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A külföldi  sajtó — 
Őfelsége  chisinaui beszédéről. 

A „Tan" oimQ török lap „Az egésa vilá-
got foglalkoztatja  Románia királyának legutóbbi 
beszéde" oimmei foglalkozik  őfelsége  chisinaui 
beszédével. Kiemeli ai Uralkodónak aat a ki-
jelentését, amely szerint Románia a legnagyobb 
áldozat árán is kési megvédeni határait a a 
Diyeazter örökre határa lesz az orsságnak. 

„Ezek a szavak — irja a török lap — 
tudtul adják, hogy Románia aemllyen körül-
mények között nem megy bele Baasaarábia 
átengedésébe, amely a szövetséges és baráti 
ország tUd9jét jelenti*. Aa Uralkodó beszéde 
v*get vet annak a helyzetnek, amellyel gyak-
ran könnyelműen foglalkozott  a külföldi  sajtó. 
Kiben áll a királyi beszéd nagy jelentősége. 

Berliui jelentéB szerint a Völkiecher B?o-
bachter szintén foglalkozik  őfelségének  a had-
sereg körében tett látogatásaival. Kiemeli a 
nAmet lap, hogy Románia kemény eltökéltség-
gel védi meg ha'árait. Ai Uralkodó valamennyi 
uja emellett Románia a béke éa a semleges 
Bég fenntartására  irányuló akaratának njabb 
megerősödését is jelentette. 

Utal ezu'án arra, hogy a román—bolgár 
viszonyban enyhülés tapasztalható s tekintettel 
arra a különleges figyelemre,  ame'yet Bucu 
restiben Olaszország balkáni politikája iránt 
tanuBitanak, javulóban van a roman—magyar 
viszony is. Hvatkozik a c kk a „Timpunak 
arra a vezércikkére is, amely szerint R>mánia 
baráti kapcsolatban kiván élni a Szovjetszövet-
séggel s végső következtetésül hangoztatja, 
hogy a román külpolitikai magatartásának nagy 
jelentősege lehet Románia jövőjére nézve. 

A legmagyarabb halál. 
Ml lehet a legmagyarabb halál. Aa, amikor a 

aaját fajtája  végzi kl, azokat, akik legérdemesebb 
munkásai voltak a nemzetnek. 

Nem egyazer írtnak arról, hogy mennyire értünk 
ml éhez. Elvádolnl, bizalmatlansággal megsemmisíteni 
és üldözni a közösségünk mnnkáialt aat nálunknál 
Benkl «laposabban Dani nem tndja. 

H-rezeg Ferenca „emlékezései* hői Ideírjuk egy 
nagy magyar embernek Pulszky Károlynak a asomoru 
végzatét. Lisauk csak mlkeppen fejezte  be a nyolc-
varas óvek kitűnő közmunkása az életét, a ml fajtánk 
Irgalmat nem ismerő .vadász11 hajlamában. 

A legmegrázóbb éa mondhatnám: a legmagyarabb 
halált Pulssky Ktrolynak rendelte a sors. 1896-ban a 
kultussmlnlsatérlnm büntető feljelentést  tett ellene. 
Azsal gyanúsították, hogy hütlenül kezelte az állami 
pénzt, melyet rábízlak, hogy nűtárgyakat vásároljon 
Olaszországban. - Mivel a Pulaakyak rendületlen és 
harclaa hatvanhetesek voltak, a köajogl ellenzék részé-
ről olyan embervadáaaat Indult meg, amely ritkaság-
ssámba ment a hlrea magyar vadászterületen la. A 
kormány pedig azzal tüntetett a aaját szigora erkölcsi 
felfogáaa  mellett, hogy eted kakasszóra megtagadta 
a boldogtalant 

A képviselőház tudós eMtétlkuzal főleg  aat vették 
zokon, hogy Pulaaky aa állam pázz te valami Piombó 
nevezetű feetőtől  la sseraett képet. A magyar politika 
aaétárában Plombőnak olyaa haagaáoa lett, mint Francia-
országban a Paaama azóaak. — Valaháayzsor Palányi 

Gáza. az önkéntes főmagánvádló,  gúnyosan a Hátba 
süvöltötte a Piombó nevet, a honatyák dMedaztuk a 
kacagástól. A Piombó, melyért szegény Cnarllet aonyli 
támadiák, ma a Ssepmüvészatl Mnzeum egyik legfébb 
büsskesége, miként a többi mú argy Is, amit hosoit, 
kulturális leltárunk nagy értékei közé tartozik. 

Azt hiszem, én voltam az egyetlen újságíró, aki 
klzérletet tett Budapesti Hírlap ban Pulszky megmen-
tésére. Akkor Bem értettem ma sem tudom, mUri 
kellett halálba üldözöl. Igaz, hogy ő, bármennyire zak-
latták Is, nem akart hallani elszámolásról. Ugy látBzik, 
nem csinált feljegyzést,  a pénzt, a mit rábiatak, ma-
gánál hordta éa ha klidtaa volt, egyszerűen a zsebébe 
nyúlt. Mikor vádolni és gyanúsítani kezdték, egy hétig 
ágyban feküdt,  bár nem voit beteg, fo'yton  bat fit 
regényeket olvasott. As angol leányélet fehér  éB együgyű 
világába menekült a szennyáradat elől, amely elnyelni 
készült őt. As embervadása)knak gyöngydolguk volt: 
az áldozat meg sam kísérelte a menekülést. 

Külön vádpontként hangoztatták, hogy Velencé-
ben sseranádot aditt B eoiára Dúsén ii. Sozan eat 
felháborítónak  találták Aat azonban seokl sem kutatta, 
bogy a besaeraett műtárgyak megérlk-e a ponzt, amit 
Pulszky értük adott? Padlí nézetem szer.nttzjn for-
dul a kérdés. Bs asonbsn nem ls kérd», asóta Bzáz-
saor ls megállapították, bogy aB állam pénaével soha 
Jobb üzletet nem csináltak, nlnt ea a k.lommal. Tu-
dunk eseteket, mikor aa ősssfs  hivatalos tormaságot 
betartása mellett óriás kárt okozlak az orezígoak; 
Pulsky nagy hasznot saersatt, mivel azinban nem 
törődött a formaságokkal,  kiüldözték a hivatalából es 
sz életéből. 

Bgyldelg a nagyvilágban bolyongott, elment 
Ausztráliába — a renaíasanca lovagjai a blrkanyirók 
Zfz)l  — de aatán elunta a dolgot éB nyílt tengeren, 
ntban Délamerika felé,  fóbeldtte  magát. Lahet, ho-y 
akkor 1B a velencei aerenata vlsezhangtott a lelkében, 
amelyet Duse erkélye alatt játssatott. 

A nameB vad terítékre került, a h isafUknak  vlri-
bus u&llis sikerült elpusitll;inlok egy ritka n6maeil 
értéket. Az utótor éfezbe  kapott és felállította  mell-
saobrát a Siépmú/émetl MuBeumnan Kinek dicsőségét 
ób kinek czégyenét hirdeti aa? 

Jelünk, a háromágú csillag. 
Jianár 8—4 ón Erdély f  ifl;orha  lépett nemze-

déke értekezletet tar ott Kolozsváron. Az ertekezletén 
Timást Áron elnökölt éz mondott bevezető beszadet 
H <lyzzüke miatt nem közölhetjük egázz ter|ednlmeben e 
beszédet. Szemelvényeket Bdunk belő e. Tamási többek 
között sziket mondotta: 

— Aaért állunk Itt, as Idők küsBÖbén, hogy meg-
vlssgáljuk láthatatlan gép sínket s ha zziltségea: alkal-
massá IB tegyük magunkat arra, hogy lehetőleg téve 
dés nélkül ismerjük fel  a ciihsa vezstő utat. 

— Nem vagyunk gyakorlat hljján ebben a mun-
kában. Htanen a nemzedék, melynek sorából egyetlen 
bivó szóra oly Fzámosan jelentkeztek, hosszú esz.endők 
óta nyugtalan és nyugtalanító lelkiismerete az erdeiţl 
magyarságnak. Bbben a sulyoa órában, amikor ujabb 
határkőhöz érkezett a nemsedék, szigorn tárgyilagos 
sággal állapíthatjuk meg a következőket: amilyen éb-
rezztő és el nem mnló szerepet töltött be az előttünk 
járó nemzedék aa Irodalomban, olyan ébresztő éa el 
nem muló szerepet kell betöltenie ennek a nemzedék-
nek a nemzeti közéletben. Esnek a kijelentésnek nin-
csen felhívás  jellege, hlsaen aki már jóid Ja harcol, Bst 
nem kell harcra szólítani; de utyanngy dicaéret vagy 
jutalom jellege sincs, mert annak csak a jól megúvoii 
harc u'ái van a helye. Viasz «vonhatatlan kötehzitiség 
van benne, melyet egyldóben, mint virágot, Bslvtra tű-
zött ez a netrz dák. A virág az'ta elhányta szirmait z 
most az örködeanek éz a félteanek  legmagasztosabb 
gondjával kell vlgyáanl az érő gyümölcsre, mely talán 
egy napon egyetlen tápláléka lesz a közel kétmillió 
magyar léleknek. 

— Elérkeztünk ehhez aa értekez'eiher, mely va'ó-
jában csak a magva annak, aminek a fej  ódéa rendje 
szerint történnie kellett volna. A különleges Idők azon-
ban nem engedték meg, hoiy ea a féiflrá  érett nem-
aedék népének színe előtt ezres számban jelenjak meg 
Csak kevesen vagyunk itt, de akik vagyunk, egytől-
egytg érezoük, bogy saemek vagyuik a sokból. Ast 
mondhatnám, hogy példaképnek vagynnk itt. Da ha 
icaz, hogy nemcsak aa egyénnek, hanem a nemz s ti 
közösségnek is van lelke: akkor ml ebből a lélekből 
valók vagyunk a ugy salkráaunk vagy borulunk el, 
mint maga BB örök valóság, a nemzet lelke. 

Külön-külön és együtt, mind jól érezzük az utat, 
amelyen Idáig Jöttünk. Ahogy ember Bzokta, egy plllan-
táaaal fel  ia mértük, ami a hátunk mögött van. S ahogy 
ember ssokta, csak most látjuk, mily nehéz és vész-
jelző volt ea aa ut. S mégis eljöttünk rajta I Van-e hit 
okunk arra, hogy kétaégekkel vagy éppen félelemmel 
tolJOak el, antikot előre éa hatánaottabb lépéaekkel 

tovább kell menjünk? Hit éa csoda vezeti, magyar 
barátaim, az embert. Emberi bit és Isteni csoda. A hlet 
magunk szereztünk meg vagy kell megszereznünk, hogy 
méltók lehessünk as Isteni csodára. Mit tagadjuk: soha 
még nagyobb BzükBégünk nem volt a hitre és az Isteni 
csodára, mint éppen ennek aa esztendőnek a küssöbén. 
Meri ha neh*z volt eddig, amig jóformán  CBak gondo-
latokat, vágyat és terveket adtunk, akkor ssáasaoroana 
nebez tesz mostantól fogva,  amikor dolgozni és csele-
kedni akarunk. 

— S ha nem volt forradalmi,  az egészséges fej-
iődés és a lelkiismeret veaette odáig, hogy Jóneháay 
képviselője itt ül a Romániai Magver Népközöszég hi-
vatalos falai  között. B «rátáim 1 Hevüiékeny és türel-
metlen Ifjúság  és teremtő fiatal  faiflior  ennél szebb 
áldozatot nem ls hozhat népééétr. A közösség érdeké-
ben, a „Wsebbségl* magyar virág életéért, legyőatük 
önmagunkat éa engedelmesen odaáilottunk aa ember 
mellé, aki lá.ható feje  az erdélyi magyarságnak. S oda-
áilottunk vo'nn, bárki legyen ez BZ ember, mert a 
viharfelhők  alatt as egy test éa egy lélek győzhetetlen 
eszmójj ezt parancsolta nekünk. 

— Nem titkoltuk soha B most együttesen 1B, mint 
egy Bslv és lélek, val'oaiást teszünk Jelünkről, melyet 
minden körülmények között hordozni kívánunk magunk 
előtt ÖB magunkban. Es a jel egy csillag, mely nem 
ötágúin gazdag, mint a boldog botlebeml pásztoroké, 
hanem három ágával Bsegény, diBtlgorn. Nem a meg-
ssületet MasaUst jelai, hanem csak a vágyat utána, 
ahogy Ktresatelő ssent János látomásaiban jelenhetett 
meg egykoron, Báska-bus erején, erdei kísértetek aUr-
gés-forgása  közben. Három ága van csupán ennek a 
ml „KisebbBégi11 csillagunknak, de ea a három legalább 
eiea: vág, mint a kard B ba kell, sslkráalk IB, mint a kard. 

Egyik ágát Karessténynek hívják, a másik ágát 
Nemseilnok hívják s a harmadikat Szociálisnak h'vják. 

— Keresztény a szónak ősi értelmében, mely a 
hitet és a hitért a halált rejti magában. Nemaetl a 
forgalom  emberi és dicső magypr érteimében, mely 
örök virágokat nyitott végvári katonák Blrján. Bioclálls 
a Naicait uiegaioUietúséért, melynek címere a nep. 

— Magyarok Atll A keresztény eszmének hlvel, 
a nsmaetl gondolat Jegyesei, a Bzoclálls meggyózódéz 
lovagjai I Mmkáeok elé ezt a csillagot emelem. Legye-
tek hozzá hívek és alatta teremjetek olyan gyümölcsö-
ket, melyeket Idő jö-tével megszaporíthat aa iatenl 
c-od», m'nt aa öt árpikenyerat. 

Mult hét. 
— As év utolsó hónapjában megkeadődött diplo-

mádat munka mindig nagyobb lendületet vesz. Az újév 
első 0Bp|alban a lendület megerősödött. Mondhatnánk, 
hogy az olaszok vaséinak ebben a diplomáciai tevékeny-
ségben. Etészen biaonyoB, bogy a többi hatalmak sem 
pihennek. Csak még nem alakult kl annyira a tervük, 
hogy nyilvánosságra hoshatnák. 

As olasz d plomácla eddig caak inkább hangoz-
tatta balkáni éa duaavölgyl érdekeit. Aa év el*ő nap-
jaiban aaonban mar a cselekvés terére lépett. Mtgyar-
ország külügyminiszterével folytatott  OIOBS megoeszi-
lásek ezt blsonyiiják. 

A nyugati ha -.lmak munkája két irányban dom-
borodik kl. Egyik a flan  orosz ellentét, a másik pedig 
a kösal keleti front.  Mig azonban aa ésaakl ressen 
nincs mog a hataroiott köaös torv, mert Anglia még 
határozatlan, addig délen, f>  közeikeleti fronton  a köaös 
és egy akarat jobban kl'.Hnik. Itt a szervezkedés már 
e'őrehaladottabb állapotban van. Általánosan hangozta-
tott nézet, bogy a tavaszt várják. Nem kis eserepet 
játszik aa a megfontolás,  bogy mindkét fronton  nem 
cppesek müködaabe lépni. Valamelyik front  feltétlenül 
gyengébb lenne. Ezt p dtg az elleniéi félist  enül kihasz-
nálná, ami aasnl a kockázattal Járna a nyugati hatal-
makra, bojy mindkét front,  aa éeziki la, a déli la, 
megingatható, sőt megaemmlsithető volna. Bs a két-
frontnság  a nyujatl hatalmaknak Igen nagy gondot okoz. 
Akadályozza a döntő fellépést, 

Németország hallgat. Várja BZ események hatá-
rozottabb Irányú kialakulását. Beszélnek békekisérletek-
ról is Ht ugyan vannak Ilyenek, még nagyon kezdet-
leges állapotban lehetnek. Még CBak óhajtás Inkább, 
nem ia halvány reménység még. 

Az álialánoB helyzetre igen jellemző aa angol kor-
mány átalakítás és a Irancla politikai életben a kommu-
nista párt megszüutetése folytán  előállott zűrzavar. 

Roosevelt amerikai köztársasági elnök üzenetet 
küldött a képviselőhásnak és a asenátusnak. Ebben 
Amerika álláspontját szögezi le a mai viszonyok között. 
Ezt az á'.áspontot azonban Roosevelt igen homályosan 
M'zte kl. Amerikát óvatosságra kényszeríti a távol-
keleti helyzet, ahol a nagyhatalmak közű egyedül kény-
telen megmérkőzni Japánnal. 

Köaelkeleten az arabok megnyerése érdekében 
különösen az angolok fejtenek  kl nagy munkái Távol-
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keleten J*pán a várakosás álláspontjára helyeikedlk 
ugy, mint nyugaton a németek. 

Etek a világpolitika főbb  Irányelvei, melyekel 
okvetlenül aaem előtt keil tartani a bekövetkezendő 
események éa aa általános helyaet megítélésénél. 

— Általában forr  a világ. A téli hónapok a d'p'.o-
máci* kemény és Irgalmas munkáját bonyolítják. Kóa-
bnn pedig a hadseregek ls mocognak. Csak a mnlt 
hétín kerekedett nagy moagalom a belga éa holland 
hadseregben, amelyeket teljes hadikéaaUltaéghe helyez-
tek. Á'lhólngoB német támadástól tartottak. Kiderült a 
végén, hogy vaklárma volt aa egéaa. 

— A diplomácia erőfeazltései  továbbra la a Bal-
kánon blatoi'.tandó békét tartja a legjelentősebb feladat-
nak. Ez különöaen érdrke a hadviselő hatalmaknak la. 
Hisaen nem lehet tudni ml történik Klsáaalában. Aa 
angol-frarcla  veaérkar hónapok óta tevékenykedik köael-
keleten. Weygand francia  tábornok régóta ott tarlés-
kodlk. 

— Aa ujabb hírek aat jelentik, hogy 6 aarrreate meg 
a nyugati hatalmak köaelkeleli hadseregét. Erről a had-
sfregről,  különösen annak nagyságáról, Igen fantaszti-
kus hírek kerülnek forgalomba.  Baaaéltek másfél,  meg 
kétmilliós badEeregről. A katoaai aaakériők becslése 
szerint a hadsereg 300 eaer emberből áll. 

A hadsereg feladatáról  ia különfele  hirek kerültek 
forgalomba.  A francia  Bajtóban a vezérkarhoz közelálló 
újságírók ennek a hadseregnek aat a feladatot  aaánják, 
hogy támadja meit a Kaukázusban lévő otosa kőolaj-
forrseokat.  Eg>ldőben pedig egy hajóhad vonuljon a 
Fekete-tengerbe éa iőjje szél aa orosz kikötőiéi éa a 
Kaukázusból egéaaen idáig nyúló olajvezetékeket Mis-
KZÓVBI egy uj krimi báboru kezdődnék. 

A német újságok eaekre a tarvekra megjegyzik 
azonban, hogy Törökoraaágnak nem aaabad elfelejtenie, 
bogy Oroszország barátságban van Németorsaággal é« 
aa olasz-német tengely la fennáll. 

Törökországban különbon állandóan tartanak a 
vezérkari tsegbeazéléaek. A mrgbesaoléaeken angol és 
francia  vezérkari tlasiek vepzoek részt. 

As egéBzből aat a következtetést lehet levonni, 
hogy valójában készül v»lainl. Ennek a kéBBÜlődssnek 
p?dig aa lehal a cí ja, hogy megelőzzék az eaetleges 
oroBB támadási a mosau'l kőolajfortá-ok  ellen. Vagy 
pedig ujibb hadivállaitozáat kezdjenek akár a Kauka-
zoabao, akár pedig a Bilkíoon. 

A végső elhatározás nem kia mértékben az oroszok 
állásfoglaláaától  függ.  Erről azonban még sej teci aem 
lehet, hogy mliyec lesa. Fdgg azután az altalanoa poli-
tikai helyzettől és a nyugati íront eseményeiül. 

— A tavasz nem aok jót Ígér. Amint a hivatalos 
Löaleminyak jelentik, f=>Sru*r  8-ra öasaehlvták a leg-
főbb  OISBB badll«N?caoi ls. Általában olasz hlvataloii 
körök sem tagadjak, bog) Oa<zor«zág fe;  készült min-
den eshetőségre, mert a tavasszal döntő katonai fejle-
ményekre lihet számítani. 

Magyar Népközösség. 
Január 25 ig lehet felebbezai  azok-
nak, akik  kimaradtak  a rálaeztói 
névjegyzékből. 

A válaBZtói nérjegyaékeket január hé foyamán 
készítik el. Azok ÍZ  állampolgárok, akik a váiasatói 
torvény tr.olmében választói j igoaultsággai bírnak, 
minden év január l-e éa 15 e között megjelennek,» 
községházán mllködő klzoiiság előli éa é ő aaével ké-
rik a választói ciivj-gyzékbe való felvételüket. 

A bizottság személyes tudomása, valamint a je 
lentkezók állal felmutatott  Igazo.ó iratok aUpjtnmib 
den foglalkozási  ág részére össaeállltja a váiaBatói 
névjegyzéket két példáéiban. 

As llyképpen öaazeáliltolt választói névjegyséke! 
10 nepra kifüggesztik  a községi elő járóságon, valamint 
;«z illotckej járásbíróságon. Az érdekeltek ez alatt az 
Idő alatt az Illetékes jérásbirÓBághoa eiőlerjesatéht 
nyujtbatnsk be, mslyek felelt  a járásbíróság 3 napos 
beiül köt-Mes ddnteül, Ezután a válásától névj*gyaek>-
kat véglegeseknek kell tekinteni. 

A szeüátorválssztól névjegyzékeket ugyanezen 
időb3o az illetékes türTényezéki fúelnök  állítja öaaze 
A fÖEinők  a benyújtott okmányok alEpjin két példány-
ban állitji ö«aze a aétj'gyaéket, minden foglalkozat 
ágr» kttlöa és azután bekü'dl a táblai fóelnöknek 
felülvizsgálás  éa jóvábBgyás vegett. A válasstói név-
jeg>zikek?t 10 napra kl kell függeszteni.  Ez aiatt az 
idő alatt elótsrjesziéat lehet ban^ujtanl, m«iy felen 
az ítélőtábla fóelnöke  dönt. 

Sz3náiorvála6zlól jogosultsággal bírnak aaok a 
romáa állampolgár féifUk  éa nők, akik betöltötték 
30. életévüket, Írástudók, nem összeférhetetlenek  és 
nem méltatlanok. 

A légi támadás veszélye és az ez elleni 
védekezés fontossága. 

Az első részben, melyben tudattuk a kémiai háborút 
megvilágítottuk összeioglalva a harcászati eszközök időrendi 
fejlődését,  a tüzesövek fontosságát,  melynek az alapja a 
puskapor feltalálása,  végül a repülő osztagoknak napról-
napra növekvő tontoaaágát. 

Hogy fokozatosan  áttérjünk minden egyes tá-gyra, 
amely a légvédelmet általában érdekli, különösképpen fog-
lalkoznunk kell a légvédelmi támadásoknak a veszélyeivel, 
melyeknek igen nagy fontossága  van a modern háborúban. 

Az emberiség előre a földet  uralta, később a tenge-
reket és végül a légürt hódította meg. Ezeknek a birtok-
lásoknak megvédése minden időben véres áldozatot kívánt 
azoktól a nemzetektől, amelyek a szerzett jogaikban sértve 
éreaték magákat 

Minden nemzet hadserege ugy volt megszervezve, hogy 
megfeleljen  mindazoknak a követelményeknek, amelyeket a 
politikai és katonai vezetőségek érdekei megkívántak : Meg-
védése a nemzeti vagyonnak abban az esetben, ha az kívül-
ről van veszélyeztetve, támadás a szomszéd nemzeteknek, 
ha az állam ujabb területet kívánna meghódítani. 

A védekezés a rég mult időben nemcsak abból állt, 
hogy az ellent távoltartsuk, hanem bizonyos viaszavonulást 
is követelt védett helyekre, például ahogyan a bai bárok 
beözönlése ellen védekeztünk. 

A világháborn azonban alapjában megváltoztatta azo-
kat a törvényeket, amelyeknek alapján az államok közti 
viszályok lefolytak.  Napjainkban csak kivételes esetekben 
lesznek ezen viszályok nyilatkozatokkal megelőzve, ezek 
általában más természetű tettekkel leaznek megindokolva: 
mint vitális terület, melyre egy hatalmasabb és jobban fel-
készült állam véli, hogy szüksége van a gyengébb szom-
szédok rovásárs. 

Tehát napjainkban, amikor tudjuk, hogy agy nemzet-
közi hatalom sem tudja elkerülni az egyes államok közötti 
konfliktusokat,  ugy a nagyok, mint a kicsinyek szakszerűen 
kell szervezkedjenek idejében bármely jövőbeli meglepetés ellen 

Mi sem maradhatunk semmiben sem hátrább a szom-
szédainknál, az időknél, melyekben élünk, a jövőbeli céljaik-
tól, hogy megtartsuk és átadjuk, mint örökséget egy örökre 
egyesitett és örökre konszolidált országot. 

Az első légiveszedelem 1914 december 4-én történt, 
amikor a Franciák a németországi Freiburgot bombázták. 
A németek szintén nem akartak elmaradni a franciáktól  és 
ezért 1914. december 20. és '21-én ők is az angolországi 
Douwer ellen légitámadást intéztek. 

A franciák  1915 május 23-án egy uj bombázást kez-
dettek a németországi Ludwigshsffen  város ellen bomba-
vető repülőgéppel és néhány nap múlva kezdették a 3-ik 
légitámadást, bombázván Karlruhe városát. 

Ezen helyiségek lakossága között az anyagi károk 
mellett nagy páuik keletkezett, különösen akkor, mikor látták, 
hogy nem tudnak ezek ellen védekezni. Ennek következtében 
kérték a felelős  vezetőket, hogy vagy kössenek békét, vagy 
legyenek megvédve a légitámadások veszélyétől. 

A német vezetőség ennek azonban nem dült be, elleu-
kezőleg vadász repülőgépekkel kísérelte meg a védekezést, 
melyek sokkal gyorsabbak voltak, mint a bombavetőgépek, 
utóbbiak óránként csak 1UU—120 km. tudván megtenni 
elhárító ágyukkal gépfegyverekkel  és katouai fegyverrel. 

Ekkor a franciák  más harcászati módot alkalmazván 
tökéletesítették repülőgépjeiket, melyekkel nem nappal, mikor 
őket láthatták, hanem éjjel kísérelték meg a németföld 
elleni támadást. 

A németek ebben is felülmúlták  őket, mert egy olyan 
két motoros bombavető gépet gyártottak .Fridrichsali'en-
Gotba1* rn-veD, melynek 150 km. óránkénti sebessége volt, 
Ű00 kgr. bombát lehetett szállitani rajta és 5000 in. magas-
ságban 7 óráig maradhatott a levegőben. 

1918-ben ismét a németek azok, akik használatba 
hoznak 4 motoros bombavettigépeket, egyenként 350—380 
lőerővel, melyekkel 1000 kgr. sulyn bombát tudtak maguk-
kal vinni, 7 órai folytonos  repülés közben. Ezekkel, melye-
ket . l(rissenfluEzeuguM-n<ik  neveztek el nsgy hatással támad-
ták a trancia Paria és Ducqu"i4ue városokat, valamint az 
angol városokat, külöuösképpen pedig Londont. 

Ezeknek a repülőgépeknek minőségét sem a franciák, 
sem az angolok nem tudták a világháború befejeztéig  tul 
szárnyalni. 

Hogy jobtan számot tudjnnk adni a légi támadások 
borzalmairól, jó megemlíteni, hogy a franciák  éa angolok 
229 nappali és 446 éjjeli légitámadáat intéztek a német 
városok ellen, ledobván 15.108 kgr. mennyiségű bombát. 

A németek viszont, több mint 100 légitámadást éntéz-
lek az angliai városok ellen, ledobván főleg  London felett 
280 000 kgr. mennyiségű bombát. Haponló támadásokat intéz-
tek Pária és Dumjuerijue városok ellen, melyeket Zeppelin 
támadások fejeztek  be. 

BucureBti sem maradt el a Zeppelin támadásokból a 
világháború alatt. 

1918 óta a légiliották nagyon nagy fejlődésen  mentek 
át. Napjainkban már 500 —BOU km. óránkénti sebességgel 
tudnak repülni, ugy nappal, mint éjjel. Ezenkívül egy bomba-
vető repülőgépet 9.000 —10.000 kgr. bombával lehet meg-
terhelni, mely cca 2600 km. tud leszállás nélkül megtenni. 

Ha hinnünk lehet Lindberg ezredes kijelentésében, né-
metország egy olyan repülőgép tipussal rendelkezik, amely 
49 órát tml a levegőben lenni, tehát leszállás nélkül meg-
tudja járni Amerikát. Feltevés szerint ezekkel a repülőgé-
pekkel bombázták az ellenséges hajókat az Atlanti Oceánou is. 

A franciáknak  és az angoloknak lehet, hogy van ha-
sonló repülőgépjük, de a teljesítményük még nem ismeretes. 
Annyit tudnak, hogy az augoloknak olyan bombavető és 
vadász repülőgépjeik vannak, mellyel nagyon modern 1-2 
ágyúval és kettőtől négy nagyon modern gépfegyverrel  van-
nak felszerelve. 

A következtetés, amelyet minden jóhiszemű embernek 
kötelessége levonni az, hogy a repülőgépek fejlődése  nem 
szabad minket felderítsen  — örvendeztessen, mert ez a köz-
lekedési eszköz nem hoz többé örömet, hanem bánatot éa 
borzalmat háború esetén. 

A légi flottákat  tehát arra használják, hogy a védtele-
neket tegye tönkre, — öreget, asszonyokat, gyerekeket, vá-
rosokat rombolni, légbe vetíteni hidakat, vasúti gocpontokat, 
gyárakat, raktárokat stb. Ez nem ismer határokat és gáta-
kat, csak egy máa légi Hotát, amely neki ellenállhat. 

Éppen ezért háború után, minden állam különös eulyt 
fordított  a légvédelemére, amely két részre oszlik: activ és 
passiv. A tényleges, jobban mondva az aotiv védelem arra 
helyez súlyt, hogy az ellenség repülő raját megsemmisítse, 
azelőtt, mielőtt ennek támadási lehetőségei lehetnének s mi-
előtt ez pánikot és veszteséget okozna a lakosság között. 

Ez a védelem első sorban a támadó bombavető flottán 
alapszik. A védelemben legnagyobb szerepe a vadász repülő 
rajnak van, majd a légelhárító ágyú osztagoknak éa végül 
a légelhárító gtpfcgyvwekaek. 

Hogy megmutassuk- milyen nagy szerepe van az ágyú 
és gépfegyver  osztagoknak az ellenséges bombavető repülő-
gépek megakadályozásában, hogy kitűzött céljaikat elérhes-
sék az alábbiakban felemlítjük,  hogy: 

1915-ben 11.000 löveget kellett kilőni, ameddig egy 
repülőgépet le lehetett lőni. 

• 1916-ban ezeknek a lövegeknek száma lejött a 9000 re| 
hogy 1917-ben 7,000 és 1918-ban 4000-re jusson. 

Napjainkban jobban mondva a spanyol háborúban a 
kiskaliberű ágyuk 20 - 37 mm. ig nem várt célzási biztos-
ságot tanúsítottak, mer 15 lövéaből letudtak lőni i repülő-
gépet, amely 4000 méter magasságban repült. 

A németeknek vannak ilyen minőaégű 37. mm-es ágyaik, 
melyek két csővel és automatikus elsütési rendszerrel bir-
nak, a képességük pedig 300 lövés peroenkint. 

Ez a védelem rendelkezik úgyszintén légelhárító gép-
fegyverekkel  is, melyeknek a céljuk harcolni az ellenséges 
légiliották ellen, de csak akkor, ha ezek 2000 méteren alnl 
vannak, mivel e magasságon felül  nincs ható erejük. 

Az aktív légvédelem azt a módszert is használja, hogy 
7.000 m. magasságig telenged fix  léghsjókat, melyek drót-
hálóval vannak összekötve, hogy megakadályozzák az ellen-
séges repülőnek sz ország belsejében való előre nyomulását, 
vagy nagyobb városok tölé érését, abból a célból, hogy 
ezeket főleg  éjnek idején bombázzák. 

Hasonló légvédelme Páris, London és Berlin városok-
nak is. Más hasonló metódus a füsttel  való álcázás, mely 
azonban nem bizonyosodott praktikusnak, mert a füstöt 
hamar elviszik a légáramlatok. 

A passiv védelem ép oly fontos,  mert biztosítja a civil 
lakosságnak a védelmét háború esetén a gázbomba támadá-
sok ellen. — Ennek a lényege abban áll, hogy rávezessük 
a lakosságot bizonyos intézkedések betartására, melyek a 
lakosság biztonságára előleges munkálatok véghezvitelére és 
a mentőszolgálatokra vonatzoznak. 

Az általános biztonsági lépések arra vannak hivatva, 
hogy megszervezzék a legteljesebb mértékben a megfigyelő 
és a riadó szolgálatot ngy, hogy légitámadások esetén a 
lakásság idejében értesülve legyen és hogy elszéledhessen, 
vagy óvóhelyekre húzódhasson. 

A jelenlegi német, trancia és angol konfliktus  alatt 
láttuk, hogy az utóbbi két állam kilakoltatta Párin és Lon-
donhói a gyermekeket, asszonyokat és az olyan egyéneket, 
akiknek nem volt semrailMe hivatásuk, hogy ezáltal a vész-
től megmentsék. Továbbá láttuk, hogy milyen jól van orga-
nizálva a riadó-szolgálat, mely bármilyen ellenséges repülőt 
észrevesz, mely bármily módon megakarná támadni az állam 
terűletét éa alármirozza a lakósságot, hogy elrejtőzzék az 
erre a célra épített óvóhelyekre. 

Tehát a veszélynek megelőzése a riadó utján történik. 
Az oly bomházások után, melyekett nem lehetet meg-

akadályozni a passiv védelem van hivatva lépéseket tenni a 
gázak kémiai anyagának felderítésére,  az áldozatok elvitelére 
a fertőzötteknek  első segély adása, fertőtleníteni,  az esetle-
ges tüzek eloltására, a fel  nem robbant bombák eltávolítá-
sára és a romok eltakarítására. 

A passiv védelem nálunk a tengerészeti és a légügyi 
minisztérium mellett működik, amelyet az összes miniszté-
rium segélyez az általános intézkedések érdekében. 

A megyei és községi passiv légvédelem a Prefektus, 
illetve községi birák felelőssége  mellett lesz végrehajtva. 

A Prefektusok  és községi birák, hogy ezeknek a ren-
delkezéseknek eleget tudjanak tenni, minden polgárnak köte-

| lessége, hogy a kapott intézkedéseket jó indulatnlag és 
•negérlőee vagy mert bármily ebben az értelemben tett lépés 

I a civil polgároknak a javára történik. 
I A háborúnak a veszélyei mindég nagyok voltak. — 
i Ezeket nem lehetett elkerülni, Bem a múltban éa ezeket a 
I jövőben is csak azok fogják  tudni elkerülni, akik minden 
I tekintetben jól elő lesznek készülve ugy anyagiakban, mint 
lelkiekben. (Folytatjuk.^ 

A Osiki Magánjavak tárgyalóbizottsága 
jelentéstételre a fővárosba  utazott. 

Röviden jelentettük, hogy a közel máafél  évliaed 
óta huaódé Csikl litgárjavak elnevezése alatt ismert 
vagyonlömb ügyében miniszteri bizottság érkeaett Cslk-
s«»redka. Az érási értéket képviselő c l ki, törasököa 
z'kelv vaţyontial kapcsolatos kérdéssk megbeszélésére 

Draia Z <oo, a kisebbségi mlalsater'un jogüjyl osztályá-
nak vezetőia, Fodor JoţUntaios kls4rataben érkeaett 
C'lkaaaredára éa folytatott  hosszas ás alapos magba-
aaélést a Msţiolîvs'c iţaatatitanâcsâva'. A megyeháza 
tls tanácstermen lefolyt  mngbesaélések során a 
vagyootu ajdonos csíki sséke'ységet képviselő Igtagaló-
•Büáca G/örgvpá* Douokoa dr. elnök, O tál Eidra dr. 
Igaagató éa Kovács Károly dr. psrlamiotl képviselővel 
aa élen hitároaottau lesaegsats a kérdásiel kapcsolatos 
áilá'pon'ját. Tiklntettet arra, bogy a kiküldött biaott-
ságaak nem volt aemoiféle  intéakedéal httásköre, • 
megbeszélések klzárőUg tájlkoalaté jellegűek voltak. 

A kisebbségi mlulsaterluajotáaaai vaiámap jelen-
téstételre vlsez<ut°zt»k a fővárosba.  A Cilkl Msgán-
J svakkal kapcsolatos legnjabb fejleményeket  egésa Br-
d*ly magyar lakéasága osatatlan nagy érdeklődést?! 
Hséil 

Bérbe vennék 10—15 szobás viliit  penzió részére 
a nyári hónapokra,  Szovita-,  Tusnád-  vagy 
Borsték-fOrdőn.  Ajinlatokat  kér  Pertya Anna 
Sighişoara,  Rege'e  Ferdinánd  8. 2-1 

Sándominio  kézség  Piaoterén,  3 üzlethelyiség  kólón-
kOlin  ia kiadó.  Egy üzlethelyiség  berendezés-
*al- Ugyanott  egy ló után éa egy kényelmes 
tapeoirozott  kit  li után rali szin ia eladó-
Brdeklfdai  «zv. Ktaoaa  MihUjaiail.  2 - ţ 
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Minden tisztelet és megbecsülés legyen papjaink és tanitóinkké. 
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A magyar kisebbséget képviseld Magyar 
Népközösség, mint kisebbségi életünk hivata-
los fóruma,  feladatainak  mego'dáBában nem 
azért lassú, erőtlen és eredményekben vér 
szegény, mert a magyarság magatartása merev, 
vagy ne ismerné eléggé as uj formák  közé 
kényezerült hivatásának fontosaágát,  ai evvel 
kapcsolatos súlyos felelősséget,  hanem azért, 
mert a még fiatal  Magyar Népközösségnek 
ideje sem lehetett arra, hogy szoros kaposola 
tot teremtsen a faluval,  a szó valódi értelmében. 

Alig egy évi áldáaoa működése alatt, oly 
rohamosan tornyosultak a megoldásra váró 
dolgok, hogyha gondolt is mindezekre, de meg-
valósítani ideje nem volt. 

A magyarság teljes társadalmi egységesí-
tése nemcsak hogy nehéa dolog, de sainte 
lehetetlennek látszik a jslen körülmények kö-
zött. Es nem is lesz addig megoldható, amig 
megfelelő  megoldást nem találunk a faluval 
való köívetlen érintkezéshez. 

Kase Attilának az a megállapítása, mely 
eserint nem lenet ma már táraadalmi eaalón 
értelemben szervezkedni, hanem teljes népi 
alaku'atban kell öeuzefogni  a kérgeB tenyerek-
kel, teljesen helytálló. De még nagyob igaz-
ság az, hogy a Népközöaségben egymásmellé 
került népi csoportok olyan meleg közös lég-
körben éljenek, amely kizár minden megkülön 
bÖBtetést... 

És mi a valóság? 
As, — sajnos, hogy a falunak  aem testi, 

sem ielki szükségleteiről még nem gondoskod 
tunk, még a lehetőségek határain belől sem, 
mivel életét tűrhetőbbé, életviszonyait vonzóbbá, 
elviselhetőbbé tehettük volna... 

Mindezek helyett — valjuk be — inkább 
Bzócaatázunk, tervezgetünk, elménket csillog-
tatjuk, köszörüljük, ami éppen ugy fest,  min'ha 
hélról-hótre iskolai feladatok  megoldásaképpen 
ismertetnők irodalmi történetünket, a reform-
kor kezdetétől a kiegyezésig éa a kiegyezés 
tői napjainkig. A háború előtti idők emlékeit 
idézgetjük éa ugy teaaünk, mintha moBt 1b min 
denki aat tehetné, amit akar, amit jónak lat? 

Nem. A baráti megértés éa aa emberek 
közötti békét mutató utakon megtorpanva, eaer 
kétségek között kérdezaük : 

Csakugyan van-e Nagyar Népközösségi 
szervezetünknek őlelsége kormányától kapott 
olyan értelmű engedélye, melynek a'apján 
szabadon dolgozhat gazdaaági, kulturális éB 
szociáiia téren éa amely munkájában képviseli 
a magyarságot is? 

Sokan kérdezik: Van-e a Magyar Nép-
közösségnek erre hivatott veiérkara, lelkiisme-
retes, munkabíró szerve, akik a meginduláskor 
oly szépen eltervezett éB beindított munkát 
saakoBatályonkint el is végezzek ? 

Nyugodt lelkiismerettel jelentsük ki, hogy 
van. — 

8 ha valaki még aat is saeretnó tudni, 
•ajjon tudatában van a a Magyar NepkQzOwég 

I r t a : Cel"by L e j o e . 
éa anuak minden egyes tagja a reá háruló 
nagy felelősségnek,  melynek teljesítésében nem 
a kötelesség a fontos,  hanem a lélek és tisztán-
látás, hét megnjugtaijuk; sőt, hisBzünk őal 
történelmünkből Bugárzó erőben s rendithetet-
lenül bízunk azokban a népi kapcsolatokban, 
amely sohasem tagadta meg faját  és nemzetét. 

Tehát mi volna most a legsürgősebb tenni-
való ós kötelesség? 

Aa, hogy a Magyar Népközősség minden 
rendelkezésére állo eszközzel szerezzen érvényt 
őfelsége  által saentealtett és érvényben levő 
törvényeknek, főkép  a végrehajtó közegek 
részéről leendő tiszteletben tartását illetőleg. 
Hogy papjaink, tanítóink s miedazok. akik 
dolgozni szeretnének, ne féljenek  a falu  csend 
őrjítői. Hogy a törvény Bcent éB sérthetetlen. 
És aat, hogy a jogok és törvények azok, melyek 
aa orsaág rendjét, nyugalmát és erkö csét őrzik, 
amit föltétlen  és mindenkor, mindenkinek tisz-
teletben kell tartani. 

Nem aprólékozom a bajokat, nem sorolom 
fel  mindazokat a dolgokat, melyek teljesen 
kiölik a népből még aa életkedvet is, hanem 
osak kérdem: Hogyan és mi módon lehetne 
segíteni ? 

A magyar kisebbséget képviselő ujaink, 
bizonyára Bzámon tartanék mind?n egyes dol-
got, melyeket minden egyes esetben a leg-
illetékesebb fórumhoz  visznek. És elég erősek 
is arra, hogy aat könyörtelenül ée ugy tálaljak 
elő, amint van, vagy amint történt, a őszintén 
mutatnak rá mindazokra a hibákra, melyek 
egyáltalán nem szolgálják az embtrek egymás-
közti békéjét és nyugalmát. Hiszen a nyílt és 
őszinte harc Bohasem volt h'bt, legkevésbé küa 

Népközösségünk a kebelében megejtett 
titkári állások betöltésénél is, bizonyára nsgy 
figyelemmel  vo'.t a faluru,  mert e jelentékte-
lennek látszó kinevezéstói függ  minden további 
közösségi élet és anna'c megszervezése a fal-
vakban. Ezeknek aa állásoknak a betöltésénél 
— talán mondanunk sem kell — osak papjaink 
és tanítóink jöbetnek számításba, természete 
sen a fentebb  felsorolt  biztosítékok mellett, 
megpecsételve, központunk nagyrabecsü't ve-
zetői és történelmi nevet viselő uraink sze-
mélyes kézszoritásával. 

Ez volna aa egyetemes magyar társadalom 
segitö és erőt adó keze, a falu  papja és taní-
tójának. Igy tudnók CBak biztosítani és meg-
óvni lelliikinoseinket minden felelőtlen  hata-
lommal szemben. — Igen, igy és itt kell hogy 
kezdjük végre a falvak  felé  való fordu'áa  éB 
aa egyetemea népszolgálat kiépítése, valamint 
a kisgazda osztály beszervezését. Tóbbi min-
dent elvégez majd aa őserő és élniakarás, ami 
a magyarban él... 

A magyarság megszervezése, ha az léte 
jobbulását vagy erkölcsi erőinek megerősödé-
sét jelenti, soha sem volt nehéz dolog. Csak 
a módját kell eltalálni. Bizonyosság erre a 
szervezett munkásság példátmutató egységes 
csatlakozása a népközösséghez, amely egyik 
fénypontja  volt Népközöaségűnk teljesítmé-
nyének. 

A közösségi életre való nevetéB, az abba 
való beleélés egy külön iskola, melynek telje 
aitése alól Benki Bem vonhttja ki magát. De 
nem is vooja. Szent meggyőződéssel allitom, 
hiazen ismerem fajtámat....  egy jó azó, egy 
kézszorítás, a közös sorsban való eggyé dob 
bánás, egyetlenegy szikrája elég, hogy egyek 
legyünk. 

Csak a módját kell eltalálni... a hely és 
viszonyok ismeretét, a népi gondolboaáB. érte-
lem, műveltség, akarás szempontjainak flgys 
lembevételével. Kik jfhetnenek  azonban itt íb 
számítóba, ba cem a n̂ p között élő pap és 
tanitó ? Igen, eze<* az agyonsanyargatott, de a 
jövő életűnket magukba hordozó világító ele-
mek, akiknek ma még az imádságuk is gyanús?... 

Bbben aztán ninos különbség keresztény 
éa keresztyén magyarok kOiOtt. Ellenben nagy 

különbség mutatkozik népközösségi szerveze-
tünkbe való beolvadásokban, vidékenkint. Hogy 
csak egyet említsek: Oyergyó kilenc faluja 
közül egyetlenegy van a népközösségben, mig 
a többi Bzervesetlenül áll-

Ezt azonban nem merném állítani egy más 
kereBBtyének lakta vidékről... De itt Bem mi 
vagyunk a hibásak, sem Népközösségünk, ha-
nem egy egészen más valami, a székely vég-
várak különös politikuma, ab igy vagyunk 
népünk erkölcsi, gazdasági életével is, melyben 
különböző BŐtét hatalmak dúlnak. 

Ezekkel kell izembe nézni, ezeket kell a 
törvény keretei közé visszaszorítani, hogy né-
pünk nyugodtan élhesse önmaga, intézményei 
ós közösségi életét. Enélkül nincs éa nem lehet 
azervezö munka, enélkül nem élhetünk a ma-
gunk földjén-  Amig ez ninos, nélkűlözhetőknek 
látszunk az Állami életben, s mint ilyenek nél-
külözzük legelemibb jogainkat is. 

Tehát ezek azok az apróbb, de súlyos 
lelki rebbenések, melyek annyi de annyi gon-
dot okoznak kisebbsegi életünk és magyar 
közösségi összefogásunk  teljes sikerében. 

De bízunk a mindenható kegyelmében ós 
Önmagunkban. Hiszünk a törvények erejében 
és rendületlenül bízunk vezetőinkben s a ke-
reszt Bzoigalaiaban alló papok és tanítók lelki-
ismeretes munkájában, hogy az övék lehessen 
minden tiszteletünk éB megbessülésünk. 

H Í R E K . 
— Aa E. M. S. uj tagjai. Az B. M. B. választ-

mánya legutóbbi illésén fjgislaosva  a műit év nyarán 
Gyergyósstmmlklóson megtartott vándorgyűlésének 
Baep erkölcsi Blkerevel, a gylllés előkészítésében éa 
megszervezésében réBat vett rend>-só btaottGágl tagokat, 
nevezetesen: László Ijnéc róm. kaih. fóe»peres-plebá-
BOBi, Dr. Fejer Miháiy, Dr. László Dezső és Dr. Banké 
Antal ügyvédeket, Berecz János es Barabássy JósBef 
nyug. fóerdőmeruökoket,  Bailnt Akos es Bilaaa Sándor 
iskolai Igazgatókat, Dr. Qaal Alajos orvost, Cslby 
Lajost, lapuik Gyergyól Elet rovatvezetőjét, Gal Ka-
rate Igaagatót, Nagy Sándor bankblvatalnokot ea Adlor 
Satdori, as E. M E. rundes tagjaiul megválasztotta. 
A rendező bizottság az E. M. E. kulturális célkltttaé-
selnek eaellemeben tovább dolgozva legújabban tervbe-
veite a „Gyergyól Bzákely sső.tea mozgalom" meg-
sservezeaet, melynek célja résslot a szakoly t*6ttez 
eredeti, ősi formájának  megőrzaze, másrészt aa őal 
vizelet progálása es terjasateae. 

— Sainhaz Gyergyósientmlkloson. A brassói 
magyar Bsiauaa Saaoadaay Jóssal színigazgató veze-
tesevel január 30 an varosunkba érkezik. Az 60 tagu 
lártuiat saját zenekarával ma Erdély legnagyobb es 
legjobb operett együtteae. amely székelyföldi  kőrútján 
Gfergyószentmlklóaon,  a Dada színháztermében jnnuár 
30 an, 31-en, februar  1-éa es 2 an bemutatja a „Dalol 
u Volga" dmü nagy operettet, .Klotild nani" cimtt 
aenes bohósaiot és a „G.Umölcs a fán"  elmtt remek 
«igjatOkot. Eaek a darabok a mai színpad irodalom 
legjobb es legújabb termékei, amelyek mindenütt a 
magyar színpadukon óriási Blkerral futnak.  A délutáni 
előadasok során fj.uUtja  a sainhaz a halhatatlan szép 
mUBBliaju .Maria Grófnőt",  a „Drótos tótot* és a 

nefelt'jta"  dmü operetteket. 

Convocare. 
Potrivit art. 11 —13 din Legea Corpului Contabili-

lor autorizaţi şi experţi contabili şi ari. 33—35 din 
Regulamentul acestei Legi, Domnii membrii ai Sec-
ţlunel Corpului Contabililor Autorizaţi şl Experţi 
din Mercurea-Cluc, sunt convocaţi în adunare gene-
rală, pe ziua de Duminică, 28 Ianuarie 1940, ora 10 
dimineaţa, în localul Băncel Naţionale a României 
din Mercurea Ciuc, la ordinea zilei fiind  următoarele 
chestiuni: 

1. Aprobarea bilanţului şi contului de profit  şi 
pierdere pe anul 1939. 

2. Descărcarea Consiliului de administraţie de 
gestiunea sa. 

3. Aprobarea proiectului de buget pe anul 1940. 
Dacă la dala sus anunfală  nu se va Întruni 

numărul de membrii conform  legei, adunarea se va 
tine In ziua de Duminică, 4 Februarie 1940, la aceiaşi 
oră şi în acelaş local, când sc vor lua deciziuni cu 
ori-ce număr de membrii prezenţi. 

Preşedinte, P. Bojln. Secretar, I. Păcurar. 

Egy gyermekkocsit keresek megvételre 
Oim a kiadóhivatalban. 



I saám. C B I K I L A P O K 8-lk attal 

(iyţrgyoi ţlţt ROVATVEZ.HTO: C8IBY LAJOB. 

Minden tisztelet és megbecsülés legyen papjaink és tanitóinkké. 
H e u i u é l i i K n i Á l t U i i Ka»kea«aaegfi  f a l a d a t o k  afini  atkkékaa. 

A magyar kisebbséget képviselő Magyar 
Népközösség, mint kisebbségi életünk hivata-
los fóruma,  feladatainak  mego'dásában nem 
azért lassú, erőtlen és eredményekben vér 
szegény, mert a magyarság magatartása merev, 
vagy ne ismerné eléggé aa uj formák  közé 
kényszerült hivatásának fontosságát,  az evvel 
kapcsolatos súlyos felelősséget,  hanem azért, 
mert a még fiatal  Magyar Népközösségnek 
ideje sem lehetett arra, hogy szoros kaposola 
tot teremtsen a faluval,  a szó valódi értelmében. 

Alig egy évi áldásoB működése alatt, oly 
rohamosan tornyosultak a megoldásra váró 
dolgok, hogyha gondolt is mindozebre, de meg-
valósítani ideje nem volt. 

A magyarság teljes társadalmi egységesí-
tése nemcsak hogy nehéz dolog, de szinte 
lehetetlennek látszik a jelen körülmények kö-
zött. Bs nem is lesz addig megoldható, amig 
megfelelő  megoldáBt nem találunk a faluval 
való közvetlen érintkezéshez. 

K«se Attilának az a megállapítása, mely 
szerint nem lenet ma már társadalmi esalón 
értelemben szervezkedni, hanem teljes népi 
alaku'acban kell összefogni  a kérges tenyerek-
kel, teljesen helytálló. De még nagyob igaz-
ság az, hogy a Népközösségben egymásmellé 
került népi csoportok olyan meleg közös lég-
körben éljenek, amely kizár minden megkülön 
böztetést... 

És mi a valóság ? 
Aa, — sajnos, hogy a falunak  sem testi, 

sem lelki szükségleteiről még nem gondoskod 
tunk, még a lehetőségek határain belől sem, 
mivel életét tűrhetőbbé, életviszonyait vonzóbbá, 
elviselhetőbbé tehettük volna... 

Mindezek helyett — valjuk be — inkább 
szócaatázunk, tervezgetünk, elménket csillog-
tatjuk, köszörüljük, ami éppen ugy fes*,  min'ha 
hétről-hétre iskolai feladatok  megoldásaképpen 
ismertetnék irodalmi történetünket, a reform-
kor kezdetétől a kiegyezésig és a kiegyezés 
tói napjainkig. A háború előtti idők emlékeit 
idézgetjük éa ugy teeaünk, mintha moat la min 
denki aat tehetné, amit akar, amit jónak lát? 

Nem. A baráti megértés éB az emberek 
közötti békét mutató utakon megtorpanva, ezer 
kétségek között kérdezzük : 

Csakugyan van-e Nagyar Népközösségi 
szervezetünknek öielsége kormányától kapott 
olyan értelmű engedélye, melynek a'apján 
szabadon dolgozhat gazdasági, kulturális éB 
szociális téren és amely munkájában képviBeli 
a magyarságot ia? 

Sokan kérdezik: Van-e a Magyar Nép-
közöBBégnek erre hivatott vezérkara, lelkiisme-
retes, munkabíró szerve, akik a meginduláskor 
oly szépen eltervezett éa beindított munkát 
BzakoBztályonkint el is végezzek? 

Nyugodt lelkiismerettel jelentsük ki, hogy 
van. — 

S ha valaki még aat is szeretné tudni, 
vájjon tudatában van e a Magyar Nepköaöazég 

I r t a : C s l l o y L a j o s , 
és anuak minden egyes tagja a reá háruló 
nagy felelősségnek,  melynek teljesítésében nem 
a kötelesség a fontos,  hanem a lélek és tisztán-
látás, hát megnyugtatjuk; sőt, hisszünk ősi 
történelmünkből sugárzó erőben s rendithetet-
lenül bizunk azokban a népi kapcsolatokban, 
amely sohasem tagadta meg faját  és nemzetét. 

Tehát mi volna most a legsürgősebb tenni-
való és kötelesség? 

Aa, hogy a Magyar Népközösség minden 
rendelkezésére állo eBzköKzel szerezzen érvényt 
öfelBége  által szentesített és érvényben levő 
törvényeknek, főkép  a végrehajtó közegek 
részéről leendő tiszteletben tartását illetőleg. 
Hogy papjaink, tanítóink s miedazok. akik 
dolgozni szeretnének, ne féljenek  a falu  csend 
őrjítői. Hogy a törvény szent és sérthetetlen. 
És azt, hogy a jogok és törvények azok, melyek 
az ország rendjét, nyugalmát és erkö csét őrzik, 
amit föltétlen  és mindenkor, mindenkinek tisz-
teletben kell tartani. 

Nem aprólékozom a bajokat, nem sorolom 
fel  mindazokat a dolgokat, melyek teljesen 
kiölik a népből még az életkedvet is, hanem 
osak kérdem: Hogyan és mi módon lehetne 
segíteni ? 

A magyar kisebbséget képviselő ujaink, 
bizonyára számon tartanék minden egyes dol-
got, melyeket minden egyes esetben a leg-
illetékesebb fórumhoz  visznek. És elég erősek 
is arra, hogy azt könyörtelenül éB ugy tálalják 
elő, amint van, vagy amint történt, s őszintén 
mutatnak rá mindazokra a hibákra, melyek 
egyáltalán nem szolgálják az embtrek egymás-
közti békéjét és nyugalmát. Hiíten a nyilt és 
Őszinte harc BohaBem volt h'bt, legkevésbé hün-

Népközösségünk a kebelében mpgejtett 
titkári állások betöltésénél is, bizonyára nsgy 
figyelemmel  volt a falunt,  mert e jelentékte-
lennek látszó kinevezéstől függ  minden további 
közösségi élet és anna't megszervez êe a fal-
vakban. Ezeknek az állásoknak a betöltésénél 
— talán mondanunk sem kell — osak papjaink 
és tanitóink jöbetnek számításba, természete 
sen a fentebb  felsorolt  biztosítékok mellett, 
megpecsételve, központunk nagyrabecsü't ve-
zetői és történelmi nevet viselő uraink sze-
mélyes kézszoritásával. 

Ez volna az egyetemes magyar társadalom 
segítő és erőt adó keze, a falu  papja és taní-
tójának. Igy tudnók oBak biztosítani és meg-
óvni lellúkinoseinket minden felelőtlen  hata-
lommal szemben. — Igen, igy és itt kell hogy 
kezdjük végre a falvak  felé  való fordu'áséB 
az egyetemes népszolgálat kiépítése, valamint 
a kisgazda osztály beszervezését. Többi min-
dent elvégez majd az őserő és élniakarás, ami 
a magyarban él... 

A magyarság megszervezése, ha az léte 
jobbulását vagy erkölcsi erőinek megerősödé-
sét jelenti, soha sem volt nehéz dolog. Csak 
a módját kell eltalálni. Bizonyosság erre a 
szervezett munkásság példátmutató egységes 
csatlakozása a népközösséghez, amely egyik 
fénypontja  volt Népközösségünk teljesítmé-
nyének. 

A közösségi életre való nevelés, aa abba 
való beleélés egy külön iakola, melynek telje 
aitéae alól senki sem vonhttja ki magát. De 
nem is vonja. Szent meggyőződéssel állítom, 
hiszen ismerem fajtámat....  egy jó saó, egy 
kézszorítás, a közös sorsban való eggyé dob 
bánás, egyetlenegy szikrája elég, hogy egyek 
legyünk. 

Csak a módját kell eltalálni... a hely és 
viszonyok ismeretét, a népi gondolkozás, érte-
lem, műveltség, akaráB szempontjainak flgyo 
lembevételével. Kik jfhetnenek  azonban itt is 
számit»eba, ba nem a n^p között élő pap és 
tanító f  Igen, ere* az agyonsanyargatott, de a 
jövő életünket magukba hordozó világító ele-
mek, akiknek ma még az imádságuk is gyanús?... 

Ebben aztán ninos különbség keresztény 
él keresityén magyarok kOaOtt. Ellenben nagy 

különbség mutatkozik népközösségi szerveze-
tünkbe való beolvadásokban, vidékenkint. Hogy 
csak egyet emiitsek: Oyergyó kilenc faluja 
közül egyetlenegy van a népközösBégben, mig 
a többi szervezetlenül áll-

Ezt azonban nem merném állítani egy más 
keresatyének lakta vidékről... De itt sem mi 
vagyunk a hibásak, sem Népközösségünk, ha-
nem egy egészen más valami, a székely vég-
várak különös politikuma. HIS igy vagyunk 
népünk erkölcsi, gazdasági életével is, melyben 
különböző BŐtet hatalmak dúlnak. 

Ezekkel kell szembe nézni, ezeket kell a 
törvény keretei közé viBSzaBzoritani, hogy né-
pünk nyugodtan élheBse önmaga, intézményei 
és közösségi életét. Enélkül ninos éB nem lehet 
szervező munka, enélkül nem élhetünk a ma-
gunk földjén-  Amig ez ninos, nélkülözhetőknek 
látszunk az állami életben, B mint ilyenek nél-
külözzük legelemibb jogainkat is. 

Tehát ezek azok az apróbb, de súlyos 
lelki rebbenések, melyek annyi de annyi gon-
dol okoznak kisebbsegi életünk és magyar 
közösségi összefogásunk  teljes sikerében. 

De bizunk a mindenható kegyelmében és 
önmagunkban. Hiszünk a törvények erejében 
éB rendületlenül bizunk vezetőinkben b a ke-
reszt szolgalatában álló papok és tanítók lelki-
ismeretes munkájában, hogy az övök lehessen 
minden tiszteletünk éB megbesaülésűnk. 

H Í R E K . 
— Aa E. M. E. u j tagjai. Az B. M. B. választ-

mánya legutóbbi ülésén fagisiaozva  a műn év nyarán 
Gyergyósstnimiklóson megtartott vándorgyűlésének 
aaep erkölcsi sikerével, a gyűlés előkészítésében éa 
megtzHveBéBébec réaat vett rend'aő blaottEágl tagokat, 
neveaetesen : Lusíú Ijnác róm. kath. főesperes-piebá-
nosi, Dr. Fejer Mitaay, Dr. Lábaié DeaBŐ és Dr. Banké 
Antal ügyvédeket, Berecz János és Barabáasy József 
nyng. fóerdómernökoket,  B*íint Ákos es Btlaas Sándor 
iskolai Igazgatókat, Dr. Gaai Alajos orvost, Cslby 
Lajost, lapuik Gyergyói Elet rovatveaetőjét, Gal Ke-
reiic Igaagaiót, Nagy Sándor bankblvatalnokot ea Adler 
Satdori, aa B. M. B. rundei tagjaiul megválasztotta. 
A rendező bizottság az B. M. B. kulturállz célkitűzé-
seinek asellemeben tovább dolgozva legújabban tervbo-
veite a „Gyergyói székely sző .tea mozgalom" meg-
szervezdBet, melynek célja résalnt a ssakely t.óltes 
eredeti, ősi formajáaak  megóraeze, másrészt aa ősi 
viselet progáláaa és terjesatese. 

— Színház György osaentmlklóson. A braaaél 
magyar Bamnaa Saanadaay József  színigazgató veze-
tesevel januar 30 an varosunkba erkezlk. Az 60 tagu 
láreuiat saját zenekarával ma Erdély legnagyobb ea 
legjobb operett együttese, amely székelyföldi  körui|án 
Gfergyószenimiklóson,  a Dacia színháztermében j»nuár 
30 an, 31-en, februar  1-éa es 2 an bemutatja a .Dalol 
a Volga" cimü nagy operettet, .Klotild nani' cimtt 
aenes bohóaatot és a „G.Umölcs a fán"  dmü remek 
tlgjaiékol. Baek a darabok a mai salnpad Irodalom 
legjobb es legnjabb termekei, amelyek mindenütt a 
magyar Bzinpadakoa óriási slkerral futnak.  A délutáni 
elóadasok során f  i uiltja a aalohia a halhatatlan saép 
muasltaju .Maria Grófnőt",  a „Drótos tótot' éa a 
„K k̂ nefelcjta"  cimü operetteket. 

Convocare. 
Potrivit art. 11 — 13 din Legea Corpului Contabili-

lor autorizaţi şi experfi  contabili şi art. 33—35 din 
Regulamentul acestei Legi, Domnii membrii ai Sec-
ţlunel Corpului Contabililor Autorizaţi şl Experţi 
din Mercurea-Cluc, sunt convocaţi in adunare gene-
rală, pe ziua de Duminică, 28 Ianuarie 1940, ora 10 
dimineaţa, în localul Băncei Naţionale a României 
din Mercurea Cluc, la ordinea zilei fiind  următoarele 
chestiuni: 

1. Aprobarea bilanţului şi contului de profit  şi 
pierdere pe anul 1939. 

2. Descărcarea Consiliului de administraţie de 
gestiunea sa. 

3. Aprobarea proiectului de buget pe anul 1940. 
Dacă la data sus anunfată  nu se va Întruni 

numărul de membrii conform  legei, adunarea se va 
(ine in ziua de Duminică, 4 Februarie 1940, la aceiaşi 
oră şi în acelaş local, când sc vor lua deriziuni cu 
ori-ce număr de membrii prezenţi. 

Preşedinte, P. Bojln. Secretar, I. Păcurar. 

Egy gyermekkocsit keresek megvételre 
Oim a kiadóhivatalban. 
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S Z Í N H Á Z . 
A miroiTiiárhdri — brassói magyar aalnháa 

4 napos vendégjátéka. 
Igaigstó:  Szabadkay  József. 

A Brassóban játasó marosvásárhelyi magyar aaln-
háa, amely ma Brdély legnagyobb ás legjobb operett-
együttese, Marosvásárhelyre való haz lutaz Iában. folyó 
évi j ana ár hó 25-én Calkaaeredába érkealk a megkezdi 
három napra terveaett előadás aorosatát. 

A vsndégjátékok folytán  aa Idei azlnlévad három 
legaagyobb éa legremekebb újdonságait mutatja be 
C.'lkszereda vároa és vidéke kösOniégének. 

C s ü t ö r t ö k ö n eate Jenei János és Schreiber 
Alajos erdélyi saeraők .Dalol a Volga" nagy operettjé-
nek bemutató előadása lesa, amelyet moel játszik a 
társu'ai Braaaóban. 

Aa osatatlaa alkert aratott „Kotild néni' aenéa 
bohósatot pedig péntek eate nóahetl meg a köaönség. 

Vasárnap es»e 6 órakor „Gyümölcs a fán"  cimü 
vígjátékot mutatja be a társulat próaal együtteae. 

llindhárom darab aa Idei évad aalnpad Irodalmá-
nak legragyogóbb alkotása, Csíksat reda köaönségének 
ritkán van alkalma ilyen társulatok elöadáBalt látnia, 
tehát mindenki, akit a társu'at titkára felkerea  sae-
mályesen, legyezzen elő ez ikre az előadáaokra, amelyek 
aa .Aalra" termében leBanek megtartva. 

A társulat tagjai: Ürmöasy llagda, Wojtlczky 
Elvira, Kő.-zegi Dusu, Sándor Ica, Malral Rózsi, Kun 
BdH, Katona Böske, GállBóBke, Hegedűs Margit, Török 
Ica, Zobl Rslia, Jenéi Jinos, Hegyessv Ferenc, Baa-
badkay Mislés, Révósa Sándor, Vegh József,  Peternák 
Tibor, Homm Pál, Binhegyessy Sándor, Komáromi 
Attila stb. mladannyl a magyar fz  uászel aalne-java. 

A Bzlnház titkára kéri, hogy akiknek 8 napra van 
kiadói való bútorozott saobája, a Vákár könyvkeres-
kedésben bejelenteni salveskedjék. 

MŰSOR: 
Január 25-én, csütörtökön este 9 órakor: .Dalol 

a Volga' op-srett. 
Pénteken délután 4 órakor: „GylmeBi vadiirág', 

olcaó heiyárak kai. 
Este 9 órakor: .Klotild néni* zecéa bobósat. 
Szombaton nincs előadás. 
Vasárnap délután 3 órakor: .Zdmberl Zsombori 

szép asszony" operett, o csó hely árakkal. 
6 érakor: .Gyümölcs a fán"  vígjáték, bemutató 

előadáB. 
9 órakor: .CsókoB asszony* remek operett. 
Hétfőn,  délután 4 órakor: „Sárga csikó*, olcsó 

helyárakkal. 
9 Őrekor: „Hsttyu lovag" szenzációs opsrett. 

S P O R T . 
Nagyszabású álversenyek Bzlnhelyn lesa a B-assó 

köaeleben levő Bo'nok nevű hegy. A Brassó! Turitta 
Egylet — mint lsmeretea — pár évvel ezslőtt mintegy 
200.000 lej as költséggel Ul épltjtte fel  K sieti urópa 
legnagyobb és legjobb Blugróaáncát, mslyen el lehet 
érni 60—62 méteres ugrásokat IB. Azóta állandóan Itt 
rendjri meg a Romániai Bi-S jovotseg megbízásából a 
Brassói Turista EfyeaUint  BZ országos bajnotl ugróver-
Benyeket, valamint a Bilnok-Kupa vándoraerleg küa 
dsimeii. 

Az idén a sl-verseny program lényegesen bővült 
tzzitl, hogy aa oraaágot kerületakro osztották éa kiirt?k 
a kerületi bajnoki versenyeket Is. A B T. E, mint az 
oraaág legerősebb ál-kerületének legaktívabb éa legna-
gyobb aáaccal rendelkező egyesülete termésaeteaen 
megkapta a kerületi bajnoki ugróverseny megrendeaé-
sének a Jogát is. A versenyt jacu'tr bő 28 án vasárnap 
délelőtt 11 órakor rendsal meg a B. T E , ujyaaekkor 
egysaerre lesznek a Bolnok-Kupi küzdelmei Is, ugyan-
csak a nagy sáncon E két wr.eny kétségtelenül aa 
oraaág legjobb ugróit gyűjti egybe. 

A nagy sáncon, mely betek óla kitűnő álhpitban 
van, már rsgen megkezdődtek az edsÓBek. A B. T. E. 
országos bajnok-ugrói: Kovács György (vigyázat: nem 
Kovácsi), Wdlkecs Károly, továbbá a Bolnok Kupi 
első győz lese Török JtaoB, Welkena Ernő, Bzékely Ist-
váa es máBOk már remek ugrásokat végeztek éa ugrá 
Bslk állandóan 44—56 méter köajtt váltakoztak. 

A jasuár 28-1 «1 versenyen valóaalnüieg megdől 
Ciomps Hubert 56 méleres rekordjx. 

A szövetség megbízásából ugyancsak a Brassói 
Turista Egyesület rendizl m g sz Idén is az oraaágos 
bajnoki ugróversenyt. Ennek napjául a aaóvetség febr. 
11 el iütt? kl. A B. T. E. mli.díot versenyre már meg-
kezdje ke előkóezlí.i: leket mert a nagyízvnu veraeny 
aón üküI m ni gy három-négyezer főnyi  nézőközönség 
elhelyezéséről ia kell gondolod tla. 

Az országos jelentőségű al-veraenyek programja a 
kövelkező: 

Jiauér hó 27 én kerületi bajnoki futó-veraeny  a 
brassói Pjlaoában. 

Január hi 28 án kerületi baJnoM ugróverseny éa 
Bolaok-Kupa ugró-verseny a Bilnokon. 

Február hó 4-én kerületi bajnoki ieBlkló éa mü-
lealklé veraeny a Kereaatényhavaaou éa a Polaaában. 

Február hó 8 án orBaágoa bajnoki futó-veraeny  a 
Polaaában. 

Február hó 10-án orsaágos bajaoki staféta-verseny 
a Polaaában. 

Február hó 11-én orsaágos bajnoki ugró-veraeny 
a Bolnokon. 

Február hó 17 én oraaágos bajnoki lealklé-veraeny 
a Bucaeczea. 

Február hé 18 án orízágoz bajnoki mülesikló-ver-
aeny a BaoKcaen. 

A Braaséi Turlata Egyesület, mely nemcsak Brdély 
magyarságának, haaem R imániának egyik lngnrősabb 
és legjobban Baerveaett sl-egyssü ete, valamennyi ver-
senyen nagyszámú versenyzőt Indít. Eddig már számo* 
országos b*]rokaág»t szerez ek verasnyzől és aa Idsl, 
minden eddiginél céltudatosabb és komolyabb edzések 
éa eddig mutatott formák  alapján remélni lehet, hogy 
a kerületi és orsaágos bajnoki versenyak mlrd n Bsám-
ban ott lesznek a döntőben. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Márton Fereno ujabb kltQntetéae. A 

Magyar Képzőművészeti Ti.iU'at budapastl téli tárlatán 
méltó feltünéat  keltett Cilksaentgyörgyl Márton Fersoc 
festő-  éa saobráazmüvéss debreczenl honvédemlékirúve 
A monumentális asobor egy honvédet ábrázol, aki a 
maga egyzaerüaégében csodálatosan aymbollzálja a 
magyar akaratot. Márton Fer-?nc, kl három évtizeden 
át, mint festő,  a legszebb sikereket aratta, most szobor-
művel vei bódította meg a közönséget és a mú/éaa-
világot. Dabrecaenben több mint Bzáa ssobrása pályá 
aott. Első Márton Ferenc lett. A aaobor már bronz1)s 
öntve készen várja filállliáaát.  — Méltán Borakoalk a 
Katoca Jizsef  emlékmű (Petur bán) éa a budapesti 
népfelkelők  páratlanu' szap szoborművé mellé. Márton 
debreczeni honvédjével a Kípiőuoú vészeli Társulat 
Rökk Saliárd nagydíját nyerte el. — Cdki aaékely, ha 
Dsbrecaenbe jár, okvetlenül nézze meg ea örök tzép 
szobrot. 

— Klnevezéz. B.tlázB András káplánt nevették 
kl a nagţtaebenf  Terézlánum Igazgatójává. Az Erdélyi 
R'mal Katkollkus I^aagatótanács előterl fszióee  alspián 
Marion Áron püspök, a nagyszebeni T r iala-árvahás 
igazgatójává éa Baebenl alsóvárosi plébánossá B tláts 
Acd;áa kolozsvári káplánt nevezte kl. 

— A bevonulások első helybeli aldoaata. 
A vasúton nagy bevonuló tömegek mozognak. Az ille-
tékes csspattestekhez éa vissza. Eanek a zsúfoltságnak 
és tömeg-fejetlenaégnek  esett áldoaatául Kövér György 
csíkszeredai géplakatos. Bacaul cscp ltjától szabad-
ságolták éa hazMfelá  utazott. A regáti adjudl átszálló 
állomáson óriási tömeg várakoiott a csíki vonatra 
Amikor a vonat aa állomásba berobogott, az utasok 
valÓBágoB rohamot Intéztek a helyekért. Eiben na éj-
szakai fejetlenségben  január 15 re virradó éjjel történt 
a saerencaétlenség, amely Kövér György halálát okoata 
A tragédiát fokoala,  hogy az adjudi állomáson tartóz-
kodott Kivár Plen, a szerencsétlenül járt flu  teBt'ér-
öccsi, aki éppen bevonulóba?t volt B>cau felé  éB Így 
Baemlaiuji vo.t bátyja Btörryii halá'áofek.  A család 
haza BZa'üljit a BzerencBit'enül járt fiatal  embert, aki-
nok tragédiája iráni tárBada'tcuak mieden rétegében 
nagy a réezvét. — H-iáiét özvrgyp, két gyermeke és 
édesanyja öav. Kivér Sándoroé gyászo'ják. — K >vér 
György hoitteBtét a család haaahozatta es januir 18-áu 
* város közönségének óriási részvétele mellett te-
mették el. 

— Figyelmeztetsz. A marosvásárhelyi keres-
kedelmi és Iparkamara 101—1940. saému leiratával 
újólag figyelmezteti  mlnditoi ntgybsnl kereskedődet, 
akik elsőrendű közszükségleti c kktkkel rendslkeziek, 
bogy ezen k&reakedsímet ü Mloisttrul Bonomiei N*t. 
küiön ouged l̂ya nélkül nem gyakorolhatják (<rt. 7) 
Modtaok, kik ezi aa &utori<ációi 1939 december 5-lg 
nem kérték és dacember 31 ig nem kapták meg, nem 
gyakorolhatják a nagybani kereskedelmet. 

— SZEMÉLYZETI  KIMUTATÁSOK  kék  éa 
féhér  aziobeo kaphatók  lapunk  kiadóhivatalában. 
A kimutatások fabruár  hó l-ig okvatlan  betarjesz-
tandók  a Muokaügji  felügyelőséghez,  még pedig 
négy példányban. 

— Rokkant tlaitek és őrmesterek figyel-
mébe! Kírjük azokat a vo t osatrák—magyar had-
seregbeli hadirokkant tlsateket én őrmestereket, akik 
uek nyugdíjügye m'ig nincsen egységesítve, d* ütyüb 
folyamatban  van, hogy sürgősen jelen;keaaenek lapunk 
saerkeBBtőségében. 

— Vetőmag beaserséa. A Csík vármegyei M ző-
gtzdaBágt Kam^rd rsndelettt kapott, hogy a vórmegye 
Valómag szüks^glet-iiról m?gfalüiő  Időben goodiakodás 
tir.énjen. A Kunara vezetősége megtette as InUzVe-
d itekel előreláthatólag azo^, akik jégkárt szenved 
tek, a vetőmag beszerzésben előnjben részesü'nek. 

— Meghívó a Vóröa-Kereaat Egylet köa-
gyüléaere. A Rimán Vörös-Ksreszt E<y!et cilkaze-
redai fiókja  brz udoixá ra hozz», bogy Ovi rendes 
köagyüteset 1940 évi január hó 21-én, vasárnap d. e. 
fdl  12 ónkor fogja  megtartani a Pr, f  c'ura termében, 
kérve az ösBaeB tBgok azlves megjelenésit. Tsrgysoro 
zat: 1. B szamo'ó a válaszimonynak 1939 évb n kl 
fejtett  működéséről cs aa 1939 évi siá-nadáa előter-
jesatéB». 2 A \á a'aimányoat m'gblaaá'a l-)árván, 
annek 4 évi Időtartamra való megváiasatása. 3 Külön-
félék.  Abban BB esetben, ha a tagok mecMeiő »zám 
btn nem jelennének meg, a közgyűlés 1940 4*1 J>ou4r 
hó 28un lesz megtartva. Marcurei-Ciuc, la 12 I.rua 
rle 1940 T •gozatl elnök: D.\ A. Siász. Titkár: Ioan 
Bjrcan. 

— Halálosáaok. Palza Mirla 78 éves korában, 
folyó  évi Jmnâr hó 15 én meghalt Csíkszeredában. 
Tdmetóze 17 én volt nagy résavét mellett. 

— É thes Aodrásné aaül. Bsrtha Kttalln nyug. 
Igazgató-tanító özvegye, 84 éves korában, folyó  évi 
január hi 16 én elhunyt Tust álon. Elhunytban Dr. 
Eltbea Eidre karcafalvi  körorvoa édesanyját gvásaoi)* 

Francia, angol nyelvórákat adok jutányosán. 
Cim a kiadóhivatalban. 

— Dr. Darkó Jenfi  halála. Dr. Darké Jead, 
a debrrczsnl gróf  Tibz» I.tván ludoményegyetem nyil-
vános rend-* tanára, 60 éves korában, D jhreczeebee, 
január 8 án elbuayl. A boldogu t a háromszékmegyei 
Dá nok község szüiölto volt. Középiskolai tanuitnánvalt 
a Bsékely Mikó Kill<"gluTb«n. n-iat néhai C ut»k Vil-
mos O'ztá ytárai, emloen" tanulótént végeat i. Tanári 
pályára lépstt te oilovelét a kolozsvári egyetemín 
«arrezie m?g. Értékea tudományos munkássága elis-
meréséül a debreczenl egyetem fclsapzlfc'-fllológiai  ttn-
szákére nevesítk kl r<ndes t^nirn -k A tudós pro-
feBSzor  élte uto'só éveiben sokat foglalkozott  a hunok-
nak a kínaiak több ezer éves történelmi feljegyzéseiből 
most ismertté vált mu'íjával és kutatásainak eredmé-
nyéről több laben beszámolt a rádió ulán. Htlá'.ái két 
hónapi betegség után Uchlásaból keletkezett vérmér-
gezés okoftn.  öivegvén'a gyermekein kívül testvére 
<:zv. Ö!;cb PjIu<i Darkó Anna gyászolja. 

— Aa E K.  E Cslkasékt Ozatályának hírei. 
A 91-tanfo'yam  msgkesdőditt A vaaárnapl taifolvam 
d. e. 10 órakor éB d u. 2 órakor, a hétköznapi keddsn, 
csütörlökön és szombaton d. u. fél  2 órakor kezdődik. 
A Bzokásos évi bázl veraany két napon as|llk le. Ja-
nuár 28 áu, vasárasp a Suta-ház mellett d. e. 10 óra-
kor futóverseny,  délután 2 órakor ugró- éa akadály-
verseny. B Upó-dlJ 15 lej. Fsbruir hó 4 én, v<?sáraap 
dsutáa a Hsrsmból nagy leslkló verseny le»z E-keaés 
3 órakor a iBÖgődl K'svár-tető melletti vö gybe, mijd 
utána a Kisvár telő o'da'án ve seuy. — Ez a házi-
verseny egyúttal Beejtező versinve l«sz a cdki sl-
csapito-ik, amsly február  közepén a Cilksterfdában 
migre-idezendő asék'ilyfö'dí  kupaversenyen kép/lsslné 
•íz EKE cilki osztályát, ezért mloden csíki veraenyső 
rá.zi kell vegyen a háziversenyen 1b. 

— A vonat alá eaett agy oaikoaiosói fekeaő. 
Végeitea klmenet'iíil vafutl  sz^reacsétipns'it játszódott 
le a aepsibttkkazádi áldomáson. A ker* déu ánl órák-
ban egv Bzerelvény tolatott a pályaudvar e őtti résaen. 
Predi G/örgy 45 éves cs'csói f-'kfző  a tolató vonat 
melíett ment. Egy őrizetlen pillanatban Preda a sikoa, 
etaposotl pályatesten megcsúszott és a kerekek alá 
került. A szerencsétlenséget, amely tSbb ember szame 
•lóit játszódott le, már nem lehetett elkerülni. A fékező 
a vaskerekek alá zuhant éa a vonat térden alul mind-
két lábát teljesen lemetszette. A megcpoakltott embert 
elrő segélyben részesítették, majd beszállították a sepsi-
szentgyörgyi közkóiházba. Az életét azonban a nagy 
vérveszteBeg következtében már rem leh itelt megmen-
teni, N mány órai szenvadés utin meghalt. A saeran-
csétitn^ég áidrzs'ának öt kiskorú gyermeke maradt 
árván. 

— Köszönetnyilvánítás Mindazon jó ismarő-
<3oka*'*, akit Paga Mária temetésén részt vettek és 
:á?z éibkkel f<nkereatek  etu on mocd köazöoe<et özv. 
Bao;b G zssé és csa'ádja. , 

— Oaadanapok Kolozsvárt. A ezokottnál 
szelesebb és vmozatoííibb kt-ritvkbec rendezi meg ez 
E M G E 1940 bfn  f.-fcra»r  17-21 nupj>ii a tavaszi 
v^tőmsg kliiutasát es vásárját, mely ezattal immár a 
XVI-ik. A kiaihtá* az idén közkívánatra háziipari cso-
porttal ls bővül, am9ly körülmény Bz'nessé és a nsgy-
(özanség márnára is értékessé éa votzóvá tezzi azt. Az 
E, M. G. E. voaetőségn most Alllija össae a kiállítás 
napirendjil. E szerint február  17 én délelőtt 11 órakor 
leBZ a kisli as ünnepélyes megnyílás». D-lu;an 3 óra-
kor aa E. M G E. Igazgató választmánya tart ülést. 
Fobrnár hó 18 án, vaaárnap déle őlt 10 órai kezdettel 
azakolósdások Itssnek a gaad»körl elnökök teendőiről, 
a sOldtakarmányok termesaiéBéiőI, a Bulóaásról, a helyes 
gyümölC'ikeeeléBről, a vadontermő gyógynövények gyűj-
tésének 1940-ra való megsaervezéaéről,. b kisgazda szám-
viteléről, b kisgazda velőmagvalról. a sóvldék fafaragó 
háziiparáról, a háziipari asövéssetről éa a háziipari ter-
mékek értékesítéséről. Az e'őudókat aa egyesület Erdély 
legjobb saakértői sorából kéri fel.  Minden a kiállítással 
kapcsolatos kerdéaben készséggel éa dijtalaau! nvujt 
felvilágosítási  az E. M. G. B. C.uj—Kolozsvár S.r. 
R'gaia 16. 

NYILTTÜJR.*) 
Figyelmeatetea 

ÖÍV  Rs uclanu 8:; fm-oé  szül. Szása Borbála 
jeleuieg csíkszeredai lakÓBsal mlndeLfsle  össz köttetési 
megsaüntet'.em, tényeúrl felelősséget  nem válalok. 

M rcurea Ciuc—Csíkszereda, 1940 jacuár hó 15. 
Rendi  Mihály  mészáros. 

*) E rovat alatt köslöttokért nem vállal felalőa-
aégat a Saark. és Kiadó 

Egy jobb minóséga kocsiszán, meleg 
kárpitozással eladó, Nagy Q. József-
nél, Mercarea Oiuc—Jigodin. 2 - 3 

c 8 üoműmotütűtQic^ 

MODELL KALAPOK 
tti napomként aj formák  olozó 
árbaa, aa«vt*lKlja.tta.«tö]K 

V B N C Z B L T A N Á R N É N Á L 
Ugyaaett késattlaek mladem-

l u aamft  adl kalapok siaőraidt 
: I anyag kaaaAadáaával. Kalapak 

Italakltáaa a legrövidebb Idő alatt 
Üwearaa-Olaa, I. o. Bratlaaa (OlrnaA-
alnm)-neea IU. aa.. a S&rháa kAaelébem. 

féUi  HaimysmiáUbsa. i m n ü S i M 




