, mélyen megtörten, a belső alrái éa fáiüaB 
gyása küidalmaival bánatos ercán... 0.t voit a koporsó 
mellett dr. Fodor Antal klr. közjegyző, Fcdor Pái 
mérnök, Kolozsvári Blllye Béla nyng. fóglmoázlumi 
Igazgató fiával.  Megérkezett Nagyváradról dr. Paál 
árpád 1B, a Magyar L'pok fősarrkesatóje.  Pál Andor 
őrsagy, aa elhunyt Pál Gáborné kedvence nem tudóit 
megjelenni édesanyja végilsztesBégén... AB udvarház 
szép angol kertjét zsúfolásig  megtöilötle a gyászoló 
kftzÖoRég.  Bíjöttek a csalód rokonai. Ismerősei, barátai, 
tisztelői olyan §z4mbao, mely csak kiváltságos tisate-
letnek, megbecaülóínek Jár kl, mint a milyenben ólt 
óa él tz egész Pál család.. Gyergyóból, Kászonból, 
Al- éa Falcaikról ősaaeaer*>glett minden voaetó ember, 
lelkipásztor meghatódott lélekkel osatoaott a mély 
gyáaabac... Réfz'.vett  a calkaaeredal kath. fógimnáBlnm 
tanári kara éa Ifjúsága  1B testületileg. 

Pontban három órakor nagyaaámu pap kíséreté-
ben bevorult a kegytemplomból Bíró Ferenc fóesperea 
óa megkezdődött a gyászszertartás. Baivbe marko óan 
felhangzott  Sarkadi Elek vtaaléae alatt aa ifjúsági 
énekkar ajakán a .Clrcum d derunt"... éa a papság 
megrázó zBcíozsmái szárnyaltak a saabad ég alatt a 
Teremtőhöz örök nyu;*lomért... 

A kegytemplom barangjbinak alró hangjai melleit 
indnlt meg a halotti menet, melyfcei  fognatól  még 
csak akkor látott a község, amikor Pál Gábor njng. 
Igazgatót temették. A kcisoruk ÓB virágok aaáliltására 
külön kocsikat kellett Igénybe venni. A templom kerí-
tésében, boldogult férje  mellé temették a nagyasszonyt. 
A sírnál beszédet mondott G ál T más esperes p'ebános 
ós méltatta az elhunyt urlassiosy b tlhítatlan erdemeit. 
M'jd aa Ifjcágl  énektar énekelt megható gyáazdaio-
kat, m l̂y uián a temetéM Bscrtartás véget ert. 

Mi Bẑ gény eh^ett, minden gyásal p^vkönnv' zó 
tépett salvü erdélyi msityuok ósalalén, te 
át«rnzaük a hátramaradottak aagy f>>i<<  i i-
mérjük a vrszteeég nagyságát, roí'y egyfe  fizcdl  á do 
z»i>it gyérü'ó aordckból mledlg caak legjobbjaink, 
lerdr-rekebbjslek köaűl a épp?n ei.rt mélyea meg-
indulva oeatoanak gyáara^ban. Albert  htrán. 

Mult hét 
— Novembrr hó 8-áa, aserdáa este MUochwb̂ n 

bomba robbant. A gyilkos merinyletet Hitler birodalmi 
vaeér éa kaac l̂lár élete ellea terveatók, a történelmi 
oevcaeteBaégU Bűrgerbráukeller förĉ arnokban,  amely 
Hitlernek ós a eamaetl ezoelállstáknak elaó tanácskozó 
ée találteaó helye volt. Bddlg iameretlen tettesek óra-
műre beállított pokolgépot helyeslők aa épületnek a 
menryezitébe, éppen azoa pont fölött,  ahoonan Hitler 
ezeken a találkozókon beszélni rzokott. — A gyilkos 
gép fel  la robbant ÓB irtóaatoa pusatttást vitt véghoz. 
Hiilra kazeellár aaonbaa csodalatos véletlen fo'yián 
megmanekült a biatos halá'tól, mart a reed*e aaoká-
eától eltérőleg ea alka'ommal mintegy félórával  előbb 
btf?j«ate  b êaédét óa elutazott Berlinbe. Iţy a aaeren-
caét'ftBEÓgről,  amolynek 8 halottja óa Igen aok aebn-
eültja van, csak a vonaton értesült. A Hltlor ellen 
elkövetett merénylet aa egéea világon mély megdöbbc-
aóst váltott kl. 

— As elmúlt hétnek nemsetkősi eseményei kcaött 
figyelemre  méltó volt n t k?zderg*Eyez«f>,  amelyet a 
holland 's a belga uralkodók tettek a béke meţmtn-
téee érd .kében. A két uralkodó november 7 én Hágá-
ban mrgbetz ilóat fo'ytatott,  amelyen elhatároaták, 
hogy a hadviselő államokhoz táviratot Intéanek, amely-
ben falajánlj»k  támogató köavetltéeüket a béke létre-
hozást érdikél en. — A távirat szövegével aaóta bőié-
geaen foglalkoaott  BB sngol, francia  sajtó és sióknak 
egybehangzó vóluménye szerint a béke megkötéBére 
ebben a plllaaatbaa kevéB remóny lehet 

— SaovjetoroBroraz&g novembf-r  8 án finnrpalte 
a Bzovjstforradalom  22 lk évfordu'éját.  Ebből aa alka-
lomból Vorosl'ov hadügyi nlpblztoB, majd Molotov a 
tanácskormány elnöke nagy beaaédnt mosdottak. Voro-
Mlov, a VÖIÖB hadsereg erejét emelte hl ÓB hangoz-
tatta, hogy fa  a hadsereg a béke munkáját Bao'gálja, 
di Bemmilyen esemény nem fogja  kósaU'et'enUl találni 
Molotov hasadd 1 valóságea vádirat a kapitalista államok 
ellen. NyUtaa Frandeoraaágot ós Aegllát vádolja a 
hábora folytatásával.  Ebből ea alkalomból kiáltványt 
Intéztek a világ mnttkáaaágéhoa le, amely támadja a 
aemlegeB államok a küiöaöaea aa amerikai kapzslzágot, 
amiért a fetyvsraaállltáai  tilalmat feloldotta. 

— M»x AusRcbalt, a Rislcza-müvek volt veaérlgaz-
gatója ellen, as nl vnzetőaég feljelentést  tett aaon a 
eiaaen, hogv nagyaráayn devlaa vlaaaaóléaeket köve-
tett el. A bukaresti vlaegálóblróaág letartóstatásl vég-
zést adott kl Ansschaltt ellen, amelyet a vádtenáca Is 
megerősített. 

Átadták az élkéasitett 84 épületet 
— J ó z s e í f a l v á n a k . 

November hó 6-én hálaadó lslentiiztelet kereté-
bea aaeatelték meg ós adták át rendeltetésének azt a 
84 épületet, amelyet e romániai magyanág áldozatoB-
aága emelt e leégett jóae«ff«lvl  magyar tsBtvér lnknek. 

Baea a helyen köaöljűk a magyar közönség tájé-
koatatáaára aat a Jelentéat, amelyet Dr. Boga Alajo«, 
aa erdélyi róm kath. egvháimfgyc  e'óadójt tett a 
Magyar NépkízHsaég elnökének a jóasiffilvl  angltőmnuka 
eddigi eredményeiről. Ebből a jelentésből kitűnik a 
aegltó akció példás megeserréióse ós a támogatás ered-
ményessége. 

C tik vármegye népe, amely elsők köaött fogta  fíl 
a testvéri megaegltéa kötelességét, Jólesően állapíthatja 
meg. hogy iára» ff;Ivi  teatvér -1 aegltáBére Biáct FJC-
mányal óa krajcáijal a lehelő legyoraabbaa célhoz ér-
tek ÓB azokból már meleg otthoaok lettek, amaiy*l«ek 
egyik ráaaát már mnlt vaaárnap át la adták rendelte-
tésüknek. 

Egyébként álljon Itt tz előbb em'itett jelentés, 
amely nagy vonalakban tájékoztat PZ egész aVoló ed-
digi sikeréről éa a Magyar NépfeöföBa'-g  elnöU-m ke-
resztül kö»eöaetet mond Románia magyarságának 
Jóas'rffilva  Iránt taauslioit áldozatoseágáért. 

Kegye'maa Ura lmi 
Folyó év Kuguuíui hó 1-én Főpásztoromtól kapott 

megblzatáaban eljárr&u, mély Usatelette! falent-m.  bogy 
a JósB-fftlvíal  tüzkároan'tak részér » t-rvboveit épltke-
zéB' k eleó része befejezést  oy r̂t éa aovcnber bó 6 én, 
jö;ő vasárnap a elkészített 84 'ptt et'ít h41asdó iüea-
lita »let keretében fogjuk  megcBMt̂ lU és r-.ad -U-t .-
aánek átadói. A felaaente'ési  ünnepségen • megl >-
lonésre Kegyelmes Uramat mély tlaatehttm felkér  m. 

Baael kepcsolatban addig ls>, mlg a Ka toll Los Nép-
lalve'.aégnek a halysslnén tartóükedi óa a munkálato-
kai vezitő Igazgatója: Billntb Jizatf  m?it .»i rícz'.t-
tea jeiodtéaét a munkála-ok lefolyásáról,  in-
nék tartom megálUpitani én N igymiitóíAgod tudomá* 
iára hozni aa alábbiakat: 

1 A Magyar Népközöaség műszói emb r̂nl'ől ki-
dolgozott éa msgállapUott tervek sa"ríqt i>i6irái<.yzott 
minden muaka elvógezte'ett, ÍŐ< azon tu: ÍD-LS.-C a 
jffvőrn  kidolgozott tervek egyea rísz- i is m-gv îó u' sl. 
ami azt j lanti, hogy Blkeríilt legyőzni r> T.ut"« ii»'ok 
magk8adf>Babor  előre nem látott rendkívüli nehézsége-
ket, melyüket a köaben kitört háború, aka'oo^l behí-
vások és ?a Igáaállatok e'rikvlrálási, stb. okozok. 

2 M bdazokat ezooban nem vígfzhut'ill?  rolna '1 
és a terviét n j*n valóíithat̂ uk vo'nu m?g, ha Ns.ny-
msltóefij-cd  nem álo'.t volna bö.'cs vazeténjvai, t«n -

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A vároel tanáoa tóll-aogely akolója. 

Száaz Gerő Cs kszereda város polgármaitera eltnu t 
héten kóréaiel fordnlt  városunk ösBzea jótókonysiji 
egyesUl̂ t-lhcz ée egy nagyobb atabáan téll-segá!y:z a 
magSBerveaéaéhea támogatásukat kérte. A katonai össz-
pontosítottak Cjaládjal, fz.'gényelnk  egyre inkább rá-
szorulnak a társadalmunk eegélyeaéaérn. Ezért jövő 
héten mindenkinek a házánál megjelennek a Nőegyo-
sfllelek  képviseletei, akik nagy á'.dozatoiiággal ma-
gukra vállalták a kéregetésnek, as egéaa akció be««?r-
veaéaéaek háládatlan feladatát  Amikor bejeleatjűk 
váro unk társadalmának e téli-segélyezés mozgalmiba 
való bekepcaoláBát, arra kérjük köaöoségfloket,  hogy 
fogadják  a játékoayaágaak, aa emberbaráti érzésnek 
nevóbea megjelenő egyeeületelnket megértéssel. 

— Oyássrovat. Péter Gyürgv nyuj. vnautas, 
64 óvea korábao, folyó  óvl november hó 6-én megbalt 
CaUraaercdábea. Temetése 7 én meat végbe Igen nagy 
róaavót mellett 

— Vessett kutya garáadáikodik a vároa 
területén. Egy vessett kutya a vároe területén a 
aapokbea megharapott egy kia elemtata lakolás gyer-
meket. A vessett kutya garázdálkodása miatt a vároil 
tanács a legialgorubb ebaárlatot rendese el. Kérjük a 
köKÖniéget, hogy alkalmukodjon a readelkeaéshes. 

u'ma«etáa»ival éa tz anysi "Hskiiföi;  »:őtr-r- m-
tós*vel » iLuckáletOv ml'göit. A N pközeas/gten tömö-
rült n^pfitk  társad «Imi ói lilö-nbí-óg nclkű!, < 
aaivvel, egy lélukkel aíetelt fcár*al!o;t  tta:vcrel eegite 
g re, blsor-yaágsi téve a vb:a 'g nigv sr.-j'ró' é^ arról, 
hogy as egyH g a akar-Uba? ée érz:ay-^3 ö'ó él égó 
salvek raég Bar-gésyBfgükben  1b Balp éa nagy do~'gokr.t 
képesek. 

Ugy-ccsak hiánynéíkü i mu.v>á? rA t̂ztek a tá--
BKdalmi gjtijüés v ẑetéBe és ê ységeaHáHR körül a Nép-
közösségnek megblzo'-t szervi éa különösen a magyar 
s&jtó önzetlen, lelk«B munkáae:!. kik lel̂ c-oitő cikkeikkel 
felébresztett'k  n'-pűnk lf.lkibnn  re ê ymá̂ árt ó 
áldeaathosa al ezűkaégraek gondo'atát éa tz< m rdv-̂ -
gig óbor ja tartották. Ezt továbbra is azeretoUsi fo;;nk 
kéral. 

8. É d imeentk tr.rtom megemlíteni, hogy a 3 
hónapig tarló ^pltkezásek folyamán  a rendeike*'*r < 
ál'ó anyagi eaaközök takarékos feih^ernáláíáv&l  lg>e 
késtünk tüakáro?u't tt'Btvércluk felruházásáról  én a iwu-
azükBégeaebb bútordarabokkal való ellátásáról la gon-
doskodni. 

J »lentésem szives tndomésnlvót lét kérn, ma-
radt?- m 

K"gye!mtsUramaak ia41y tlsztelatemhlf-rj»!;  sóvei, 
Kolozivár, 1989 november hó 2-án, 

készséges molgája: 
Dr BOGA AL'JOS sk., 

kanonok, nlősdA. 
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A társadalmi közösség alapjai. 
I r t a : ^ . l t o r e c H t D a z s ő d . r . 

A tirs»d»'om tudomány kétfejta  tárfc.d  Imi közca-
eígxt isnifr  B ezeket ujebhan é'esen pMlap?'j6fe  egy 
mástól. Az elválasztás, m skUU-rMzfot̂ B  alapja egy-
felől  a cúlazernség, másfelől  a keletkeaós. Igy meg-
Hl cmböztetn?k egy célú vepy mesterséges és több-
célú vagy organikus alskulatokat. — A« előbbiek 
m-pierse'-gr». térend Imi egységek, melyeknek kfl'önleg'B 
piegbiitirorotí cé juk VBII s rend?aen társulás utján 
jönnek leire, mint pl. l'z etl vállalkozások, tlubboV, 
eşyeF'-lelek gtb KBicnÖBan a modern kapitalista rend-
Birr ii'rmeü.5 íci tfm'mtclen  mennyiségben ezeket az 
a'Btu'-tofefl»,  íreljetbm már pem EZ smber ősi é.'et-
f'.-nntFrtásl  .':SZ'.ÖDO érveryetttl, banem » többtermsléere 
törető racionalizált célakarat. Bűnük nem az orga-
n kun dl-ud^osség, hanem a munkavégzés célja ural-
kodik. Rugalmasságuk gyenge, törékenységük szembe-
ttir.ő. 

Az organ kos tárBedvm! egygégrk, mint amilyen 
a cseléd, f.  'crB=, egyház, nemzet, ezzel szemben több-
cí'usfe:  a b-nelivők mlr.den Irányú psfiknéglelelnek 
ki-lig'tésíre Iránvu'n^k. A cilck^t n"m tagjai Bzshják 
m:e, batem :'lenkexőleg ők állt-nfck  k'Bren a? Idő 
tz rü c.lok véghezvitelért. Egy C?B ádhoz vagy ogy 
ntmz^tbpz való tartozéB mlrdrn Irányban leköti az 
egyket: t e j a e?olldi.ritáat követel Ez a erő id ülté? 
n^m mesterii'ge^, nemcsak bieosyo? akció véghez 
viicláig töt«e!tk kl, hs?.em születés óta fenrá'ló.  A 
mettsr^gcs társadalmi könösslgekb? a tagok felvétet-
rek vi>gy beurcrveztetcek, ez organltua közösBégekbe 
teleFzhietrck. Ezek a kcz3BE.égt-k éppen mivel az em-
ber legősibb pnfer.ntarté*!  ösztönétől B?ÜIet!ek, hallet 
. sol rugalmassk, a Irgnsgyobb történelmi viharokat 
á vilrz-iük íri alcpfnrmálk  annyira évezredekre nyu nttk 
vi'fíB,  hogy a legkisebb IdóegyBég számú* r a egy 
emberöltő. 

n i etnbtrlsóg ma mindinkább fordul  v.s?sa BZ 
ÍBÍ. Agár di tárasdalmi és gaidiségi formák  felé.  VUşzs-
fordal,  mert nemcsak látnia, hanem éreznie 1b kellett 
Fit » ve; z<Myt, me> et a jól bevált társedriml formák 
elvetése jelentett. É eanto kellett, hogy rfclooaiizmns-
Fil nem l"h t pótolni ezt az állandóságot ÓB biztoc-sá 
ROS, trelyj'i h?syom4pyok tiszteletéből folyt;  n*m 1'het 
pótolni az! sz igyen-u yi állapotot, mely BZ egyíat a 
EüzöEsézbtn elhelyezne; nem lehet pítolni a lelki, 
pzsileml éa fu'turáils  élet bensőségét, mely r>z egyén 
Brémára a lélek harmóniáját biztosította B melyet a 
rac oníl.'ittU'Eetí a viiígl és gacdae'ţi ja-, ak iránti 
cgvodulu érdeklődése Sfinte  teijeBen klilt. 

Vurr.4f0.dult  t->hát az ember éa keadi bec^lnl 
at okai sz organikus társadalmi koías8.4geke>, melyek 
n m f--építményét  a Unsdalom test e, hanem alap-
épitor-nye?, melyet az ember legősibb aletlgényeli 
hlvnván k'e.l4j.i Mnl, az frv.iredsk  ahtt csak ádat.dó-
t-uitak formákban  tijegeceaedtek. 

I'.j en ós a itgősibb, valójában alapaejinek mond 
látó ori, r.olkuB lárerdalDÜ közösBég a család. A caa-
í-deo nem lehet alább Beállni, mert az egyén már nem 
tá-ftidaiom  biologiei egység. N;m lehet ngyanii egy-
p^g az, ami ae élő társadalomban önmagában elő nem 
fc-rdu'.  A tulhajiott lDdivIdualiüta felfogás  az egyént 
tt»i Intette vógsó egyBégnek s ezáltal a valóban egy-
B-'fkűRt  felfogható  családot figyelmen  klvöl hagyta, 
ezzel p°dlg a társadalom életVépeBBÓgét ciökkentette. 

As egyrş inká b önállósuló táraadalom-'udomány 
te:di i?r azt a PiAtontói tz nte napjdukig terjedő 
f™)foj?Ăst,  m 'y a társBdí'mat, mint órláa egyént kezelte 
(ta viz^ţil'a. A társ?da'om egyénekből áll, ds nem 
í vb Fjy^nekkcl. É etéoek külön törvénysaertt-
E'gei v̂ nn&k, me'ytk vlz'gáiha'.ók ugym a biologia 
m i d r . - i . e l , de sem magyarázhatók meg vele. AkO-
löc tcrvér.j Bserüséjrek kutatásának as elmű t kor oem 
kedvezett, p-dig a t̂ -rsadalmi közösség életét, fejlődé-
sit .-a bsEjf»  á<át n»m értbaljf  k mog, hiába lamerjttk 
a beate le-.ő egyedeket kUlön-klilön. Gazdasági és 
éit-itsnl v'Baonyal vizsgálatából aem éribető, mert ezek 
büfolyánolnak  ugyan egy társadalmi közöaséget, de 
nem ezek határoizák meg. 

A társadalmi kttzösBig lelki valóság. Jjllemaő 
jeeyal: tagjai bel'JSzQletr.eV a közösségbe, es a közös-
ség egyetem?s. A társadalmi közösség alapjai ls lelkiek 
éa épp ez4rt álUndfok,  változatlanok. Egy közösség 
tem áilhtt fein,  ha tagjait át nam hatja a köaösség-
h>z va*ó t-ir.ozái tudata és az egvUttéraéa. A kösös-
p-'-g állandóságát a h-.g.ományok biztosítják. A közös-
ség! tudatot és érzé.ít a navaléa fejleszti. 

11 Gyergyóbia, as ősi székely hagyományok 
vérosá-an bizonyítani Bem kell, hogy as eredeti ma-
gyír Bzerkezetl formit  legtovább őrző BzékelyBÓgbsn 
a csa'íd, a nemzetség éa a nemz :t egy tzoi fogalom 
kúioobizó körtt m^ghatátoiását jelentette. A ssékely-
t^gn^L uţy badi, m'ut közigazgatási szervezetének 
sejtmagja a család volt, a tiutségeket a családok fel-
váltva vUelték. E« az erős cia állas érattlet adta meg 
nemcsak a magyar tárcaa érintkezésnek, hanem a 
magvar közéletnek Is rrő : pntrlarcballa jellegét. Est 
a patrUrchálls rendszert a mai nemzedék már Inkább 
ciak kinövéseiről, aa uram-bátyámkodás és a családi 
politika oldaláról Ismeri. Pedig a magyarságot a tör-
ténelem viharaiban erőa caaládl óráéin, as erro épttló 
közvetlen pa'rlBrchalIs rendszer s ebből a közvetlen-
Bégből folyó  biztonság tartotta meg. As angolnak as 
ő hása a vára volt, a magyarnak a ház éa a család 

mllvelcdiBt, mttvoltaéget éa mu£p>henéBt jeleneit. A 
tudomány és n fegyver  nemeink Baíhlen Gábornak 
volt egyik kedves jelmord-ita, hanem jcformán  minden 
magyarnak. A kard ÓB a könyv a magyar örök Lisferője. 
As olasz reneszánes á'tal kitermelt udvari ember a 
magyar földön  végvári vitássá alakult, aki bár életét 
mlndennep tockéra t^tlf,  a tádománynak éa a köité-
BZötnek makacs mDvelóje maradt, mint Zrínyi M.kivs 
é.i BilflSíl  BMlnt. Ei a Zrínyi Mikiójoknnk és Balassi 
Bállntoknek méitó társai a Zriuyi I onat, Lor^n ffy 
Ziussánnák, árva Bethlen Katák, akiit nemcsak hogy 
h'.dban:enő uruk helyeit a gazdálkodás nehéz gocdj&t 
vUelték, da id?jiik maradt arra is, hogy kulturát ttir-
jísszenek, neveljenek éa a szépről éa jóról mindennapos 
tanúbizonyságot tegyenek. 

Ha eaeket néssük, valóban ál| a tétel: a nemzet 
olyan, tmllyen a caalsd és a mikor a megyar család 
egészséges, bensőséges éB erős volt, erős volt maga 
a nemzet Is, mert ezt az erfltnfg>;  n-jm i.li ső nagy-
ságban kell néBtil, hanem abban, bogy a nngy nyomáa 
nak milyen erővoi tudott ellenállni. 

Felvethetem ezek után a kordás*: milyen a mai 
magyar család? Orzl-e Bzsilemében éa szerkezatében 
a régi hagyományokat, vára-a az igaal magyar mttve-
>ódesnek, hordozója-e a nemzeti szellemnek, aá oga-e 
jövendőnknek ? Míg tud-e felelai  mai formájában  an-
űtk a hivatásának, hogy öntudatos, köteles légüket 
•udó éa telelőaséget hordozó'féiflakat  éa a család kere-
tét méiy tartalojimal kitöltő nőket nave'jan? 

S ha eadkre a bérdiaekre num tuduak igennel 
felelni,  Ujty emiatt nem elBŐsorban a magyar társbda-
om f  ilelós. M rt az ordéiyl mí.gy r̂Hág lalan iegtovabb 
áiit elien a csaálot felbontó  tiiixkv':>ieknek és leg-
tovább őrizie és őrzi ma Í4 szokni aa egeasen magyar 
hagyományodat, melyek a csalidra kttlönlegcs f>>lbda-
tokat ruháznak. 

A magyar család bár UiméiBdtes ösztönnel állt 
eiUn ezeknek a tör&Lvéseknek, mégis ön tudatlansága 
folytán  a legmérgezőbb kórokozókat engedte magához 
iizel fórkőanl.  Igy a magyar család ma sem as igasi 
magyar mil 'elts'g fénylő  dokumeniumait találjuk, ha-
nem folpengős  regényeket éa Színházi Magasinokat, 
malyek ma ls egy olyan életformának  vernek hidat, 
moly a magyar életformáiéi  tiijeasa idagen. A magyar 
eleiforma  ugyanlB nem nyegltBeg, h.iuem áliauda harc 
a müvelcBÓgert, a megmaradásén. A magyar — épp 
azért, mlvol erós egyaniség — mindig a kózösaegben 
élt t'B életét eddig tartotta h^Bzccsn:.s, mlg abból a 
közösségre gaadagodáa, erónbődes <zármasoit. 

Abból a msgÁllapuáBból, hogy a család a nem-
zetnok csak egy sztt^ebb aürlí, dí a^onoa iényegU 
uiegbaiároitója, következte, hogy a családi nevelésben 
tudatosítani kell ast, hogy a család és namzat egy: 
a család tehát nem önmagáért vaió, hanem része a 
cemaetoek. Esért tehát a magyar családi otthon nem 
as egyén vára, hanem a nemaet vára. 

S mivel a nemaet vára nem zárhatja be kapuját 
a nemzeti szellem elótt, hanem ellonkezőleg épp azt 
kell Bzolgálnia és ápolnia. 

A Bsellem egyben magatartás Is ÓB a családi 
nevelés lényege nem lehet más, mint a közösségért 
való terméBzetas 6B tudatos odaadásra való nevelés. 

Tavasty Sándor gyönyörű hispnlat szerint az 
ember csak a kereszt által érthető. Epp Így a magyar 
nemaet értelme, ereje és biztOBÍtéka nem lehet más, 
csak a csaiad. A család, mely a kereszt jegyében el. 

Naofontossáp  kérdésekről tanácskozott a Magyar Nap • 
közőssel H ó i tapzata. 

Beszámolók a Népközösség vezetőségének 
és a parlamenti osoport mankójáról. 
A napokban nagyfontosságú  ülést tartott 

a Népközösség gyergyói tagozata. Az értekez 
leten jelen volt dr. Gaál Alajos járáBi tagozati 
elnök, dr. Márton András alelnök, Karácsony 
Antal titkár, LáBzló Ignáe főesperes,  a kultu 
rális szakosztály elnöke, Schaff  Ferenc szak-
osztályi titkár, Nagy Sándor szoe. szakosztályi 
titkár, Bsrecz János gazd. szakosztályi elnök, 
Baj na András szakosztályi titkár, Bajna Imre 
keresk. szakosztályi elnök, Stengel József  ifj. 
szakosztályi elnök és Blénessy Jenő szakoszt. 
titkár, valamint Balázs Sándor, dr. Benke An 
tal, Biró Lajos, Csathó Árpád, Gsiby János, 
dr. Domby János, Dezső Imre, Ferenczy Árpád, 
dr. Ferenozy Balázs, Gereőffy  Csanád, György 
István, Kölönte József,  dr. Máthis Albert, Ma-
daras Ágoston, Madaras Balázs, Oiáh Béla, az 
EGK. helyi titkára és dr. Póterff  Lőrincz ny. 
főesperes-

Dr. Daál Alajos tagozati elnök, aki hoeszu 
évek óta a magyarság ügyének meggyőződé 
BOB munkása, elnöki megnyitójában rámutatott 
a gyergyói nép legfontosabb  kérdéseire. Majd 
utalt a nyomasztó gazdasági helyzetre. A nép-

nek mintegy 90 százaléka a fakitermelésből 
él, de az üzemek leállása folytán  a lakósság 
jelentős része megélhetési nehézségekkel küzd. 
AT ügyben különböző lépéseket tett éa őröm-
mel közölheti, hogy előterjesztéseit ugy Száaz 
Pál dr., a Népközösség gazdasági szakosztályá-
nak vezetője, valamint a többi népközösségi 
szervek, a fajuk  szeretetéből fakadó  megértő 
jóindulattal vitatták meg éa igyekeztek as 
ügyek komolyságához illő alapossággal bírálat 
tárgyává tenni. A eajátoa helyi problémákkal 
foglalkozva  javasolta, hogy Láazlö Ignác fő-
esperes és Vákár József  plébános, szakosztályi 
elnökökkel együttesen kereBBék fel  a vároB 
polgármesterét, hogy megtárgyalják a lakoBBág 
több fontos  ügyét. Végül a tagozati szervezés 
ügyét vitatták meg. 

Jön a színtársulatunk. 
ö ömmel érteeülUnk, hogy e hó 18-án, Bsombaton 

kezdt meg Gyergyószentmiklóson rövid Idényre terve-
zett szinildónyét, köaönaégttnk által oly nagyon ssere-
ÍF̂ T ÓB megb- csUlt Kozma Hugó vezetéBe alatt álló 
színtársulat. A szioltárssbág, mely már akkor ls a vi-
déki társulatok nlvíján tu'nőtt, r zuttal még Izmosabban 
indul a játéknak. 

Sepsiszentgyörgyön, Kézdlvásárhelyen, 10 évre 
vlsesamoBŐen nem volt Ilyeu Blkerben dus idény, mint 
a je enlegi. Műsoruk felöleli  a salnpadlrodalom össses 
befutott  ujdocaágalt. 

Uj t&goV : B ilogh Júlia is Rajna Babi primadon-
nák. Gróza Bjaka szu'rett, Goltl MiVlós táccoa komi-
kus. Vl-eontií.tjui rígl kedvenceinket Vörösmartby Lilit, 
FöldoB Bsr-át, Bardócsy Istvánt, Karácsonyi Miklóst, 
BaUyin Kálmánt, Kozma Hugót ÓB a többleket Olyan 
névsor ez, m«ily biztosíték arra, hogy minden előadás 
1—1 m&viszl élményt tartogat. 

A napokban érkedk a népsaerQ Sember Ernő tit-
kár, kl n bérílai óhajtókat személyesen keresi fel.  As 
Idényt a Zalmbarl-Zsomborl ssépasszony nary operettel 
indul. 

Heti műsor: 
Szombat a Zslmberi Z tomborl szépasszony. 
Vasárnap délután, Ninca saebb, mint a saérelem. 
Vasárnap es'e, Zalmberl Zsombori szépasszony. 
H -:fó  >, Hazajáró lélek. 
Kedden, PiprikáB C'-irke. 
S.-Tdén, Mégis sz^p as élet. 
CatUörtököa, Szomorú « nyárfaerdó. 

Mlsaek Sfefeeaaeât 
Én nem hl?Z3k az ópiumban, 
sem a feledés  könnyű mámorában 
és azt Bem hiszem, 
hogy segíthet a könny 
és segíthet a tőr. 
mikor a BOTB torbácBtitése fáj. 
Éi nem hiszek a menekülésben, 
Bem a vakságban, sem a csüggedésen, 
ÓB nem hltzek, nem hihetek sohasem 
a félelemben. 
Ml as, hogy félelem, 
mi az, hogy caBggedés, 
mikor jogom van az Isten nevében? 
Ü tem eddig a sötétben, 
Vad erdei fák  alatt 
B tiltom pincemélyben, 
moft  kiállók bát a nepra, 
kiállók a Bzélbe 
a világgá kiáltom vidám, 
fiatal  erőmet. 
Világgá kiáltom, 
hogy hleaek aa akaratban 
B a munkában hiszek. 
mely keményen összekovácsol 
engem veled 
B téged BS BsBzesekkel. 
Világgá kiáltom, 
ahogyan kiáltották 
ott. ez őakeresziények: 
hiszek Tebbenned, Inteni 
É< utána GUttogcm 
bizalommal és híven: 
hlssek, hlasek, testvérek! 

Florlin Tibor. 

H Í R E K . 
— Halálozás Miklós Ottó kereskedő 64 éves 

korában folyó  hó 5-én elhunyt. Aa elhunyt kereskedőt 
nagy részvét mellett temették el folyó  hó 7-én as örm. 
kath. ssertartáa szerint. 

— Kováos Pongráo halála. A Romániai Ma-
gyar NápkösÖBSóg gyergyói sUagoasta dr. Gaál Alajos 
elnökletével ülést tartott, amelyen as elnök ősslnte 
megilletődöttséggel hosta a jelenlevők tudomására szt 
a nagy veszteséget, mely aa ottélő magyarságot a nemes-
lelkttlettt Kováci Pongrác nyug. főkántor,  gyergyicso-
mafalvl  tsgosatl elnök halálával érte, aki fajáért  rajongó 
fáradhatatlan  tevékenységével fajtájának  BrSk elisme-
rését és emlékesetet érdemelt kl. A jelenlevők néma 
felállással  adóztak aa elhunyt emlékének, 
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— A marosvásárhelyi Kereskedelmi éa 
Iparkamara köail a kösszüfcségletieknek  minősített 
cúV 'k nagybani árusítóival, hogy a Nemzetgazdasági 
Minisífrium  71.272—1939. saámn rendeletével bele-
t gysziBét sdta ahboz, hogy amennyiben a bejelentésre 
ko e'rz»tt cikkeknek sem mennyiségében, sem érában 
váitozáa cem történt, ngy a bó 1-én, 10 én éa 20 án 
i>h: dak's helyzetjelentés egy, a fenti  tényt kőaló 
lu.'éle! htlyetteaitteasek. 

— Kossora megváltás. Dr. Kolonlcs D*nes 
én Bo:cii Gargelyné 600 lejt adományoatak özv Pál 
P^barné halála alkalmával kosaoru megváltás címén, 
t: Ssent Vince nővérek cslksseredal kórhálának sze-
KÍnye! részére. 

— Kényszerleszállás a osikszentgyörgyl 
hatarban. Ctikazenlgyörgy határában egy polgári 
u-i.u!>gâp leszállott. A fi  ital pilóta a c endőrségen 
e.oi.dci, hogy a ködben eltéveBsteite aa irányt s esért 
te kelH .: saallanla. A kényBserleszállásról értesítették 
a tr.ishói polgári repülőteret, ahonnan ntasliották a 
puótxt, hogy várja be a segítséget. 

— ÜresedéBben lévő állasok a Slnger oslk-
megyei fiókjánál.  A Slnger c l̂kvármagyei lerakat a 
p uyuzatot hirdet a ditrói, késdiváaariietyl, gyergyó-
c r̂n'.mUioBi, barótl éa gyimeai körseteiben megürese-
d t Ugyuókl áilásokra. Jelentkesnl lehet a SINQER 
ü^ynakhcjj cslkszertdil & (ttjánál. 

— DIRECŢIUNEA SOCIETĂŢII DE VÂNĂTOARE Dl S 
llERCl'REA-CILJO lace oanostat membrilor BoCielă(it ormă-
toaiele: Van&toarea la valpl aa intarziáé pân& la 26 Noamvrle 
1939. lar páüi la 6 Deoemvrie 1939 ae rezervi terenul numit 
„liod" pentra vânătoare ooxnaoA oa gonaci. PSnft  la această 
tist», pe aoest teren, na ae poate aranja sloi an iei de \&n&- • 
toare oa gonaot. 

— A CSÍKSZEREDAI VADÁSZTÁRSASÁG IGAZ-' 
UATÚSÁGA az alábbiakat közli a társasig tagjaival: A róka-1 mig meg is tndott gyújtani 
vadászat tilos folyó  évi november hó 26-lg. A „Köd" pedig készült erődítményt. 
IrDDtnrtatik közös hajtóvadászatra folyó  évi december hó 6-ig. 
Eddig az ldApontlg ezen a területen semmiféle  hajtóvad&uat 
nem tartható. 

— Kolerafessek  a város köaőtti patak. 
A viiJj közúti aifolyó  pitak vsióságon patkány és 
j^rídjy fjazsz.  EaneK eisőjorbau a paruniajdoaoBok 
UT OÍJÍ, m r. mindenféle  szema-'ot bale dobának ebbe 
a .-j;oiyjj naiáiiil palikba. A víros vezető léga hiába 
újztiíiaiji a patak madrat, ba a lözooBég aUgazembe-
tjaój i módon asm törói k a közagésaség legelemiob 
piraucsaiv.»! turn. A város tanács erre va ó te«lnt9ttal 
».jayí;i-a a legulgtruobintjszediaskotíogamto iiani 
FJQÍVJI a kiisinaag ágyaimat, hogy a p<tak medrébe 
TÍÍTMJTJI DABJIAI Ú.OÍ ea aki a jovőban e z m rendal-

elUa vet szigorúan bllntetlk. Végeredményben 
u îu .ebei to/ájb ittrnl a mai patkány vesz.delmít, 
i i r n y a d i t z a £ZB3i4ttsl migtoitótt patak a nuleg-
^y i. Ak. ntm érti m -g ai:, aa igazan megordtmi, 
co^y  a viroii taaáca példás bttuteiestal észra torltía. 

A temesvári MMagy etem ia nosatrlflkálja 
a külföldi  mérnöki okleveleket. A temesvári 
iioli.i'Chnláumtn eddig nem noasirifltáluk  kUfjldi 
m ó r ^ i okiavuleket, miután a noaztrifliáló  bUottuágo'. 
tain a.AlioSták meg. Most ennek a főiakoiának  tanári 
t.'üijidi-' i:i megválasztotta a hattagú nosatr.flkáló  bl-
t jilf  ̂ oi, amelyet ezentu', a rektor elnöklete alatt, 
síin-in véfj.-z  m -jd noaztr fiíáláat. 

— Nom hosszabbítják meg a külföldi  állam-
polg rok iratai banyujtaaanak hataridejet. A 
i. . x ni atir.'um haúrozo^tan figyelmezteti  a Rimá-

tsr.-iziodó kli fóldi  állampolgárokat, hogy BB 
i-.ívJ. ritdo3 évi felülvizsgálásra  való benyújtásának 

.-.r ii jé'» (lovembei 16 ifct)  semmiesetre st-m boaszab-
ji.» tu g, úgyhogy micder.kintk saját érdike, hogy 

í.uiai: edűií az időponúg benyújtsa, 
— Megszűnt a Tomosvari Hírlap. A bánság: 

mjáyar-'ág egyik l«>gerték>:eebb Bej óorgacuma, a több 
v d<-.s mui'.til rcndálkezó T.meBvárl Hírlap anyagi 
o :c:*.t megszttnt. — t mu iaa nagy veeztoség ai 
sz i.-Táp.i-i majyar ágra ne?ve. A megs.'tiat T.v 

za s jr H r'ap helyolt, mint értesülünk, n«gyvái»di, 
á i :a í iejtíÁri löíaaek c oportja uj lapot akar 

':. <>il i. A? nj aaĵ 6orgi>nuin kormá'.yíámogaió piogram-
l. d.be^ jolcnne meg. 

— Gspkoosik adója. A belügymlnsztsrlum 
rís'l'í o»-- órísimOban a közigazgatási hatóságok nem 
z :>i ^«.ziţ̂ fg t̂Âsl  törvéuy 166 esakaesában 

g^p.icait-ikasákat. G^pkoeilk után csupán a 
H V.I- OJ L ip 1939 április 1 én kelt 78 számában 

ml-tj-ietii iörv ny 34. Bsakaná'ian megjeiölt taksákat 
i: ! f i r i . 

Légi és kémiai háború ismertetése. 
A Monitorai Oâoial 1939 mároins 6—55-ik számában 

kihirdetett a terület aktiv és passzív lígvédelmérfll  szóló 
törvény értelmében az egéss ország területén a lehető leg-
alaposabban megszervezendő a passzív légvédelem. E köte-
lesség alól aem a hivatalok, aem pedig a vállalatok, vagy 
magáaosuk sem vonhatják ki magukat. Mindenkinek köte-
lessége aegélykezet nynjtani, bogy az esetleges meglepetések 
ellen a legteljesebb mértékben tndjnnk védekezni. 

Igy tehát minden 16—66 év közötti polgár, kivéve a 
hadsereg tagjait, köteles a hatóságok atmutatásai szerint 
résatvenni azon szolgálatok ia alakulatok megszervezésében, 
amelyek hivatva lesznek a polgári lakosság légvédelmét 
biztosítani. 

A fennt  emiitett egyének kötelesek tehát minden évben 
két munkanapon, tudásuk éa rátermettségük szerint részt-
venni a légvédelmi anyagok is berendezések előkészítésében. 

Hasonlóképpen mindkitnembeli, 7. i s 60. év közötti 
alkalmas egyén kötelea évenként egy 24 órás tanfolyamot 
látogatni, ahol gyakorlati előkészítésben részesül, hogyan 
kell majd felhasználni  a leghatásosabb légvédelmi anyagokat 
és berendezéseket. 

A napilapok éa folyóiratok  pedig köteleaek díjtalanul 
minden olyan cikket és még ehhez hasonlókat, amelyek 
hivatva lesznek megvilágítani a légi és kémiai háború tör-
ténetét és az ellene teendő leghatásosabb intézkedéseket. 

* * 

A légi kémiai háború sokkal idősebb, mint azt elsó 
látásra gondolni lehet. A görögök legnagyobb történetirója 
Thukydides (kb. 460—396. Kr. e.) a peloponesiaiak háború-
járól irt IV.-ik könyvében leír egy gépezetet, amelynek negit-
ségével nemosak, hogy kéngázakat lehetett kilövelni, hanem 

azok segítségével egy fából 

2 drb. díszes villany függölámpa  eladó, 
M j'bkia:he;ö: S'r. Rosaüi 22, Csíkszereda 

Aogolcyeh  d tar.foljam  nyílik  deoember  bó 1-én * 
városban. Jelentkezni  lebet  a református  lel-
késznél,  Csíkszeredában.  a_2 

MODELL KALAPOK 
tia napéiként uj formák  eloaA 
árban, BM*t*Maa.t]a.*t«k 

V E N C Z K L T A N Á R N É N Á L 
Ugyanott kéurtUaok minden-
nemű női kalapok elaöromdft 
anyag kanaladiaával. Kalapok 
átalakítása a legrövidebb Idő alatt. 

I. O. Bratlann (Óimmá-
)-»••» 111. sa., a Urkái kAnelébem. 

^ g w M U M U M ü K i 

A Bzirakuzai nagy görög tadós Archímedes (br. e 
287 —212.) felfedezett  és a rómaiak elleni harcban övéinek 
rendelkezésére bocsátott egy tükör szerkezetet, amelynek 
segítségével napos idflben  nagy távolságról megtudott gyúj-
tani ellenséges hajókat 

Később 1326-ban az angolok ostromlott várakat tud-
tak meggyújtani egy tűzgyújtó bomba segítségével felhasz-
nálván a kedvező légköri viszonyokat. 

A régi korok háborúi ismerték a mérgek erejét, melye-
ket sikerrel használtak ellenségeik ellen. — Igy a híres 
oarthagoi tábornok Hannibal a rómaiak elleni harcban élő-
kigyókkal telt üvegeket dobatott BZ ellensegre. — Miután 
ezek az üvegek eltörtek, a kiszabndult kígyók megfélemlí-
tették, sőt futásra  is kényszerítették az ellenséget. 

Ezt a harci eszközt még ma is használják egyes afri-
kai törzsek, készítvén nyilaikból nem csupán sebesitésre 
alkalmas fegyvert,  hanem egyben mérgező fegyvert  is. 

A görög és bengali tüzek, amelyeket a háború törté-
netéből ismerünk és amelyeket a bizánciak és a Szaracinek 
használtak hasonlóképpen megfélemlítésre  szolgáli fegyverek 
voltak, mert — mint mondják — mig a viz alatt is igtek. 
Ezek olvasztott kin, szén s salétrom ée szurok keverékei 
voltak. Ezeket, ellenséges hajókra ia várakra dobva, fel-
gyújtották. 

Nem ismerjük a görög tüz feltalálóit,  de valószinü, 
hogy azok kínaiak lehettek akiktől átvettek az arabok és 
törökök. 

A puskaport szintin a kínaiak találták fel  i s kezdet-
ben csak szórakozási célokat szolgált, használták rakita 
dobásra ia tüzijátikra. — Mint robbanó anyagot Európában 
1323-ban Baza ostromoknál használták, livin igen hasznos 
harci eszköz. Először Franciaországban (Bordeaux) később 
Németországban (Augsburg) gyártották. 

Könnyen gyújtó hatásánál fogva,  amikor is a szétter-
jedj gázak nyomása 3500 atmosteráig emelkedik, kizáróla-
gosan golyók kilövisire is aknák felrobbantására  használták. 

Az emberisig riszire egy másik fontos  találmány volt 
a dinamit, amelyet Alfréd  Nobel svid kémikus 1866. fede-
zett fel,  azonbsn teljesen mis célból, mintamire ma használják. 

A dinamit feltalálója,  aki nemesen gondolkozó ember 
volt, bárha nagy vagyont szerzett, látván, hogy az általa 
feltalált  dolgot tévesen használják, mint borzalmas harcieez-
közt, nagy lelkiismeret furdalást  érzett. 

Megszüntetendő az emberek közötti gyűlöletet, ilete 
végin szerzett vagyonát jótikony célokra hagyta, külömböző 
jutalmakat tüavin k i ; közöttük a béke dijat ii>. 

A háború szülte előnyök itt azonban nem állottak meg, 
külömböző tudósok, mint Leonirdo da Vioci, Glanber, Dudo-
nald stb. készítettek bombát arzénnel i s más ölőgázokkal 
töltve. — 

Ezeket a fegyvereket  azonban nem lehetett a kívánt 
módon használni, mert hiányoztak azok az eszközök, illető-
leg nem volt meg a lehetősége, hogy veszély nélkül hasz-
nálhassák az ellenséggel szemben. 

Ezeket az eszközöket is megtalálták az emberi elme 
segitsigivel példának vivin a mithologi alakjait Oeedelus 
i s Ioaruat i s alapul vivin a Leonardo da Vinci találmányait. 

A repülőgép alapjául, mert itt erről lesz szó, szoigál 
a mindennap használatban levő auto. 

B repülés nagymestere Blériot Louis készítette az első 
repülőgipet, amellyel átrepült Franciaországból Angliám 
átrepülte a La Manche csatornát 23 perces record idő alatt. 

Alig 3 ivvel azután 1909-ben nekünk is voltak nagy 
sikereink az Aviatika térin, amelyet Vlaicu Aurel a félelmet 
nem ismerő reptlő i s a kiváló technikás teljesített. 

Kezdetben a repülőgép livin nagyon primitív koaatruo-
tioju nsm volt ngy tekinthető, mint biztos szállítási eszköz. 
Aa emberisig erőaen hitte, hogy idővel ez is tökiletessi 
válik. Egy ideig ez hit azonban hiábavalónak bizonyult. 
Azonban nem sok idő mnlva a világ háborn alatt a repülő-
gép migia a borzalomnak és a megfilemlitésnek  hatalmaa 
fegyvere  lett, meghódítván a levegőeget (Folytatjuk.) 

összefogásra  hivta fel  a kisebbségi 
miniszter az ország lakosságát. 

A kijavított i s átalakított aradi püspöki szikesegy-
házat ünnepilyes keretek között szenteltik fel  vasárnap. A 
kegyeletes ünnepségen jelen voltak: Dr. Zigre kultuszmi-
niszter, Dr. Silviu Dragomir kisebbségügyi miniszter, Popo-
vioiu aradi püspök, Georgescn tábornok, a NUF gárdák pa-
rancsnoka i s máa előkelőségek. 

Andrei Magharu püspök miltatta a templomok kijaví-
tásinak jelentőaigit i s foneosságokat  a román nip törté-
nelmében. 

Dr. Zigre miniszter ezután az egyházak Erdély múlt-
jában betöltött szerepiről beszilt, rámutatva, hogy az erdilyi 
románok égisz közilete az egyházi alakulatok kebeléből 
indáit ki a csak ennek tulajdonítható, hogy a román elem-
nek rendkívüli ereje volt minden elnyomással szemben. — 
Zigre miniszter végül az őfelsége  személye körüli tömörü-
lisre hivta fel  a figyelmet, 

Silviu Dragomir dr. kisebbsigi miniszter szintin az 
egyház szerepének ismertetésével kezdte beBzédit. Az egy-
ház birta rá ellenállásra a románokat — mondotta — az 
elnyomatással szemben. Dragomir dr. miniszter ezután igy 
folytatta:  , , , 

— Ezen a szilárd alapon nem szabad sohasem szem 
elöl tévesztenünk a valóságot. A törtinelmi sors a román 
nip mellé kisebb nagyobb magyar, német i s szerb tömege-
ket helyezett. Ez a sors, mely okszerű befejezéshez  juttatta 
jogos nemzeti igényeinket, valahogyan megfordította  a szere-
peket. A románok — most államalkotó tinyezők — itt Ara-
don először igyekeztek meghatározni a népkisebbségekkel 
szembeni politika irányelveit. Már a világháborút követő 
fegyverszünet  előtt nihány hónappal egy aradi magyar lap 
közölte volt a román vezetők cilzatoa fejtegetéseit,  akik 
Dgyanabban a szellemben szerkesztették meg az 1918 decem-
ber hó 1-én hozott határozatot Az a nagylelkűség, mellyel 
akkor felajánlottunk  minden biztosítékot másnyelvü polgár-
társainkkal való normális együttélésünk érdekében, elejétől 
togva a teljes megirtisre csak a nimet vezetők részéről 
talált. A magyar nipkisebbségi csoport — melynek vezetője 
köztünk van, ugyanegy arcvonalba sorakozva — hosszú időn 
át távol tartotta magát a román állam reális kereteitől. — 

I Nagyon megértjük az erzelmi skálát, melyen egy nemzedék-
nek kellett áthaladnia, mely kénytelen volt átengedni kizáró-
lagos uralmi helyetét, hogy helyet adjon egy tényezőnek, 
amit — habár szám szerint nagyobb volt — alacsonyabb 
rendüság helyzetében tartottak. A folyamat  mégis befejezést 
nyert és a határok, melyeket bármely pillanatban készek 
vagyunk viliinkkel szentelni, olyan valóságot teremtettek, 
mellyel meg kell bikülniök a jelenlegi ia elkövetkező nemze-
dikeknek is. 

— Kit elszigetelt nip vagyunk, mindketten a Duua 
széles völgyében, a Kárpátok oltalma alatt helyezkedtünk el 
hatalmas szláv és német tömegek között. Megmaradásunk 
titkát abban a tényben kell keresni, hogy mindkét nép egy-
séges i'jmböt alkotott, melynek keleti és nyugati szegéllyei 
kölcsönösen védik és kiegészítik egymást. 

Dregomir miniszter befejezásül  összefogásra  ÍB egyet-
értésre hivta fel  a megjelenteket és jólétet kívánt az ország 
lakósságának. 

A magyar kisebbsíg nevében Dr. Parecz Bila, a né-
metek nevíben Johann Kretil mondott köszönetei Dragomir 
dr. miniszternek is a kormánynak a romáuiai népbísebbsj-
gekkel szemben megnyilvánult gondoskodásért. 

FÉRFI SZÖVETEK 
OLCSÚ BESZERZÉSI FORRASAÜ 

S O H E R G , 
E L E O T A , 
D O R O B A N Ţ 

POSZTÓGYÁRAK KÉSZÍTMÉNYEI 
gyári lerakat i árakban 
beszerezhetők 

Karácsony Jánosná l 
M.-Ciuc — Csíkszereda 
I. 0 . Brat ianu uoca 13. 

Tlsitl egyenruhák valamint a Nemzeti Újjászületés 
Front egyenruhái s felsze.elásol  megrendelhetők. 
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ÉRTESÍTEM 
ugy a helybeli mint a vidéki n. é. 
közönséget, hogy távollétemből vissza 
térve, ismét m. t. üzletfeleimnek  ren-
delkezésére állok. — További szive3 
pártfogásukat  kéri 

V E Z S E N Y I J Ó Z S E F SZŰCSMESTER 
Csíkszeredában. 

l VMUÍ h i s t y w r — É ó l t h n z , Ü K a m f t - C U t 

Sport-fényképezőgép  eladó. 
Elsőrendű gyártmány, kifogástalan  állapot-
ban. Nagysága 3X4.5. F. 4.5 lencsével, 
automatikus öoexponálóvai. Ara lej 2500. 
C i m a k i a d ó h i v a t a l b a n . 




