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Pünkösdi Lélek. 
A pünkösdi bucau fiai  föidjét  a Pönkösdi 

Lélek tüze beviti át, mert egyik utódja azok-
nak, akiket az első pünkösd L9lke átjárt és 
npostoli Baent hősi életre gyújtott — májua 31-én 
városunkba érkeaett. Márton Aron, az er-
délyi kaiholikusok püspöke jnniua 1-ét éa 2-át 
tölti közöttünk. Bérmálni jött: megeröaiteni 
bérmálkozó gyermekeket, felnőtteket  és mind 
nyájunkat as eröaaég éa vigaeztalás pünkösdi 
lelkével. A legfőbb  lelkiatyát, a oaiki feny-
vesek kiváló fiát  megillető mély tisztelettel és 
ragaszkodással köszöntjük Főpásztorunkat ősei 
nek viharos virágod földjén. 

Bérmautra először jön as Olt völgyébe. 
Ezért is esemény számba megy az idei püspök-
járás. Da a püspöki látogatás másképpen aem 
tartozik a mindennapi események sorába. Ben-
sőséges, vigasztaló, felemelő  ünnepe ez a hit-
ből élőknek, kivált a mai súlyos életgondok 
és megpróbáltatások kfzött  vergődő népünknek. 

A kereszténység hajnalán, mikor a mi 
Urunk közvetlen barátai éa tanítványai, az 
apostolok vezették az első egyházközségeket, 
Unn̂ p Bzámba ment, ha levelet kaptak vala-
melyik apoatoltól. Ha pedig aa apostolok sze-
mélyesen mentek közéjük, szivük csordultig 
lelt meg a túláradó örömmel. Hasonló örömre 
dobban a csiki bércek éa oltmenti vadvirágok 
földje,  mikor első bérmau'jára hoztájön fis,  az 
az aposfoli  utód-

Nem jön üres kézzel. Ajándékot hoz, 
olyant, amire leginkább azcmjuboznak az el-
fárad»,  kiazikkadt lelkek, amelyet csak ö 
hozhat B amit a világ nem adhat. Hozza az Ur 
lelkét, az Ur Szentlelkének végtelen értékű 
ajándékait: a bölcseaég éa értelem lelkét, a 
jó tanáca éa eröaaég lelkét, a tudomány, áhítat 
s az Ur félelmének  lelkét. Csupa olyan ajándék, 
amelyek nélkül halál, de amelyeknek birtoká-
ban Élet van a földöo.  Hozza ezeket az aján-
dékokat, betölteni velük minden lelket, hogy 
a békétlenség, gonoszság, hamisság világában 
miadayájan békések, jobbak,igaaabbak legyünk, 
hogy megértsük éa megfogadjuk  erdélyi nagy 
poétánk azavait: 

Num a mi dolgunk igazságot tenni, 
A mi dolgunk: igazabbá lenni. 
Fópásztorunk felsőbbrendű  erőket hozott 

nekünk, melyeknek segítségével világok össze-
roppanásában ia újjászülethetünk. De legyüak 
rsjta, hogy ö is erőket vigyen innen, erőket 
meritaen az ÚBÍ hit őai földjéből.  Szüksége van 
ezekre Neki, az fcgő,  apostoli munkában. 

A legvirágzóbb ku'lurák földjén  mn a 
háború furiája  dui. Mig ott, a viharzónában 
gépszörnyetegek kaszálják le fiatal,  viruló 
életek ezreit, addig galambaz&rnyon közeledik 
hozzánk a békesség lelke, a pünkösdi Lélek. 
Ahonnan elköltözött ea a Lélek, ott nincs béke. 
Ahol nincs béke, ott háború van. Ahol háború 
van, ott a pokol megnyílt torka nyeli el életek 
és értékek millióit. Akarjuk, hogy bennünk éa 
körülöttünk Élet éa Béke legyen? Akkor tár 
juk ki szivünket, hogy oda bevonuhaason a 
bekesaég lelke. Éa tőlünk függ,  hogy mind-
végig bennünk lakozzék. (A). 

Hajó a viharban. 
Olyan zűrzavaros világban élünk, hogy a 

legegyszerűbb kérdésre is alig találunk kerek 
feleletet.  Európa éB a földkerekaég  majd minden 
államában fegyveres  emberek fejlődnek  csata-
sorba s indulnak öldöklő harcba, hogy elérje-
nek a végső gyöaelemhea vagy a szomorú 
tömegsírhoz. A biaonytalanaágtől sainte órán-
ként megremeg a lelkűnk a mint a strucc nagy 
vihar esetén, a homokfelleges  asaharában, 
összedugjuk a fejűnket  B rettegve kérdezzük: 
— Vájjon mit hos a holnap?... Aatán a kábító 

éa bénító tétlenalgből még ia caak magunkhoz 
térünk a töprengéa helyett a védekezésre gon-
dolunk. Megvédeni magunkat és mindazt, ami 
bár puszta életünkhöz tartozik, akár a mi vérea 
verejtékünk gyűtnölcie, akár őaeink munkája 
nyomán maradt ránk. Igy élűnk mi ma, erdélyi 
magyarok. Körülöttünk jteng a világ ereaztéke, 
zátony felé  közeledik a hajó, de mi, ami éle-
tünk hajóját boldogabb éa biztosabb révbe aze-
retnók éa akarjuk veaetni. Egyetlen hajónk 
van a Magyar Népközösség. Mindannyian, akik 
itt élünk ennek a hajónak vagyunk utaBai. 
Még azok is, akik akár a maguk hibájából, 
akár mások biztatására lemaradtak a köaös 
u'ról éa közöa hajóról. Rá kellett jönnünk, 
hogy igy van ez helyén, igy van ez rendjén. 
A hajó csak megy tovább, érhetik viharok, 
támadáaok s jaj annak, aki lemarad róla. Nem 
a jelen, de a jövendő előtt. A jelent, lehet 
hogy átvéBzeljük, de mi lesz az eljövendó-
ben?... A híjó már hónapok óta elindult. Azóta 
kint wn a vizeken. Érte vihar éa érte tama-
dáB sokszor méltánytalanul, de azért tovább 
megy. Ziazlóján ott van a három világító szó: 
Tisztesség, munka, becaUies. Messzire világító 
szavak esek. Nem caáboaak, nem puffűgnak, 
caak figyelmeztetnek,  hívnak a boldogabb par-
tok felé.  — A kiaebbaégi sorsban élö 
magyarság minden egyes tagjának meg kell 
látnia ezeket a szavakat s körijük kell fonnia 
lelkét éa akaratát népe éB jövendője érdekében. 

Ne kérdezzük, hogy mi lesz az ut végén, 
de kötelességünket tegyük meg. Azok, akik a 
hajót vezetik, tudják és érezik a felelősséget 
ü6m csak maguk élete, Jc e nép életével éa 
boldogulásával szemben is Sammi egyéb ne 
vezessen szándékunkban, csupán az a cél-
kitűzés, amelyet a szilágysági Magyar Nép-
közŐBSég megalakulása alkalmával mondott 
egyik vezetőnk: „Mindannyiunkat ez az egyet-
len, minden egyéni szemponttól mentes cól 
vezeBaen, hogy magyarságunk érdekeit össze-
fogó  munkával, minél jobban és minél erö 
aebben a eredményesebben tudjuk szolgálni". 

Szűkség van ma mindenkire, aki magyar 
nak érési magát. Sürgető kötelessége, hogy 
legjobb tudását éa munkáját népe szolgálatuba 
illitva, annak boldoguláBát szolgálja. A szét-
húzásból soha semmi jó nem született. Egymás 
lebecsülése mindannyiunk kárára volt. Hiszen 
az ez által előállott szomorú helyzbt csak késóbb 
mutatta meg mindig az előre beláthatatlan 
következményeket. A szóthuzáBt azoknak kel 
lett megsinyleniök, akik nem tudták, hogy mi 
rejlik a sikertelenség mögött, csak a siker-
telenséget kellett latniok. Mennyi kedvetlenség 
s közöny született meg ennek a nyomán. 

De ne vádoljuk a multat. Caak annyira 
hivatkozzunk mindig a múltra, amennyiben 
tanító és buzdító azándékot látunk benne. A 
mi multunk tanit, arra tanít, hogy a jövőben 
jobbaknak kell lennünk saját és népünk érde-
kében. Egyszerű tanítás ez, melynek hangját 
minden szívnek éa szándéknak fel  kell fognia. 
Hiszen a Magyar Népközösség sem egyéb ke 
rétnél, amelynek értelmet az ad, ha lélekkel 
töltjük meg. Munkaterülete tele van megoldat' 
lan éa megoldásra váró au'yos feladatokkal 
Aa irányt már megmutatták a kezdeményezők 
s még a látazolagoa közöny sem kedvetleni 
tette el őket a további munkától. Ha egyéb 
nem, akkor ez adjon erőt és értelmet a további 
munkára. Történt itt már aok minden, amire 
érdemea felfigyelni.  Városok és falvak  szét-
eső, kallódó magyarságát sikerült egy tömbbe 
öaaaehozni. Társadalmi különbség nélkül igye-
keztek felkarolni  aok helyen a közöa érdeket 
s nem egy helyen sikerrel. Bucurestíre gon-
dolunk, ahol orvosok, hivatalnokok, iparosok 
és munkások „szövetkeztek" egymással arra, 
hogy aki magyar s itt kereBÍ kenyerét magyar-

nak is érezhesse magát. Műkedvelő előadá-
sokat rendeztek, amelyen ott volt minden bu-
kuresti magyar s a minap esti ballada-est is 
azt mutatja, hogy nem halt ki belőlük u mult 
lelkének megbecsülése. 

Igen, a hajó a vízen van. A Magyar Nép-
közösség mindannyiunknak, akik itt élünk, 
egyetlen mentsvára vár ránk. Szálljunk fel  rá. 
Ne féljünk  a vihartól, mert egyszer csak biz-
tosabb révbe jutunk s akkor a viharra való 
gondolás nem lesz egyéb bennünk csak egy 
boldog érzés. Verhet a vihar, de ha egymás 
kezét meg fogjuk,  el nem sülyedheiünk soha. (—) 

Útban az ég felé. 
VI. 

4. Kodveno rnhám: a bűnbánat ruhája. 
Az eredeti bttnnel az ember elvesztette ártatlan-

ságát, lelki tisztaságát, szsmel megnyíltak, észro vette 
mezítelenségét és kesdtek öltösködoi, hogv eUaki.rják, 
kendőzzék testi-lelki nyomorúságukat. M-'gj-jIcct ae 
első szégyenpír arcukon s elrejtőztek Isten tekintet*) 
elől. Aséia jött a divat a világba H ez mlcd szelesebb 
rétegekben hódit s szélsőségekbe sodor. A mai modern 
nő és féifl  a divathóbort bolondja. Nam akar a többi-
től elmaradni, ó ls vakon követi as elUl haladókat. 
Mostanság mindenki ruhájával szeretne Imponálni, hó-
dítani. Inkább éheaik-fáalk,  de feltűnően  ruházkodik, 
ha tisztességes nton nem szerezheti meg, megverni 
becslllete árán ÍB. A ruha napjainkban míg intabb 
lett lepel, takarja az erkölcsi Bebeket és Bérülésekot. 
Aki nem halad a divattal, lentzik, társaságból kiné-
zik, ózdinak bélyegük. Adám és Éva ruhát vensit 
magukra, mert megnyíltak teatl szemeik ós megláttál 
mezítelenségüket, aat akarták e fódai,  ez a ru.üiak 
rendaa rendeltetése a hidog elleni vedskeaés magéit 
a a régiek mindi; est tartották Bzam e'íii a e szerint 
cselekedtek, manapság 6zt ia m<igmá>moiiá<. Nagy-
anyáink még a báli mulatságokra ia )6i fjiöliöziodiet, 
most as unokák levetkőznek vagy ruháikat eiül-hátul, 
jóbbról-balról alaposan meghasogatjak. 

Nagyon téved, aki as ember értékét a ruházatai 
méri, mert a látssat csal a nem a ruha leszi as em-
bert. Bőt az Igazi komoly jellemek ebb?n ia inunakel 
tartanak. Ami a jó Ízlést és asenn'rai-ú sérti, azt meiló-
alk, olyan tuhát a vl-áj minden filacaéért  maguiia 
nem öltenéDek. OÍOS emb r̂ rangján s anyagi toh^I-
ségein failli  nem ruháskod.k. Ciai a talmi ernaenic 
szoktak páváskodni s Idegen tollakkal tall lutdílni 
magukat' H ueág zsibvásárja lett a vüsg, t»uoi lucn 
teremtményei, as emberek kirívó divaiutaai kihívják 
maguVra asigazságos Biró a a higgadt go&doikodanu 
néző köaönség méltó felháborodását  a jogod elmarasz-
taló itáietét. 

Az «Iső rnlia bűnbánatot, fájdalmat  U' mars 
az őssziilők érfzlék  első bünlik Bzomcru kúv.-.tfeziUw-
u>eii. Az ószövetségben a ragy ieit-ek megiia-igöUai 
az-p ruhujuzat, vezeklő köntöst ci.ött'jk niiguira a 
igy tartottak bűnbánatot. Azúrt lotsiie leien a nép»'., 
hogy szaggassátok meg ruháltohat s tartsaio- bűn-
bánatot, mert ha nem, mlndCjtjan elvtsztok. Jjlt m 
âidatt J 'ZU3, kl fijyelmilak^t  a kU'BÜró! a bo.cűre irá-
nyította, hogy necsak a rahat, da a sswiinksi is Mi-g-
gassuk meg. Az ő nagy Apoaio'ü míg is formulázta 
ezt: vessétek le a régi esberl s öltsetek foi  az uj 
embert, hagyjuk el a sötétség cselekedeteit a gyako-
roljuk a világosság t*ttelt, a régi Ádámot némítsuk el 
magunkban, bojy Krisztus mása kuiakujon leltünk-
ben. A lélekhez szabott lugezibb koata»: a biiibaiiat 
ruhája. Ga teszi saéppé., nemesBé, értékcasij 11 emb.ri 
ég és főid  előtt. Ei mindig divatos, szalonképes, oszel 
éiatben-halállal nyugodtan magjelenhotüak Iiteaaél, 
mert fogadó  képesek vagyunk benna a aa Ur el Is 
r«gad minket. A korral cem változik, nom Púin ozaból 
írjak elő, dlvatszalon-lspok nem hossák m r̂ iKi., ujabo 
kreációit, aa ember Bzlvébe van égetve a minta : c)-
vessltjlik bűnnel Iîtent s Cdsk a bűnbánat itou&ysivcl 
térhetünk vlussa. Lavalllere ava ruhái világi is éluv-L>;íu 
a földi  dicsősége a muló örömöket hirdetni: éa keres-
ték, amikor klvetkőaött régi énjéből, bűnbánó tubája 
Isten utén sürgette és kergniu», kit meg ia talált a 
akkor lett Igazán boldog. Bűnbánatot turtott, m*rt nem 
akart örökre elveszni 

Kóröli  Lajos. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb éa legtartóaabb 
kivitelben a legjutányoaabb 
árak m e l l e t t eszközöl a 

Vákár üzlet, Mercurea-Ciuc. 
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„Isten bozta a Föpásztort és Atyát:" 
Márton  Aron pttspík  felosiki  bérmautja megkez-

désire  Csíkszeredába  érkezett. 
Márton Aron pVapSk, hunyadmegyel bérmakörutja 

befejesése  nlán, • felcslkl  körút megkezdésére, folyó 
évi má)n« bó 81-én délntán Ciikaaeredábn érkezett. 
Kiaórotóben voll Adorján Károly kanonok, egyházi 
fótanfelBgyoló  éa Ferenci Báni pBapBkl aaertartó. 

A főpásztort,  aki Udvarhe'y felól  gépkocsival jött, 
a megya határán, a Tolvajos-tetőn kareaatül vezitó 
oraaáguton, Drimba Jiasef  Blezredez-msgyefönök  fo-
gadia, aki dr. Cilpak Lajoa kanonok, aaemloárlnml 
régens éa as egyhástanács tagjaival fiitelt  a pttapök 
hivatalos fogadására,  llárton Aron püspök, a megye-
fóaík  Udvösló aaavalra, haaonló salvélveaaéggel vála-
asolt, majd a főpásztor  éa klaérete Drimba megye-
főnökkel  egyetemben gyalogaétét tett a kellemes erdei 
környeaetben, elbeszélgetve eddigi kBrntJáról éa aa 
ennek során aaerzett kedves benyomásairól. A főpéaz-
tor és klaérete aztán gépkocsin folytatta  ólját Csík-
szereda felé. 

A Htrglta-uccában Józna Saent Szivét kiformáló 
művészi díszkapu várta a főpásztort.  Jaléttl annak, 
hogy ezu'tal éppen Jézus Szent Szive Ünnepén jött 
székely blvel körébe. A püspök egyazertt fekete  reve-
rendában, szBrke felöltőben,  a megyefőnök  gépkocaljáo 
érkezett. Fogadtatására megjelent Szi»z Oarő polgár-
mester, Titu Carsteanu rendőrfőnök,  Saarcea alpolgár-
mester a hatóságok részéről, mig a lakósság körehói 
igen nagy számban jelent meg a templomi lobogók 
alatt a székely szőttes ruhába öltözött nők, férfiak, 
lakolás gyermekek tömege. Tarmész atesm klvoaut a 
püspök fogadására  a helybeli katholtkui tőglmnáziuoi 
tanári kara és Ifjúsága  Is egyházi aáss ója alatt. 

Pontban fél  6 órakor érkeeett a főpásztor.  Szász 
Qjrő polgármester közvetlen a tavakkal mondott .Illan 
hozott'-at a vároa éa polgársága nevében. A püspök 
néhány asóval magköasönte az üdvözlést, maly után 
a székely ruhás Nagy Katóka és Billnt Bubi kíséreté-
ben, mint Ude tavaszi virág, előlépett Pu chard Ucóka, 
III. ősit növendék éa égővörös szegfil  ciokor átnyuj-
taaával verses köszöntővel Üdvözölte a főpisztorl. 
A püspök kis érmakkel ajándékosta meg a gyermeke-
ket. Aa egyházlanácB nevében Albert Vilmos főglmn. 
tanár, egyháztanácjos üiíö tölte a püspököt, melyra 
közvetlen, meleg szavakkal válaszolt a főpásztor,  hang-
súlyozva, hogy ezekben a nehéz Időkben szívesen jött 
ÓB elhozta a vigasztalás malaaatját éa az Imádság 
kegyelmével reméli, hogy a megpróbáltatások nehéz 
nspjal elmúlnak blvel feje  fólttl. 

A főpáistor  éa kísérete, az Iskolás kisleányok 
által hintett vlrágszőnyegen, harangozta közben, az 
állandóan éljenző hivek sorfala  között a plébániára mant. 
Aa lzleaaaen fd.'diaaitett  bejáratnál Itlré Fjrenc főJS-
perea várta a kerület papjaival A gyergyói kerület 
réBséről László Ignác, aa alcalkl kerület résséril pedig 
l.cio Domokos főaBpsresek  és Nagy Antal esperes, 
valamint P. Laander házfőnök  Bd/ösölték a püspököt, 
aki mindenik papjával kesetfogott. 

Egyházi ruhákba történt felöltözés  után a főpász-
tor papjai kíséretében, ugyancsak a hívek élősorfala 
között, a templomba mant. Ai ajtóban B ró Ferenc 
fósspiras,  mini as egyházközség plébánosa, ba'ásos 
besséddel fogadta,  majd átnyújtotta a templom ku'cialt. 
A püipök elismerő asavakkal vlsszasdta a ku'csokat, 
majd bevonult a temp ómba, malyet zsúfolásig  magtöl-
tött a népszartt főpásztor!  látni éa hallani akaró hívek 
serege. Ssabó Elek kíntor vezényletével falbaigzott  a 
gyermekkórus ajkán „Itten hosta a főpásztort  éa atyát 1" 
keadetü hlmnutz, melynek csengő] tiszta hangon elő 
adott saövage ás dallama láthatéan meghatotta a püs-
pököt. Rövid Ima után főpásztorl  áldást osstott a püs-
pök, majd beszédet mondott. 

— As Ur Jţsus Krlsztui nevében jöttem — mon-
dotta — éa az Ur Jizus navában köszöntelek Utakat. 
Jöttem esekben a súlyos megpróbáltatásokkal, szen-
vedésekkel tövlsszett percakben, hivatalos utamon kí-
vül assal a gondolattal, éraássel is, hogy vigasztalást 
eidjak le számolakr*. Lehetetlen ésar^ nem vennetek, 
hlss mlndayájan ssenvudő alanyai vagytok, bogy a vi-
lág alapjai Ingadozni keadattek. Aa emberiság mintha 
elvessitatts volna józan essét. Kint a világban sohasam 
látott és hallott azenvedélyess'ggel élet-ba^ál hrcot 
vlvaak a világi nagyaatalmak: egyenetlenség, gyűlöl-
ködés, háborús as^ovedssek tobzódása folyik  és bu'-
llámsik rajtuak U végig és lelki1 eg, anyagilag, Idegileg 
őrli az embert ÓB caüggedÓBse!, reménytelenséggel, 
kllátáílalsnsággal sorvasztják a lelkeket. As ilyen vál-
ságos időkben a pfcpökjárásoak  külön jelentő lége van. 
Ersl a püspök, de ereznie keli a híveknek la, hogy 
most, ezekben aa Időkben kall agymái zzamábe néz-
nünk, ssemak beszédjén kerassiüi kell egymást báto-
rítanunk, kitartásra buzdítanunk és idéznünk, hogy ea 
a nép élt még át válságos Időket, egét Bokszor borí-
tották véBzes, sötét fellegek,  da asokat is elviselte, 
mert nagy volt az Iitenblte. Itten kezébe tette ls őst 
vallásán kereaztBl a sorsát, Biiőle merített reményt 
éa mert nagy volt a hite, őszinte a reminye: mag Is 
kapta a segítséget mlndan időkben Jittem, hogy ezek-
ben a reménytelenséget sugalmazó Időkben veletek 
együtt Imádkozzam ezért aa egyházközségért, annak 
minden tagjáért, főleg  pedig a gyermekekért éz a kö-
aös Imádság erejével kérjük a Jó Iitent, segítsen át a 
nebéaaégeken, hogy Iatanben tovább épltaBk jövő sor-
sunkat 

A lelkeket, mélyen megható beaaéd után aa egy-
háaköaség halottalért végsett gyáasaaertartást a püs-
pök, majd a kitett Oltárlasentaég előtt vecaernyét tar-
tott. Jisui Szent Szive Utánlája után békaimát mon-
dott. — 

Veesernye után Adorján Károly kanonok, egybáal 
fótanfelBgyoló  lépett a aaóaaékre ós mélyen aaántó, 
lendületes beszédben mulatott rá a katollkui vallás 
kegyelmeire éa lamertette a püspöklátogatáa célját. 

Szombaton Ztögöd volt külvárosi közzégben, Cilk-
aaereda leányegybázában, osztotta kl a fópáaator  a 
bérmálás azentaé|ét Időköaben megtartotta aa egybás-
hösség Ogy éa vagyonkezelési vizsgálatát, melyek fölött 
teljen megelégedését fejezte  kl. libert  István. 

Uj rádió szaküzletemben 
elvállalok bármilyen javltáat. 
Akármilyen.tipusu.és bárkitől 
vett rádiókat leggyorsabban 
javítok. 

Uj, nan? teljesítményű attnmnlatortöltő 
berendezésemmel 
töltéat leggyorsabban végaek. 
Minden akkunulatort azonnal 
töltéara kapcsolok. 

I 

Rádió Vécsey 
ÎI Merourea-dluo, Str. I. C. Bratianu 40 A 
H u Drl Kaaalnó-épületében, a régi fialettel  V 

Meddig tart? 
Egyebet aem.csinál a.mai.ember, mint találgat. 

Randulvül nagy hossáértésBel éa bölcsességgel talál-
gatja, hogy meddig tart ea a vérontás. Helyesebben 
szólva dabogy ls találgatja. E(yenesen tztkárll a dol 
gokat. Éi nincsen as aa ucca sarok, amelyen pontos 
progooalsokat ne adnának arról, hogy hol lesz ennek 
a nagy mészárlásnak vége. 

Mintha ma volna ugy emléksslk az embBr 1914 ra 
Akkor ls voltak uccaaarkok éa asoa ez iker tők, Éppan, 
mint ma. Akkor Is tudták, hogy nem tarthat sokáig 
A gépfegyver,  mint technikai csoda, egyenesen forra-
dalmi jaieaaégképpan dirigálta a kávöhásl konrádok 
képzeletét. Akkor 60 napra aaabták a nagy leszámolás 
idejét. Nia sokat tévedtak. Éppen 1574 nap lett a 
beígért 60 napból. „Ciak ötször kellett vegigváral, mlra 
a falevelek  lehullottak*. Miaden géppuika dicára cuda 
rul einyult volt a dolog éa még cudarabbui caódilt 
mondott a törzsasztalok misió>i had f  esetés tudomanya. 

Aa akkori 18 éveaek, akikkel megkalkulálták a 
dolgokat felborítottak  miodan Bzámltást. 52 hónapon 
keresstűl nagyszerűen nyelték a gépfegyvergolyótól  a 
harci gázokig mindeféle  techoizei és vegyi kéaaitmé' 
nyél a nagy földindulásnak. 

Ma, amikor Ismét kísért a nagy kérdéa, hogy 
„meddig tar.* ea a rombolás, megcjodálnl való módon 
ismétlődik az Idő. A kivénhadt konrádok ismét elfog 
lalják halyüket. A rádii áldásán kereastttl egyre akti 
vabb midőn telj aal tik hősi kötelességüket. — Az éter 
hullámaloak lendületén, a helyszíni közvetítés ördögi 
székárén ott vannak az első vonalak pergőtüzében es 
gyi.koa rohamában. Ejiőarayőa lebegnek aa ellenség 
hátába. Sióval a másik háborúval ellentétben ki'easls 
részüket enaek a borzalmas harci essközikkel dolgozó 
háború első vonalának minden szörnyűségéből. 

Mist caak az a komoly kérdéa, mjddlg tarthat ez 
a báboru a fejlődési  tempónak ebben a azédületében. 
Vájjon meddig .birja Ideggel a ma embsre, a mikrofon 
mallőll hánoruíást. M-r. ettől függ  mlndan. M)g lesz-e 
elégedve a fáiiiter  bora msllmt esti aaórakozásképp^n 
káborut vlBeiő po gár ott a rádió tövében azzal a napi 
véradaggal és teljesítménnyel? 

Mem lehat Itt ssámitáit tonal sem a gépfegyver, 
sem a suhanó rapttlő, harci értéke sserint. H igy med-
dig fog  ömleni a vér, egy, vaţy 5 évig putsiitjuk egy-
mást, az; egyedi! az amber azidiamuia dönti al. Ak«or 
lu.'z vége, amltor a ku turam ier bet^'lc a vérnak és 
nyonorutágoak aaaal a szagával, amslyel a rádión 
kerdss'.Ul egyelóra Ibolyalllatnak (TJS. 

Az uj harcieszközök. 
Kitségtelan tény, hjg/ a németak mindig kitűnő 

katonák voltak. Njm ciak stratégiájuk volt a legtöbb 
esetben helyiálló és embaratyagnk alkalmas a veze-
tésre, da t-cbnlkal felkészMuég  tekintetében ls mindig 
vasalok. A nématek njabbkorl hadjáratai, kezdve aa 
1871 -ea hadjárattal napjainkig, mindig bedobtak meg-
lepetést a hadrlsslésba. Emlékezzünk csak viasza a 
világháborúra, amikor a gázt alkalmazták, első laben 
tankokat, felismerték  a rspüiőtámadások nagy aserepít 
ÓB Lüttlch ostrománál először szólaltatták meg eddig 
titokban tartott Ir.ózatoa fegyverüket,  a 42 őj ágyuk»1. 
Akármilyen hőaleaen la védelmezték a belgák magukat 
akkor, a bevehetetlen erőd-tornyok úgyszólván mind 
a németek kezére jutottak a 42 őa ágyuk éa ae ezek 
rombolását követő mérgez gázak hatékony táiuadái* 
következtében. Ei amikor aa erőd hősi védői még min-
dig ellenállottak, egésa alacsonyra leereaakedve, aa 
elősaör alkalmazott Z tppella hatalmas gyújtóbombákat 
dobolt aa erődre éa a városra, ugy bogy végül la kapi-
tulálni kellett. 

Ami a niBBtek moatanl háboru|ában elad msgla-
Htfe  volt, aa. • migneaea aknák alkalmuáaa. Igen 

aok angol éa szöveUéges hajónak kellett elpusztulnia, 
mig végre rájöttek a mágnesez aknák titkára. Egy vi-
har véletlenül mágneses aknaszerkezetet aodorl Anglia 
partjára. Aa ötmaaaáa aaerkezethez czak Igen nagy 
óvatossággal mertek köaelednl, meri joggal tarthatlak 
attól, hogy felrobban  és asőrnytt pusztítást végea. Mag-
felelően  felöltözve,  kiküszöbölve minden esetleges mág-
neses vonzást, közeledett egyik szakértő az akoánoz, 
nogy znetazadje a rájöjjön gyártásának titkára. Minden 
egyes mozdulatot sseissedeanél kozilt egy tőle távol 
auo mecaaulknosal. A nagy ovatosBággal Bsélssedeit, 
izekre fölbontott  aiKairesaea birtokában azután vlasgalat 
aiá vettek a saerkoaeiei ea rájöttek a aaeiiemes készü-
lék nyitjára. Ligzoieiebb mar aa angol hajók olyan 
elektromos elionaramaort tud.ak maguk köre körítem, 
nogy a mágneses aknák hataalalanoa maradiak velük 
azemben, azOta aem báliunk többet mágneaea akna-
mező zrói. 

Maalk ujlláz a német badvlzeléaben az ejtőernyő-
zök nagymérvű alkalmazása volt. 

AZ ejtőernyős csapatok döntötték el különös vonat-
koaáaoan Rotterdam sorsát la. 

As ejtőernyős vadászok alkalmazisát egyébként 
a franciák  ia tervbe vaitek már régebben éB o célból 
legaiabn azazezer emberi kepeziek kl. A nemetek azon-
ban megelőztek őket, mert közel ötszázezer ember 
kiképzett ejtőernyős narcosuk van. A mai német légi 
vaduzot legalatib 1000 méter magasságból ugranak, 
de ennek a faiéi  zutunva tesaik meg es aa ernyőt 
csak o.yan migaBsagoan nyitják ki, abonnao éppn caak 
földai  eihatnék aerűtos nélkül. A zuaanaat, iiletvü baeat 
nem mindia umber szervezete bírja kl. Eahea Különö-
sen leikleió ea kitűnő aaiv kell. Eddig egyebként fegyvar-
viselesre alkalmas ember kósal legídijabí 3—4 tud 
nagy mag«aaagbül ernyő nálkúi lezutunn . Ili  vaa ea 
a repüieaadl la. Rjpiiieara nem miad^nu aUjimaa. Mig 
kevésbé bukérepüieare, amellyel a namat had;lae.óí 
megtepetészserüen jeleskedtek es amelynek rettenetes 
koczaaniai moat mar viselalók kell a szóvetségesak-
eek is. 

Az uj barcieszközt különben tökéletesítették a 
németek, mert kitalálták a módját annak a késeiek-
nek, amely automatikusan szabadítja meg a fáidat  ért 
emoert aa eroyőtől. Mag U nem könayü lesaallani, ki-
számított he.yre Jutni ea aaoonat akcióba lépni. VagyUk 
figyelembe,  hogy ma mar ejtőernyővel nemciak pacual-
löró fegyvert  bocaájtanak le, hanem kis tankot, aia 
kaliberű ágyukat es rádtógépaket. Hogy némi képei is 
nyujtsuak egy ejlőarnyós txpediciójanak tartalmáról, 
aa ugrás a földel  eresig állag 20 perc, az elhelyezke-
dő pedig 10 percal vesz Igénybe. 

Ujlláai hozott a báboru a robbanóbombák szün-
telen alaaimazáia tekloleteben. A gjujtóbombákon li-
víi uj találmány az úgynevezett karbina-bomoa, amaiy 
fólrobbantja  maga körül a levegői. A vezető bombr. 
aaonban an elektron-bomba, amelynek főanyaga  a ter 
mllh és 3000 fok  hőmérsékletei Idés eiő a roaoanad 
pillanatában. Állítólag a németek keaáben van a raket . 
nomba la, amellyel measza fekvő  katonai pontokat ei 
városokat lehet majd megtámadal 100—150 negyzet-
kllómstarea távolságból. Uj kószdlék a láng»óro tai< 
ia, amelyet esutlal la Lütllch erődjének elíoglaiádanai 
a'kalmaatak olyan sikerrel, amely megdöbbentő hataat 
váito.I ki a szövetségesek koréban. 

A léglháboru ilyen lehetőségei mailéit félelmetes 
víziónak tetszik az as eshetőség, ha a németeknek 
Lindán éa Pária kerül ba légi éa masuehordó ágyuix 
hatókörébe. As angol katonai j ilenlasekbői kitűnik, nogy 
Aoglia föl  van készülve a támadásra la és már ls meg-
lett minden elókész Hetet miaden községben, bogy 
szembe kerüljön az uj harcleazközökkel. Anglia mar 
lesaámolt aaaal as liluilóval, hogyha fóldrajsi  tekinte;-
bsn „lalgatorszii", már nsm as hadá?z«t laklntstábea. 

AB uj német szuperágyuk. 
Angliában már a háború kitörésének pillanatától 

kezdve váriák Licdon és aa Aagol parividakeic ágyú-
zását, m-ig pjdig nam híjé ágyakkal, hanem olyan 
mnsssshordj ágyucodák Begiiaagável, amoyv-kal a 
námetak a vllághásora alatt naazoáitak. 

Tudou dolog, bojy a világháború aiatt i a jm3t9k 1918 
március 23-áa P irlíüt lóttiz 125 ki'óan'er t̂ vnli4g>>o. 
Laoaból h így a Lmdooi bomb-zá ág>u tccbaikai alap-
lát mir migvat-tisk. Krrói aa allitó.agos szuperág/ur 
Loadonntk a kÖv<itk*BŐ adatai vann»k: horderaje 25Ü 
Cim., ka'lber i 210 mUiméter, as ágyucaó hoB'Zi 36 m., 
a lövedék 60 Kilúmát̂ res magasságig jut ei, tehát tei-

a Hztrata.íz'árábi, ahol kevesebb aa ellenállás >4 
a lövedék súlya majdnem háromazora?a a világháború 
alatt L ioubil kllőttnek, tehát 300 kllógram. 

Miután 1800 méter másodpercjnlial a kezdőse-
bessége, 10 másodperc alatt a astratossférában  vaa. 
Iil tovább csavarja fel  magát s bár elvefzitetti  a kezdő 
sebaa légét, a actratoisfarában  még mindig 1200 matert 
száguld másodparceakéni, ötször annyit, elüt a fö'dbüz 
közel. A lövadák aabesiégi laisan lankad, a Fö d vonal-
ereje ftmilkedlk  a 250 ktlómatnreB ut u.án a lövedék 
célt talál. A laonl ágyujolyó 3 p. éB tlz maooJp.'rc g 
volt uton, ae i j ciodaágyu lövedéke ailg 5 p. alatt ju. 
el a aaárazfrildtói  Londonig, ahol viszont a Mzlos ce -
sás hiánya csa* morális hatáat kölcsönözne a bombá-
aásnak. Mindeddig — angol elgondoláiok szerint — nem 
kerBlhetett aor a caodaágyu klpróbáláaára, mert Német-
országban eddig aehol nsm lehatott felállítani.  Ejy né-
mát területen felállított  ágyú lőtávolsága ciak a hollan-
diai Wallcheren-azigetlg éri volna el. Most azonban, hogy 
Hollandiát elfoglalták,  aor kerülhet aa nj .Kövé Berta' 
felállltáaára.  Egéaa vonatok kelleaek aa ágyú Beállítá-
sára. A cső 8—4 ldvés után haaaaájhatatlan, meri min-
den aaáasared milliméteres furatkopáa  eaer métereket 
(«lent a oé'pont elérésében. 
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ő y e r g y ó i ţ l ţ t 
Űrnapja. 

A katolicizmus egyik legpoétib u wbb ünnepe 
az Űrnapja Hkkor hagyja el az eucWiatikua 
Jazua tabernaouluma sötét rejtekét, hogy végig 
járja as utakat, amiket az ö gyermekei, a kfrdó 
verejtékező enberek rónak nap-nap után, be 
felé  sirt könnyekkel, csüggedő, nehéz szivvel. 

Végig járja az Istenember a maga mis tik us 
alakjában a várost, hogy aa ablakokon kite-
kintő szemek a aok tlres világi hiuaágon éa 
szomorú nyomoruaágokon tul egyszer lásaák 
meg az OrOkkévalóaág felé  vetödft  fénysugara 
kat, az emberi azegényaég közepeit, az isteni 
gazdagaágot szimbolizáló pompát, ragyogást. 
Valahogy ez az iateni végigvonuláa uccáinkon, 
tereinken vigaaztaláat akar nyújtani az ezer 
sebből vérző azenvedóknek. A mindennapi élet 
nehéz küzdelmét teszi elviaelhetőbbé azoknak 
a kiválasztottaknak, akik a pompa, ragyogás, 
ének és a hatalmaa tömeg lenyűgöző, impo-
záns hatásán tul a hit mélyére tekintenek. Az 
Űrnapja a hit diadalának ünnep9, a hit vigasz 
taló erejének diadala. 

Bz az ünnep különösen azép volt ez évben 
UyergyóazentmiklóBon. Az idei CBŐS, hüvöa má-
jus egy napra meghazuttolta azokat, kik csOg 
gedten hirdették: az Idén nem lesz meleg ta 
vasz... Csütörtökön, vagyis magán az ünnepen 
— valóban még csorgó eső, tenger sár tette 
lehetetlenné az üanepies ki vonulást. Vasárnapra 
azonban nyoma aem volt a felhőnek,  pocso-
lyának. ünnepi diazt öltött az egéaz természet. 
Mintha Isten is figyelmeztetni  akarta volna 
ebben a háború viharától szomorú időben az 
embereket: Ne azt tekintsétek, ami elválaszt 
titeket, hanem, ami öaazeköt. 

A gyergyószentmiklósi két róm. katholikus 
parochia — a latin és örm. szertartású egyház 
papjai közt u. i. ugy volt a megegyezés, hogy 
— amennyiben a «magyarok", azaz a latinszer-
tartásuak csütörtökön a körmenetet meg nem 
tarthatnák, vasárnap a két egyházközség test 
véri együttesben hódol Ura éa Istene, az eucha-
ristikus Krisztus előtt. Mintha a megegyezésre 
jött volna az iateni tetszés nyilatkozat — a 
szép idő valóban vasárnapra köszöntöt be. 

A aok concentrált férfi  hiánya ez egyazer 
fel  se tűnt. Az örm. azertartáau templom előtt 
olyan hatalmas fárfltömeg  csatlakozott föl,  hogy 
négyes sorban közel fél  kilóméter hoaazuságba 
nyúlt el. A férfiak  előtt a Fogaraasy leánygim-
názium egyenruhás, fehér  kalapos növendékei, 
valamint a 33 sort betöltő Bzákelyruhás lányok 
csoportja, majd a aöíétkékrubás, fehérgalléros 
kongreg»nisták festői  látványt nyújtottak. 

A baldachin előtti fehérruhás,  egyforma 
fehér  rózsakoszorút, kiosi elaő áldozó, virág 
hintó leánykák sora, a piros köpönyeges Mária 
lovagok csoportja, a díszbe öltözött papság, a 
ragyogó csákóju önkéntes tűzoltóság testőrsége, 
a baldachint vivő komoly tekintólyea urak mely 
áhítata, valamint a vigan repdeBŐ zászlók mind, 
mind arról tanúskodtak, hogy még van hit az 
emberek szivében. A vároa egész fóterét  körül-
fogó  hatalmas tömeg megható áhítata különö-
sen kitűnt fegyelmezettségükből,  abból a pél-
dás mondhatni katonai rendből, ahogyan ez a 
színes, mégis harmonikus sereg vonult végiga 
meglehetős hosszú úttesten. Bz alkalommal kü-
lönösen föitüat,  hogy bámészkodó tömeg nem 
volt.... 

Most mindenki imádkozott.... 

A tenyér, sok mindent elárul... 
Egy kis üzleti alapokra fektetett  .tudomány." 
Utóbbi Időben, mintha fokozott  érdeklődéssel ke-

resnők a jövő titkait, a csodákat. Hsssünk a természet-
feletti  erőkben, asokboa menekülünk s még azt se 
sejtjük, hogy babonáz bittel nyujtank tenyereinkot a 
jósnő felé. 

Álomláték, próféták  és jövendőmondók támadtak 
as emberek között. Aa Idegekremenő. mindennapi élet, 
a holnap biaonytalanaága, aa emberek sorsának jobbra-
fordnláeát  váró idegélet, minden megnyilatkozása éz 
történetében zzlveaen menekülnek a babona éa jövendő-
mondás eemmltajujló bOaöB, mestersége felé. 

Vámsunkban, egy CB. B Isabet nevtt hölgy, tar-
tóakodlv, aki aat mondja magáról, bogy ő aa oraaág 
leghíresebb grafológnsnőjo. 

Hogy mennyiben igaz, mennyiben nem, nem tud-
juk, hogy aaonban ügyas nő lebet, ast abból gondoljuk, 
mert köaél 4 hate tartózkodik nálunk, Brdély egyik 
legdrágább megélhetésü városában, abol egy Bemmltse 
dolgosé, igen elegáns férfival,  40 lejért OBstogatja 
„tudományát". 

AB góaa váróiban ÓB vidékén, mint feltünéstkeltő 
birt halljuk, hogy tömegesen járják őaagysága .szalon-
ját", mely eredményt, ba napi 800 leivel Baámltuik h, 
meghaladja a havi 24000-et. 

Nem megvetendő össBeg. 
Főképpen nem itt, ahol gazdazágilag teljesen le-

rongyolódva él a nép, Ahol nem tudnak egyháaladól 
flaetai,  nem tudnak BaoclállB célokra áldoani ÓB nem 
tudnak színházba járni, mert soha nincs pénz.... O.t 
napi 800—1000 lelket hordanak össae aa emberek egy 
valakinek és valakiknek, akik a legkönnyebb pénasaer-
aésl módot mindig az emberek butaságára építik B 
akiknek talán sohasem ment olyan jól, mint éppen moat. 

Nem kételkedünk őnagysága felkésaültaégóben,  aa 
emberi szerveaetre (tenyér jóslát) épitett „tudományá-
ban." Bőt, amint babjuk nagy búvárja a lélek rejtel-
meinek, egyes életek ktfdrkésaésében  a minden állítása 
mély, komoly meggyőződés és „'gaaság".... 

Azonban ne haragudjon Assaonyom, ha nem tud-
juk kellőképpen megérteni Ba becsülni est a „tudományt*. 
Nam tudjuk, mert az egész dolog ugy néz ki, mint 
amikor naiv emberek „társalognak", a szellemekkel, 
de aztán fleetnl  la kell,.. 

Mielőtt aaonban, valami buta, csak „vidéki* újság-
írókat látna bennünk B eat mégis jövendölné eaek bői 
aa egyes sorokból, vonalakból, megemlítjük, hogy van 
tudomásunk egyes komoly dolgokról, mint a grafológia 
lényegéről, történetéről, gyakorlati alkalmaBásáról, 
melyek nem .csodák" s mezekben, mint pl. BB IráB 
elemeaésének, ótestamentumi nyomalt találjuk. 

Hivatkoaaunk Jób prófétára,  vagy Svetonius-ra, 
aki aa IráB Ismeretének tudományával foglalkozott? 
Vagy XVII ssáaad első felében  élő bizonyos Camllló 
Bildó orvosra, aki még akkor könyvet Irt a grafológiá-
ié. ? Ndveaaünk meg híres Írók éa tudósokat, akik mind 
foglalkoatak  a grafológia  ÓB egyea ágai tudomány árai? 

AB egéssen más volt. 
A mai modsrn grafológia  Baéles hu'lámal, a könnyű 

pénzszeraésben — mely aa élet soz-sok nehéaBégei 
köz itt talált megfelelő  talajra —aratja diadalát. 

A kártyavetés, törökkávé, tarkabab és a kéa vo-
nalaiból való jóslások, mlndcaak gyakorlat, emberisme-
ret és ügyesség, ami aatán a gyarló emberi természet 
kihasználásával (hlsaékenység ÓB gyengeség) teremti 
meg a maga egéBa jó Salaiét... 

Kellemetlen ludomány. 
Éppen eaérl kérjük assaonyom, legyen tekintettel 

ennek a vidéknek, tul görbe da hosszuileltt „vonalaira*, 
ahol egy pár lel akad, az Igaaán egésa maa dolgokra 
kellene. 

Szegény lerongyolódott fiaink  éa Bpák, péna nélkül, 
élelem nélkül mennek katonai kötelességeiket teljesíteni, 
mig Itthon marzdi rongjos, éhező gyermekek várják éa 
kétségbeesett anyák keresik a szűkös mindennapi kenye-
ret, addig más, lelkiismeretlen egyének, könnyű pénn 
saeraés éa elegáns nemtörődömséggel ülnek ÓB kacag-
nak a butaság győaelme fölött.  (cs. 1.) 
Q s l é k m e k ®gy ©s&aya a & | n « s é £ . . . 

Máskor rózsaillattal jött... szin, melegség, hangulat 
áradt a nyomában, virágözön tündéri szépségével káprázta-
tott el, kora reggelenként és az esti alkonyatban megteltek 
illatával az ucoák, egymáshoz simult párok andalogtak a 
parkok kizöldült fái  között s az ember, a gondterhes ember 
is megkönnyebbülten, a felszabadultságaak,  a tavasznak 
valami kábulatos, boldog varázslatában sóhajtott fel:  O, 
május I Milyen jó is élni I A tavasz, a május elragadóan 
szép, szei szinti, hangulatos, káprázatos szimfóniája  volt ez. 
Ma mit látuuk, mit érzünk mindebből ? Az iv legszebb 
hónapjának már a végén vagyunk és szinte el is felejtjük, 
hogy május van. Semmi sem emlékeztet rá. A gyümölcsfák 
kivirágoztak ugyan, s fecskék  is kicsit megkésve de vissza-
jöttek, egy-két meleg napban is gyönyörködtünk, de azon-
kívül semmi. 

Elmaradt, elsikkadt valahol a gyönyörűséges májusi 
szimfónia.  Elmaradt az idén a piros pünkösd meghitten 
kedves ámulata is. Helyette a fagyos  szenteket kaptuk. 
Azok ÍB ezúttal mintha gorombábbak és hidegebbek lettek 
volna a szokottnál. Mintha neheztelnének, haragudnának 
ránk valamiért. Hideg szélvihar rázta a pünkösdi ünnepeken 
a kertek fáit  és egy ssős, szelss, hideg éjszaka elég volt 
ahhoz, hogy a oseresznyeták lehullassák fehér  virágköntösüket. 
Az uccák az esti órákban újból sötétbe borultak s az Em-
lékezetes őszi, halványkék ténybs burkolózott a város, bogy 
a polgárság a saját érdekében hozzászokjon a légvédelmi 
védekezésekhez. 

A világ összes táviratirodái óránként ontják a híre-
ket. A 24 év előtt sokat szerepelt városnevek szörnyű 
kavalkádja kavarog, kisért újból az njságok hasábjain, ve-
zetőhelyeken : Antverpen... Namur... Lüttioh... Több, mint 
ezer halott I Az ember önkéntelenül is megdörzsöli a szemét: 
Mi ez ? Hiszen ennek már vége volt egyszer 1 Mindezt már 
elkönyveltük, meggyászoltok és lezártuk magunkban. És 
most ismét elölről kezdődik minden ? Csúnya, szomorú május 
ea I Hangulattalan, keserű, elfásult  tavaszi szimtonia I Lélek, 
telén pünkösd: igaza van a természetnek: minek a május-
ha az ember nam tud gyönyörködni a rózzaillatban L. 

R O V A T V E Z . B T O : C S I B Y L A J O S . 

H Í R E K . 
— A gyergyói kerület papsága folyó  évi májas 30-án 

tartotta meg tavaszt koronagyülését Gyergyószentiniklóson. 
£ re az alkalomra teljes számban összejött a kei Illet papsága. 
A gyűlés elltt Bors István elhunyt osomafalvl  plébánosért 
mondott szentmiséi László Ignáo ióesperes. 

— Eskü-ó. Nóvák Venoel Gyergyóazentmlklóa én Nagy 
Piroska, Nagy Ödöu marosvásárhelyi gimn. tanár leánya véro-
sunkan, folyó  hó 25-én szombaton tartották meg 6ikÜ7Öjanet, 
szllk ostládt körben. Az esketégl szertartást, a zárda meghitt 
kis kápolnájában László Ignáo esperes-plebános végezte. A 
m'nden külsó pompa, de aanál bensőségesebb családi ünne-
pélyt azonban az ujpá ok részére érkezó táviratok közé .ve-
gyült" 3 katonai behívó tette könnyesé, bizonyságául annak, 
hogy egy ritkán előforduló  öröm-ünnep se legydn mentes a 
szomorúságtól. 

— Mindenki hordja magával igaaoló iratait. Felhív-
juk kedves olvasóink fi/yelmét  arra, hogy a rendkívüli álla-
potokra való tekintettel tanáosos, ha magukkal hordják katonai 
és személyazonossági Igazolványalkat, sót még behívóparan-
csaikat ls, amellyel kétséget kizáróan Igazolni tudják magukat 
az ellenőrző szervek felszólításéi  a. 

— Halálozás. Ozv. Kaatal Józsefné  82(11. Kémenes Erzsé-
bet 78 éves korában folyó  hó 26-án, vasárnap meghalt. Teme-
tése folyó  hó 28-án ment végbe a róm kath. temetőb». AZ el-
hunytat hozzátartozói kívül, kiterjedt rokonság Is gyászolja. 

A híres fii  erödvoial — nem le-tezett. 
Rövid idővel ezelőtt milliók és milliók a liunek nagy-

szerű Mannerheim-téle védelmi vonaláról beszéltek. Az első, 
második, a harmadik Mannerheim vonalról. Mindenki tudni 
vélte, hogy Carl Guetav Mannerheim, a hős linn tábornagy, 
a kitűnő hadvezér, mint e finn  védelmi tanács elnöke, a 
saját elgondolása, tervei szerint és személyes telügyelete 
mellett szinte bsvehetetlen védőbástyákkal, az úgynevezett 
Mannerheim vonallal látta el Finnországot. Mint mondották, 
Mannerheim minden darab vasat megvizsgált, amit a beton-
falu  kazamaták építésénél telhssználtak, átvizsgálta a fegy-
vereket, géppuekákat és ágyukat is, amellyel az általa ki-
választott védőrséget felszerelték. 

A finn-orosz  háborúnak vége van, a finneknek  most 
már nincs szükségük háborús propagandára és igy leleplez-
hetik legféltetebb  titkukat: a finneknek  úgynevezett Man-
nerheim vonaluk sohasem voltl A Mannerheim- léle védő-
vonalak a képzelet szárnyán születtek, lngenda lett belőlük 
és mint kiváló propsganda eszköz — ez legenda nagy 
szolgálatot teljssitstt a linn népnek. 

Erről szól az a rendkívül érdekes beszélgetés, amit 
a finn  vezérkar tagjai a Helsinkiben idéző külföldi  hírlap-
írókkal folytattak.  A beszélgetést a legnagyobb hollandi 
lapok egyike, az amszterdami „De Telegraf  igy írja le: 

— Nekünk finneknek  sohasem volt és most nincB ki-
ás beépített védelmi vonalunk — kezdte a beszélgetést a 
finn  vezérkari főnök  helyettesse. Az urak ne csodálkozza-
zanak, de hiába is csodálkoznának, mert ez a valóság — 
lordult sz egybegyűlt hirlspírók felé. 

Nem mi finnek,  hanem a külföldi  sajtó irt először sz 
úgynevezett Msnnerheim-vonalról. Mi a külfüldi  lapokban 
olvastuk ezt a hirt. Először ráztuk a fejünket  a hir olva-
sására, megakartuk cáfolni,  de a vezérkarunk propaganda 
szolgálata megakadályozta, hogy kiadjuk a cáfolatunkat.  Az 
a véleméDy alakult ki, hogy ha a külföldi  sajtó ugy hiazi, 
hogy nagyon jó vsából és betonból készült védelmi vona-
lunk vsn, sm csak higyje hátha elhiszik az oroszok is . . . 

Ugyanis a propaganda nagyon fontos  fegyver  lett a 
mostani hadviselésben. Például: mindjárt a tíun-orosz háború 
kezdetén az egyik orosz vezérkari jelentés arról szólt, hogy 
Finnország déli részében a keleti határunk közelében tutó 
vasúti vonalat az oroszok elfoglalták.  Ezt a jelentést nyil-
ván a vasúti vonal közelében harcoló orosz csapstok pa-
rancsnokai adhatták le az orosz vezérkarnak. Bennünket, 
fiinneket  bosszantott, hogy ilyen hireket terjesztenek a 
nagyvilágban, hisz a vasúti vonalat nemhogy elfoglalták 
volna az oroszok, hanem ellenkezőleg, ini az orosz csapa-
tokat oroflz  területen vertük meg. A propaganda szolgála-
tunk azonijsu nem engedte, hogy ebben az esetben is a 
fian  vezérkar cáfoljon.  Igy is volt jó, mert az orosz hadi-
jelentés következtében az orosz légillotta abban a hitben 
élt, hogy a szóhsn forgó  vasúti vonal az orosz csapatok 
birtokában vsn, egyszerűen keresztül repült telettünk, nem 
bombázta állásainkat, sőt külömböző muníciót, élelmiszert, 
poBtát, fontos  parancsokat tartalmazó bádogdobozokat dobolt 
le közénk. 

A tranciáknak, a németeknek, a belgágknak van pom-
pásan kiépített védelmi vonala, de nekünk nincsen, nem ia 
volt — folytatta  a finnek  helyettes vezérkari főnöke  az 
érdekes beszélgetést. — Lehetett szó Mannerheim-vonalról, 
ha arról beszéltünk, hogy Mannerheim fővezérlete  alatt álló 
csapatok hol és merre állanak, de ennek a Mannerheim -
vonalnak egyetlen páncéltornya, betonterme, kazamatája, 
megépített géppuska leshelye Bohasem volt. 

— A finn  védelmi erőssége elsősorban maga a liun 
haderő volt. Másodsorban Finnország természeti fekvése 
nyújtott nagy segítséget a védelemnek. Harmadsorban az 
az ügyesség és leleményesség segített meg bennünket har-
cainkban, amellyel a finn  hadsereg hazájának természeti 
fekvését  ki tudta használni. Egy, kettő, három — és nincs 
tovább. Ebből állott a mi Mannerheim-vonalunk. Igaz, szól-
nunk kell a hóról is. A hó és jég nagy segítségünkre volt. 
Sok hasznát láttuk a fehér  köpönyegnek ÍB. Mi tőiddel, 
fűrészelt  fával,  zöld fenyővel  és hóval dolgoztunk vas és 
beton helyett. Ezek voltak a Mannerheim-vonal materiális 
anyagai. De azért sokkal jobb volt, hogy az ellenség abban 
a hitben élt, hogy az előre tolt állásaink, a fehér  köpeny-
ben burkolt járőreink mögött vasból és betonból készült 
fedezékeink,  őrtornyaink, leahelyeink és minden támadást 
elsöprő géppuska-tüzelőink vannak. Ha az oroszok tudták 
volna, hogy mi osak fenyővel,  földdel  éa főként  hóval véde-
keaünk, talán még erősebb támadást intéztek volna ellenünk. 
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• osikmegyei Magyar Népközösség 
gazdasági osztályának közleményei. 

Gyűjtsük a takarmányt. 
Nincs ss a kevés, amiből takarékoskodni ne le-

hetne. liost különösen vigyaasunk a takarmányra, mert 
aa őssaes tartalékok elfogytak,  a megkésett tavaaara, 
ha hirtelen saárasaág követkeslk, Igen anlyoa heiyaetbe 
kerülünk a takarmánnyal. A zild takarmányokat állan-
dóan keverjük aaalmával, ea étrendlleg la lói hat, eaen 
kívül nem kell annyi aöld takarmány, amlból Igy télire 
eltebetó. 

Nagy gonddal kapálgaaank a répát, mert ea Igen 
aok ssálas takarmányt képeB pótolni. 

Ahol erre alkalom nyílik ne feledkeznünk  meg 
lomb takarmány gyűjtésétől, bármennyire la aaekatlan 
ea, Ismerünk oly gazdaságokat, melyeket aaáras évek-
ben a lomb takarmány Beglt át. 

Az éger, hárs, Juhar, mogyoró, aall, bükk, nyír, 
fttz,  nyárfa  fiatal  2—4 évea ágai elég jó lomb takar-
mányt adnak. A levágott fiatal  hajtásokat csomókba 
kötjük a a kötegeket vagy egymáanak vagy a fatövé-
hea támasztjuk, hogy klaaáradjanak. Kéaőbb csűrökben 
helyezhetők el. A lomb aaénét különösen a jnbok éz 
kecakek kedvelik. 

Kapáláaok, gyomláláaok alkalmával kikerülő gyo-
mokat, amelyeket aaonnal sertésekkel fel  nem etet-
hetünk, BzáritBuk meg a csűr padlásán, télire Jó takar-
mány leaz. 

A burgonya etetése. 
Főtelen, cslráa burgonyát különösen vemhes ko-

cákkal ne etessünk, mert ettől könnyen elvetélnek. 
Ugyanis a nyers burgonya bójában u. n. solanln nevli 
méreg anyag van, a ml elveteléal betegséget azokon 
okozni. Főaézzel ez a méreg anyag megsemmisül. 

A gaada Ifjak, 
akik a négy elemi osatályt elvégeaték, jól teaalk, ha 
gazdasági iskolába mennek, ahol aa ujabbkor! gazda-
sági tudományokból kiképzést nyernek. 

As iskolák nem csak azBklzmeretet nyújtanak, 
hanem az agyat kiművelik, hogy aa élet mindenféle 
viszonylatában aa ember jóhoa, roasahoa alkalmazkodni 
tndjon, hogy kl tudja haaanálni aaon rejtett kincseket 
is a földből,  amelyeket as lakoláaatlan elme nem lát-
hat meg. 

Keadivásárhelyt van hozzánk legközelebb gazda-
sági Iskola. A tanév október középén kezdődik ea a 
tavaazi gazdasági muokák kezdetekor áprlllaben vég-
ződik, hogy aa ifjak  otthon a szülői háznál la dolgoa-
basaanak. Aa iakola két évea- Fizetés beiratkozáskor 
600 lej és havonkint egy mízsa busa. Ríszletesebb 
felvilágozitást  ad a Uagyar Népkösösség gaadaBágl 
osztálya, csíkszeredai Irodájában. 

t Dr. ADY ENDRE. 
Közéletünk egyik értékez embere megint kidőlt 

sorainkból. Dr. Ady Endre szentmártool ügyvéd fo  yó 
hó 22 en hirtelen maghalt 64 éves korában. Bölcsőjét 
nem e vidéken riogatták, de koporsója mellett ott volt 
vármegyénk Igen sok represantánaa. 

Temetése foiyó  hó 24 én volt, a református  egy-
ház ssertartása szériát. A gyönyörűen rendben tartott 
háaa előtti park saufolásig  megtelt gyáezoó közön-
seggel. A megjeleni összes helybeli hivatalnokokon 
kivüi jelen voltak : Dr. J,Zab Sándor törvényszéki elnök 
éa Dr. Vasú Alexandru ügyvéd, akik román nyelven 
búcsúztatták a nagy jogászt; továbbá Httnzea lm, 
Dr. Ábrahám József,  Dr. Kolumbán Jizsef,  Dr. Pimer 
Árpád, Dr. Karda látván, Dr. Qál József,  Dr. Botár 
Adoif,  Dr. Botár Ziitán, Dr. Balogh Lajos, Dr. Igtray 
Jozief,  Dr. Dénes Sándor saeredal ügyvedek, Ady Zol-
tán testvéré Budapeatió', Dr. D inea Jinos orvoB Siár-
hegyrői, Han tar Janoa erdótanácsos Déváról, atb, stb. 

A fiireál  D.\ llirtoa Qábor ügyvád a következő 
m-.gható gyászbeszéddel boe-iuitatis el: Mélyen tisztelt 
gyatseló kóaönsegl A cslkmegyel ügyvcdl testületnek 
m&g a magyar világból való eeylk értékes tápját, 
egyik nestorái tesszük sirba ebben a pillanatban. 

Dr. Ady Ejdr* ügyvád az 1902 esziocdáben Jött 
«ifibb  Cjlssacredaba s 2 evl oi» lakaax után Ida Cílk-
BibuiiEárkonb<<, abol mindvégig m< gmar&dt, aránylag 
korán bekövetkezett haláláig. 

Eien Idő alatt mint ügyvéd töltötte be nem min-
dig rózaaa, zeaerüaégekkel BOZBsur telített bivatáaát. 
A jogaBavuagnak egyik markáns, egyik kimagasló alakja 
\o:t mindig. Ssnkinél jobban meg nem nyilvánuló tiaz-
tsBséggel, vas szorgalommal és erős muokablráaaal 
elt magasztos hivatásának. 

Jogi felkészültségének  egész fegyverzetével  ment 
a harcba, ugy an egészan klz lerméBaetü, mint a leg-
bonyo ultabb Ügyekben. 

Tadását, éles meglátását a jogi problémák belyea 
felismerésében  és a megítélésében nemcsak ügyvéd 
tánai lameriek el, hanem a miadenkorl blról kar la 
tisztelettel fogadta  és honorálta. 

Érezte ezt a jogkereső közörsig nagy réssé Is a 
azart kareste fal  es volt bizalommal mindig ez ó puri-
tán egyenUéga Iránt.. 

Ea mint kartársa éa egyetlen hosszú időn át 
munkatársa is teszek élő blzonyaágot mindezekről. 

Ez volt Dr. Ady Bodra az ügyvéd, a jogáss. — 
Taraadalmi téren sem volt klaebb. Kondítana megnyerő 
modorával minden Időkben éa minden érlntkeaéaében a 
Jó barát, a jó embertára típusa volt Gőg, lenéaóa, 
felihéj  aa ás egész életén át nem volt tulajdonsága. 

Családi életébea az Igazi minta caaládapit lát luk 
éa tiszteltük benne. Igaal klegyeneulyoaott mértékletes 
életével éa a aalv meleg szeretetével feloeége  éa gyer-

mekei Iránt élte életét, mig a könyörtelen halál el oem 
aaólltotta körünkből. 

És moal én egyénileg ia meghajtom előtted Dr 
Ady Bedre jó bsrátom a néma emlékezés záazléját s 
azon erős kereaztényl bittel vtazek éa veszünk mind-
nyájan bucsut tőled, hogy tul a tiron ismét meglátjuk 
egymás'. Ugy legyen I Isten veled a vlsiontlátáira. 

A gyáaakocsl koatorukkal megterhelten vitte an-
nak a gjösyörű templomnak kerítésébe, amelynek áldott 
lelkű feleséga  éveken át annyltt dolgozott sztpségéz; 
a templom frezkólnak  kiegészítése, a Baent Józseí 
szobor, a aok jótékonysági eatélvnek rendezése, ea ádj 
nevet kitörölhetetlenül véste a Szenlmárton—CB*hef*l-
vlak anlvébe. Legyen hála mindörökre érte. (Bi.M) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Blröaágl hivatalok nyári munkarendje. 

Az Igazaágűgymlnlsater elrendelte, bogy junlus 1-től 
saeptember 15 lg ez össaea bírót ági hivatalokban caak 
délelőtt 8 tói 1 óráig dolgozz «nak. Ugyanez a munka-
idő beozztás érvényen a váltóóvatolásl hivatalokra Is. 

— Eljegyzés Adamlcza László folyó  évi juilu; 
hó 1-én tartotta eljegyzéaét Sprencz Gizellával, Csík-
szeredában. 

— Junlus 6-lg lehet Jelentkezni éretteégl 
vlaagára A közoktatáaügyl miniszter rendeletet adott 
kl, hogy az ösavez középiskolákban iunlus 2 lg fttg-
gezzzék kl a VIII osztályos tanolók oaztályvlzsgálnak 
eredményét. Azok a tanulók, akik az osztályvlzsgát 
sikeresen elvégezték, junlus 6-lg j alentkeahetnek érett-
ségi vizsgára sz Iskola IgBagatÓBágánál. Junlus 5. után 
történő Jelentkezéseket nem vesznek figyelembe. 

— Értesítés. A helyből adómegállsp'tásl péna-
ügylgazgatóság arról értesíti a jogi asemélyeket, hogy 
a fellebbezési  bizottságoknak az egyenértékadó meg-
állapítása elleni felfolyamodásalt  Áttette a cslkl törvény 
Bsékhea, Illetve a maroavásárhslyl tábláhos. Az érdekel 
tek ott érdeklődjenek an ü{y letárgyalása Iránt, bs a 
szükséges bélyegeket lerótták. 

— JunluB elsejével u j egy lejeaeket hoz 
forgalomba  a penaverde. H vataloa jalentéa szerint 
az á'laml pénzverde juolus elaejével uj egy lejeaeket 
hoz forga'omba.  Eszel egyidejűleg megkezdődik a je-
lenlegi pénzdaraboknak a forgalomból  való kivoaása. 
Fizető eszközül ezaket a pénzdarabokat 1941 január 
elsejéig lehet felhasználni.  Etenlul ezeket a pénzeket 
csak a péDiügylgaigatóságokon lehet beváltani, 1941 
áprlIlB elaejével pedig a jelenlegi egy lej esek elvess 
tik értéküket-

— Halálra gaaolta a vonat egy aaékely 
gazdálkodó két lovát. Könnyen végzetessé válható 
baleset érié Gál Ká'mán csikdánfalvl  aaékely gazdtl 
kodót. Deszkát számítolt Brassóba éB bogy üres sse 
kérrel ne jöjjön hazB: ailílml fuvart  vállalt. Üileti 
árucikkeket szállított egy szépvlzl kereskedőnek. Az 
árut szabályszerűen át is rdta éa Cslkrákoaon kereis 
tűi Igyekezett hazafelé.  Kiberos Bzakerén szunyókálni 
kezdett és Igy nem vette ÓBBre, hogy a Vacsárcsl 
köflBég  közelében levő vasúti átjárón mennek keresztül 
a loval. Gylmsa felől  éppen akkor jött egy személy-
vonat éa elütötte a szekeret, bár a mozdonyvezető 
erősen fékezett.  A mozdony balálra gázolta a kát lovat 
és a szekérből messzire kidobta Gall a pályatestre. 
Szerencséjére csak kisebb sérüléseket szenvedett. A 
felelősség  mecál apltása céljából a vizsgálat megindult. 

— Drága mulatság a rágalmazás. Kosma 
Jizsefoé  cslkrákosl assrooy na év januárjában nyílt 
uccán ÖBBsessólalkoio I S.lló Emmával. Vita hevében 
a magáról teljesen megfeledkezett  asszony nyomda-
festéket  nem lúró li|elontéseket használt Salló Emmá-
val Bzemhen. A sértett fél,  szemtanukra hivatkozva, 
bűnvádi feljelentést  tett Krzuáaó ellen. A csíkszeredai 
törvényszék nyilvánosan elkövetett rágalmazás miatt 
8000 lej pénzbírságra ítélte a vádlott nőt. egyidejűleg 
3000 l*j erkö'cd kártérítés és 1000 lej perköltség meg-
fizetésére  köt* ezte. 

— AB utolsó negyedev ben husionöt magán 
oáget töröltek Cslkmegyebon. A insrosvásárhoki 
Kam 'ira által kiadott hivatalos közlemény szerint Calk 
megyéből, az utolsó negyedévben, ÍJUIZOQÖ! magán-
c é l törölte. Ei>k bősül négyet Crikncredából, 
kuttől G ergyósMnlmiklódrél, a többit a falvakból 
Ezeken kivftl  törlésre került egy cMkrákoal lá'saa cég la 

— Lefoglalt  tárgyak miatt . . Gercznj András 
gylmesl gazdánál jogerős blról ítélet alapján megítélt 
keresőt; kiegyenlítése végett (elentkeaett a végrehajtó. 
Gerczuj nem tudott fhetoi.  2 tehenét és 4 szokér BZÓ 
náját lefoglalták  és figyelmeztették,  bogy ha a tör 
vényben nlSirt határidő alatt nem egyen itt ki tartozá-
sát, a lefoglalt  Ingóságokat elárverealk. G'rciuj nem 
fizetett.  Aa árverés napján sem szénát, aem tehenet 
nem kapott a végrebsjó. G rcauj Andráht lefoglalt 
sáiogtártyak jogtalan elldrg»nltéte miatt vonta f<-le-
léesagre « törvényszék és 3 hónapi elzárásra, valamint 
2000 [ej mogflietésére  ítélte. 

— Negyheten oaeoiemd a galaoil vonat 
félreeaö  helyén. A G«:aczról M'défalvAra  /rieaő 
Ezemá]yvon»t egyik harmadik osztályú vatu'1 kocsljV 
nak félreeső  helyén négy—öt belea csecsemői talállak. 
A cseeaemóra a vaiutl személynél lett figyelmea,  mert 
erőteljea Bírással sdott éleijelt magáról a puEBluláanak 
kitett ártatlan csöppség. A csendőrség azonnal beve-
zette a nyomozást a lelketlen édesanya késrekerltésére 
A cBiicstmőt pvdlg átadták a calkaomlyól árva- éa 
saeretelháaal veaető Saenl Vlacéa nővéreknek. 

— Görög-keleti templomot aaentelt fel 
Balan éasek Sepsl Bükssad községben. A Tusnád-
fllidótdl  Bt kllóméterre levő Bükszád községben templo-
mot építtetett sa ottaal görög-keleti egyhásHIzzig, 

melynek tagjai leginkább az ottani hatalmas kőbányák 
munkásaiból kerülnek kl. A temp'omot május 2G án 
Bzaotelte fel  N Balan nagysaebenl érs k A felszeo-
telési űanepiégen képviseltette magát a kuHuiskormány, 
jelen voltak a asákelvföldl  egjbáil és viiágl httóaágo* 
fejel.  A temp'omot C Patrescu neves festőművész 
látta el mflvészi  falfestményekkel.  A templomot Sient 
Dameter tiszteletére emelték. 

— Bövld hírek Májul 10-án kezdődött meg 
teljes erővel nyugaton a báboru. A némát hadsereg 
h ital mas támadása, smalyet Hjllandla ós Bilgiun ellen 
Indított, mára ujabb fejezetthez  érkezett A hátoru 
19 lk napján a belga hadsereg ÍB Lipót király p?ri»ţ ţ 
csára letette a fegyvert.  A Belgiumban és Frarcl or-" 
»zág északi részén harcoló angol és francia  hsil-.rő 
essel su'yas helyvetba került, amalynek sorsa p»r mp 
alatt megpicsételódlk. A némít vasári fóhadiíE4liés 
jelentése Bzarlet a fagyvert  letevő belga hadsereg lét-
száma félmillióra  leható. Eiakután a német htd-rS 
most miden erejil arra fordl  j», bogy msgsemm'ait a a 
fóbünöaöket.  — O asaoraaágoak a háborúba való belé-
pése pillanatnyilag szünetelő kérdés. Ehelyett az ese-
miayek homlokterébe azok az erőfeszítések  kerültek, 
amelyeket Anglia tesa aa orossokkal való megegyez** 
Irán*. Pária rjménykedlk, bogy ez az angol-orosz köze-
ledés ezúttal sikerrel jár. As olasz háborús hangulatot 

mu't héten féknete  még Amarlka közbelépése 1h, 
amely arra Intette O aszországot, hogy békés utoj r en 
deasa a Bz'ivetségesakkel ssemben fennálló  nézeteité 
rés;it. — Moszkva május 11 én aláiria a ssovj^t jugo-
szláv keraskedalml egyesmanyt és az essal kapcsolatom 
pátjagysőlönyvet, amelyet moBt a Ingföbb  sao.j9t el-
nöki tanácsa ls beclkkelyeaett. — Vilmos porosz her-
ceg, Vilmos volt német csá-zir unokája, a flindrla! 
harctéren au'yotan magsebesült éa a mc't vasárnap 
egyik távorl korházban meg ls balt. A herceg főhad 
nagyi rangban ssolgált a hadseregben és mér a lengyr^ 
hadjáratban ls kitüntette magát. — Teleki Pál magyhr 
miniszterelnök a Nemsetl Keresztény Szövetség gyűlé-
sén beszédet mosdott, melyben hangoztatta, hogy ha-
talmas turépal átalakulás van folyamaiban  és eon-k 
fogadására  a magyar nemset ls fel  kell kéBaüljöo CDID-
den erajAvel. Eeután éles asavakkal bírálta aao! u', 
akik riasztó hírek terjesztésével gyengítik a n^mztti 
erőket. — Ham in B i'lnt magyar közoktatásügyi mlniii-
ter legutóbb Kassán noidott befZidében  idáste nem 
aeti multunk szomorú napjait. Gondoljunk — mondotw 
— a mohi csatára, a mohácsi vécz'e, Budavárra, Vi á-
gosra, a világháborúra és nefelejtsűk  el, bogy vaia-
hásyszor úrrá lett rajiunk a széthúzás, s gáacosVodá-i 
éa valahányszor elhanyatlott népünk kötálesiégtudtíi, 
közösségi érzés* bekcvitkczat a bomlAs és tU^ed.:-: 
folyamata  — O aBzorüBág h«dba!'pisének vesaélye 
legutolsó 24 óráb*n ls lényegesan enybli t. nrra ieb •; 
kövstkeztaloi abból a tényből, bogy az aogol o.aaz m >; 
egyezés a badidugáruk kérd'B) ügyébei e vb'n -nir u^ 
látBzIk létrejött; másfelől  Lival voit franc!»  mln<i'. r 
elnök á'lltóÍRg Rómába érkezett éa a fnr.cla  korrĉ u. 
nagyon pngedékeny javaslatai a1 apján tárgyal. 
Rilchenau német veaérezred-is a 6 ik nómet hadser-,, 
parancsnoka érdekes nyilatkozatot mondott az aojo 
légi hcdjrőről. A vtzírezredia sserint a báboru dic 
ütközete még nem folyt  le. Mág caak az első Uléa.k 
t«tte meg a német haderő. Jil tudjak, hogy a na* 
ütköaet még előttünk áll és errj aa ösnat-csapásra i-
szülünk ls. Csodilkoíuik azon, bogy aa angol léglf<-K̂  
v-raembsn m»nnylra nincsen kezdam^nyc-zésl hsj;>nr 
Ebből arra következtet, hogy az ango'ok léglertjiu: 
a dSntó ütköietre lakarákoskodntk. — Amerika lu 
molyan vessl aa európil hnlysstet. Nagy fagyverkt-z 
program megvalósítását tervezik, amely célcól naş, 
szabású adóemelések™ vonatkozó törvény tervzat..-
vannak készülőben. Jallemzó a készülődés n-̂ re eir. 
Fordaak, a világhírű gépkocsi gyárosqaz tz ,-j,Qi(i. 
aki lijelpntett9, hogy a Ford müvek, bn sztTta igoi) c p 
szer repü'ógap gyártáBár* tud bereedezkedji. E.y v 
ként Ford annak a véleményének sdott kli'e|czári, bo;y 
a háború nem tart Eokálg s Amerisa u .ui ucdródi. 
b;lp a h^bötuba. — 

• Tudomásul T | 
Fólreériések elkerülés végett a nagy- ^ 

közCnség azives tudomására hozom, hogv 
a Qál Péter és Társai tulajdonát képező & 
ligati vámmalomban semmi érdekei'^-

3 gem nincsen. 
| Tisztelettel: 
i Gál Ferenc. 
| Mercurea-Ciuc, 1940 május 21. 
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Gyakorlott varrónő jutányoa »ro-i 
varr miodoi. 

féle*  nöl ruhákat divatlap uerint. Háiakhoa ia «lmeg\. 
vidékre ia klutanik. Oime a Vákár-fialetben 

Keretek  megvételre  régi díszmagyar  éksn-n 
egybe a mit régiségeket  u. m ; ékszert,  ezüstne 
műt, kézi  iratokat, ősi könyveket és Jciásatáeofca' 
Szivet  értesítést  kérek:  Leitaer Sámuel  antikar 
Sibiu, Str.  Reg. Marim  11. 

4 szoba, kooyba, kamra,  fürdőszoba  és mellék 
helyiségek  juuius hó 1-re kiadó. Cim a kiadó 
hivatalban. 




