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Anyák napja. 
Májúi aa ezatendő legeaebb hónapja. Aa eaemé 

nyekben rohanó világnak tzskben a nehéa napjaiban 
Be fe'edkeaittnk  meg ebben a hónapban ez Anyák 
napjáról. Szenteljük meg eat a napot óailnte szeretet-
tel ÓB áldoiaunk meleg rBivvel esnek a legaaentebb 
trzésnek. 

Háború dühöng a fö'dön.  Sok aaenvedéa ÓB meg-
próbáltatás vár a földi  emberre. Rk kell kéaaülnle 
mindenkinek arra, hogy vlaelnle kell a rámért csapá-
sokat 

Ds mindeaek kőzött a szenvedések köaött, amelyek 
A vl'.ágra saakadnak. legtübb «z Anyái nak jut ki lámát. 
Aa Édesanyáknak, akiknek ebbrn a pillanatban Is már 
esrel viselik a bóal Baenvedéseknek iegmegráaóbb tra-
gédiáit. 

A halálnak njra bÓBégeB aratáaa kezdódött. A 
Lágy ka*záfl,  amely nemaeteknek rzlne-vlrágát aaokta 
rendekbe vágni, elsősorban aa anyák aaivét tessl ke-
mény próbára. 

A mai május pedig a világtörténelem legvéresebb 
tavasaát jelenti. Az Anyáknak a asenvedések m x'mu-
roát hozta. A könnynek, a gyásznak tengerét 

Hód do'og mi Anyának lenni. H5sleaebb Balv 
k-ll hoazá, mint amilyen a r pülőgépnek, a tanknak, 
a pár cMr-ród-iek halálraítéltjében van. 

És az Édesanya szent fogalmában  mindent nceg-
találhat.-z. A hősl saenvedés csúcsteljesítményére képes 
BZIV mellett milyen ragyogóak aiok aa éraések, amelyek 
u;van»zok minden Anyában. A n^met, a fim,  «a angol, 
a francia,  belga, holland, norvég és ÍZ orosa Élesanya 
ls egvformán  sir. 

Elekben BB időkben tehát különös gondnak legyen 
ennek a nagy ünnepnek a megsaentelésáre. Vagyük 
nagy nagy aaeretettel körül a családi élet koronáját, 
k>. Anyát, akinek a gyűlölet ma ismét töviskoronát 
nyomul a fejére.  Becsüljük meg, állítsuk odi minden 
tlsaieletüok magaslatára. 

Különösen csináljunk knltusat az Anya tlsateleté-
ből a aaékely faluban,  abol bizony gv^nge lábon áll 
ez aa éraés a gyermeki szivekben. Milyen gyakori 
nálunk felé  az Anyával való gorombáskodjanak, a szü ő 
iránti gyülölkcd'Bnek esete. AB öregedő saUlói meg-
verni sem tartozik a ritkaságok köaé. 

Aa Anyák napja mellett ne haladjunk el éraék-
telenül. Fogadjuk a aalvünkbe ezt a napot éa ünnepel-
ek azzal a gyöngédséggel, mint amelyet megérdemel. 
J .illessük külső'eg IB klfej»zisre  e nBp Irintl Bterele-
itlnket. Mozduljon meg mlcdiu család es bár egy napot 
AS esztendőből juttasson egésaen oda annak aa Édes-
anyának, aki B földi  életben egyetlen ősalnte, igaz 
erzeat jelenti minden ember számára. 

Ennyit megérdemel tz a földi  kiaci, a csa'ád 
lelke, akivel legkevesebbet szokott törődni az élet, 
akinek órláBi áldozatait, legtöbbször figyelemre  sem 
méltatja a felfokozott  tempo Megérdemli, hogy legalább 
escrevtgţUk, hofy  van Ed»anyánk 

A nan bábom most kezdődött el. 
A világ Bzeme f  jszűlt figyelőmmel  fordul  nyugat 

filé,  abol m*-jui 10 én hajnalban elkezdődött a második 
világháborúnak és egvntlal a világtörténelemnek leg-
nagyobb verontása Á fegyverben  álló embermllllók 
egymásnak rob «utak ÓB Ho'landlát öt napi ellenállás 
után lehengertl e a csodá'atos teljesítményekre fel-
készült nemet hadigépezet. A holland haderő május 
bó 15 én letette a fegyvert.  Jellemző a nyugaton elin-
dul nagy vérontás méreteire, hogy a holland badiereg 
veBsteŝ ga öt mp alatt saáasaer halott volt. 

Hiilandla lerohanása után a német hadsereg tel-
j ?B erejével Belgiumra vetette magát, ahol a mult hét 
rnindan napján tombolt a harc és a francia—angol 
ezövetaégez hatalmak óriási csapatokat dobtak a küz-
delembe, hogy megállítsák a német előnyomulás. A 
nagytámadások fő  átütő ereje a Namur és Sadan kö-
zöt 1 vonalra van ösizpontosilva. AB ember bele azédfil 
azokba az arányokba, ami eaen a fronton  muakába 
lépett. 

Kétségtelennek látásik, hogy a gépi és emberi 
pusztulásnak ilyen iramát ami most nyugaton folyik 
nem bírhatja sokáig egyik fél  Bem. Ugy néz kl való 
bin a do'og, hogv a nagy német támadiaok célja a 
gyors döntés kierőszakolása. A német haderőnek ebből 
a célból moat több mint BSÓB hadosztálya Indult neki 
a asővetségesek belgiumi frontjának,  amely helyenként 
recsegve omlik, de helyenként napok óta tartó véres 
Utköaetekkel és elleolámadásokkal tartja magát. Baekre 
aa ellentámadásokra jellemző, hogy egyik nap kéteaer 
tank rohant egymáBnak és a repülők aaáaal hullottak 
a földre. 

Levegőben, földön  és tengeren folyik  a mai kata-
launum vérontás, amelyben Iguán még aa elesettek 
lelkei la csatáénak. Tdrméaaetesen kl tudná aat meg-
jósolni, hogy meddig tarthat oz a tempo. 1914-ben ls 

ugy indult el a nagy pusztítás, hogy aa akkori fegy-
verekkel nem tarthat egy két hónapnál tovább, fii 
ötvenkét hónap lelt belőle. A tömeg hisateria alapján 
ma mindenki bele van kapcsolódva ebbe a nagy talál-
gatásba. Ei vissza fojtott  lelegaettel találgatja kl-kl a 
maga Baabadre ereaalett fantáalája  BBerlnt, hogy ml 
lesa a vége ennek a milliós tömegű egymásra roha-
násnak. 

Amíg nyugaton naponként aa emberek ezrei 
pusztulnak, az alatt 0 aaaonaágot Iesl a világ, mint 
amelynek beavatkozásától reméli a háaoru Borsának 
gyorB eldöntését. 

Ebben a tekintetben Bem lehet tudni mit hoz a 
holusp. Litrt, hogy már holnap, amikor ezek a aorok 
napvilágot játnak szólnak NameiorBBág oldalán az olaaz 
fegyverek  De ebben a pillanatban még aa is eppen 
olyan valóaalnUnek látszik, bogy Amerlkanak éa minden 
eddigi Papák legaaenlaliaabbjanak XII. PiusBnak erő-
feealtésel  távol tudják tartani 0 .nSBoraaagot a háború-
tól. Aa evangélium alapján álló örök Rima ma egyet-
len támpont a nagy gyilkolásban, amelynek diplomá-
ciája annyi erőfeaaitéBael  kiserletualk, hogy valahogy 
útját vágja annbk az esatelen rombolásnak, amely 
laasan a viiág valamennyi népéi gyásaba bontja. 

Ba alatt aaonbun elsaánt neki keseredésael ujul-
nak meg a német rohamok Belgium ellen. A ntmet 
haderők a S^din éa Namur kóaöiti vouiloa ejjei-nappil 
folytatják  aa öldöklő rohamaikat, amelynek ugy iátaaik 
nem tudnak ellentállnl a aaöveiBsgesek. A nagy nemet 
támadáanak Így sikerült május 17-en Sjdánnal mintegy 
>z*z kilóméter Baáleaségben átiorul a Magtnot védő-
vonal ezelőtt tiaenkét hónappal Belgium mögött épített 
meghosszabbítását. Ezael megmozdult aa egéaa front 
ÉB kiszámíthatatlan követkeaményel meg caak egy-ket 
nap mnlva bontakoanak ki a német támadás nyolc 
napos nagy eredményének. H i figyelembe  vesszük, 
bogy S;daotól a francia  főváros  a.lg van saázhutiz 
kiióméterre, akkor láthatjuk tzt a ve tizedeimet, amelyet 
a Maglnol vonal áttöreBe jeleni, nem 1b beszélve arról, 
hogy a német badBeregnek ez az átütő si&ere könnyen 
a aaövetaegea haderők elvágását eradmenyeaheil. — 
Brüaaaelbe, a belga főeárutúd  már be ia vonultak a 
németek ea ebben aa iramban mar nincsenek messae 
a csatorna aaon résaétól, ahol Aogila partjai mladöbsae 
30 kiióméterre fekszenek,  A nemet hadsereg nagy 
harci ériékei pedig eoben a köatlsegben ujabb veszs-
delmet jelenthetnek Anglia számára. 

Ezek lehetnek a mostad frontáttörésnek  követ-
kezményei, amennyiben a BzOvetaegesek nem tudják 
ki'ogul a nemet haderőknek a lendületet. Igen lerme-
saeteeeo meg tul frlaaek  az áttörés eBemonyei ahoz, 
hogy tlBzta képet mutaasanak. Egy kel nap azonban 
világosságot teremt enn6k aa első menetnek, stratégiai 
értekeit llleiőieg, amelyből annyi mindaneaetre mar 
most megállapítható, hogy a nemetek a világháború 
első menetét megnyerték. 

A osikmegyei Magyar Népközösség gaz-
dasági szakosztályának sorozatos köz-
leményei a gazdatársadalom részére. 

Tekintettel a mostani ntbéa vl-.zoryokra a Magyar 
Népközözségünk vizetóaége eih-uározta, hogy gaada-
aagl szakosztálya révéa hetenként e lap haaábjaln 
rövid, Idősaerü. gyakorlati gbzdaaágl tanácsokat ad. Az 
eiaó ilyen tanácsok a következők: 

II*  kési  is, de  vetni kell. 
A ml éghajlati viszonyaink mellett a vetéBek még 

akkor Is végezhetők, ha a rendes vetési idő 3 - 4 bittel 
xlmult. Bir a korábbi vetések jóságát senki ketségbe 
nem vonja, mégis számtalan pilda mutatja, hogy a 
késői velésak Is jól sikerültek, különöBen ha az év 
túlságos eziraa jellegű. Kiéri a megkésés miatt Btrnki 
a Tó djét vetetlen ne hagyj», hanem aat, amit eredeti-
leg tervesett csak veBBe el. 

A nedvesség  megőrzése a talajban. 
A termések nagysága a talajnedvesség tartalmá-

val BBoros öasaefüggésbea  van, amit elégge igazol a 
Bsáraaabb évek kevesebb termés hosama. Aa eBŐ 
mennyisége felett  a gaada nem rendelkeahetlk, de a 
talajba jnlott nedvesség megőrnéBét a gaada jól elvé-
geahetl az által, ha nem engedi, hogy talaja iulaágo-
san össze ülepedjen, amit egyebek mellett főleg  a 
gyakori boronáláBok, kapálások segélyével végeabet. 
Amit délelőtt esántollunk, aat délután boronáljuk, hogy 
a föld  ne Beáradhasson kl. Kisebb földeknél  helyén 
van aa a saokás, bogy előbb az egész darabot lesaánt-
sák, de nagyobb földeknél  a boronáláa kedvéért a 
a saáotást meg kell aaakitanl és as elborouálás után 
njból folytatni.  Mindenféle  taposással talajunk nedves-
ségének elpárolgását elősegítjük. Eaért IB fontoa,  hogy 
kapás növenyeluket eorbaveaaük, hogy kapáláskor egy 
állásból eióilüok minél nagyobb területet megkapál-
hassunk. Hmgereléssel la a talaj nedvességét felcsal-
jak, azért ennek használata aagy körültekintést kíván, 

különben több kárt tessüuk vele, mint hasznot. Ha a 
meghengeresett talajt sántán boronáljuk, a hengereséi-
nek ea a károB hatása nem áll elő. 

A kapáliaekkal  ne virjuok. 
A kapáláaokat gyomirtás, levegőaéa ia a talaj 

nedveaaégéuek megőrzése céljából végeazük. A gyom 
mindig élelmeaebb; a nemes növénytől tápanyagokat, 
főleg  nedvességet von el. Eaért mielőbbi kiirtása csak 
hassnot jelent. Sokan a kapálással aaért várnak, ne 
hogy a növényt kivágják. Aa első kapálás főcélja,  a 
talaj megporhanyltása, hogy ea által a talaj nadvea-
aégének elpárolgását akadályoaank ÓB hogy a talajba 
levegőt juttassunk. Uradalmakban például a répánál 
nem is várják, hogy minden répa kikeljen, hanem ami-
kor annyi kikelt, hogy a sor Iránya látható, a sorokra 
léceket fektetnek  s esek mellett a talajt bátran Jól 
felkapálják.  E ső kapáláskor nem szükséges a még 
gyenge növényben Igen köael kapálni. 

A jó kapál ás megér egy esőt. Minél többel kapá-
lunk annál Jobb. A talaj megcserepezéze, gyomosodása 
a kapálás BBÜkségére figyelmeatet 

Óvjuk  fiatal  illatainkat  a hidegtől. 
Nálunk a havasi legelők a községektől rendesen 

oly távol vannak, hogy aa állatok éjazakára nem jár-
hatnak baaa. A téli meleg latállóbos Baokott, havaal 
legelőre csapott borjuk a hideg éjsaakákon Igen zekat 
szenvednek, Jil jegyeazük meg, bogy minden állat 
először saját életssükaégletét elégíti kl a takarmányból, 
főleg  a 37 fokoa  test meleget tartja fenn  a takarmány-
ból. Hi ebea a takarmányból elég tápanyagot nem kap, 
ugy erre a már előre lerakott tápanyagokat hasanálja 
fel,  Innen a lesoványodás. Ilyenkor fejlődésről,  növe-
kedésről saó se lehet. 

Hogy fi  Hal állatainkat a hideg éjsaakákon át 
védhessük, minden havasi legelón egy olcsón épített 
Istálló kellene, amelyet ha egyébbel nem fakéreggoi 
be lehatne födni.  Anyag aa erdőn elég van. 

A köablrtokoBBágok, amikor milliókat érő erdőket 
adnak el, igen könnyen kiköthetnék, hogy a vevő 
épttBen istállókat a legköaelebbl legelőkön. 

Es a vevő cégnek nem jelent nagy terhet, mert 
a fűrésztelepeknek  egy olcsó oszlopokra épített, desz-
kával, bevert oldaln Istállók öaaaeállitáaa alig jelent 
valami költséget, hololt a gazdákat aaáaearea károktél 
mentenék meg. 

Az édesanya a templomban. 
Meg.irkesett végre a tavasa houánk is virágos 

fogatán:  májusi napfényben  ragyog aa ég kékje, a kla 
városi ucca... 

Virágos vaaáraap délelőtt pihentető csöndje és 
nyugalma 011 meg a H»rgita-a!jl saékely vároat... 

A templomi beharangsaóra örömteli, felszabadult 
lélekkel, ünnepi ruhában alet a város lakósaága az Isten 
házába. Asaaonyok, leányok, gyermekek többségben, 
mint mindenhol a világon, de a sötótruhás férfiak  uáma 
is jelentékeny. 

A Bzorgos női keaek által vlrágpompába öltöa-
letott fő  3Ítár előtt megkeadődlk az ünnepi BaentmlBe. 
Az orgona tömör bangón vezeti ba a lépcső-imát és 
keresetvetésre lendülnek a karok... 

H rtelen nyílik a templomajtó. Keretében meg-
jelenik egy harminc év körüli, liaatán, de sserény egy-
aaerttaégg d öltözködött fiatalasszony.  Munkáa felesége 
lehet. F«kete kendő árnyékolja fiatal,  barna arcát 
SótélaaUrke, fehérpettysa  ruha feaaűl  szokatlanul telt 
alakján: áldott állapotban vac... ö.ében ül egy drága, 
rózsaszinU főkötős,  kékszemű, rózaásarcn, nyolc hóna-
poB kis baba. Csodálkozva néal a templom nrl közön-
aégét, pompáját, fényét,  da nem Bir. ABtán a fiatal 
édesanya balkezével szelíden előre blstat oldala mellől 
még három csokros hajviselet!!. ennivalóan bájos kis-
leányt. A nagyobb hat, a középső négy és a kisebb 
bárom éveB lehet. Bar szegényesen vannak öltözve, 
tiszták, rendesek, egésaségesek, értelmesek... Barna, 
égőpiros, vllágoBkók ruhácskájnkban egy darab virágos 
rétet varázsoltak elénk... 

A bárom leányka a biatatáara megindult aa ülő-
padok köaött előre, a .nagyságák" és .urak" sorfala 
köaött a főoltár  felé.  Édesanyjuk ijedten szaladt ntáank, 
alig Blkerült vlsBaatartanla őket és hátraráncigálnia a 
a hátulsó padok felé.  Lsiitt aa arcáról, hogy szegény-
ségüknél fogva  — ugy gondolja — nekik csak hátnl 
lehet helyük még a templomban is... Igy tanulták, Így 
szokták meg ebben a képmutató, farlaaua  világban, 
mely sokasor a templomban ls outálygőgöt alakit kL 

A padsorok kSaötl élénk mozgáa támadt, amint 
ésarevetták a fiatalasszonyt  négy zzép kla gyermekével, 
szegénységének, egyszerűségének királyi kincseivel: 
valósággal lélekrajaás vette körül aa édesanyát. Nők, 
férfiak  arcáról la lehetett olvasni a meglepődést: Íme 
egy igazi édesanya, asszony, aki aem fél  a gyermek-
áldástól I Pedig aaogény aa iatanadtal Négy gyermek 
és még egy • "ive alatt — a mai világba! a l r mégU 



a-Dc oldal. 
O S I E I L A P O K ao. Mám. 

caak Bokl B milyen flatai?!  Ml leu ma|d kéadbb? 
Ei a városi felfogás  dobbeat profánul  a templomi kö-
•önség isivébe. 

Hova tovább aaonban ssnfoltabb  ia uebb lett a 
pillanat, a meglepidéet laéfyenná  változtatta át aa 
áhítatos környezet és halk tlziteletté éa caodálattá 
uelldült a gúnyos lelki felfogái... 

A nők arci lassankint megenyhült Finom asssonyl 
lelkük egyÜttérsA sselld Irigységgel vegyesen hódolt 
a fiatal,  naeginy édesanya assssnyl hivatásának mara-
déktalan betöltése előtt... Meguólall a lelkiismeret: 
vájjon án hogyan faleltem  meg legsientebb aasaonyl 
hivatásomnak, as anyaságnak? Tibben lehajtották JAI 
bodorított bajvlseletű, drága kalappal födött  fejüket: 
emlékezetűibe idaite ea aa egyszerű, jelentéktelen 
munkássiony aaokat a bűnöket a gyermekáldás korlá-
tozása terán, melyeket övek óta elkövettek fenséges 
édosanyai hivatásuk megcsúfolásával... 

Voll olyan nő Is, aki könnyel törölt volna kl 
tópatt, festett  aeemöldökkel Iveit aloméból, ha nem 
felt  volna attól, bogy a lopakódó könnycsepp tönkre-
tessl arca .klkézzliez'-ét... 

A mellékolláron, virágok között ékeskedő Ssenl 
Siúi, aki „Áldott aa azezonyok között", a küzdelmek, 
náliüiöiéia* éjében ssenvedó édesanyák erőssége meg-
simogatta biztató, segítő mosolyával a termő testével 
a há.ulaó padokban msghusódó szegény édesanyát és 
felfogott  kézzel terdspló ártatlan gyermekeit a sslve 
alatt pihegő magzatát... 

Albert litván. 

Útban az ég felé. 
IV. 

2 Kedveno ételem: aa angyalok kenyere. 
Aa ember élő lény, azért életét fenn  kell tartania. 

Mig kicsiny, édesanyja zaját tealével: lejével táplálja, 
aaután meg önmaga tápláikoalk. Mindenki szart farad, 
klizd, dolgozik, hogy magának z hozzátartozóinak a 
legszükségesebb láp aiékol megszerezze. Mennyit mun-
kálkodik az édesapa, hogy verejtékes arankájával biz-
tosítsa családjának a mindennapit. Ea aa ember köte-
leiiege úgyannyira, hogy Ssenl Pál kereken kimondja: 
aki nem dolgozik, ne Íz egyék. Viszont aa Ur Jszuz 
határozottan kijelenti; Méltó a munkás aa A bérere, 
mart abból tartja fenn  magát. Sokfelet  eBznek az embe-
rek, mindenfélét  megpróbálnák, megkóstolnak táplál-
kozás céljából, bogy melyik jobb laO, táplálóbb, A leg-
több peoabe aa embernek aa eikeaéze, a gyomra serül. 
Raogeteg sokat költenek az Ínyenc ételekre, cseme-
gőzre. EIIÓI lesznek betegek, azért van annyi gyomor-
bajos ember, A konyhaművészét zoknál fontosabb,  mint 
aa eleiművésiet. Azt mondogatjak: leiek, lélek, de 
miből eiek. Ezek azt vallják, azért elünk, hogy együnk. 
Pedig az étei caak eszxöi s nem cal: azért eszünk, 
hogy éljünk. Isteni Mesterünk figyeimeslet:  nemcsak 
kenyérrel él aa ember, hanem lilén igcjivel. A leg-
töbo háznál mágia a ezakácakönyv elsőbb a feltalai-
hatóbb, mint aa Imakönyv. An ember ételben is a 
változatosságot Bseretl, az egyformaságot  megunja. Da 
van egy eiedsl, melyet mindenki szerel, nem un meg 
s legtapl&ióDb, melyet kunyhóban, palotában egyaránt 
esznek: tz a kenyér. 

Jizus ls mikor Imádkozni tanította övéit, nem 
buat, süteményt, nyalánkságot emleget, hanem kenye-
ret: micd?nnapl kenyerünket add meg nekünk ma. 

Azonban étkezéskor sokan megfeledkeznek  a lélek-
ről, nem jut eszükbe, bogy az ember testből és lélek -
bői áll. A testet táplálják erősitik, ds a iélek fenntar-
tásáról nem gondoskodnak. Elhanyagolják an imádsá-
got, e nélkül kezdik éz végzik az étkeiéül. Pedig 
J ZQ3 hangoztatta: Keressétek először Isten országát 
b Igaaiágát... Adjátok meg Istennek, ami Istené... Ő 
gondoskodik róinok, szirt kérdi: Ne aggódjatok élte-
tekről, mit egyelek ? A lélek nem étel. A lélekre 
keJena fősúlyt  helyeini. A lélek ls él, tehát táp álnl 
kail. Mikonl a test étel blján elpusatul, uxy a lélek ls. 
Sajoos, csak aa éhsnhalt testeket veszik ÓBzre éa tart-
ják asámon as emberek, pedig több sz éhen ball lélek. 
A lelek tápláléka nem a mozi, zalnhás, szórakozás, 
^lvezet, olvasás, hanem aa égi kennyér. Jásus mondá: 
Ei vagyok aa átő keoyér, maly as égből szálltam alá. 
As én taatem valóban étel. Aki e kenyérből eszik, 
űrökké él és a kenyér, melyei én adandó vagyok, aa 
án teltem a világ életééri, As utolsó vacsoran meg-
alakította a IegmeltéBágoaabb O'.tárissentséget. meg-
adta a lélek táplálékát, az élő kenyeret z felsiólllotta 
az embereket: Vegyétek és egyétek, ez az én testem, 
mely értetek adatik. As Isteni nagy felhívás  óta aki 
a szent áldosáshos járult, érezte, hogy lelke él, egész-
séges és rendesen működik. J<zu»al táplálva lelkün-
ket: angyali életet élhelünk. Gyengül bennünk a rosszra 
való hajlandóság, erőt nyerünk a jóra — a bocsánatos 
bűnöktől megtlsallija a lelkünkat, nagyobbítja a meg-
szentelő malasztot a véd a halálos bűnök ellen. >zérl 
tudtak a bűnbánók kitartani a jóban: Laval iere Érák 
visszatérni a jó útra a megmaradni rajta. Éneknek 
kedvencz eledelük voll az angyalok kenyere. Lelkűk-
ről gondoskodtak ők előbb, a testűkről pedig nem 
feledkezik  meg latén. 

Jézus kétszer azaporltotta meg csodálatosan azok 
kevés kenyerét, kik csak lelkükkel törőduk Aa első 
keresztények ezért voltak o'y erősek, mert gyakran 
áldoztak. Kedvenc eledelünket méltóan vegyük ma-
gunkhoz, mart különben kárbozatunkra válik, mivel 
nem kűlömböatetjűk meg aa Ur teetél. 

Szent Pál belyeeen állapítja meg: Ezért van 
köztetek zok beteg éa erőtlen ée alusuak rokan. Jéiui 
szánt teste legyei kedvenc ételünk aa élet utján aa 
ig  felél 

Kirfoi  Lajot. 

Hasznos tudnivaló rüs lovat kezelésére. 
A rűh és a veszettzóg a zzigyenbetegzégek közé 

tartozik. Létük, elterjedésük saorosan öezaefOgg  ezzal, 
hogy a állam nem helyei eulyt aa állatorvoz hiány 
meguftntetésére.  A rűh, ei a znlyos ragadós bőrbeteg-
•ég, a polgári lóállomány katonai özBapontosltáan al-
kalmából ziétterjed ngy, bogy bizonyoz katonai alaku-
latok tétképezzégét meg Iz bénítja. 

A rűhöt rühtetü okossá. A rühöz állatról vaka-
róaás közben rűhtetük hullanak a talajra. A köz-
helyekre került rühöz ló éa ennek tartózkodási belye 
jó terjautója e betegségnek. Esért követeli az állat-
egészségügyi törvény a röhis állatok elkülönítetten 
tartálát és tesil kötelezővé azok gyógykezelését, vala-
mint a rühösségre gyanús állatok bejelentési kötele-
nettaégel aa elöljáróságnál vagy a Járáal állatorvosnál. 

A rűhtetük a bőrre jutva, rózihen a bőrbe hatol 
nak, ott eluaporodnak, a bőrt gyulladásba hozzák a a 
bőt faggyumlrtgyel  tönkremennek, a bőr tép álkoaáaa 
hiányozza lesz. Baáll a bór megvaitagodása, kiszára-
dása, ráncolódása, felületének  elhalása, az állat foko-
zatosan aoványodlk, térde rogyott leiz, végül teljes el-
gyengülésben elpásitui, ha Idejében nem orvosolják. 

A rűhösség jalenlétéra kesdetl szakban aa ad 
gyanút, hogy kendermag nagyságú csomókat érez ke-
zűnk uja, mikor a ló bőréi végig tapogatjuk vlsike-
segség észlelése alkalmából. A csomók résaben szőrös-
lót kibuhatók. Majd izőrhullái él korpázáz, a der 
zzöléz éi barapdalás folytán  kisebb sebek, pörköa 
láthatók a bőrön Kafe  ée vaiaróval pedig átültetjük 
a rűbtetüket a még ep bőrresaekre Illetve a beteg lo 
társaira la. 

Lovak rübösségét többféle  szerrel lehet gyógyí-
tani. Ejylk legelterjedtebb eljárást as alábbiakban 
Ismertetjük: 

Egy literes üvegbe 3 féle  anyagot öntttak és pedig 
3 deci köiömbös olajat (aapraforgó  avagy lenolaj) 
1 deci nyersolajat (nyersolajjal hajlott gépUzemekbeo 
szerezhető be) éz 1/2 deci kénvlrégot (füaierüiletből, 
drogériából, patikából) Miidszeket annyisior töltjük 
ossza az üvegbe, a hányszor a beteg ló OTVOBlása 
megkívánja a bőrbetegség znlyoszága es elterjedtsége 
szerint. 

Az olajai keverék hígan folyó  kell legyen, tia 
okból a keveréket üvegestől használat előtt meleg 
vízbe állítjuk, azután öaazeráztuk éa aionnal a tőrre 
kenj tk szór mentén és szór ellcoeben, nem talságoaan 
vastag retegben. Tilos a keveréket bőrbe döruöinl, 
mert nagyfokú  bőrgyulladás! okos. 

Rtlhös lovat egész testében kell bekenni, de t ö -
résiek Bierlot 3 időben és padig: as elBÓ alkalommal 
bekenjük a fejet,  a nyakat, a lapockákat, a Biügyet 
és ai első lábakat. A 4 napon a teát közipeő reaaét, 
a 7. napon a test hataO harmadát. K mellesül na ma-
radjon egy bőrréaa sem. A vékonyabb, érsékenyebb 
tőrrésséket aklor keijÜk be, mikor a kenő rongyon 
avagy lágy kefan  már caak kevés ai olajoB orvosság. 
Ilyen tesiréssek a nem környéke, iz ajkak, a hónalj, 
az ágyék, a lágyék, a combok belső felülete,  a lab 
hajlások éa Inak tája. Aa olajoB keveréket minden ki-
töltés előtt fel  keli ráani. 

A sörény és faroktó  szőraete akadályozza nz 
alapos gyógykezelést, jó rejtekhelye a rübatkáknak, 
mlert Is a sörónyt teljesen, a farokzzórzetet  a farok 
tövén 5 ujjnyi szélességben le kell nyírni. A bekent 
rtthöa lovat az első 10 napon oem siabad takarítani, 
a követő heteken ls ciak sséoacsutakkal. Vízfürdő, 
vizes Ieme sínek hátráltatják a gyógyulást, ÚI okból a 
rUhds lovat siappanos langyos vízzel, siélmentes me-
leg helyen c«sk a teljea bekenést követő 2 hét muva 
alaposan lomosnl. 

Ama testrészeket, amelyek bőre középfokban 
rűhös. másoduor ls be kell kenni olajos keverékkel. 
E régleBrdett rflbnél  (száraz, ránnos, megvastagodott 
bőr) a kenést harmadszor Is végre kell hajtani. Ké-
nyes bőrű rühös lónál a keverék 3 raae közömbös olaj 
helyett 4 avagy 5 részt használunk 1 rész nyersolaj éz 
1/2 rési kénvirággal keverten. 

Hi nlccsen elréglard-stt éz a testen nagyoa el-
terjedi rühssettel dolgunk, akkor aa Ismételt bekenést 
nem as e^ész testen végezzük, hanem ama risieken, 
ahol a 16 vi*iketegséget mutat döraaölődás vagy harap-
dálás utján, illetve a köveikeső megállapítással: ujjalnk 
begyével végig dfrzsö  ge;jük a bór mlod.u résiét, 
állandóan fljyelve  eialatt a ló ajakát. Amely lestréBz 
dörasölgetiiénél a ló ajakát é'énknn mozgatja, aat a 
testrépzt ÓB környékét njra kell keonl. Meg nem felelő 
kezelés miatt esetleg előállott nagyfokú  bőrgyu iadási 
vizez ólomecet borogatásul enyhítjük és néhány nap 
mu'va a fájdalmai  bőrrészeket lenolaj és méssvis 
egyen ő mennylzégü keverékével kenjük be. 

A rűhös ló ellő keieléiének befejeitével  végre 
kell hajtani a lóistálló állásának, valamint a két szom-
szédon álláznak alapos klilBitltáiát él utina eien 
helyeknek erős másitejjel (minden 1 kg. oltatlaa me 
sset 15 liter vízben oldva) teljes beöntéiét illetve be 
meszelését. A lépokrícot alaposan klporo'va, ha lehet 
lúgba ána'juk 1—2 órára és napra terítjük ki. A ló 
hámot ugyan anal aa olajos keverékkel kenjük be, 
akarnak kl a napra, végül ronggyal töröljük le. 

Rüböi lovat jól kell táplálni, mert a rűh li meg 
ai orvosiéi ls loványltja sz á'latot. A napfény,  a zab-
dara és friss  lucerna fél  gyógyiiere a rühös lónak. 

Rühöi lovat gyógyuláaát követő 80 napon belül 
elednl, elcserélni, elajándákoinl tilos. As egén telté-
ben már gyógykeielt lovat tulajdonosa 15 nap eltelte 
uláa as elöljáróság tudomásával saját birtokéra hajt-
hatja a köihslyek elkerflléaével.  R&hös lovat éi lilálló-
tánát katanal behlviara aem uabad Ouipoatozltaal. 

Az Ilyen lovak otthooukban maradását a köaségl elöl-
járóság a katonai hatóságok o'ótt Iráaosan tanúsítja. 
Hatóságilag, kárlalanltás nélkül Iriatlk kl ai a ló, a 
melyen a rühkór elrégleiedett éa nem gyógykeieltetlk. 
Akleek tulajdonában rühösaégra gyanút állat van éa 
a bőrbetegséget sz elöljáróságnál avagy a járási állat-
orvosnál be nem jelenti, törvény iierlnt büntettetik a 
ló tulajdonon. . 

Szabó,  vármegyei fóiilatorvot. 
Belgium és Hollandia. 

Május hó 10-én hajnalban a német hadsereg az egész 
vonalon megtámadta Belgiumot és Hollandiát. Ezzel elkez-
dődött a mostani világháború legvéresebb fejezete,  amely az 
egész mult héten nagy arányokban bomlott ki. 

A két megtámadott orazág közül Belgium caak alig 
heverte ki a mult világháború rombolásait, területe most 
ismét a legvadabb pusztítások színterévé vált mint olyau 
sokszor a történelem aorán. 

Belgium királyság. Európának legsűrűbben lakott or-
az&ga. Harmincezer négyzetkilóméteren 8 éa fél  millió em-
ber lakik. Népaürüsége 270. Felszíne igen alacsony. Délke-
leti részét az Ardennek tennaikszerü hegysége borítjs. — 
Északi .észe sikság, amelynek azintje nyugaton a tenger 
lelszine alá BÜlyedt. E területeket gátak védik az elöntés 
ellen. Folyói közül legfontosabbak  a Schelde (EBcaut) és a 
Mass (Meuse). Mindkettő Franciaországban ered és Hollan-
diában ömlik a Rajnába. A kétfőfolyón  kivül számos mes-
terséges vizi utja van. A nép nagyobbik lele a limaiul, 
kiesebbik fele  a irancia nyelvet beazéii. Lakossága katolikus. 
A mezőgazdasága magaa fokon  áll, de a sürü népesség szük-
ségletének caak caekély részét fedezi.  Ipara rendkívül tejlett. 
Belgiumot Európa színhelyének is nevezik. Fóleg a gépek, 
géprészek, fegyverek,  len és gyapjúszövés, csipkekészités-
ben kiváló. Külkereskedelme fejlett.  Fővárosa Brüsszel 'JUU 
ezer lakóssal. A vászonazövéa központja Gand. Vasiparának 
központja Lüttich. Belgium a történelem aorán állandó ellen-
ségeskedés területe. A középkor elején a Frauk birodalom-
hoz, majd Németországhoz, az uj korban a spanyol, majd az 
osztrák Habsburgok uralma alá került. Ib)4-ben Hollandiá-
hoz csatolták, 1830-óta öuuálló. lHH5 ben megszervezte a 
Kongó államot, amellyel gyarmati területe két és félmillió 
km., 13 millió lakóssal. 

Németalföld  (Hullsndia). A tulipánok és szélmalmuk 
hazája ma Bzintén a háború borzalmainak szintere. Európá-
nak ez a legalacsonyabban 1'akvS állama az Eizaki Teugei 
partján fekszik.  Területe 84 ezer km. H és félmillió  lakossal. 
Gyarmatbirodalma két millió km. I>1 millió lakóssal. Hollan-
dia területének egyharmada a tenger szintje alatt tekszik és 
gátak védik az elöntés ellen. A Schelde, Maaa és Kajna itt 
ömlik a tengerbe. Elsőrangú állattenyésztése és fejlett  ker-
tészete van, Hollandia kereskedelme a kontinens legnagyobb 
államaiéval vetekszik. Főbb városai Hága. Amsterdam, leg-
forgalmasabb  kikötője Rotterdam, amelyet a németek már 
elfoglaltak.  Hollandia különösen a festészetben  és egyes tudo-
mányokban igen előkelő helyet foglal  el. A german művelt-
ség legtisztábban és kinövéseitől legszabadabban itt tejlődott 
ki. Viharos történelmi múltja van, azonban 1880-tól amióta 
Belgium forradalmi  uton elvált tőle, Hollandia nem vett részt 
a nagy politikában egészen a mostani időkig, amikor a világ-
ban elindult mai nagy élet-halál küzdelemben nem tudta 
tovább megtartani semlegességét. Nagy erőtelvonulások ütkö-
zőjébe került Hollandia is, amely ország számunkra a jólét-
nek és boldogságnak örök derűjét jelentette, ma pedig bele-
sodorva a háború zivatarába a tőidnek egyik legszerencsét-
lenebb országa. 

Arany János „Toldi"-ja japán nyelven. 
Metsger Ferdinánd, aki évek óta Jokobamában él 

ée japáni nyelven kiadta Magyarorsaág történelét, vala-
mint Petőfi  Jvnos vitézét, moat lefordította  Arany Jj-
nos Tod ját is japáni nyelvre. A könyv magyar cim-
lapja Így szól: Army János: A bires levesetes Told! 
Mklózntk jalea oe'ekedatelről és bajookságérál való 
História, lapáol nyelvre fordította  Fardloánd M>tzg<r. 
Toklo, 1940, a Japáni Csásiáriág fönnállásának  2600-ik 
évében. D•iichl SDobo kiadása. 

áz elfő  oldalon J ;an Arany 1817—1882 aláírással 
Arany JIZOÍ képmása látható. „Több hónapos levele-
késsel — Írja Metzger — sem sikerült Bad*p3Btról 
Arany J tno^nak portréját beszereznem a nagy ssereo-
clémnek tartom, hogy Tokióban egy magyar könyvre 
bukkantam, amilyben Arany János porlréjál találtam." 

A könyv többi réssé japáni nyelven, japáni írással 
van nyomtatva A bevezetőben Mstzger F .rdlnánd Arany 
Jánost és nsgv müvét lamerlati. As .E őhang" eli 
Peiőfl  „ Arany Jinoahoa" cimü versét iktatta. Ajánlást 
a japáni kezönséghez Sbiratorl Kurakicht tóklól császáii 
egyetemi tanár irt. A könyv má-cluz 27 én jelent nifg 
Toklóban éz most érkezett meg egyik példányé Boda-
pestre. 

Arany J fcnoe  a legaemzeiibb magyar költő. A vég-
telen síkság gyermeke, aki 1817 májm 2 án izületet! 
NagyBia'ontán. Sakat küldött ai élettel. Tinltó, majd 
satnési lett, végül haza kerül köaiégl Írnok, majd aegéd-
jegyző lett. T^nu', sokat olvas. E ső muakája Az elve-
nett alkotmány dmü (zitlrlkm eposzt, amellyel meg-
nyeri a Klafaludl  Társaság pályásaiét. 

Arany Jánoi nevét aaonban csak akkor vessl 
szárnyra a blr, amikor megjelenik a most japán nyelvra 
Is lefordított  Toldija. A legnagyobb sikeréi esiel arait?. 
A megj'lenéikor elsőnek Petffl  siet Arany üdvözlésére, 
aki elragadtatáiial áll meg az Ismeretlenségből egy-
nerre feltörő  tehetség előtt. A Toldi a magyar nyelv-
nek legcsodálatosabb alkotása. B inne van nyelvünknek 
egéai kincie. Minden siónak súlya van ebben a csodá-
latos költésiéiben, amely a Toldival egyszerre szárnyra 
vette Arany hírnevét la. (Folyt, . tik oldalon.) 



20. u á a . C B I K I L A P O K 8-lk oldal 

( í y e r g y ó i R O V A T V E Z E T O : C B I B Y L A J O S . 

Munkára fel... 
Az Onnepek sorozata után, nyomban májuB 

elseje következett, melyet aa emberi akarat éa 
terméazet egyaránt kiforgatott  régi jelentőaé-
geböi. 

A muokáaaág kizárólagos ünnepnapjából, aa 
általánoa vonatkozású munka ünnepe lett — 
nagy akarat kifejeaéaéai  — éa a gyOngyvirá 
gou, szerelmetea vidám tavasai ünnepből, egy 
rendellenességben tobzódó hideg esztendő, tör-
ténelmi gondoktól fövő  Baomoru napja, aaintén 
intő jelképességgel... 

Ilyenkor a pihenés aem eBik egészen jól 
az embernek. 

Moat örül a hétköznapoknak, amikor megint 
munkaba merítheti el a lélek vivódáaait. 

Amióta májua elseje a munka ünnepe lett 
— s ez a jelentősége, remélyük évről-évre 
mind rokonszenvesebb lesa, amikor a tevékeny-
ségnek riadt volta fokoaatoaan  gyengül — soha 
igy ki nam fejezte  a dolgozók nevében rejlő 
jótékony vonatkozásokat. 

A moat keadOdó hétköznapok fontoaabbak 
éa feledteiöbbek  lesznek, mint a régiebbek. 

Az ünnepi nyugalom éB pihenés után moat 
például nem lusta hangulatba fogunk  ismét a 
sokáig felbe  szerbe hagyott munkának, hanem 
a pillanatnyi benyomásoktól való menekülés és 
a dolgoaás legmélyebb pontján szerénykedő, 
ilBzta értelmezés gyógyszerére vágyódva. 

A több százeaer etztendós embariség még 
mindég csak a munkája elején van. 

Tómerdek a lelki, saellemi, testi, gazdasági, 
történelmi tennivaló. Keveset fejeztünk  be B 
még sok a hátramaradt tenni valónk. 

A természeti és történelmi mult zsúfolt,  a 
katasztrófák  emlékeitől. Csak tavaszi munkáról 
beszelve, alig valami hidat, vagy középületet 
letesiieiiünk eddig, még sok a völgyben éa a 
negyekben érintetlenül hagyott réteg, amelynek 
uiaanázasa kenyeret adhatna, számos szűköl 
ködöknek. 

Mikor olykor inaégmunkára kell fanyalodnia 
némely oraz&gnak, kisül, hogy még végelátha-
tatlan tennivaló akad... 

Hogy egyetlen körülményt hangsulyoazunkj 
ma önmagunk és helyzetünk érdekében és 
parancsából is kell dolgoznunk, nemcsak örökös 
kenyuzerböl. A munkánk most vigasz éB felfrissí-
tés, a gazdasági munuáak pedig külön törté-
nelmi helyzetünk és sorsunk döntő irányitója. 

Tehát munkára feli 

Volt egyszer, hol nem volt... 

Megállapítottak a mezőgazdasagi 
szerszámok hivatalos Arait. 

Jelentettük, hogy a nemzetgazdasági minisztérium 
1940 április hó 26 aval megállapítottá a gazdasági fei-
ezureleanez tartozó zzerszámok es alkatreszek árát, 
melyeken felül  a gaadák csupán a kétszázalékos for-
gaimiadot és a szamlabélyeget fizetik.  A haaanol a 
nagy ez kiskereskedők ea belföldi  gyárak egymaaközi 
állapítják meg a max.malis áron belül. A maximállB 
arak a kővetkezők: 

Fekete kapa préselt füllel  (Schram Hüttc Risita, 
vagy más belföldi  gyártmány) 460 gramtói 2000 gramlg 
darabonként 36—87 tej* Ljp-t (dchramm Hiiiu, vagy 
mas belföldi  gyárimén) kavicsolasra kg. 64 lej, lataiio 
iopat kg. 67 lej, megerősített nyakkal 61 lej. Villák; 
bzena ea istálló célra (Sodronyipar) Ívelés nelkUi ket 
aggal drb 22 lej, három ággal 29 lej, négy ággal 46 
iej, kavlcaviiia 3. 9, 10 ággal 91-101 lej. Asoviila 2 
3 4 aggal 22, 27, 35 lej. Fejsze („Coroana') kgr. 69 
lej U kg. suiyon alul, vagy különleges modell eaeten 
megegyezés azerlnt felár  azámllhato.) 

Eke („RaslU") drb 1956-2873 lej. Bke („Eoer-
hardO drb 8888 -8019 lej. Eke („Rad. Sack") 8660— 
6090 lej. Eze (.Ventaki") drb 260U-4109 ibj. Traktor-
eae (Boerhadi) drb 26.980 lej. (Rod. Baca) 43.600— 
52.8ÓU lej. (Ventzki) 42.000 lej. Eievas (Öcoramm Hittl, 
vagy Reauaj fekete  kg. 36, festet  eioaiietl kg. 44, 
Eoerhardi) drb 154 lej. Komplett kerék (Reella) párja 
1046, 1138,1203 lej Kerek (Bcnramm HttttiJ drb 300— 
325, ket barazdas 320 mm. drb 187 lej. (Eoernard.) 
dro 420—600. Borona (Rjaita) 1329—2849 lej. (And. 
Kiegei) 2900-4600 laj. (Koeroardt)4406 lej. (Rud. back) 
-'180—15.500 lej, traktor reeaere 86240—39100 lej. 
!. Ventzki j 1450 lej. (WormZt) 12.000-14 000 lej. 

Vetógep: (And. Riegei) drb 16.200-27.600 lej. 
liiud. Saca) ,26.700—39.650 lej. (Pracaer) 17.800 -

Traktor (H. B. C. S. Budapest) 326,000-400.000 L. 
A jegynek, mely aaámoa alkatreszt éa uoiógaa-

dazági felszerelési  ciakat 1* tartalmaz, a kérdMoa 
üzletekben klfügeMteadő. 

Volt egyszer, hol nem volt, egy kiesi, bol-
dog vároa. 

Szép, vadregényea tájak szegélyezték ha-
tárát a merre a szem ellátott, mindenütt zizegő, 
illatos fenyők  állottak aorfalat. 

Csendes, ünnepi hangulatát nem igen za-
varta semmi, de ha mégis előfordult  valami 
égiháború, utána újra kisütött a nap.... 

A városban inkább jókedv éa vidámság 
uralkodott. Voltak nótáa szombatesték a a mus-
kátlié ablakok mögött, szerelmes nagy élet... 
Ejjelizenék, mikor a muzsika mámorító hangu-
latában, tanár éa diakok találkoatak... 

Voltak eaomoru emberek ia. A szenvedés 
jegyében eaületett emberek, akik nem tehettek 
róla. Éaia közéjük tartoztam s habár aa élet 
apróbb aaenvedeseit a gyermek lelek aainea 
meglátásai tették könnyűvé, megelégedett soha-
sem voltam. 

Nem tudtam megérteni, miért boldog aa 
egyik ember a miért szenved a máaik. Egyik-
nek miért kacagás aa elet, mig a máaiknak caak, 
aaomoruaág jutott? 

Igaa, hogy máma sem nagyon értem. 
Eanek a vároBnak keresem a lelkét B benne 

aa embereket. Ahol minden haligatáa éa rezze-
nés, vigaaág vagy Baomoruaág egy hoBsau, dicső 
történelem... Történelem, meri azaá tette aa 
idő, diosó, mert még biaonyitani tudjuk. 

Aaonban nem a vajdaa&g, aem a fejede 
lemaeg korára gondoltam. LegkevéBbe a guber-
niumi időkre. Egy sokkal közelebbi időt és 
embereket keresek, melyek sirhantján csak a 
virágok hervadtak el, a szalagra irott arany 
belük még olvashatók-

Énnek az időnek keresem a szellemiségét, 
gondolatvilágai. Kuliureriekeinek észlelhető 
megnyilatkozását, melyek a szellem ftlggetlen-
seget jelentették s értéke emelkedését, vagy 
sUppedéaét mindég az életpiüanatok tartalma 
adta. 

Kutatom a vároa nagyjait, aa építő nagyo-
kat, kiknek alkotáaa még ma ia hirdeti a mult 
emlékeit. 

Igy jutottam el a temetőbe. A kifürkéaz-
hetetienörökkévalóaág birodalmába, ahol hosszú, 
végtelen éjszakákon álmodják a sors rendeié 
Bét, nagy idők múlását... 

Lavett kalappal állok a tavaazi napsütéses 
ddlutan, szembe a várossal. — Hátam mögött 
Gyergyó bétcei, a némán hallgató tanuk... De 
körülöttem mennyi kopjafa,  mennyi jeltelen 
sírhalom? Szétszórt szeretet. Kettétört akarás, 
félbemaradt  munka... B mintha mindenik osak 
azt suttogná felém: 

Ninos, nincsen boldog ember ezen a szo-
morú világon. 

Állok éa nézek a levegőbe. Gondolataim 
fájón  UtkOanek a szörnyű mába, melyben a 
valóság, aa élet és halál, e két távlat köaé 
kényaaeritett ember kólaégbeejlő vergődése, 
nyomorúsága. 

A multbanéaö ember hitével Baeretnénk 
hinni a igy ÍB alkotom, néaem aa embert éa 
mindent körülöttem. A történelmi háttér iáét, 
azinét, életaamatát keresem. 

A gyermek lélek sok aainea meglátásai 
rajaanak körülöttem a a zsenge gyermekben 
fogant  régi Bzép mesét, oly köaél hozza lelkem-
hez hogy aorjában csillognak előttem: 

' latén, vallás éB kultura... 
Erkölcs, beoBület... 
Jóság, tisztelet, szeretet... 
Aatán... de milyen sietve repülnek aa évek? 

Tavasara tél, aztán megint caak tél. HOBBZU, 
véget nem érő dermetaég, hogy lelkét veBaitae 
minden ember. 

Lelkilameret éa felelősség  nélkül közele-
dünk aa életszemlélet aaákuccája felé,  ahol 
végül a megtorpan 4a és nemtörődömaég teszi 
lehetetlenné a lélek formálóere  jót. 

Irodalmi élet? Szellemi csaták? Erről nem 
ia beszélhetünk. 

Értékeink mind, mind a temetőbe a akik 

megmaradtak, mint aaétrebbent madarak, fáault 
oaüggedéaael hallgatnak. 

Puaatulunk, veszünk ami még ennél ia 
aggasztóbb züllik sajátos népi éa saellemi erőnk, 
értékünk, őai műveltségűnk, a lélek kifejeaő 
kincse, édea anyanyelvűnk... 

Nincsen iBkolán kívüli tanit&a. Gyermek-
kultusz, a jövőre nevelés otthon, aa anya ölén, 
ami a magyar táraadalom kárhoaatoa éa aoha 
meg nem booaátható bűne. 

Asszonyaink ősi akarása, melyben a lélek 
volt mindég aa alkotó erő, a korszellem med-
rébe fuladt,  a kiaebb aaooiális problémák kUlaő 
éB könnyebb megoldásával, de minden jövőbe-
nélés, komoly tOrekvéBek nélkül. 

Aa ut, melyen haladunk, kétségbeejtően 
világoa. S ml megyünk, minden magunkbanéaéa, 
ellenőrzés nélkül, még csak öaaaehasonlitást 
sem teaaünk lelkűnk belaő éraéae éa kűlaő 
képvilág közOtt. 

• • • 

S mig a lenyugvó nap aranyaugarai bágyad-
tan erőlködnek aa öreg Hargita mellől, Oloai 
Lajos: Néma kürt c. versének utolaó soraira 
gondolok: 

...Sötét éjjel, mikor ae caillag Be latén, 
egyszer a kürtje utolsót rivall... 
és a sziv dobogójáról a mélybe, Baáll, 
a gyöaelem nélküli diadal... 

Caiby Lajos. 

Uj rádió szaküzletemben 
elvállalok bármilyen javítást. 
Akármilyen tlpusu éi bárkitől 
vett rádiókat leggyoriabban 
javítok. 

Uj, nao teljesítményű aUwilaMltO bBrendezésemmei 
töltélt leggyoriabban végiek. 
Minden akkumulátort azonnal 
töltéBra kapcsolok. 

Rádió Vécsey 
t M o r o u r e a C iuo , S t r . I . C. B r a t l a n n 4 6 jfe 

aa Uri Kasalnó épületében, a régi flalettel  9 

MAGYARl ENDRE; K É T VERS. 
I . O t l n k u « M é . . . 

Válaszul küldöm egy ismeretlen vala-
kinek, aki levélben érdeklődött hogylé-
tem felől,) 

Az életem félaieg  változatlan: 
fájó  kiáltás a Ssmmlba... 
Félig kopott éa félig  meaztelen 
Vágyakkal van tele. 
A Boldogság osak cifra  hazngaág, 
gonosz, csaló fekete  Árnyék... 
(ami még meg van: pár sanda Remény) 
mást hiába várnék 
...És jönnek a nagy pókhasu-szentak, 
hozzák már a azent Mihály lovát — 
Szép díszes menetben Hazasaállnnk, 
Tán Jobb lesz odaát... 

II. Ünnepre készülőn. 
(Baráti szeretattal Botár Leventének.) 

ÁUelnjáznak bennem a vágyak: 
ezek a furcsa  testelen Senkik 
valami njat, osodáaat várnak. 
Megbabonázva, blllnoabe verten 
egy n) életet üzennek nekem, 
miről álmodni még sohase martam. 
Belétek fogósok:  Vágyak vágya : 
(laj I hátha bOnOaen, összetörten 
a hazng-valóság Itt találna ) 
Nem kérdem: mikor nvlUk a BOrtBn, 
osak eljOjjBn a JOvendAlt Csoda : 
a legnagyszerűbb Ünnep a fdldSn  I — 

H I R S K . 
Oa. Eliaabet. Egy bájos nél fej  kOnyOkOl fölénk  agy 

papírlapról a arra kér, keressük fel  őt, mint aa orazág leghíre-
sebb grafológuanAjéb,  akt osodálatos tehetségével bámulatba 
ejt mindenkit ígéri, hogy rr'.a mindent megtudhatunk, tudo-
mányos éa modern alapon. Jir,  hogy ne téveaaztlk Oaaza a 
múltban léteié jóaokkal, kártyavetőkkel, akik kártyából, kávé-
ból, bábból Jóaolnak. Hát megígérjük kedves .Eltzabet, hogy 
felkeressük. 

— KőaaSnetnyllvanltás. Háláa kBazSnatat mondánk 
mindazoknak, akik laledhatstlen Csanád fiunk  temetésén meg-
jelentek a halála feletti  mély fájdalmunkat  részvétükkel eny-
hítették, A Oeróffy-osalád. 
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Magiadul • dicsőség utján, d* a aaabadzágharc 
megá lltja. A aflabadságharo  bakága után tanár lua 
Niţy kőrösön, ahol 9 évet tölt, majd Peatra kerBI, mlat 
a Klsíiludl Társaság Igaaga táj a. Nam éral boldognak 
magát, Vn;aa vágyik aa Alföldre,  leányáhoa. Laánya 
aaonban fl  italon maghal, tervel öaaaeomlanak, beteges 
leaa, idő előtt megöregsalk, tépelődő saoaorn aggastyán 
lesa. Toldi saerelmável és öregkori balladáival még 
tgy nagy alkart arat. Megjelenik még egysaer aa iro-
dalom versenyterén, mint as öreg Toldi a porondon, de 
sikere után ő la öaaseomUk és 1882 október hó 22-én 
Budapesten hal mag a magyar ballada Sbakespeareje. 

ITMMMti B B l t l l k b A . 
POter éa Aba Sámuel. 

Szent István a magyarok elaő királya, amint 
említettük 1038 augusslus 15 -én flu  örökös nélkül halt 
meg. Halála mán István trónját Urseolo Peter foglalta 
el. Pöttr nyugtalan, harcvágyó férfi  volt, aki mindjárt 
uralkodása eiején bábomba keveredett a németekkel. 

Péter uralkodása mlndössae három évig tartott. 
Bukását a nemzet elégedetlensége okozta. Banek as 
eiégedetlenaógnek okát a hagyományok különféleképpen 
beazéiiz el. A történeti magva aaonban aa egéaanek 
aa, hogy Péter, mint aa udvari sareg veaére jutott a 
királyi aaekbe. Idegen volt, mint ahogy abban aa Idő 
ben minden országban saokáa volt, hogy idegenek 
képeatek a fejedelmek  testőreit. Na>uok németek és 
olaszok voltak. Igy Péternek la idegen volt a környe 
aete. Természetesen minél nagyobb volt a magyarok 
ragaaakodaaa Árpád véréhea, aa uj király annál Inkább 
pártfogolta  körayeaetében aa Idegeneket. 

Csak jogos éa népnzjrü trónkövetelő hiánya ma-
gyarázhatja meg a Páterrel bárom éven keresetül tartó 
idegen uralmat, amelyet a nemaell harag végül is el-
sodort helyéről. Péter menekülve hagyta el aa oraaá-
got ea III Henrii német királynál keresett oltalmat. 

A Peter elleni moagaiom vezetői királyt kereslek 
es lai van egyik növereuek férjére,  Abá;ra esett a vá-
lasztan, kit Bila király jegyzője szerint keresztnéven 
bitnueinek hívtak és igy a magyar történelem Aba 
Sámuel néven Ismeri Peler utódát. 

Aba Sámuelt aa egész nemzet elismerte és fel-
avatták as eiőbbl királyok módjára. BIBŐ lelte aa volt, 
hogy eilörö.te Péternek mlndan rendeletét és kizárt 
minden kiitfőidi  befolyást.  Bzutaa pjdig 1041 karácso-
nyán követeket küldött III. Henrlc nemet kirá yhoa 
StrasBburgba, bogy tlsataaaák a Magyaroraaág iráni 
fcaáadekát.  Aba, aki gyors elhatároBáau embert volt, 
Henrik válaaaánól megértette, hogy a háború elkerül-
hetetlen. Titokban nagy hadi keazülódaaeket telt éa 
meglepetéssaerüeu betört a németekre. A betörés hirére 
Hinrlk nagy sereget aaervea ős 1042-ben megindul a 
trónbitorlónak tariott ea békeaaegó Aba ellen. Ea a 
háború végül ia 1043 pünköadjen bekéhea vezetett, 
amelyben a németek eliameriék Aba kiiá.yságát. 

Nem aokalg tartott ea a béke. A hezai hagyo-
mányoz érdekes képet tárják fel  Magyarorszag akkori 
állapotának. Aba királyt ngy tüntetik fel,  mint aki a 
német bakekölés után biatonságban éreavén magát, 
dóiyfóa  ÓB kegyetlen lett a magyarok Iránt. Megvetvén 
oraaaga e ózelóit párasatokkal társalkodott, ugy véle-
kedvén, hogy minden kösŐB legyen urak éa szolgák 
között. A magyar uemeBek nem akarván est elviselni, 
óSBaeesküdtek ellene. — A király elleni gyilkos tervet 
elaruüát, mire u ellenségeit elfogatta  éa minden bírói 
i-éiet nélkül kivégeztette, ami aalán nagy bajokat 
auditott a királyra. 

A krónikáink mintegy társadalmi forradalom  ve-
aetójét mutatjak be Abát, aki ellen aa omaágból el-
menekülő urak megindították Henrik német királynál 
az akaa munkát. Kóveieilék, hogy Hemil indítson 
b iCjru. Aca ellen, űzze el a trónról és helyeaze vlaaaa 
P e t i n 

1044 ben meg ia indu't Henrik Mjgyorcrsaág ellen 
és a Kaba melletti Ménfőnél  nag« csatát nyer a ma-
gyarok fóiött.  Menekülés közben életét veea'.l Aba 
király ls. 

Ul aem áll útjában aa oraaág uj, a ménfői  csata 
eredményébea mért bt rend* Z Bén-k. Henrik Peierrel 
egy tiu a csatatérről gyorsan ellenállás nelkü' bevonul 
Fejervárta. Erre aa Időre eaik Mi'yarorsaág megalá-
zzanak egyik korszaka. 1045 május 26 án, Pünkösd 
napját aa unnepalyes misén Pjt;r az ege^z népnek 
jeienieteben fejezi  kt, a magyar királyság meghódolá-
sát Henrik előtt, m<nt a német—római birodalom feje 
előtt. Pater átadta Mjgyaroraaágot, a királyi hatalom 
jelvényeivel hűbéres Urának Hmrlknek. A római— 
német birodalom épülete ezáltal befejeaéat  nyert. III 
Henrik ezek után nyugodtan siethetett Olauorsságba, 
hogy 1046 ban felvegye  a c«SB»rl koronát. 

Vegaetes napja volt ea a magyarságnak. Egyike 
aaon napoknak, amelyeket a gondviselés a nemaetek 
okulására rendel éa amelyek még akkor is, amikor 
kóBvetien emlékük megsaünt saásadokon keresetül Irányt 
adnak a nemaetek lelkének. 

Szinte öntudatlan halsd az emberek sokasága, 
mely egy nemaelet alkot, a történelem utján. M ndegyl-
kttk Baját külön életét is éli a köaós, a nemaeti mellett 
«s jobbra balra tekintve, saéthuBva keresi a maga 
boldogulását. Egysaerre egy villámcsapás megvilágítja 
aa ösvényt. Ilyen villámcsapás volt Peter hüaégeskOje 
a fehérvári  hübéreakü. Árpád népe akkor egysaerre 
jntoti Indatára annak, hogy hová vitte őt aa ősi intéz-
mények éa erkölcsök elhagyása, a régi ellenséghea, a 
nyugathoz való köaeledés. 

Kiadó 1 darab 8 hengeres, áramvonalas, karosszériás, osak ott 
Ford-autó. A kooal keveset haauált. Olm a Vákár Halat-
ben, Merourea-Cluo. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Személyt hlr. Dr. Adler Miklós orvos katonai 

saelgáUtáról végleg hazatért éfl  rendeléseit Ismét meg-
keadta. 

— Meghívó a feheregyháal  Petőfi  emlék-
ünnepélyre A Stgesvárl Mtcyar Ktfslnó  Petőfi  BI-
aottaága, a legnagyobb magyar lírikus P-tőfi  Sándor 
halálának évfordu'óján,  a nagy költő emlikére évente 
megtartandó „Petőfi  emlékünnepélyt* folyó  évben Julim 
hó 28 lk napjának délután 6 órakor, a fehéregyház»' 
csatatéren, a költő hamvai fölé  emelt emlékműnél ren-
deal meg. A magyaraág halhatatlan köl'őjébea va'óban 
méltó emlékflnuepély  megrendezésében kérjük minden 
magvar ember éa magyar egyesület Bslves aegltségét 
Amidőn van Baerescsénk az ünnepélyre eaennel tiss 
telettel meghívni, kérjük aa ünnepélyen való salves 
köaremüköd tattket. — E határozásukról, aa előadandó 
müvek Bzövegének (3 példánybe) beküldése mellett 
sz'vaa értesltéaűket folyó  évi juuluB hó 26 lk napjáig 
Dr. Gábon István Ügyvéd, Sighişoara cim'e kérjük. 

— Ötvenéves érotteégl találkozóra kéri 
fel  osztálytársait Inoze Domokos aloalkl főea-
peroa. Ba évben pontoaan ötven éve, hogy érettségin-
tek Iűcae Domokoa alcsiki főeaperes  éa oaatálytársal 
Az osatálytársak köaött szerepel Basa Viktor a nagy-
nevű professsor,  Irodalmi krltliu», N«gy Antal alcslkl 
esperes p'ebénoB, Id. L^jos B kiáss sth. L puok utján 
arra kéri most Iacae főesperas  oaalálytársalt, hogy 
lépjenek vele BsaaeköttetÓBbe annak megállapítása vé-
gett, hogy mikor éa hol lehetne legnika'maaabb módos 
megtartani a fólsaáaéves  érettségi találkozóinkat. Vég-
eredményben egy Ilyen dátum kötelez és ilyen megtett 
nagy ul után viasaa la kell tekinteni: kivel ml történt 
BB férflsB  kézszorítással kell erőt gyHItenl arra a hátra-
lévő pár BBBtendóre, aml< még a Q ind viselés enge-
délyen. Cim: Iicae Domokoa főesperes,  Clucsangeorge, 
jud. Cinc. 

— A pénzügylgaagatdság hirdetményei. A 
csíkszeredai póoztigvtcaagató*ág köz i, horv •»» on>zi-
gos u}ugdljpénB>ár (Gisa Gen. de Pentium) 6300/1940 
saámu rend-dele erielmébeu mindazok a nőtlen, vagy 
elvált éa öavegy nyuţdijwok, akiknek nincsen gyerme-
kük, 48 órán belül adják be a törvényben előirt vallo-
másukat. A vallomásban fel  kell tüntetni a nyugdíjsa 
nevét, életkorát és csa'ádi állapo át (hogy nőtlen-e vagy 
pedig ösvegy, vagy elvált.) 

— A nemzBtl hozzájárulási törvény rendelkeaéaei-
nak értelmében köatudomására hoaauk aa öaaaoB kerea-
kedők, Iparosok és vendéglősöknek, hogy a 2°/, bélye 
geket aa eladások alkalmából klboc;ájtott fiietéal  j'gy-
sékekre oly módon k«ll reáragasztani, hozy a bélyeg 
értékét jelö ő saám, Illetve a számozott része a bélyeg-
nek, a vásárló felerészéra  kibocsájtott fizetési  jegyzé-
ken maradjon. 

— Pályázati hirdetmény rendőrségi saol-
gálatra A fŐ7áro»l  rendőrprefektura  f-*lblvja  a figyel-
met, bogy folyó  évi május 26 tg meghosssabbltotta a 
különféle  rendőrségi szolgálatra hirdetett pályásatok 
határidejét Pályásnl saándékoBák bővebb felvilágoai 
tást kaphatnak a helybeli rendőraégen vagy lapunk 
saerkeBatŐBégében. 

— A helybeli betegaegélyaő pénztár be-
szüntetl a katonai behlvottak segélyfizetését. 
A Beiegsegélyaó Pecatár tudomásul adja, hogy további 
lntezkedéalg beszüntette a katonai összpontosított csa-
ládjainak február—márc'ua  hónapokra esedékes segély 
kutatását. 

— Haláloaáa. Bajna József  né srOl. Hideg BSzsl 22 éves 
korában hosssabb betegeskedés ntán folyó  hó 1-én meghalt. 
As elhunyt gyermekasszonyt, folyó  hó S-án temették el nagy 
részvét melleit a róm. kath. temetóbe, akit hozzátartozóin kí-
vül, azéleskOrtl rokonság gyászol. 

— Oylmesköaéplokon is rondoaett a i Aatra 
népneveld tanfolyamot.  Hírt adtunk arról, hogy 
az Astra közmüve'ődésl egyesület csikl tagosaié lsme-
retterjeaaló tanfolyamokat  rendea, a f»'ud  lakósaáe 
résaére, továbbképzés cMjából. A gyergyói köaBégek 
után most Gylmefköaáp'okon  rendezett aa Astra i<veo 
népnevelő tanfolyamot  nagy érdeklőd <a mellett. E ő-
hdók voltak Splrn Tudor, a helyi Patru Rsres glmná-
z'n-n Igaagatój\ dr. Teofi  PiBCuleacu kórháal ig»agató 
főorvos,  Vlad Izidor görög kalbo>lkua lelkésa és Ernyey 
Árpád, a Cdki Mezőgazdasági Kimara Igazgatója. 

— Temp'omfoaatogató  betörőt fogott  el a 
oaondőrseg. Cole ír'u Petre gyergyóvaslábl fűréaz-
gyároB hűekkel eae őtt jelentette a csendőrségen, 
hogy éjeaaka isanretlea tettesek behatoltak üaeml 
helyiségeibe és onnan birmlnoa^r le] értékű gépsaljat 
ÓB más gépi fe'aaersléat  loplak el. A csendóraég erő-
teljes nyomozásának meg lett aa eredmáoyre: letar-
tóatatia 0»J József  J tkabé 66 éves gyergyétö]gy»al 
llletőaégü munkanélkülit Gil bevallotta, btgy betöré-
ses leptsér; már többez ir volt büntetve, ő követte el 
évekkel esfiőlt  a CBlksâ ntdomokoal Kocsis fUrésagvár-
ban, a calkkarcafalvl  és cslksieredal fdrésaÜBemekben 
la a gyárak gépi berendez nelnek a lesaerelését. Ugyan 
csak Gá< követte a cslkdlnfalvl  templom klfosatásál  Is. 
Átadták aa ügyészségnek. 

— Harminonégyeaer lejét lopta ol ket 
katonaaaökovény aa éjjoll aaallaat adó haal 
asaaonynak. Az egyik BBie két fáradt,  klrheaett fi  «tal 
legény kopogtatott be Benke Mária kázaonjakabfalvl 
lakós ajtóján ÓB éjjeli szállást kért. A JóialvD aasaony 
magaajnáita őket, hálóhelyet és ételt adott nekik. 
Másnap arra ébredt, hogy vendégel bucin nélkül távoz-
tak. RiBBsat sejtett és aioanal ahoa a czskrényhez 
saaltdl, melyben a pináét tartotta. Megállapította, bogy 
a két vendig ellopta harmlncnégyezer lej öírzekupor 
gatott készpénzét. Jelentelte a lopást a csendórsegen, 
mely caakhamar eifogta  a tetteseket Konci Márton 
tnznádl és Bodor Dinen kásaonlmpérl katonassBkevé-
nyek ssemélyében. Alad ák őket a hadUréeágaak. 

iiwiiaMi 

Regatul României. 
Primăria oraşului Mercurea-Ciuc. 

No. 1942/1940. 

Publicatiune. 
In ziua de 4 Iunie 1940, la ora 11, la Primăria 

oraşului Mercurea-Ciuc, in sala de şedinţă, in faţa 
comisiei de licitaţie, sc va ţine licitaţie publică, cu 
oferte  inhise şi sigilate, pentru vânzarea materialului 
lemnos, molid, în cantitate estimată de 2511.11 m c. 
şi 7665 m. 1. manele, de pe parchetul 2, tranşa II. din 
pădurea oraşului numită Rachitiş, situată în hotarul 
comunei Ghimeş-Făget, cu termen de exploatare de 
1 (un) au. 

Garanţia provizorie este stabilită in Lei 24.964. 
Condijiunile speciale de vânzare se pot vedea la 

serviciul technic al Primăriei intre orele oficioase. 
Licitaţia se va ţine conform  dispoziţiunilor lege. 

asupra contabilităţii publice. 
Mercurea-Ciuc, la 13 Maiu 1940. 
Primar, 

Grlgore G. Szasz m. p. 
Ing. Gh. Gondos m. p. 

şeful  serv. technic. 
VarrrSl an n VT h 4 , a k h o " ajánlkoalk. - önállóan 
V » 1 1 U l O t l U y varr u j ruhát, átalakítást és javí-

tásokat. Olme megtudható a kiadóhivatalban. 

Épületes belsőség eladó I. G. Daca 146 
Ugyanott lehet értekezni. 2 - 2 

14 évet betöltött,  legalább  2 gima. oettállyel  ren-
delhető,  jó ctaládból  való üat, tzéprizi  vegyet 
keretkedétembe,  mint tanulót  alkalmazok.  t~> 
Fejér  László, Frumoasa—Szépviz. 

Eladó a Gyilkostónál 
1500 négyzetmeter telek, legszebb 
helyen. Oim a kiadóhivatalban. B-.I 

I 
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MODELL KALAPOK * 
tla naponként n j formák  oloaé 
árban, 30MVt«*a&t]a.mt6fe 

VKNCZBL TANÁRNÉNÁL 
Ugyanott kéaaftlnok  minden-
nemű női kalapok eiadrendft 
anyag hoaaáadáaával. Kalapek 
Italakltáaa a legrövidebb Idő alatt. 

Morcaraa-Gluo, I. O. Bratlann (<HmmA-
alnm>-nooa l l l . aa., a SArhás kóaolébon. 
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„CSÍKI L A P O K " 
Politikai, köagaadaaági ea aaéplrodalml lap 

£14fiietésl  á r : 
Példányonkénti ára 3 Lel. llegjalenlk minden vasárnap 
Egesi «vi* Lei 1GU Félévi* , 8ü. 
Negyedévre , 40.- KflUSldrs  agy é n e . Sü4-

láagyarországra 12 Pengi. 
Hirdetési l l j u a lagalesóbbu l iáml lUl t lk . 

ILénliatak nem adatnak vtaasa. 
Nyllttéil kBsleméaysk dija soreaklmt Lel 29.— 

Kiadóhivatal: Horourea-Olua, Btrsda I. O. Bratlann 68 

HEGEDÜÓRAKAT 
oonservatorioml módazer 
szerint, j u t á n y o s á n ad: 

S P R E N O Z G I Z I . M . - O l u o . 
Str. I. Q. Duoa (Qlnmáalum-iiooa) 130. 

HIRDETÉSEKET 
a legjutányosabb árak mellett 

felvesz 

k Gsiki Lapok kiadóhifatala 
Egy 10 hónapos f a j k a n  eladó. Cim a 

Vákár-nyomdában. 

Könyvkötészeti munkákat 
a logaaebb éa legtartósabb 
klvltolban a logjutányosabb 
á r a k m á l l o t t asakOaöl a 

V á k á r üz le t . Mercurea-Ciuc. 

Megtekinthető: Str. Rosetti 28.. Csíkszereda. 




