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Inginer-Agronom 

Az E. M. O. E. április 29-én tartotta 
évi rendes közgyűlését Kolozsváron. 

A megújhodott Erdá'yl Mxţyar Gazdasági Egye-
sület április hi 29-én tartotta évi rendes kö^yülését 
a kolozsvári Capitol moigósiinhás helyiségében. A 
megkésett mezei munkálatok, anyagi ţoadolr, nehéa 
ségak éa távolságok ellenére la a*ufoláslg  megtelt a 
hatalmas terem: aa E M. G B. táborát a közösségi 
gondolat, a n»pl együvétartoaás tud st» vezéri. 

A kUagvDIés poatosan dálolőtt 11 árakor kezdő-
dott. Aa e'enlj <milvónv»o dr. Szász Pil oraaágos 
elnök, Márl ff/  LMOÜ, gróf  Teleki Bila éa Kidír 
litván alelnökök. Telegdy Láss'é ügyveaető alelnök, 
Török BViot Igazgató éa dr. A'zalos Sindo* jogtaná-
cBos fogMnak  helyet. A több Fzáz közgyűlési tag Bo-
raiban ott láthatjuk falu'árüadtlmunk  minden rétegét 
kiKgardá*, blrtot o'okat, p p k«f,  tirltckat. Rimácla 
minden magyarlakta maglóié és v'd*ke képviselve van. 

Dr. Stá-z Pal. at EMGE orsaágos elnöke — akit 
a kezű ülés boB'z tűtartó ünmp'ésben rész'Blt — be-
jalentt, bogv a közgyűlés nrgtartV>áhoa az lletékee 
batórár kl-dta tz eng'd^lyt. továbbá aat, bozv ar 
nl«p°zibáiyok írte'mÁben a k̂ rgvQMs haá-ozatkf  p >°. 
M»jd keg-. elélte j s szí-*' ^ ni lakozik mftiţ  ti a »miu 
év folyamin  e hunt E M G. E. t«:ukrói, v ikcek 
nevelt |eg z^könytb-n öröiliik mee. As elnnW i"iit> 
bejelectl. urnit-a közgyűlés kitörő 1 ikesedésLei f.>g.  d. 
hogv hódo'ó táviratot küld-aek Ő'alBége II Káro'y 
klrtlyeak (B lídvöziő táviratodat a kormány l̂DÖ/nek, 
fó'dmlvelé-ltvw  éa Msebbiégl m'n BZ^rekoek, to ábbé 
d'. Tatom Cor o'aonak, Siítros-í; r omény tiráljl hely-
tartójának. 

AB egyesület e'mu't éti mükcdicMvel kapcola' 
ben as elnök utalt izikra a nehézségekre, amelyekke' 
mlod aa egyaaüle* veaetőségének, mind a magyar gazda 
köaönségnek meg kellett küzdenie. 

BuFzídi további során dr. 8 á zPi ' m^gköBzönte 
munkatársainak, a tanfo'yaml  előadóknak s az egész 
magyar gazdatársadilomnak a támogatáat amelyben 
ői és » ' egyesület munkáját róaseeilették. Nagyoo 
kérem Ölöket — folytatta  - ce eléfcedjtnr1:  mrjj z 
mai eredményei k-1 Nem kívánom, bozy valaki elhagyja 
a maga dVrgát éa CBupán a közösségiek dolgozzék 
D« szebb életcél nincs ma egy férfi  ssáuáre, mint 
tz, bozv bajban élő testveit i>rolgál|a. HVát edok a 
MlcdetbiténaV, hogy oiyn Időiben éllek, amikor 
h^izios ís bec-ii eteg muokát vezethetünk gttzdatmí 
vér-iok érdtk*ben H» nyugodt lelkiismerettel akarunk 
állani Itten elölt, ntlodoyájuaknak íreacl kii1 ÓH vállain' 
kell aaeretettel éa hUa^zgei sz egymásért va'ó munka'. 
Kedves Gizdatestvérlm, b« ret átlrezgük, ha m?g 
látjuk, hogyan kell és érdemei szolgálói egymásért, 
akkor bluzem. hogv a magyar gazdatárs 'di»!om teljs-
sittel fogja  kötelességet fii  djével, ez állami, el 

szemben — fejezte  be egy órás he-'* > 
dit a je'.enlevők hosszt", meleg tapsától ÓB éljeu-
zésétől kitérve dr. Ssás% P «I. 

A nagyhatású heBzéd ^tgén a hallgatóság ismé-
telten és hoBsaa'tin Unafpol'.s  elnökét. 

A közgyűlés jelentéséhez elsőnek Szőke Mihály 
nyűg. gfzdaaégl  Iskolai Igazgató szól bozzá, a caiki 
gaadák nevében és megbízásából mondott kösaönetet 
aa elnöknek. 

Biláas litván, a koVsvári G zdaságl E<ylet 
elnöke, beizidábeo méltatta n dr 8 sása Pál vezetésf 
a'att fo'yó  B M. G. E. moiiká', amely ugymoid a 
magyi>r gt>rditára»dalym boldogulását célorzi. Bíró 
Sándor a 103 tagot ezánlaló nisysármási gazdikor 
hálás elismerését to micsolj*. 

A feli<zólalABok  után dr. Siása Pál emelkedik 
Ismét saólásra a nahány ker<-et ea ásóban koesöni m-j; 
aa üdvöt ő PZHvakbt, hdpgsa'yo^r -, hoţy m' g.télése 
sztr.nt n-m érdemi meg ezt a nagy e l-iin-riat Az 
Ilyen metnyllaikotá okát c »k a l^G.oijisebb IL-UÍ 
tlázattal fogndha'j^.  I ;erl, hogy továbbra ia a legtalje 
sebb alázattal fo*  doigoin'. 

HEGEDUORAKAT 
oonaervatoriami módszer 
ezerint, j u t á n y o s á n ad: 

SFBENOZ GIZI , M.-Oiuc. 
Str. I. Q. Duoa (Oimnáaium-uooB) 180. 

„OSIKI LAPOK" 
Politikai, köagaadaaági ée eiéplrodalml lap 

Előfizetési  ár : 
Példányonkinti ára 3 Lel. Hegjeleclk minden vasárnap 
ígesz evre i.*t l6u Félévre , 8u. -
Negyedévre . 40,- Kfllifildre  egy évre. 864-

Uagyarorazá^r 12 Pengő. 
Hlrdetéal díjaz a legolosábban számíttatnak. 

Kéziratok nem adatnak vissza 
Nyílttéri közlemények 4t)s soronklnt Lel 23,— 

Kiadóhivatal: Merourea-Clno, Htrade I. 0 . Bratlann Be. 

Könyvkötészeti munkákat 
a lagaaebb éa legtartósabb 
kivitelben a legjutányoaabb 
á r a k m e l l a t t eaakőaöl a 

Vákár üzlet , Mercurea-Ciuc. 

Uj lisct ragizztereVet kell vezetni április hé l-től. 
11. száma Registra Speolal, slltődék, pékek és oakrázdák részére 
12 száma Hsgistra âpeolal Usztraktárak részére. 
14 száma ll'gistra Spealal váminalmok részére. 
20. száma őrlési bátckk. 
18. száma Kegirtta Speolal minden kereskedő részére, aki llazt-

árasltásaal iogla kozlk. 
Cifra  de afaoerl  {«kereskedőknek, aj, 1. sz. minta. 
Cifra  do afaoerl,  Iparosok éa kereskedőknek, 2 sz. minta. 
Heglstru de depoalt (RaktárkOnyv) 3. sz. minta. 
Bélyegrendelö'lapok. 
Napi nyilvántartási nsplo as elhasznált béljegekröl . 
Bon de plata (flietéai  jegysék) minden vásárló részére, 

aki 50 lejuél nagyobb Összegre vásárol. 
SST* Bahzereihettí Váká nál, Meronrea-Clao (Csíkszereda) 

HIRDETÉSEKET 
a legjutányosabb árak mellett 

felvesz 

Â Csiki Lapok kiadóhivatala 
Oj illetni róttai ki a zeneivé, ráiíöt, bsnilink, 

ti&mml es mtivaszi aliotásot eladására. 
A H vatalos Lip'oan megjelent a zenészek, 

foatók  es s;obrájzot nyugdíjpénztárának felállí-
tásáról szóló törvény, amely ujabb közterheket 
is hoz. A nyugdíjalap egyrészét ugyanis azok-
b61 az ilietúitekből gyűjtik meg, amelyeket a 
kottákra, zenei lapokra éB folyóiratukra,  kép-
es özjborkiállitásokra rónak ki ós amely illeték 
7 lejnél kevesebb nem lehet. 

Ugyanerre a célra minden gramafonlemezre 
á lejod bályegilietéket és 4 százalékos szerzói 
dijat vetettek ki, amelyet a szerzó, az esetle-
ges fordító  és a kiadó köteles megfizetni. 

A', uj (örvény értelmében 2 százalékot kell 
fiiütni  iuinddn hangszer, beszélőgép ós rádió-
köá' illek eladása után, valamint minden festmény 
mllvésii rsjz és szobrászati alkotás után. 

A dijak befizetését  ellenőrizni fogják,  ami 
azt jeleu ', hogy mindazoknak a cégeknek ós 

A „ C S I K I L A P O K " T Á R C Á J A . 
Találkoztam a farosa  kis emberrel. 

Irta:  Véoaey  Oyula. 
AB orsaágu'on találkoztam n fnrcas  Ma ember-

rel. Ép egy utsaéll fa  árnyékában plbenttm, 6mikor 
valaki megsaólltott: 

— Mondja meg jó uram mtBsre van-e még a váró3 ? 
Gondolataimban megzavarva meghökkentőn pillan-

tottam fel  egy kis emberkére, akinek haialmaa irat-
comó lógott aa oldalán és hossaasau vlzsgá't ecgem, 
bmlot a fö'din  fekOd'ein. 

— Nlnci már olyan measae, mint am iyen messzi 
ről jött bátyám uram — fx'elteii.  K(?BÓ go-dolozott, 
a furcsa  kla ember éa letsUp-dett t̂ fill̂ m. 

— R odben vao, l'yen feleletre  eo ls megadom 
a válaszomat — jelent.itte kl ravatzu'. 

Kivered vo'tsm a vá'iszra, de ejyalő'e adóa 
maradt. Éi már lürelmetlenül néztem a kia emberkét, 
mert Boba nem láttam bozzá hasonlót. 

Bgysaer ciak blaelmasan felém  fordulva  odadugta 
nekem: 

— N*gyon fontos  ügyben utaaok — jelentette kl 
fölényesen.  Felcarptam békeköavetliőnek éa olyan békés-
tervet vlsaek a világ hatalmasalbov, amilyet még senki 
nem adott a világnak. 

Hitetlenül néztem rá. 
— Rendben van, de akkor miért utaaik gyalog? 

— kérdeatem. 
— Aaért, mert a béketervvel még elérek gyalog 

is — jelentette kl bölcsen a kis ember. 
— Da aa Irton szertlmére, aki világot akar men-

teni, aa nem késhet egy perc at Bem — mondottam neki 
— Jaj, édes fiam,  te mig nem tudod a Végső 

O rot, nem tndaa még semmit Itt az o'd tlamon kilencven-
hat böleselet eredménvekép rámutattam aa irataimban 
a mladíu Kaadet éa Vég vévsó okaira és függelékül 
kldolgoatam egy béketervet. ECÓBB blstos, hozy elfogad 
Ják mlndenltt, mert mladaaklaek Igaaat adok benne. 
Bddig aa veit a baj, hegy mladaa békekötéanél a győző 

d.kiált és a legyőzött aláirt. Ni'am ea nam Ith^t, in 
a o a batatíAn módszeremmel mlod n o'yta lebetó^'g1' 
k'zártam, Rmo:y a'^rendelt szerepet adna eg" le^yőzüii 
népne'i. 

— X im értem az egészet, szeretném ha jobban 
m»gm4gy»rázoá állításait — kértem a kis rmb.Tlói. 

— Randbbo van — mondt>> a kia ember. 
— Akkor kérem a magyarázilot — talallem neki. 
— Nehogy azt gondold, ho(y Itt sz utszéil árok-

saéléi fojo't  bisonyltaoi llyat én nam teszek. Elvisz-
lek embţr»thi>z ÓB megmutatom neked, hogy az em-
berek egymaH között elegdt hábotuinak ós egynásaak 
eiegít kcllrmetlenkednek. Annyi mindenféle  r ji.tt 
harcol Uthatsa aa emberek között, bogy azoanal m -g-
látod, mennyire blábaveló a N*gy Hiboru, az nem kép-
viselt aa egyének köe'ittl kindelmet, a ver.<i-nite«l Í.S 
a kiválaszt!dást. A Nagv Hiţ;oru a ré&l kis cie.láro-
z/tsoklól teljesen különbözik Éi mig nk-rom mmtcol 
aa embereket aa egyéni verseny magas tBzmétuek, de 
harmadik azemély ezt a versengést megérteni nem 
tudja, ha nincs bttnne te iramban. Ezért sokkal jobb, 
hogyha tora képeket mu'atok neked a társadalomból, 
a tora képek jobban emlékedbe vésődnek és az igaz-
Bágof  ezeken keresztül jobban meglátod. 

— Igás, bogy nem tudom mit akar bátyám uram, 
de én ugy la unom magamo', ma rádión nem hallot-
tam semmi külöiöset, nem jelentették aat, hogy 10 
hajót elsüly esztettek, aem aat, bogy 1000 ember a vízbe 
fnlt.  Semmi különös nem történt éa Ilyen eaemésy-
telen világban megyek, akármit IB megnézek — mond-
tam a furcia  kla embernek. 

— Vtgyáaa magadra és ne ugy nézd a dolgokat, 
amint történnek, hinem keresd a végső okát, Bmiért 
történik. Viasgáld meg aa emberek ösatönös kíván-
ságait éa törekvéseit, akkor tudod meg igeaás, hogy 
miért történnek groteask esetek. 

Ez tel felkeltünk  »B utacéll árok pariról ÓB el-
indultunk a Kis Város falé.  Nam kellett sokat gyalo-
golni, nemsokára elérlttk a város végét. A külvárost. 
Boraoa aaaaony fejek  kondikáltak kl aa ablakokból éa 
egyik mag ls jegyeste: 

— Kuknak aa tellett még szekérre BB, gyalog 
m oaek, pedig an^z rói jöhettek, mart olyan aok Írást 
L'ip̂ l a klsabbik, hagy még a jagyzó ur sem jön a 
szomszéd faluból  több Írással. 

N^aány rongyoi gyermek verekedett a porban 
egy óc3'-:a vtskarika^rt es arrább egy csavargól ép 
aikor raktak ki a k^puu, amikor a kapu elé értttnk. 

— Ni ez jó bemutatkozás — mondtam a furcsa 
kia emoern-k. 

— Iy?n az ólat, ez eagem nem lep meg. Ea 
n m is tudok, Bammi fdíöti  elmélkedni, csak akkor ha 
t> pisz'alo' — moadta fölényesan. 

— Hoa .an jön bátyám uram és hová megy ? 
— kérdeíüm. 

— Ti olril jDttsm és messalre megyek — hang-
zott a kétértelmű válazz. 

M>r vinsâ » akartam térni a terveaett útról, de 
-gy vÁ-a>laa esat falba  szakította utunkat. Egy vároa 
vagi csárda „nagyterűében" éktelen ordltoaáa volt. 
Ola Bleltóuk. 

— Na jó helyt járunk — hunyorgatott a kia ember. 
Bimoniünk a csárda udvari bejáró fjtóján  éa egy nagy 
asatal mellett egy Egyesület gyüléeeaelt, Illetőleg ordított. 

Aa ajtófélfának  támaszkodott egy felcslkl  deszkás 
aaékely, ostorát kezében tartotta éa bakkanczátt dó-
fődte  aa ostornyéllel. Nagyon elégedett arcét vágott 
és fijyelte  aa eseményeket. 

— Bácl ml történt itt? kérdeatem tőle. 
— Itl-e? Azt mondják, hogy valami .Holdba 

mászik tudomáoyos egyesülete11 ezek az urak. Jó fél-
órája vitatkoznak azon, hogy miért nem tndtak elmenni 
a Holdba, egyik aat mondja, hogy rövid volt a létra, 
•».mire felmáez'ak  ÓB nem érték el, a másik aat mondja, 
hogy aa alátámaBilás nem volt jó és akik legfelül 
voltak nem mertek feljebb  menni. Astán olyat ls mond-
tak, hogy egyiknek sincs Igaz*, mert aa Egyesületi 
E nök, ki akaria játsaanl aa egészet és ngy rendeate 
aa egésaet, hogy ne sikerüljön mindenkinek a létrán 
való felkapaczkodás.  0 neki sikerülni fog,  mart ó titok-
ban akarja elérni a célját. Ezt nem akarják engedni 
és aem akarják kijáUzatnl magukat. 



a-ik oidfti. 
magánosoVnzk, akik a felsorolt  művészi termé-
kek előállításával, vagy eladásával foglalkosnak, 
igazolniok kell ai üzleti számadásaikat. Ai el 
m a r a d t illetékekért as állam as esedékes összeg 
ötszörösét hajtja be, de ea a bírság 1000 lej-
nél kevesebb nem lehet. 
u HAM I Akaija, hogy feleiige  la keressen otthon? 

ABSZONYO Hl Saeresaen örömet oaaládjának, 
aaaal, hogy ö n ia pénat keresi 

IN O Y E N kitanítjuk állandó, otthoni, bla-
toa megélhetést nyáj tó foglal-
kozásra. 

B V Qaadagnak ssórakoiás, aaegánynak extatenolal » 
lainert 'tót ad a Trioo-Beoord kézlkötőkészlllékek oBlkl leiakata 
Cseh Gabriella, Mzreurea-Ciuc, I. C. Bratianu ucoa 31. 

Norvégia. 
A háborúból egyetlen haszon van. Megtanulunk térké-

pet olvasni, földrajzi  ismereteket szerezni. Az ntóbbi negyed-
század ilyen szomorú ismeretszerzésben telt e). Kezdődött 
Szerbiában, Ualiczián keresztül, Oroszlengyelország, Szibé-
rián, Olaszországon át. Nem folytatjuk.  Ezerszer megjárta a 
mai világ minden szenvedó embere ezeket sz utakat. Ki 
természetben, ki térképen utazva végig hozzá tartozói után 
ezeket a szomorú utvonalakat. 

Ennek a kirándulásnak vége szakadt. Azután mások 
következtek. Abeeazinia, Kinn, Spanyolország. Majd közelebb 
került hozzánk ismét a vérszagu íöldrajztanulás lehetősége. 
És mobt Európa északi telét ismerhetjük meg a háború 
szemüvegén keresztül. Finnország után sorrendben ugy lát-
szik Norvégia következik. Lássuk : 

Ha a világtérképet nézzük, ugy Norvégia igen keskeny-
nek és kicsinek tűnik. Narviktól, a Skandináv lélsziget érc-
kikötőjétől és a Lappland-vasnt végállomásától például csak 
40 kilóméterre van a határ. Területét illetóleg azonban Nor-
végia Európa legnagyobb országai mögött sorakozik tel a 
nyolcadik helyre. 332 000 négyzetkilóméterével nsgyobb mint 
Olsszország s nagyobb mint Anglia, Skóczia és Írország 
együttvéve. Likósainak száma szerint viszont a rendben 
hátul, a kontinens legkisebb országai között foglal  helyett: 
2.ÖÖ4.000 norvég, — hogy egy szemlélteti hasonlattal él-
jünk — Nagy-Berlin lakósainak alig egyharmadát alkotják. 

Norvégia mintegy 1700 kilóméter hosszú. Azonbsn: 
20.000 kilómétert, tehát az északi és déli ssrk egymástól 
való tábolságának megtelelő utat kellene megtennünk, ha 
teljea partvonalát, fjordjai  mentén, körül akarnók járni. Ezer 
és ezer szigetecske emelkedik a part előtt a tengerből. — 
Védőgátjuk mögött, az Atlantioceán hullámaitól háborítatla-
nul folyik  a parti hajózás. Az ország közlekedésének első 
tényezője: a hajó. Vasúti hálózata — amennyiben ilyenről 
egyáltalán beszélhetünk — csak néhány ezer kilómétert 
foglal  magába. 

A 20 norvég tartomány legnagyobbika Fylker (Finn-
mark). 4S.000 négyzetkilométerrel akkora, mint Észtország, 
de csak 45.000 lelket számlál, köztük igen sok lappot. — 
Nagyságban követi azt a Nordland-tartomány, amely viazont 
majdnem akkora, mint Svájcz területe. E kettőnek éa s 
többi tartomány javarészének a fővárosa  azonban C B a k néhány 
ezer lakost számlál. Igy Bodö (Xardland), Tromsö (Troma) 
a bálnavadászat kiinduló pout)B, továbbá Vadsö és Narvik 
is, Norvégia legfontosabb  északi kikötője alig haladják meg 
s község lélekszámát és terjedelmét. Norvégiának caak két 
nagyvárosa van: Oslo, a fővá.oa  258.000 lakóasal és Ber-
gen, a halászat középpontja, ahol kerek 100.000 ember él. 

Csaknem egy negyed évig, május 14 tői julius 30-ig 
sz Énzaln Fok (NVrdksp) vidékén nem nyugszik le a nep. 

C S I K I L A P O K 

Éa két teljea hónapig, november 21-től jaonár 22 ig Ham-
mer feetben,  a világ legészakibb vároaában, nem emelkedik 
a látóhatár lölé. 

Aki Oalóból vonattal Bergenbe megy, pírját ntkitö 
természeti szépségekben gyönyörködhet. Még SvájO legvad-
regényeaebb tájai ia hittérbe atorulnak e tekintetben. Való-
aágoa meaevilág ez, amelyben most megszólaltak a fegyverek. 

Útban az ég  felé. 
ii 

Majd kéeöbb eladja mindenét s a Szentföldre 
zsrándokol. Ott aolyoian megbategszik, visszatér ha-
aájába. Szemet megoperálták, ó bámulatosan tűrte. 
„Igazságos, bogy Itten aat as éraéksaervet la httntesfe, 
«mellyel annyit vátkeatem' — mondogatta. 1929 jul. 
10 én jól elkésalllve, Bsszeku'cíolta kosait, .Erted 
J izuaom I", ez egyetlen sóhajjal, feszülettel  ajkán halt 
el. Sliján most ls tok a virág, mindig airándoko'nak 
sokan oda. Litünt a színház dobogó|áró>, elvoon t az 
élet színpadáról talán azért, hegy valamikor, mint a 
megújhodott keresztény színművészetnek éa színpad-
nak apostola s védÓBaentje visszatérjen az élet szín-
padjára, hogy megmutassa a lelkeknek ez u'at aa ég 
felé.  (á Bzlv s Ferences közleményei után) 

Lavalllere Éva világhírű siloéssnö volt. Kitűzőén 
megjátszotta szerepét, taps, dicséret, blrnév jött nyo-
mába. Amig másokat zzirakez atott, addig önmagát 
améBatette s végül elesett, megbukott as élet színpadán. 
Csak amikor hucsut mondott lélekemésztő pályájának, 
találta meg önmrgát B keidett az ég felé  meglzdu'nl. 
64 évéből 42 eszterdőt másokra panarolt, csak 12 évet 
fordított  önmagára. Útban haaaft-lá.  Htaa ls ért, mert 
komolyan hoináfogott  lelke megmentésében A sséleB 
és tágas életútját megrövidítette B megkeskenyltette, 
mert tudta, hogy rögös a dlc őiég u<la. 

E»a élete ez'pan Indu't el a völgyből, de írás 
irányt v«tt fel  éa a födi  boldogság laté, kopár magas-
latára feljutott,  onnan meglot a völgybe kellett vissza-
térnie, bogy a bűnbánat és vezeklő ss-nvsdós srer-
pantin utján felérien  a boldogság Nebo begyére, honnét 
a menyországba került. Aa ő élete zokak élete. Kl-
CBlzy keretekben Jóformán  a legtöbbnek sorea hason-
lít az övéhea. Gyönyörűen Iveit falfelé,  mikor a földet 
ölelte m igához éppúgy, mikor az eeet ragadta meg. 
H)gy tndott olyan hirtelen egysaerre frontot  változtatni 
s elhatározásában kl artanl, ml ennek a sikerének a 
titka Először, mert Irten kegyelmét kapta, máaodazor, 
mivel ó javulni akart, az*r: a k-igyelmet felhasználta, 
harmadszor, mert életét a kr Bsiuil lgaaság altjába 
állította. Ntkűnk Is Iiten kegyelmit alja, ciak fal 
kellene használni. H< kicsi kiadásban haroiló életünk 
az ö életéhez a földi  u'oo, akkor n» csnpán bámu juk 
ólete égi útra fo"*ulBát,  hanem utánosiui, próbáját 
meg, Leveliiére É'a iratai, följegyzéael,  n^piój» kuta-
tásai közben találtak egy paplrUpot, melyre bttnbénó 
élete cselfogás  alt örökítette meg. Eteket fogjuk  tag-
lalni, BaemOgyre venni egyanklot, nem kell ellesni 
azokat, mert ad»? vannak, c-ak alkalmazzuk, mert ha 
haaznára váltak É'ának, nekUnk ls haaaruikra válnak, 
ha komolyan veesa^k. 

Lássuk hát Évát útban FZ ég felé,  vlzsgá'juk 
megállóhelyei:, hogy mivel erősítette, bátorította, lel-
kesítette önmagát, hogy ni nem lankadt s sserencsá-
sen hazatalált A*;j*hos, Iitenéhez. 

Körőti  Lajos. 

Egy 10 hónapos f a j k a n  eladó. Cim a 
Vákár nyomdában. 

18. Hám. 

Minden háztartásban nélkülözhetetlen 
VILÁGSZABADALOM BÉ8ZÉBE 

Keresünk agyedtrnaitó képviselőket Calkmegya 
minden helyiségében. 

Caak komoly aservezóképea cégeket veszünk figyelembe. 
Az áruraktárhox szükséges Mke 5—10000 Lai. 

Klmotatható. kookáaatmentes kereseti lehetőség. 
A „Trioo-Beoord" késlkótökéssfllékek  caikmegyei lerakata 
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Az Erdélyi Magyar Hirvivö. 
Dr. Giralui Farkss, aa „K-délyl Migyar Irodalmi 

Társaság" tiszteletbeli elnöke kis füsetes  kiadásban 
emlékezik meg arról az a kálómról, hogy százötven 
esztendővel ezelőtt, Erdélyben megjelent aa elió ma-
gyar hirlap: aa Erdélyt M*gyarH r?lvő. Az eUŐ erdélyi 
újságot 1790 áprilisában Smbenben indították m ĝ éa 
a lap kiadója Hichmelstr M irton volt, aki 1790 ja-
nuár 28 án folyamodott  a klr. főkormányszékhez,  egy 
nagyszebeni magyar újságnak kladhatésáért. 

J llemző az akkori Időkre, hogy milyen nagy 
nehézségek köaött Indulhatott u'jéra a leeelső újság 
Brdalyben. A főkormányszék  támogatta Hochmelster 
lapalapItáB Iránti kérését és elő térj eeztette a b-cal 
kancelláriából. E>ibcn az elóterj«Bstésben jólodnlattal 
támoga ják Hochmelster lapalapltásl ssándékát, meg-
győződ ven arról, hogv H :chmelster magát mindig loli-
Us és hasznos állampolgá'nak bizonyította, akli ól fal-
tehető, bogy a leggondosabban Dgyel arra, bogy semmi 
gyanúi és kivált a mostani mozga'mas Időkben nem 
illő közlés ahhan meg ne jelenjek. Végül Is az udvari 
kancallárU 1790 marom 4 én 1 forlnt  postai dijfiteies 
B a lusgálail szabályok m -gtartása föltételével  a lap 
kiadását megengedte. A kérdenek ait az ágát elvű-
ben, bo&y Bzemelyes kiváltságot nyerjen e célra meg-
tagadta B kötelezte, hory a lapot a vizsgálónak pon-
tosan mutassa be, a badl híreket pedig előbb terjessze 
a főhadvezér  elé. 

Igv indult meg az Erdélyi Magyar Hírvivő 17(J0 
április 3 án Nagyszebenben. As első erdilyi magyar 
uiság is mozgalmas időkben született meg s anosk 
megírása és megjalenese ugyBLcsak bővelkedett aiot-
ban a megszigorításokban és gáncsokban, amellyel 
m nden mozgalmas Idők Igvikeznek elállanl a betli útját. 

Az Erdélyi Magvar H rvlvő példás lelkesedéssel 
dolgotolt. Dr. Gyalul Farkas füzete  nagy ellBmereasel 
ad>zlk annak a becsületes muikéoak, amelyet as elfő 
erdélyi magyer njaé® elvégzett rövid egy esatendój 
pályafutása  alatt. U.törő muaka volt, am=>ly nehéz 
«Issonyoz között és a kezdet ssámos akadálya köz'jit 
oyan kitartó buzgalommal és pe'dás lelkest dóssH 
dolgozott. Kivált a magyar nyelv és a magyar iskolás-
latás Ügyében v?grett azép u törő muukát. 

H chmelstrr M.r.oo első prjbiikosáta u áo száz-
ötven tsztt-ndő telt el. Az ujBág élete Bkkor is moz-
galmas vi.ájol Iá'ott. Da azóta hová fokozódott  aa az 
Ht<tm, amely a nyomtatott bettl muokáját megaaabjs. 
Rotációsok dübörögnek az „Erdályi M gyar Hrvivó" 
150 éves emlékezete fölött  ós tisztességgel tekintenek 
v BSza u'.törő muakájára. 

Erdély magjsr ága ţocdoljon szeretettel fz  Ilyen 
emlékeire. Becsblje meg miedan kezdeményező munka 
ban a nagy áldozatot «H előrenéző öntudattal adózzon 
minden Idők legld^górlő^b muikájinak: a nyomtatot: 
magyar betli eröfeBaltéBrn>k. 

— N-;m értem, bogy miért kell azért ngy lár-
mázni — mondottam. 

— Aaórt lármásnak, mert egyik sem tudja, mit 
akar, c*upán két higgadt embert látok közöttük — 
mondta a kis ember. 

Rácéstem, egé^z megváltozott, szeme klOlt, szik-
rázott, orra Idegesen remegett és szinte motdu'atlanul 
állott, ugy figyelte  a gyűlést. 

— Nálunk Ilyenkor sokat nem társalognak, ha a 
v-lomény nem egyezik — jegyezte meg a felcslkl. 

— Mit csinálnak maguknál földi  ilyen esetben? 
kérdezte a kis ember. 

— Hát a bicskát eléveszik óz akinak jobban vált 
a peema, FZ hamarébb a másikba Utl, Esek Itt már 
csak karlcsolnak, mert már bicskájuk aloc», ba véna 
ls még k'nyltnl sem mernek — mondta a fe*cslkl. 

Bgyszsrre csak véget ért a lárma, mrrt meg-
egyeztek kösöz hallgatással abban, hogy a létrára 
roássás elf  őségét átengedik aa elnöknek éz hirtelen 
olyan barátságossá vált a bangu'at, bogy egymás 
egeaaségóre kezdtek Inni. Co-pán kettő nsm tette. O i 
nem akartak dicsőiéget a létrán csak dolgozni szerat-
tek volna csendbsn. Ilyenhez nem voltak hozzásioüva 
és elmentek. 

— Na most már Itt nincs mit keressünk. lt| 
csalódtam, azt szvet'em vo'na nekrd megmutatni, 
hogy aa>mberek egyénileg milyen nagyszerűek, mllven 
küzdőképeaek. 

Atsil arrébb mentünk. Nam kellett sokáig menni 
mert elérkeztüok egy nagy uri házhoz, ahonnan csö-
römpölés hangzott kl. 

— Talán Ismét Jft  helyen járunk — csúfolkodtak 
a furcsa  kis emberrel. 

— Manjüok esak be, da ugy, hogy ae vegyenek 
ás are — mondta a kis ember. 

uzzel már be la fordult  a mellékbejárón, fis 
utána mentem. Felmentünk a hátsó lépefőn  éa be-
nyitottunk egy szobába, ahonnan megláttuk a családi 
Idillt". A nagy tulkán nagy uraője értékes pöroelláa 

figurákat  vágott egymásután részeg férje  fejéhez.  — 
AmUor eltalálta ő örvendett, máskor a férje.  A nagy 
nrlnő állt a kert felől.  Hiszen most talá'ta meg Bfér 
jét a város leglobb éttermében egy ld»ten kis nővel. 
A kia nő rendelt, a férje  fi  se tett. Ó meg figyelte. 
Amikor már nagyon sok pezsgőt, coctallt és rumos 
pezsgőkeveráket megitatott a kis nő a férjjel,  akkor 
lépett köabe a nagy uroő. M rt az már nagyon bosBsan-
tolta, hogy a kis nősek má'naszörpöt kevernek a 
plncárek és aaaal koccintott a férjével.  Amikor a ve-
rzíkrdésből mindezt megtndtnk, akkor elégedetten 
szólott a fu-cta  kis ember: 

- - V^gre egy blzooylt̂ k édes jó fi  m, hogy mit 
jelent az egyéni kCsd l̂em. N<zd meg tztzz asszonyt, 
á bo'dogságárrt kllzd, aai'ri a családi iBzieyért, a 
melyet már majdnem klhlltölt a kis nő. Figye'd csak 
m»g azt a páratlan barclkészséget, amivel ez a nő 
küzd a jövö boldogéâţârt. 

Hát ea Igaa — mord am — de ügye'j a csak meg 
aa eseményt uri nót, hogy kissé td^gnsen flryel  az 
ajtóra, mintha várna valakit, aki nem jönne jókor. 

— I<az, ezt már én ls észrevettem, de ugy gon-
do'om, hogy csak attól fél,  nehogy Idegen e'ő t kell. 
j-*n szégyenkeznie e*y résaeg férj  miatt — válaszolt a 
furcsa  kin ember. Alig fi-jtzte  be mondókáját a kis 
ember eeysser csak megérkezett a „Családi Idill" eddig 
ismeretlen szereplője, a ház nacy barátja, bőséges 
tanácBsdója és önzetlen lovagja. M<>gérkeeett a Nagy-
szerű férfi.  A nagyságos asesony elsápadt : 

— Da hát Ztoll llyea Időben? szalad kl a nagy-
ságos asszony száján. 

— Pardon, bociágat nagyságos asszonyom a teg-
nap el Is falejtettem  megkérd* zil, hogy a tea holnap 
délután 6 érakor lesz-e, vagy holnadután. Ugyanis fo-
gadtam a barátommal a Túrokkal, ő a feleségének  aat 
erősítette, hogy holnapután leaz, én azt, hogy holnap. 
Rabegte Z o i a nagyszerű férfi  éa Ijedten pillogtatott 
a rtszeg férj  felé. 

— Htlnap délután leu — felelte  a ház úrnője 
és sietve Zjoll felé  tartotta a kasét, bucaunl akart. 

Ekkor lépatt be egy aranyos kla áoy egy gyönyörű 
égő p>os rónacaikorral: 

N-m tudn, ho;y kl küldte a csokrot, neki ciak 
azt mond ák a kertészetben: 

— V dd »1 édibfiam  ezt a ciokrot a nagy uri'aái 
uraőjénsk ás add oda. O el ls hozta. A far|  rán(z9:: A 
ctokorri Z'oll úrra a nagyasarU farfire,  acu-án ón»?v 
ságára. Oitţysâîa el*ápp«d<, Zioll U' kellemetleDül 
éraztt migát én rávlgyo ojtim a furcsa  kh emberre 
és a f  ir| elvalta a csokrot as édas kis leánytól, klvalie 
a névjegyet és hangosan olvasta: 

.D ága szerelmemnek, felejtbe'.etHa  órákért, a 
melyezft  Ut°nnői kegyében adott nekem — Zioll. 

— U<j I? — villogott a férj  fzeme.  Ami esutáu 
követkoftt  /tz c-uf  voit. E ls jdttiok lopva a nagy 
uri házból. Éi la ludiam mi következik, a furcsa  kin 
ember ia 0 itagvoa szomorú volt. Ei ls panaszolta. 

Éi anciv kisemberek nevében akartam igazságot 
aaolgaíBtnl. Hónapok óta n>m aludtam rendesen, 
tanú mányoatam Kelet és Nyugat bölcseletét éa fölényen 
iudksra tetlam vz^rt, sokat tudtam, csak egyel nem. 
Azt nem tultam, hogy még ilyen esetek le lehalnak. 
Aa embereket nagyszerűeknek képzeltem, olyanoknak, 
akik szabadok, nagyszerűek — és én béketervet vlsaak, 
fi  óaófusnak  ciaptam fel  éa nem gyarló embernek, moat 
mit csináljak béketervemmel? 

— Várjon csaV kicsit — mondottam — menjünk 
kl a v&ro=i végére. Útravalóul egy kis nyári kolbáait 
hoztam magammal. A béketervvel megsütjük a kolbásrt 
A papír legalább nem megy kárba, ^p most tanu'tsm 
•at a módsnert. 

Basel a furcsa  kis ember nagyot sóhajtott és en-
grd»lmeak<>dett. A város vécén tűzet gtujiottuok. A 
békttirí nagyszerűen égett. E1 égett, a to básat mtf-
sütöttük vele és megettük. A furcsa  kia ember filai" 
kezet fogott,  kalapját megbökte hüvelykujjával és elment 
vissza, amerről jött. A nap ép lenyugodott. Vórö? 
garakat vert vissza éa a kis etnbar távolodó ároyéki 
jobban és Jobban enyészett el, eltűnt. 
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g y e r g y ó i ţ l ţ t ROVATVEZ BTO : CSIBY LAJOB. 

D. 1«trata Mloeson, igaaaágflgyl  miniszter. 

Városfejlesztés. 
Hogy városunk lélekszáma mennyiben 

gyarapodik .lelkiekben*, nehéa volna meg-
állapítani. Halandóságunk annál divatosabb. 

Közben a varos, legalább is a piactér, 
erősen épül. Ebben a tekintetben nincs építési 
váUág, semmi neházcég. 

A város nem hagyja magát. Ebben az 
izgalmas éa drágaságban fu'dokló  légkörben 
sem. 

A régi piactér egészen átváltozott R'gi 
sétatere évtizedes fáival  ma már a múlté. Ugy 
az emiékek, mnlyek ahhoz a régi, kövei ki 
rakott piacteréhez, meg parányi sétateréhez 
fűződtek. 

A mai rohanó életben bizonyára furcsán 
hat, siratni a multat s mindent, ami hozzá köt, 
azt, amit lebontottak, kivágtak, ledöntöttek, 
megsemmisítettek. A város történelmi etiljét 
sajnáljuk, minden ócskaaágával... 

Városunk épül, terjeszkedik. Parkíroz, 
kövez és fényeBen  világit... (Világítás a mi 
városunkban is van, de a fénye  egyre tompul 
s bár a „supra co'a" teánk ragadt, a r'g be-
ígért uj erőgép beállítása késik. Szedő.) És 
mind a város kellős közepén, a város szi-
vében 

A város klllső tája? 
Erről most ne beszéljünk. Bizonyara ezek 

is tervbe vannak véve s ha msjd pénz lesz 
rá, azt is megcsinálják. 

Türelem. E'végre nem lehet mindent egy-
szerre. Aztán meg a Vapu'-ucoa az állomásig 
u'eágoaon is hosszú. Egyelőre az is elAs, ha 

öntözni tudjuk... 
Csak a kőprizsmákkal állunk rosszu'. Az 

állomástól a vároa közepébe vezető u on, a 
város szivébe, ahol ma a nagy városainkhoz 
hasonlóan pirosan rikitó .Ősin" reklámok ég-
nek .. 

Kedvea olvasóink bizonyára nem a ba'a-
d&s, fejlődés  elleni akarásunkat olvassák ki 
ezekből a sorokból, csak összehasonlítást aka 
runk tenni a szép éa célszerű, a jó éa nélkü-
lözhetetlen között. A város szépészeti éB a 
lakosságnak egészségügyi, a spert és gazda-
Bigi élete szempontjábói ? 

Tisztelettel kérdezzük: Miért nincs váro-
sunknak egy kiépített eportarénéja, strand, 
vagy városi közfürdője? 

Fürdőszobáinkban minden rendelkeséere 
áll, csak az egyetlen viz hiányzik, mert nincs 
vízvezeték. 

Sétaterét nem ia kérdezzük, hiszen adott 
nekünk a Teremtő szebbnél-szebb sétateret... 

Egy város fejlődő  életében mind elenged-
hetetlen valami, ami szerintünk egy kicait a 
kulturáboz is tartozik. 

A vároa fejleaztáa  éa annait szépítése caak 
igy volna jó és örvendetes valami. 

630 lejben maximálták a készcipökárát 
A nemsetgazdasagűgyl miniszter rendeletet 

irt alá, mellyel a cipők árát maximálta. — A 
Dermata, Alexandreecu, Mociornî a, Fiit éa Car-
men gyárak árjegyzékét a nemzetgazdaságűgyi 
minisztérium ellen jegy zi A láttamozott árjegy-

zék az üzletben kifnggee/^ndő.  Az előirt ár 
minden cipőnél fallüntetenM  A többi válha-
tok n^m léphetik át a miniszteri r^ndelethez-
Cia'o't árjegyzékbe ti leí>zögt:7»it árakat. A cipőn 
jó enyaeból, valódi ta!pp*l készítendők. A ren-
delésre szálii'oit cipók ár* színen ibh^r. BZ 
árjegyzékhez alkalmazkodik. A megye s;<ék 
helyen evő müh^-yek 10 százalékos áremelést 
eszközölhetnek. A >uxu«cipőt árusító üzletek 
>a műhelyek engedélyt ke>! kérjenek a nemzet 
gazdasági minisztertől, vngy helytartóságoktól, 
áraik azonban nam halad natják tul az 1940 
március 4 i árak a . Az első, tehát a nagy gyá-
rak termSkait szabályozó táblázaton a követ 
kezó árak szerepelnek: box (Fekete és barna) 
cipők 630 lej, duplata'pu 765, női cipő 590, 
o^ievraux és box fáloipők  685 lej. A rende-
lésre készült boxoip5, varrott talppal 1100, 
félepő  1000 lej. B ilfdldi  lakbeipő 1100, ím 
portált lakcip4 1300 lej, NÓi chevraux cipó, 
varrott taippil 1160 lej, box cipő 850 lej. A 
táblázaton még számos, külömböző kategóriák 
hoz tartózó cipő árának szabályozása szerepel. 

Uj rádió szaküzletemben 
elvállalok bármilyen javítást. 
Akármilyen tlpu'u és bárkitfii 
vett rádiókat leggyorsabban 
javítok. 

üj, nao teljesítményű aMatortöltő berendezesemmel 
töltéat leggyorsabban végaek. 
Hloden akkumulátort aaonnal 
töltésra kapcsolok. 

Rádió Vécsey 
Merourea Ctuo, Str. I. C. Brailana 49 

as Url Kassinó épflletáben,  a régi Qilettel 
ssemben. 4— 

Vajda János. 
1820 májúi 7-6n született Pesten a magyar Urá-

nak egyik legnagyobb köitóje: Vajda János. Egész 
költéssetet aa élettel való meghasonlás tölti be. A lelke 
már telve volt csalódással is keserűséggel, amikor az 
irodalomnak Baentelte életéi. Mindazok a mel.'őzéBek, 
amelyek érték, aa évek múlásával egyre több keserű-
séget, majd világgyülöletei ebresatetlek lelkében, amely-
nek következtében e lvonul teljesen a vl'ágiól. AB öreg 
kor nélkbióaóaeilői a magyar kormány kegydija men-
tette meg, amelyet 1897-bea bekövetkezett haláláig 
folyósítottak. 

Vajda Jánoa Ural költfi  volt. Schopenhauer fi  ozo-
flája  és a blndu világ saemlélet nyilatkozik meg böl-
cselkedő költeményeiben. A világ egy örök körforgá<, 
r̂fik,  bujkáló, egymásba ataibkuló energiák játékát 

saemlélhetjük ; amil a természet megragadott, forgatj«, 
cserélgeti, átalakítja Időtlen-Időkig: fű,  ember vagy 
falevél  csak pillanatnyi látszólagos megnyugvásai az 
egymásra ható és rövid ideig egyensu yt tartó erők-
nek. P.henéa nincs; a halai is csak pillanatnyi meg-
nyugvás, ami bele kerüit aa őrült forgatagba  nem 
nyugodbatik meg. Ba a természet kegyetlensége. Vagy 
talán álom aa egésa élet és a halai fog  a valósággal 
megismertetni? Ezekkel a kérdésekkel viaskodik Ő.-zl 
tájék; Borongás; Végtelenig; Nádas tavon; A véi 
erdőben; Htlál elmtt köitemenyeiben, de megnyugvást 
nem talál. A koamitua tragedia melietl a maga egyéni 
tragédiáját IB megéaekll: a meg nem érteti nagy em-
ber magányosságát (AB üstökös, atb.) Saerelml költe-
ményeinek legnagyobb részét Glná-hoz iatézle. 

A Magyar Mérnökök és Épitéaóek 
Nemzeti Szövetségének kisebbség-

tndományl pályázata. 
A Magyar Mérnökök éa ÉpltéBzuk Nemaetl Szö-

vetaége a magyar Ifjúság  tájékozottságának és szak-
értelmének előmozdítására az ország határain kivül élő 
magyar nemsetréssek életével kapcsolatban az egyetemi 
és főiskolai  ifjúság  résaere pályázatot hirdetett e kér-
désekkel foglalkoaó  értekezések jutal maaáaára. 

A pályázaton a magyarorsaágl tudományegyete-
mekre éa a műegyetemekre beiratkosoit rendes és szi-
gorló évüket töltő, végzett hallgatók vehetnek riszt, 
valamint a többi főiskola  hallgatói Is. A pályamunkák 
teíjcdalme nyomtatásban számítva két és tél,  három 
Ívnél kevswbb nam leheL A Szövetség két egyenként 
250 pengős, négy 200 pengős és hét 100 pengős pálya-
dijat tis kl a pályamunkák jutalmazására. 

A pályázatok felett  a Mérnökssüvetség által fel-
kért egyetemi talárokból éa a kisebbségi kérdés zzak-

A S S Z O N Y O M ! 
Mi önnek örömet saenünk éa kereeethes Juttatjuk 
Otthon, oaaládja körében, 

b-t visárol egy „Trloo-Record" kézlkOtdkéazUléket. E készOlék 
kezeléeére Ingyen tanltjuk meg ön t néhány óra vagy nap 
alatt míg akkor la, ha azelőtt soha nem kézimunkázott. Egy 
nip alatt annyi mank&t végezhet, mint kOtitükkel egy hét 
alatt Egyetlen mozdulattal 60 om.-es Bort köthet, tehát néhány 
óra alatt pulóvert, blnzt, keztydt, fürdArnhát  vagy bármely 
roházatl cikket készíthet. 

30*/,-OB anyag megtakarítás. Uiaden minta köthető. 
Ulodeo íon&lra alkalmas. Ilonkája kízmunka, fogyasztható, 
szaporítható is fejtheti. 

A készülék kezelése élvezetes és változatos, ára olcsó 
csak 1500 le). 

Vételkotelezettség nélkal megtekintheti Özemben a osik-
megyei fdlerakatnál: 

Cseh Gabriella női kalapszaloojában, 
Uerourea-Clae, I. C. BriUsnu-asoa 31. sz. 

értőiből álló birálóbisottBág dönt. A gépírásos pályamun-
kákat a borítékon „Pályázat" jelaéssel, jeligés levéllel 
ellátva 1940 október 15-lg besárólag a Magyar MárnS-
kök éa Epitessaz Ndmzrtl Szövetségébe (Undapaat, IV. 
Rjáltanodi-u. 19.) kell beküldeni. 

A MiroökBaövétség fenntartja  magának a jogot, 
bogy bárhol közölhesse vagy kiadja a pályadíjat 
nyert munkákat. A kiirt pályatételek kösU felemlítjük 
a következőket: 

1. A román „nemzeti ujjáaaflletésu  mozgaúna éa 
a romániai magyarság helyzete. 

2. Terveaet készítendő a uékely kulturális auto-
nómiáról. 

3. Migyar lfjmági  mozgalmak Erdélyben. 
4 AB erdélyi magyarság kivándorlási mozgalmai. 
5. AB erdslyl magyarság közegészzégUgyi belyaete. 
6. AB erdélyi magyar nólársadalom belyaete ós a 

magyar-román házaaságok problémája, tekintettel az 
erre vonatkoaó román uaktannlmányokra. 

7. A magyarság belyaete Balovákiában. 
8 A kárpátaljai terület különleges helyzete a 

magyar köslgeagatásl jogban. 
3 Van-e külön felvidéki  magyar Mellem ? 
10 A saeib—horvát kiegyezés. 
11. Magyar kisebbségi sajtó ÓB irodalom Jugo-

BBlávlában. 
12 A horvát bánsági magyar saorványok helyzete. 
13. Közegészségügyi szövetkezetek Jugoaaláviában 
14. Rimán népesedési atatlaatlka tekintettel Er-

dély re. 
15 Aa Ipari munkáaaág belyaete Brdélyben. 
16 Autarcblkus törekvések aa utódállamokban éa 

aro't hatása a magyar gazdasági életre. 
17. Tdchslkal oktatás aa utódállamokban, össze-

hasonlítva a magyar technikai oktatással. 
18. KÖalekedésűgy Erdélyben. 
19. A kölcsönösség jslentősége Magyaroraság és 

BB utódállamok Idegenforgalmában. 
20. A kárpátaljai Idegenforgalom  fejlesstésének 

jelentősbe hazánk közgazdasági érdekelnek szempont-
jából. Esetleges más köBeíebbl adatokat a Szövetség-
ben lehet kapni. 

Vidám sarok. 
Engedolmoa ápolónő. 

E<y Igen blres orvos egy napon megkérdaste aa 
épslónövórl, miként órai magát aa egyik beteg. 

— N »gyon rosszul. 
— N zie nővér, — Intette meg ekkor aa orvos, 

— i yet eehasem saabad mondania. Ilyenkor aat kell 
felelnie:  „a beteg azt hiszi, hogy rosszul van." 

Máannp az orvos ugyanezekkel a saavakkal for-
dult ai ápolónőhöz. A kioktatott nővér most már Igy 
felelt  : 

— Doktor ur, a beteg aat hiszi, hogy meghalt. 
Lelkiismereten óra. 

Pulykavörös klpü, feldúlt  úriember ront be aa 
óráihoz 

K4rem. ea mégis Cíak hallatlan, Idehoztam a 
zsebórám»' azzal, bogy naponként másfél  órát késik, 
maga átvette azzal, hogy meglevllja Itt tartotta két 
hétig, felszámított  a javításért 100 lejt éa most aa óra 
cupoként máafél  órát siet. 

— Pontosan másfél  órát alet? 
— Pontosan máafél  órát. 
— Sióval ugyanannyit, amennyit aaelőlt késett. 
— Ugyanannyit. 
— Akkor rendben van. 
— Htgy-hogy rendben van? 
— Most hosza be a restanciát. 

Telitalálat. 
— Annyi köamondást ismerek, hogy minden em-

berre találok egyet, ami ponto ian ráillik. 
— Hm... hát ml lenne aa a mondái, ami például 

rám Illik? 
— Akinek aa Isten hivatalt adott, ád hoaaá óeat ia. 
— Da hiszen nekem nincs semmiféle  hivatalom I 
— No lá«ja... es aa 1 

A védokeaés. 
— Vállalja el ügyvéd nr a védelmemet, kabátlo-

pással vádolnaik. 
— Hogyan? Már megint? Hlsaen három év előtt 

már védtem magát haeonló ügyben. 
— Hát nem kívánhatja, hogy három év után la 

ugyanabban a kabátban jáíjak. 
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* M M « t t a m l t m a k W l . 
Saent István halála. 

A magyar nemzetnek a kereaaltény hitre való átté-
rltéae o*gy aldoaatekat követelelt Bár a tórltós munká-
jában reiiii v<sll nyugat minden nagy nemsete, aaért két-
ségtelen dalog, bogy Baent István bölcseaaégaben az uj 
bn nem veazeiyeatetie a nemaet különleges enékeil. Aa 
uj hitet átkerüli rasaabnl a magyar nemaei lealóre, 
ajélkül, bogy áUamepltö ásalal la klveaaett volna. 
KgyOb&ent csakhamar rákerült a sor annak biaonyltá-
u&ra, bogy valóban a nemzet tulajdonává lette i-s 
Qjiitnak ea litvánnak nagy újításaival ea pidig aa 
oraaagon keresztül vonuió keíeaateaekkel együtt átmenet 
volt a nemzet eletében. 

Amint Ismeretes a magyarok elaó kereaatiny 
királya litván, fiu  utód nélkül hunyt el. Nagy válsá-
goi, e.ós küzdelmek állanak be, amelyek nemcsak 
Szent litván müvei tettek kockára, hanem a nemaet-
iick európai független  életet la. Él ezekben na ese-
ményükben a keresztény hit Bsertni éa frank  mintára 
bsrdodazeii királyáig, műit litvánnak politikai alkotása 
elleutailott minden megpróbáltatásnak. 

A keraBateny királyság egy pillanatig sem vet-
kőztess kl igaz lényéből a nemzetet sem független-
aegen caoroat nem ttlött. Hi István utódának idsjén 
— akiben alig van valami magyar — egy percig ea 
a veaaaiy feltűnik  ugy az ege>ia nemaei öazzerogása 
megsemmlailéaael fenyegeti  mindazt, ami Giaa óta 
történt. 

Libet tehát vlssaa nyúlni eaar esztendővel a tör-
ténelmi multunkba. Fel lehal forgatni  azokat aa Időket, 
amikor aevaredoi keadeii a nemzet ea amikor annyi 
v-)r eifolyt  az ŐJÍ hagyományokhoz ragasakodó nemaei 
l-miébó, de aoha ne csináijuz ez: a muít kereaéal 
szemr-jnanyó elkeaeredea«el. Aa uj hitre teressel Járó, 
egymást pusattio uagy áidoaaiotbol, az ŐBI hit véde:-
mebea annyit vérző lazadáiozool mdritaüz a törtenelml 
hivatas hitel. H.gyjüuk aoban, hogy mindennek ugy 
hallett lor.soaia es ugy volt jo. ahogyan István csinálta. 
Ne otoztuak senkit, a törtenelem Iitváat lgizoita. O 
elicditoita ezt a nemzetet a ktridztanyaag utján éa h* 
Bok áldozatot követen ls, tekintsük a nemaei erdeké-
ben való uüaaegeaaegoek. NJ láaadózzunk ellene. 
Fogadjuk el István müvet és po,titkai hagyományát 
aaentoek. 

Szent litvánnak több fiu  gyermeke volt, akik 
közül egyetlen egy maradt Bletoen H inrlk, magyarosan 
Imre. lurd hercegei uagy gonddal naveue, a kerasa-
wny hitben való neveiieieset Gjliéri püspökre blala. 
laardi, a szent atya unlto fli;  meg atyja életeoen, 
ífjusaga  virágában elragadta a hilai. htvannak N ,mat 
orazaggal videlt haboruja után, amikor Hiurik német 
király a bjKeköUij megerósiidsére Magyarorzi^ba 
látogatott, a ti fatele  téré rendezeti Ved tssaton egy vad 
kan agyara alatt Vbraatt el, Imre hjiceg a magyar 
korona varomuiyosa, 

litván elete örömtelenné vált. Nigy müvén ik 
fo.yiatoáat  olyanra kelleti biaula, aki nem volt aa ő 
varé ta navoladd. — Érthető ba megktzdódóM a trón 
crozlese kOrül aa udvari á'máoy. 

ijtvannak nem volt e.ó tiu leBtvére. Így a leg 
kczeisbbi r^ioesága alyjan&z, üiza öccsének Mihaly-
uak nemzetsega voit. A ku.fóz  megegyeznek abb&o, 
hogy Mihaiyuak kot fii  volt Vazul éa Szár LÍSBIÓ. A 
trooóröklés köruil izgalmak során Vaault a legköiolübal 
trónórózózi NjltraOaa megvakitottát, mig Szár L^saló 
íi.tuai Eidra, Béla ea Leventének menekülnie kellett 
aé r̂dzagbói. luvan airá.y eilen ii merényletei követ 
tí* ai â(,y lzbeo, Mindezeket a a igyomaayok homaiyo-
tüQ hagyjak hatra. 

I ia azonban blzoayoz éa ea aa, hogy Szent-
Iitváai 1038 augusztus hó 15 én bekövelkeaeit haiala 
u.aj a magyar trónon Ufdeo.o  Pdter, a Volencetól 
O.ÜÍŰH dogmái, Istvanmk uuoknoccse követte. 

Szem Utván nagy volt. Kár, hogy aa egyháal 
töítaoeiirid az állal, bogy a vallási tökéletesség mtnia-
kepsnek akarta beavatni aa utókornak, letörölte lé-
nyt nek igyenl vouáaait. Az Ő uralkodása alapozta 
meg aa Árpad kardjával mtgsaerzdtl ea a Qjaa fejt-
djlcm poiiukal lángeaaevel a keresztenyaég u íjaira 
terelt otmzaiel. Nevezetes dolog, hogy * legharcosabb 
uumz u eieó királya, dicsőséget, viiág;úrién&>i hlruevei 
Leu a fcáboru,  hanem a baze müvénez, nem a rombo-
la^n.k, hanem az alkotásnak kissönl. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Magyar Nepközöaség elnöki tanaosá-

nak iileae. Bziff/  M.z.os eioocietsvói május hó 1-én 
Koioasv r̂on lilost tarioit a Rzmánlai Magyar N-p-
köz-jzáég tjioö*i tanacsa. Ugyancsak május 1-éu üieal 
tartottak a Nemaell UjjáEzl.eiÉs Fromjanak magyar 
f  jtaoacioaal is. A Magyar N^pkczizaég einötl tanácsá-
nak üieaén Csikvarmegyét dr. Kolumbán Jóasef  kép-
vine.te, mint a Nispköaösaég megyei tagoznanak elnöke 
ea rbtat veit aa üteaón dr. Kiváta Karoly képviselő. 
A lanscjkoaások a romániai magyart ág Időszerű kér-
deaeiv-U foglalkoztak. 

— Megkezdik a poatatakarék botétek ki-
flzeteaét.  B^rihd lguacz dr. magyar képviselő arról 
tájékoztatja az érdekelteket, hogy aa lileiekeB minisz-
ter utasította a poBtaveaerigaagatóaá'ot a régi magyar 
posiatakarékpenaiárl betétek kiflaet'aének  me^kea-
desére. 

— Haláloaáa. öav. G;gó György né saGl. Andrái 
Rozália, 80 évea korában, 87 evl özregyaég n'á >, 
április hó 28-án meghall Cnlktaplccaán. Tameteae 
áprl.is bó 80 án volt a község általános réaavéte mel-
lett. Blonnytat 6 gyermeke, aaámoa uaolá)a éa déd-
nnokaja valamint nagyuámu rokonaága gyaaaolja. 

— A Munka és Jókedv ünnepe városunk-
ban. Románia egész területén május elseje a „Muoka 
és Józedv" ünnepe volt. Városunkban május hó 1-ét 
hivatalosan la megünnepelték A hivatalos lat ntlsstele-
teu Drlmba Ioalf  ezredez-prefektuz  vezetésével meg-
jelentek aa ÖB4BBB katonai éa polgári hatóságok, ipari 
kereskedelmi Bierventek. Aa ünnepi beszédit Borcan 
Ioan gör. kel. lelkéaz mondotta, amelyben méltatta a 
komoly munkának minden nemaet eletében döntő fon-
toaaágn sserepét. 

— Bndapeaten maghalt Bangha páter. A 
magyar kalollciamuBnak rulţos g»á sa van. Április 
hó 30 án, hosBaaB betegesked s után, 60 éves korában 
meghalt Biogba Bala Jezsuita aaeraetes, a legklvá'óbb 
magyar köalrók BB hltezónokok egyike. B«ngha Páter 
a aaáaad elején tűnt fel  előbb hltazónoklatokkal, majd 
Írásaival. Aa .Alkotmány* cmll katholikus lep veaér 
cikkírójaként oraaágoa sikereket aratott. A politikában 
la Bserepelt és a magyarországi katholikus moagalmak 
egyik vesető egyénisége volt. 

— Dr. Gyárfás  Elemér köBbenjáráaára fel-
függesztettek  a oalkazentdomokoBl kőz birt o-
aoaaag két millió lejoa bírságát, A csltsasnt-
domokosl köablrtokosságo^, a pénaügyl k£z<gek kéi 
mliiió lejes bírsággal Bujtották. A páizlgyl hatóságok 
aat állitotiét, bogy a közbirtokosság tiltott erdők lter 
meleat foyiat.  Biael saemben a tény aa volt, hogy a 
köablr.okoiság egy saéldöntött erdőrészt leltározott 
abból a célból, hogy arra a (ztttBéges kitermelési en-
gedélyt aa erdésaetl hitóságoktól megszerezhesse. 
Tudvalevő.eg a faállomány  poatoa leltára előtt a kl-
iermeléal engedély meg aem szer< zbetó. A kPzblrtu-
koaaág álliláaa aaerlnt tehát jogl ag még a kitermelés 
meg Bem lndu hatott akkor, amikor a pénaügyl hatósá-
gok a két millió lejes bírságot megállapították. A köa 
blrtokoBság felkérésére  Dr. GyárfáB  E emirci kmegyri 
Bsenátor vette kesébe aa ügyet, aki e járt a pta ügy-
minisaternél és ticerűlt 1B felfUggaFZ.Ftnl  a blratgo 
mindaddig, amig a bíróság ltéleU-t boa, tbbeo tz olyan 
nagy jaleniő'égü és a cilksaentdomokosl közb.rtokos-
ság éleiét egészen megnyomorító milliós bírság ügyében. 

— A „Ssekeiyaég* u| mígjelent Uinepi száma 
málló megemlekeaBakent a Székelyföld  leírójának, 0 bán 
Biláasnak van sBeatelve. Síülat <senek, tanu'ó Ifju  á 
gának, halálának eddig raszletelh/u nem Ismert pontos 
ndatal kerültek most fdlaalnre.  E étéből vett esdtek, 
munkájának értéke ő Ismertelése, kl»gésaltó Bda'ok 
(Bigyl vár, Tuinád környékének kiránduló helyei, >-tb.) 
ortézes képet adnak a ntgv székely munkálkodásáról. 

— Fenyes nappal leesett egy ostlr Csík 
saareda varos aselen. B>110 Biilut cslztaploczit 
gaedí c tir < feiyai  uapp tl míggyulladt. Ntháay p-rc 
alatt a faépület  egéaaen lángokban állott. Mrj a íüz 
oltóság kivonult, megmentésére gocdolnl Bem lehetett 
A tűa okának tisztázása érdekébon nyomoaásl Indított 
9 csendőrség. 

— Fagyok jégverés. Mindenképpen rendellenes 
Idők járnak. Apriua 30 ra vlrrzdó'ag a hőmérő nyolc 
fokkal  a fagjpont  alá tzál otl, e mellett p-dlg a var-
megye több r*?z-b»u nagy jigvlharoV valtak, A ><z> 
katlan fagtok  sz amuty Is b^tra maradott mezőjtzdi 
íázban nxg/ károkat okoztak. S)k belyen a uva-il 
tiust kl ke:l szántani. A rügyező gyümölcáftkat  ! 
«(•naaa érlntetle a fogy,  amaly május l én, 2 án és 
3 in IB változatlanul tartott. A sok minden megpróbá 
tatás között csak az hiányzik, hogy az Iddj áráé 
IB kegyetlen legyen hoaaznk. 

— Felakaaatotta magát egy 74 evea aze-
kely ember B ró F renc 74 evea gyergyóalfalvl 
<*adát órákon keretz Ul ür^dmsnyle'enül kerasték boziá 
:«r oíól. Eredménytelen fáradozás  után a bát pad'átár% 
IB fí'.néztet.  K itségbeeseiteu állipltották meg, hogy 
aa öreg 6mber ház» p.idlásánik egyik gt-r-tedtjara fel-
akasztotta magát t>a már órákkal aaelőtt meghalt. 

— Vlllámosapáa. Poter litván 38 évea teke'ő 
pataki gazda » önzőn Bzántolt. A szokatlan tavasai 
Időjárásban hirtelen vihar keletkezett éa egyik villám 
o máalk után cs pott le, amelyek közül egyik Pdter 
litván ekéjébe vá^o't bel». A vlllâmcirpts következ-
tében aa eke elé fogott  kát teháa aaonnal e puiatu't 
mig *z ember elvesatette besaá.'ő képíBSégét. 

— Öngyilkosság. B?cse Fsrenc 80 éves calk 
faentm  hüyi lakós, betegsége mlat'.i elkeseredésében 
felakaeztotta  magát 

— Maghalt Magyari Imre, a neves oigány-
prlmáa. A magyar c iraovieaehz^knnk n»zy bülot'ji 
van Bul p'Blen elbunvt Migyarl I re, a neves clgány-
prim's akit a ml közönségüuk is jól lsm«r a rádióbó 
és lemeaelről. Mir édeshpja idős Migyarl Imre lsblree 
prlmásl cialádból saArmiaotl ós snyrl ágon rokonság-
ban âl'ott a legnagyobb e'ődökkel. A most elhunyt 
Magyari Inre érettBégl \Usgat tett ÓB aeneikadémlát 
végzett a mint zeneszerzőnek értékes művel marad-
tak fenn. 

— Rövid hírek. A román közöktatáBUgyl ml-
nlsater drakM szigorral magbüntetett két tankönyviről 
aaért, mert a könyv a legképtelenebb hibákkal jelent 
meg. A könyvben például a D'yesater a Dunába öm-
lött ; J ei, G tlati, sőt Casrnovlcs városok pedig mint 
Bisaasrábla ékeftégel  eaerepeitek. A könyv irói meg-
érdemelnek mlid;n büntetést. — A román kormány 
limét erélyes intézkedéseket foganatoaltott  a drágaság 
leküzdésére. Miután a cipők, szövetek, késs ruhák. 
egyeB élelmiszerek éa meaógazdaaági cikkek árai meg-
fizethetetlen  árakat értek el, a kormány elbatárosta, 
hogy azokat aa üzleteket, amelyek a márciusban meg-
állapított árakat túllépik, egy héttől egv hónapig be-
zárják. — A román bellUymlniaater foihlvje  a kSs-
flgyeimet  arra, bogy csak a Nemaell UjjázaUletés Arc 

vonala által rendezett gyüléaik éa egyéb politikai 
terméaaetü megnyilváanlások vannak engedélyeave. 
Mind * etyéb politikai jellegű propagarda, bármely 
módoa fB  bármely formában  jelentkezzek li, aLeidv 
ményeaókel ÓB réBalverőket kltesal i ü t 'éí>y azigorá-
nck. Ujyetiohan szlgoiu elbárá>baD fogónk  részeaOlol 
aaik la, akik csoportok és sejtek fo  májában, vsiry 
b-trmalv máa módon politikai jellegű társulatokat ala-
pit-,na»-, felvoDUások,  t a j dijak gyűjtése vsgy bármely 
más tiltott pilltlkal tevékenység céljaira. — T-ilaru 
Cor olan dr. Saamos txrtomány kormányaója a román 
l-mvéti ünneptk nlstt nyilatkozott a sajtó munkás»! 
előtt Kijelentette, bogy a román n/pet a kisebbségek 
felé  a legőszintébb megértés vágya ha<ja át és ugy 
lá'j i, elérkezett az a p'llnnat, amikor a megértét köl-
csöoösaégének mindkét oldalon egyformán  őszintének 
kell l< nnle — A román hivatalos lapban most jelent 
meg a tel< pltésl törvény, amely szerint a telepítések 
cél|át szolgáló fö.'dakra  ciak román nemaetlségü Ble-
mélyek telepíthetők. Egy-egy telepes 10 hektár földe», 
h^zheilyet ÉB kertet kap. — Anglia elhatározta, bogy 
0 asKorszég kételyeket támsBztó megatarlása miatt, 
nyelőre nem engedi, bogy kireakedelml bajéi a Föld-
kjzl tengeren közlekedjenek. Uiasiláat sdott, bogy a 
jövőben Afrika  körű hajózásával érj?k el távolabbi cél-
iHikfit.  A fáidközi  tenge'l beljaet bizonytalansága miatt 
Erfjiptom  egésa terület9n ia biztonsági intézkedéseket 
léptettek életbe — Az angol miniszterelnök májúi 2 án 
beszámolót tartott »a alsó házban. A hadlheljzetról 
nem basáéit rész eteket. K«rte aa angol népet legyen 
türelemmel, mert egyelőre lehetetlen olyan badmozdu-
lalokról bet z'lel, amelyek még nem fejeződtek  be. 
leérte, hogv jövő hét közepéig ó és C u chili jóval 
többet mondiatu'ik. — A i mit távirati ügynökség 
Kout H m»unnak, a világhírű norvég lrón«k egy kiált-
ványát köz i a norvég u'ph->z, amelyben fdlazólliji  a 
norvégeket arr<, hogy ne harcoljanak a németek ellen. 
— A norvégiai haboru elfő  fejeaete  kétségtelenül a 
n*mtt k g)őze'm-ivel végződött. Aa aego'ok ls ellrmn-
rik B német légi ető f3l°oyt.  Einek ellenére az ango-
'ok n m adj^k f-1  a norvég hadszíntere. — Amerika 
te j a m j )t latba vetve aaoa dolgoaik, hogy sz ru*6pal 
háború kiterjed úét megakadályozza. 

LISTA  DE PRETURI  (Artéblitat)  a Itöistlk-
tégleti  cikkekről  regyeekeretkedik  részére, 1939 
ér a ősember  18 éa a Hiratilos  L*p208 számában 
megjelent  rendelet  szerint elkészült,  még pedig  ez 
ősszei  árucikkek  felsorolásával  valamint a Biroul 
Speeulei-hoz  Bejeleitő  lepok,  bogy mely időtől 
medd  g az árucikkek  árai változatlanok  maradtak. 
Beszerezhetők  a Vékir  könyvkereskedésben  Csík-
szeredában. 

Keresünk állandó foglalkosásra  kézlkstésbea jirUs hölgye-
ket — Jó megieieDésíl l a t e l l l g e n s hölgyek eldoybeo 
A .TRICO RKnOliU" kézIkötákészQlék megyei fdképvl-
selete: C S E H Q A B B I E L L A , női kelepszalon M.-Clao 
Cslkszireda, 1. C. B:S-,lana-aoo» 31 sz&m. S-S 

Eladó a Gyilkostónál 
1500 negyzetmeter telek, legszebb 
helyen. Oim a kiadóhivatalban. 1-4 

Lakás kiadó, központban, 2 szoba, konyha, 
kamra, kert. Cim a kiadóhivatalban. 

Publicaţie de licitaţie. 
S^ aduc* la cuaoş'.ioţi olor interesaşi, ca 

Ii ziua de 11 Uftio  a. c. ora 6 p. m. se va 
(ino la etnodUria Gimnaziului B Petru Ru-pţ" 
din Marcur<)a Ciuc licitaţie publica pentru procu-
rarea a c.rct 100 siflajeni  lemne de foc. 

Ofertele  se primeso p&aâ in ziua licitaţiei. 
Caelul de sarcini Be poate vedea la cancelaria 
şcoilei Ii flacire  zi îitre orele 10—12. 

D rector, 
Sp. T u d o r . 

Secretar, 
Indescifrabil. 

yOtOIOtOiOIOKX S XXXOOOlOKXXfl 
fi M O D E L L KALAPOK 

tla u p a z k é z t «1 termák a ls iá 
M árbaa, BnL«vtMlat ]B.«td]K 
8 VBNCZBL TANÁRNÉNÁL 

S Ugraaatt kéaaftlmek  mlmdem-
s uemA aöl kalapok aiaöraadfl 

K i anyag hanaáadásával. KalaMk 
•talakltáaa a lagrlvldebb Idő alatt, 

lua, I . 0. Bratlaau (Qlmaá-
alnm>-uooa Ul . aa., a Sörkáa kAaaléboa. 

2 drb. díszes villany függölámpa eladó, 
Mdgtekinthetd: Str. Roaetti 22., Csikaiereda. 

i iwrt * Vikit MgyttvomJiláhu, Kmm^tn 

Töltö-tollak javitását és tisztítását 
vállalja a Vákár-üzlet. 




