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(ZI CITJCT7LT7I) 
Gigurtu miniszterelnök rádiószózata. 

Bukarest, jnllni 6. 
Ion Gigurtu miniszterelnök, a Nemiet Párt-

jának vezérkari főnöke  juliua hó 6 án eate 9 
órakor beszédet tartott a rádióban. Elmondta, 
hogy a mindenki által ismert és nagyon nehóa 
helyzetben A és minisztertársai szent köteles-
ségüknek tartották, hogy őfelsége  a király hí-
vásának engedelmeskedjenek ós minden igye-
keietüket ama nehézségek legyőzésének szen-
teljék, amelyeket a nemiet ma átél. A román 
nép megértő és képes arra, hogy Bzembenéz-
zen az igazsággal, mert tudja, hogy legyőzi a 
nehézségeket, bármily nagyok legyenek is azek. 

A miniszterelnök kifejtette  ezután, hogy 
nem akarja a multakat felidézni,  de egy dol-
got mégis meg kell világitania. A kormány fel-
adata szembenézni egy nehéz helyzettel, amelyért 
nem hibás ós nem felelős.  Tény az, hogy a 
nagy háború után, amelyben majdnem vala-
mennyi román egyesült, a nemzet nem tudia 
megérteni a szervezett munka és összefogás 
szükségességét s itcy nem tudva megteremteni 
az alapot a biztos jövőre. JóréBzben ez a mai 
nehézségek forrása.  Nem vettük tekintetbe a 
nehézségeket — mondotta Gigurtu —, hanem 
azt hittük, hogy nem találkozunk többé velük. 
Igy azután politikusaink múlékony dolgokkal 
foglalkoztak. 

A miniszterelnök elmondta ezután, hogy a 
restauráció a nagy reménységek napja volt 
mindenki számára, őfelsége  ai első naptól 
kezdve felhivta  a nemzetet az egyesülésre. Ezt 
azonban nem értették meg teljesen és a politi-
kusok főfogialkozása  mégis az egymás közti 
harc maradt. Ma végre megvilágosodtak a dol 
gok. A Nemzet Pártja az őfelsége  által meg-
szabott vonalon halad és a mai nemzeti kor-
mány ennek a hitnek a határozott éB hü meg-
valósitója. A kormánynyilatkozatban az ország 
minden állampolgára megtalálhatta nagy vona-
lakban ezt a programot. A szavak idaje lejárt. 
A kormány do g», hogy minél hamarabb, minél 
többet valósítson meg. A mai nap parancsa a 
habozás nélküli és állandó munka. Eahea min-
denkinek a jóakaratára van szükBég, minden-
kinek az ország szolgálatába kell állania és 
csakis az orBzág szolgálatában. 

A miniszterelnök ezután rátért a kormány 
alapelveinek felsorolására.  A kormány ellenzi 
a törvények túlságos szaporítását. Igyekezni 
fog  a gyakorlatias gazdálkodás szellemét meg-
honosítani az egész közéletben a munka ered-
ményének növelésére. Egyszerűsíteni kell, mert 
es rendet hos magával. 

Gigurtu kifejtette  ezután, hogy az oktatás 
terén ki kell küszöbölni a veszélyes irányza-
tokat és a gyakorlati szellemet kell érvényre 
juttatni. A román iparosság és a kereskedő 
társadalom kifejlesztése,  amelyre szükség van, 
más jelleget kölcsönöz majd a városoknak és 
egyben megteremti as állam legerősebb alap-
ját. Az ifjúságnak  meg kell értenie, hogy bár-
mily nagy és gazdag legyen egy nép és bár-
milyen képességekkel rendelkezzék is, még-
sem lehet a végtelenségig szaporítani a szabad-
foglalkozásúak  számát. 

A miniszterelnök méltatta as egyház fon-
tosságát, majd kijelentette, hogy a kormány 
minden gondolata a hadsereg felé  irányul, 
amely az ország leghatalmasabb védőpajzsa és 
amelynek érdekében a kormány semmi áldo-
zattól nem riad vissza. 

A román gazdasági élet is nagy változá-
sokat él majd át az uj politikai rendsserben. 
As nj elrendelkesésbe minél hamarább bele 
kell illesskedni. As uj irányzat a mezőgazda-
ság kifejlesztését  és a földmivesség  életszin 
vonalának emelését hona magával. 

A miniszterelnök felhivást  intézett minden-
kihez, de különösen azokhoz, akiknek e pilla-
natban valamilyen szerepük is van az állam 
gépezetében, hogy teljes buzgalmukkal fogja 
nak munkához. Hangoztatta azt is, hogy a 
kisebbségek ezután is a román állam legmélyebb 
megértését élvezik és testvéri együttműködésre 
szólítja fel  őket. Ez vonatkozik mindazon népi 
kisebbségekre, amelyek bele akarnak illesz-
kedni a< állam életébe. Nincs szó azonban 
azokról a kisebbségekről, amelyek nem mél-
tányolják a román nemzet hagyományos vendég-
szeretetét, nem mutatnak hajlandóságot erre 
a beilleszkedésre és sértésekkel mutatták ki 
est. Eleket a sértéseket nem felejtjük  el — 
mondta a miniszterelnök. 

Gigurtu leszögezte, ezután, hogy Románia 
folytatja  a hagyományos jószomszédi és béke-
politikát. amelynek kedvéért a legfájdalmasabb 
áldozatot hozta. Reméli, hogy az egéBZ világ 
felfogja  ennek az áldozatnak értékét. Románia 
külpolitikai tájékozódását illetőleg a két nagy 
tengelyhatalmi állam külpolitikai irányvonalában 
való e'helyezkedés befejezett  tény- Ez a kül-
politikai tájékozódás nem véletlenszerű vagy 
pillanatnyi, hanem megfelel  Rimánia régi hagyo-
mányainak, földrajzi  helyzetének és belső po-
litikai rendszerének is, amelyet a teljes éB 
tevékeny nacionalizmus szelleme hat át. 

Hangoztatta ezután a miniszterelnök, hogy 
az egész nemzetnek csatlakoznia kell ehhez a 
politikához. Nemcsak mint miniszterelnök, ha-
nem mint a Nemzet Pártjának vaz*rkari főnöke 
is, kéri az egész nemsect, fogja  össze minden 
értékét, az összes nemzedékeket és társadalmi 
rétegeket és egyesült erővel adja szeretett 
Uralkodójának az alapot, és a fegyverzetet 
müve beteljesitéséhez. Csak teljes belső nyu-
galom hozha'jt meg azt a biztonságot, amelyre 
annyira szükség van az ország belsejében és 
különösen a határokon. Az összetartás mindig 
megmentette a nemzetet és megmenti ma is. 

A miniszterelnök a következő ezavakkal 
fejezte  bs beszédét: 

Ugy segélyen bennünket az Isteni Éjen 
őfelsége  a királyi Éljen Mihály nagyvajda 
trónörökösi Éjen Romániai Egészséget! 

Útban az ég  felé. 
XI. 

9. Kedveno vidékem a Kálvária. 
Nyeranta a tehetősebb emberek vakációzni men-

nek máz-mán tájakra. Kiveszik a ssabadságnkat s 
csendes vidékekre bnsódaak, hogy gondtalanul, nyu-
godtan élvezhessék a sattnldót. Rivldiárlatot cilnálnak 
maguknak pár hétre, hónapra kikapcsolódnak a rendes 
munkakBrből, hogv as Iroda, hivatal, műhely, kenyér-
kereseti állás porát lerássák s es üde, tlssta levegót 
aalvják magukba. Egyesek fürdőhelyekre  vonulnak, 
hogy egyúttal megrongált egészségüket vlBSsaEzares-
zék; mások a klimatikus helyeket keresik, hogy ott 
nagyobb sétákat, kirándulásokat tegyenek s kelleme-
sen elssórakosaanak; tSbban turlatáskodsak, magas 
hegyeket másssak meg, erdőket barangolnak be s 
gyönyOrküdaek a terméssel népségeiben. Aki messslre 
nem mehet aayagl tehetség hijján, aa legalább falura 
megy kl, a falusi  városba venu>, hogy levegőt változ-
tasson, meri egéssség kedély dolgában la ssttkséges a 
környeset- és belyváltostatás. Leghelyesebben ások 
tessnek, akik magaslati helyeket válasstják ki, mert 
ott a vis, levegő, vidék sokkal előayösebb és jobb. 
Nagyobb városokbao külön akció Indult be, hogy a 
ssegény gyermekeket Ilyen erdAs-hegyoa vidékeken 
nyaraltassák. Hiába, amll aa ember áUandóan lát, hall, 
ast megsaokja, később untatja, sőt terhére van s vágyik 
el otthonról, hogy klsökkenjen a régi kerékvágásból, 
bogy egy kicsit ssabadabban fellélegezhessék,  aat tartva, 
bogy más berekben másként szól aa ének. Varletas 
delectat — a váltoaatoseág gyönyörködtet, nj erőt ad 
a munkára, fellelkesít  s kitartásra öaatönsl as embereket 

Amig mindenki a nyaralásban a kényelmet, pihe-
nést keresi, hogy a test fáradalmait  kipihenhesse, alig 
Jut néhánynak csak eszébe, hogy aa évi robot nemcsak 
a fliikumot  vette igénybe, hanem a lelket la megviselte, 
tehát eat ia jé Ioane a kl kellene egy kicsit szellőztetni, 
kegy MM, Bde levegdhSa Jusoi, mart a lelket Is meg-

f«ksal  az élet pora, ntmcsak a testet. Fedlg ez nem 
kerülne semmi költségbe, ssegény ls könnyen megle-
hetné. Magaslati levegő, hegy kell a léinknek is, hogy 
legyen kilátása; klimatikus hely kell, hogy felüdüljön; 
fürdő  kell, hogy egészségét helyrehozza. Mindezt meg-
kapja és felleli,  ha fjlmegy  a Kálváriára; ott Jeleni m ' g Krisztus Is, oda mezt fel,  hogy betekintsen aa 
agéss földre  s meglásson minden embert s utoljára 
társalogjon Atyjával, mert ott „föld  flihos  köselebb as 
I 'ten." Nem kell a Ssentföldre  menned, minden katolikus 
templom Kálvária, ott msgnyughatss, megplhenhetss, 
lelkedet sz örökkévalóság osondus kegyelem-szellője 
csspja meg Ha templomba nem járhatsz, betag, elfog-
lalt vagy, vagy tán nincs katolikus templom helysége-
tekben, nézz fel  a falra  függesztett  feezületre,  a Mag-
fi  asltettre, mindjárt megssünnek dúlt kebled gyötrelmei. 

Azért jött Bsokásba, hogy a szünidőben nemcsak 
papok, szerzetesek B apácák, hanem világi hívók 1B, 
lelkigyakorlatot tartanak, hogy lelkldgyeiket rendezzék, 
nazy tatarozást végezzenek benBsjökben. Ha nlnca mó-
dodban ezt megtenni, pár napra vonulj el a világ zajá-
tól, vegy egy épületes, lelki olvasmányt a kezedbe z 
aa olvaeotlak felett  gondolkodj, mélyülj el önmagadba, 
beszélgess el Krisslussal, nézs a fessületre,  lássd aa ó 
kés sebeit, jussson eBsedbe, mibe kerültél te neki, a 
te lelked, bál akkor neked mit kell lelkedért tenned. 
Livalllere Eváiak kedvenc helye volt a KMvárla, ahol 
ketten voltak, ő s Mestere, kivel mindig örimest eltár-
salgott, Tőle vette a magánórákat, melyben kioktatást 
nyert a legmagasabb tudományokban, melyek az ffrök-
életra képesitik az embert. 

Kőrőii  Lajos. 

Berlini levél. 
K- K. — Franciaországból, a franciaországi  caatate-

rekről visszatérve a szerkesztőségünkbe befutott  lapokból 
olvasom, hogy miniszterelnökünk egyik beszédében azt mon-
dotta, hogy ne ünnepeljünk azakadatlanul, ne politizáljunk 
a teritett asztal mellett I Érdekea, hogy ugyanakkor, amidőn 
a modern háború öaszes szép és retteneteB hatásait meg-
figyelhettem,  hoaszu utazásom egyik-másik pillanatában aka-
ratlanul ugyanezen kérdéasel foglalkoztam.  Előttem élit a 
rideg, a rettenetes valóság, a háború, a totális háború min-
den iő és mellékjelenaégével mutatkozott abban a mezte-
lenségében, amely végeredményben minden háborút, hadjá-
ratot jellemez. Eazembe jutottak egyaa politikusoknak teri-
tett asztal mellett elhangzott bölcs aranyköpései, minduntalan 
bizonyos jelszavak visszhangja járta át agyamat: .Nem 
szabad hogy megengedjük I..." De ha az illető beszéd témá-
ját összehasonlitottam a valósággal, akkor azomornau meg 
kellett állapitanom, hogy minden ünnepélyea tiltakozás 
dacára is, mégis csak „megengedjük*. Vagy: „Nem törhet-
jük tovább I.... de végeredményben mégia csak türjük az 
illető állapotot, amelyről politikusunk olyan bölcsen azóno-
kolt I.... Vagy: „Meg kell valósítani I....", de nem valóaitot-
tuk meg az illető céltl Éa igy tovább egy egéaz regényt 
lehetne összeállítani. 

Előttem két hatalmea európai nemzet mérkőzésének 
jelei, két nemzet sorsinak alaknlásának külső megnyilatko-
zásai! Emitt egy legyőzött, de saját erejében bizó nemzet 
nagyszerű teljesítményei, egy olyan nemzeté, amely az utóbbi 
években keveset beazélt, de hatalmasat alkotott, amott egy 
olyan nemzet fokozatos  legyengülésének megnyilatkozásai, 
amely ugyanezekben az években sokat, igen sokat beazélt, 
de mind jobban lezüllött, legyengült meghaaonlott önmagá-
ban, amely francia  nemzetnek politikusai ugyancaak vacsorák, 
reggelik alkalmával teleszájjal hirdették politikai igazságukat I 

Emitt egy milliós hadsereg óriási lendülete, millió né-
met katona semmi áldozattól viaaza nem rettenő azemélyea 
latbavetése, amott egy kifáradt,  rossznl vezetett, magában 
meghasonlott franoia  nemzet kilóméterea hossza menekült 
oszlopai, a nyomor, a kin, a szenvedés, az inaég hadserege, 
a rossz politikai vezetés eredménye. 

Tanulhatunk ebből a nagy eaeményből, tanulhatunk 
annál inkább, mert nemzetek sorsa nem beszédekben, hanem 
tettekben, egyedül tettekben nyilvánul. Nem meg&Unpitáaok 
a fontosak,  hanem a megállapításokból következő következ-
tetések éa oaelekedetek. Nem ér semmit 30 éven belül egy 
tarthatatlan állapotot oatorozni éa 80 éven kereaztül mint 
meglévőnek meghatározni, hanem igenis a tarthatatlan álla-
potot a legrövidebb időn belül megszüntetni, a viszonyokat 
a legjobb akarat éa tudáa azerint megjavítani. A traneia 
példa mutatja, hogy hová vezetik azok a kapzsi, önző, hiu 
politikusok egy nemzetet, akik caak politikai pályájuk éa 
aikerük érdekeiben oaalakazenek, akik politikai munkájukban 
nem a népet, nem a nemzet egyetemes érdekeit tekintik, 
hanem elmúlandó napi sikereiket mindenlölé helyezik! Nem 
szónokolni, nem gyűlölködni, hanem mint igaz, jó összefogni 
az egyetemea nemzeti oél érdekében. Nem azt hinni, hogy 
minden egyea politikai hitvallása az egyetlen üdvözítő, nem 
türelmetlenkedni, mások véleményével szemben, hanem tár-
gyilagosan összhangba hozni azt a aok, végtelen aok jó 
igyekezetet, nemzetünk jobb aoraának éa jövőjének érdeké-
ben I Ez a franciaországi  utam első legnagyobb megállapítása! 

Káldor Brano, 
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A csikmegyei Magyar Népközösség 
gazdasági osztályának közleményei. 

A gabona zsizsik 
jelentékeny károkat okos a magtárokban, ha oda be-
fészkelte  magát. Ba egy fekote  azinü bogárka, amelyet 
a gazda rendesen akkor vesz észre, amikor már töme-
gesen elssaporodott, mert amikor a gabonát mozgatjuk 
tetszhalottat színlelve nem mozog, csak azuláa 2—3 
perc múlva. 

A mozgalmat és sötétséget szereti. 
Kártéte e abból áll, hogy a gabona szám belsejét 

ki eszi a csak korpáa részét hagyja meg. Igen aaspora. 
msrt egy bogárka 40 - 6 0 petét tojik, ezekből 40 -50 
D&p alatt kikel a lárva (ayB) s egész évtn át tovább 
Bzaporit a magtárban 

Hi a gabonával telt zsákot kioldva valamely 
épület n?p.-üttíaes oldalához támaszijuk, a falsz'nre 
joanek, ahol a gazda könnyen észre veheti. 

A ztizáik ellen legjobban a töiéiotes tisztasággal 
vedekezhetlink. 

lyenkar, amikor a magtárat, hámbárok üresek 
a leható legtökéleteasbb tisatogatás;, szellőztetést kell 
végezni. 

Figyelembe kell vennünk minden legkisebb rep3-
űéat, zeg-zugot, ahová előszeretettel Bzoktak meg-
húzódni. 

Ha már benne van a gabonában, azt többszöri 
átrostálással űzhetjük LI, majd ros»z bunda darabokat, 
zaátokst helyrBünk el, amelyekbe a zsizsikek behú-
zódnak, azeket utólag elégetjük. 

Zsizsikra gabonát ne veBaliuk. 
Uíatoaak legyünk, amikor régi magárakból, rép 

raktárban álló ziakokban vásárluok gabonat. 
Hozzuk  rendbe  a tűz  fecskendőket. 

(Szomorú, régi tupiaztalat, bogy » tüzfecakendők 
csak akkor jutnak eszüokbe, amikor égés van. A fecs-
kendők állandó tisztán és rendben tartása nagy köz-
érdek. Ugyancsak közérdek, hogy azok tökéletea keze-
lésűhez a község lakói értsenek. 

A ragya, 
tudományos néven gabona rozsda nagy veszedelme 
buta termelésünknek. 

Évtizedak éta nagy erőfeszítéseket  teasuek a 
szakintézetek, hogy ellen* valtmi hathatós orvosságot 
találjanak. Síjaos eddig nem nagy az eredmény. M ;g 
legtöbb Bikert mutat o!y buza fíjtáoi  kiválogataía, 
amelyek a roz d^val szemben ellenáiláat tatu'itanak. 

Azt mondják ná uok, hoiy ragyás If-aa  a gabona, 
ha NAPSÜTÉSKOR esik HZ eső. Vt>n valami benne; a 
nedves meitg elősegüi a rozsda fej  ődését. D.« elő-
segítik a nálunk nem ritka ködök ia. 

Miért  sárgulnak  a tavaszi  vetések 
a vad repcétől. 

A vad r»poa mint oh-jos ma?, sírásó képességé' 
éveken tt megtartja a talajbsu. Esért van, hogy előrő 
évbec tlsz'.anBk iatsaó föidekben  1b f<silhi  magái külö-
nösen az árpa, zab, pityóka kbzt. Ez évben feüiünöeen 
sok vsn, az UBÓÍ miatt ÍB. 

Irtása legtökéletesebb kitópése által még Ideje 
korán. 

A sárga virág lekassáláíával nem érünk semmit, 
meri alul ia bővsn húzza termádét, abo«á a kassával 
üi nem juthatunk. 

Érése Igen egyenetlen és igen gyors. Sokszor 
dél'iiőit még zöldek a beesők, déuián már p-rcg 11 
beiőtük a szapora apró mag. 

Eíyetlen egy tőnek sem szabadna magot hoznia, 
ükkor Idővei megszabadulhatnánk tőié 

Gyenge vigasztalásul szolgádon, hogy nemcsak 
eá nek, d». readaeer sen kezelt uradalmakban is elég 
gyakori a vedrepce a tavaszi vttésekben. 

Olaszország- mezőgazdasága. 
Irta:  N.  Tóth  István. 

J e l i g e : Az állatot a korbács s»rkantynzza. 
Az embeit a gyomra, meg a hiúsága. 

Európa népal s mostani világrecgések közölt, 
különösebb éberséggel tekinîanek 0 «zország felé 
Mert iiáüa nemcsak ho'dvüágos romoinsk, a narancs 
fakuai,  mandoi!n-hanţversenyekntk éa f-stől  rubáju 
földmlviseVnek  a hazája, de ugyamkkor termőföldje, 
a váratlacul kitörő, félelmetes  erejű vulkáni feltöré-
seknek is. 

Kr. e'őtt a n-gyedik században, a fzent  Páter 
templom h-lyén éa a környéketó dombokon egyszerű 
pásztornépek tanyáztak. A nápo yi gyarmatosok ezek-
nek a primitív népeknek a vedaimét éfl  segítségét ke-
resték. midőn szövetséget kötőitek velük. Világokat 
kialakító éR átformáló,  páratlan szervező erővel ren-
delkeztek, a vadvirágos metőz, é'eteiős flai, 

Rima alapításától Kr. e. 753 tói fogva  IdőszAm!-
táBunk negyedis századáig, mlniegy 1200 éven keress-
tül, I'á ia hatalmában tTlotta éB kormanyozta as Elbától 
és a Dunától delre egész Európát. Midőn hadisarcot 
szedett, ugyanakkor ku túrát adott. A kereszténység 
oltsrj'-dés'ível kiemelte a világot a pogányság vad-
Bagából és a történelem folyamán  Baámtalanszor tanú-
jelét adta elblvatá°ának. 

Minket, székely gaedáíat közelről érdekel liálla 
mezőgazdtBága mellett, ennek az országnak múltja éa 
jövője. Téves az a beállítás, hogy ez as ország a 
begyepesedett romokból és az Idegenek borravalójából 
kénytelen tengetni életét, időtlen időkig. Nagyszerű 
földrajzi  helyzeténél fogva,  hol tengeri, hol azárarföldl 
nagyhatalom amint a viszon; ok kívánják. Okosan és 

levékailk8 h«lîi H » * 1 ? ' ' C f  •««'•"•"taáért küzd, lgyekBslk halyretttni as eaer éves elhanyagolás vess-

teBégeit és VÍBBZB akarja azereznl régi, tiszteletreméltó 
rangját a föld  vezető nemzetei között. 

Az idegen elnyomókat lerázva, 1870 ben újra 
egységes nemzet lett, az szóta eltelt rövid idő alatt 
évszázados mulasztásokat hozo'.t helyre. A világháború 
utáni nagy osztozkodás alkalmával az asztalvégre 
ültették és elvették a tálat előle. Vérvesztesége Igen 
nagy volt, hatszázezer hősi halott áldozatért, semmit 
aem kapott, ellenkezőleg egykori psrtnerei miodont 
elkövettek, hogy bezárják ogy beltengerbe. Amint a 
bal viz néikUl, éppen ugy Pállá szabad tenger nóikü., 
a biztos pusztulásra leane ltéive. 

0 üszorazág földje  átlag szegény, BŐI eok helyen 
igéssen terméketlen. Mindössze 60 ezer négyzctViló 
méter Bik területtel rendelkezik. A többi bogy, Illetve 
dombvidék. Az évmilliók óta folyó  vutá:i kitoresek 
következtében, o félsziget  óriást területeit vastag réteg 
ben tufa  boritjn, ez vulkáni hamuból, kőíettSrmeléfcből, 
íjiriipi.ett szikla bombákból üBBszedsrm t̂t, nem kemény 
fcőzeíból  áll. c.i a tufa  réteg igen porótui, nagy sz«-
repe van az egész felsziget  kialai u ásában Róma 
klasszikus hét dombja sem egyéb, mi.it halomba torló 
dott vulkáni tufa. 

Északi részén Lombardia, RK ország teggatdígsbb 
része. A vizlerőt, a „f«hér  Bzén" Píinte torlatlar. 
mennyiségben taíálhaté Itt. M:utáu HZ orsrágnafe  szene 
nincs, különös jelentősége vau a ,fehér  szénnek*. 

Az olasz földművesek  közmondáfos  szorgalmuk-
kal, Iga«án szerény és b'csüle'ea életmódjukkal virá-
gos kerté varázsolták a PÜ fo'yó  v dék '̂t. Aki egyszer 
ÍB láthattii, R szőlőké», » k'rigaitdapágokat, sz öniöíő 
berendezéseket, nr meggyő'6dh~tftt  ennek s népnek 
eletrevalóságárél. Meglepő sz a méívsépes valiá-osság, 
n^gy-nasy gyermek srorelet és hae fiis  á donattészseg, 
nmivel lept.en-r.yomon találkorlt- ez tmber. Ititm^ret 
len sz fíjyke,  RÍ ország lai-óasága 'öbb mint ezerre) 
szaperodik naponta. A gyermekben hten áldását látják 
a gyermektelenséget iat> nver. ségnek tartják. E tetin-
tetben is sokat tanulhatnánk ml AZ olaszoktól. A nemtei 
emelkedő nagyságának legbiztosabb záloga, a eok ét 
egéRZBégea gyermek. 

A vadvizek  és  szellemi  mocsarak lecsapolása. 
A megújhodott 0 iszorseág misd-n tekintetbe^ 

teljes önellatáira törekszik éa lerázta madáré! a nem 
zotköíi-BZ-ibídtŐDÜvagség jármát, az egyszerű lovác; 

fiMu'SOimi,  l"dóniötte sz aranyborjú:, smikor 8 
plu'okra'ák pstifuralrnának  v ^ t vetett. Ai ellaposodó 
tengerpartok mocsarait lecsap ilták, a maiárias eí' 
mlazmás levegői megtiíztitoua^, ezek helyébe virágzó 
falvakat  létesítettek, f>bol  gy>rmet.Herege<< kfCsgásatci 
ĥ uiŢOs a tájék. A r4; 1 római korban » iatonák tisz-
telegni tartoztak a ho dogáüapotbrn lóvö anyák eló;t. 
meri Sud'/»k, hogy Róma aagyaágát a gyerm <1 á dáisa 
lőhet biz'.osiUDi. Sok g>erm«ine'í sok kanyar, BOI 
kenyér előlerBmtés^hfz  ped g nagy erszág szüídégea. 
A szapora n^pek bóditó répek, eileoáibstaií?n erőve 
fi=iltörne2  és klvivják nely'!k=it a t3p alatt. 

Itália a magyarságnak sokst i dott, ccnan kapta 
a Bísnt koronát Í B H k íresitinyaéget Ki a keresztíny-
ség volt a védelmezője éa m?govója hosszú százados 
platt. A tizételyB' g most is tanulhat ettő. a nep'.ől. 

Rövid hirek. 
A román kormány hivataloa közlése szerint a 

laan Gigurtu m»roök miu.szteralnök elnöiletível tsr-
tot; juüui 9 Ibi miuísatt-rttnács fontos  belső ligytkn 
tárgyalt, ugy a zuidókérd'a mego dását iüető'eg mint 
a g zdaságl kérdésekre i o'.a'tozólag. — Királyi dekré-
tum jelnnt meg erról, hogy Károiy ron-.án kiráiy elfő 
giidja Horia S raon taüár ku tu?zmia!szter lemondását 
éB hslyebH R du Budisteanut nevszi ki. — A belügv 
m'nisstériun rendeletot «dott kl, amily szigorms nifig-
tlitja a következőket: TVos éiősaóval vagy iráabán 
hlrditni aa orsz*g jsleolegi palitlkai rendizsrénei meg-
vá'icz at iBit Tiioa t|tRos szervezet** léfeaitési  ae 
előző bektizd^sbaa feltüntetett  c illal. T.ios feloszlitoit 
egyisü etek ujrasBsrvasése. — Aa uralkodó U.'eUege 
readaUtet irt alá, amily PZ triat a megüresedett állá 
so>r » elsőiorban a U iruen területekről elmmeküit 
köztlsztvise'ői n^vezhiiőí ki, — Nicliifor  Craiüic az 
nj propaţandt mlnlszt-sr értekezletre h vta oaizi » 
fővárosi  )»pjk fíUaerkeíz.őit.  A minisztar haagsulyozta, 
bony aa uj rerdszerbba az a jog, hegy nspsnU srólni 
lehessen a roman oephez. ctak a született románokat 
illeti meg. Aat mondotta Nichifor  Crainic még hogy 
a nemzetiségi hovátartozás Borsszerü meghatározottság 
ás tzírt bármilyen id>gen ba a mi nyelvünkön fejér 
ls kl magát, nem tudja a mi érzelmslnbet, gondo at 
világunkat és érdekelnVet hűen tolmácsolni. BISBMJ 
ezután a cenzúráról ÓB kijaleme't?, hogy -rra sziikség 
van mlndiddlg, sm'g az ui áPamrend-izsrbe való be-
illeFztedea m»gtörtenik Azután nem lesz a cnrurára 
szükBeg. — Htier a N)met Biroda'om vezAra és kan-
cellárja njolc heti távollét u:án, juMui hó 6án ismát 
vis-zttért B rlln'59, ahoan« május 10 én utazott el a 
nyugati frontra.  Az érkezéBÓt a német nép óriáB' üinen. 
lés köaött kéafitette  elő A vezér fogadtatására  G ibbeis 
dr. propagandaminlBiter bivta fii  a német népet és 
arra kerté hogy olyen fogadtatásban  része.iise a 
Vezért, amilyen míg asm volt. Hltlnrnek a győtelmas 
nyugati báboru utáti bevonulása Barllnbe, valóban 
hatalmas arányú vo t - A Vichy ben székelő francia 
parlament elé egyik képviselő javaslatot terjesztett eló 
amily követeli annak kivizsgálását, hogy kik a falolő 

8 h3der6 hlSo7feL  üí 
Bégéért és aaért, hogy a háborút folytatták  akkor 1B 
amikor a katonai ve.atók már reménytelennek tátották' 
— As angol — francia  szavatosság lemondása után" 
Ramáaia bejelentette a Népszövetaégból való kilépését 
is. Eszel a lépéssel az orsság véglegesen ssakitott 

azzal a külpolitikai irányvonallal, amely az e-ykori 
nyugati szövetségesekhez kötötte. - As uj : f r a n c i a 
Doiitika is szalitott a demokratikus berendezkedessel 
ea áttér a teklntélyuralrti rendszerre. A i r a r c l a n e m z í t -
zvüiéa nagy többaéggel elfogedta  azt a tbrvényjavaB-
latot amaiy felhatalmaj-za  Petain tábornagyot, hogy 
kidolgozza éB előterjeBSzi a francia  á l l a m uj alkot-
mányát. — A nemzetközi Bujtó változatlanul u a * y 
jelentőséget tulajdonit a müncbecl h á r m a s találkozó-
nak amelyen a három beráti hatalom N é m e t — 0 a e z 
és Mtgyarorsíág képviselői a déikelnteurópai h e l y z e 
rói tanácskoztak. — As Amerikai E g y e s ű i t A l l a m o i 
elnöke eddig 10 miiilárd doüár fegvverksaési  hitei 
megszavazását kérte a kongresszustól. R i o s t w a l t e i n ö i : 
kijelentette, hogy aa E,y.-BŰit Ailamok e l l e n s é g - « 
háborúnak. Éppen eaért fegyvereit  Amerika nemfo^ji 
támidó hiboru'isn feiba^znalnt  es katonáit s e m f o g j * 
az európ'.l háborúba küldeni, de felkészül  miod n 
támadás eilen. — H>rrioi a francia  képviselőházi e l n i k 
nagy b?szédben emlékezett meg hazája Bzerencséü n 
ségerói. Hódolattal emlakeztit meg a baiájui vede. 
mohén elesett katonákról. Hingoz'atta, hogy Frjcc a 
ország hősles harcban m-ntette meg a bECatSletét. A 
francia  katona vitézségét aa ellenség ia e.ism' ne 
A'oknat", akik Franciaország tragédiáját e őidézték e 
kell veaníök büutatéeüket. A felelősBegre  vonás óráj t 
elerktzlk, moadutta H irriot ós azt a legszigorúbban 
végre kell hajtani. 

Miért szünetel néha a német rádiókiizvetilf 
K. K. —- Berlin. — a rádióküzvetitéHDtík a háti 

ban igen fontos  a szerepe. Ennek segítségével éiintkeznek . 
kormányzatok a szilen néptömegekkel éii pláné a hadin-
államokban rádió nélkül már nem is létezhetnének, hiszen , 
„totális* háború idején olyan sok küzgazdaaátji, szucm,. 
vagy belpolitikai iutézkedés történik, amelyek közvetlen . 
milliós tömegeket érdekelnek és ezért a rádión való éi.i.t 
k'ezés a hallgatók milliónyi seregével elbörangu szükségl 

A német lengyel háború során nagyon sokszor li; 
hattuk, hogy a német rádiúleaiió állomások beszünteti 
közvetítéseiket és ha megfigyeltük  az időpontokat, azt wn 
tük észre, hogy a lengyel határhoz közeleső állomások rei. 
szerint éjjel vajjy ködös, esős. t'eihűs időben azonnal !.'•:: 
szakították a leadást. Ennek oka abban rejlik, hogy a t. 
dern légierők bármilyen időben, de mé ;̂ éjj;i is kiinti} • 
megközelitlietik a uagyobb városokat és bizony iia H nagy 
városok rádióállomásai tovább folytatnák  közléseiket az e. 
séges repülők a leadó állomás hullámszallagjaiia beiráin 
hatják magukat és ennek segítségével még a láthatatlanba., 
is eltalálják az illető várost. 

A modern repülőgép fel  van szerelve a legujabbsx-
rádió leadó és felvevő  állomásokkal, ennek Reiţitsez-
épugy tájékozódhatik éjjel, vagy esős, ködös id-'jben. m;ir 
a légiforgalmi  gép a repüluáliomását akarja elé.ui. llisz^ 
tenget parton nagyon sok a tényszóró, azoknak is az a : 
adata, hogy a tengeren hajó/.ó kereskedelmi hajlikat táj- -
tassák a pályájuknak helyzetérői, de háborús idölibeu 
ket a fényszórókat  ugyancsak kioltják, nehogy tájékozta 
sul szolgáljanak az elleusi'ges hajóknak. 

A mi a fényszóró  Bzerepe a tengerhajózásnál H. 
rádióleadó állomások szerepe a békés légi torgalombhi 
levegőben repülő gép ezeknek segítségével tájékozódik 
meri minden egyes leadóállomás hullámhosszát vagyis t 
nevezett hullámszallagját és erre nagyon kiinnyen beirú 
hatja gépét. 

Amit ezelőtt két hónappal tettek a len*yel batii • 
zelében lévő német á'lomások, ugyauezt teszik most a 
gati határ közelében levők, ilegszakitják közvetité.-.* 
l.)d előbb bejelentik a rádióhallgatóknak, hogy kapcsol, i 
át valamilyen távolabb fekvő  német állomásra és uiii 
tn»g is nevezik azokat az állomásokat, amelyeken za 
lanul folyik  a közvetítés. 

Ha egy ellenséges repülőraj a távoli leadóállum i-
f"Iá  közeledik a légvédelmi megligyelő szolgálat a.1. 
értesíti az illeiö állomásokat, atniie ezek azouuai liesi . 
tik a közvetítést. 

A mult világháborúban Németország és szövetség 
teljesen el voltak zárva a külvilágtól, az angol, a tra'i 
amerikai propaganda akkor könuyen irányíthatta a k . 
hatalmak elleni prop»gandabad|áratot. Németország a li -
utáni ídőklieu annyira fejlesztette  a tádióközvetitést, hog> 
igazán jó hasznát veheti ennek a műszaki felkészülte'^ 
amennyiben igeu energikusan válaszolhat a francia  ,. . 
propagandára. 

Ez az oka aunak, hogy az angol propaganda s 
nehezebben tud érvényesülni a semlegeseknél. Egy ... 
dekes példa a rádió nélküli államok hátrányos helyzeté, 
abesszin háború. Abessziuiáuak csak egy kis állomása 
amelynek hatótávolsága igen szűk keretek között 11 
Ha saját hireit le akarta közölni, igéuybe kellett ven;:; 
kairói leadót, evvel szemben Olaszország igeu hatal 
álloiná.ihálózatával uralta a helyzetet. 

Amidőn az olaszok Adis-Abeba előtt álllak és a 
kiiltöldi koloniákat a visszaözönlöit abesszin harcosok I.-Í 
támadták, ezeknek nem állott volna semmi rendűiket > 
hogy a közeledő olasz hadsereget liijyelraeztessék a 
ban uralkodj viszonyokról és az őket fenyegető  vészé', 

Szerencsére az adis-abebai német követség egy i-
funken-rövidhullám  Inadéval rendelkezett és ennek seg.t--i 
vei még idejében összeköttetésbe léphetett az olasz ha l- ; C 
parancsnoksággal, amelytől sürgős segitség^t kért. Igi » 
kis készülék sok ezer külföldinek  életét mentette m-i; 

A mai modern háliorul an a rádiónak még nagy » 
jelentősége és katonai müs'-.aki szempontból már el - " 
képzelhetjük, hogy nélküle a hírszerzés és közvetítés igen 
fontos  feladatát  sikerülne megoldani. A lengyel-német báb J 
ruban pedig a németek órii-i műszaki leszerelésének k isz-.a-
hették a németek, hogy a hadmozdulatokat ilyen gyorsan 
sikerült végezni. Uidió nélkül ez a báboru biztosaii toob 
hónapig elhúzódott voln». 
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6ycrgyói ţlţt 
Brauchitsch és Keitel. 

Nem érdektelen megismerkedni pályafutásával 
azoknak s német hadvezéreknek, akik a nyugati harc-
téren eiuttal ugyanaat a szerepet töltik be, mint aa 
elmúlt világháborúban Hindenburg 4a Ludendorff. 

A német haderő egyik főparancsnoka  Brauchltscb 
vezérezredes. A nyilvánosság alig tud réla többet, mint 
amit katonai pályájának tárgyllagoa adatai köaölnek. 
Mindez ösaaefügg  lényével. Rendkívüli nyugodtaág. 
tárgvilagosaág éa pontosság. Ka 58 évea, ea év márclu-
zái-Ku ünnepelte 40 eaatendős saolgálatl jubileumát. 
1900-ban, mint 18 evea hadnagy egyik berlini gárda 
grenudir earednél szolgált, kéBŐbb átment a tUzőrség-
hez. 12 évi rzolg'lat után beveaényelték a veaérkarba. 
A világháború alatt külömböső beosatáBokban talált 
foglalkoziat  a nyugati harctéren. Inkább gyakorlati, 
mint e méletl embernek b zonyu t. Ő maga la 1914 
szeptemberében réBat vett az Argenneokban folytatott 
erős Lüzdelmekbrn EJ ugyazcaak közvetlen veszély-
nek volt kitéve Verduo alatt is. 

A világháború után, mint órnegy résat vett a 
nímei haderő teltámasatásábao. A haddgvmlnlBatrr.um 
Hképzőo'ztályácak volt a vezetője. 1932 ben veeér-
óropgy lett ea tüzérBégl főfelügyelő.  1933 ban, amikor 
a nemzeti ízoclálista renduer került ura:omra, kezdő-
dött el BrsucbltFch katonai karrierjenek fontos  Banka-
eza. 1033 és 1937 között Ke'e Pcroszorezágban, amely 
mrg akkor el volt válarz va n birodalomtól, mint ve-
zénylő tábornok tevéken)k^dett. 1938 február  4 én 
nevtzie ki a Fiihrer a német had ró legfőbb  parancs-
t okává, miután a h.dserfcg  eddigi vezetésében ismert 
vaitczások következtek be. Az ő parancsnoksága Blatt 
vonu'tak be a nemet divíziók Ausatrlába és Cseh-
országba. AZ uj hadseregparancsnok nevéhez fűződik 
a német hadseregnek a felszerelése.  Brauchitsch ve-
geit.; In a lengyelországi villámgyors hadműveleteket 
i* PR aa ő utmutatása nyomán (pltették kl a norvégiai 
hsdjárM egyeB rérzleteit ÍB. ügv Nagy Frigyes aaűle-
trs ntpjárs kiirt értek(z*sben Frigyes „titkát* a hadi-
K>ói?lmek teren a következő saavakkal vázo'ta: a 
mozdu at gyoraasága, meglepetés, sa erők ÖBBaegyttj-
tése a dön.ó ponton, offenzíva  aa elienaeg oldalába éB 
hátábs. 

ROVATVEZ BTO : C8IBY LAJOB. 
H» 

Villany és villanynélküli 
(gőz) dauer legszebben 
és legtartósabban a 

MIMI 

Ezek aa elvek érvényesültek most ls, a jelenlegi 
német hadvezetésnél. 

A német haderő másik főparancsnoka  Ktitel ve-
z?r-ezred?s. Amikor május 10 én a német c-mpatok 
döntő küidelembe bocsátkoztak nyugaton, Hitler ailam-
kacccllár Is a frontra  ment. Csak néhány tiváiasatott 
erobor alkotta a Fúhror főhadiszállását,  ezek között 
'•olt Ktl'el vezáreir:daB, akit ugy lamernbk, mint a 
Fjbrer legintimebb katonai tanácsadóját. — Keltel 
Gotticgábrn végezte egytitoci tanulmányait, 1901-ben 
• gy ttz -rezred hadnagyaként keidie meg pályafutását. 
A %i ágháboruban, mint ezred szárnyBegádtiszl teljesí-
tést (zolgáiatet a nyugati arcvonalon. Keimsnál meg-
.-«•tt BTÍIT. M'U'án f«lgyóg\ut,  Galíciában ÓH Batrblában, 
•.nini kapitány a 10 CB számú tartalék hadsereg veaér-
. aránái dolgozott. 

A háború befejeztével  felvételét  kérte a ÍWchs-
• ;:b j. mint vaz^rksrl tiszt, tanár volt a hannoveri 
[ u-zir'slo áb:n. 1925 ben a hüdügymlLlealcrlumbe ne-
tzn-k ki, iiint alezredest a szervező osztályba. Ami-

tor m"g^e<dódctt a h dsereg azervrzéee, KeUel, mint 
-Hornok Króméban a 22 lk divízió parancsnoka 'ett. 

'35 ben fontos  szerei h»z ju'ott: fócöke  lett a hadügy-
ml'i<»zif  rium víderőouztályátak és aiotkal a probl^mák-

i fpgla'koaott,  emelyek a szárazföldi  hsd<er?f,  fljtta 
• • léfl  bed ró együttmlkrdísfr»  iráuj u n&k. 1938 ban 
K iei birodalmi mlnibzterl rangot kapott, ugyanazon 
••V november elsején veaérearedesso lépett elő és 
Brsuebltích mellett a német bedveaetéa terén a leg-
fontosabb  saerepot töltötte be. 

Hadvezéri rátermettségüket Igaaolják a tények. 
Hogy mtoő lelem^ry-Bséggel és stratégiai tudással 
dobozták kl az offenzíva  egyes részletelt, aat majd 
L'«»k a hadi udomány Irodalma fogja  a háború uién 
Lel óképpen méltatni. 

Szerelet... 
Olyan sokféle,  o'jan megfoghatatlan.  Dj eat a 

Ujta haaretetet, amelytől egy barátom most meaél, 
még nem Ismirtem. Es van benne valami olyan mély-
ről jött érzés, olyan emberi a igaa, hogy lmom kell róla. 

Ezeket mondja a barátom: 
— Régen Ismerek egy sápadt, okos, floom  embert. 

L ittam aa uccáo, kalapot emeltünk egymásnak. Néha 
színházban, kávéházban taiálkoatunk a Ilyenkor meg-
kérdeatbk egymástól: hogy van. Da a máalk felelete 
már nem la érdekelt. Tovább léptünk a elfelejtettük 
egymást . 

A múltkor aztán kapn alá kergetett egy hirtelen 
jölt nyári aápor. 

Körül néaek, hát mellettem áll ea a csendes, 
Ismeretlen Ismerősöm. E keadlűnk besaélgetnl. 

Valami na;y, mélyről jövő fâradtrâţot  láttam 
benne. És moat az egysaer igaal érdeklődénél kérdea-
tem mog tőle: bogy érai magát ? 

ő ia magéreate a bangómban aa Igaal réaavétet. 
Es elmondta, bogy milyen beteg. Evek óta. 

Éa ogyaaerre ea aa ember nagyon érdekelni kea 
dett, sőt a réaavéten tnl a saorotot Igaz molegaégét 
ereztem Ir.nts. Kert ennek az Idegennek ugyanaz a 

női fodrászatban 
n készül z z = z 

betegaége volt, mint aa édesanyámnak, aa egyetlen 
embernek, akit lgaaán szeretek. 

Kikérdeztem: ki kezeli, milyen orvoaaágot zzed, 
jár-o fürdőre,  mik a tünetei? Csodálkozott eleinte, 
bogy olyan nagyon érdeklődöm a betegBége iránt. Nem 
la igen értette, de felelt,  mert aa embereknek jól esik, 
ha elmondhatják, ami fáj. 

Éi végig hallgattam és magamban ösaaehaBonli-
tottam mindent aa édesanyáméval, egy fajta  orvosságot 
ajánlottam neki és Bok pihenést. 

PanaBskodott, bogy Bokát kell dolgoanl és nem 
pihenhet. 

Akkor u;y éreztem,  bogy nekem ea tz ember 
tealv'rem, valami tltkoa éa kifejezhetetlen  kapcto'at 
fűz  hoaaá éB hogy szeretem. 

Aaóta Is: mindig megállítom aa uccán, kikérde-
zem, vele akarok lenni, megismerni, még jobban meg-
Baeretnl eat BB embert, caak aaért, mert ugyan olyan 
formában  ismerte meg a szenvedést, mint aa én édes-
anyám. (n) 

Éjjel a Maros partján 
Bötét folyó,  Ó, életem, 
honnan fakadja?  honnan fakadaa? 
Bötét folyó,  0, életem, 
meddig Bsaladsz? meddig szaladsz ? 
Bötét folyó,  Jaj, életünk, 
hová aaakadBa? hava saaladsa ? 

Sítét falu. 
vízparti kép. 
B9ukl ae aaól, 
semmi ae lép, 
alvó falu 
alszik a nép. 

Sötét faln, 
felejts,  aludj, 
virrasztok én, 
te caak aludj I 
Virraszt a víz, 
aludj, aíndj. 

Nagy hallgatás, 
mély, mint a sir. 
H.lk csobogáB, 
bus, mint a sir. 
Most mesaairől 
valaki sir. 

Valaki Blr, 
ágyán forog. 
Mindenki alr 
éa bánytorog. 
Mindenki alr, 
zokog, zokog. 

Bötét sírás, 
honnan fakadsz  ? 
Nehéa sírás 
miért fakadBz? 
Bsakadó könny, 
meddig sz«ked»z? 

Vidám sarok. 

(Lftfflor  gyógyaaertárral aaombonni aarok.) 

Uj rádió szaküzletemben 
elvállalok bármilyen javítást. 
Akármilyen tipusu és bárkitől 
vett rádiókat leggyorsabban 
Javítok. 

Uj, nagy teljesítményű aUnmulatortöltő 
berendezésemül 
töltést leggyorsabban végack. 
Minden Bkkumulatort azonnal 
töltéara kapcsolok. 

Rádió Vécsey 
Morourea-Ciuo, Str. I. C. Bratianu 46 

u Url Kaaalnó épületében, a régi üalettel 
aiemben. 18— 

Fordított  ariny. 
A titkos drámaíró az elmúlt héten megjelent Har-

sányt Zsoltnál, a Vígszínház Igazgatójánál, hóna alatt 
uj darabjával, Haraáoyi néhány napi türelmet kért, de 
a lelkes Bzerzö már máanap beállított aa Irodába. 

— Hallottam, hogy igaagaté urnák van most egy 
klB ráérő ideje. HáláB vőinek, ba belenézne a darabomba. 

Harsány! megadta magat sorsának, fellapozta  a 
kéziratot és hamarosan Így Bzólt: 

— Igen eredeti éa szellemes darab. 
— Igazán? — lelkendezett a szaraé. 
— Hogyne I Csak aa a baj, hogy ami eredeti benne, 

az nem aaellemes, ami pidig szellemes, aa nem eredeti. 
Bűnösnek  találtatott. 

Izgatotton állit be a nagy aenemükiadócég Irodá-
jába, hóna alatt egy csomó kottával egy fiatalember  és 
addig erőzzakoskodlk, amíg megengedik neki, bogy 
újonnan komponált dalait előadhassa. 

— Nos, mit kapok értük ? kérdi, mikor a rögtön-
zött előadásnak vége. 

— Mit tulom én, hangzik a válasz nem vagyat biró. 

Diida  Jeoő. 

Gazdag örőktég. 
— Viaelőruhámon kívül rádhagyom a teljes könyv-

táramat la. 
— Hol van aa a könyvtár? 
— A kabátom Jobb kü'só zsebében. 

Aroyalat-kűlinbiég. 
Voltaire egy alkalommal megharagudott a barát-

nőiére ÓB kiutasította őt a házából. A barátnő aazal 
fenyegette  meg a nagy Irót, hogy nyilvánosságra bozza 
a neki irt Baerelmea leveleit. 

— A leveleim miatt nem k^ll saégyenkeznem — 
falelte  Voltaira — legfeljebb  a cimaéaük miatt. 

Divathilgyek  egymát között. 
— Valóságos ejtőernrőd van! 
— Hogyan értid tz;? 
— Kétségbeejtőernyőd ? 

Ajándék. 
— Fogja Julls, eat a ruhát magának adom. Alig 

volt rajtam egy páraaor, de az uramnak nem tetBaem 
benne I 

— És gondolja a nagyságos aaaaony, hogy én 
tetaaenl fogok? 

Ügyei  detektívet  keret. 
Egyik amerikai lapban a követkeaő hirdetés je-

lent meg: 
.Regényíró aOrgősen kerea ügyes detektívet, aki 

a regényben elkövetett gyilkoaság tetteseit megtalálja, 
Aa Íré ugyanis elvesztette a nyomát." 

Cteládi  jelenet. 
— János, te gaaember. te meg mertél ütni engem ? 

Mikor elvettél, esküdöztél, hogy életed végéig a tenye-
reden fogsz  hordani. 

— igaa, do a ml háaaaságuakkal végoaaakadt aa 
é.'elemnek la. 

A gazdaközönség figyelmébe! 
Tisztelettel értesítjük Csíkszereda és 

vidéke gazdaközönségét, hogy Gsiktaploeán 
(a Ligati részen) április hónapban tizembe 
helyeztük modern és minden igé-
nyeknek megfelelő  hengeres 

vám-malmunkat, 
ami a közvélemény szerint annyira bevált, 
hogy elmondhatjuk, hogy a környék leg-
alkalmasabb v&mmalma, melyről a t. gazda-
közönség bármikor meggyőződhet. 

Egyben szíves tudomására hozzuk az 
őrlető közönségnek, hogy malmunk, az 
ünnepek kivételével, mindennap üzem-
ben van, miután a malmoknál szokásos 
Bzezonelőtti javításokat nem szükségeB 
eszkőzOlnilnk. 

Még arról ia biztositjuk a t. gazda-
közönséget, hogy beosületes vámvétel 
mellett 

a legjobb minőségű lisztet 
állitjuk elő és mindenki a saját gabonájá-
ból őrOlt lisztet kapja vissza. 

A t. gazdaközönség síives pártfogását 
kérik: 

(SÁL É S T Á R S A I . 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— RENDELET.  A osendnek  éi közrendnek 

ai érdekében,  amelyre az országnak  szüksége  van 
ma inkább, mint bármikor,  elrendelem,  bogy a 
közrendnek  és a osendnek  fenntartása  a katonai 
hatóságok  jogkörébe  menjen át. Mindenféle  zavar-
keltéai  tevékenység  az állambiztonsága  elleni  cse-
lekményt  képez.  Aki fegyverét  használja, halállal 
büntetendő.  C. Jlasievio,  tábornok,  Moldova  és Dél-
Bukovina katonai  parancsnoka. 

— A közhivatalok n] munkarendje. A kor-
mány aa összes közhivatalokra nesve a következő 
munkarendet állapította mag: Hétfűn  fél  10 órától 
fdl  2 óráig, szerdán, csütörtökön és szombaton fal  8 
óratói fél  2 lg, kedden éa pénteken fél  8 tói fél  2-lg 
ea dó után fái  6 tói fél  8-ig. Az uj munkarend judus 
hó 12 én lépett életbe. A rendelkezés alól caak aaok 
azok a kliiönlegea közintézmények képeanek kivételt, 
amelyeknek munkarendjét zaját ezervezeti szabályzatuk 
Írja eló. 

— Margit-Vásár. As esévl Marglt-váeár a le-
hetó leggyeogabb érdaklődéa jegyében zajlott le. Ae 
áilatváserokra a két nap alatt alig hajtottak fel  össze-
sen 200 állatot. Esek kósött egyetlen hlsott nem volt. 
1 ím  ökör párja 24—26 eser lej volt. Jobb minőaégü 
tehenek darabjáért 14—16 ezer lejt kértek. A váaár 
a gyenge felhajtás  es gyenge kereslet jegyében állott. 
Ugyancsak minden érdeklődés sélkttl történt meg a 
kirakóvásár is. 

— Nagy pusztltaat véges a sertésvéaa Celk-
megye sertesallomanyaban, A megye késségéiből 
érkeaó jelentések szerint Bersésvéss dllhöng a falvak-
ban és nagy pi aslilácl véges a sertésállományban. Nagy 
gondatlansag és felelőtlenség  a gazdaközönBeg részérő 
bogy idejeben nem gondoskodik a sertések beoltásárél, 
msiy calra a Mezógaadasági Kamara ingyen oltóanya-
got bocsát rendelkezésre. Egyébként a vármegye állat-
orvosi hivatal vezetője, Saabé Géza állategészségügyi 
főfelügyelő  minden inieskedést megtett a vesz terjedé-
Benek meggátolására. 

— A osikmegyel Vörös Kereszt a bezaa-
rábUl és eszakbukovinai menekültek segéiye-
neeeert. As O .-szagos Város Kereszt Écyesülel csík-
megyei tagosata felhívást  latss* tt a ket vároa éa 60 
köaaeg laWósábcz, bogy keBzpénazel és természetbanni 
adományokkal Blessen a beasaráblal és északbutovinal 
menekttltek segélyesésére. As adományok beszolgálta-
tására a tagozat állandó szolgálatot létesített a város-
ban. A román társadalmi élet vesetói máris jelentékeny 
ödszeggel és ruhaneművel járultak hozzá a nemes moz-
galom sikeréhez. 

— Összeesett a osikszeredal állomáson egy 
bessnarabiai menekült. A Brassóból Saékelykocsárd 
fele  induó vonatra aaáilt fel  Nicalae Chtndea nagy-
bányai Illetőségű mnnkás, aki B^sssarár.iaban dolgozott 
évek ót*. As orosz betörés alkalmával neki Is mene-
külnie kellett. A csíkszeredai állomáson losaállott a 
vonatról, hogy vizot Igyék a kútnál, azonbBn pár lépás 
uian összeesett. Kiderült, hogy ebes. mire az utaBok 
élelmiszerrel láttak el és több, mint 600 Írj keezpéczt 
la össaeadtak réBzére. A vonat par percnyi kézéa után 
folytatta  u ját. 

— Elnapolták az ea évi fshéregyházal 
Petőfi  ünnepelyt. A 8 'gesvari Magyar K isaiaó P ófi 
Bizottsága köztudomásra hoaaa, hagy a fo  yo ovi ,uius 
hó28 ik napjara kitűzött fheregyoazal  P ufl  öontpé yt 
bizonytalan időre elnapolta. 

— A propagandaügyi mlnlzzterium aajto-
igazgatözaga feihivasi  lntazett aa orsaagoao m-g-
jsdenő összes lapokhoa, amelyben flgyeimesiutl,  hogy 
pontosan adják visssa a hatóságok résséről hozzájuk 
eljutatott közleményeket, ellenkező esetben megtorló 
lnliakedóaetet alkalmaznak. Egyébként közrendésseti 
okokból a „Semnalul* ÓB „Jurnalu.* cimü fővárosi 
lapok megjelenését bassüntették. 

— Jelentkezzenek a Besszarábiaból ós 
Éssak-Bukovinaból menekült Iparosok és ke-
reskedők. A maroBvásárhelyl Ipar- és Kereskedelmi 
Kamara felhívja  Caii-, Udvarhely- éB Maros megyek 
területén tartózkodó beaazarábiai és észak-bukovinai 
menekült Iparos- és kereskedőket, begy nyilvántartás 
és segelyeaéB végett haladéktalanul ĵ lentkeaacnek 
Marosvásárhelyen as Ipcrkamara Bzékhelyén. 

— A Munkakamara oalkvármegyel kiren-
deltsége tudomásul adja a márclui és május havában 
levizsgázott IparoB segedaknek és mestereknek, hogy 
munkakönyveik illetve msstfrkönyveik  megérkeztek 
és azokat naponként átvehetik. Ugyancsak elkéssültek 
a kicserélés végett benynjiott össses régi mester- ÉB 
munkakönyvek IB, smelyeket tu'ajdonosslk a birtokuk-
ban levő Igazolványok ellenében zzlntén átvehetik. 
Feihivjuk esenkhűl mindazoknak an Iparosoknak a 
figyelmét,  akiknek tanozcezerzódéselk vannak, hogy 
jóváhagyott példányaikat vigyék el a Munkakamara 
hivatalától, miután tzoknak mindig kéznél kell legye-
nek, esetlegeB ellenőrsés alkalmára. 

— Áthelyezés. A pénzügyminisztérium Gales 
Dumitru csíkszeredai pénzügyi fő  dlenőrt pónsűgylgas-
gatól megbiaással M trosvásárhelyre neveste kl. 

— Halalosasok. Ssász Gyárfásné  szQI. Kelemen 
Katalin, folyó  évi julius hó 5 én, 85 éveB korában, 
vlliámcsapáB következtében hirtelen meghalt CsIcBÓban. 
Elhunytat fórja,  két kis fia,  kilenc teatvére és nagy-
ssámu rokonság gyásaolja, 

— Réduly Juliánná állami tanítónő bosssas ssen-
vedés után, 40 éves koráben elhunyt Medéfalván.  Aa 
elhaltban Riduly Béni amin nyug. lgasgató-tanltó leá-
nyát gyáasol|e. 

— A városi parkból minden éjjel lopják 
a virágokat. Csíkszereda városnak egy miaden di-
cséretet megérdemlő parkja van, amelyet a város 
vezetőségi nagy áldozatokkal Igyekszik fenntartani  és 
<s köz ínség fz  -imára minden kényelemmel berendezni. 
Napról-napra nagyobb ennek a partnak a lá'o(atott»ág° 
és a közönség egyro BzlveBebben tölti el ea Idejét a 
«íép»n parkírozott és díszített sétányok között Fajda-
lommal kell tspasztaM azt « du'va és éretlen maga-
tartást, amellyel mioden érzésükből Wvetţ-paalt nmbe 
rek roniálják ós lop|ák a parknak virágdíszeit. Majd-
nem minden éjjel végig pnsstltja valaki a vlráiállo 
mányt. Rossrui esik arra gondo'rl, bogy a kullurának 
Ilyen alacsony fokán  mozog az embert környerő é'.et, 
amely még a virággal szemben sem Ismer klméle<et. 
Egy park rendszerint közöi kincs, amelynek éps^gn 
nem az éljell őrök kell biztosítsák, hinem a mflrelt, 
lóárzéstt polgároknak a szép Iránti érzéke ke'l meg-
védelmezze minden pusstltástó'. Ami nálunk törtéglti 
ezsn a téren, an nem válik d'c .éretünkre. A kíméletlen 
durvasággal szemben pedig nehéz a védekezés. A 
virágot sem tudja megvédelmezni sem a rendőr, Bem 
a parkőr, csak egyedül a fegyelmezed,  kulturált tár-
sadalom. 

— A magánalkalmaeottakat továbbra is 
megllle'.l a saabadsagidő. Egyes vállalatok ét- cégek 
arra való hivatkozással, hogy a köztisztviselők ezsdei 
Beabadságát felfüggesztették,  nem votnk hajlard&k 
alkalmazottaiknak a törvényes szabadságidőjét kiadni. 
As Ugyban a nagyváradi MonkRkamar». elnöksége ki-
jelentette, hogy a minisztertanács ealrányu rendelke-
zése c?ak ae állami és általában a köztisztviselőkre 
vonatkozik, ez a rendelkezés neonban egyáltalán nem 
érinti a magáua'ka'masottak részire törvényesen meg-
állapított szabadságidőt. Amelyet nem lehet megtagadói 
a törvényes következmények nélkül. 

— A kiürített területek elmenekült biröi 
karát egyrészt az ókirályaégboll megyékben, másrészt 
az erdélyi és bánsági megyékben helyezték el. A cilk 
megyei törvényszéknél nyert beoBztáat Liacu Nlcolae 
hotlnl törvényszéki elnök, aki ezelőtt as itteni tör-
vényssék vazetőügyésse volt. 

— Mennykő  sújtotta  agyon a csordapásztort 
A gyergyóiilyénfalvl  közMrioVossá; Negybenes nevU 
havasi legolóte'űletén áthalsdó tulajdonosnak feltűnt, 
hogy Barabás Gyö'gy c <brdapá»ztor gu'yáji szabadon 
csatangol a legeíőa. Több órás kutatás után egyik 
tisztáson megtalálták B .rabás hulláját. A sserencsétlen 
ember az utóbbi napokban szakadatlan Ismétlődő egyik 
felhőszakadás  elől terebélyes fentőf*  aiatt keresett 
menedéket. A szüntelenül c'kéző villámok egyike ketté-
hasította as öreg fát  és B<rabást 1B megölte. 

— Ellopták a csizmáit. Grosaru Ml lap had 
negv elvludt a gylmetl vonaton, miközben lehúzott 
csizmáit el opták. A gylmeBl csendőrség segítségével 
tlsstásódott a c-iíma lopás ügye. Kiderül*, bogy egji-' 
á'lomáson a vesztegelő tphervoaat Moise Cjüt'cbe novU 
fékezője  lopta el az a:vó hednigy csizmáit. 

— Boraalmseerejü felhőszakadás  Kolozs-
váron. Jalus bó 9 én óriáfi  fe  hőszakadás suduit 
Kolozsvár városára. A több mint kél órás felhőszaka-
dás olţan nagy mennyiségű víztömeget ontott a városra, 
am?ly házakat sodor* magáva'. A szokatlan erejű felhő-
szabadásnak több ha á'o^ áldozata van. Eddig két 
felnőtt  éB tizenhárom vy«rmBk áldozatról tudnak. 

— A megáradt Bekaa pataknak ujabb ha-
lálos aldisattt van. A n«pokb^n megírtak, hogy R 
GviUo-itoa»' lyvó u vn <9f»'t  Bétái-szorosban fo!vó 
B kás pc.txk a pnk eső éa f  i'bő sakidáa követkrzt°ben 
acnytra m' gár»d!, bo^y nemcsak fákat,  köveket tz'ki-
tolt le partjai m-ntén, h»n m elmoBta a nem regen 
készült úttest jórészét ls. Ezenkívül egy kösépVoru férfi 
bo'ttsstét ls ptrtrB vetette. A Bsemélyazoooaság meg-
állapítását mlcd?sldnig eszközölni nem lehetett, mintán 
a holttesten talált rongyos ruhásat zsebeiben semmiféle 
Iratot nem találtak. A B káe-patak a napokban végig-
vonult vihar a'ka'mávai ujabb halálos áldozatot szedett. 
Aa ujabb áldozat ezúttal nő. Titar Anna gyergvóbékási 
lakóst a Bi^ás patak elsodorta én felismerhetetlenségig 
o-sseroncsolták a patakmeder Bslklás akidályal. A ható-
ságok megállapították, bogy a halálos balesetért sen-
kit sem terhel a felelősség. 

— Kiraboltak egy gyilkostól villát Sacrescu 
Aurel fővárosi  ezredes gyiikoBtói vil'ájának bátmestere 
jelentette a gyergyóbékásl csendőrségnek, hogy távol-
létében, éjlel, Ismeretlen tettesek beba'oltak a villába és 
azt teljesen kirabolták. A csendőrség t r Ívesen nyomozna 
a tetteseket éB feltevése  sserlnt a házmesternek Is benne 
van B keze a betörésben. 

— Eltűnt a onkor és ételolaj Nibány nap 
éta a vároB Usletelből eltűnt a cukor én ételolaj. A 
kereskedők eaáültés nehézségekre hivatkoznak, azonban 
nem kétz&gna »z sem, hogv spekuláció Is van a do'og-
ban. A legfőképpen  flxfhetéBrs  tlsstvlselőkből álló vá-
rosi lai038ág a vármegye főnökét  ÓB a város polgár-
mesterét kérte fel  a sürgős Intéskf  d'Bre, bogy az elBŐ-
rendü élelmiszerekben előállott hiány megszűnjék. 

— Csalás miatt elitéltek egy marosvásár-
helyi kereskedelmi ntasót. E (v alka ommal B r-
kovlts M4r marosvásárhelyi keroskcdMml utasé felke-
reste Gál Antal Idevaló ügyvedet, aki tőle féifl  fehér 
neműt rendelt. N -hány nep múlva meg ls érkesett a 
fbhérnemü  ntánvétte', asonb°n annak minősége nem 
felelt  meg a feladott  megrendelésnek. Berkovits a leg-
köselebbl ujabb látogatása alkalmával msgávalvltte a 
kifogásolt  fehérneműt  rzsal, hogy est kicseréli. Aiéta 
többé nem lelentkenett, mire Gál ügyvéd csalás miatt 
bűnvádi feljelentést  tett B jrkovlts ellen. A törvénvsaék 
a kereskedelmi utasét 1 havi elaárázra áa 1000 lel 
bénzbüztetésre Ítélte. 1 

— Ismét megjelenik a „Gazeta Ciuouluitt. 
Gysriyósaentmlklóson évfk  óta romáo nyelvű be>"»p 
Ment m»g eţâssen a legu óbbl Időkig, Anas'ozln T >, 
dor főglmn.  twnár szerkesztésében. Idósrrben At'Simiu 
lemondott állásáról, Ugyódi Irodát nyitott és ebben a 
mliőségben polgármesterre is kinjvcst>-t. E miatt a 
lep megjelenése szű-ietelt. A „G zit» Ciccu u " rcvi 
d 'aeu újból megjeiealk. 

Gyimesvölgyébeu viabefuit  egy hatevea 
oaángó kisleány. B>dor Jakab gylmeafelsólokl  esáteó-
gaadalkodó O ga nevű hat*ven kislánya az áraditot 
következtében megduzzadt Tatros folyóba  esett és bele-
fu  ladt, HoltteBtét csak nagy nehézségekkel sikerült 
partra hozni. A gondatlan BZUIŐ ellen e'járás Indu't. 

— Huszonegy rendbeli lopásért 8 havi fog 
házra Ítéltek egy munkanélkülit. Ambrus Aloen 
<y- rgyóa falvi  32 éveB munkanélküli napszámos hóna-
pok óta kisebb nagyobb lopásokból tartotta fenn  mapát 
más kereset hiányában. Végül ls rajtavesztett és vizs-
gálati fogságba  került. Ü<yeben moal Ítélkezett a tör-
vényszék és a beismerésben lévő vádlottat — as eny-
hítő körülmények figyelembe  vételével — 8 havi eljá-
rásra, 2000 lej pánsbüiletéBra ós politikai jogainak 3 
évre való felfBggesstésére  Ítélte. 

— Késsel támadt vadháaastársára. Bit-ru 
Vasile gylmeBbükkl vasutas törvénytelen házasságban 
elt másfél  év óta Dragomlr Ellzavéta odavaló lakóssal. 
Állandó voit a családi perpatvar közöttük. Egyik vesze-
kedés alkalmával B.taru felkapott  as a'ztalril egy na;, 
kést és azzal su'yoaai megsebesítette vadhásastársát. 
A törvényszék Bitarut 3 havi elzárással sújtotta. 

4 középiskolát végzett, értelmes fiút  fölvesz 
fényképész-tanulónak,  Biró József 
fényképészete,  Osikszereda. 

i ( Dr. Fejér Manó (Emánuel) orvos 
rendel bel-, nő , gyermek-, bőr- és nemi-
betegek resaére d e. 8—1, d. u. 4—7-i> 
Calea Ştefan  Cel-Mare (Miko-u.) ai. alatt 

I 
I 
I 

TialckLr Cklarlrt Merourea Ciucban, for I CICIS. C i a u u galmas helyen. — Cun 
kiadóhivatalban megiudh i;o. 

Györffy  Lenke, Taploca, 246. hízsjám. 
a iegoljesebb azakértelemmel válUlja fehér 
nemű és mindenféle  nöi feisőruhi  ké-szitéaef, 
kézimunkáidat, psplankészitést. — H-tzhtz, 
vidékre ia elmegy szsrény dijazás mellett. 

Cotrposesoratul Lázarea, Jud. Ciuc. 
Szám 169—1940. 

Hirdetmény. 
A szárhegyi közbirtokosság igazgatósága, 

a járási erdőgondnokság 1327—1940. sz. ala ° 
kelt, valamint azAlba luliai reg. Silvic Inspek 
toralusának 1940 junius hó 26 án 11488. nz»n 
ala't kelt engedélye alapján közzé teszi, hopy 
1940 év julias ha 23 án d. e. 10 órakot-
L izaroK-o, a közbirtokosság székházában a bir 
tokosság tulajdonát képező 440,79 m', felk âz; 
tett és kereskedelmi eMokra alkalmas seéltörö'i 
fát,  melyek Ssárhegy II. rész Rakottyás dlliőb-D, 
a borzosi rakodón fekszenek,  készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet igérónek árverésen eladj t. 

Az elárverezendő fa  20 köbméteres rész-
letekben lesz árverés alá bocsátva s az árve-
résen a birtokosok résztvehetnek. 

Kikiáltási ár köbméterenként 390 Lei. — 
Árverési feltételek  a birtokossági irodában meg-
tekinthetők. 

Lăsarea, 1940 év julius hó 3-án. 
Bartis Dénes, Keresztes István, 

elnök. jegyző. 

M O D E L L KALAPOK g 
tti napemként aj formák  elezó M 
árban, m.«fftolKlAtla.«tölK  S 

VKNCZKLTANÁRNÉNÁL S 
Ugyuett késiülaek mindem- M 
aemü ndl kalapok elsőrendű 
anyag koaaáadásával. Kabtpok 
átalakítása a legrövidebb Idő alatt. 

Merourea-Ciuo, I. c. Bratlann (Olmaá-
•iua)-neoa US. sí., a Sörház köaolábea. 

Mwmutm  VIUi 

Könyvkötészeti munkákat 
a legsaebb éa legtartósabb 
kivitelben a legjutanyosabb 
árak mollott esakóaöl a 

Vákár üzlet, Mercurea-Ciuc. 
Ük?», VareaR^^Ki 




