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Apróságok. 
Gondolatok: a Püspök látotatás alkalmából. 

A tekintély-rómboládról. 
Bbben a rovatban aggodalmakat szoktunk 

megörökíteni. A javítás gondolatával jegy»ti£k: 
fel  minden olyan jelenséget, amely nem épitő 
tartalmú. A figyelés  kötelességével teljesítjük 
hivatásunkat és igyekszünk segítségére lenni 
annak a munkának, amelyre egy kisebbségi nip 
nevelésének felelősségteljes  szerepe hárul. 

Id9 s tova husz esztendeje teljesítjük ezt a 
közvetítő feladatot.  Hosszú idő. A mai rohanó 
tempóban egy régi évszázadnak felel  meg. A 
figyelő  számára tanulságos és mozgalmas világ, 
amely szemünk láttára teremtette meg a magára 
maradottságunk külön éietét. Nevezzük kisebb-
ségi magyar életnek ezt a müvet, amelynek az 
utolsó csavarját is magunknak kellett vagy 
kellett volna megszerkesszük és ugy elhelyez-
zük ebben a gépezetben, hogy elbírja megsoka-
sodott terheinket. 

Ne hibáztassunk most Benkit semmiért. 
Csak állapítsuk meg, hogy a műből, amely 
kisebbségi létünket volna hivatva összefogni  és 
irányítani hiányzik as alappillér. Hiányzik a 
tekintélynek, egymás beosülésének a hatalmi 
erő nélkül való elismerése. Mi megpróbáltunk 
ezzel a szörnyű hibával és veszedelemmel szem-
ben küzdeni. Csak aki vak az nem látja, hogy 
egy nemzedék nőtt fel  szemünk láttára, akinek 
a lelkében már semmi sem szent, ami nekünk 
az volt. Amikor arról volt szó, hogy a magyar 
hadirokkantat már a magyarul b<?Bzölő „süket-
némák" sport társadalma is felelőtlenül  tueg 
rugdoshitja, akkor még azok sem értették meg 
az ügy mögötti tekintély-zuhanásnak szeren-
csétlenségét, akik egyébként magukat népve-
zetésre kiválóan alkalmas jelenségnek tartják. 

Hadakozunk, tollharcot viv uak, gyűlésez-
tünk, állástfoglalíuak,  eimórgesitettük, a küz-
delem hevében személyes területre csúsztattak 
a dolgokat, miközben elveszett a lényeg azon 
konoly értelme, amely egyedül abból indult el, 
hogy közösen fogjunk  össze mindannak a védel-
mére ami szent kell legyen a további életünk 
számára. A tekintély védelme padig ilyen szent-
Bég számba menő érték kell legyen. 

S akármennyire nem érthető a hatalmi 
kényszerek nélkül látni nem tudó magyarok 
lelkében, de ilyen szentség a hadirokkantság 
maga ÍB... 

Azóta azután egyebek is történtek ebben 
a megyében, Csikszópvizen és éppen a Püspök 
bérmaköru'ja alkalmával. Midaz ami történt 
megdöbbentően bizonyítják, hogy a hadirokkant-
Bégtói fel  és le minden megrugdosható ebben a 
mi beteg világunkban. Örülni valójuk, hasznuk 
pedig csak azoknak van mindebből, akik bár 
hogyan fordult  is a kocka, változatlanul haszon-
élvezői maradtak ennek a nyomorult kisebbségi 
Borsnak. Örülhetnek most neki. Nevelésük ered-
ményének egyre fényesebb  bizonyítékai kerül-
nek. Mi, mint a magunkra maradt kisebbségi 
nyomorúságunknak annyi más elvadult hajtásán, 
ezen a legutóbbi botrányunkon éa közéleti elfer-
dülésünkOn is csak sírni tudunk. 

• • 

Mondjuk-e tovább. Elveszett az a nép, 
amely nem iBmeri a tekintélynek önkéntea tiaz-
teletét. Mert más a szuronyok védelme alatt 
álló tekintélynek respektálása éa máa annak a 
lélek fegyelmével  való elismeréae. Ami elmúlt 
huss esztendőnk alatt egyéb javaink között ki-
csúszott alólunk ea az összetartó alap ia. Fáj-
dalmasan hirdettük éa minden alkalmat megra-
gadtunk, hogy eat az elvet kiaebbaégi társadal-
munk megépítésének vezető gondolatául dolgoz-
m k be. Bieraier mentttak el mellette megbün-

tetni való könnyelmüsécgíl. Szemrebbenés nél-
kül hagytuk lezülleszteni magunkat igen gyak-
ran saját kezdaményeíássel és az árral való 
aaives együ ihaladással. Ne csodálkozzunk, hogy 
mindenkinek szenvedni keli most, aki rendet 
ţkarv teremteni a mi cjátos fertőnkben.  Pedig 
rendet'kell csinálni it a, mégpedig olyan szi-
gorral, amilyen osak rendelkezésre áll. Nagyon 
szomorú az alkalom, ;vaely most kicsalja eze-
ket a keserű megállaz uaokat. Ha valaki átérzi 
azoknak gyilkolo veszélyét, akkor mi vagyunk 
azok, akik évek hosszú sora óta látjuk, hogy 
miképpen válunk saját otthonunkban, egymás-
között saját gyülölködesüak martalékává. 

Nincsen mit szépíteni a dolgokat, a tekin-
tély rombolásának az ;«z alávaiósága, amelyik 
a tegnap leütötte a tn gyár hadirokkantságot, 
eppen oiyan elvetemüííidggel lábbal tiporja és 
tagadja minden tekintélynek a tiszteletet, a 
kisebbségi életünknek egész vonalán. 

Haszna pedig, amitt mondottuk előbb csak 
azoknak van belőle, aki: httazonél vezői a nyomo 
ruságunknak. 

Útban a z ég felé. 
rx. 

7. Kedveno illatom: a tömjén. 
A mai elpuhult embrr önmagát es lakozz,ályá; 

baillatosiija, bogy teljesen élvezze az éietel a kihasz-
nálja alaposan aa; a rövid aietet, msly rendalk9a<Mere 
all. Szeme a termásaeti s ind veazall saapat legoil; 
faija  betűt; fdíe  a madarak tnafcos  s a aeue hangjali 
űlveal; halija a rádió hmii.'n .in át a a patafon  lame 
asin a beBzedot s mo oduiai; uyel»e Bahrcsoii a draga 
nedtUet a mond sulymos «w durva szavakat; lap int ó 
ersékuvt» divebi teieC a tikuiíIú ui^ic^ái, láVa-.áaáL 
éa össael B a természet kellemes levegójet, nyáron a 
fürdők  hullámos vizében keres menedekei a kanUuia 
ellen; ssep ruba: tuhogó selyem a drága bársony a 
testet becazl, a pamlagok s puha zsólyék kényeatetik 
el aa embert, aa<-val átadja magát egeszan as élvezői-
nek, csak még aa orr nem eiviz, szart Igénybe veszi 
a parfüméria  miodsa vegyaaaati készítményét, hogy a 
kailemes 6B fiaom  iilat acagláiávai la jssuu megittasod-
jék, elkábuijoa. Meaoyi ponzt költ a módira világ 
Illatszerekre, mert nem eiegszlk meg a lermészetua 
virág illatával, haueut télen-nyáron virágos kenet ónajt 
nordoenl magaval: ruháján, baiia, aeiyam, azaoroa 
ziebkeudójen a retlkttijeoen. R igenis az lllaitzari uem 
erényes nők hasanálták, ma mindenki hódol e szokás-
nak s egyes kikent-kifent  hölgy es ur uian azagos ibsz 
aa ucca kiíóméterekre, meiyekou úk ethalbdnak. Ezek-
kel aa llíatsaerekkel csak a leatei bálványozzak, mla-
den kényelmet megadnak neki, el is fetadik  a halandók, 
hogy testükön kivül lenne nekik még nagyoob értékűt, 
aat tzímba aem veaaik. Hál ea nem pogányság? A 
busaadlk század kuilurájara sokat adó, fehér,  meg-
karesatelt embernek vau idegan isieae, bálványa: a 
teBte, ea előtt gyújtja meg mindennap aa elveaei oltá-
rán a tüzet, hogy áldoasék neki. 

Milyen másképpen gondolkodnak a nagy lelkek I 
TcB'ittknek a legsabkségesebbet adjak meg, Igenyelt 
minduntaUn megnyirbálják, hogy annál többet törőd 
hessenek legnagyobb kincsükkel: ieikükkel. őz ia ilu-
loBitják maguzat, ereseket gyakorolnak, lelkükbe 
Ültetik a vallásos élet éa saep szokások virágjait, 
mludenllit hirdetik éa terjoBatik Kriaatua tanait, pél-
dájukkal maguk körül kinyilatkoatatják es saétáraaztják 
szent Pal szerint Jszus iBmeretenek Illatát s beblao-
nyltják tettekkel: ml Krisatus jó Illata vagyunk. Ez 
nem illanó illat, hanem állandó lelki tulajdon ös saját-
aág. A test iliatszara teBlet kábít éB bódít, a lélek 
illata lelket indit es Istent bódít. Jázus is isteni ere-
nyelnek illatával vonla maga után a lelkeket, kenet-
teljes életének Illatán futottak,  siettek a taniivanyok. 
Kain és Abel áldoiatot mulattak be Istennek, Kalne 
nem tetsaett, mert őmaga sem volt jó, Abel ellenben 
jó volt B hittel áldoaoll, aaért Isten kedvesen fogadta. 
Minden ember áldoaatot mutat be Istennek: saját eletét 
cselekedeteivel együtt. Annak aa illata saáll aa ég fele. 
Ht önzetlen, saép, becsületes életei elünk, nyliseoesen, 
fehiren  megy fel  füstje  a magasba, ha nom, ugy szat-
osallk magunk körül a mindenkit bekormoa. 

Istent egésa a fenntartás  nélküli életáldoaat illeti 
meg. Caak Ilyen ember: ártatlan lelkű a tlaata-keaü 
egyén gyújtja meg lelke oltárán aa életáldoaat jólllatu 
tömjénét. A templomban Isten oltárát tömjén Illattal 
árasatják el a papok, hogy annak füstje  trónjáig fel-
asáUjoo, felhatoljon.  A napkeleti bötcssk ls tömjént 
hoztak a kla Jésnanak. A tömjén u Illatok Összességét 

akarja egyesitenl, hogy Irtent dicsőítsék. Mily buigé-
Bágra Indii a tömjén Illatos templom, Imára késatet, 
lelkét magasra ragadja. Hátha még a híveknek erényes 
lelke illata is vegyttl-eţyeeUl vele, tulajdonkép • tömjén 
ennek a jalképa kellene, hogy legyen 1 Livaillore Eve 
is csak ükkor hódította meg Istent, mikor kedvenc 
illata lstt a tömjén B áldzatoa életével KrlBztus jó 
Illataként apostolkodni kezdett a másokat la Őhozaá 
vezeteti. Köríti Lajos. 

A osikmegyei Magyar Népközösség 
gazdasági osztályának közleményei. 

Mikre  tanított  ez év tavasza? 
A nagy természet ugy áll előttünk mloden ta-

vasssal, mint egy nyitott könyv, tanuljuk m jg ezt 
olvaBol. 

Bok 6BŐ voit, a rendesen jóval felül,  de elte-
kintve aa árviaea kiöntésektől, a földnek  valamennyire 
szüksége volt, amit mutatnak még a sovány foidak 
termései lb. Oiyan fiivek  vasnak, bogy a kasza alig 
bírja rendre teríteni. 

Ritkán volt részünk ily esőa tavaszban. Többet 
a szárazság szokott kínozni. Tanulság: Igyekezzünk 
szabályszerű talajiniveléssel a talajokban lövő nodves-
s<a?at megőrizni, mert a termés sikere első Borban a 
nedvességtől függ.  A tsrló törés, őszi mély azántáB, 
fojasoiás,  kapalás aaok a munkák, amelyek a taiaj 
ntdvesseget a talajokban megőrzik. A taiaj kiszáradá-
sára vezetnek: a talaj összetörnöd&el, legyenek ezak 
taposás, hengereles, hlányoj taíajmUvaieiek által. 

A gyümölcsösökben aa alma fajok  birták leg-
jobban a hideget, eaek köat ia legjobban a batul. Bok 
pu.z uit kl a körtékből; a fiatal  diófákból  alig maradt 
meg aa a néhány, ami itt-ott ttltaivu volt. 

Könnyebb  a betegségnek  elejét  venni, 
mint gyógyítani. 

A talajokban lévő mindenféle  betegség csiráira, 
baktériumaira a nadveaség eiőmozditóiag szokott hatni, 
szóval esős nyáron az állati fertőző  betagségak gya-
korlabbak, ezt tudva, a gazdák róaen iegyanak, bogy 
!C i?esz?daiDi«seoo oetegsagek uilan, iniut a iép.fcuo, 
satcagó üszög (farkas  laiyag), aenéa orbánc, aartés 
vész ellen id ije korán oltassanak. 

Téves aa a felfogás,  hogy a legelőkön mérget 
(„étői") helyeznek el a vadászok éa eat Bzedlk fel  a 
lage ő Allatok. 

N.-gy puly hel) ezaudő az istállók gyakori, leg-
alább minden 2 nóaspban való meszalésere. Bjrmicő 
állati butegség fenyegessen,  na Istállókat, vályúkat 
fLT.óiIrnlíeul  kel:. Jó fertőiienî ő  aze.r a kreolio, a 
melybői 1 lltar vízbe 2—5 dekát taasúnk, eiael lesap-
riz a fa  akat, padiéi, jásalokat lemossák. Hz valamely 
istállóban például sertea döglött meg B az istálló földes, 
azt t-is ásónyomra kihordjuk, uj tisata ÍO dat tesaünk 
helyébe, mait a fertőzött  ó.ban aa újonnan bevitt állat 
is könny«u megbategsalk. 

J) fertőiieniiő  Fzar a mosószodáa Juj, 10 iiter 
vlabe Vz kgr. szódát teaaünk. 

Favályukat legtökéletesebben kiparkaiw.al fer-
tőtleni,hetUuk. Nam tűzvész ilyes halyre viaszai, le-
öntjük pairoLusmal meggyujljuk és mihelyt a tüzes 
lángok at járták, gyorsan vlzea seprűvel kioltjuk. Lag-
jobb hí a kioltást 3 egyén végai. 

Jó levágó, mozgaa, edave nevelés ls védik aa 
állatot a betegségektől. 

Gyűjtsünk  kokojzét  és havasi meggyet. 
Az erd:<l kaszálasok alkalmával Igen sok helyen 

gyüjthutó kn^uza. Amelynek gyümöicsa teien nem 
csak igen jó befőttet  ad, hanem orvostág is, hasmenés 
ell-r.. A kuiujza-lííél mag vékony szara egész éven 
át a legpompásabb toát szolgá'iatjs. Teljeaan pótolni 
tudja a drága oroBZ teát, ezen kivül gyógyitóiag ls hat 
hólyag bántalmaknál. 

A havasi meggy la igen egéaaaégea kompótot 
szolgáltat, ->zt azonbao ősszel kell szedőt, amikor Jól 
megpirosodott. Ezeket gyermekek jól gyUjthetii. 

Egy kis időszerű földrajz 
Angliáé és Franciaországé főid  kétötöd része. 
Anglia és Franciaország területe a Főid kétötödére 

terjed kl: öasaeaen kerek 48 mUlió négyaetkilómétert 
foglal  magában. Eaen a területen kereken 644 müllő 
ember él, ami a Föld lakóssága háromtiaedsnek felel 
meg. Ebből egye dűl a brit birodalomnak 35 millió 
négyaetkllóméter eBik, azaz a Föld területének kerek 
egynegyede, amihez még a déli sarkvidék 5 mUlló 
oégyaetkilómétere is tartozik. A brit világbirodalom 
súlypontja Dal-Ássiában van, amely termékenységével, 
gazdagságával és 390 milllé lelket számláló dolgoz 
lakóaságával a brit világirodalom alapját alkotja. — 
Franciaország 12.7 milllé négynetkllómélor, aaaa • Föld 
egytizsdét uralja. Bson a területen 114 millió ember 
lakik (a FSld lakósságának ogyhoszada) Ennek ellenére 
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•em voltak hsjlaudők viszaaadnl a némát gyarmatokat, 
•ml • mostani bábomra veaelett. 

A némot birodalom a Protektorátusai együtt Jelen-
leg 730000 négyaetkUémétert foglal  magába 97 millió 
lakóssal. űs a Féld felületének  0.6 tlaed ssásalékának 
felel  mag és 4.6 uásaléka a Féld lakosságának. A volt 
német gyarmatok Ssasterttlete 2 7 mlUló nógyaelkiló-
méter volt 15 mlUló lakóssal. 

Sxlcllla és Tdnlss közölt a FdldkSal-tenger körűl-
belU 120 km.-ro zsűkül. B szűkületben feksaenek 
Panteüérie, Llnosa, ÉB Lampedusa olaaa aslgetek. Esek 
közül aa elző megerősíts II es légi támasspoat, melyet 
Malta ellensulyozázára rendoste be Olaaaorzaág, Bsen 
a belyen Indáit meg aa olaaa légisrők elsd támadása 
MalU ellen. 

Malta elfoglalása  Olasaoruág réBsére aaért ls fon-
tos és aaért kerítette Anglia annakidején hatalmába, 
bogy a Fóldköai tengernek est a helyét, melyen köny-
nyen két réssro lehetne vágni a földköaltengerl  ssóvet-
ségea hajóbadst, saját elienóraéseben tarthassa. 

Malta elfoglalása  Olasaonaág réssére asért 1B 
fontos  éa Bürgés, mert Bslclllát vessélyesteti a Mai lá-
bán tarlóakodó szövetseges baderó. 

A franciák  ugyancsak Silcllla sakkbantartására ÉB 
Tnnlss védelmére epltetlék ki erós báslsként Blzertát 
és a rendaserébe tartósé Cap Bon, Sfax  és Gjbes ki-
kötőket, amelyek ellen salnten légitámadások folynak. 
A tunlssl—líbiai határon gyengébb erődítések őrködnek 
és Inkább batárblstoBltási ea megfigyelő  láncolatot sser-
vestek. Itt as ottani homoksivatagnak megfelelő  sajá-
tos mosgoharu fog  kUlaku ni erőa és nagy batósugain 
légi es páacéios erőkkel. 

ü.assorsaágnak a Földközi tengeren a legvesze-
delmesebb elienfele  mladanesetre a asövetségesek ten-
geri éB légiflittajB.  Ennek felkuiatasa  és legyóaeae less 
tehát aa első feladat,  Ea itt annál neheaebb, mert a 
flottának  saainoB klepiiett es megerősített t ám aaa alapja 
van, ahol fedve  rejtóaködhetlk, mig támadásra elkal-
mas időpontot éa célt talál. Másresst a ssövetséges 
légierők is ssámos váltóálliesal rendolkesnek a túlnyo-
mórészt sik területen, úgyhogy — minduntalan váltoa-
tatva helyüket — nehéa leaa őket lerohanásssaröan a 
repülőtereken meglepni. 

Az udvarnagyi hivatni 35. azámu közle-
ménye : 

1. Cslltőrtők délben 12 óra 30 perckor 
őfelsége  a király elnökletével koronatanács 
ült össze a királyi palotában. A koronatanács 
megvitatta azt a jegyzéket, amelyet a Szovjet-
unió kormánya junius 26 án este 10 órakor a 
moszkvai roinán követnek átadott. 

2. A szovjet kormány kéri BeBszarábia éa 
Éazakbukovina átengedését és kéri junius 27 én 
megadni a román kormány válaszát. 

3. A koronatanács megakarván őrizni a 
békés viszonyt a Szovjetunióval, jóváhagyta 
b román kormány azon eihatázozásái, hogy 
felkéri  a Szovjet kormányt, állapitsa meg a 
helyet és időt, mikor és ahol a két kormány 
kiküldötteinek találkozása n szovjet jegyzék 
megvitatása végett megtörténhetik. 

A koronatanúban résitvettek a kormány 
tagjai és a királyi tanácsosok. 

A román koronatanács döntése után Mo 
lotov Bzovjet külügyi népbiztos jegyzéket adott 
át a román kormánynak, amelyben bejelentette, 
hogy a szovjet haderő junius 28 án éjjel 2 óra-
kor megkezdte Besszarábia egész területének 
ós Bukovina északi részének megszállását. 

A megszállást a román kormánynak és a 
szovjetnek 2—2 tagból álló bizottsága irányítja 
éB bonyolítja le. 

Osikmegye elmúlt mezőgazdasági éve 
a hivatalos adatok megvilágításában. 

Calkmegye mezőgazdasági kamerája most fcéBBi-
tette el 1939—40 gazdasági évről szóló működési Jolen-
teset. A jelentés mindenek előtt megállapítja, hogy 
Calkmegye 60 kön é̂gében 28641 családéi, 171157 
ösaslskósaal. Calkmsgyének 130000 hold művelésre 
alkalmas terület ail rendelkcsésre, ebből £600 hold 
őaslbusát, 16.000 hold ősalrossol, 10 000 hold őssiárpát, 
1800 hold tavasabuzát, 10000 bo.d árpát, 9000 hold 
bükkönyt, 32 000 ho'.d aabot, 350 bold tavassrazaot és 
60 hold kukoricát vetettek. 

J ilentős haladárt mutatnak a mesterséges takar-
mányok. Cslkmegyében még néhány évvel eselőtt alig 
termeltek mesterséges takarmányt, most 3000 hold 
fdvel,  baltacinl, köael 7 eaer bo d bérét és luceraát 
vetettek. A krumplltermelés ia rohamos haladást mulat. 
Cslkmegyében kitűnő burgonya terem. A gasdák sor-
huiókra és lókapákra rendezkedtek be s ebben az év-
ben már kösel 22000 bold krumpilt ÜitJttek Kender, 
mák, len és máa ipari növényekkel össaasen 1000 hol-
dat vetettek be. 

A legelőkkel kapcsolatosan megállapítja a Jelen-
tés, hogv 61 kSablrtekOBságt, 75000 hold és 35 kös-
ségi 39 000 hold, összesen 114.000 hold kitérj edéaű 
legelő áll Ctlkmegye rendelkesésére. As utóbbi évek-

ben fokosatosan  Javított ItfgftlőkSn,  a legutóbbi állat-
össselrás adatai sserlnt 16.072 ló, 72 948 ssarvasmarha, 
924.006 Jnb és 16623 darab sertés él. 

As állattenyésstés nemesítésére és tlsstafajok  kl-
tenyésstésére nagy gondot fordít  a kamara. A megye 
kDIBnbőső kösségelben működő gaidakSrök, köablrto 
kosságok éa legelőlársaségok vesetőlvei karöltve meg-
felelő  anyagi támogatéa mellett, a kívánalmaknak min-
den vonatkozásban megfelelő  tenyészállatokat szeres 
tek be. J»lenleg 21 mén, 266 bika, 2698 kos és 92 drb 
kan van a vármegyében, de aa állatállománvboa vlsso 
nyitva, ea kevéB. Még 140 drb bikára és 56 kanra van 
ssükBég, amalyet fokosatokén  fognak  besaerezal. 

A jelentés további sdatalból kitűnik, bogy állat 
egéasBégügyl téren Is jelentós lépéseket tett a kamara. 
Sok esetben nagy mennyiségű járvány ellesi ssérumot 
bocsátott a megye állategészségügyi szervei rendel-
kezésére. Nagy kedvezménnyekkel szoktatják rá a gaz-
dákat arra, bogy állatállományukat Idtjében éa megfe-
lelő módon oltaák be. Nagy gondot fordít  a kamara 
vezetősége a rendezarez állatblz:osltázokra Is. 

Mesőgasdaságl propaganda terén ls jelentós mtt> 
ködést fejmtt  kl a kamara, különösen Vasláb, Tölgyes, 
Békás és Hodos községekben. A felsorolt  községekben 
Bors kamarai Igazgató állandó személyes öeesekötte-
tést tartott fann  és az &<ra román közművelődési tár-
saság bevonásával többhetes tanfolyamokat  tartott. A 
többi kössógekben Kosán Inra kamarai Igazgató és 
Ernyel Árpád előadó fejtettek  kl jelentős tevékenysé-
gei a jobb és többtfrmeléa  érd»kéb<»ii. 

Julius l-én kezdődik meg a Nemzet 
Pártjába való beiratkozás. 

Amint ismeretes, Romániában őfelsége 
vezetésével megalakult az ország összes erőit 
magában egyesítő Nemiet Pártja. 

őfelsége  a király legfelsőbb  u'ásitására 
Urdareanu államminiszter a Nemzet Pártjának 
vezérkari főnöke  és Victor Moldovau annak 
főtitkára  a tartományi, megyei és városi ügy-
vezetőkhöz körlevelet intéz'ek, amelyek elren-
delik a Pártba való beiratkozásokat. 

Eszerint a beiratkozások 1940 julius 1 én 
kezdődnek. A beiratkozások kötelező szabályai 
a köveikezök: 

1. Minden beiratkozás egyéni és személyes 
kérvény alapján történik. 

2. A kisebbségiek külön lajsiromba iran 
dók be. 

3. A zsidók Dem iratkozhatnak bs. 
A kisebbségek beiratkozása külön lajstro 

mokon történik, á beiratkozási irodák előtt 
való jelentkezések alapján. Minthogy a kisebb 
ségiek beiratkozásának statisztikai fontossága 
van, e lajstromok a jelentkező Bzemélyi ada-
tait, lakhelyét, mesterségét, korát és annak a 
KisebbBégi néposoportnak a megjelölését tün-
tetik fel,  amelyhez a beiratkozó tartozik. 

A Neztzet Pár'jába való beiratkozás fel-
tétele, hogy a férfiak  vagy nők betöltsék a 
21 ik életévet. 

A Nemzet  Pártjának  csíkszeredai  szer-
vezete közhírré  teszi, hogy a Nemzet  Párt-
jába való beiratkozások  a városházán julius 
l ével megkezdődnek.  Beiratkozni  lehet min-
dennap  d.  e. 8 —l-ig  és délután  4—7 óráig. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
gyoxxxoic Irtása. 

Gazdáinkkal való mindennapi érintkezéaeim közben 
mezőn, legelőn, gazdasági előadásaim alkalmával, gazdasá-
gok megvizsgálása és ellenőrzése idején, irodában atb. soha 
nem mulasztom el felhívni  figyelmüket  a gabonák „ápolására 
éa gondozására". 

Gazdasági iskolákban hoaazu órákon keresztül tanít-
ják az ifjakat  a termények ápolásának fontosságára  és 
minden említésre méltó gazdasági szakkönyv killön fejeze-
tet szentel ezeknek az ismertetésére, végrehajtáaára éa 
szükségességére. 

Ezen gazdasági növények ápolási munkálatai között 
mint nagyon fonton  Bzerepel „a gyomok irtáaa*. 

Aki felületesen  nézi a dolgokat nem tulajdonit semmi 
különösebb jelentőséget és könnyen tul siklik ezen dolgo-
kon; mi éa azok, akik közelebbről foglalkozunk  a mező-
gazdálkodással, szomornan tapasztaljuk, hogy a gyomok 
mily óriási pusztításokat végeznek itt Csíkban. Hány zsák-
kal több gabona teremhetne, ha minden gazda — de min-
denik — ilyenkor juniuaban caak egyetlenegy napot áldozna 
a „gyomlál ás ra, burjánpuaztitásra". 

Vármegyénkben nagy előhaladáat látunk a .talaj elő-
készítés* terén, ezt bizonyitja az a aok-aok egy testű, két-
testű vaaeke éa vasborona, melyeket gazdáink a mezőgaz-
dasági kamara ntján szerezték be. A vetőmag legnagyobb 
réaze már triőrözéa utján kertil a földbe.  A vetést már 
nagyon aokan vetőgéppel eazközlik, a kapálás pedig lókapá-
val történik. Mondhatni, hogy mezőgazdaságunk „gépesítve 
van" a ennek daoára mégsem látszik az az eredmény, melyet 
joggal elvárhatnánk, mert egyik nagyon fontos  éa elkerül-
hetetlen munka — tőképpen eaöa években, mint moat is 
a gyomirt áa nam hajtódik végre idejében. 

Mint fentebb  ia emiitettem, nagyon aokan gazdáink 
köztil triörözött vagy rostán megtisztított gabonát vetnek, 
de mihaszna, ha a gondozatlan trágyával minden gyommag 
visszakerül a termőföldre  éa ott a kikelés után, május, 
jnnina hónapokban senki aem törődik azoknak irtáaával. 

Ezeken a bajokon aegitendő éa a törvény kötelező 
ereiénél fogva  az alábbi rendeletet bocaájtottak ki: 

R E N D E L E T 
A Monitorul Oficial  67. számában, 1937 március hó 

22én közzétett a mezőgazdaság megszervezéséről éa támo-
gatásáról szóló törvény 15, 167 éa 177-ik paragrafusai 
értelmében, valamint a Földmivelés éa Uradalmi miniszté-
rium 137.509—1939 száma rendelete alapján elrendeljük I 
1. Az öaszea birtoktulajdonosok kötelesek kiirtani az ndva-
rokon, ntszéieken, sáncokon, vetéaeken és batárbarázdákon 
található bnrjánokat éa károa növényeket. 

A községi elöljáróságok pedig kötelesek gondoskodni 
arról, hogy a községek talajdonát képező szántókról, kaszá-
lókról, utakról, sáncokból, határmeagyékről stb., a burjánok 
sürgősen elpusztíttassanak. 

Ezen burjánok még magbamenéa előtt gyökerestől ki-
tépendők, kikapálandók vagy lekaazálandók éa azután elége-
tendók. 

2. Azon birtoktulajdonosok, akik lóherét, lucernát ter-
melnek, köteleaek az aranka foltokat  kiirtani. Hasonlóképpen 
kiirtandó az aranka a kaszálókon, legelőkön, aáncokon, uta-
kon, bárhol jelentkezzék. 

Ugy az arankaiolt, mint ettől még 2 méterre levő meg-
nem támadott növény is lekaszálandó. 

A lekaszált anyag megszáritás után szalmával össze-
keverve az aranka helyén elégetendő, kéBŐbb pedig a fold 
felkapálandó  éa azalmával jól megégetendő. 

3. Az összes legelő éa kaazálótulajdonoaok, továbbá 
a községek, legelőtársulatok kötelesek kiirtani a legelőkön, 
kaszálókon található károa növényeket, borsikákat, bozóto-
kat, sóskafát,  (borsfüge,  dracila, Belberia vulgáris) atb. és 
elteríteni mindenféle  boncBokat. 

A községi, vármegyei éa országutakon található burjá-
nok éa károa növények kiirtása a vármegyei államépitészeti 
hivatal ellenőrzése alatt történik, a vasút mellett levők pedig 
a 0. F. R. osztályvezetőség utasítása azerint. 

4. Kötelező minden tulajdonoara a mezőgazdasági bir-
tokoknak elhatárolása, látható, tartóa éa jókarban tartott 
határjelekkel. 

A jelenlegi határbarázdák, amelyek a burjánoknak az 
igazi tanyája és a külöubözfi  élősködőknek fészkei,  elpusz-
titandók a batárnak caak aáncok, kövek, halmok, fák  vagy 
élőaövény használhatók. 

5 Levéltetvek elleu permetezni kell a gyümölcsfákat 
dohánylével, petróleum emulzióval, vagy a „tanol" nevü 
anyaggal. 

A lenti törvény 170. értelmében büntetéssel sujtaa-
dók, a legelők kezelésével megbízott azon személyek, akik 
anélkül, hogy előbb legeltetési szerződéseket kötnének, meg-
engedik vagy eltűrik a marháknak a legelőre való belépésit, 
azok pedig, akik megengedik az állatok legeltetését a legel-
tetési taxák kifizetése  nélkül, a közvagyonok védelmezéséríil 
szóló törvény büntetése alá esnek. 

7. Jelen rendelet kifüggesztendő  a községházán, templo-
moknál éa iskoláknál a más nyilvános helyeken, tudomására 
adván a labóaaágnak dobszó utján is a azonkívül kozzététatik 
a Mures Tartomány hivataloa lapjában ia. 

Jelen rendelet kifüggesztéséről  a községi jegyzők jegyzö-
könyvet vesznek fel  éa azt S napon belUl beterjesztik a Mező-
gazdasági Kamarának. 

Ezen kötelezettség elmulasztása a kötelezd hivatali 
ténykedéa megtagadásának minősíttetik, ami a büntetőtörvény 
idevonatkozó paragrafusai  azerint büntettetik. 

8. Jelen rendelet ellen vétők 25—300 lejig terjr-il.'i 
pénzbüntetéssel sujtandók. 

Prefectul  Judeţului Ciuc, 
Lacot-Colonel IOSIF DRIMBA. 

Secretarul Camerei Agricole, 
Inginer Agronom Inapector, 10A.N BOKS. 

Şeful  Serviciului Agricol, 
Inginer Agronom Set, EMER1C KOZAN. 

Valahol jónehány évvel ezelőtt azt olvastam, hogy a 
gyomok kártétele orazágoa viszonylatban akkora, hogy min-
den hat zaák gabonából egy zsák gyommágnak számit. 

Ha ez igy van országos viszonylatban, akkor még 
szomorúbb a helyzet csiki viszonylatban. Ha meggondoljuk 
a dolgot és toiább megyünk látjuk, hogy nemcsak az a baj, 
hogy 6 zsákból egy zsák gyommag, hanem az is, hogy az 
6 zaák is gyengébb, mint kellene, mivel a gyom fejlődésé-
nek idején gazdagabban, bővebben táplálkozik, elvonja a 
tápanyagot, zsarolja a talajt, vagy egyszóval megeazi a 
trágyát, a földnek  a zairját. 

Gazdatáraaim I A törvény és fennebbi  rendeletünk nem 
megbüntetni akar, hanem azt, hogy az a bizonyos 6 zsák 
gabona mind azép, tiszta éa jó legyen, hogy már jó hírnév-
nek örvendő lóhere és lucernamag termésünk arankamentes 
maradjon, hogy állataink, a legelőn több és jobb füvet  kap-
janak. Munkára tehát sürgősen, hogy a törvény büntető 
paragrafusait  alkalmazni ne kelljen a kenyeretek nagyobb és 
jobb legyen I 

KOZÁN IMRE, 
vármegyei gazd. felügyelő. 

„OSIKI LAP,OK" 
Politikai, közgazdasági áa szépirodalmi lap 

EMfizetéal  á r : 
Példányonkénti Ara 3 Lel. Megjelenik minden vasárnap 
Ggast évia . - a t i6ü... Félévra . , Bu. -
Negyedévre . 40.- Kallóidra agy 4 TI. , 416 — 

Magyarországra 12 Pengi. 
Hirdettet dijak a legoloaibbaa azimlMataak. 

Kéziratok asm adatnak viaata. 
Nyílttéri kSalazaényak dija soionklmt Lel 29.— 
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26. u i a . C B I K I L A P O K oldal 

( î y ţ r g y o i ţ l ţ t 
Ernest Urdarianu udvari marsall 

nagyszabású rádióbeszédben ismertette 
a Nemzet Pártjának oélkitúzéseit. 

Junius hó 23 án Erniat Urdăriacu miniszter, 
» Nemzet Pártjának vezérkari főnöke,  eate a 
l övetk ező beszédet mondta a bucureşti rádióban: 

őfelsége  II. Károly király magas bizalma 
folytán  elfogadtam  a felelősségteljes  helyet, 
honian a következő szavakat intézem a Nem-
zet Pártjt mai holnapi tagjaihoz: E^yedill 
az ország földjéhez  fűződő  kapcsolatok érzésé-
től í-s Uralkodónkkal szemben érzett mély hódo-
lattól eltelve fogadtam  el, mint fegyelmezett 
katona a részemre adott megbízást azzal az 
elhatározással, hogy bármiiyen személyes áldó 
z*t árán is megteszem kötelességemet, annak 
bölcs vezetése mellett, aVi éjjel nappal őrködik, 
hogy a román reménységek teljesedésbe men-
jenek egy pillanatig sem fogok  habogni a kí-
vánt határozatok teljesítésében. Gyűlölet éB 
részrehajlás nélkül, tiszta lélekkel, de szilárd 
elhatározással fogok  minden erőmmel dolgozni 
annak a legfelsőbb  törvénynek teljesítésében, 
melyről őfelsége  szólt szombati beszédében, 
midón a kővetkezőket mondotta: „A legfelsőbb 
iörvény, melynek irányítania kell bennünket, a 
haza megmentése kell legyen, hősies eszkö-
zökkel." 

A romboló és anarchisztikus individualiz-
mus helyébe a Nemzet Pártja mindenki részé-
ről alávetettséget követel az erősebb és mara-
dandóbb valóságokkal szemben és maradéktalan 
összefogást  a Trón és az állam körül. 

Az nj munkával kezdetét veszi az a tevé 
kenység, hogy mélyitBűk ki a nemzet megszer-
vezését az 1038 évi alkotmány alapvető elvei 
alapján: — A haza mindenekelőtt. Tekintély 
állam. Foglalkozási ágak szerinti szervezkedés. 

A (o'alitárius eszme — mely a megújho-
dott erőt képviseli — képezi a párt tevékeny-
ségének alapját, hogy a megszervezett nemzet 
eg^sz anyagi ós erkölcsi életét irányítsa. Pár 
\u ik minden hézagot be kell töltsön, meiyet a 
iru ;: hagyott maga után. Gyorsan kell vissza 
szerezni az elveszett perceket. 

Mint a párt vezérkarának főnöke,  a követ 
k nsö irányban történő fejlődést  fogom  szem 
c'ö'.t tartani: 

1. Erkölcsi nevelés, a párt valamennyi 
tagjának, törékeny ifjúkortól  a kü detós befe 
jezéséie tartó közérdekű munkájával. 

2. Községi szellem, valamennyi tag áldozat-
készségére és az anarchikus individualizmus 
helyébe lépő általános egylíttmüködísrealapitva. 

3. Valamennyi vezetőszemélyiség paranos 
coki készsége munka és működési helyén. 

Felelősségérzet, mely valamennyi nagy és 
kicsiny vezető főszemélyi  tulajdonsága kell, 
hogy legyen. A Nemzet Pártja tevékeny, élet-
képes, habozást nem ismerő Bzerv kell legyeu. 
Nem tűrhet és nem ismerhet osak elszánt, mun-
I ás, áldozatkész és az élet felsőbbrendű  céljá-
nak lényegétől áthatott embereket. 

Az idő uj és elhatározó psihozist teremtett. 
A román népnek — mely annyi erénnyel van 
felruhásva  — joga van az élethez, de létét és 
haladását Baját erejével kell biztosítsa Ez azon 
b-in megszervezett szolidaritás, fegyelem  és a 
magánérdekeknek a közérdek alá rendelése 
nélkül nem lehetséges. Legyünk elismeréssel 
őfelsége  II. Károly királlyal szemben, hogy 
magára vette a nagy terhet, oly célból, hogy 
országuok és népűnk létfontosságú  nagy cMki 
tűzéseit teljesedésbe vigye. Legyünk elismerés-
síi őfelségével  szemben ós tömör, sorokban 
kövessük, szilárdan elhatározva, hogy dolgoz 
zunk és megtesszük kötelességünket: 

Éljen a Királyi Éljen a nemzeti Romániai 
Éjen a Nemzet Pártjai Egészséget! 

F e r e n c k e . . . 

H Í R E K . 

— H a l á l o z á s . Gál P rlke III oízt gimnáziumi 
tanuló, életének 18 ik évében, folyó  hó 24-én snlyos 
szenvedés ntán meghalt. Gál P.rikét 26 án temetek 
el a római katholikus egyház szertartása uerint. Ki-
hunyt nemcsak szüleinek okozott mélységes fájdalmai 
de ósaluta sajnálkozást váltott kl mindannyiunkból 
akik caak lamert&k ezt a zaorgalmai, tehetaégea «* jo 
magaviseletű gyermeket. 

Friss bani domborodlt a gyprgyóez ntmikict-l te-
metőben. A haraníoi nlró kira elcsendesült. Kényen 
asemtt nők, kotco ytreu férfi  ik se regével telve az uecát. 
Sfh?l  egy hangos szó. Kidől n mosoly ea nrcokról. 
Iym a vároa képe, Gál Ferercka temálés* u»én — 
Mintha mindenki eleven kérdőjelként tekintene aa égre. 
.Miért?" .Uram, miért kellett ennek a négy ígéretnek 
bimbóban lehullani? Mért—miért? Felejet nincs. A 
rövid Időre klrarvogó nsp «lé sötét felbők  fauiódsak. 
S r aa ég la. M^tba s Fantvalóknak la szenvedést 
okozna e szHrnyB fájdalom,  amit GV Farlke eltávozása 
jelentett az ittmara'dottahnak... 

Rá»; nam tapasztalt résavét nyilvánu l meg Gil 
Ferike" halála alka'mából. Nam lehat tudni a fzilős 

fájdtlmában  klvánl-e osztozkodni Sientmlklós mélyen 
érző társadalma, vagy a közszeretetnek örvendő gyer-
mek elvesztése miatt éractt gyász fajelődölt  kl e tö-
meg megmozdulásban temetéB alkalmából. Annyi bizo-
nyos, bogv a satllők fájdalma  megdöbbentő, da érthető. 
Hiaam a bármid gimr állata Ferike, kiforott  müvéé-
nek la bevá'ő tehetségről tett tasuságot apró Bzobral-
val, dombormüvelvel. A székely nép egy uiabb diceő-
ségét látták benne nemc-ak szillel, de Ismerősei. Aa 
átlagot jóval túlhaladó sseliemi képességeivel, komoly, 
nagy embernek la dlsaére vált Jellemeaságével olyan 
ritka gyermek volt, hogy megértjük édesany|át, aki a 
vlgaaatalásra, bogy: „Nyugodjék bele, bisaen más le 
vesztett gyermeket* — Igy faléit:  „Ilyet nam.* Való-
ban GU Fjrlke nam volt átlag gyermek. — Nagy 
ígéret volt 0 Ba nem teljesedett Ígéret... 

Temetése csupa költészet volt. Aranyozott, hófe-
hér koporsóján moharóasa ágak mosolyogtak ; a szobát 
elborította a sok hófehér  virág. Fehér rózsa, fehér 
aaegfü.  Osztálytáras! ártatlan, könnyes gyermekarcok, 
a sok lobogó ayertya, mlndan c?upa aaépség, ami a 
klcBl koporsót körülvette, megsoksaorozódva a könnyek 
lük r abén. Hsaen, egy mm Bem maradt saárazon. Aa 
ez mégis. E:yedlll az éd^Pnnys: ült a koporsó mellett 
könoytelen színiekkel De mennyl fájdalmat  sugároatak 
e fziraa  saeinek. Az emberik nem mertek e fájdalom 
tői megkövült arcra nézni. Itt elhallgatott minden vl 
gasztaló saó. Ennyi fájdalom  megrázza a lelket, de a 
szájnak hallgatást parancsol... 

Itt, a Gál Farrncke frissen  haotnlt sírjánál meg-
Iraztük, milyen hatalmas Valaki ne I ton, aU aa em-
berek sorsát Igazgatja Suverán Ur. Számadással n>m 
t«rtoaik senkinek. Nem la »nird biloszólást a dolgába. 
0 tudja, mit miért tesa. Nekünk c*ak ansylt kell tud-
nunk, hogy 0 nem nsarnok, nem ^eţyetler, kényúr, 
aki oknslküi sanyargat. 6 szerető ÉlaBatya, aki m'u-
drnben, még a szenvedéaben ÍR « mi javunkat keresi. 
Minden ugy vau jól, ahogyan Ő elrpndsal. HztalmaB 
Szeretet u, aki lesújt, de fölls  emel. Btenredéat osai, 
de nng is vigasztal. M J. 

Hangok a román sajtóból. 
Az események nagy hirtelenséggel Európi dél-

keleti réBzére Irányították a ügyeimet BiszanbU vissza 
csatolásával kapcsolatosan a fővárosi  sajtó a méiy ba-
nyomások hangjta Baólal mag. Ejy pír Ilyen hangot 
az alábbiakban mutatuik ba. 

A Timpul Így ir: .A romáo nép történ?lm4cek 
nehéa napját éli. MOBI a sora a ml ajtónkon ls kopog-
tat. A saovjetkormány u'tlraáiuma után most mlnd-n 
óránbk jelentősége van. liiaden pillanat döntő. Bár-
milyen fordulat  jöjjön, a román népnek Iitenhea Irá-
nyított szívvel kell blazon a jövőjében. ' 

AZ Universul eaekel írje: .Két, nekünk drága 
tartomány léte forog  veszélyben. Aa egyesülés öta 
eddig legsúlyosabb esemény állott elő. A körü'mények 
túlságosan súlyosak. A megpróbáltatásodnak ezekbon 
aa óráiban aaaal fordu'uak  a román köaönaéghea, bogy 
őrlsae meg hidegvérét és ny ujai mát." 

A R.ménla Írja: „Súlyos vámot követel, hogy 
biztosíthassuk békéB szándékainkat. Ezekben a nehAz 
időkbon teljeB hittel sorakoztunk fel  a Kir'ily köré. 
Ajkúak keserű szájízét nem lehet riadalmakkal ktörő'ni. 
Hlgyjttuk nyugalommal a jövőben." 

Általában az egész román sajtó B megdöbbenés 
hangján méltatja a besiaaráblal és északbnkovlnal 
eseményeket. 

A magas teljesítményű Arado repülőgép. 
E. K. A sokféle  német kis- ós középteljesítményű 

repülőgéptípusok közül különös figyelmet  érdemel a két-
üléses, fülkés,  mély szárnyú repülőgép. Ez a gép nemcsak 
utazási oiloara, hanem tanításra ia kiválóan alkalmas, sőt 
nagyszerűen beválik a mürepülésnél ia. £z az Arado két-
üléses repülőgép már számtalan német és nemzetközi ver-
senyen r e k o r d teljesítménnyel lepte meg a világot. Izy ennek 
az osztálynak nemzetközi versenyein az 1000, a 2000 km-es 
versenyeknek rekordgyőztese valamint ngy ennek az osztály-
nak 6,300 kilomóterea távrepülési versenyében is rekord-
teljesítményt állított fel.  Ezen győzelmit a Németország és 
Ausztráliai távrepülésben nyerte meg, a midőn Bengasi és 
Gaja (előbbi Északafrika,  az utóbbi Kalkutta mellett Indiá-
ban fekszik)  közti távolságot leszállás nélkül végig repülte. 
Az 1938 ivi Dentsoblandtlagban a három első dijat nyerte 
meg, az 1938 éa 1939 évi Frankfart  am llainban rendezett 
nemzetközi versenyeken mind a két alkalommal az első is 
második dijakat nyerte meg,valamint Göring vaaértábornagy 
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Uj rádió szaküzletemben 
elvállalok bármilyen javítást. 
Akármilyen típusu és bárkliől 
vett rádiókat leggyorsabban 
javítok. 

Uj, naiy teljesitményti attmlatorltö trataemiuel 
töltést leggyorsabban végzek. 
Minden akkumuiatorl azonnal 
töltesra kapcsolok. 

,, Rádió Vécscy 
Merourea-Ciuo, Str. I. C. Bratianu 40 

az Uri Kaaainó épületébea, a régi üzlettel 
•Bemben. 11 — 

diját. Az 1939 évi német —angol baráti repülő versenyben 
Wilmingtonban a távrepüléai nagydijat, valamint a poutos-
aág és szépség dijait vitte el. Az l'.liJ'.J évi olasz „lUduoo 
del Littorio" versenyben ugyancsak győzött egy igen erős 
nemzetközi repülő konkurreucia ellen. Ezen repülések közé 
tartozik különben Horthy kormányzó üínak 1'.13'J évi Ma-
gyarország—India közötti távrepülése, aki néhány napon 
belül tette meg az utat oda és vissza. 

A repülőgíp azért érdekes, mert két egymásmelleit 
fekvő  üléssel bir, ami különösen a repülííoktatásnál igen 
nagy előny, mert a tanító a tanítvány mellett ülve ellen-
őrizheti annak összes iogásait. A repülőgép szárnyai mélyen 
fekszenek,  vonalvezetése kiváló, teljesítménye a motoruak 
igen nagy és nagyszerű stabilitáson kivül a gép igen gaz-
daságos. A gép törzsének melső része acélcsőszerkezetből 
áll. különben az egész könnyű fémből  van gyártva. A Iliiké-
ből előre és mindkét oldal leié nagyszerű kilátás nyílik, 
az ablakok ugy vannak beépítve, hugy oldalt léteié is lebet 
tekinteni. A tülke felső  része vagyis a teteje teljesen üveg-
ből készült és olyan módon van magszerkesztve, üogy köny-
nyen előre és hátra tolható. Ez a ki- és beszállást is meg-
könnyíti. liossz időjárásban a íedősapkát visszatolhatja az 
ember, ami által rossz időben a kilátás javul. A keréktáv 
két méteres és kiváló hidraulikus fékberendezésével  nagy-
szerűen gördül. Repülés közben a ke.ekeket bevouják, ezt 
a müvelelet egy egyszerű kézi logantyuval hajtják végre. 
A repülőgépet egy léghűtéses Bormotor hajtja, amelynek 
teljesítménye 105 lóorő, ez 230 órakilométeres sebességet 
biztosit, AZ utazási sebesség átlagban 205 km. óránként 
i s a hatótávolság 1000 km. 100 kilométerére csak 11 liter 
benzint fogyaszt,  mig olajfogyasztása  szinte semmi. 
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Dr. Fejer Manó (Emánuel) orvos 
rendel bel-, nő , gyermek-, bör- és nemi-
betegek reizere d. e. 9—1, d. u 4—7 i.: 
Calea Ştefan  Cel Mare (Hiko u ) 21. alatt 
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Hordozható Rein Metal irógep eladó, 
megtekinthető u V&kár Uzloiben 10000 lej 

Qyórffy  Lenke, Taploca, 246. hizsoim, 
a legtdljesebb szakértőiemmel vállulja fehér-
nemű és mindenféle  női felsőruha  készítését, 
kézimunkálást, paplankószitést. — Házhoz, 
vidékre is elmegy szerény dijaaás mellett. 
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Â Csiki Lapok kiadóhiíatala 
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Bzent Lázaié (1077—1086). 
Bzent látván halálától ulnta négy óytlaed telt el 

8i9nt László trónra lépéséig. Es alatt a negyven ess* 
tendó alatt Bsent István hatalmú alkotása súlyos 
magráskódtatáson ment keresetül. A fiatal  magyar 
nemset és as orsság életerejére vall, hogy súlyosabb 
megroppanás nélkül bírta elviselni mlndasokat a meg 
próoáltatásokat, amelyek réasakadtak a nemzetre 
Namcaak aa Uralkodóház két ága állt állandóan egy-
mással ssemben, de belső harcok, lésadások sulyosbl 
tották a helyeetet majd ellenséges lndulatu nomád 
törasek Is vessélyestették aa orsság fennállását  Hegért 
a nyílt Ssssecsapásra a két hatalomnak, a pápaságnak 
és csásaárságnak összeütközése ls, amelyben a fiatal 
magyar kereszténységnek aa egyik fél  mellett állást 
kellett foglalni.  As Arpád-hás kiválóságára vall, hogy 
kellő Időben tudott két nagy királyt ssolgáltatnl as 
egymásután uralkodó Lássló és Kálmán ssemélyében, 
akik BS István utáni négy évttsed alatti rendkívül 
megpróbáltatásokkal tönk ssólére Bodort nemsetet Ismét 
felemellék  llert aa a kél caássárl hadjárat, a láaadó 
popányok rombolása, a külőnböző oroas, morva éa 
lengyei segédcsspatolpkimóletlensége, amelyek as Ittván 
utáni állandó válságokban végig ssántottak aa orsságon, 
bizony megtlsedelték a magyarságok Minden bajok 
ellenére ta e keresstényBég gyökérverése amint láttuk, 
lassan végbe ment s megerősödött az egész ssent-
lstváal berendsakedés. A nemset a sok vlharoi esz-
tendő után visssa sóvárogta az ő uralmának bo'dog 
békéjét s amUor Ltssló ssemélyében a nemset, ugy-
ssólván Árpád óta előanör nyilvánítja akaratát fe)e 
kiválasztásánál, akkor a Osaa hirtelen halálával 1077 
ban meglirestdell magyar trónra egyhangú lelkesedé-
Bei Béla királynak legeedáa blrü második fiát  Lkaiét 
választotta meg, mini akit legalkalmasabbnak látott a 
BzentlBtvánl hagyományokhoz. László be Is váltotta a 
hassá fölött  reményeket. Namsetl és kereBstény hős 
volt egy ssemélyben, aki megalapította a keresztény 
vallás nemzeti jellegét a eszj1 mintegy feltette  a záró-
követ az Istv-n által elkezdatt épületre. 

Lászlónak busa esstendós uralkodása a magyar 
nemzeti élet ön'udatoaaágát alapozza meg. Uj Irányt 
ssabott aa orsság külpolitikájának. Da hogy ennek 
komolyságát biilosltsa, a belső építő munkál kellett 
elvégesnle. Es Irányú törvényhosói bölcaesége örökéletű. 

László Idejére esik az első magyar király és as 
első magyar téritők iránti kegyeleteB kultusz egyházi 
elismerése 1b. Lássló pápai feihatalmaaás  alapján 
1083 augusztus 16en a törvénynapra Székesfehérvárrá 
gyűlt egyházi és világi éB világi nagyokat zsinatra 
hívta össze B azon bizonyító jslek éz csodalételek 
alapján István királyt, fiát  Imre herceget, Gallért 
pÜBpököt ÉB a két Boborbegyl remetét: Hitvalló Ssent 
Zoererd Andrást éa Vértanú Szent Bjnedaket szentekké 
uyilvánltotta. — A vallásos kegyelet ekkor emelte 
ereklyévé BB elió magyar királynak litvánnak csodá-
latosan tp;n maradt Jobbját, mely 1098-ig egy Markor 
nevű nemes birtokában voit, majd a blharmagyei 
Sienljobb ssékeBegyházában, utóbb Ssékesfahérváron 
érlstsibtt. A törölök elől menekülő F-rencasek vitték 
évszázadok multán as ereklyét Ragusába, honnan 
1771-ben került aérleiloLŰÍ viasza. 

LÍBZIÓ egyházpolitikával la foglalkozott.  A gyu'a-
fehérvári  és váradi püspikségok tulajdonképpen ebben 
az Időben alakulnak kl. 

László területi nyereségekre 1« tett szert. A 
keletei emelt négy ujabb vár : Borso 7 a, Kraasaa, De és 
és KŰ^Űilővár a gyepük kifelé  nyomását Jelentette a 
természetes határok felé.  Ei a keletre Irányuló msgyar 
előre nyomulás tolta el a szákelyzég északi ágát a két 
Kük üllő közül a Hargita cyugatl lejtőire s Indította 
meg a Maroa és Bstrlgy táján á'ló déli BsékelyBég lassú 
ke.etra vonulását, amely Htromasék megssálláiával a 
16-lk Bsásadban fejesődött  bs. 

Lissló külpolitikájának bö:caesség9 ssereste meg 
Horvátonzágot. 

Liss'ó korában találjuk meg a magvar történet-
írás kezdetét. 1092 ben Irts meg Szent L W ó egyik 
tudó) papjt a „Gasia UagaroruV-ot, középkori tör-
teaetirásuok elió éz legkimagaslóbb müvét. 

Lisiié a legnagyobbak közül való magyar király 
voll, aki nemzetével egybeforrt.  Hatalmas éi er»d 
méayes muoká|át 1096-ban bekövetkeze l ha'ála után 
bátyjának I Gézának fi  >. Kálmán fogja  tovább folytanl. 

Rövid hírek. 
Vil.ángyoraan száguld a mai idő. Ejy-egy hit 

alatt világrengető akciók aajlanak le. Egyik pillanattól 
a máBikra alomBserü elgondolások válnak valóra. 
Diplomácia éa haderők olyan elképesztő fordulaioteág 
gal kezdettek neki an uj térképezésnek, hogy azt 
követni is alig lehet, A németek éa olaszok junlui 
hó 26 én befejezték  a nyugati hátom első ssakaaaát. 
Junlui hó 26 én Hl ler elrende.te a Nimet Birodalom 
fal'obojóaáaát.  Hit napon keresstül ssólnsk a haran-
gok éB hirdetik a háború első menetének dicsőséges 
befejezését.  Amig Nimetorssághno dicsőséget hirdet 
a harangsugás, ugyanakkor Juului hó 26 én Francia-
oroaágban gyásslstentlasteletek keretében kezdi meg 
egy vitéz nemset a kálváriáját. Meri es a történelmi 
nemzetek utja. A dicsőségnek és szenvedésnek válta-
koaáaa. A francia  nép ma neki kezd a nzenvedéseknek. 
A nagy nenueteknek pedig est ls szépen, felemelően 
kell elviselni. — Patain francia  tábornagyra biata a 
történelmi sora aat a kemény feladatot,  hogy as utóbbi 
évttsedek mámorában megsaédfllt  francia  nép?t átse 
gltse ebbe as elkövetkesó ssenvedésbe. Petain csinálja 
la a katona tasses erényeivel életének cat n saemorn 

váUalkosását. Amint legutóbbi rádió bessédében mon-
dotta: Franciaországnak el kellett veszíteni est a 
harcot, mart nem volt felkésBÜlve,  mert több élvezetet 
akart, miat amennyire rádolgosoit. Megmagyarásta a 
tábornagy, hogy miért kellett a fegyveres  ellenállást 
besnOntetnl. Mart az ellenség katonai fölénye  előtt 
összeomlott a francia  vitásség. A francia  kormány csak 
két eshetőség között választhatolt: vagy helyén marad 
vagy a tengeren túlra menekül. Ijy arra határozta 
magát, hogy a becsülat és Józan ész alapján Franci *-
országban marad, bogy megőrizne a francia  nép egy-
ségét és képviseletét as ellenBéggel saemben. Igy leg-
alább megmentettük a becsületünket — mondotta Pa-
láin francia  tábornagy, aki assal fejeate  be rádió 
hessédét, hogy a francia  nemzetnek dolgoanla kell, 
hogy a jövőjét megmentse. A verzteBéget aa elpuhult-
ság és aa élvezet hajháaaáa sselleménak kössönhaljllk. 
Eisel a besséddel aaulán a francia  nép elfogadta 
azokat a feltételeket,  amelyeknek alapján junlus 26 én 
életbe lépett a franciákkal  szemben a fegyver^Unet. 
— A. háborúsak eaael uj szikaaia kezdődik. El ezt 
a Jelek Bserlnt AngUáaak egyedül kell megharcolnia. 
Bár alig lehet elhinni, hogy Anglia egészen magára 
maradva merné aat a harcias hangot megütni, mint 
amelyet Churchill mlnlsstarelnök az alsóháa junlus 25 1 
fliésén  haasnáll. Mart amint bejelentette Angliának 
elhatározott szándéka, hogy folytatja  a harcot a végső 
győselemlg. Hogy Angia miben blitk nam lehet tudni 
Hlssen a fraacla  fegyverszünettel  elveszett a francia 
flotta  és a támasspontoknak nagy rássa. Amerika Bem 
lelkesedik as európai easményekérl. E(yre Inkább han 
golódlk oda az amarlkal kötvélam'ny, hogy Amerika 
aa amerikaiaké, mig Barópi az eu-óptlakó. K4löahan 
ls Amerikának elég -olt egyaaer Eirópából, a Wilaon 
tanár ur idajátiea. Éi mlnd-niói, ktUönösan a kelle-
mstlen mulllól eltekintve, Am nka Bókkal nagyobb 
dolgokkal van elfoglalva,  mint a háborúba való lépés 
Ügy*. Oi>á; ngyans aa e'.nökvilasstái lesajláü előtt 
gondolni sem lehet háborúra. I yen formán  Uasán nem 
lehet megérteni, hogy miben blrlk Anglia. Magam sem 
tudok egyebet elképaolc., miat diplomáciai ügyességé-
ben, amely a vlllámbáborus ldóihöu méltó villám-
gyorsasággal megegyezik Nemet- és 0 aasorazággal a 
vllághatalomban vaió újra osstosásoa. — Juolus 29 re 
ÖBBsehlvták a r.imán parlamentet. A román mloisz.er 
tanács Jua'ua 28 án délután ülést tartolt, smelv ba-
számoll a szovjet kormány ultlmátumaserü j-jgysókáról, 
amelyet elfogadva,  arra kötelest a román kormányt, 
hogy juoim 28-áa délután már magssállják aa oro» 
csapatok Curnovlczot, K'senavat, Catatea-Albát éa 
fttől  fczímttva  négv nap alatt egész B^SBiaráblát és 
É za^-BukovInát. Titareecu mnltztarelnök közölte, 
nogy a korm&ny a juilus 29-re összehívott parlament 
előtt bővebben kifejti  azokat az elősmenyeket, amelyek 
a románság e nagy drámáját elóldéaték. Esután Is-
mertette azokat a közigazgatási Intézkedéseket, amelyek 
as otthonát elhagyni kíeygaerü.ó román lakósság meg-
segítése céljából kéBzüinek. — Egyébként pedig a tör-
ténelem megmozdult Ismét. Rjhannak aa eBemények 
népek éa nemzjtek fölött.  A kötelessége prdlg ciak 
az lehet mindenkinek, hogy fegyelmtzetl  nyugalommal 
álljon szón a helyen, ahová a Borsa *llltotta. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A MAGYAR  KÖZÖNSÉG  FIGYELMÉBE. 
Mindenki jói tudja, bogy a mai időkben mennyi 

kellemetlenség származhat abból, Aa meggondolat-
lanul tárgyalja  a világ eseményeit. A törvény 
maga ia aulyoa rendelkezéseket  tartalmaz.  Szigo-
rúan büntet mindenféle  rémbirterjeaztéat.  Felesle-
get megburooláanak  teszi ki  magát tebát mindenki, 
aki nem érti meg azt. bogy ilyen mozgalmas idő-
ben legbelyeaebb,  ba fegyelmezett  ballgataţsiggal 
éa komolyaággal  nézünk a magunk  dolga  utáo. 
Közhelyeken,  vendéglökben,  korosmákban ne poli-
tizáljunk.  Elvégzik  mindazt  helyettünk  azok,  akik-
nek köteleaaége  éa feladata  foglalkozni  a köznek 
ügyeivel.  Közöttünk  mnosen aem miféle  felforgató 
azándék.  Mégia  egészen jóindulatu  azóazátyárkodét 
ia elleshető  s annak alapján meghurcolható  hárki 
Éppen ezért  mindenkinek  be kell  látnia,  hogy első 
azámu kőtelessege  az öntudatos  óvatosság és becsü-
letes fegyelmezettség.  A Nemzet  Pártjának  leg-
utóbbi felhivátai  is intenek arra, hogy a rendnek 
éa épitőtzellemnek  érdekében  az ország minden 
polgárának  össze kell  fognia  Ezt  leginkább  azzal 
érjük  el, ha saját érdekünkben  vigyázunk  arra, 
hogy népünk minden  gyermeke  a tőrvény  rendel-
kezései  azerint vegye tudomásul  a rendkívüli  in-
tézkedéseket  Idegesekkel  ismeretlenekkel  ne tö-
rődjünk,  amennyiben azok gyanúsak,  jelentsük  a 
csendőrségnek.  Amint em 'itettük,  ügyeljünk  min-
den  lépésünkre  és könnyelmű  atájjártatáasal  ne 
tegyük  ki  magnókat a törvény szigorú büntetései-
nek. A falu-vezetők  is ágyelmeztesték  népünket 
arra a köteles  elővigyázatosságra,  amelyet meg-
követelnek  mindannyiunktól  a mai idők. 

— Vegyészmérnöki oklevél. A lasl l mű-
egyetemen vegyéBimeroökl oklevelet és a tudomány-
egyetemen a fizika-kémia  tanári oklevelet sz ;reata meg 
Hidnagy Árpád, a calksajredit róm. kath főgimnázium 
volt diákja. Ei alkalommal a lasl-1 magyardiák kolónia 
meleg ünneplésben részesítette az önzetlen jó baráto», 
akt aa ott tanú ó ifjuzágnak  mhtaképe voit A ssor-
ga'.mas kitartó munkának volt es aa ünneplése, amely 
a BOk nehéaségek közitl is kivívja a alkert. 

— Köszönetnyilvánítás. Hálás köaaönetst 
mocdunk mindazoknak, akik feledhetetlen  Jó férjem 
és édesapánk elhunyta alkalmával fájdalmunkat  réss-
vétükkel enyhítették. A Borka nalid. 

— Horthy kormányad grásia. Horthy Mik-
lóst M .rvaroraaág kormáeyaMát mélységéé gyász érte 
Lány a n«gy károlyi 1Q. gróf  Ká-olyi Gyulán 
Horthy P u'stte, hosszas szeuv-dáa utáa ju-lua 26 éi 
elhunyt. A gvása miatt Junius 27 én s^rva maradtad 
,, magyarországi mu atóhelyek. Hjrthy P u Mte ho t-
testét junlus 28 án ssállltották át a rós»adombl vi létól 
a királyi oslolába, abol felravatalozták.  Iinen tűlön 
vonaton Keoderesre vlttík és ott halyezUk örök nyu 
galomra a ctaládl sírboltba. 

— Biró József  oslksaeredal fényképészete 
eiuton hoaaa Cslkvármegya kösönságének tudomiiai.. 
hogy sz Ipartestület székházában levő fányképéaaett 
műtermét a mai kor Igényelnek megfelelősn  kibővítette 
ÓB átrendezte. Készít felvételeket  bármilyen kivitelben, 
nappali világításnál ÉB villanynál. Vállal nagy l»á lókat. 
Esküvői felvételeket,  CBaládl képeket jntányosan és 
legolcsóbban késslt. 

— Holttestet sodort Ipartra a megáradt 
Békáa patak. A folytonos  esőzésektől megáradt Bj-
káa patak emberáldozatot ls követelt. B ikas közelében 
egy férfi  holttestét dobta partra, amelynek Bzaméíy-
aaonosaágát még nem Blkerült megállapítani. 

— Halálonáaok. Kopács Dánesré BBÜI. ö:abó 
Agnas, 64 éves korában, juelua hó 24 én megba t 
Caitcaic lóban. 

— B illat Andrásni Bzül. Pal Rigloa. 68 évjs 
korában, Junlus 27-én elhunyt Cilkssentlmrán. 

— Verekedések. Cslkmad^falván  tá^enu ata'ig 
volt. Saentej KMmán éa Rissegh Dtvid ÖHBẐ BZÓ -I-
kostak a táncban. A ssóváliáat rövidesen tetttegaB-i;g 
követte éa SientaB két béten tu\ gyógyuló Rárüies>kktri 
maradt a színhelyen. — Niháay p?rccel k sóbb B ira-
bás Jizief  éa Miklós Balázs rontottak eţy;i S3dE nt 
egylc korcsmában. Mikióat Bulyos állapotban aaal.i-o.-
ták el a köaalben tartózkodók. — Ras:u Dameterné 
gylmeBi lakóa jalentést tett a ciendóraegap, bogy vz im-
asédja, Karácsony Jáios Gáboré loval veaete t at a 
kertjén. Felszólította a BBomszédot, hogv a loval v^sBe 
máiból el, ne tegyen kárt neki. K«rácaoay a flgyii-
m<9Zletéare tettlegességgel válaszolt. A verekedőn e.tan 
bűnvádi eljárást Indítottak. 

— Pénatárfosstogató  olgáayasszonyok. Ob-
rejt Oktavlán gyergyótö gyeal korcamaroa fe  e-^g i 
Tarcau Gibor utkaparó segítségével kát Idigtn cig»oy 
asssonyt kísért a csendőrségr». A korcimárosni elóadia, 
hogy pillanatig oitávozott az ivóból. A clgányasBzocyolc 
ezalatt beosontak a korcstnahelyiaagbe a a kéz'p^oz-
tárbói 6 dtrab ötsaázl-jea btokét magukboa V9ttek. 
Míg as üzletben állottak a clgányaaszonyoi, amuor 
fe  fedizte  a lopiat. A m^g«'ppent biíurrinök 4 drb. 
ötszáa lejaat a fűdre  c.uiztattak, az ötódikiő. hailani 
som akartad. Sót magakariak saisol es ciak Tircau 
utkzparó Begitaégével tudták őzet a ciandórasgre ho<al. 
Aa őrsparancsnok rövidasan megállapította, hjgy .. 
gyaiu iiatt cigányabszonyok a falu  közelüban sátor, 
vert nomad cigánykaravánhon tartoznak; őrizetbe vet-
ték őket. 

— Buosusaó. Eltávozásunk folytán  ismerőseink-
nek, jó barátainknak eaiiton mondunk Itten bosz^dat. 

Bermann Márkus éa családja 

Könyvkötészeti munkákat 
a legazebb éa legtartósabb 
kivitelben a legjutányosabb 
a r a k m a l l e t t e s z k ö z ö l a 

V á k á r üz le t . Mercurea-Ciuc. 

Fakereskedö urak 
figyelmébe  1 

In atenţiunea Dior co-
mercianţi de lemne! 

Bevételi és kladáal utalványok 
Mandate de intrare şi eşire 

Bérflzetéai  jegyzék (Listă de platS) 
Anyag- éa erdöfelvétell  könyvecskék 

Cărticică de inventar pentru materialul in 
deposit şi pădure 

Előleg könyv (faragottla,  gömbfa,  gömbrud) 
Cărticică de avans (pe lemn rotund etc.) 

Fuvar-bárca (Barţă pentru cărăuşi) 
Munkáaok nyilvántartása (zsebben hordható) 

Evidenfa  lucrătorilor (ptru purtai in buzunar) 
Orvoal utalvány (Certificat) 
Számlakönyv (Factura) 
Szállltáal kimutatás (Consignalio) 

állandóan raktáron, |' totdeauna In depozit. 
legjutányoaabb áron 

beazerezhetök 
VÁKÁR könyvkeres-
kedésében, M.-Ciuc. 

pe lângă prefuri  mo-
derate la 

LIBRĂRIA VÁKÁR 
Mercurea-C*iuc. 

Mindennemű nyomtatványok megrendeléare a legazebb 
kivitelben a legpontoaabban eszközöltetnek. 
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szerint, J u t á n y o a a n ad : 
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Btr. I. O. Duoa (Qlmnáahun-nooa) 180. 
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