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Őfelsége vezetésével megalakult 
— a Nemzet Pártja. 

Junius hó 21 étől Románia politikai életét 
pgyetlen párt vette kézbe. Az eddigi Nemzeti 
IjjaszületesArcvoualának vezetősége eiőíerjesz 
ttsben kérte az Uralkodót, hogy alakuljon át 
az Arcvonal, egyaégea vezetés alatt álíó egyet-
len pártkeretté. A Vaida Voevod elnök éa a 
régi Arcvonal vezetőinek aláírásával ellátott 
Hó erjesztés arra kérte II. Carol királyt, bogy 
Őfelsége  vállalja magára ebben a történelmi 
i fduiópontban  a Nemzet Pártja elnevezebü uj 
alakulatnak a legfőbb  politikai vezetője egy 
olyan pártnak, amelynek tökéleteaen meg kell 
valósítania a román nemzet polikai egyaégét. 

Eszel az átalakulással kapcsolatos rendele; 
jrvény megteremtette az Egységes Nemzeti 

Politikai Pártot. A Partnak legfőbb  vezetője 
maga az Uralkodó, aki a párt vezérkari főnö-
kévé Ernest Urdáriaaut, a királyi ház miniszte-
rit a párt vezértitkárává Victor Moldoveanut 
nevezte ki. 

Az uj átalakulással kapcsolatban a Hivaía-
Ltp baa a kővetkező rendelettörvény jelent 

meg. amelyet rendkívül fonioa  közérdekű vol-
• inal egész terjedelmében közlünk: 

1. Az ország politikai rendje elleni zendü-
-i vétségét merni ki éa 3—5 évig terjedő börtön 
üir.étéase', valamint 10 —lüü ezer lej bírsággal, 
ZÜÜUVÜ! a politikai jogok 1 — 5 évig való fel-

íd/gesztedével jár: 
t>) ha valaki élőszóval, vagy irasban hir-

d ti az ország ma létező politikai szervezetének 
m^valtoztatáeát, tihogyan a „Njmzet Párrja" 
loíesitéaéról szóló rendelettörvény megállapítja; 

b) az előző bekezdésben vázolt céllal tit-
kos egyesülések iéteBitéae, vagy szervezése; 

c) a feloszlatott  szervezetek újjáalakítása, 
agy tevékenységük folytatása; 

d) minden olyan cselekedet, amely arra 
íörekazik, hogy jó hirét rontsa a törvény által 
elismert egyedali politikai szervezetnek, vagy 
mígbiusitaa a tevekenységét. 

A fenti  törvényszöveg alapján elitéltek elve 
szitik a nyugdíjjogosultságukat, ha állami nyug-
díjasok. 

2. Nem lehet állami hivatalnok, aki nom 
tagja a Nemzet Partjának. Mindazok, akik leg-
ketíőbb 1940 augusztus l -ig nem kérik a felvé-
telüket, valamint azok, akik kérik a felvételü-
ket, de nem veszik fel  őket, ezzel a határidő-
vel teljes jogérvénnyel állásukat veaztik. Ez a 
rend^lkezéB nem vonatkozik a ténylegea szol-
gálatot teljesítő katonákra. 

3. Senki sem jelöltetheti magát és senkit 
sem lehet megválasztani a törvények által meg-
szervezett azabadfoglalkozáaok  valamelyikének 
vezetőségi, vagy tanscitagjává, ha az illető nem 
tagja a Nemzet Pártjának. A párttagság elvesz-
tése teljes jogérvénnyel mata után vonja az 
illető kizárását bármilyen szabadfoglalkozású 
kollégiumból, vagy azervezetből. 

4. Bírmilyen jogi személyiség, egyesülőt, 
vagy akármilyen természetű alakulat, tekintet 
nélkül arra, hogy tevékenységének ini a célja, 
feloszlik: 

a) hi a vezetőség tagjai a Nemzet Pártjá-
nak érdekeivel elleutétea tevékenységet fejte-
nek ki; 

b) ha a nevezett szervezőtök, vagy egye 
sületek pénzügyi alapjait a Nemzet Pártja elleni 
propaganda célokra használják fel. 

5. Senki aem iehet valamely magánvállalat, 
vagy közjellegü vállalat igazgatóságának tagja, 
ha nem tagja a Nemzet Pártjának. 

6. Azt, aki letépi, elpusztítja, vagy nyilvá-
nosan megrongálja, a tiaateletlenaég, vagy guny-
üzés céljából a Nennet Pártja jelvényeit, emb 

lémáit, formaruháit,  kiáltványait, vagy egyéb 
Közleményeit, egy hónaptól egy évig terjedő 
fogházbüutetessel  büntetik. 

7. Azoknak az élő, v»gy jogi személyeknek 
a vagyonát, akik a fentebb  felsorolt  vétségek 
valamelyikét elkövetik, zár alá helyezik az ille-
ték es bíróság részéről kiadott maraazta'ó vég 
zésben megállapított időro. Az Ítélet kimondhatja 
a taraa? vállalatok felszámolását,  vagy az egyéni 
cégek törlését, ugyszin.'én bármilyen termeszetü 
vállalatok részvagyonának felszámolását. 

8, Azokat a pereket, amelyek tárgyát az 
előző szakaszokban felsorolt  vétségek bármelyike 
kép 3zi, II. Carol büatetö'ürv.arykönyvben foglalt 
tettenéreai eijáráa aiapján fo  ytatják le, meg 
akkor is, ha egyébként nem áilnak fenn  a II. 
Cirol büntető perrendtartás 226 szakaszának fel 
tételei. K^lt Bucurd^ibin, 1940 junius 21 en. 

CAROL R. 
Gh. Tátúre6cu ak. miniszterelnök, 

Aurel Betoiu sk. ig-tzaágügyminiazter. 
A lanti  rendelettőrvinvhez  az igazságügymi-

niszter  a kővetkező  indokolást  fűzi: 
Miniszter  Urak, 

e Nemzet  Parijáról  szóló  rendelettőrvény  uj 
poli'ikai  revdet  vezetett  ba. Azok a nagy érdekek, 
amelyek  ezt ez uj rendet  szükségessé  tették  es 
amelyeket  annak a rendelettőrvénynek  az indoko-
lása részletesen  kifejt,  fólős  módon igazolják,  bogy 
nem sztbad  eltúrni semmiféle  tevekenységet,  amely 
ellentétben  van ezzel  ez uj renddel.  Minthogy  a 
Nemzet  Pártjának  az a faladata,  hogy a tökéletes 
egységber,  politikailag  megszervezett  nemzetet  kép-
viselje,  minden  egyem tevekeaysége  ellen  irányul, 
bűnösnek  számit. 

A jelen  rendelettörvény  megtorol  minden  leté-
rést  arról  az irányvonalról,  amelyet  a mai naptól 
fog  va az ország valamennyi  polgárának  követnie  keli. 

Aurelian  Bentoiu,  igazságügyminiszter. 

Az anyanyelvű oktatás 
Minden egyes ember anyai örökségképpen 

kapja azt a kincset, amely az élet nehéz órái-
ban vlgaazt nyújt, melyet magával hordoz min-
dig, bárhová ia vease aoraa. 0 yan örökséget, 
amelyet elvetni tőle nem iehet, amelyet semmi-
fele  hatalma ennek a nagyvilágnak nem vehet 
el tőle, nem pusztíthat ki belőie, mert isten-
ad a joga van hozzá s mert az Iateni jogok 
előtt az emberhozta törvények semmisek. Ebből 
az örökségből Benkit aem lehet kiforgatni,  aem 
szép szóval, sem ármánykodással, sem parancsa), 
sem erőszakkal, mert ez olyan kincs, amely 
az értelmünkben, a Bzivünkben, minden csepp 
vérünkben, minden ídegszálunkban benne lakix. 
Ez tőlünk elválaazthatatlan, elpuaztithatatlan 
ea eltulajdonithatatian. Az egyénre nézve tart 
egészen a airig, az utókorra nézve pedig azon 
lut ia azzadokig, évezredekig. Ezt a kincset 
el nem veazithetjük; ez még akkor aem hagy 
el bennünket, ha eladjuk vagy eláru'juk. 

Ez a mindnyájunk kincse: az édesanya-
nyelv. 

A mienk valahol a turáni puszták szél-
járta aikjain snüleíett valamikor régen a tör-
ténelem ősidejében. Végig kisért bennünket 
Azaián, Etelközön. Eljött velünk hiven, minden 
utunkon. Megmaradt mellettünk hűségesen itt 
a Dunamedenceben ia, mikor több, mint ezer 
évvel ezelőtt a népek országútjára plántálca 
nemzetünket a történelem. 

Ezt a nyelvet nem tudta elpusztítani sem 
a tatárjárás, aem a törökduláa, aem a későbbi 
önkény. Ezt a kincset hiven őrizték apáink 
évazázadokon át, mindig csiszoltabban, mindig 
színesebben, mindig kifejezésteljesebben  és min 
dig zengzetesebben adtak át nemzedékről nem-
zedékre. 

Az anyanyelvet sírunkig elkísérő kincsként 
az édeaanyánk bizza ránk, annak művelését 
és tökéletesítését a általa a legfontosabb  is 
meretek elsajátításéit ai iakolában nyeri el a 

tudást szomjazó gyermeki lélek. Nom kdl azt 
senkinek sem bizonyítani, hogy a leguüii' yeb-
ben anyanyelvén tanul minden gyem cs igy 
alapos tudásra caak akkor tehet azért, ha olyan 
nyelven tanulja meg az irás-olvasáat es a l"fc-
fontoaabb  alapismereteket, ameljen tri éa 
beszél. Ezért van mérhetetlen fontossaga  i.nnai;, 
hogy minden gyermek olyan iakolában i - u,j -i, 
amelynek tanítási nyeive egyu:talanyaa>i ^eia. 

Az iakolaév bafejezóaével  keazUijünk ezek-
kel a gondolatokkai az uj iakolaevre. 

Évzáró a róm. kat. főgimnáziumban. 
Fogimaázluaian* juaiuz lti ás, a mu . >p 

d*ie.ó:i tartmta évzáró Ünnepet. Az iinn.-p s, T_ 
Doum-os szentmise után a lornaca. rnoiba Vv, u ». 
A uzüiók kdz'iüfo~Ez*mo5an  jeieatsk meg, hlsi 
idsn köt osztályt bucaat szárnyaira BZ intv»..: a VII. i1 
ez a Vlll.-at. A Vll.-esek meg visdzatern.-k, Ja â  uj 
törvéuy szerint ők IB befejezték  közapiskJai i<.cu -
manyaikat; a jövandő VIII. oszt. mur közv i a t ó-
kaszitő Issz a főiskolai  tanulmányokra. N.-mc.oá -, L 
Bokakuak könnyek c inogtak a sztmebec, mttoi gysr-
rnekeik buciul mondanak az Alma Maternek, 
annyi 6ven át üüs&ggel ea szareiettei goaiiJhia 
Papp János  igazgató, aki a legnehezebb id 
mar 12 eva vezeti az intazatet, n pedagogusna* ÜZ 
eletük isinaiö embarnak onoa tapiutatával au ^ c. -
segevel, bezáró beszédében kiemetW, no^y ez 
ev különösseppan tele volt nehezaegoiíiei, -úzd-j.ui 
kel. Ai izgalmas, zasiaiott idők eraztetto» n m - p u 
jóiakouy hatasuzak az iskoia sztikubii világa aa 1 , 
uiaaretzi mug a tanárok egy réaz.neiá médiám-... vu-j 
bohifáiia  ea katonai szolgálnia s e miail az lliüo.i 
maradózra háruló hniyetteBitéssel mmduaia a- m 4 -
zavartak a lanitás rendea manetbt. Hius luor.do.. > 
gondvlBjléanek, bogy a fecaal.ó  suiyoa kórülmiiij; -
között is, sikerült a tanavat mind tnnu.manyi, m;ad 
magavisuieti szempoatból kidle^itő eraduiéünyo. ^ 
fejezni. 

Az évzáró  adataiból. 
Az 1939—40. iskolai évbea buiraitozo.» 203 ta-

nuló, kimaradt 8, elbíráltak 255 öt. Hiőlcp 201, eiag-
teien 54; egy tárgyból.-.22; kaitŐDÓl: 23; sz^ptamb.r-
bau javiiuat trniás: 45; ísmátei 9 

Felveteii  vizsgák. 
Az V. osztályba való folvéteiira  jeleauszat. -'á 

tanuló; átment 18, szaptamkeroen mB îamata.Ujti a 
vizagát 10. 

Az I oszt felvételi  vizsgájára jeleaik^ztök 4Ö-0. ; 
sikerrat Vizsgázott 42; szaptembarbau u,ra jóhjt 4 

Érettségi. 
Az idei érettBégl vizsga juaim 12-én k^zdód.:t 

Brassóban, a Mesota főgltnnazlumbaa.  Jalimsí ZJT«: 24 
az idei, 3 a regi taauiói közül. Sitarrol téti- . 
érettségit: 1 regi Martoo Aadráa; 15 uj: Ajk. C. 
Biró Danas, Buaeak Oaza, Domokoa Qyu,», E o a 
litván, Farkig Farenc, Fabian Lajos, ü:ru-„-ú L .-.z 
Kiss Pai, Kancaag Károly, Lakató* L nzló, haz r J UO, 
Latod/ Pal, Magyari Janó, Maaya Kristóf. 

Segélyezések,  jutalmuk. 
Az idén ls tekintélyes ösazegra ragait a 

fenatarlói  dijakból való elengades: 227.020 .íj; a* 
insernátuai dijakban adott sedvEzmanyd^ o . . : 
119.400 lej. Juialmazáa céljára a köven^zö e-
folytak  ba: Vandiák-alup kamataiból 7000 Ljî, B r 
Biiazs nyűg. pénzügyi oaztályfőnj&  500 l.j; u.. KJ-
iumb \n Józaaf  1000 lej ; Dr Caipak L joi 1200 . j ; 
Dr. Dáczy Ká'maa 000 íej; Dr. Q.-raard orvos 300 j ; 
helybeli ultaregylet 200 lej; Osaáe-ou 10 800 .ej. .Má-
dén jó visaletü aa jó tiőmeiiatelü diák réjza3üi; vala-
melyes jutalomban. Az Intézői egyik jótavój > 500 «- j 
pályadíját tiizött kongruganlaták raazv'ro a ca'.iioraiyíi 
Marla-ku.tuaz meglr&bura. Mivel az évvogi itiu.n a . 
kel a tanulók uagyon elvoltak foglalva  a i,̂ .- . p - a -
tétellal nem foglalkozhattak  — aron ezt u pa:j-.ú.; 
ÓSBZÜÍ fogják  kiadni. A halybeli Magyar Napkozob • 
egyik diakaak 2 hónapon át tejet utait ki a rgy p <r 
tan cipőt vett 1250 lej értekben. 

A Palffy  Farenc tanár minisszarii vez3iesa alatt 
sz"p eredménnyel működő lsko'ai siövetkuza* is 1750 
lejt osztott ki juialomkeppan a Bzóvatzezaii 
lók közölt; 24-en kaptak l - l példányt „A ml di a ' 
cimü dalgyűjteményből. AzoakifUl  a SÍÖVIJ.ÍÍOZ. t M: 
I—'VII. osztáyban l-l drb 50 Ujoa üzletraatt »da 
2 2 szorgalmas diáknak. Mindazoknak, akik a 3ryji>v-
aOBhez vagy jutalmazáshoz bármilyen adamaanyal 
hozzájárultak, az Intézet Igazgatósága őszinte köazd-
netet es igaz háláját nyilvánítja. 

Küzdj  és  bizva bizzál. 
Az iskola aa ősszel, a háború villámainak ki-

robbanásakor, Veni Sancti-val keadette az évet — s 
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na, a viharfelhők  méf  mindig tarló súgásában, Te 
Dsum mai aárta. Aa Idók viharában le uj lendülettel 
tudott dolgosnl a régi nagy események ssolgilatiban 
Aa „Ora el labora" magaaatoa Jaliaavét aa Idők ma-
gailatára emelte: aalvból Imádkoiott, Jobban, mint 
miákor • két kéiael dolgoaott, lnkébb, mint valaha. 
A Venl Banoté-ból felsőbbrendű  erők áradtak kl aa 
Iskolára ée Ifjúságra  § ea erőknek birtokában tndotl a 
viharban la helyt állani, hinni, blanl a blava kOadenl. 
Baen erők elküld fáéért  mondott hálát e Te Denm-ban. 
Mily  meggyőződése,  bogy öten erőknek  segitaigi-
rel képet  moat it mindvégig  hatékonyn  szolgiloi 
ifja  lelkek  neveiéiének izent ügyit,  eteknek  tá-
mogatásira! tudja  kialakítani  az ifjúságban  azt a 
tevékeny,  nemeien tzooiilia,  mélyen kereiztényi 
lelkületet,  mely nagyrabeoiüli  minden  munkit-
teatvérét,  nem irtózik  temmiféle  munkától,  hanem 
megfogja  annak  • végét, abol éppen talilja.  Aa 
Ilyen leikületü lfjnaág  lese után en előcsapata annak 
aa idók követelte uj migyar típusnak, mely — ha 
kell  — a kim íveltebb  szellemi  erőket  ÍM  készség-
gel  illitja  a gazdasigi,  műhely  beli is mis űtikai 
munka szolgálatába.  Ae Ilyen hősi munkában meg 
edsett Ifjúság  méltó lesa a jobb életlehetőségre s meg 
Is tndja magának teremteni aat, mert megveti a 
azalmalángot,  az üres, tétlen  feosegist,  a meddő, 
nagyhangú kritizálást,  a kényelmet,  a testet-lelket 
ölő  dinom-dánomot  s a megpróbáltatások  tüzében 
megedzve  és újjászületve  tud egész lélekkel,  férfias, 
kitartó  akarattal  mindig  és mindenütt  a vallási, 
nemes embereégi és népi ideálok  szolgilatiba 
illani.  A. V. 

Tudnivalók  a jővő  tanévre. 
Balratfrosnl  lehet es össses osztályokba (I—VIII ) 

augusztus 25 tói. Kérés minta as Irodábsn kapható; 
kl kell tölteni éa bélyeggel (9+1) ellátni. BeiraláBkor 
lebet jelentkezni aa Internátnsban ls. 

A javító vizsgák ideje szaptember 2—6. 
Az I. osztály felvételi  vizsgája szeptember 2 án 

d. e. 8 órakor kezdődik. 
A tanév kezdetét s egyéb tudnivalókat — Idejé-

ben fogják  közölni a hírlapok utján. 

A csikmegyei Magyar Népközösség 
gazdasági osztályának közleményei. 

A tulajdonjog  szentségének 
tiszteletben  tar tisa. 

Bokán vannak, akiknek jól aem esik, ha vala-
mcskét a aaomsaódéból el nem használhat, el nem 
czánthat, ni nem kertelhet, nem ls szólva a lopásokról, 
ha mindjárt erdőről ls van szó. Ha van valami öröm, 
eióhaladás e fö  dóo, az mind a tulajdonjog tiszteletben 
tartására vezethető vissza. Na keressünk jogcímet 
ennek támadására, mert aki est tesal saját magának 
létjogosultságát is vosvólyeatetl, mert aki a mázét nem 
becsiül, aa nem érdemli, hogy neki is legyen. 

Felfuvódist 
okosnak e zöld lóhere, lucerna, a fiatal  nedves ftl, 
nedves, harmatos, dérlepte takarmányok, gyökér éa 
gumós takarmányok, káposzta, répalevél, fi  «tal állatok-
nál a mohón ivott tej. Különösen vessedelmes a zöld 
lih?r és lucarna. Nam a mennyiség, hanem a bendő-
nsk gázo^ által okozott kitágiiá*a okosta a bajt. 

A felfúvódott  bendő nyomást gyakorol a rekesz-
liomra, a ssivre, igy ha Ideje korán nem jön Begltség, 
fulladás  áll be. 

A felfúvódott  állatnál a has megnövekedik, a 
horpaezok kidomborodnak, a kérődaés meg áll. Aa állat 
nyugtalankodik, erólködlk, hátát puposltja, tátott tzíjjal 
lélekaik, a ssáj nyálka hártyája kékes izlnli lesz, te-
kintete ljjedt. — Rendez körülmények k8zt, 
as állatnak mindig a bal o'dala teltebb, felfúvódáskor 
a jobb oldal iz a bal oldaltól alig megkttlönböatethetó 
Inltséget mutat. 

Enyhébb esetekben a horpaszok dörzsölése, viszel 
való leöntése, as első lábaknak jászolba, mezőn árok-
partra vagy Bzekéien állítása, hogy a rekesz Izomra 
ne legyen nagy nyomás — segithet. 

Egy csupor masaes víznek a beöntése vsgy vala-
mely szagos dolognak a Bzájba tevése, hogy böfögést 
okozzon (pl. kátrányos szalmát z.iblafz?rül»g)  jónak 
tlzooyult, hasonlólag ai állat jártatása. 

Bu'yosabb esetükben vagy Bsurcsapoluok vagy 
bárzalog csövet (raaatünk a bendóbe, ba késnél van 
aa utébbl jobb. B?mmi esetre ne engedjük an állat 
elpusztu'ását, ha más mód nincs, a balhorpaBs köz 
p4be üssünk bicskát, a nyílás nyomába valami csövet, 
nád^aálat helyezzünk, amelyen a gások kl jöhessenek. 
Általában as egése nam nehéz éa nem vessélyes 
művelet. 

A ssnrcssp egy 12—15 cm. hostzu 5 - 6 mm. 
átmérőjű tór, tokkal. 

A bal horpasz köaépaő legkiemelkedőbb réBzére 
helyezsük a zzurcsap hegyét aa első láb jobb könyöke 
felé  irányítva. Jobb kezünkkel fu'yosan  a szurcsap 
nyelére csapunk, hogy as tövéig bemenjen, 

Amennyiben a bőr néha Igen erős, ajánlatos azt 
előzetesen késsel átvágni. 

Beütés után o íórl kihuzzuk, a tokot huzamosabb 
időig benne hagyjuk, hogy a gásak tökéletesen ki-
jöjjenek. 

A bessurás helye könnyen szokott gyógyulni, 
minden utókövetkesmény nélkül. 

A barzsing cső 2—2 6 mtr. hossza, 1—1'/a cm. 
átmérőjű gumi cső, amelynek belsejébe egy gombbal 
ellátott fapálce  tollhaló. 

Ezt a gumi csövet beolajoszuk vagy bezslrossuk, 
az állat fejét,  nyakát a torza hosszal egy Irányban 
tartva, a kifeszített  zzájon a nyslóciövön At óvatosan 
• bsndöbe toljuk. 

Azután a fepálcát  a csőből klbuszuk, amelynek 
helyén a gázok a bandőből eltávolodnak s aa állat 
osonnál helyre J3n. 

Ajánlatos, bogy a községek szűrcsapókkal vagy 
bárzslng csövekkel ellegyenek látva és azokat olyan 
helyeken tartsák, abol szükség eBetén bárki gyorsan 
megkaphatja. 

Amikor tudjuk, hogy az átlát valamely takarmány 
evésétől fuvódott  fel,  a helyzet könnyebb, mert máskor 
vigyázunk. Ds vannak oly esetek is, amikor az állat 
Bemml különösebbet nem evett, mégis felfúvódott. 
Ilyenkor valami bél- vagy gyomorbetegség lappang, 
Ilyen esetben legjobb an állaton tul adni. 

A kaazilisok  ideje. 
A mikor a növények virágzani kezdenek, kazzél-

hatók. A magképsődes már a takarmány róvására 
megy, mert a tápanyagok a magba busódnak. Különö-
sen a lucernánál fontos,  bogy korán kassáljunz, kü-
lönben nagyrésse elkórósodlk. 

Apróságok. 
Petala táboraagy dramal beazédbon ismertette 

Franolaország kudaroanak okait. 
Pdtain francia  tábornagy március 20 án drámai 

hangú beszédben kéBsltetta ai.ő a francia  népet az el-
következő megpróbáltatásra. Érdemes felfigyelni  erre 
a beszédre, amely aa utóbbi ket évliaednek as elBÓ 
őszinte, bűnbánó bangja. íme a beszéd: 

Franciák I Az ellenfeleket  megkértem asallensó 
geBkedések megszüntetésére. A kormány tegnap kl 
jeiölte meghatalmazottait a feitotelek  átvetelére. Kato-
nai Baivvel hoztam eat a súlyos elhatározást, amelyet 
a katonai belyaet kényszerítően BailkzégesBé tett. Re 
méllbk, hogy a Bomme és Alsne vonaaa ellen tudunk 
állni. Watgand neve a győzelem záloga volt. A vonal 
aa ellenség nyomása alatt engedett ÉB csapataink kény 
lelőnek voltak vlassavonu.ni. A fegyverszüneti  kérés 
már junlus 13-tól kézdve elkerülhetetlen volt. 

— A kudarc meglep benneteket. Eszetekbe jut 
1914—18 és keresltek a kudarc okéit. Megmondom 
nektek: 1917 május 1-én még 3 millió 280 izer embe-
rünk voit fegyveroen.  A jeltniegl harcok etőeBtején 
félmillió  emberrel keveaebb, 1918 májuaáb»n 85 angol 
hadosztály voit velünk, mig most csak 10. Aikor ve 
itiuk volt 68 olaBZ éB 42 amerual hadosztály. Hadi-
anyagban meg nagyobb volt hátrányunk, mint embe-
rekben. A francia  legl haderő 1:6 arányban harcolt 
Továbbá kevesebb barátuak volt, túlságosan kevés 
gyermekünk és fegyverünk.  íme ea as oka a verese 
gttnznek. Nem vltaa, hogy kudarcot vallottunk. Miaden 
nep étéit mar sikert és balsikert. Abbéi tüoik ki gyen-
geaege vagy nagysága, bogy miképpen fogadja  eae 
aet. Az elvesztett küzdelemből levonjuk a tanulságo-
kat. A győzelem óta az álvtzjt fölülkerekedett  az 
áldozatkészségén. Többet követeltünk, mint a miért 
megszolgáliusk. Takarékoskodtunk a fáradozással.  Ma 
eléri bennünket a szerencsétlenség. Veletek voltam a 
dicsőség napjaiban, veletek maradok a komor napok' 
han la. L agy etek mellettem, Franciaorsaágról van szó, 
Franciaország földjéről,  Franciaország fiairól. • * 

• 

A bucureşti zajló vezércikkben foglalkozik  Teleki 
Pál gról mialezterelnöknek junlus 17-1 képviselőházi 
beszédével. Tiltakoznak a román újságok an ellen, 
hogy Vorsalliesnek, Trianonnak a német katonák által 
történt elfogialáBát  öasztfiiggéBbe  hozzák a magyar 
revízió ügyével. Az Universul aat Írja, hogy a Trianoni 
azetzódez csak a román népre lehetett igazságtalan, 
amikor kénytelen volt más batári elfogadni,  mint a 
Tisaa természetes határát. Aat irje tovább aa Uolver 
sul, hogy 1918 után BZ Igazság kora követkeaett Erdély 
földjére,  ahoi a kisebbsegek a román nemzettel egyenlő 
jogoknak örvendtek éa logoB követeléseik az ország 
vezetőinél mindig megértő meghallgatásra es fokoz  a-
IOB megvalósításra talátak. 

hitbe megfosszák  tőle s mis nyeri e ast, azért|, 
remeg, hogy egyszer ő kell, bogy megfi'jon  a balálban. 
Bok Wrály mondotta uto'só perc^n hogy jobb lett 
volna, ha a pusatiban remeteként élt volna mlnt ko-
ronát hordozni, mert mozt nyugodtabban halna meg. 
Rsttegett a felelőzségre-vonistó!,  a ssámadistól. 

Azonban élt egy király, hatalmas éB nagy, ak 
népével sok jót tett, csodálatosan ingyen kenyeret 
osstogatett szét köztük s mikor egy- és köshangulag 
királlyá akartak tenni, elmenekült a hegvre imádko.nl 
Nam pályázott arany koronára, n*m kellett mulandó 
dicsőség, mikor övé volt as egész világ, mert literi Fia 
volt Míg a egy koronát elfogadott  8 megengedte hogy 
aat a fejére  tegyék. Kalfás  főpap  kárdesére halárorot-
tan bevallotta, hojy király, da Pilátust mag megnyug-
tatta bogy országa nem e világról való. Bíborba öltöz-
tették Jísmt, tövisből koszorút fontak,  f«j4re  tették, 
uédisáut adtak jobb kezibe. Pilátus a népnek bemu-
tatta : Ima az ember I Aa emberek csúfolták  s ba á'át 
követelték, mire a helyt.-r;/. kérdezte: a Hrályatokai 
feszíttessem  meg? mire a főpapok  dölyfösen  fe'elték: 
nlnci királyunk, caak császárunk. Mlllven szőrszálhaso-
gatás es I Király, vagy csiszár; CBak Uralkodó s a nép 
fajedelme  és feje.  Jiiui a töviskoronát elfogadta,  mert 
na a legszebb fejdísz  a világon, ezzel matatta meg. 
hogy a lelkek Igazi királya s a tu'vllág aa ő valódi 
orsz ága. 

Tanltáfát  váltotta valóra: aki első akar lenni, 
legyen *z u'olsé ; atl uralkodni akar. az szolgáljon, u; 
• legu'olsónak tartották a a gonoszak köré számlto ták. 
ö imagát megalázta, azért Iiten megdicsőítette Az u.olsó 
pribéknek ls engedelmeskedett; azért nagy volt nagy, 
mert szolga tudott lenni. A töviskorona, ha a f«jét 
nyomja i', da a lélek könnyű fl  szabad, mert nem jir 
felelősséggel.  Aki parancsol ez tévedhet; de aki eng"-
de'meskrdik, BS nem hibázhat. Most mér megértem 
árpádháal ssent Erzsébetet, mikor koronával a f'jln 
l-mp'omba lépest s meglátta Kri'ztos Hón a tövis 
kcronát, az aranydladémle nyomta fejét,  Wkét: hogyan? 
an éa királyom tövis) hord, én aranyat? — villant át 
agyán, azonnal levette eat s könnyűnek B to'dogaak 
érezte lelket és fejét.  A tövis a bln. kevély, roaBz 
gondolatokat elkergeti az agvból n r/ziássá te*zi a 
lelket és életft.  R ndezl a gondolatokat s tekintetűit 
Hvülrői b-feló  lrányl'fa  B Igy szépít, nemesit. L^ftliif  r • 
É 'a in csodásan tapasztalt*, hogv a Krisztusra v-nó 
gondolat láthatatlanul fejünkre  tövis koronát helye, 
melyből több fény,  melegség, boldogság su<ároz ki, 
mint sz aranykoronából. Kőrősi  Lajos. 

Útban az ég felé. 
VIII. 

6 Kedveic fejdlsaem  I a töviskorona. 
Bzaretjük magunkat felékesíteni,  bogy saebbek, 

többek legyüuk, nagyobbaknak tűnjünk fei  misoknál. 
Ba velünk BaUletett öreg hiba. Nemcsak testünket clco-
máazuk, d.vatoB s drága kelmékkel rubássuk, hanem a 
fejünket  ta díszítjük selyem kendőkkel B elegáns kala-
pokkal. Bóknak a fején  több érték van, mint a fejében, 
p áie ha hivalkodik külső ruhadarabjaival. Nam elég-
Bzünk meg az agyBsarűvel, nagyszerűségre törekszünk. 
Aaért kölcsön kérjük aa állatok bőrét, madarak tolla-
zatát, a növények rostjait, segítségül hívjuk a termé 
saet uzspiiőaaerelt z azt véljük: olyanok vagyunk, mint 
Istan. Aa ŐBklgyó kísért napjainkban 1B. Idegen tollak-
kal büszkélkedünk z bebeszall nekünk, hogy most kü-
lönbek vagyunk. „Ifid  van éb ember, amit nem I «len-
től kaptál s ha tőle kaptad, miért dicsekBael, hogv aa 
a tiéd ?" " 

A fejdísz  aok gondot ed; megelégedést sohasem 
nyújt Ingyen aa selyemből, aranyból, ezüstből, aa 
emberen nem vá toatai, ó: értékesebbé nem teBsl, ha 
nincs belső tartalom a lélekben. A királyok fejét  la a 
korona nagyon nyomja, nagy teher sz, mert tu'yos 
kötelességeket ró rá s mázsás felelősséggel  Jár. Aaért 
sokak szívesen önként megváltak tőle, hogy nyugod-
tabbak legyenek. A pápit hármas koronával koroniazik 
meg s mikor fejére  teulk a Marát, előtte kéccsomit 
égetnek el e hangos flgyelmsztztéssel:  Pápa, Így malik 
el a világ dicsősége I Blsony a korena sok s nagv 
félelmet  saarea viselőjének. Attól tart, nehogy elragadja 
• elkényeztesse a roppant ugy hatalom; attól? « 

1940. 

S t e á a b e k e t 
Testvérem; Dr. Ady  Endre  emlékének. 

Drága Testvérem, Te már letetted 
fCrge  tolladat.. Le sa életet... 
A véres zsivaj mögötted maradt. 
Csillag porzik mir lépteid ala't. 
Itt misok ügyét védted lelkssen 
(közben a sslved kopott csendesee); 
Most a Te pörSd tárgyaljak ott., tul: 
ítélő blrid csupán egy: — az Ur I 
Ott mta a törvény .. más az ítélet.... 
Drága Testvéri Éi nem féltlek  Táged I 
Megvolt keraezted, megvolt Golgothád 
B tömeg ÍB akadt, mely kővel dobált. 
A Végtelenben minden megtisztul... 
(áa üvöltés la sóhsj|i csitul) 
Mis értelmet nyernek tettek, szavak, 
melyekből Itt vád, gyűlölség fakad. 
Isten trónjánál fehéren  látlak... 
(Mi öltünk Érted fekete  fátylat  I) 
R4d o'vsBva az Éti ítélet: 
.Csönd... béke legyenőrőkre részed!" 

junlu'. L. Ady  Mariska. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Huszonőtéves tanari Jubileum. Mánya 

Ferenc, ae udvarhe'yi rk. főglmnázlám  latin történelem 
szakos tanért an idén töltötte be tanári szolgálatának 
25-lk évét. Tanártánal. aa ifjúság,  egykori diákjai és 
tisztelői a jen 16 l záró-űinepen meleg ünneplésben 
akarták részesíteni a tanügy kipróbált, lelkeB, kiváló 
munkása», de IdókÖBben érettsági vlssgáatatón?k küld-
ték kl a latlnnyelvhől a m»roBvájárhelyi blsottsárhoz 
Iiy csak levélben tndtik tolmáciolnl örömüket. Mánv» 
Ferenc a helybeli főgimnáziumban  kezdte mag tanán 
működését. Ebből 19 évet töltött városunkban. Mánva 
tanár szerte aa egész vármegyében Ismeretes, mint' a 
legrokonssenveBebb tanári éa emberi egyéniségek egyike. 
Mig Itt volt, lapunkba IB többBzör Irt basiá-nolókat az 
intésat életétől és más közérdokü cikkeket, Tanár-
társai nagyrabecaülték benne a pontos, kötelességtudó, 
a jó modorú, vidám kedélyű kollégát, aki ötletes el-
adásival jólzü hámorival gyakran felderítette  az ÍB 
kolal nehi'z munkában elfáradt  kedélyeket. Mint tör-
ténész, éveken át ő volt Intézetünkben a nemreii 
ünnepek stiveeen hallgatott Baónoka. EgyénlBégém k 
keresetlen egysserüsége, kösvetlen terméBzeleBsége 
mindfnVlt  meghódított: ezért CBak barátai voltak. A 
diákok Bserették, ragaszkodtak bozai: nam katedral h , B e n i M l f l u a á «  megértő, atyai jóbarátjál 
látták benne. A negyedizáaadoz évfordulón  örömmel 
Tezaünk részt ünneplésében s kérjük ri és tovibbi 
munkájára Isten ildisit. (,) 

. . . — Ö I T - d r - Növik Alberlné bisá-
b« luMiki k 0 B , h ' k , m r A " 
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6 y * r g y ó i ţ l ţ t 
Helyszíni tudósítás a gyilkostói árvizveszedelemről. 

4 k n l B ^ g r a , fc^gre  t i i t a á t a g á t a t . » . 
Oyiikostó, 1940 junius hö. 

Megemlékeztünk röviden a gyergyói árvi-
zekről, most a Gyilkostónál történi rombolások 
ról éa arról a veszedelemről számolunk be, 
melyek nemcsak as egyes villa tulajdonosoknak 
ovoitak károkat, de az államot ia érzékenyen 
érintették. 

A „Gyöp ár "villa kellemes es ragyogó tisz-
taságú étkező termében tartót'unk pihenőt, ahol 
a vendéget, tulipános kanapé, pohárszék és 
„bokáju-ok is simogatják... Ionén indultunk aztán 
megnézni azokat a helyeket, abol a junius első-
felébon  kezdődött és megállás nélkül tartott 
eaözéaek, majd árvizek szétrombolták, megsem-
miaitették. 

A gátnál. 
ElőazSr is a „Miklós'-viilával szemben lévő 

vizszabályozó gátat kerestük, melynek márcsak 
a roncsait találtuk meg. Itt zudult át az a hatal-
mas víztömeg, amely fékezhetetlen  utat törve 
magának, egészen balfelé  vette irányát, a Nóvák 
strand-fürdő  felé,  ahol a legnagyobb károkat 
okozta. A Menedékház, Nigy Lsjos dr. és a 
Mariette villák, majd a strand erdőhöz vezető 
hidakon kivül a fürdő  vízleeresztő gátját is el-
sodorta, hatalmas rönköket és mázsás köveket 
hagyva maga után. 

Dr. Llszló Dezső autó-színjét, mely a telek 
alsórészén fekszik,  őt nap'g tartotta via alatt. 

Mig a városban éo a falvakban  az uttestek 
Bzéleit rombolta azét as árviz, itt a patakok 
partjait mosta el teljesen. Néhol pedig úgy-
annyira felszaggatta,  hogy a László v. főmér-
nök által kijelölt uttestet — mely a patak mel-
lett kb. 350 ra. hosszban az ott levő 5—6 villa 
és még üressen álló telkekhez, az odavozető 
utat szolgálta volna — teljesen megsemmisítette. 

Az áradat tovább hömpölyög. 
Az áradattal sodródott kavicaos-anyag, a 

patak régi ágát, illetve medrét is feltöltötte  s 
most a viz még nagyobb erővel öntötte el a 
környéket. Igy került víz alá a park alsó része 
és a villákat segélyező kertek és kerítések is. 

Dacára, hogy a vízállása csökkent a fel-
töltött patak medre miatt nincs meg a rendes 
vízállása. Az elszakított vizszabályozó gát miatt 
pedig a folyó  jobb felőli  árka, viz nélkül van. 
És elő állott az a helyzet, hogy a Miklóa, Jancsó 
éa a Palavios villák vízellátása, igen nehéz. 

Az árviz azonban, a központon kivül a 
Békás szorosban, még nagyobb károkat okozott. 

A .Pokol-torkánál*, ahol legkeskenyebb a 
szoros és innen lefelé  annyira el mosta az utat 
— amelyen már gépkocsik közlekedtek — hogy 
jelenleg csak keskeny gyalog pallókon járhat 
nak az emberek. 

Üzen az útvonalon Piatra Neam(i irányában, 
már kora tavaaz óta folynak  az állam útépítési 
munkálatok, különös tekintettel az utak rendbs-
szedése és az eddigi fa  hidak, vas-hidakkal le-
endő kicserélését illetőleg. As árviz által oko-
zott károkat Bákáa közaég közmunkával igyek-
szik némileg megoldani. 

Mindezek után mit kell csi-
nálni és hogyan kellene vé-
dekezni a Gyilkostónál ? 

Tudjuk, hogy vannak dolgok, melyek ellen 
védekezni nem, vagy OBak igen nehezen ludunk. 
A üyiikoBtónál azonban, maga a természet mu-
tatja meg a tennivalókat. 

Régi óhaja ugyanis nemcsak as érdekeltek-
nek, de ezt a gyönyörű helyet látogató, neves 
földkutatóinknak,  Balogh Arthur, Bányai János, 
Xántus János és ugyancsak a nagy természet-
búvár Nagy Ölön tanárnak, hogy a tó évek óta 
tartó apadását meg kell akadályozni, a tó ki-
folyásánál  építendő gáttal, ami a természetes 
adottságok kihasználásával aránylag könnyen 
megoldható. 

fivvel  ai eljárással lehetne hathatósan 
védekezni as eBetleg bekövetkező árvizek ellen, 
amennyiben a tó vízállásának emelkedését sza-
bályozná a igy a fölösleges  vízmennyiség nem 
•eaiélyeitetnA a környék blatonaágit. 

Igen fontoa,  a tóból kifolyó  BékáB patak 
part BzabályozáBa, különös tekintettel a város 
által nemrég létesített parkot körül vevő ár-
kokra. 

A mellék utak kisáncoláBa sem éppen utolsó 
teendője kellene legyen a városnak. Hiszen, 
hogy caak egyetlen egy példát említsünk, az 
alig egy pár évvel ezelőtt épített, a menedék-
háztól, a Banké dr. villájáig tartó útszakasz 
egyáltalán nincs kisáccolva, aminek következ-
tében a Cohárd ról legyUlemlő viz részben az 
utat moBta el, hogy közlekedni nem lehetett, 
másrészről pedig az alatta levő villák tulajdono-
sainak okoz igen érzékeny károkat. 

Bzeknek a már nélkülözhetetlen dolgoknak 
a megvalósítását azonban a város, mint közigaz-
gatási hatóBág volna hivatva megcsinálni, több 
féle  szempontokból is. 

Először, a már felsorolt  károk kivédése s 
igy tetemes költBég mentesítés, másodszor pedig 
a beindítandó munkálatok egységes és tervsze-
rinti megvalósítása érdekében. 

Mit mondanak az érdekeltek ? 
Az érdekeitek, egy bizottság Bürgőa kiszál-

lását várják, anoáiisinkább, mivel a szezon már 
itt van s a legsürgősebb intézkedések váltak 
azükBégessé. Kérik továbbá a város illetékeseit, 
ne tévesszék szemelő), hogy nemosak a gyikos-
tói érdekeitek, de az általános gazdasági, tu-
risztikai és szépészeti szempontokból ÍB csak 
Gyergyószentmiklós városától várja mindenki a 
legsürgősebb intézkedések végrehaj'ását. 

(es. 1.) 
I R O D A L O M . 

Tamás Gaapár: Saroa földeken... 
Versek.  1940. 

A székely egyedüliség egyik legszélsőbb végvá-
rában, Sepsiszentgyörgyön el Tamás Gáspár Író ás költő, 
aki a most megjeleni verseaköuyvaben, aa ember óa 
társadalom mai életit, mint kinaó élményeket, a magá-
boa ölelt bánatban tulfttlött  Aa lázban égő akarás alt 
tárja aa olvaaó elé. 

Mindenik verae egy-egy magyar eiráB, komoly féifl-
bánat, itt-ott muasika... 

Tamást csak Írásaiból lamarem. Ezekből tudom, 
bogy ő la vállalta a kiaebbségi aora ráeső résaét. len-
dületlenül áll őrhelyén s kötelességét becsülttel végei. 

Ezért olyBu nehéa elfogulatlanul  irul muukájárói 
annak, akit btcsülünk, akit hibáival ls saeretul tudunk. 

Nihia eldönteni, hogy irodalmibb alkotáa-e Tamás 
Gáspár kla verseskötete a aok más hasonló miinél? 
Alapoa átolvasás után aaonban, a kritika tárgyilagos-
ságának fontosságát,  összeegyeztetve okult.rálls erie-
lemben vett felelőséggel,  ami minden más szempont 
fölé  emel, Tamás verselt — habár a bennUnk szárnyaló 
képaelet, a jövőt kereső, kutató tlaita buagalma még 
nem egéaaen kiforott  költői munka — mondanivalón, 
a verssoraiba bele sikoltott bánat és türelmét vesaltett 
fájdalom  formálják  tetaaős egésaé. 

írói kepzaletében, éraékel valósággal gyötrik a 
tehetetlenségében forrósága  viaai: 

Véresre marcangolt testtel rohanok ál a mesia 
a falusi  viskók ablakain bekopogok: 
Halljátok ? uj tűzben égnek aa alkonyi hegyek, 
nyomjátok háaaltok gerendáit az ég felé, 
Kell a levegői 
Maga és alakjai tragédiáját egy-egy mozdulással 

viszi a kétségbeesés tetőfokára,  amit egy-két verssorral 
kifejec: 

Ét ott a nagy rohanásban, nagy lobogásban, 
Annyiszor béklyózott keaem szétlököm 
s hangtalan némasággal saorltom aalvemre, 
mely a BO* futástól  néha már betegen elakad. 
Egyik helyen psdlg igy kiállt fel: 

Még csupa aeb vagyok bellii és éjszakáim kínosak. 
DJ már gúnyos nevetéssel nézhetem a kínokat. 

Nipléletttnk, fajunk  egyedtllvalóaágának súlyos 
életét, népünk belaő, kínos érzéseit jajgatja saanasaét, 
aaokét aa emberekét, akiknek a munka már nem aa 
élet értelmét jelenti, csak a kenyérért izaad... ea az a 
bisonyoa nyomorait alázat, lázadó önmegtagadás... 

. . . Felétek, kiket könuytenger mosott 
ulkár, csontos bizakodókká, 
Ti éhes aratók, rongyes csapatok... 

Ebben van Tamás vorseléaének minden szépsége, 
ereje. Szaval mentesek minden ravaszságtól a amit Ír, 
abban hiszen la. 

Majd sok lemondással, higgadtabban nézi a dol-
gokat s mintha a felgyülemlett  feszültségtől  akarna 

ROVAT VE Z.ETO : C8IBY LAJOS. 

Á'munk elfut,  máris meBsae jár. 
Bár a begyek között aitat a csend. 
Da lomha nőséből néha ide zeng 
távoli vihar, issonyu embarorkán. 

Vaunak megható réaael veraeléaének éa sorai, 
melyeket nem könnyen feledünk.  Ami még hiányaik 
beló'UV, mely a verselés mttvésal hatását jelentené — 
amit biaonyára Tamás la érez — jönni fog  nemeo' ára, 
hogy antán az éaaen tul, egyszerre melengesse fel  a 
lelkünk. 

Legszebb versel: „Iadu'ok felétek"...  .KarácEonyl 
ének'...;„8áros földeken'...  .Szállj madár*... és „Apám". 

...ugy éhek benne a hegynek futó  barázdák, 
mint bennem aa újságok nyomtatott torai... 
Tamás Gáspár vereeMsének Intézi v erejét, mégis 

csak sz erdélyi föld  adja, amikor a „Tavast"... Február"., 
és a „Málnai zápor", vn,gy sz Áprilisi Bolond"... clmtl 
versel a Reményikéhez hasonló, tömör és érthető rövid-
séggel adják a mii Igazi értekét. Cs. 

llj rádió szaküzletemben 
elvállalok bármllyea javítást. 
Akármilyen tlpusn és bárkitől 
vett rádiókat leggyorsabban 
javítok. 

Uj, n a o teljBsitményti attumulatortölto " el 
töltést leggyorsabban végzek. 
Mind.in akkumulatoit azonnal 
töltéBra kapcsolok. 

Rádió Vécsey |) 
Mereurea Ciuo, Str. I. C. Bratianu 40 aa Uri Kaszinó epületében, a régi fiilettel 

•lemben. 11— 

Bennem még niosen Tavasz... 
Bennem még nincsen tavasz — 
(salvem virága 
fagyosan  bever) 
Jöjj, nézd meg: most ia havaz 
s lelkem vágy alt 

vigan, 
láncolva 
temeti el... 

Bennem még nincsen ravasz, 
mert késik ez uj 
társtalan Táltos. 
Alj»B, saámltó, ravasz 
s vén csavargó, 

ki itt 
felejtve: 
meíszeszáldos 

Bennem még nincs an Tavasa... 
(holnap Valaki 
tudom: rámtalál...) 
JSn, jön a Csoda Tavasz: 
elvlBZ magával 

a rut, 
szerelmes, 
bolond Halál.. 

í 

S i l d j e T a l a M vf i a s sA. . . 
A Múltból elég volt ennyi. 
Hadd láat>uk mit hoz a Holnap. 
Két fáradt  szememből 
csípős 
sós könnyek egyre hullnak... 
Panaszos BÖtét éjszakák: 
ón unom a véres harcot I 
Nézz a saemelmbe 
s csókold 
meg ezt a sápadt ercotl... 
A MuHból nem maradt Bemml, 
csak Vágyak céltalan titka. 
Jö|jön a szent, áldott 
Béke, 
Küldje Valaki vissza I 

Magyary Endre. 

Vidám sarok. 
z : e t t < 5 - t L z I 

higyik fővárosi  árnháaban aa egyik vevő czodál-
koaással hallja, hogy amikor egy elegánsan felöltözött 
hölgy aa egyik elárusító asataltól a másikhoz átmegy, 
aa alkalmazottak egymásnak azt klálltják: „Kettő-tla I" 

A vevő, aki igen jö ismerőse volt a tulajdonosnak, 
érdeklődött la ea Iránt. 

— Es kérlek figyelmeztetés  a gyanús vásárlóknál 
— válaaaolt a tnlajdooos — és annyit jelent: „Figyelj 
mindkét •zeneddel a tls ujjára". 
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— Salnéaaok városunkban. Koama Hugó 
zz'ntársu'ata jiiniiu bó 22-én megkesdle esik ss ere d»t 
Bsioissesonjit . Aa eUó előadéaokról kösönségűnk a 
legmelegebb tzerelettel állapította meg, hegy a zaln-
táranlat kiváló együtt ase a legjobb előadásokat adja. 
Éppan eaért felhívjak  a magyar salnéBset ügyét min-
denkor annyi megértéssel felkaroló  kSattneég figyelmét, 
ho»y támogassa ma IB a régt kötelesség érséssel a 
magyar BBónak olyan sok nebésséggel kttsdó mnokásalt. 

— A Hellwig-fürdőt  junius 26-én nyit ják 
meg. A Hailwig Testvérek calksseredai fürdőjét  folyO 
evi junlus 29-eu nyitják meg. A fürdósóknek  esen a 
na^ysaerüan kellemes fürdőhelyén  most IB a régi kör-
nyeset várja a köaönségel. A megnyitás alkalmával 
tartják a hagyományos János, Péter és Pál-napot, 
amelyet aa OBÓÍ Idő miatt kellett mostanig elhalass-
t»nl- A sseredal fürdő  üdítő vlaét la a roasa időjárás 
miatt nélkülöztük egész jnoins hónapjában. Éppen eaért 
fogjunk  neki gyors tempóban a fürdesbes,  hogy a fürdő 
gyógyvizének erőgyüjtő tartalékolásában keletkeaett 
kenysaer-mulasztáBt pótolhassak. — Délután 1 órától 
tirzaakocai közlekedik a Dr. H Hch-saanatorlumtól. 

— FigjaLméatatea. A maroavásárhelyl kerea-
kséelml es Iparkamara 1786—1940 ssám alatt köall; 
As érdekelt kdreskedelmt es ipari vállalatokat érteBii-
juk, bogy a Min. Econ. Natlonalae 27048/1940 ssámu 
rendelete aaerint az 1940. márc. 4-én megjelent 718 
za. rendelettörvény 12. éz 20. szakaszainak rendeike. 
Basel értelmében teendő declaráclök mentesek a bélyeg-
taxák alól. 

— Lovakat loptak a legelőről. Előző asá-
munkban jeltnfeuük,  hogy Baaktcs J^oa, a Ciiktap-
loca—Bsépvls kösöttl uMaakasson dolgozó munkás-
csoport vezetője negy megnyúzott ló tetemét találta 
mag az egyik kavicsbányában. Nyomozás Borán most 
megállapította a csendőrség, hogy a lovakat a calk-
bankfalvl  legelőről lopták el és Vitos József  éz Qyörfl 
Lajos tulajdonai voltak. Tanúvallomásokból aat la meg-
tudta a csendőrség, hogy a lovakat Rostás János és 
Qráncaa Pater cigányok lopták el. A bőrükért lovat 
lopó cigányok eltUatek a fa.uból.  A havasokon bujkál-
nak. KearekeritídUk érdakeben erélyes lntéakedéBoket 
foganatosítottak. 

— Ebzárlat. A városi tanács szigorú ebzárlatot 
rendelt el. Felhívjuk a közönség figyelmét,  bogy tartaa 
be a rendelkesesekat, mert a hét folyaman  msgkea-
dódik a kutyák lemsrgeaése. Tekintettel aa áitalánoi 
panaszra, amely a koberkntyák elasaporodáBával fel-
merül, a város vezetőségének rendelkezésére minden 
uccán tartózkodó kutyát lemórgeanek. 

— Figyelmeztetés a falusi  gazdakhoz H .tck 
óta állandó aa óBSzetüzés és kellemetlenség a rendőr-
ségi kösegek éa a falvakról  tűzifát  szállító gazdák 
között. A kellemetlenkedések ansyira elf  íja t »k, hogy 
már nem Íz Igen akarnak fát  ssáliltaol a faluul  gaadak. 
A rendóraéggel való nézeteltéréseknek az az oka, bogy 
a bárcak nincsenek rendeBen kiállítva. Flgyelmeztetüzk 
mind mut, vigyázzon arra, hogy csak aanyl szekér 
fával  iaduijon el, amennyi a bárcájában sserepal. Ha 
a harcába ket szekér fa  van, ne hozzon három ssekér-
rai, mart egy szekérrel biztosan 
elvesznek. Lehetőleg mindenki kérjen külön bárcát. 
Sak baj van akkor ls, ba 4—6 ember egy bárcával 
Baezereal a fát.  Általában gondosan állíttassák kl a 
barcákat a piacra fát  saállltó gasdák, bogy elkerüljék 
a kellemetlenségeket. Kérjük a fala  vezetőit, figyel 
mealtssék erre a gasdaközönaéget. 

— Halálozas. Kovács Antal nyug. árvaszéki 
elnök 90 éves korában jualui 12 én meghalt Uuda-
pesten. Elhunytban dr. Kovács MlklÓB táblabíró édes-
apját gyászolja. 

— Bosssul indul a fürdőszezon.  Junlus 23-át 
mu'.at B naptár és Csíkban Semmiképpen nem akar 
e.'íezdódal a nyár. Hnek óta nincsen napsugár. Hlány-
ziz as embernek, de főleg  a sasmzáBbe kezdő gabona-
fâiasnek  us kü onösen a fürdőinknek,  amelyek egósz 
nehéz helyzetbe juizttak. A« adó, a kiadás megvan, 
d > hiányzik a napfény,  amely legalább a hasai fürdó-
i óiaáet megmozdítaná. Mindenképp an borúsak a kllá-
i&úak. Aa áliathiány és mun'cásicás hiánya miatt a 
•üalfa  ellátás ls komoy nehézségeket jósol. A leiszapolt 
O .m.'llúUl kaszálók aa állatok takarmányozásában 
erezittik est a nyomoi uaágot, amely a legreménytel-
jaseobsn bomlik SBemeink elé ezekben aa elborult 
tdókben. 

— A osiksaépviai állatvásárt jnaiui 27 és 
28-áa, mig a kirakó 7ás Art julius 1-én tartják míg. 

— Fontos tudnivalók. Csíkszereda város üdülő 
és tnr.Bztlk&l heiy. Mindazok, akik junlus hó 1-tői 
kazdvs ssobát adnak kl vendégek számára, bünlalés 
terhe mellett kötelesek bejelenteni eat a vérjaházáo 
mükr.dó turisztikai hivatalnak, fi  nat vén minden 18 éves 
élei. ort meghaladó Baemély vtán n;pi 6 lejt, 18 éves 
életkorig pedig napi 3 lejt, mely ÖBBaeget a kiadó a 
vend agaktól belakassaálhatja. 

— Elvesaett foxi  kutya. Elveszett a város 
területén egy „F.fi"  névre hallgató fajtisstafoxl  kutya. 
Dr. Btlássy Kálmánná kéri a megtalálót, hogy jutalom 
ellenében szállítsa vissza. 

— Össaevesatek, majd egymasnak mentek 
a gyermekek miatt. B *n̂ d*k L *joBné gyergyótekerő-
pataki asaaony oreoai bizonyítvánnyal jelentkeaett BS 
ottani csendőrségen és előadta, hogy Bscie Lijosnó 
Bu'yoBan összaverte. Nyomozása során megállapította a 
csendőrség, hogy a tettes és a sértett asomBsédok. 
Gyermekeik játék köaben öaaaeverekedtek. Erre aa 
anyák is beavatkoatak a vitába, majd egymásnak men-
tek. Aa tttlegeléa, karmolás és bajtépáaből Bacse Jánosné 
került U „gyóstesen*. Eijiriat Indítottak ellene. 

— Hűtlen elhagyás miatt... Lscskó Dánlel 
kásaonlmpéri gazdálkodó még 1980 ban elhagyta törvé-
nyes feleségét  és 2 gyermekét. Felesége 10 éven ke-
resstül mindent megpróbált, hogy törvényes férjét 
vlsssatérltse. Végül bűnvádi útra terelte a kérdést. Moit 
foglalkozott  aa üggyel a citksseredal törvényszék, * 
mely aa enyhítő körülmények figyelembe  vételével 3 
hónapi elzárásra és 2000 lej pinsbtrságra Ítélte Lacztót. 
egyidejűleg figyelmeztették  a vádlottat, hogyha törvé-
nyesen nem rondezi házassági ügyét és gyermek* i tar-
tasát, ujabb feljelentés  alapján Ismételten bíróság elé 
állíthatják. 

— A LÖVÉTEI  VÁNYOLÓSOK  ezúton is 
közlik,  hogy folyóméterenként  10 ée 12 Lejért 
vinyolnek  Gtikmegyeiek  részére. A piszkot  kon-
kurrentek  büntetésnek  vannak kitéve. 

— Negy megnyúzott osikót talaltak a oslk-
taplooaal kavloabanyaban Biakács János, a Calk-
taptocaa—Cslkasépvis közötti o'ZságutBaakass ujjiópl-
tesét végső muakáBCBoport vesetője, 4 frissen  nyusott 
fiatal  csikó hullájára akadt a calktaplocal kavicsbánya 
egyik nagy gödrében. Biakács köaölle a csendőraégge), 
hogy a banyaban miaden nap dolgosnak B igy csak as 
elmu.t éjjel vihették oda aa Aliatok hulláját. A nyomozó 
Közegek feltevése  sserlnt ismeretlen tettesek ellopták 
a 4 csikót s a bőrükén megnyúzták. A tulajdonosok 
éa tettesek asemélyaaonosságának megállapítása érde-
kében nyomoaáat indított a csendőrség. 

— Saámok na Állami-nyomda költségveté-
séből. Tdkintettel arra, hogy költségelőirányzat össse-
irásanél rendaserint az előző év eredménye Bsoigál ala-
pul, as ÁUam-nyomdák 1940—41 évi költségvetése meg-
emiékeslk a legutóbbi 3 üaletl év eredményéről 1B, 
amelyet több tamásaiban ismertet. As egyik táblásai-
ban a .Monitorul Oficia/  éa a két bukaresti nyomda-
üzem hevetel a következő ssámokkal sserepalnek a 
legutóbbi három évre: 

1937/38 1938/39 1939/40 
(10 hónap) 

m i l l i ó l e i ekben 
Nyomtatványok éa egyéb grafikai  munkák 216.3 289,4 289,0 
A „Monitorul Ofioltí"  bevétele hirdetési 

dijakból éa eladásból 69,0 70.8 56,0 
Vegyea bevételek . . . . 13,1 5,1 V0.S 
A lezéil évek hátralékaiból . . 41,9 37.8 40,6 

340,9 403,1 406,5 
Amint e számokból látható, aa Államnyomdák 

bevételei évről-évre emelkedtek, ami részint a hivata-
los nyomtatványok fokozottabb  központosításának, ré-
Bslnt az iskolai tankönyvek moiopolluminak tudható be. 

— Kősaönetnyilvánitások. Esuton mondunk 
kUssönetet mindazokuak, akik dr. Ady Endre férjem 
illetve éddBapánic elhunyta alkaimaval bánatunkban 
osatostak valamint a cslksseredai ügyvédi kamarának 
és blról karnak a temslésen való résstveiéri. 

A gyáBsoló család. 
— Ezúton mondunk köszönetet mindazon bará-

tunknak és ismerőseinknek, akik Mihalcea Tjodorné 
Bzűu Ferencs Margitka elhaláioaása alkalmával fajdal 
munkai részvétükül bármi módon enyhítettek. 

A gyáizolo cBalád. 

Rövid hirek. 
Ismét pénteki nap volt, amikor az átütő erejű 

német hadsereg pontot tett aa ellenséges Francia-
orsságra is, Általiban Hitler Németországinak minden 
neveaetes eseménye péntek napra esik. 1939 szeptem-
ber 1 a Ljngyelorsaág elleni megindulás pénteki nap. 
Ugyancsak péntekra esik májas 10, amikor nyugaton 
Hollandia megrohanásával elindult a németek viilám-
náboruja a villám győselem felé.  Janlus 14 én pinteken 
vonultak be a németek Párlsba és juolus 21 ls pén-
tekre esik, amikor a complegnel erdőben lezajlott a 
németek fegyverszüneti  feltételeinek  átnyújtása Francla-
orsaig meablBovljalnak. Dgy latBslk pantek BserencséB 
napja a Vezárnac, amely a mult hét péntek napján 
junius 21- én elégtételt Bseraett az 1918 november 11-en, 
éppen a campiegnel erdőben megaiásott német népnek. 
— Franci*orsnag a május 10 1 és juolus 21-iki két 
pántek nap köaöltl 41 nap alatt tragikus körülmények 
köBŐIt kiesett a nagy mérkőzésből. A németek által ls 
elismert és méltányolt hősiességgel, vitézséggel küzdő 
francia  n^pea beteljesedett az elblsakodottsiga miatti 
végzete. Hogy most mi követkeslk azt mindenki látja. 
A nemit hadsereg teljes erejevei Anglia ellen indu, 
abol Churchil mluisaterelaök rettenthetetlen elhatiro 
sással akarja tovább folytatni  a bihorul, amely az 
jlőjelek saerint most érkezt i el a leggyülö kodóbb 
szakaszába. Vagy kl tudja mit boa a Jövő. Egy Bsép 
napon az s-?m lenne m9glepetaa, ba aat haiianáak, hogy 
a vllághatalomban Namalorsaág — Anglia — Amerika 
egyeakedésbe keadanénak. Végeredményben rokoni 
alapon sok minden történhet a világon 

A németek junlui 14 én bevonultak Párlsba. E ;tól 
aa időponttól kizlve dramasserűen perreg Francia 
orBsig tragédiája a teljes összem ás falé.  Meggyorsul-
tak aa esemenyek és minden pillanatban uj képet 
litunk. íme röviden: Jujim 16 en a francia  Rsynaud 
korminy lemond. Helyére Petaln tábornagy jön. Ea 
alatt a németek a Maglnot vonal hatába kerülnek, 
köaben neki ltdalnak a Maglnot vonal egéss housinak. 
A sok milliárddal megépített franela  védővonal, |mtnt 
a kártyavár megömlik. Ejésa terjedelmében megmozdu 
és visssa vonul. Franciaorsség a nyomoruiág hasija. 
Hadsereg és lakósság menekül tervszerűtlen össse-
vlzszaságban. Juiiui 16 án már mindenki érai, bogy 
FranclaorBaigban valami rendkívüli kéaattl. A francia 
korminy Londonnal való többssörl drámai tárgyalások 
utin határos éB mlntin az angol segítséget nem litja 
komolynak, fegyverszünetet  kér a németektől. A német 
veiért fóhzdiazálliz  lntéskedlk. Janlus 17-én, aa olaaa 

badűaenet utin pontosan ery héttel, Mussolini olasz 
mlslssterelnök kíséretével, Hitler német birodalmi vprér 
meghívására Münchenbe n«f  z k, hogy együttesen m g-
besséljék a franela  külön béke feltételeit.  A n ^ , , . 
olaaa nép vesérel Bnnepilyes kű'sŐB ĝek közű: .,141. 
kosnak. TanicskosáBatkról »em sdoak kl ipl<-n'<'-t. D̂  
megi'lapodtak a fegyverssünetl  feltéte>lb«  n. Kz -zf  t 
a föltételeket  már it Is adük a frarc  U r ^ Amig 
esek a tárgyalások lesaj aoak, BS slnit a n^met had-
erők tovább folytatják  győzelmes előoyomu'áenliBt. A 
Rbon völgyében mér tol vannak Lyon virosin Is. 
alig lehet követni ast as Iramot, amellyel a néűist 
haderők kihasználják as Össseomlott francia  hadsereg 1 

tehetetlenségét. Amlalatt Franciaország sorBa alig Bt 
hét alatt tökéletesen megpecsételődik, aaalatt JUIIUÍ 
18-in as angol miniszterelnök as alzíhizbsn nagy 
heBaédet mondott a be'yaetrői; A francia  hsdvea-tősé-
get okosta a fl  mdrlal kudarc miatt Megmagyarázta, 
ast a körülményt, bogy as anro'ok miért kellett haaa 
menekü'Jenek a hsrcvonslbél. Churchil angol mlnlsater-
elnöknek még meredt kedve arra IB, hogy gúnyolódjon 
sa olasz hadsereg harci értékével, majd kijelentette, 
hogy a háborút p>dtg tovibb folytatják  éa nem men-
tik fel  Fraoclaorasigot szerződéses kötelezettsége aló'. 
— Janlus 21-én dílutin a Complegnl erdőben fogadta 
Hitler németblrodalml vesér és kancellár a fegyver-
ssünetl tárgyalások feltételeinek  átvételére klkbldött 
franc  a blsottságot, H tier vezéren kívül jelen vo'tak a 
véderő tábornoki kara, a német kü'Ugymlnlsztcr. A 
francia  bizottságot a complegnl erdőben ngvanabban a 
vasntl kocsiban fogadta  HUler. amelyben 1918 novem-
ber 11-ón Fach francia  marBnll a németekkel közölte 
a feltételeket,  A francia  biaottság előtt felolvasták  H'tler 
megbízásából a f?gyversBŰnetl  feltétel«k  bevezetőjét. 
Ebben H tler kihangsúlyozza, hogy 1918 novemberében 
ebben a vasu'.l kocsiban kezdődött meg a német nép 
kilvirlája. Ebből a kocsiból 1 adult el a német nép 
megaliaiBB, akkor, amikor a német hadseregeket a tul 
erő négy és fél  év alatt sem tudta legyőanl. Moit 
Aoglla és Franciaország Ismét mind in ok nélkül Uiaat 
hadat Nímitoraságaak. A francia  hadiareg soroziton 
csatákban om'ott össze a német fagyverak  caapáss 
alatt. Eanek dacára a mostani f  altételeknek, arae'yuket 
Németorssig diktálni fog  nam gyalázkodás a cé'ja, 
csupán az, hogy a harc további folytatását  a franc  á< 
rísséről megakadályosza, vifzint  sikeresen m»go d|; 
a háborúnak másik falét,  amelvet Anglia rákényseeri-
tett Németországra. E záaa-Lothtrlnglában ls befel^ő-
ditlt a oala. A németek Itt 600 ezer francia  foglyo; 
ejtettek. A német újságot lerögaltlk, hogy aa elvakult 
hazafi  isBág Ideje lejárt — Juolua hó 23 ág, v.sáraap 
aste, u«yanas a francia  biaottság, amely aiáirta 1 
német fogyverBzUnetl  feltételeket,  Rimába érluzstt az 
olasaokkal való meg; esésre. 

Jókarban levő babakoos i t keresek 
megvételre. Cím a kiadóhivatalban. 

G y a k o r l o t t v a r r ó n ő iu"r
nym?n5ren° 

féle  nöi ruhádat divatlap aserint. Háiakhoi ia elmegy, 
vldekre la kiutazik. Cime a Vákér-üaletben. 

COMPOSESORATUL JOSENI 
Judeţul Ciuc 

No. 170—1940. 

Publicaţiune. 
Sc aduce la cunoştinţa amatorilor, că In ziua de 

2 Iulie 1940 orele 11 a. m. se va vinde prin licitaţie 
publică orală, în cancelaria acestui Composesorat, 3:)" 
bucă(i arbori de molid doborâţi de vânt, cu .un volum 
netlo de 252,57 m. c. 

Cantitatea este împărţită in 18 loturi. 
La licilafie  vor putea lua parte şi membrii C0111-

posesoralului. 
Prejul de strigare este de Lei 290 pro 111. c. 
Plata se va face  imediat după adjudecare. 
Condi|iunile de licitaţie se pot vedea la 0:o!u! 

Silvic Joseni şi la cancelaria Composesoratului. 
Joseni, la 17 Iunie 1940. 

Direcţiunea. 
Jó csalidhói  va ló Bat felveszek  tanulónak,  Dijbukát 

kereskedő,  Ohimesfaget  8—6 

MODELL KALAPOK 
tla naponként í j formák  eleié 
árban, a&«art*]Kl&tb.*tâfe: 

VKNCZKL T A N Á R N É N Á L 
Ugyanott kéaatllnek minden-
nemű női kalapok eisöroadC 
aayag kez iáa tá ián l . Kalap»* 
ItaJakittaa a legrCvidebb Idő alatt. 

Merottrea-Oluo, I. o. Bratlann (aimni-
•lnm)-ueea 11«. an., a BArhia kőzelébaa. 
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„OSIKI LAPOK" 
Politikai, kőzgaidaaáfl  «« «zéplrodalml lap 

£léfizetéal  ki  •. 
Példányonkénti ira 3 Lel. Megjelenik minden vtaáruai> 
Kgéaa avi* . 16U - Félévi* . . 80. -
Nagyodévra . 40 , - Kolloidra egy  é v i * , 416 -

Magyaroiaaágra 12 Pengi. 
Hlidotéat dijak a lagalaaébbaa u i a l t t a U ü . 

K M n l a k nam adatnak vlaaaa. 
Nyílttéri kSilaaényak dija aaronklnt Let 20 — 

Kiadóhivatal I •eioaea.Otna, Itrada L O. Bnthnu M. 




