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A magyarság belépése 
a Nemzet Pártjába. 

Dr. Gróf  Báoffy  Miklós a romániai Magyar 
NépközOsség elnöke, Dr. Gyárfás  Elemér szená-
tor és Dr. Mikó Imre főtitkár  társaságában 
tárgyalást folytatott  Dr. Moldován Viktorral 
Nemzet Pártjának veiértitkárával. Teljes Össz-
hangban tárgyaltak a romániai magyar nemieti 
kisebbségnek a Nemset Pártjába való beirat-
kozásáról. Ennek eredményeképpen a Romániai 
Magyar Népközösség vezetősége a kővetkező 
felhívást  adta ki: 

Románia magyar lakósaihoz! 
A kormánnyal ós a Nemzet Pártja vezető 

ségével történt megegyezés alapján magyar 
testvéreink beiratkozása a Nemzet Pártjába 
kesébb megállapítandó időpontban történik. Az 
erre vonatkozó útmutatásokat a kellő idóben 
adják tudtul. 

Kolozsvár, 1840 julius 16. 
Bánffy  Miklós, 

a Romániai Magyar Népkoaósaég 
elnöke. 

Könyv 
Székhelyi Gr. Mailáth G. Károlyról. 

Az erdélyi  magyar könyvpiacnak ese 
menve van. Az Egyházmegyei  Tanács  meg-
bízásából  Dr. Biró Vencel  megírta  Székhelyi 
Gr. Majláth  G. Károlynak,  a boldogemlékü 
,.1'üspük  Urunknak'  az életét. 

A megbízás  tökéletesen  sikerült.  Dr. Biró 
Vencel  nagyszerű  szorgalma  és  tehetsége 
megérdemelt  módon egybefogta  egy ojyan 
életnek  a munkásságát,  amely Erdély  katóli-
cizmusának,  ennek a földnek  szentelte  nagy 
lelkének  minden  kincsét.  M  iláth  Püspök ur-
nák gazdag  életét  fogta  rendszerbe  ez a 
könyv, amely méltó  emléket  épített  az ifjú 
ság lankadatlan  hitű  nagy barátjának. 

Mailáth  kegyelmes  ur, ahogyan üt ne-
'-••zni  szokták,  hozzánk csiki  székelyekhez 
Különösen  közel  állott.  Negyven  esztendőn 
keresztül  osztotta  felénk  különleges,  kitün-
tető  sz3retetét  s ezért  mi csíkiak  Öt minden 
kinél  jobban megbecsültük. 

A álunknál  nagyobb szeretettel  senki nem 
fogadhatja  Dr. Biró Veacelaek  a most meg 
jeleni  könyvét,  mint  a Hargita  alján  élő 
kutolikusság.  Fogadjuk  is szivünk egész  mele 
.:'>:•  7 ezt az irást,  amelynek  sorai a magyar 
betű  művészi  kezelésével  hozzák még  köze 
k-bU  leikünkhöz  drága  emlékét  a ,Püspök 
L'i-nak".  akinek jóságos arca, mosolya meg-
nvn^tutó  urisága  még  itt  van közöttünk. 

A közel  400 oldalos  munka minden  olda 
imol  megvilágítja  a Majláth  püspök épitő-
tartalmú  nagyságát.  A könyvet Márton  Aroa 
i>üspök  előszava  vezeti  be. Mindea  szavába 
belecsendül  a mélységes  megbecsülésnek, 
•riékelésnek  hálája.  Amint  moadja  Márton 
írón  az előszavában  ,40 éven  át közöttünk 
•v érettünk  élt,  szeretett  és  dolgozott.  Én 
minden  lépésemaél  találkozom  vele.  Nem-
csak a dolgok  emlékeztetnek,  hanem elsősor 
ban az emberek. Minden  mozdulata,  maga-
tartása,  intézkedése  él  s mindea  szavát és 
megjegyzését  idézik.  A hivek éa  papok lelke 
vlűtt  ma is ő  a püspök s utódját  vele mérik. 
Súlyos,  drága  örökség,  amely egész  sulyáv&l 
és  maradandóságával  mindnyájuak  számára 
állandó  Bgyelmeztetés  és  egy bea állaadó  erő 
forrás  lesz,  bogy azt a szellemet,  amelyet 
képviselt  és  azokat  a aagy és  szeat közös 
ségi  célokat,  amelyekért  miadvégig  télreállás 
nélkül  küzdött,  vállaljuk  és  az ő  hűségével 
tovább vigyük." 

Mi  csiki  székely  katolikusok  nem moad-
hatuak egyebet,  mint  azt, hogy köszönjük az 

Egyházmegyei  Tanácsnak  ezt a Mailáth 
könyvet.  Tudjuk,  hogy ez a könyv nem log 
egyetlea  csiki  katolikus  család  asztaláról 
sem hiányozni  és  olyan szeretettel  fogadják, 
mint  amilyen  szeretettel  ragaszkodott  hozzánk 
életében  az, Akinek jóságos arca a könyv 
nek minden  lapjáról  szemünkbe mosolyog. 

Búcsúzom... 
Bt he ! mennem a falumból 
FÖldrnfu'ó  leltem 
Bonom lett a aabletéaem 
Vagy báí mit vétettem? 
Kl a blbéa, én te vagy ő 
Csak aa latén tnd|a, 
Feieaégem síró szeme 
A megmondhatója. 

Igen, búcsúzom. Egy fájó  kötelességet tel-
jesítek, mikor ennek a lapnak hasábjain el 
köszönök kedves olvasóinktól, ismerőseim és 
barátaimtól. 

Közei négy éve vezettem a Gyergyói élet 
rovatát s most mikor félbe  kell hagynom, ugy 
érzem, minlht valami igen értékes tárgyamtól 
fosztanának  meg s határozottan fájdalmat  érzek. 
Hiányozni fog  az életemből, mert a lelkemhez 
nőtt B dacira, hogy mindennapi gondom, teen-
dőm lesz eggyel kevesebb, mégis fájlalom. 

Kedvesek valtak ezek a teendők, melyek-
ben a kisebbéi élet ezerféle  baja környezett 
s melyek egész lényemet betöltve, gondolatvi-
lágomat irányították. Talán azért is fllz  nagyobb 
mélyebb rajongás az újságírás lelkiségéhez, 
hogy ezen kereszttl! — ha apróbb megnyilat-
kozásokban is de — tep'et öl! ve tudtam hir-
detői a bennünk síró élniakarás', vergődő 
életünkben. 

Ez a parányi szellemi tér, a nagy, közös 
akarás és egységes gondolatok, szellemi meg-
nyilatkozások, szélPskörQ feldolgozásához,  kiépí-
téséhez adta a lehetőségeket, amely munkában, 
ha csak a legalsó lépcsőfok  is voltunk, de azt 
toldozgatni előre segiteni, simitgatni, nem mu 
lasztottuk el soha. 

Célok és eBzmék, melyekkel népUak létér 
dekeit kellett felszínre  hozni, népünk szervezése, 
a közszellem megteremtése, népi művelődési-
nek gazdasági, erkölcsi és szociális alapokon 
nyugvó falumunka,  népünk különböző rétegei-
nek helyzetismerete és annak kutatása mind-
mind programunkba tartozott s ha parányi eről-
ködésünkkel legalább egy lépést tettünk mind 
ezek megvalósításában, akkor boldogok vagyunk 

Megvagyunk győződve, hogy ezen a kis 
szellemi munkatéren is elvégeztük a részünkre 
alóirt kötelességet s mint általában a sajtó, de 
különösképpen a vidéki sajtó — melynek sajá-
tos népi érdekeiben gyökerező létjogosultsága 
van — megtaláltuk azt az irányt, mellyel az 
illető vidék népérdekeit, munkaszolgálatát és 
szellemét szolgáltuk. 

Hogy ez a munkásság mennyiben vált ked-
ves, megértő területté — ahol a lelkek és vér 
törvényei is gyökereznek, nem mi bíráljuk el. 

Mi a székely egyedüliség végváraiban hall-
gatagon küzdő és pirongó, a nagy egységet 
összekötő picike lánoszemek, népünk érdekei-
nek nyomorult harcosai, a szellem révén a 
szellem eszközeivel próbáltuk, a ma ingadozó, 
társadalmi viszonyok között élő népünk testvéri 
egységét még Összébb kovácsolni s a ferdesé-
geket a társadalmi és sorskérdések feltárásá-
val kiküszöbölni. 

• • 
* 

A sors aaonban megállást parancsolt. 
Parancs még nem fájt  ugy, mint ez, de 

teljesíteni kell B én teljeBitem. 
Egyszerű őrségváltás csupán disz és trom-

bitasió nélkül, Némán, szótlanul B a kis csalá-
don kivül kiket itt hagyok észre sem vésni senki. 

Magán ügy, sem érdekes.... 

Csak az ÓBZ és lélek borulnak össze, hogy 
könnyea suttogással vigasztalják, csittitgassák 
a mindegyre kirobbanni készülő érzéseket, 
melyeknek Bikoltó hatását egy aggódó szép 
lélek simítja könnyűvé. 

Maga az élet tanította meg az embereket, 
hogy minél jobban távolodnak a mult történel-
métől, annál jobban keressünk, kutassunk utána. 

Voltak dolgok, melyekben fanatikus  rajon-
gással hittünk. Van egy sajátos történelmi éle-
tünk, melyben az ember igaz érzése tette széppé 
az otthont, a helyet, hol született és megismerte 
Istent. Ez nem érzelgős, nem romantika, hanem 
valóság, melynek tiszta légkörében szivtuk ma-
gunkba azt az éltető lelkierőt, amelyből ma is 
táplálkozunk. 

Kulturánk évszázados történelmében, min-
dig különös fényt  nyert az igazi magyarrá fej-
lődés s e oélkitüzéBben a félreismerhetetlen 
mindennapi magyar jaj, napi igazunk, fájdalmunk 
és az oly ritka öröm feltárása,  amihez a kultúr-
történeti háttért, mindég a világi és egyházi 
kulturépitészet rajzolta. 

Ebben az egyetemes nagy faji  munkában 
voltunk a téglát és maltert hordozó napszámo-
sok s leszünk mindég és mindenütt ahová a 
sora rendel, de ahol a faj  és népünk iránti 
szeretet még szenvedélyesebben fog  lángolni.. • • 

• 
És most köszöntök minden jó barátot. Meg-

ertó embertársaimat s mindazokat, akik szen-
vednek s érezni tudnak. 

Én a lelkembe lehelve viszem Erdély min-
den szépségét, éltető levegőjét s a fenyők  illa-
tát. Bujdosó nagyjaink szellemében, lelkemből 
soha ki nem törülhető érzésekkel távozom s 
egy maréknyi hazai földet  viszek fejemnek 
vankosul... Ceiby Lajoa. 

Útban az ég  felé. 
XII. 

Kodvono erenyom: aa alazatoaaág. 
A világon a legtöbb bajt a dölyf  s a nagyravágyáa 

okozz?, hisz az emberiségre az első nyomorúságot a 
kevélység zúdította. Az ósBzillök az ördög kiaéretének 
engedve, nem elégedtek meg Istentől nyert előnyökkel, 
többre vágytak, olyanok akarlak lenni, mint Isten. — 
Ekkor történt a nagy auhanáa, kiestek Isten kegyéből 
B kezdetét vette a világ végéig tartó verejtékes munka, 
szenvedés, szomorúság éa halál. Aa eredeti bttu rányomja 
minden emberre Bejnaiatos bélyegét: értelmünk elho-
mályosodott s akaratunk roasara hajlandó lett. 

A kevélység mindenütt éreateti károa voltát. Aa 
ósaövetaég Baomoru példái eléggé bizonyítják, hogy a 
kevélység rettenetes rombolást vihet véghea anyagiak-
ban, szellemi, lelki, erkölcBl téren egyaránt. Az ujsaö-
vetségben ls fájón  kell meggyőződnünk, hogy a kevély-
ség nyomán kegyetlenség, gyilkosság, háború Jár. 

Mennyi vagyon uuctt el, mancyl élet szállt időnap 
előtt a Birba, mert nem akartak egymásnak engedni, 
egymást túllicitálták, perre, ökölre, tőrre mentek, hogy 
mindegyik védje a vélt Igazát. Pedig egyiknek aem 
volt Igaza. Mennyi családi bolgogság megy tönkre, jó 
barátBág szűnik meg a kevélység miatti Miért vannak 
a késbegyig menő gyülölaégak, bossauk s haragok ? A 
kevélységért. Fényesen beigazolódik a nagy tapaaatalat: 
romláa előtt kevélység jár. Szent János a világ három 
ÖNsaezavarója közt nagyon belyeBon a kevélységet la 
saerapeltetl: „Minden, ami a világon van: a teát klván-
sája, a szemek kívánsága éa aa élet kevély Bége a vi-
lágtól van," Éi megnyugtatáa képpen hoaaáteaal még: 
„És e világ elmúlik és aa ő kívánsága." Aa egéaa nagy-
világ a hiúság vásárja, a kevélység zsibvásárja. A hiú-
ság és kevélység édes testvérek, egymás mellett né-
pen megférnek. 

A kevélység sohasem épített, hanem csak rontott-
bontott. A kevélység nem összekötő kapocs, Inkább 
saéválaBató kőváza. A Szentírás is megerősíti eat: latén 
a kevélyeknek ellenáll, az aláaatosaknak kegyelmet ad. 
Jéaus padig határoaottan kijelenti: Aki magát felma-
gaaatalja, aat Itten megaláaaa. Ml a kevélység ? Önma-
gunk hibás éB lgaaaágtalan tulméraékeléae. 

A világ kevélységén Krisztus hoata éa adta meg 
a legjobb leghathatósabb gyógyírt: u aláaatoaaágot. 
Csak annyit érünk, amennyit Isten mérlegén nyomnak, 
aommlvol aem többet. Jéna Iiten fla  volt, mégsem 
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r i ir i t i t l i «1 magát, banam ciak „Emberfia"  nevet 
h annál ta. ÁiludAea saóval éa példával hirdette: legye-
tek követóim, mert én aaelld vagyok éa aláaatoa aztvü. 
Aláaatoeaágával uolldltetto meg a vadlelkű embereket, 
aláaatoa lelkével bódította meg a durva hohérokat a a 
pogányokat a vonaott mindenkit magáhoa. Valóra vált 
lanltáaa: Aki magát megaláaaa, felmagautaltatlk. 

Klőtte a utána voltak nagyok, kiket a világ ma-
gaaatalt, mert kiválókat alkotlak, de nevüket caak a 
történelem említi. Letűntek aa élet aalnpadárél a eaael 
varáaauk meguünt, mert önaők, kevélyek, önteltek 
voltak, mindenben aa érdek voaette éket, de Jésui 
nevét kéteaer év után la emlegetik áldólag, mert nem 
koreate magát éa a magáét müködéaében, banem egye-
dül * lelkeket. Aláaatowága hívta életre aaanyeaaent-
egyháaat a aaelidltette meg a aailaj erkölcsöket, adott 
nagy lelkeket a nevelt uenteket. 

Aa aláaatoa a klcal lelkek nagy dolgokat terem-
tenek, caodákat müveinek, mert a kla erőkét özaaetart-
iák, mig a kevélyeket Isten elaaéleaatl. A klcal Dávid 
aláaatoaaágában legyőate a hencegi, vadőréé Góliátot. 
Sokaaor Isten a gyermekek ásójával megaaégyenltl aa 
erőseket a nagyokat. Minden Igaal nagyaágnak alapja 
au alázatosság, önmagunk csekélységének őszinte be-
vallása. Ltvalllere Éva akkor keadte lelkében • bol-
dogság-palotáját építeni, mikor fundamentumnak  az 
aláaatosaág gránitkockáit lerakta. Körösi  Lajoa. 

Értesítés 
a személyazonosságnak éa gépkocsik-
nak Igazolására szükseges i r a t o k r ó l . 

1. minden 16 évesnél idősebb egyénnek 
igazoló irattal kell rendelkeznie és pedig vidéki 
községekben a községi elöljáróságok által ki-
állított személyazonossági bizonyítvánnyal, mig 
városokban a Népnyilvántartási hivatal által 
kiállított igazolvánnyal. 

2. 21—60 éves férfiaknak  ezenkivUl ren-
delkezniük kell: 

a) Katonai szolgálati könyvvel. 
b) Piros vagy sárga szinü behívó parancs-

osal, helyben való mozgósítást igazoló kékszínű 
vagy helyben mar» dó fehérszínű  katonai iratok-
kal, felmentési  vagy rokkantsági bizonyítvá-
nyokkal. 

c) A hadsereg lagjai nyílt paranccsal, szol-
gálati jegygyei igazolják magukat. 

3. Azok, akik még nem szerezhették be a 
személyazonossági, vagy népnyilvántartási bizo-
nyítványaikat azoknak Bzámára elegendők a 
következő bizonylatok: 

a) Vasúti könyvecske tisztek részére. 
b) KiiUntetési könyvecske. 
c) Köztisztviselőknek a szolgálati helyükön 

kiállított könyv. 
d) Nyugdijasoknak a nyugdijkönyv. 
e) Ügyvédeknek az ügyvédi kamarai, 
1) Mérnököknek a mérnökkamarai, 
g) Építészeknek az épitéazi tagsági könyvek. 
h) Orvosoknak az orvosi szaktestület iga-

zolványai. 
i) Egyetemi hallgatóknak az illető fakultás 

mig középiskolai tanulóknak az illetékes iskolai 
igazgatóság által kiállított könyvecskék. 

Magánintézmények által kibocsátott iratok 
nem alkalmasok személyazonoeBág igazolására. 

4. Idegenek a román konzulátus által látta-
mozott útlevéllel, vagy az illetékes rendőrható-
ság által kiállított tartózkodási engedéllyel kell 
igazolják magukat. 

6. Gíptiociikat a motor közlekedési lapja 
ésagépvezettf  hajtási bizonylata igazolja. 

Katonai autóknak különleges számuk van. 
Iosif  Drimba, 

alearedea, 
Csikvármegye prefektusa. 

Figyelmeztetések! 
1. A meggondolatlanul kiejtett beszéd ve-

szélyeztetheti az ember életét. 
2. Gondold meg, hogy hol és mit beszélsz. 
3. Soha nem tudhatod, ki figyeli  beszéded. 
4. Csak egy szervünk szolgál a beszédre, 

kettő a hallásra. 
6. A természet e bölcs elrendezése arra 

kell intsen bennünket, hogy többet hallgassunk, 
mint beszéljünk. 

6. Az okos hallgat és szót fogad. 
7. Kevés beszéd, ritka vétek, sok beszéd 

sürü vétek. 
8. Aki uáját és nyelvét Arii, lelkét Bok 

bajtól védi. 
9. Hogy kívánhatod, hogy máB őrizze tit-

kodat, ha arra saját magad képtelen vagy. 

Iorga meipyitó M k Valenii-fle-munte-lia  n. 
Valenii-de-Munteban ismét megnyílt Iorga 

professzor,  királyi tanácsos szokásos nyári 
szabadegyeteme. Ebből az alkalomból Iorga 
professzor  beszédet intézett a hallgatósághoz és 
többek között ezeket mondotta: 

— A világban ma a leggyülöletesebb esz-
közökkel igyekszik az egyik megölni a másikat, 
hogy földet  hódítson. Nekünk ninca más célunk, 
mint az, hogy megtartsuk, ami a miénk. Néhány 
előadást fogok  itt tartani, amennyire az idők 
itt megengedik majd éB ha nem jönnek olyan 
napok, amilyeneket megérdemelünk, mint ahogy 
a mai szenvedéseinket is megérdemeljük. De 
nem érdemli meg a nemzet, amely minden 
bizonnyal mindent helyrehoz majd, mint ahogy 
az idők folyamán  annyiszor megtette már... Azok, 
akik hibáztak, meg fognak  bűnhődni a vétkükért. 

Iorga tanár a továbbiakban Lengyelország 
törtónaténoic kniAnböző szakaszairól beszélt éB 
aat mutatta ki, hogy Lengyelország feldarabo 
lása a vezetóosztály haszoatalanságának volt 
as eredménye. Ezután igy fo'ytatta: 

— Mi küzdöttünk azérf,  hogy ne jussunk 
el Beszarábia kiürítéséhez. Az átengedés aktusa 
kívül áll mindenféle  felelősségemen,  főként  a 
Király felelősségén.  Mi mindent megtetünk a 
hadseregért, amit kellett: fizettük  a sokféle 
adót és bélyegeket. Hasonlóképpen a király is 
maradéktalanul megtette a kötelességét. Azok, 
akik másképpen cselekedtek, viselik a fjlelós-
séget, fizetni  is fognak  ezért. 

B szédének következő részében Iorga pro-
fesszor  a Bdsszarábiával kapcsolatos oroaz álli 
'ásókkal szállott vitába éB rámutatott, hogy az 
elmúlt 20 év alatt Románia mit tett Basszará-
bia elhanyagolt állapotának javítására, ugyan 
akkor megemlítette, hogy Románia mindenki 
számára nyitva tartolta a Duna torkolatát, 
amelyet most az oroszok abdenki elől el akar-
nak zárni. 

H..K. nmslvet most kettőnk számára aaépltgetünk, be 
Îe5 majd S ü í í ? aat a faragott,  tn'lpánoa bölcsőt a, 
amelynek parányi H» 'el.d'etnl fogja  majd ta-
nítói multam minden drága apróságát. 

Szentpáll Asszonyok! Drága leányok 1 Na ütkoz-
*,t..k me/ bogy ezt kl merem mordanl. D<> én 
ka thóIlkusf'magyar  öatudattal késaülök u| h vatásomr. 
"a kimondom, mert nektek különösen kl kel mondani, 
_ hegy én á báaasaág célját, örömét, biztonságát a 
gyermekben látom - éa Jövő otthonom bölcsőjében 
ennyi apróság fog  rugdalőani ahányat a Jó Ijtenadt 
Akkor Is, ha egy tanttél flntés  kevís les», akkor U, 
ha a aok apróság aok gondot fog  Jelenteni, akkor ls, 
ba aa édssanyal bo dogság a legkegyetlenebb fájdal 
makkal kapcsolódik egybe, akkor la, ha a bölcsé l»g-
gaebb mosolygására koporaó némasága vethet árnyékot. 
Akkor ls, — ha drága Bdesanvám sorsára kell Jutnom, 
akinek életét sírba vitte a 13 lk gyermek és afei-iek 
halálos ágyánál láttam, bogy ml Ba, mikor egy édnv 
anyáuak nehéa örökre elhagyni élő, alró, aokogö gyer-
meket... 

Ilyen gondolatokkal, — boldogságot akaró, da 
mindent elviselő lélekkel, nagyon bízó bittel készülök 
uj otthonomba... Bi'dogsn menyek, mert Isten akaratát 
a szivem parancsát követem. Da saomoruin hagyom Itt 
Szentpált, ahol kedveBek, jók megfrtők  voltatok boazám. 
Most m*g nem búcsúzom, mert külön-külön mind enki-
vel ta'álkoíom még, csak aat kívánom a Nőszövetség-
usk, bogy utódomban muukáBabb, tehetségesebb, jobb 
munkatársat krp'oo, miat én voitam. 

Éi tudim, hogy ottani munkám közben, Bzékely 
anyák között, sokszor fogok  rátok gondolni tzin'páii 
Asszonyok, szén1 páll Leányok. Cslksomlyó szent Asszo-
nyánál Imádkozom majd értetek éa r<sméiem, hogy az 
ő temp'omá'ian, pünkösdi búcsúkor még találkozunk! 

Erősen  o Cei JÍ  Ágnes. 

A női hivatás. 
Rovld hat hónappal ezelőtt, egy napfényes  ok tó 

bari vasárnapon mutatkez am be a Nő zövetséguck. 
Hi emlékeznek még rá, ronugett ektora hangom, mert 
ebben a bemutatkozásban még ott sajgott aa elhagyott 
oithon, a aaékely fanyők,  fcucsu  egy iskolától éa egy 
darab múlttól... 

Akkor még nem gondoltam, hogy ilyen rövid Idő 
múlva viBsaahiv a Székelyföld...  Akkor még nem Ismer 
tem aat a glrbe-görbeuccás, azékelykapna kicsi falut, 
amely ma engem hazavér... Akkor még csak sejtettem, 
bogy egy dombon üldögélő, mosolygós, büsake fabáaban 
rólam Almodnak a azért imádkoznak, hogy a cslksom-
lyól Szűz Mária vezessen engem Csikboraaovába, Bzé-
kely asszonynak. 

S ma, amikor utoljára vagyok a kerelőszsntpáll 
Nőszövetség vasárnapi gyűlésén, husvélrméző aaem-
mai, Isten akaratát betouő meghajlással, cslksomlyót 
Szüa Máriában blaó reménységgel készülök a legszebb 
női blvatáara: háaasságomra. 

Álmodok, álmodoaok.. Sokszor, soka', talán min-
dig. Hluen menyaasaony vagyok... Vonatról, azobám 
csendjéből, aa eaték beazldu hallgatása és B reggel 
aalvem elaő go: dolata ntán aokaaor néaek almogató 
szemmel arra aa erőskezű, földimádó  aaékely tanítóra, 
oki olyan caendea moso'ygáwal épít, rombol, tervez, 
hogy aaép legyen, maleg legyen a fészek,  jövő ottho-
nunk. I yenkor bálatelt lélekkel tekintek Iiten jósága 
felé  és ígérgetem csend*» elfogadással,  bogy én 
ennek a Ifcitasaemü,  Beket hallgató Erőfanek  egésa 
ie kemrael, minden tehetségemmel, gondolatommal éa 
éraéaemmel leseek társa egy életen át... S mikor elfo-
gadom tőle nevét, aa otthonát, a biztos, erőa két kar-
ját, ugyanakkor türelmembe fogadom  eBetleges hibáit ls. 

Amikor leggyöngédebben bfcíe,  ugyanakkor szá-
mítok arra 1B, hogy ea a fai  fi  Bokfzor  leaz fáradt,  talán 
ldages, türelmetlen... Amikor egéBaen üres kézzel be-
társulok B vagyonkájába, akkor gondolok arra IB, hogy 
lehet idő, mikor saűkös lesa a kenyér, nehéa lesa a 
munka, tudom kogy jöhet nyomor, éhség éa akkor 
oekem nemcsak hi keli tartani, han«m erőinak, báto-
rllónak, moaolygősnak kell lennem. Ét amikor lángoló 
hátterű, havas mesBsIrs kéfz  il katonának, akkor ngy 
engedem el, hogy saép arcát esetleg go'yé ruti'ja el, 
acélkarját lesaakltja a véletlen a ha félaaegen,  csonkán 
betegen Jön VÍBBBB, akkor is ő lesa, nekem aa egéaa 
világ.. H» aaép ruháról kell gondoskodnom, ezután már 
nem megjelenésért, nem hlnságbél teaaem, hanem 
aaért, hogy annak a fóiflnek,  aa én férjemnek  csinos, 
mindenkinél rendesebb aaaaonya legyen... Hogy aa B 
pár flllérea  laléaes anyag ne jelentsen neki gondot 
banem büsake mosolygást, 

Elbúcsúzom aa önálló élettől, attól a boldog ér-
zéstől, hogy megkereaem a kenyerem... a ea caak aaért 
fáj,  mert váltást Jelint attél a aok-aok drága soré 
magyartól, akiket tanítottam és akik kBaStt a szent 
páll gyermekek la ott vannak... De hliaem és Imádsá-
gos uarolettol bízom benne, hogy abba a klcal ott-

Rövid hirek. 
A világ visszafojtott  lélekaotlel várja 8 bábrru-

oak mlndn emberi számiláa szerinti utolsó fej  isi tér. 
Általában minden u<y née ti, bogy erre el Is érke-
zett aa utolsó nagy plilanat. Aa Anglia elleni döntő 
roham előkészületei befejeződlek  és csupán a láma 
disl jelre várnát, hogy elinduljon az össztciapás. A 
\liág köavóltmónve ennek a készülődő eBemónycrk a 
hatása aiatt áll. T jijaB várakozáaban és Bzivszoroogán-
sal leBl a pillanatokat, amelyeknek mlnden ke kirobbant-
hatja a veres dramának utolsó felvonását  A« id-ţek 
pattanásig feszül'.ek  és a viharalőttl csend vészas h n-
gulata terjeng a levegőben. A helyzet tulciát eg; el-
it n ember txrtja a kec^beu, H «l?r vez«r és kaocelár 
A jj'ek urra ma!a,oav, hogy mielőtt a tán dnst pa-
raccs elhangzik, aaelóit meg egy kis^retít intcznet 
Angii* józan eszéhez. F.'lszólltj >k, bogy a vérontást 
elkerülendő, vegyen reszt n tl.ág oij^reodev^^nek 
abban-a munkájában, amely egy ig- zcágosabb sí?liem-
ben akarja faiosz'.anl  ínnak javii«. C-'Urebiil tru -. 
vasárnapi rádlóbtszdda uem Bofc  jót ígér. Bir a gzav<»s-
oek ma nincsen különösebb érteke, megla gondolko-
zóba kell esel afölött  n hajtbatatlanság felett,  amelyet 
az angol minisaterelnök vall. Talán percek vagy napok 
válasaianak el attól, bogy megtudjuk a valóságot, 
amely egéiz n elhatározó pil anat If  sa aa egésa embe-
riség pzámára — Mu't vaaarnap Cnurcbul angol minisz-
terelnök rádiószózatot Int-, z >tt BZ a:<gol néphez, amely-
ben bajeientette a háború legelszántabb folytatását. 
Hiogoatatia, hogy Ang ia készenlétben ált ée várja a 
küuöbön álló nigy német támadást, amilyet mindea 
körű menyek között végig harcol. M ódon falut  és min-
den várost védeni fognak  jelentette kl 6a angol mi-
niszterelnök és szívesebben látják Loadonl romokban 
mint aa ellenség keaén. — Manoiloscn román külügy-
mlnisater a bivatala átvételének alkalmival táviratilag 
üdvöaölte Ribbenlrop német külügyminlsaterl és klfb-
jeaéare juttatta a román nép aron érzelmét, amely a 
Németországgal való együttműködést óhajtja. — A 
francia  belpolitikai élet ujjátzírvezéae megindult ts 
az államélet bereedezéBét igyekeznek átgörditeni az 
Ujeurópz alapjaira. A francia  kormánynak erre irá-
nyuló erőfesiiíes'lt  a német és olasa Baj'ó Bok blzml-
matlanaággal szemlé i és csak kötve hisznek abban, 
hogy a regi francia  po'idkusok est aa á szervezési 
végre tudják hajtani. — Ki gondolt volna arra, hogy 
a két FBövelBéges batalom, Anglia és Franciaország 
köaött Ilyen gyorsan összemeg; a barátság. Nem elég, 
hogy az angol hadiflotta  ahol éri, ott uemmlBltl mag 
a franci;»  haditengerészet egységeit. Most aa angoi 
sajtó már e{tsz komolyan blrá'gatja a fratcla  ösBae-
omláa okait. A francia  haditengerészet elavultságában 
látja a bekövetkeaett bajok forrását.  Aat mondják aa 
angol Ispok, hogy a francia  vereség alapoka abban 
tereaandő, hogy a francia  politika aa utóbbi huBa esz-
tendőben mindig c>ak fél  munkát végzett. A Baemre-
hányások egyre sűrűbben hullanak a franciák  fejére, 
akik pedig a régi vitézséggel feküdtek  a német henger 
elejébe. A nagy véráldozat elismerése .helyett aa an-
golok moBt bírálgatnak, ami teljessé tesai a franci« 
tragédiát. — Dilkeleteurópa egyre saerencsésebb h. iv 
aetbe sodródik. A mult hétnek Itmét Brra Irányú t 
minden erőfesaltésn,  hogy a békét fenntarlaák  a világ-
nak ebben B Barkában. Milyen nagysaerű véletlen. Más-
felé  egyenesen öesaebolondltják a népsket. Idelent 
délkeleten pedig minden tekintéllyel rendet éa békét 
biztosítanak Egyébként nem volna baj. Legalább pá-
holyból lehet végignézni a nagy mérkóaéat. Caupán BZ 
a kérdés, milyen árat kell fiietnl  eaért a valósággal 
reánk erő zskolt békéért. Majd meglátjuk a végén. 
— A román sajtóban lehet egésaen jóaan hangokat 
hallani. Pamfil  Sefciru  a Curentul dmü újságban „A 
tornán állam tartalma" elmen clkkeslk. LmaSgeal, 
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hogy ennek aa u] tartalomnak aa alapja a komoly 
munka. Bsósserlnt eneket írja: „Valamennyien meg-
rohanjuk a közhivatalokat, mindnyájan aa állam tlsst-
viselót akarunk lenni ia ha lehetne, leg*slveBebben 
mind Bucureatlben telepednénk le, kevéa munkaórával 
éa elég icabad Idővel a fecaegésekre.  I'ycn egyéni 
törekvésekkel nem lebet megvalósítani a nsclonaîlsta 
állam építő akarat tartslmát. Minden uri lml túlzás 
nélkül, mint valami nagy politikai szükség* BBéget, ujy 
éresnl a hősies lelkület, as ideéllBta törekvés teljes 
hiányát. Apró kis akarások bénítják meg a lelkünket, 
Európában 18 milliónyian vagyunk románok es nem 
csak a népraji i ssám fog  latbaesni Európa q] elrende-
séaénél a román állam határainak megállapításánál, 
hanem politikai értékünk IB. Már pedig a politikai ér-
téket ások as eszmények ssabják meg, amelyek egy 
népet lelkesítenek, az erkölcsi teljesítő képesség éB as 
a képesség, hogy a beret dsskt dó heíyeskedíBt kemény 
munkával helyettesítse.* — Hitler vezér és kancelar 
juliui 19-én ösasehlvta a németbirodalml gyűlést a esen 
bejelentette, bogy a további pusat'tást céltalannak 
látja. Éppen ezért még egy utolsó felhívást  Intés Angliá-
hoz, hogy békésen o'djak meg a függő  kérdésekot. 
Amennyiben ennek cradmánye nem volna, akkor meg-
kezdődik Angüa ellen a nagy német—olass együttes 
roham. 

Uj rádió szaküzletemben 
elvállalok bármilyen javítást. 
Akármilyen tlpuau éa bárkitől 
vett rádiókat leggyoraabban 
(aviiok. 

Uj, naw teljesítményi aUumnlatortölto 
Mezesemmel 
töltést leggyorsabban végzek. 
Minden akkumulátort azonnal 
töltésra kapcsolok. 

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

•a Uri Kaaaino épületében, t régi Balettel 
izemben. 14— 

Villany és villanynélküli 
(gőz) dauer legszebben 
és legtartósabban a 

MIMI női fodrászatban 
= készül 
(Löffler  gyógyasertárral ssombenni sarok.) 

A csikmegyei állami oktatás a mult 
évi iskolai adatok tükrében. 

Nlcolae NastaseEcu megyei tanllgyl felügyelő,  az 
Itteni tanfelügyelőség  vezetője, moat küldötte fel  jelen-
tését a nemsetnavelésügyl mlnlsateriumba, aa állami 
elemi oktatáa mult évi adatairól. Hígy milyen nagy 
erőkifejtésekre  volt képes a kösoktatásügyl kormány-
zat az elemi oktatás államosítása tekintetében, kitűnik 
as egymással ssembeáilltott puszta sssmadatokból. B 
Bzerlnt a megyében 103 falusi,  5 városi éz 61 állami 
óvoda mükcdött a mult iskolai évben, 4G1 tBnltó, ill. 
tanítónő éB 61 óvónő vesetése alatt. A tanase mély sut-
ból férfi  tanerő 246, női tanerő 216 volt. Esael Bsem-
btn as eimnlt Iskolai évben bitvailasos, róm. katolikus 
iskola 36 ÓB két kisdedévé működött egyházközségek 
fenntartásában,  116 tanitó, illetve tanítónővel ÓB két 
óvónővel. A jelentés megemlíti, hogy bár napirenden 
voltak a katonai ösBspontosltásra való behívások, az 
öBBses iskolák zavartalanul működtek, megfelelő  helyet-
tesek alkalmaaáBával. Felnőttek Iskolája a mult év-
ben nem működött. As általános létssámból 661-nek 
kellett volna Ide beiratkozni, azonban ekkora tömeg 
oktatására már nem volt magfelelő  tanssemélyset. 
Különben ls as általános kösmttvelődéai salnvonal elég 
jó a megyében. 

16 községben rendeztek, legtöbb ezetben sz Aatra 
BejiliBegévbl és költségére falusi  továbbképző tanfolya 
mokat, n3?v érduklődés mellett. M^áMapUja a jeien-
téB, hogy Csíkban, eltekintve alig néhány öreg ember-
től, rendszerint havasi pátalorok, — írástudatlan nincs. 

A nemsetnevelésűgyl mlnlsaterlum aaivén hor-
dozza a székelyföldi  á|leml oktatás ügyét — mondji 
a jelentén — amit bizonyít az Is, bogy szegény lsko 
láB gyermekek tankönyvvel való segélyezésére tízezer 
lejt adott. 

As állami Iskolai tatu'ói létszám tekintetében a 
következő érdekes adatokat kSsll a jelentés: 

Beiratkozott 16,360 iBkoláB gyermek. Ebből román 
— a kimutatás és jelentés sserlnt —: 2666, székely 
(.sacul) 12 291, ssáss: 19, zsidó: 342 és más nemzeti-
aégü: 43. 

Az Iskolát rendesen 13,193 tanuló látogatta, — 
Sikerrel vissgásott 10.926, mig Ismétlésre utasíttatott 
4 424. Nagyobb lskolamulasstások különösen as őssl 
ÉB tavasai gazdaaági munka Idején, előfordultak. 

Aa uj elemi oktatási törvény értelmében rddlg 
négy Iskolában létesítettek magyar párhuzamos osstályt, 
melynek élére magyar nemsetlségü tanerőket alkal-
maalak. 64 iskolában heti két érában tanították a ma-
gyar nyelvet — ahogyan a jelentés kősll — minden 
osstályban, a lehetőséghes képest olyan tanerők fel-
használáaával. akik a magyar nyelvet bessélték. 

Egyébként a megyei központi tsnfelűgyelőség 
•gy tanügyi vesotő felügyelőből,  öt alfelügyolóból  és 
•gy Irodai alfelBgyelőMl  áU. (a L) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Gyergyói Bovatunk 

a mai számunktól kesdődőleg megstünlk. Calbv Lajos 
tárBsserkeBB'óaket, aki a gyí rgyol rovatot hosszú időn 
keresstttl annyi sok szerzettel és lelkesedéssel össze-
állította, elhelyezték Focsanlba. E miatt a kényszerek 
miatt kénytelenek vagtonk an áthelyezés tartamára 
ennek a rovatnak állandó jellegű megtartásáról lemon-
dani. 0 yan nyilvánvaló, hogy rgyebet nem tehetünk. 
Hlssen egv hetllrpiak ae éle'e teljes mértékben aa 
nnsetlrn loltU, a i őzért dolgozni akaró emberektől 
függ*  I 'y ? n P«dg egyre kevesetb akad. u'van ritka-
ságok ebben a ml CBlkl közéletünkben, akik tehetse-
güket, toVukat ennek a népnek »z ujaágbotün kerasz-
kül való nevelésére fordítják.  Hi^a-tovább nagyobb 
rltkaFágszámbamenőek a CMby Lajosok, akik Igazán 
minden anyagi ellenazolgáltatáB nélkül áldoznák csak-
nem egész életüket Brrs, bogv tanítói legyenek ennek 
a népnek. Erre p-difi  a nyomtatott jjetü egyik felkínál-
kozó legeredményesebb értékünk. És mégis szedjük 
csak számba ebben as annyi képzelt tehetséget rejte-
gető girbe görbe országuokbBD, kik azok, akik vállal-
nak valamit a közösségnek oa ujságbetün keresztül 
való Irányi*áiáért, neveléséért. Az ember a két kezén 
megszámlálhatja, hogy hányan vannnk Ilyenek, akik 
lelki kónyscerből, népünk l'áiti nseretetbői közmunkát 
vállalnak. Mart máB as élethivatásból újságot Imi éa 
Ismét máa vidéki lapot hétról-bé'.re össselasadnl, a tö-
kéletes magárautaltságnak és róazvételnélküllBégnek 
megfásult  környezetében. Nam sok érzék van ehea a 
mai anyagias világ emberében. Ez a muoka, amit P-
v'dékl njságlráa hozhat, PB csak kellemetlenséget jelent. 
Utána nincsen hasson. No?, nem is zagy a tülekrdéa 
ezea a fronton.  Egyetlen hely, ahol nincsen kenyér-
irigység. mert ennek a munkának nyomában nincsen 
kenyér. Esérl százszorosan értékesek azok az embe-
ri lnk, akik érek bosesu sora óta csinálják eat a fel-
adatot la. Calrá'jék a munks vállalásának önzetlensé-
gével és rol' den hnBzoi néllül va'ó kllátástalanságá-
val. Egyedül a betű Iránti oltbatatlan rajongásból és 
megbccsülésbő'. Nem kell lenézni RB leértékelni ezt e 
munkát, smelyet o'yan sokan nem c'ioá'nak azok közül, 
akiknek pedig egyenesen kötelességük volna. Mondjuk 
csak meg ugy, ahogy van. Az elmu't életünknek egyik 
nagy hibája volt az le, bogy rendszeresen nem karol-
tuk fel  kelő értéke sserlnt azokBt az adottságokat, 
amelyeket a vidéki birlsplrás felkínált.  N*m volt őr-
szolgálat ezen munkafronton.  Hiányzott a megfelelő 
felkéssűltBégelnknek  céltudatos beállítása a vidékenként 
megsservesatt újságírásunkba. Ehelyett magára hagyva 
csinálta ezt a munkát egy pár jó»karatu ember, akik 
a Gondviselésen kívül senki máBnak nem tartoznak 
köszönettel azért, hogy átvészelték újságjaikkal a ne-
héz Időket. 

A msgyar közélettől tehát nem kérünk sokat, 
amikor figyelmét  felhívjuk  asokra, akik a vidéki újság-
betűn keresztül teljesítik a reájuk hírűié kötelességet. 
Ilyen értékünk Cslby Lajos, aki puistán önkéntes kö-
telesség vállalásból foglalt  egy posatot a ml hasábaln-
kon éa lelkiismerettel teljesítette mindaddig, amig sz 
élet másfelé  el nem Bzó'ltotta. 

Hallgatni arany! 

— A „Csiki  Néplap"-hoz.  A .Csíki  Lapok* 
junius 16-iki  számában Kt.  ő.  aláírással  Szövetke-
zeti gazdasági  rendszer  címen  egy oikk-sorozat 
indult  meg. Komoly  felkészültségről  és tudásról 
tanúskodó  iris. A Csíki  Néplap  egyik  azutáni szá-
mában minden  érdembeli  lényeget  kerülő  igazin 
alacsony indulatu  .hozzászólás'  következett.  Üres 
feosegés,  amely mindenben  magán viseli írójának 
tökéletes  fényképét.  Ezúttal  csak  annjit szögezzünk 
le, hogy a beindított  oikksorozatunk  közbejött  aka-
dályok  miatt szakadt  meg. Jövő  számunktél  tovább 
folytatjuk.  Az olvasónak  módjában  lesz megálla-
pítani,  hogy voltaképpen  ki „kötődik"  itt egyre 
szertelenebb  viszketegséggel. 

— Előléptetések és ssemélyi változások a 
csíkszeredai rendörségen. Titu Charsteanu esik-
aseredni rendőrfőnököt  elsőoaatályu rendőrségi titkárrá 
léptette elő a belügyminlsster éa állásában megerősí-
tette. Constantlneücu rendőrkcmlsaárt, a ka*ouFÍ ügy-
osztály vezetőjét előléptették éa a szebeni rendőrség-
hez helyeztek. Gyárfáa  E ek elsőosatályu rendőrtisztet 
ko'oaavárra helyezték át. Ratlu Aurél rendőrségi titkár 
személyében udvarias, a közönBég és a köarend érde-
kében ssolgáló tisztviselőt kapott Csíkszereda. Egy-
idejűleg Lrtzarescu Auról alkomlszárt is a csikaaeredal 
rendőrséghez osztotta be a belügyminisztérium. 

— Aa Aztra kultúregyesület közgyűlést 
tartott. Az ÁBtra kultúregyesület helybeil tagoaata 
Splru Tudor líceumi igazgató elnöklete alatt köagyü-
lést tarolt. Az ügy- es vagyoakeieléal kérdések mag-
vitatáBa után, az isko'áu klvüil népoktatáa kiterjesz-
tése tárgyában fogadott  cl a közgyűlés határozatot. 
E sserlnt a két hetes tanfolyamokat  megrendezik a 
román községek után olyan falvakban  is, ahol a lakos-
ság között több román család található. A számadások 
rendjén megállapította a közgyűlés, hogy a beBsünte-
tett moslelőadások következteben a jövedelem meg-
csappant és a tagd jak szorgalmazására adott utasítást. 

Soha nem tudod ki hallgatja, 
— amit beszélsz. 

— Haaaaság. Nagy R sső főglmnásiuml  tanár 
ÓB György Baba ju'lus hó 20 án tartották esküvőjüket 
Calksserpriábai. 

— Életrevalöan kamatoatatta a gyermek-
áldást egy gyimeel gaadaikodó. Bessámoltunk 
arról, hogy Crăciun Ioan gylmes-rakottvásl gazdálkodó 
tlsennegyedlk gyermeke keresatapjául Papp Danlla ny. 
tábornokot, Marostar-tomány királyi sséktartóját kérte 
fel.  A he'ytartó a ksresstapaaágot elvállalta és Drimba 
Jóasef  megyefőnököt  kérte fel  a saertartáson való réBB-
vételre. A megyefőnök  meg ls jelent éa jelentékeny 
öaasegü késapinst éa gyermekkelengyét adott át B 
sokgyermekes szülőknek, a királyi száktartó nevében. 
Azt I» megemlítettük, hogy Craclunék 13-ik gyerme-
két őfelsége  II Károly király kereeztelte, mely alka-
lommal ugyancsak fejedelmi  ajándékban részesítette a 
szülőket az ország legfőbb  ura. Most derült kl aztán 
hogy Craclunék BB Orsaágőrsserveset legmagasabb pa-
rancsnoksáfát  la felkérték,  hogy vállalja el a kereszt 
apaságot. Teofil  Bldorovicl őrnagy aláírásával moBt 
érkesett meg a válass. hogy a sservezet sslvesen tess 
eleget a kérésnek és 6000 lej késipánst küldött aján-
dékképen. 

Töltö-tollak javítását ós tisztítását 
• á J l a l J a a V á k á r - ü a l e t . 

— Súlyos gépkooBi szerenosétlenség váro-
sunkban. Julius 17-éa este 10 óra körül a Vigadó 
épülete előtt Eu'.yos kimenetelű gépkocsi szerencsét-
lenség történt. Egy katonai autó, amelyet Zelmes 
prázsmárl illetőségű katona-soffór  vezetett, a Szentlé-
lek uccából lefelé  hozta a gépet. Ae autónak nam volt 
rendben a fékje.  A kocsivezető a lejtős útnak a Vigadó 
előtti kanyaru atában elütötte Cozma Vasilét, a hely-
beli katoaal előképzéshez beosztott törzsőrmestert. A 
szerencsétlenség súlyos végű volt. Cozma őrmestert 
lábtöréssel, bordatöréssel, koponyasusidással és belső-
sérülésekkel szállították be a helybeli kórhásba, ahol 
élet-halál között van. A gépkocBl neklszalsdt a Vigadó 
lépcBŐfeljárójának,  amelyet egéssen leütött. A gép első 
része összetört. A soffőr  könnyebb Bérűléaekkel meg-
úszta a szerencsétlenséget. 

— Caikszentmárton éz Cziksaentkirály kö-
aött elvesztette kabatját össses Igaaoló Irataival 
Nagy Jóasef  kocsis. Megtalálót kérik, adja be az lra-
iokat Csth litván belybe'l mászároBhoz, vagy Riszegh 
T>más szentmártonl vendéglőjébe. 

— Ismét megbüntettek egy osángógaadát, 
aki elhagyta osaládjat. Mióta életbelépett aa u| 
büntatótörvénykönyv, mely, szabadságvesztés ia pénz-
büntetéssel tujija a hűtlen elhagyásban bűnösnek ta-
lált élettársat: aa Itteni törvényBsék sűrűn alkalmaasa 
a büntetéseket. Igy két havi elaáráera éa 3000 lej 
pónsbUntetáare ítélte Blnka Tódor gylmeabükki cfángó-
gaadat ls, aki három évvel oaelőtt elhagyta törvényes 
feleségét  ÓB négy gyermekét és egy máálk nővel vad-
háaasaágra lépet. A törvényszék felhívta  figyelmét 
Blnkánénak, hogy tartásdíj megltéléze Iránt 1B indltBon 
keresetet a bíróságnál. 

— Csak a posta siállithat levelet és oso-
magot. A poata veaérlgaagatósága as érvényben levő 
törvények alapján salgoru rendeletet adott kl, amely-
nek értelmében magánssemélyek semllyen körülmények 
kösött nem Baálllthatnak vagy továbbíthatnak csoma-
gokat vagy leveleket. A posta Bslgoru ellenőrsést fog 
beveBOtnl és a kihágókat megbüntetik, a küldeménye-
ket pedig elkobozzák. 

— Eladta a lefoglalt  targyakat. Csillag Imre 
gylmeabükki csángógazdálkodó, mint annyik aok társa, 
nem tanulta meg, hogy a hatóságilag lefoglalt  Ingósá-
gokkal már szabadon nem rendelkezhetik ÓB annak el-
idegenítése büntetést von mage után. Csillag eladta a 
bíróilag lefoglalt  tehenét, két sertését és két ssekér 
ssénáját. Lefoglalt  tárgyak elBlkkasstásáért a törvény-
ssék kit havi elzárásra Ítélte. 



4-fk  oldal 

A gazdaközönség figyelmébe! 
Tisztelettel értesítjük Csíkszereda és 

vidéke gazdaközönaégét, hogy Calktaploeán 
(a Ligati részen) április hónapban üzembe 
helyeztük modera és minden igé-
nyeknek megfeleld  hengeres 

vám-malmunkat, 
ami a közvélemény Bzerint annyira bevált, 
hogy elmondhatjuk, hogy a környék leg-
alkalmasabb vámmalma, melyről a t. gazda-
közönség bármikor meggyőződhet. 

Egyben szives tudomására hozzuk az 
őrlető közönségnek, hogy malmunk, az 
ünnepek kivételévei, mindennap üzem-
b e n v a n , miután a malmoknál szokásos 
Bsezon előtti javitásokat nem szUkBégeB 
eszközölnünk. 

Még arról ÍB biztosítjuk a t. gazda-
közönséget, hogy becsüle tes vámvétel 
mellett 

a legjobb minőségű lisztet 
állítjuk elő és mindenki a Baját gabonájá-
ból őrölt lisztet kapja VÍBBZB. 

A t. gazdaközönség szives pártfogását 
kérik : 

(SÁL ÉS TÁRSAI. 

— Aaonnal megsemmiaitik a junlua 30 an 
lejárt falusi  koroamaongedélyekot. A pénattgy-
mlnlsaterium közölte ea erdélyi p^nzIgyigaEgatós^gok-
ka', hogy a fa'vnl  korcsmák engedélyed, müveket a 
régetbi törvények alapján adiak kl a amelyek 1938. 
október 1-ével visszavontára törültek volca, de több-
aaöri halasztásra 1940 janlus 30 lg érvényb n marad 
tak — aaonnal megsemmisítendők. A kerületi ellen-
őrök megállapítják a kérd'SPS eng'd-slyek tulajdono-
sainak birtokában levő Italok mennyiségét, m'iyet 
oagybin kell cladal, e'leneB»tb!>o a tcrríny rerd-^ze-
zisei 6zarlnt klhágásl jegyzőkönyvet vesznek f-jl.  Az 
igy m ag>:rő»i.endó enged-iiyek f»lcysréaA<<rt  r tartomány 
mellett mbk^dő lil^iíkea Llzot.sághoz kell fordu  rl. 

— Tüa pusztította «I a romani oukorgya 
rat. A R>um"-i ,DnuiU" cu'-orgyaroan iul u< 11 'u 
este 11 ora 30 perckor tüa ütött fc',  mely a 3 un ó 
lejt érő ipüixiet a-i a 8 millió le|t érő berend^a^at 
elpusztította. A tüaben 4 milllé lejt érő nyersanyag IB 
e!pusa nlt. 

— Pénaügyl blraágok falebbeaésénél  a 
hadfelazereleal  kötvényeket lététként névérté-
kükön fogadjak  el. A pénzügyminisztérium rende-
letet bocsátok kl, amely aaerlnt névértékben fogadják 
el letétként a hadfelszerelési  kötvényeket abban ea 
esetben, ha a letétbe tevő Baját jegyaéaéből származ-
nak a kötvinyek. Mivel a hadfelszerelési  kötvényeket 
még nem bocsátották kl, letétként elfogadják  a jegy-
aéa alkalmával kiállított nyugtákat. A pénaügymlnliz 
terlum reodalkeaéae a pénaügyl bírságok ügyeben be-
adott felebbeaéaek  kötelező letétjére vonatkoalk. 

Nézz a munkád után és ne fecsegj. 
— Iámét haláloa gyormokáldoaata van a 

aaülöl gondatlanságnak. Alig van nap, hogy külö-
nösen a Székelyfö'dön  ne jelentenének halá'os gţer-
mek-sasrencsétlenségeket, melyeket legtöbb esetben a 
Baü'.ői gondatlanság idéz elő. Balló Juliázna gyergvó-
aifalvl  aBszooy la őrlaetnélkül hagyta két éven kis-
lányát, aki a Borzom patak partján játszadozott Jíték 
közben a magáradt patakba esett a noKőlt aegitenl 
lehetett volna rajta, belefulladt  ovizbe. Gondatlanság-
ból okoaotl emberölés miatt eljárás lndu't a aaülők 
ellen. 

— Alaptalanul jelontotto fel  a méaaároat. 
Uagvárl Andráa gysrgyóalfalvl  magánzó jelentkezett 
aa ottani csendőrségen éa előadta, bogy Btrlcz Lajos 
méaaároatél bnat vásárolt éa csak ebéd köaben vették 
ésare, hogy a hus romlott volt. áa álló t bűztél egyik 
gyermek husmérgeaeat kapott. Tibb eaer hjea orvosi 
költség merült fel,  mig • gyermek a veszélyen túl-
esett. A viaagálat során a feljelentő  semmivel Brm 
tudta blaonyltani áliitáaait, a su'yosoo mecvádolt mé-
száros viszont tanukkal feaaolta,  hogv mindig frissen 
vágott bust árui. Barlcz Lajos most Ungvári bűnvádi 
felelőaaégrevonáaát  követeli. 

— Aránytalanul magaeak a Saékely földön 
a munkabórok. A muikakró h'ánya mirii arányta-
lanul magaa mnaka- éa napszámbérek alakultak ki a 
Saákelyföldöa,  Laaiáil nem lehet kspnl 100-120 lej?n 
alól. Ebes termsaaeteaen hozzájárul n napi ó'elmezés 
ia megfelelő  pálinka- ad aggal éa dohánv. Kapásnak ÍB 
60—70 lejt fizetnek,  ellátáaon kívül. Még Ilyen magaa 
bérek mellett ia alig lehet napaaámoet kapni. Két-há-
rom hét múlva itt van aa aratás. Kénytelen leaa a 
nagyobb birtokkal readelkeaő gazda réaaibe kiadni a 
gabona aratáaát, mert akkora napaaámbért megfizetni 
nom tnd. 

— Kereakedelmi oégok, üaomok flgyol-
mébe. A Muikaisamara ciikvármegyel kirendeltségé-
hea számos panasz érkezik arrél, bogy az alkalmazot-
taknak a törvóny által biztosított szabadságidőt nam 
akarják aa üzemek megadni. A mnukatörveuyek aa 
alkalmaaottak szabadságát biztosítják Mméen céget 
rra köteleznek, hogy aa alkalmazottak aaabadságoiást 

rendiét évenként táblázatba foglaljáV,  annak egy pél-
dányát bemutassák a Munkakamaráhoa éa egy pe.danyt 
ae üaemnél, látható helyen klföggesrzenek,  bogy arrél 
minden alkalmaaott kellő Időben értesüljön a szabad 
ág Ideiéről. Aa ipari, kereakedalml alkalmazottak éa 

nagántlsztvtee'ők ezlránju panaszaikat terjesaaék a 
Munkakamaráhoa. 

— Fojaaévol vett elégtételt a tiloaba té-
vedt marhak altal elkóvetat mezőkarert. D >r-
vaa JtnoB caikesatoazegl 62 avea gaadákodó mezei 
munkára kiment egyik birtokára. I ja vonó állatjait el-
caapta hogy a füves  meael uton legeljenek. Nem vette 
ésare, hogy állatjai Idóköaben rámentek Bora Dávid 
odavaló Ukéa birtokára. Saóváitáa keletkezett, mely-
nek hevében Bors fejaaél  ragadott éa DarvaBt olyan 
súlyosan megsebesítette, bogy n.htay napi saenvedéa 
után meghalt Bors veres tette ntán elmenekült. A 
csendőrség keresi. 

— Repülöblsottaagok öralk ellen Csíkban 
a 2 aaázalekoa nomaotvedolml adó lorovaaat 
Amint ismeeetea, ezév április elsejétől 2 százalékos 
nemzetvédelmi zdé flsetéaére  vannak kötelezve keres-
kedők, Iparosok, gyárosok, ad ás-vevéssel foglalkozó 
törmelék atb. Aa Illetéket; pénzügyi hatóságokat nem 
elégltetta kl a Csíkban eddig befolyt  nemzetvédelmi 
adó és e miatt intéakedtek a legszigorúbb ellenőrzés 
tekintetében. Tóbb .repülőblzottKég" működik a megye 
tarttletéu éa a helyszínen őrzi ellen a nemzetvédelmi 
adó lefizetését.  Eddig több kihágási jegyzőkönyvet 
vettek fel. 

— Egy 78 évea aggastyan éa ogy 14 évea 
pásztorán dobta el magatói aa életet F*rkaa 
Györgr gycrgyóc.omafalvt  78 uveB gazdámodé mau-
unta, hogy terhére van nehez körüiméayez között élő 
család|ánbk. E miatti eUeaeredssdbeu a csűrben fel 
ikaBBtotta magát — U^yanez-m a napon tzlnlen kö-
téllel vetett veget életsnek 0. G/. cslk»senttamáBÍ 
14 éves pásztorgyermek. A ba ánbányai Térkőn egy 
ftra  akatziotta fel  magát, A megdöbbentő gyermek 
öngyilkosság okat most kutatják a hatóságok. 

— Agyonnyomta a homok. Fjrencz Ká'oly 
gyergyóremetei legeny bo.nokot bányászott a község 
baiáraban Intő homo^bányrbol. JAora homoti'H>ieg 
átátott a rok esőtől és meg tzu t. Amlkor F.-renca 
ebtz a riVeghaz közeledett, az bnom'ott és maga Blá 
temette. Hjitan húztak kl a'óla Megállapítottál-, fcogy 
a balá'OH bale^Ht̂ rt rtnnkii sem t^rh"! feinló  Bsg. 

A falnak is füle van. 
— A tÜaifaolUtaaert.  A tüaifa  nyomorú-ág 

teljes mértekben eléveti >z ároytkál. A nyár derekán 
Cílkbnn, a fa  hwájabsn 1200 leire emelkedőt a türlfa 
ölenkéntl ára. Az állam m?r bMeavatkoaott a tűzifa-
ellátás ügyébe. Annak megkönnyítése érdakébttn se 
erdőlgazgalóságok termelési engedélyeket adtak kl 
Ezael tormái z'lesen nincsen mego'dva a kérdés. A 
munkáskéz éa a fuvar  hiánya következtében arra lehet 
felkéeaülnt,  ho;y a tüaifaeilátás  körüli gondok tovább 
fokoz'diak.  A napokban felkereste  Emui Nsgulescu 
erdóhatóságl főfolügye.'ő  « cslkmcgyel erdőgondooksá-
gokat és ellenőriz:e hogyan hajtották végre a főldml-
veléaűgyl mlnlazterlumzak a lakosság tüalfaellátására 
vonatkozó'ag kiadott reod jlkesését. Magállapltotta. hogy 
aa erdőgondnokaégok minden Btükaéges lntéakedést 
megtettek éa a kilarmaléíre engedélyeaett tűzifa  vág-
tereknek árverés u ján való értékesítése már a napok-
ban kezdetét vesal. A tüaifa  kitermelósl éa fnvaroaást 
majdnem leküadheteilenül megnehealli a muikáB éa 
igasrő hiány, amiért nehezen akad vállalkozó és tz ÍB 
alig köthet f  delőa éa kötelező megállapodást. 

— Haláloa fürdözéaok.  A boszas eoőaésekel 
és viharokat fölváltó  erős napiütéaea Időjárás tömege-
ket csábított a fdrdésre.  A natv fürdésnek  egyetlen 
nap két haláloa á dszata volt. Tusnftdfilrdőo  Mândruţi 
Sándor 6 éves gvermek aa 0 tbc, Pór ik Orosa Dánea 
11 évea fiu  a Marosba fuladt.  A segély kiáltásokra 
előale ő emberek már ciak holttestüket tudták kimen-
teni. A c.sií Szered<1 ügyészség megindította t vlzzgá-
latot. Minden fürdősaeaoo  megkezdje eiőtt fi  {yelnez-
letul azokiut a uagyközösségrt arra, hogy a vlaael a 
legóvatosabban bánjon. A folyóvla  még a legkitűnőbb 
úszót la Igen gyakran mrge ufó  ja. Et/rt sohaaem 
saabad mély vízben virtuikodol, vagy lu'aágosan fel-
hevült állapotban a vlabe ugrálni. A tragédiák legtöbb-
aaör könnyelműségből történnek. IjyekatzUak már a 
gyermekbe belenevelni a folyévlzael  aaemben va'ó kö-
lelea óvatoseá.ot. Njm leaa olyan aok áldozatunk, he 
többet törődünk eaael az olyan aok gyáaat okoaó kér-
dAsBal. 

— Kiadó egy zzo^s konyhás lakáa, Sav. Dr. 
Nsvák Albrr'né caíksaered*l házában. 

_ A „énből kéaaült szappan a némát ve 
KTéazet legújabb meglepeteae. N metora*ágban 
különösen a mo«.arl európai háborúban n»gy J«leolő-
séceel biró pőiaoyagok salutéUkua ke^ltmeryek 
SöeöS nem utolsó helyet focali*  el a ném-t aaintő 
ktseölt szappan. Hogy ea a kéazUm^v mnn'.v rs beva t. 
igazolja aa a hlr, hogy a „F^tlsaureWarkc • m. b. 
H (Wltten) több millió márzával felemelt^alaptőzéjé 
Ba a vállalat 1936-bMt a diiaaeldorfl  P^rsll-Werk-
Hínke! & Co * éa a wittenl „Mierdscha Ş jifouIndui  rle 
fuzlóia  folytán  Jött létre. Az utóbbi vállalat tökélete 
eltette annakidején a zsírsavak gyártásának az uj e já 
ríaát. A wltteii vállalat lékeímilóto mutatja mindenik 
előtt, msauylra a aziavegyésail nsţyobit tőié 
ket ls bífeitetnl  ós nagvobb vállalatok érdek őlis^t 
felkelteni.  A aslrsivak aalntétlkns uton való előállítása 
terméBZ tes-n aavymennyiségben függ  a pirafli  töm g 
gyírtáPtó'. Parafiit  Bain«étlkus u on ma tudvalevőleg a 
szlutétlkus benzinnek a Fiscbir Tropaci eljárással való 
előállltáaáuál nyernak. A gyárosoknak kezdetbea Igen 
nagy gondot okozjtt a magmaradt p»rsfli  nagy maonyl-
Bége. Idővel aaonban fordulat  állott be, amikor egy 
német vegyésa, A. Inbausen e'|árVsa alapján alkerült 
paraflnbél  — a aaénhldrátok oxldálása révén, — aalr-
savat előállítani. Ba • aslrsav képsal ma a német 
eaoppaulpar lgan értékes alapanyagát ÓB bt a aalutétl-
kus benalngyártás ül»d ékeként fannmtradé  par afli  nagy 
mennyiségét tekintjük, ujy ez uj eljárás alkalmazási 
a n4m»tlpsr zsirmsnzylaég azliíségUténik köaayü f̂ d̂ -
aését Jelenti. Vilájos tehát, hoţy a nyersanyagok sza-
badságáért vivott ht'Ciaa kllöaösao a szappaalpsr 
fogja  klhasanáiol az alkatait, miáltal as uj tőkebefek-
tetések révén uj és jelentőségében Is Igw nuy ipar 
ágnál: lelni míg'.'etal aa alapját, a salnsétikus u'oi 
előá ll ott szappan tehát a mosó- és tlsatiló-lpar szá' 
mára saükségea termékek igen értékes alapanyagát 
bi*p<>Kl. 

Publicatiune de licitajie. 
Subsemnatul Dr. Iuliu D c a i notar puMie 

Ia Mercurea Ciuc, Str. I. C. Brátianu No. 57, 
aduc la cu-'oş'intă publici, că in ziua de 29 
Iulie 1940, orele 11 a. m., se vor vind. 
prin licit* ţ-e pubiieft  in conformitate  cu ari. 317 
şi 362 cod. corn., la cererea D ui Spâter G^za 
comerciant de lemne din Ghimeş F.iget, ias Tcma 
şi con u cumpârâtoru ui îo io'ârzi-rf,  entit ;tea 
de 466 m'  lemne cioplitu de brad dela 8 8 cai. 
— 18/20 cm. cu grosime şi dela 4 m. — l i 
m. lungime. 

Leit' ţ a se va ti ce la f-,  ţa locuui ii coirun.̂  
M luuleni ît depo7,itu di lemne din dosul £ 
G. F. R., unde ae afiă  depozitari marfa. 

Preful  de Rtrigare es'e de 1050 Lei pro 
Ui' p'us toate taxe'e şi impozite'e eăt.-e Sta', 
marfa  pu'&idu se vinde şi eub acest prr-ţ. 

Celelalte condiţii de vânzare pot vedea 
ta biroul eubspmnatu'ui şi advocatul Dr. Ilarii 
Debu din Marcurea C>uc, S r. I. C. Bră'iaou 
No. 28. 

Mercurea-Ciuc, U 16 Iulie 1940. 
Notar public: 

Dr. I. Dec ian . 

Győrffy  Lenke, Taplooa, 248. házszám, 
a legteljesebb szakértelemmel vállalja fehér-
nemű ós mindenféle  női felsőruha  készítését 
kézimunkálást, paplankészitést. — Házhoz, 
vidékre is elmegy Bzerény díjazás mellett. 

4 középiskolát végzett, értelmes flut  felvesz 
fényképész-tanalónak,  Biró József 
fényképéwete,  Csíkszereda. 

Sz. 25—940. I. t. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai legelőláreu'at igazgatósága 

egy darab tenyészbika és egy darab kannak 
tartására árlejtést hirdet. A tartásra vonatkozó 
árajánlatok Holló Gábor 1. t. elnökhöz folyó 
év julius hó 30-ig beadhatók. 

Mercurea Cíuc. 1940 julius hó 19. 
Petres József,  Holló Gábor, 

î gyrő. elnök. 

Anunţ. 
Şcoala de Gospodărie rurală Sumu'eu Ciuc, 

doreş'e tă cumpă'ă una trăsură pe harcuri 
pentru doi cai, in stare bună. 

Ofertele  se primesc la cancelaria şcoalei 
páoá la 1 August 1940. 

Direcţiunea. 
M u m m n i r i f  *MI"IÉ"IÉ' t W W W W W W W W W B 

g M O D E L L KALAPOK l 
w tln naposként nj termik oloaé 

árba», 
VBNCZBL TANÁRNÉNÁL 

Ugraaott kéaaftlnok  mlndom-
momü nól kalapok oizörendü 
anyag koaaáadáaával. KaJaMk 
Italakftiaa  a legrövidebb Idő alatt. 
a-Ckw, I. o. Bnttaam (Olmná-

i)-uooa Ul . ai., a Urhán könolébon. 




