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Akik érettünk dolgoznak. 
A Magyar Népközösség, mikor szerveit ki-

építette, ezen szervezettségnek célkitűzéseit a 
kisebbségi sorsban élö magyarság szociális érde-
keinek szolgálatába állította. Azon a helyes 
alapon indult el, hogy mindenki magyar, aki 
annak vallj a magát. Ez azonban csak egyoldalú 
beállítottság. Egyoldalú alaptétel, mert caak 
tételként egymagában állva erőtlen és csak 
akkor IOBZ összerrjü, ha a magát magyarnak 
valld magyar, ennek a ténynek következmé-
nyeit is vállalja. Népe közösségének egycélú 
kötelességét és kötelezettségeit, teljesiti. És 
ami a közösség érdekében éppen ugy fontos, 
mint egyéni érdekére nézve, aláveti magát as 
itt élö magyarság közös akaratának. 

Az itt élA magyarság a népesség viszony-
latában hatalmas tömeg.  Ennek a tömegnek 
saját érdekébén szociális érdekében agyakara-
tuuak kell lennie. A* egy akara*. feltartózhatat-
iao eró. Az erö pîdig siker. A magyarságnak 
kétféle  értékét ismerik el ma mindenü'.t. Az 
erkölciit, amely egy akaratba ludja állítani 
nzociális érdekében és a szellemeit, amely a 
benne élö elhivatottságában a müvelség és ha-
ladás elismert tényezőjévé tette és teszi. 

A Msgyar Népközösség ennek tudatában 
sokszoroztatta táborában népének tömegerejét, 
közössége erejét, hogy célkitűzéseit a magyar-
nág érdekében értékeB eredményekkel valósit-
hassa meg. E; a muaka azonban nemcsak időt 
és türelmet, de kitartást éa tökéletesen kiépí-
tett szervezettséget is követel és egyúttal a 
közösság tömegének megtámsdhatatlan éa meg-
bonthatatlan egy akaratát, amely egyúttal egy 
nég is. Az egységnek indító ereje pedig a népi 
öntudat és népi fegyelmesettaég. 

Az olvasó azonban mindezekhez könnyen 
azt a megjegyzést fűzhetné:  jól van, nem vita-
tom e szavak igazságát, de kérdem a felhozott 
tételek következtében, milyen legyen aB én 
gyakorlati és folyamatos  magatartásom? Minő-
ségem : népi közösaégllnk jelentős alkotó eleme 
vagyok, de kérdem, milyen legyen a kifejezési 
forma  ? 

Ha egy a kötelesség, egynek kell lennie 
a kflleö  megnyilatkozásnak is. A romániai ma-
gyarság népi szervezete élén olyan elhivatott 
felelős  vezetők állanak, akik minden időben 
néptlok érdekeit szolgálják. Eseket a magyar 
vezetőférfiakat  kell megállás, habozás és fenn 
tartás nélkül hiánytalanul követni. 

Jusson eszünkbe, hogy más a vezetőink 
szavának Bulya, cselekedeteinek értéke, ha 
mögöttQk öntudatosan és tömören Borakozik fel 
népUnk minden egyede. SzéteBve, darabokra 
töredezve viszont a vezetők Ogyszolgálata ÍB 
gyenge, erőtlen B nem tudja megközelíteni aet 
a magasebbrendQ életcélt, amit a világ minden 
népe egyformán  vall magáénak: a népi élet 
zavartalan fejlődésének  biztosítása. Amire törek-
szünk immár köatudat és közfogalom;  komoly, 
tartóa munkalehetőségeket, tisztességes nyu 
godt megélhetést, asociális kérdéseink megol-
dását B kulturális elgondolásaink kiéléBét és 
beteljesülését. 

Bizonyára ninca, de nem is lehet, olyan 
gondolkodó férfiú,  aki kétaégbe vonná, vagy 
vonhatná a népek terméaaetes életjog tt. Éppen 
eaért, ai ellen Bem emelhetnek kifogást,  hogyha 
a Romániában élő magyarság ia épitő cseleke-
detekkel gondoskodni óhajt sajátságos életkér-
déaeinek megoldásáról. Mindéiért caak tisztelet 
éa nagyrabecsülés jár. 

Folytassuk tehát békéB munkánkat a hall-
gassunk vezetőinkre, akik őrhelyeinken állva 
egyek azaal a tömeggel, amelynek nevében éa 
érdekében aiólnak éB dolgoinab. 

„Szövetkezeti gazdaság-rendszer" 
(Széljegyzetek) 

II. 
A Calkl Lapok jnnius 16-lkl számában közlemény 

aorozatot Indítottunk, amelyiknek célja lett volna rész-
letesen ismertetni ÓB bírálni a .Magyar Lapok* MÁJUS 
29, 80, 31 lk számában .P.üvetkezeti gazdaság-rend 
szer, különös tekintettel Cslkmegyére" elmen megje-
lent clkksorosatot. 

Első közleményünk megjelenése óta a száguldó 
világesemények gaadaságl életünknek olyan rohanó 
tempóban történő gyökeret átalakítását ké?«ltik elő, 
hogy B tograp gazdaságrecdsserelról ma vitatkozni 
már ciak elméleti síkon lehetne, aminél fontoaabb  és 
bassnosabb teendőink 1B vannak. M4gis, amiért a kér-
dést nem vehetjük le a napirendről, annak oka egy-
részt az, hogy a „C>ikl Naplap* hozzászólója észre-
vételeink kapceái elfogultsággal  éa rosszindulattal 
vádol, másrésat padig a kérdéses cikk a Cs. N. meg-
világításában olyan kor.ünttnek latsaik, amaljltkel 
IdőszerUtlensége dacára Is foglalkozzunk  kell. 

* 

A „Szövetkezeti gazdasági rondczei" clkkirija 
gazdasági eletünk legfőbb  fdladatáoak  mezógaidasá-
guok fürgős  korszerűsítését jelöli m g. Ebben egyet-
értünk a cikkíróval. Koima Ferenc, Vitos Mózes, T, 
Nagy Imre, Bartalla Ágoston és m*B neves székely 
köslrólnk munkái nyomán közismert ÓB általánosan el-
fogadott  tétel es, amelyre azonban csak akkor építhe-
tünk, ha a problémát koséiról lsnurjük. Ismeretlen 
terület ea aaonban a cikkíró előtt, amelyről egy nagy 
tájékozatlanságot eláru'ó kijeleotéeaol sürgősen letér, 
hogy a kereskedelem rövid uton való ellntósése után 
klköBBön kedvenc szigetén, an iparosítás problémájá-
nál. Boha sem volt jó ea a nagy slelsóg I A:íjunk mag 
tehát a mezőgazdaság kérdőénél, ennál ia inkább, 
mert aa IdősaerUtlenaég kérd 'Ba itt nem forog  fenn. 
Mit mond a esersó erről aa alap-problémáról? 

M jBŐgazdaBáguok hátramaredottaágának okát a 
ssersó abban látja, hogy ,:a eisvult módszerek és 
eszközök alkalmazása a mezőgazdaságban csekély jöve-
delmet hoz, viszont a kevés jövedelmezőség nem ad 
lehetőséget a gép stb. stb. baizerzésére " Kl is mondja 
a szentenciát: Mezőgazdaságunk e mi itt a tehetetlen-
ségi állapot miatt Baját erejéből koraserü fej  ődéare 
képtelen, tehát: a Begitéanek ktvü ről kell jönnie és-
psdlg Csíkban főleg  a faipartól. 

Est a bemocdist — ne vegye tiszteletlenségnek 
a Cs. N. hozzászólója — késből kootráziu'i meg: 

Egy gazdasági egységet alkotó vidék mezőgazda-
ságának éa Iparának öaBsefCggésel  és egymáBra való 
hatásai kétségtelenek. Esek aa összefüggések  éa egy-
másra hatások azonban általánosságban nem ugy jelent-
keznek, ahogy a cikkíró értelmezi. N*m az Ipar teremti 
meg a mezőgazdaságot, banam éppen fordítva:  a fejlett 
mezőgazdaság adja a megfelelő  iparágak alapfeltételeit. 
Hiu ábránd aat képzelni, bogy pl. egy gyapjufonó  üzem 
felállítása  vármegyénkben, vagy bárhol, a jnhtenyész 
téB rohamoa fejlődésit  vonná maga után, ha erra egyéb-
ként a fejlődés  alapfeltételei  nincsenek meg Mik esek 
aa alapfeltételek?  A terméezetl adottságokon kívül 
elsősorban a nép gazdasági tulturája, lelki beál ltott-
sága ÓB Ciak harmad vagy negyedBorban, kivételes 
euetben a „kívülről jövő segítség', amit a szerző egye-
düli mentsegként sürget. 

Annak Igazolásául, hogy ez a kívülről jövő segít-
ség hatáBaiban mennyire károa lehet, Bsolgáljon intő-
peldául éppen a gyergyói medence népi életének utolsó 
másfél  évtizede. Emlékezzünk a fa-konjunktura  virágzó 
eveire, amikor aa Ipar ontotta a pénzt zaldának, szé-
kelynek egyaránt. A nagy pénsbózég, .a kívülről jött 
BegiiBég* mennyiben vitte előbbre mezőgazdaságunkat? 
A napi 500 vagy 1000 lejes keresetekből cslnáliuak-e 
egyetlen ésBzerü mezőgazdasági befektetÓBt  ls, vettünk-e 
egyetlen mszőgazdaBágl gépat is ? Fenét vettünk, ami 
volt, eat la sutba dobtuk 1 Kimondottuk, bogy nem ér-
demea Oyergyóban gasdálkodnl, mert abból nem lehet 
megélni, az őal földszeretet,  amely népi karakterünk 
legsaebb alapvető jellemvonása volt, kezdett meginogni 
ea öngyilkos jelszó köatudatba való dobása miatt. A 
rohamos erkölcsi zülléEnek közeledtének előrevetett 
árnyéka adta ssájára egyik vefletőemberünknek  aat 
a aok Igazságot klfejeső  keserű klfakadást,  hogy amig 
a gyergyói bérceken egyetlen fenyő  lesz, nem lehít itt 
rendes gazdasági éB erkölcaöB népéletről beszélni. Ez 
a keserű klfakadás  as igazságnak csak egyik részét 
mutatja ugyan, de élesen rávilágít mezőgaidaségl éle-
tünknek éB faiparunknak  egymásra való hatására, kü-
lönöaen abból a Bsempontból, ihsgyan a cikkíró aat 
elrendeanl szeretné, t. I. hogy a mezőgazdaság az ön-
erejéből életképtelen, gyámolltásra Bsoruló kiskorú, a 
faipar  pedig a segltőképss gyám'zűlő. Eanek a gon-
dolatnak tudatosítása, a cikkíró meaőgazdaságl clrculuB 
vltlosuz elmélete, más csomagolásban ngyanaa a kár-
tékony halára méreg éa bBaSa tudatlanság, mint a 

fent  Idézett öngyilkos jelazó, t. 1. bogy a mezőgazda-
aágból nem lehet megélni Qyergyóban. 

Ismételten leszögezzük, hogy e nép gaadaaágl éa 
azelleml gyarapodásának alappillére a mezőgazdaság. 
Ennek első éa legfontosabb  faltétele  a mezőgazdasági 
kultura, a szaktudás, amit sem pénzzel aem gépekkel 
nem lehet pótolni. A szaktudáa meghozza a több és 
jobb termelést, az pedig az anyagi megerősödés alap-
feltételeit.  Maaőgazdaaágl életünknek fejlettebb  mező-
gazdasági kultura .által önmagából kell megujulnla. 
Egyéb gazdasági erőforrásaink,  mint erdőgazdaság, 
háziipar Btb. a cál szolgálatába móddal való beállítása 
ezt a megujuláat elő kell, hogy segítse, de a hangsúly 
a meaőgazdaságon van, gazdasági életünk rltmuBát 
ennek kell megadnia. Gazdasági problémáinkat bár-
milyen Baéles ÖBBsefUggéaekben  csak ebből a szem-
pontból saabad megítélnünk. Minden máa aaempont 
mesterkélt előtérbe tolása rosBs szolgálatot tesz, bo-
mályoBitja a főkérdés  tlsstánlátását. 

A saját erejéből megujulnl képes mezőgazdaságra 
felépített  gazdaBágl rendszer az egyedüli, ami nakünk 
csíkiaknak és aa egésa székelységnek ls megfelel. 
Hibás éa hasaontalan minden klaérleteaéa, gaadaaágl 
rendszer, ha egyébként önmagában jó, a közgazdaság 
törvényeinek megfelelően,  éssszarü felépítésű  volna la, 
ha megalkotója nem iamerl a néplélek alkotó öastöneit. 
amelyek csak a neki megfelalő  gasdaságl rendsserben 
tudnak megnyilatkozni éz fejlődni,  B melyek a fejlő-
dje helyeB Irányát és ütemét megadják. 

A „Magyar Lapok' cikkírója előtt ea a szampont 
Ismeretlen. K -tö. 

Rövid fairek. 
Hitler német birodalmi veaér éa kancellár besséde 

a mult pénteki napon, jullns 19 án elhangaott. A be-
szédet már türelmetlenül várta a világ közvéleménye. 
Mindenki tudia, hogy Hitler az Anglia elleni nagy tá-
madás előtt beszélni fog.  Nos, ez a besBéd elhangzott. 
Nincaen ember, aki ízt a beszédet BZ elhangzása után 
pár órával ne ismerte volna. Utána napokon kereaztüi 
vlsBBafojtott  lélekaettúl várta a világ, hogy ml lesz aa 
angol válaBB a Hitler bessédére. Ma már ez ia Izme-
risttM. Hillfex  angol külügyminiszter julius 22-án, hét-
főn  este rádióbeszédet mondott, amely a H.iler beszéd 
válaaaának tekintendő. Hilifsx  leszögesl, hogy a Brit 
birodalom soha nem fogja  elfogadni  Hitler kancalár 
uj világát es UIOÍBO leheletéig küzd ellene. Más szóval 
Anglia amellett döntött, hogy a háborút folytatni  akarja. 
Háiom napi szorongó érzés után tehát ismét tisztán 
áll a háború ügye, Következik a dönlő roham Anglia 
ellen. Es volna a háború U'O'BÓ fejezete.  Természete-
sen nem lehet tudni azt, hogy merről Indul meg a 
támadás. Egy biztos, bogy a kesdeményasés a Hitler 
kezében van. L?het, hogy a szigetország megtámadása 
előtt a német hadsereg leronhanja Gibraltárt. A néme-
tek egy pár UycnsBTÜ meglepetést már rendeatek eb-
ben a háborúban. Moat Blncsen klsárva. Mindenesetre 
a német-angol lessámolásnak rövidesen el kell követ-
kezzen. Mág pedig a legközelebbi pénteken, mert Hit-
ler elgondolása saeriat aaeptember l-re a háborúnak 
ba keil fejeződnie.  Addig pedig alig van öt hét. Nem 
vitás, bogy ez a követkrző pár bét Ismét a világtör-
ténelem épylk legborzalmasabb Időszakát taríogatja 
az emberiség számára. Egyébként a tengelyhatalmak 
sajtója ls végleges elutasításnak tekinti Hallfex  bessé-
dét. Mijd a történelem bizonyítani fogja  kinek volt 
igaza Német körök hangoztatják, hogy az angol nép 
a választ most már nem Írásban éB nem szóban fogja 
megkapni. 

— Amerika pedig egyre határozottabban körvo-
nalazza álláspontját. As amerikai köztársaságnak ha-
vannai értekezletén az Egyesült Államok külügyminisz-
tere kijelentette, hogy Amerikának nincsen aaándéká-
ban beleszólni BB európai háborúba. És hogy Anglia 
ennek dacára a legmerevebb elaárkoaás hangján fogadta 
Hitler berzídit, nem lehet megérteni, hogy miben re-
ménykedhet. Hlaaen Németorsság Ismételten hangos-
tatja, hogy nem aaándika, az angol világbirodalom 
BzéteséBének előmozdítása. Es mégis vállalni egy olyan 
pusBtuláat, amilyent a tengelyhatalmak most elkövet-
keaő válaaaa jelenthet, alig érti meg aa ember más-
képpen, csak ha feltételezi,  hogy Anglia diplomáciai 
kártyakeveréeének ujabb özazebolondltó lehetőségeiben 
bizakodva, vállalja aa elkövetkező háborúz szörnyű-
ségeket. 

A targu-muresl (marosvásárhelyi) ke-
reskedelmi és iparkamara közleményei. 

— Az érdekeltek tudomázára hozzuk, hogv a 
munkaügyi mlnlaater az 1940 Jullua 13-án kelt 27297 
BZ. határozatával a fűszer,  hentesáru, sajtfélék,  termény, 
tojás és tej üzleteknek, valamint a borraktáraknak ugy 
a déli, mint as esti sárira után 80 pere meghosasabbl-
táat engedélyesett. 
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Útban az ég felé. 
XIII. 

Kodvono könyvem-. aa Evangélium. 
J61 bevált uállólge: Mondd meg, mit olvasol és 

én megmondom, kl végy. Mert ahogy as étel táplálja, 
alakltja a testünket, ngy as olvasmányok szellemi éle-
tünket fenntartják  éa befolyásolják.  Nagyon fontos, 
bogy aa ember tápláló és egésaaégea ételeket vegyen 
magáhoa, mort a mérgea tartóimnak károa hatáanak, 
betegaéget. aót halált okoanak; épp oly alsó érdekű, 
hogy olvasmányainkat la megválogaaank, mert nem-
csak aa oiombetü mérgen, hanem a betű mögül ki-
áradó saellem la képeB ártani. Amit olvasunk, aat agynnk 
feldolgoaaa,  magáévá teaal. Mint a kenyér vérré loaa, 
ugy ea aaelleml klncaflnkké  válik a ea Járja át gondo-
latainkat, eat fejeaaűk  kl aaavalnkkal, ea irányltja tet-
teinket. Aaért nem mindegy, hogy mit olvasunk, mert 
felelések  vagynnk a társadalomért. Aki hagymát eaalk, 
aaája hagy másságot lehel ki, aki erkölcstelen, vallás-
talan könyveket olvaa, annak ajka, tolla aaelleml bflat 
árasat maga körűi. „A Máj e aalv bőségéből szól", a 
tollat a lélek veaetl. .Nem aa fertőal  meg aa embert, 
•ml B szájba bemegy, hanem ami onnan kijön" — 
állapltja meg belyeaen ea Iateni meater. 

Tüdőbajt, tifuaat  a más nagy betegaégeket baclllu-
sok terjeaatlk, ugy vannak aaelleml baclllnaok, melyek 
aaathelata-kolerát, kommualata-leprát s szabadkőműves-
ség liberális szellemének bélpoklosráját Idézik elé. — 
Bzabadsaerelem, ptjtáa B próbaháaaBság, nemi aberrá-
ciók, háaaaBágl elválások, nyílt CBalás, slkkaBatás, annyi 
öngyilkosság, különféle  mániák, sokféle  Baenvedély 
elharapódzása mind a ponyvairodalom toraszülöttei. 
Bok könyvre, ujságrB, lapra, fűsetre  nyugodtan rá 
lehetne Írni: Vigyázat, méregI Az Ilyeneknek nem a 
tartalma nyom a latba, hanem a Bulya. Tüzgynitáara 
jó, mágia a fiatalság  vérét, esaét gyújtja lángra a égeti 
el Jövőjét. 

A betű öl. Megöli a magasröptű gondolatokat, 
kiirtja a szellem nemes palántált. Aki olvaa ilyen könnyű 
fajsúlyú  dolgokat, könnyelmű, léha, komolytalan egyén 
válik belőle. Madarat tolláréi, embert barátjárói lehet 
megismerni. Aki olvaa, annak írójával köt barátságot 
a lassankint annak Bzokáaalt sajátítja el. 

Korunkat nyugodtan rongyaaáaadnak hívhatjuk, 
mert aoba annyi aajtótsrmék nem került forgelomba, 
már pedig a papirost Jobbára rongyból gyártják. Aaért 
olyan rongyos a mai ember aaelleml, lelki, erkölcsi 
élete la 1 össae-vlBsaa olvas tücaköt-bogarat, megfog 
minden agarat, mint aki mindem Össaeeaalk, megfekszi 
a gyomrát a Eokféle  élei, ugy a mai embernek meg' 
feküdte  aa agyát a sok betű aaért vesaett meg tőle 
a most BZ ldeggyógyásaaton hűsölnek. 

Van egy könyv, melynek mind» lapjáról saellem, 
élet árad felénk,  minden betűje melegséget lep a szi-
vünkbe, amely mindig megnyugtat a örömre hangolja 
lelkünket. Bz a könyv az Evangélium. Örömhír, melyet 
az Ur Jézus tanított éa hirdetőit. Emberek vállalat-
nak véleményükön, az írók Irányt, néaletet cserinek, 
de ea a könyv váltoaatlanul ugyanaa marad. „Éj és 
föld  elmúlnak, de aa én igéim el nem múlnak*, vallja 
róla KrUz.us. Szellemi Igényeket tökéletesen kielégít, 
embereket kibékít Borankkal, bűnösöket megjavít a Jó 
útra térit. Mindenki áldja, aki csak keaébe vette éa 
olvasta caak egyszer la. „Igy még ember nem beBaélf, 
mondták Jéausról abban aa időben, ml m°g hoaaá-
tehetjük: Igy még ember nem Irt. Nem is Írhatott, 
mert ő Istenember voltl Az evangélium Isten vára, 
mely máa világba vezst. Saent Ágoston Is a világ 
aaannyében vergődve, elővette aa evangéliumot, re-
mélve, hogy vigaszt merít, de kéaőbb megvallotta, 
hogy aa evaigellumban olyan épületre akadt, melynek 
alacaony a bejárata, mivel nem akart meghajolni, hogy 
beléphessen, fenséges  s titokzatos értelmébe nem tndott 
behatolni. Csak mikor aláaatoaan hitt, nyilt meg aa 
"jté. Lavalllere Era 1b csak akkor tudta s Ismerte 
meg, hogy ml ea Igaal aalv öröm, mikor a világias 
olvaBmányokkal felhagyva,  kedvenc könyvét aa Evan-
géliumot keaébe vette, mely lelkét B mennyorsaág 
örömeivel töltötte el. 

Körösi  Lajos. 

I M r a a csíkszeredai Dal- és Zemlet. 
— „4 Hargita alján, mig dalnokok élnek, 
Csak boldog időkről beszéljen az ének I..." 

Ez a jeligéje a Csíkszeredai Dal- éB Zsne-
egyletnek. Néhai jó KaBBai Lajos kanonok, ny. 
fógimn.  igazgató a szerzője. Bz a saékely Dil-
éB Zeneegylet, melyet ezelőtt 50 esztendővel 
hívtak életre minden azépért, nemesért lelke-
sedni tudó elődök, 1890 ben alakult. A magyar 
dal- és zeneművészet terjesztését és fejleszté-
sét tűzte ki oólul. Bit a cMt kezdetben csak 
helyi jelentőségű keretek között munkálta, de 
1910 év tavaszán újjászervezett formájában  már 
BzélesebbkörQ tevekenységbe kezd. 1913 ban 
részt vesz a brassói Magyar Dalárda 50 éves 
jubileumán, 1914 ben ünnepélyes keretek között 
zászlót szentel s a nagy világégés után, zász< 
lója fennen  lobogtatásával a esikszentmártoni 
aknak, csiksomlyóiaknak, szépvizieknekés csík-
szentdomokosiaknak szerez a magyar dal szép 
ségével és erejével nagy erkölcsi sikert elért 
emlékezetes kulturestéket. 

Azonban nemcsak a város közelében fejt 
ki számottevő és népszerűsítő tevékenységet, 
hanem ellátogat OyergyószentmiklÓBra, majd 
Kézdivásárhelyre is, az ottani daloB egyesüle-
tek jubileumi ünnepségeire. 1923 tói kezdődő-
leg már az országos megmozdulásokból is ki-
veszi részét. £bben az évben résztvesz a ko-
lozsvári első, 1928-ban a marosvásárhelyi má-
sodik és 1935 ben ugyancsak a marosvásárhelyi 
ötödik országos dalosversenyen. Valamennyi 
alkalommal derekasan megállta helyét. 

Az első versenyen jegyzőkönyvi d'ciéretet 
kapott. A má°odikon elnyerte a vegyeskarok 
első csoportjának első dijait. Az 1935 beli or-
szágos versenyen pedig a férfikarok  elBŐ cso-
portjának első diját hozta el. 

Eienkivfll  1937 ben rész'vett a brassói 
Katolikus Naggyü'és daloBünnepén, ahol nagy-
sikerű dalszámaiv.il általános elismerést kel'ett. 
1939 ben pedig a helyi katolikus nagygyűlés 
díszelőadásán, legutóbb pedig a segesvári Petőfi 
ünnepMy díszhangversenyén remekelt. 

Ezek tevékenységinek vázlatos, negyobb 
eseményei, de ezenkívül számtalan magsBszin-
vonalú hangversenyen, több színdarab és dalmű 
megrendezésével irta be nevét a csiki székely 
kulturmozgalmak történetébe. 

Minden idők történetében sok volt ötven 
esztendő A mai korban még jelentősebb dátum. 
Nehéz időket élűnk. Nem tudjuk, hogy a titok 
zatos jövő mit tartogat számunkra. Ezek a bi 
zonytalan idők tehát nem alkalmasak a nagyobb-
szabású és nyilvánosaDb ünneplésre. Azonban 
az események krónikásának nem szabad eleik-
lania félszázad  kulturmunkáBSága fölött.  Lélek-
ben, bensőségesen ünnepelje tehát a nagymultu 
Csíkszeredai Dal- és Zíneegylet félszázados 
jubileumát a nemcsak a város hanem az egész 
megye Bzékely lakóssága. Ne feledje  el, hogy 
a mu'.t emiékein épül fel  a jövő és félévszázad 
szép emlékeiben való felüdülésre,  megerősö 
désére szűk Bég van, hogy felvértezve  elébe 
nézhessen az élet jövő megpróbáltatásinak. 

(a. i.) 

Rendelet a feuverek  taoliiatásártíl. 
Curnlcloiu Qrlgore tábornok a követkeaőket ren-

delte el: 
1. Az ösBaea vadása-, védelmi- éa céllövő fegyve-

rek, hábornB emlékek, rlasató fegyverek  éa lőaaerek 
tartáal éa viselési engedélyei továbbra la érvénytelenek. 

2 Valamennyi engedéllyel, vagy eogfd'ly  nélkül 
tartott fegyvert,  a Jelen rendelet köaaétételélól aaáml-
totl 10 napon belül a rendőrségen vagy • caendőrör-
Bökön be kell Baolgáltatnl. 

3. Vadáaa éa védekeaő fegyverek  tartéaára éa vlae-
léaíra szóló külön engedélyeket, a belügyminisztérium 
erre vonatkozó különleges rendelkeaéaének betartásával 
a megytfőnökaégek  éa a fővároti  rendőrfőnöknél  bo-
caáthat kl. 

4. Jalon rendelkeznek megsaegőlt, még ha caak 
hanyaga ágból történt ia aa, 2 évi börtönbüntetéssel éa 
a II. Carol bűntetőtörvénykönyv 25. Baakasaában előirt 
mellékbttntetéaael anjtják. 

6. Baeknek a kihágásoknak • megállapítása a 
rendőri, katonai éa Herendi hatéaácok hatáskörébe 
tartozik. A kihágások elkövetőit a II. Carol katonai 
törvénykönyv 117. azakaaaénak értelmében hadltBrvény-
azék elé állítják. 

6. Jjlon rendelet a köaaététel napjátéi lép életbe. 

Különvéleményt jelentek 
V innak a knllnrának úgynevezett .áldásai'.  Eaek 

elméletben csupa jó tulajdonságra! bírnak. Gyakorlat-
ban aaonban fordítva  la lebet. Msgengedem, sokBzor 
azok hllájából, akik helytelenül élnek velük. 

Ide a tova 15 eaatendeje, bogy áldáaalban rÓBzs-
Blt a rádiónak  nevezett kikiáltó láda. Nélküle különc-
tanyának arámit a lakás vagy sötét szegénvaégről 
tanúskodik. Aa antennák keresatűl-kosnl huzódó:drótjal 
Jellemnői lettek korunknak, akárcsak régi, jobb Idők-
nek a borvlz B bor vagv B aarkantyna csizma. A rádió 
sikerrel helyettesíti a híreket kikiáltó doboat, aa uccal 
verklit, aa ujBágot, nyelvmestert, tornatanárt, BŐI a 
konyhamestert la oly háaaknál, ahol kenybálkodáa a 
háalasaaonynak gyenge oldala, Gyermektelen háaakboa 
aaállt lármát, szelleme» társalgást oly társaaágoknak, 
ahol ea ritka vendég. És Igy tovább. 

Rádióról ciak Ba elragadtatáa banelán raokáa 
nyllatkoaol. Merjek máaképpen beaaélnl? Hogy mik B 
rádió áldáaal. mindenki tudja éa mondja. Csak BITÓI 
feledkeanek  meg, btgy hátrányai it lehetnek.  Hát 
én eaeket próbá om caokorba izdni éa eaael — legyen 
aminek lennie kell — a rádió  ilditotaágit  illetőleg 
külön  véleményt  jelentek... 

Nsm azaal keadem, hogy a rádiót, mint állandó 
kösotendelleni  kihágót,  megvádolom mindazon kelle-
metlenaégekkel, melyek a különben la Idegea modern 
omber ldegaetének állandó bomlásával járnak. Sokkal 

inkább, mint az iltalénoa  zenei kultura  megölije 
nyomja a gyomromat. Bo'.dogu't uflkoromban,  (ami 
még a nagy bábom előtti, rádiótlan, aasz barbir korra 
esik) kutyaköteleaaég volt a aenel tanu'âB, azenetudás 
a tömegek általános müvellságéhea ţ»rtozot A csalá-
dok életéhez tartozott a aena éa amll szétzilált a csa-
ládi élet már ekkor kifelé  mutató irányzata, sokszor 
a családi aenében találta meg újból egyaégét. Ezt pe-
dig a rádlo egyszerűen - kivégezte. Lehet; kogy akik 
ma rádiót hallgatnak, Toacanlnlvel hallgatják a berlini 
szimfonikusokat  éa ea blatosan nagy élmény aa arra 
éretteknek. Legtöbb embernek Bzonban Idegen aonge-
mény. Réaaben hiányzik BB ehh-z azükaégea aenel 
műveltség, másrézat pedig aaért (Igaaoljon mindenki, 
aki maga ia szokott aenélnl), mert a magam tzimara 
igazibb zenei élmény, ha keadetlegeaen bár, de ma-
gam játszom egjszerű dolgot, mintha Id9gen meste-
rek Bnlyoa klasszikusokat aengenek fülembe. 

Szinte hallom aa ellenvetéBt: ha Így van, eggyel 
több ok, bogy a tömegek aenel műveltséginek szolgá-
latába álljon olvan mindenkinek hozzáférhető  esnkö»,, 
mint a rádlé. Hiszen aenel azempontból a kontár házi 
muiBlkálgatáa nem nyereség, a cél Inkább aa, hogy a 
tömegek is eljussanak a nagymesterek megértéséig! 
Ea Iga», de sz ls igaz, hogy az átlagember  zenei 
élményét  nem a zenei szempontok  magastiga  azabja 
meg. Mind aengh^t neki Bach, ba ő nem érti I Akt 
• nem zenélő tömeg aaámára .magasabb aenel saem-
pontokal" akar érvényesíteni, arra áBltva rákattintják 
a masinát. Legfeljebb  ssoobok nevelődnek L x<>on-
pzerü müveltaégre, kik tudják, hogy egv bizonyos Bich 
n»vU szerzőről c«k elragadtatva Illik beBzélnl, ami 
végeredményben Bzlntén nem nyereaég éa nem kár-
pótlás aa átlagember egyazerű, de valódi  zerel él-
ményéért. 

Ám, mondhatná valaki, a rAdló nem e'lecBége 
ennek Hljz°n i'ppsn elég egyszerű, családi znnét 
közvetít. Aztán akinek tetBBik, ma IB muzsikálhat ma-
gának. Csakhogy a tapasztalat fzmint  a rádió nem túr 
konkurrenoi'tt.  RiszbHO mert a családi latái egy-
szerre rendszerint etek egyféle  ordítást bir el. Máa-
rénz', mert lebengerli,  elkedvetleníti  ez itlagzenészt. 
Migam azóta nem hegedülök, mióta kedve darabjai-
mat a rádióban oagymeaterektől hallom. Nagy élvéét 
ez, d? vajon kirpótláa  magamnak  a magam játé-
káért?...  Hányan lehetnek kivülem hasonlóképpen ? 

Bzony kár a családi zene-együttesekért és >ár 
aa elhallgató átlagaenéazekért M rt ha ilyenek nlrcs--
neV, a művészek la közönségüket vefztlk.  Ne  bigy-
jük,  hogy aki mage it nem játtzotte,  a rádió'jól 
hallgatni,  érteni, élvezni fogjap'.  Mmdelsohn E moh 
heg; düVonc-rtjéi 1 Tilán fa  figyel  egy-egy dallamára, 
d^ a nsgy mü eiőtt értelmetUnül á l, mint BZ Od'sszsla 
előtt az, aki nem Iu1 görögül. A rádión nevelt uj nem-
zedék p°dlg sobs»era fogja  ezeket próbálgatni, mert 
nem tanul zenét. Higv nagy művészek jó közönségre 
ta'á'janak, BO"I sok jó átlátZM^sz közepes műveltsé-
gire vsn azütB^g. Eit pedig kizáró'ag a aenetanuláB 
adja meg, • r dlóhallgstás sohasem. 

A rádió betörése elő't minden városnak vagy 
falunak  jó műkedvelő zenekara volt. Magam még hal-
ottam jó Beethoven, Bach, Llcz elónd^st jelentékte-
len vidéki műkedvelők dobogójáról. Ezek a zenekarok 
ma kimúltak utánpótláB hljján. Az öregebb muzslku-o': 
zsnel igényeit a rádió elégíti kl. nem hajtja őket pró-
bákre n zene éheden havon, c*atakon át, mint annak 
szép Idáján. A fiataloknak  pedig nincsenek is aeu»i 
igényeik. Vagy profeszioDÍstá>r,  vagy nem érdekli 6k jt 
a aene, mely a rádió konaerves skatulyájából jör. Akit 
a zene ez?relmeaelvá vállak volna, ba maguk  vesz'k 
keiükbe a vonót, sietve ppo-'hírszolgálat után fordít-
ják a maBlna gombját, ha véletlenül Opus, Fuga,  Adagio 
Baavakat hallanak. 

Hiába, uj aenel anyagot n*m Iihît megismerni 
rádión. Régen iamertet hallgatni élvezet. De hol van 
moat már aa a aenésa nemzedék, melynek a rádió 
programmja — Ismert anyag? 

Bizony a rádió a jövő eenéjének nyak tilója. Oép, 
mely megrabolja aa embert a legmélyebb élménytő 
ae önmagából áradó, öamagát megszólító, önmagának 
legjobb zenétől, mely ba hallgató füUknek  gyatra IB, 
mégis egyedül a maga zenéje. 

R'gen, ha sorsunk társaságba vitt, a jelenlevők 
kénytelenek voltunk egymással foglalkozni.  Sok fel 
nem té'elezett emberi értéket fedeztünk  Igy fel  egy-
másban, köz lebb sodródva erymáaboa, minthogy a 
távolság nyomható csendjét kitölteni nem tudtuk. Ua 
másként VBD I Legeké mozdulat a rádiót Inditja meg. 
Vége  a csendnek,  mely régen aa embereket köaelebb 
vitte egymáshoz 

Jiialésű ember ugyan nem rádlóaik társaságban. 
Legalább la ez vo'na a szabály. Tapasztaljuk mind-
amellett, hogy a modern ember nem Bokáig birja a 
cserdít. E<ymáa közelségét aem aokálg bírja el csend-
ben. IdegeB türelmetlensége mindig uj élményt  baj-
aaoi, önmaga éB embertársai elől a rádló-orditáa vas-
függönye  mögé menekül. Eonek lehetőségére ia klaá-
ró.ag a rádió tanított meg bennünket... 

A rádiózás  vaafüggönye  a családok belaő életében 
IB aaerepel. Családi perpatvarok orvoaaága régebben 
a csendes együttlét volt Ztjban lehet haragudni, da 
próbáljuk meg csendben l Ma misem könnyebb a hara-
gosnak, mint beleköoyökö nl a hangszóróba, lebocsá-
tani mtga köaé a hing rettenetes vasfüggönyét  és 
féltve  őraött Idegességét megfele'ó  programmal feBai-
leni még ádáaabbá, klaérva minden békéa közeledés 
lehelőségét... 

Mondhatják erre, hogy a rádió nem Is a családok, 
táraaeáfok  áldása, hanem a magányosoké, betegeké, 
elhagyatottaké. 



30. BáB. C S I K I L A P O K 8-lk által 
Igaa, a magányosság ellen pillanatnyilag kitűnő 

eezkíz. Amda kérdés, rajon • magányoséig — mint 
as öomagunkra találás előfeltétele  — nem szűksi-
getebb e ez embernek,  mint a sióra! oi: t* ? Hlsseo 
B modern embernek inkább keresnie ke'lene a magá-
nyosságot, nem menekülnie tőle, ktasen életformájának 
egyik betegeége, hogy nem képes önmagával egyedül 
maradal, elvesstette önmagát éa a hriyán maradi 
üreaaéget ngynevesett „saórakosások" aa «Imájával pró-
bálja kitömni formáéra...  Á'dáa-e aa ea eiakös, mely-
nek segítségével aaonnal elüsbetjük ea áldott magá-
nyosság ritka pillanatait ? 

Senki sem tegadja, hogy a rádió hírszolgálata kltünó. 
Caak a tu'gyors hlrszo'gálat értékét illetőleg merülhet-
nek fel  kételyek. Ilit haaanál nekem, ba eate l l kor 
már tndom, bogy a világ mátlk felén  Így órával ea-
előtt Koc-csik-csuk- csak tábornoknak sikerült bombácnla 
páreaer ellenségét és aa egyben flgyelmeatet  éjssakal 
nyugtatónak, hogyha nem vlgyáanak reám i xcellencláa 
diplomata tómnflik,  akkor jövó ilyenkorra biaonyoaan 
én kerülök terítékre... Vajon a tu'-lnformáltság  nem 
betegsége-e lamét a modern embernek ? Hlazsu jövóbe 
nétó kesdeménveaéselt a j&lérteaü'tség reménytelensége 
veri gussbe. Nam eredményesebb volt-e ason réglek 
élete, kik kevés dologról érteaültek, vlssont éppen aaért 
több Idejük volt maguk aaámára és mertek terveanl 
évtlsedekkel, elóre ls, mig ml legfeljebb  hónapokban 
aaámo unk? Ei vájjon a kitűnő hlnaólgálat adott pl la-
natban képes lerz-e engem, a jólérteeOltet, mentezlteni 
oly veszedelmektől, melyek keresztül gázolnak a mlt-
sem sejtőn ? Mert ha nem, skkor felealegea  Idegealtéa 
aa egésa tulgyors hlrazo'gáiat éa semmiképpen aem 
tarthatom á'dásnak, hogv 12 órával előbb ludom meg 
azokat a híreket, melyeket másnsp tz újságból meg-
tudnom la tulkoral, sőt feleslegeB... 

Hogy pedig eaekben több az Igazság, mint elaő 
pillantáséra hinnők, minden rád'ózó bizonyltja aval, 
hogy miután tulaaett a rádiózás elfő  őrületén, mind 
ritkábban veszi Igénybe maalnájat. Bőt mlatha aa ntóbbl 
övekben a rádlóaáa általában la visszaesett volnál As 
ember ötztönösen védi magánéletét a külvilágtól, mely-
nek Illetéktelen betolakodója a rádió. A vele saemben 
felébredő  öfztönöa  ellenssenv leglgaaabb Ítélet felette, 
Kivés kitartó blve Is Inkább megszokásból csavargatja. 
Esetleg búvóhelyül haaanálja önmaga éa az emberek 
eiól. Vagy hallgatja, mert vár tőle valamit.. 

Különvélemény? Minthogy még erről nem igen 
Írtak, lehet aa. Da meglehet, hogy az Itt kimondott aaó 
sokakban fogja  felverni  ae .én la éppen ezt akartam 
mondani' vlasabangját. Elvégre besaólnl lehat ellene la, 
mellete IB, ea mltaem váltostat klnek-klnak egyéni vé-
leményén. Aki esetleg tulBalgoruaak érzi, teklntBe oly 
magánvéleménynek, mely a rádiót caak, mint „Vdist* 
nem fogadja  el éa megelégaslk aaámára a „nagy talál-
mány" minősltésael. Elfér  sok máa nagy találmány kö-
zött, ahol a harci gás, tank, repülőgép-bomba is szere-
pelhet... Bár ezeket — még hB felülről  jönnek ls, mint 
u<óbbi — eddig csakugyan nem nevaaték áldásnak... 

A jószomszédság. 
A fennti  cimmel megirt közleményt a Világ 

VisszhaDg cimü Berlinben megjelenő sajtótudó-
sitó közli. Rendkívül érdekesen tűnik ki abból, 
hogy a nemzeti szocialista államberendezésben 
milyen nagy fontosságot  szentelnek a jószom-
szédi viszony és az egymáson való segités gon-
dolatának. A cikk ezeket mondja. 

— Jó szomszédnak lenni nemzeti szociálista 
kötelesség. Da a jószomszédság elve feltételezi 
az egymáson való segítést, az egymáson való 
támogatást, azaz végeredményben a népi közös-
ség gondolata a jószomszédság elvén van fel 
építve. 

A német törvény külön gondoskodik a 
házsártos szomszédok, a veszekedők megrend-
szabályozásáról. Ma nem létezik nagyobb szégyen 
mint egy házon belül összeférhetetlen  termé-
szetűnek lenni. De a német népjólétügyi intéz-
mény ugyancsak szolgálatába állította a jószom-
Bzédaág alapelvét, amennyiben a gyermektelen, 
vagy kevéB gyermekkel biró családok, a szom-
szédasszony távozásakor, vagy átveszik a gyer-
mekek gondozását, vagy pedig ha a sok gyer-
mekes anya otthon van elfoglalva,  a szomszéd-
asszony elmegy a piacra, vagy üzletekbe, hogy 
az anya bevásárlásait maga átvegye. 

A jószomszédság önkéntes szervezetébe 
eddig 1 millió német háziasszony jelentkezett. 
Kb. 8,000 varrómühelyt tartanak fel,  3,000 
tanáosadó irodát állítottak fel,  amelyekben min 
den családvédelmi ügyben segédkeznek, dol-
gozni akaró nőknek tanacsokat adnak éa a 
sokgyermekes aaazonyokon való aegitéat lehe-
tővé teázik. Ezen azervezet 6000 napközi gyer-
mek otthont éa 420 anyaiakolát tart fenn. 

Különösen nálunk felé  megszívlelendő az 
a céltudatos munka, amelyet a németek aa 
összeférhetetlenségnek  a kiirtására éa az egymáa 
támogatására azentelnek. — Milyen nagyszerű 
gondolat intéaményeaen aegiteni egymáson, kö-
telességszerűen szolgálni a testvérieaséget éa 
milyen nagy dolog jóaaomsiédnak lenni. 

Mindeat csak aa tudja kellőképpen méltá-
nyolni, akinek rosBZ szomszédja van. Mert egy 
roSsz szomszéd millió módon kellemetlenkedhet, 
megkeserítheti az ember életét. Hiszen látjuk, 
hogy o^ak a Sz^kelyfö'doMt  milyen aok halá-
loa áldozata var, amelyek a rossz szomszédi 
viszony veszekedéseiből származnak. Hát mennyi 
per, mennyi ellenBégeakedéa forrása  a rossz 
szomszédság. 

Igazán nem kárbaveazett az a gondoskodáa, 
amelyet egy állam berendeaéa arra a célra for-
dít, hogy egéaa súlyával ápolja a jóazomazéd-
aágot. A német birodalom ebben a tekintetben 
ia példát mutat, amikor ekkora gonddal éa intéz-
ményéé szervezettséggel őrködik a polgárok 
közötti jóviszonynak és az igazi népközösségi 
szellemnek a kiépítésén. 

Tanu'junk belőle, kfl'önösen  mi székelyek, 
ehol olyan aok az ellenségeskedéa éa az abból 
kiinduló bosszúállás. Tanuljuk meg, hogy egy 
nép osak akkor érvényesítheti a benne rejlő 
nagy értékeket, ha élö valóságként ápolja az 
együvétartozáanak érzését, egymást segíti, támo-
gatja éB egymásért minden áldozatra készen áll. 

Egészségtan*) 
Gyakrabban előforduló  fertőző  betegségek. 

Az Itt kővetkezőkben zz Ismertebb fertőző  beteg-
zégekkel kapcsolatos, mindenki Baámára elengedhetet-
len Ismereteket foglaljuk  össse. 

Tífusz. 
(HiBtlfnsB,  fejtlfuía,  besl hagymás) 10—12 capl 

lappangásl Idő után napról-napra emelkedő lássál 
kesdódik, mely 5 - 7 nap alatt eléri a 40 fokot  éa ott 
némi ingadoaáasal meg la marad 2—4 hétig, azután 
hasonló fokozatossággal  iBoik el. Bél-gyomor zavarok, 
sokBsor vörös kiütések a törasöa, d íllrium ssokott ve'e 
járni. Biövődményel gyakoriak fiálvérséa  és át'uródás, 
tUssérgyuladás, aalv- éa laületl gyuladá<). Üdülő idő 
betekig tart. A teljes lástalanságtól ssámltott legalább 
egy hétig nem zzebad a betegnek szilárd táplálékot 
vennie magához, különben halálos Bsövódményeknek 
teBBl kl magát. 

A tífusz  Iskolapéldája a vlz utján terjedő beteg-
ségeknek. Okozója Oberl-féle  bac'üu ) a beteg ürüléke, 
vlaelete utján távoalk a tz írveaettől (a betegséget át-
szenvedett egyének ürülék a éveiig lehet fertőzői) 
ezekkel jutnak a bacilusok a folyó-  éa kutvlaekbe, 
onnan pedig nemcsak az lvóviszal, hanem a zöldséged 
öntözésére zzolgáló vlzsd (nyers söldségfogyaaatás  I) 
kerülhetnek az ember aaervezetébe. Közözen hazznált 
források,  rossz karban tartott kutak éa ároyákaaékek 
aaoktak leginkább közvetítők lenni Egyébként tlaatán 
kezelt ételeioket a rássálló legyek bármikor elláthatját 
bacllusokkal. 

A tífusznak  jól bevált vakcinája van. AvédettBég 
átlag 2 évig tBrt, aatán ujraoltáa ajánlatos. Hadsereg-
nél a beoltáa kötelező, kár hogy a velejáró kellemet-
lenségek miatt aokan kibújni Igyekeznek alóla. A be-
tegség védettséget hagy maga után. 

A beteg bejelentéae kötelező. Elkülönítési határ-
idejs pontosan megállapítva nitcs. — ̂ Tulajdonképpen 
caak bakteriológiai vlasgálat után volna aaabad gyó-
gyultnak nyilvánítani a betegeket. 

Kutak, árnyékaaékek megfelelő  építésének éa 
karbantartásának, a fertőtlenítésnek,  járványos Időben 
aa ivóvls felforralásának,  aöldségek, gyümülcsök meg-
főaéaének,  étkezés előtti kézmoaáBnak jelentőségéről 
eaek után beaaélnl lamétlés volna. 

P&ratifusz  (A.  is B. 
Tüneteiben a tifuuhos  nagyon hasonló, de több-

nyire könnyebb és rövidebb lefolyású  betegség. Terje-
dési módja hasonló. megelőaéBe szintén. A B csoportba 
tartozó fertőzézek  gyakran aBonoalthatók a köznyelven 
buamérgeaéBnek neveaett ártalommal, minthogy a kor-
okoaó (Qü tner-féle  bacllluf)  tényleg a romlott húszai 
kerülhet a sservezetbe. 

Tífuss  oltás a paratlfusa  ellen nem mentealt. Ren-
desen vegyeB oltóanyagot saoktak beadni. (T. A. B.) 

Vtrheny  (skirlit). 
Lappangásl Ideje 4—7 nap. Torokfájáaaal,  lássa) 

kezdődik, rövidesen megjelenik a jellegzstes kiütés: 
téglavörös, csakhamar egyenletes vörösségbe öasse-
folyó  klspontok, as egésa testen, kivéve a homlokot 
éa a Bfláj  környékét. A láa átlag egy hétig tart. azután 
bőrhámlás következik. A betegség a lebámló bőrré-
aaekkel la terjed, BZ ismeretlen kórokozó a bőrre a 
nyállal jut. Siövődményel köaépfülgyuladáa,  veasgyu-
ladás, mlrlgygennyeaéaek aaoktak lenni. Terjedésének 
megelőaésére ksadetben vlgyáanl kell a cseppfertőzés 
lohetőaégére, kéaőbb a lahámló bőrrésaekre, a saobák 
porára, fttrdóvlara,  ápolók ruhájára, bolhákra, poloa-
kákra. Elkülönítés, bejelentés, utólagos fertőtlenítés 
köteleaó. Védettséget hagy. Jól bevált saéruma van 
Ujabban vakcinát ls késBltenek. Elkülönítési batáridő 
40 nap a kiütések megjelenésétől keadve. Haaaátar 
toaékat as elkülönítéstől kezdve 8 napig kell fljyelnl. 

Egéaaaégoaek gondosan öblögeaiék torkukat 
*) Ebben • rovatban Dr. Nagy Andráa orvosnak a magyar 

tannyelvű kOzéplakolák falai  oazt&lyal aaámára űaazeállttou 
„Egáazaégtan" ólma kltttni kOnyvébíl kOzlOnk léazlatokat. 

11} rádió szaküzletemben 
elvállalok bármilyen javítást. 
Akármilyen tlpuan és bárkitől 
vett rádiókat leggyorsabban 
tavitok. 

Uj, nau tBljesitményü attnulatortöltő 
töltéat leggyoraabban végaek. 
Minden akkumulátort aaonnal 
töltésra kapcsolok. 

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

aa Uri Kualnó épületében, • régi fislettel 
azemben. 15— 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Személyi hlr. Dr. Adier Miklós orvos rendel 

délelőtt 9-11, délután 2—7 óráig. 
— Eljegyzés. Osrsch Ignác csíkszeredai vegyes* 

kereskedő, folyó  évi julius hó 23-an tartotta eljegyzé-
sét Nuaatácher Kornéliával Bltakon (Naaaódmegye). 

— Husa menekült eltartaaat vallalta a 
helybeli roman Nőegylet. A caikaaeredal Román 
Nőegyesület legutóbbi gyüieaében elhatárosta, hogy 20 
beaaaarablai-bukovtnai menekült eltartásáról gondosko-
dik. A menekülteket a caizaomiyói árveháaban helye-
zik el éa a román Nóegyeaület viseli a költségeket. 

— Orvosi hlr. Dr. Vitályos Qáaa aebéaz zzak-
orvoB, a cslkaaeredal Bzent Vince Baanatonum főorvoaa 
haaaerkeaett a rendeieaeit megkesdte. 

— Qyüjtés-eredmenyek a menekültek szá-
mára. Calkvármegyeben is aliandó jellegű munka in-
dult meg beasz arábiai es bukovinai menekültek támo-
gatására. üst a muakát a Vóröa-kereaat éa as oraságőr 
aservesetek bonyolítják le, amelyek lelkes odaadással 
lgyakeanek megfelelni  az emberbaráti köteleaaegnek. A 
varmegyesBerte beindított aegéiyatcló már eddig la 
igen saép eredményeket ért el. A aegélyeaőblaottaág 
altal lapunk Baámára leköaiéB végett megküldött gyűjtő-
Iveit teijeB egeszaben nem köaölhetjlU egy heti lap 
aaükkeretei miatt. Megemlítjük aaonban, hogy a lakós-
Bág aok megértéssel es jóakarattal veaa réBat a gyü|-
téBben. Ijy aa Országórok gyüjtólvén a helybeli Had-
kiegésslto tlastl ea aitiBBti kara 6720 lejt, a 17-ik 
Vadátziászléalj tlsstl éa alúaz.1 kara 4850 leji, a csen-
dőrség 600 lejt, a különfele  hivatalok tiaatviaelói 12 
eaer 830 lejt, adakoatBk mig a helybeli pénzügylgaa-
gatóaág tiaatviaelői egy napi flsetéauket  ajánlotak fel 
3232 lejt. 

— A helybeli rendőrség beleolvadt a osen-
döreegbe. A rendőrséget királyi rendelettörvénnyel 
öaaaeoivaBBtották a csendőrséggel. Ennek a törvénynek 
alapján a csíkszeredai rendőrség hatáakörét Lascar 
Gheorghe caendőrőrnagy azárnyparancanok vette át. 
Eanek megfelelően  a Helybeli rendőrség hivatalai a 
tör vény aaák mögötti péczügyörl laktanyából átkőltÖBlek 
a katholikua templom melletti cBendórBzárny épületébe. 

Sok beszéd szegénységi 
— Halai ozazok. Nagy Oalacal Miklós földbir-

tokos 68 eves korában, bosssas betegBég után, folyó 
hó 21-én meghalt Gzimesbükkön. Temetése jullua hó 
23 án délelőtt 10 órakor volt Igen nagy réaavét mellett. 

— Ambrus János éleiének 72-lk évében, folyó  hó 
23 án meghalt Cjlkaaeredában. Ju.iua hó 25-én helyea-
lek örök nyugalomra nagyaaámu iamerősei éa rokonai 
réazvételével. 

— Balló István gylmeBfelsőlokl  kántortanító neje, 
született Márton Annuzka, 42 évea korában, háaaasá-
gának 21 évében hirtelen elhunyt. 

— Ueaei munkára volt a osalad — kirabol-
ták a lakoháaát. Aa égetően aürgőa meaei munkála-
tok a család minden tagját dologra ssólltják ugy, hogy 
a falvakban  eaak magatehetetlen öregek éB gyermekek 
tartóakodnak. Kitönő alkalom ea a betörőknek, tolva-
joknak. Málhé SAndorné, bánkfalvl  lakóa la egész csa-
ládjával a mezőre ment. Távollétében lzmeretlen tette-
sek betörtek a báaba éa minden megfoghatót  maguk-
kal vittek. A csendőrség erélyeaen nyomon a tetteaek 
után, akiket a cigányok között vél feltalálni. 

— Csikmegyei rövid hírek. A bukaresti Sao-
clálla MlasslóB Nővérek 5 fővárosi  saegény munkásleányt 
küldöttek nyaralásra Ciikaaeredába. A leánykák elhelye-
zésére B,ró Farenc főeaparea-plebánoz  egysaertt felhí-
vására többen jelenkeatek. — Balogh Mihály borsioval 
gazdálkodó marhaltatáa kösben össsevessett több falusi 
lakóssal, akiket kővel meghajigált. Egyik kő Balogh 
Irén odavaló lakést találta el. A blróaág teatlaértés 
miatt Baloghot egyhavi elaárásra és 1500 lej pénzbün-
tetésre Ítélte. — Bara Andráa éa Kalamár András caik-
ssentdomokoal lakóaok kocsmai mulatonáa után egymást 
alapoaaa helybehagyták. Kölcsönösen feljelentették 
egymást. 
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— A enatmár—nagyváradi egyházmegye 
u j püspöke. A Hientsaéi betöltötte a dr. Fiedler 
litván lemondáaa folytán  magüreaedett nagyvárad— 
asatmírl püspöki aaéket, amelyre Nzpholca Pál dr. 
Jaasu:la pitert neveatek kl. Az nj főpáaator  azamólyó-
ban teheiaágea flatai  pap került a szatmári püspökaág 
élére. 

— Jaliaa 31-én lejár a pénabüntetéaak kod 
voaményoa fiaeteaenek  hatarideje. Aa egeaa Szé-
kelyföld  a megkésett meaégudaaágl munka láaában 
él éa eköaben megfeledkezik  aok olyan lilvataloa én 
törvényea határidéréi, melyek nagy könnyebbséget jelen-
tenek, különöaebben a pénablrságok mérséklése lekla-
teteben. A Ssékelyföldön  rengeteg aa erdei éa máa 
tormesaetü pénzbttntetéa. — Amint Ismeretes, ezekre 
ófdlaáge,  uralkodásának 10 evea évforduléja  alkalmá-
val aadieskórtt törlést, vagy mérséklést engedelyeaett. 
A kedveaményes fisetés,  vagy büntetésp^na elengedés-
bea sattkaegea, hogy érdekeltek aa Illetékes fellebbvi-
teli forumoktol  bizonyítványt mutassanak fel,  hogy a 
kirótt pénzbüntetés fellebbezéssel  megtámadva nem 
volt és igy jogerős. Baon bizonyítvány nélkül aa adó-
hivatali behajtó közegek kérlelhetetlenül foglaláat  ve-
zetnek a kirótt biraág erejéig. Szakítsanak tehát, nagy 
eifoglaltaáguk  köaött la Időt a gaadák arra, hogy a 
kegyelmi rendelkezés kedvezményeiből kl ne esBenek 
annál is Inkább, mert a határidőből csak néhány nap 
van hátra éa ketaégea, bogy aat meghosszabbítják-?. 

— A aomlyoi borviz-haazonberlflje  ne en-
gedje, hogy járókelő* beleigyanak a korsokba. 
Több no yról panaea érkeaett, hogy a reggeleukini 
Sjmlyórói városunzba szekereken hozott borvizeskor-
aokita, uccai Jarózelók, fóieg,  katonák belelsanak. A 
haszonbérlők es családtaglal nem mernek ereiy:iaen 
feltépni,  különösen a katonákkal Bzemben, pedig nagy 
feleioaseg  terheíi őket az ezúton terjeszthető esetiegeb 
járványos bategsogekert. A vátoai ea vármegyei köz-
egészségügyi hivatalt felkerjttk,  utaaltaa a kibordét a 
legsaigorubb fut  ügyeletre. 

— Marton Áron megbiaáatból 20 ik gyer-
meket koreaatoltek mog egy aaekely anyanak. 
Ju'iius hó 14 ón ritka szép Unnepseg sajton le a három-
Baabl Lemtuny-Almás kettős hiuöaseg lakónsaga között. 
Bzen a napon kereszteltek meg Marion Aron püepöz 
megbizáeából Dani Gargeiy 53 *ves földmives  es Hoi-
landa Maria 45 évea nejaneE 20 ik gyeimekél. — Az 
ünnepség alkalmából D.nl Gergely ea családja a aaO 
teljea erielmében megtöltőitek a temp om Baentélyet, 
abolapllapóa nevebea megkeresaleltutt ennekadtrék 
Baezoly haaaspárnak 20-iit gyermekét. Érdeken fjlje-
gytzoi, hogy a 20-lz gytrmezel szUiő szekely asszony, 
nó«ere dr. Holland* Jtnoa gyergyórcmeiel p,eoánoen»k 
es a még ma ls eió 84 eves Ozv. Holland* Joasefne-
nek 67 elő unokája es sok dsdunokuja van. DJOI Ger-
gely es Hallanda Maria mai ünnepe mlndan aaekely 
Uanepe la. Figyeljünk fel,  Bzereiettel éa megbecsüleaaei 
vegyük körül eat a nagy saékely családot, amely moat 
20 ik gyermekét kereaatelie aa 500 évet meghaladó 
L jmhény-Almás ősi vártemplomában. 

lazaaaaaasaaiiaaasasaaaaaaasa aa— 

Vigyázz, hol és mit beszélsz I 
eeeeeeaeaeae»eaaosiseeea«eaaaae«aa*o«iei 

— Fényoa nappal feltörte  a lakást éa kl 
rabolta. A helyben Torvénysaék mögötti városnegyed 
ben julius hé 24-én délután 5 óra tájban feltöriék 
Bocskor Károly borbélymsater lakását. A fosztogató 
összeszedte a háaban található öaszaB fehérneműt,  egy 
zsákba belegyömöaaölte a katonai szolgálaton tartóz-
kodó báatulajdonos öe.iaes .ruháit éa cipőit. A munka 
javában folyt,  Bmikor véletlenül haaalérl a báaiasszony. 
A fosztogató  a aajra aa ablakon klujrotl éa a csórna 
gokat hátrahagyva menekülni próbált. Aa egyik aaom 
aaédoB épülőfélben  levő háaban buaódott meg, abol a 
köaben előkerült rendőr lefogta.  Kiderült, hogy a betörő 
Dili litván nevű fodrász,  aki évekkel eaelőtt itt dol-
goaott a vároa területén. A meglevedl embert átadták 
aa ügyésaaégnek. A lopott holmik hiány nélkül meg-
kerültek. 

— Ötvenezer lejt rabolt el ogy vadáaapua-
kával folfogyvorkonett  ojjoll betörő ogy gyl-
moai oaaladtól. Garbea Ioan gylmeabttkki ejjeliőr, 
aki aa ottani füréaaüaemnél  van alkalmaaásban, egyia 
este szo gálata megkezdase céljából eltávoaoit hazulról. 
A község központjától mintegy 20 kllómeterre, a G iron-
ii ás-hegyen levő lakásában felesége  egyedül maradt. 
Ejsatka arra ébredt, hogy valaki feszegeti  sz ajtót, mely 
csakhamar kinyílt és egy középkorú vadátzfegyveres 
férfi  halclt be a szobába. Hiiteien drótot vett elé a 
«sebéből és a védtelen asaaonyt lekötözte egy Bzékbea 
a aztái kutatni keadett a aaobában. Aa egyik saekrény-
bsn ötveneaer lej kéaapénat talált, melyet magáhoa vett 
éa eltávoaott. Ettávozáaa előtt még megfenyegette  aa 
asaaonyt, nebogy najt üssön, mert agyonlövi. A szom-
szédok találtak rá a megkötöaött aaaaonyra kora haj-
nalban, amikor caorda hajtásra került a sor. A csen-
dőrség aaonnal beveaette a nyomozást. Gyanúja Nlco'.ae 
Atumuleael nevD, brusturosai, bacaumegyei lakóéra tere-
lődött, aki munkakereaés ürügyével többsaör me»forduil 
a köaségben éa rendaaerint vadáaapnakával jár! Aa ia 
megállapltáat nyert, hogy Atnmnieael katonaaaökevény 
éa a fegyvert  aa egyik caügéBl vadőrtől lopta. A fegy-
ver birtokában több belyen erdőórnek Is kisdia magát 
éa különféle  vlasaaéléseket követett el. Köröaéat ren-
deltek el kéarekerltésére. 

— Jóaaeffalva  a koloaavárl árvlakáronul-
takért. A jnnlua 9 Iki árviatől össaerombolt éa a már 
kijavított vasútvonalnak aranyos leberpróbája volt ma 
éjjel Apahldátál. Jóasefftlva  salve lép?tt keresztül aa 
uj vonalon. Kit óriási ládában kű'dte el a hálás falu  a 
koloaavárl á'vtzkárosutaknak legdrágább ruhadarabjai*, 
ágyneműit. Féltett kincs még Józstffilván  az Ilyesmi, 
hlfzsn  a vlBraaépItés kétévea tervét kettőbe törte a 
súlyos idő. A legelső párnák csudálalos mlntíju, ősi 
burkolata istállóban született a 40 fokoB  télbon, mint 
a klcal J ÍZUS. Linkadtan éa kevés erővel kopácsolnak 
aa elioditott háasorokon azok, akik mindent pénané 
tesznek, csakhogy a fa'ujuk  Ippen o'yan aaép legyen, 
mint amilyennek az akció kezdetén a blbllás azlvek aa 
erdélyi szerteez tőségeké un azt megálmodták. Ai ld8-
járáa aem volt lrgalmeaabb börzéjük, hlsaen éppen a 
koloaavárl árvla napján, 9 én, elképssziő erejű ciklon 
hasított barázdát k< resztül a falun.  A tűéből megme-
nekült aslndejtetők egyikét 384 méterre röpítette, de 
megcsúfolt  néhány vadonatúj tetőt la. Mégis nem ön-
magát, hanem a kolozsvá i testvéreket firatta  másnBp 
őnálnk mindenki. A szomorú hlr estéjén éppen ugv 
megtelt a JóaseffaM  p ebánla udvira, mint más Igsn 
sokszor tavaly óta, amikor elfogadni  jöttek. Sőt most 
még többen jöttek, mert aaok la eljöttek, akik nom 
égtek le. Mindenki e'jött, párnáját, legsaobb kendőjét 
szoionpAtva a hónya alatt Dr. Németh Kálmán plebá 
nos a Keleti Ujaág elmére sdia fel  ea érdekes két 
rubacsomagot, emnlyltr 106 bálás-mivü józseffalvl  ada-
kozó magyar testvér 191 d*nb ajándékát tartalmazz». 

— Kiadó egy szoba konyhás lakás, özv. D 
Nóvák Albfrtné  csíkszeredai házában. 

Tanulj meg hallgatni! 

középiskolát végzett, értelmes flut  felvesz 
fényképéBz-tanulónak,  Biró József 
fényképéisete,  Oalkaiereda. 

— A gylmoavölgyi „Karakól-hld" mngkorü-
lesévei, alagúttal, uj utat épitonok aa O király-
ság fele.  Amint IsmrreteB, Gylrneavöigvéber, Gvimes-
f  elf  ólok előtt, hoBSzu éB hatalmaa mélységű, (64 m.) 
hidon megy át a vonat teljesen lelassított menetben aa 
Ótirályaág-felé.  Ezt aa u. n. „Karakól-hio' at a világ 
báboru Idején felrobbantották  ea azt a mostan Is üzem 
ben levő hidat a németek építették fából.  A hld ter 
mészetea kllengáse a nagy melység miatt igen nagy éB 
tok U'BB ezlvtzorcngva várja, bogy tuljusson a hídon. 
Valószínű, hjgy ea az Ideiglenesnek szánt bid nagyobb 
terhelést nem IB tudna elbírni. Egyszer irár gyökeresen 
meg kellene oldani a ilmább közlekedéat a Rigát-fele, 
tn»yel csak a hld ujjsépiiésevel, vagy uj ul építésével 
lehet e'érnl. Aa Ultt̂ keB halÓFágok ae u óbt lt válasz-
tottak. Olyan tervet készítettek, mely saerlnt » .Karakói-
l id" megkerülésével, egy boaszn alagúttal ui utat épí-
tenek már a köael jövőben az ó (irályság-felé. 

— Qépkooalbaloaot Qyorgyóban. Könnyen 
végzetessé vájható geptooibaleset körtént Gyergyóal-
faluban.  Lukács Antal gépkocslveaető 295 M. C rend-
számú autójával belefztladt  Banedek Autsl gyrgyóuj-
faUi  gazdálkodó aarkerébe. A szekér telj1 Ben tö:kre 
ment és a rnj'a ü ő Lukács án' u ks nevű kis ány 
aul>oaan megsebesült. At anjagi kár össz"gi» mintegy 
hatezer lejt teáz li A ryomozás megindul, hogy a 
balesetért kit ti rhal felelősség. 

— Munkaadója ellen verekedésért tott fel-
jelentést egy aaékely oaoléd. Siklódi Juliánná ma-
défaivl  Bzékely cselédleány bűnvádi feljelentéat  tett gaz-
dáié, Turla Dumitru verdég ős éa fliríszgyáros  ellen. 
Azzal vádolja munkaadóját, hogy többsaör, mlzd in ok 
nélkül megverte. Legutóbb ls olyan Bulyoaan bántalmazta, 
hogy a sérüléBe gyógyítására orvosi gyógykezelést kel-
lelt igény bevennie. Aa ügyészség kiadta a feljelentést 
a caendőrségnak a szükséges kihallgatások megejtéae 
végett. 

— Köaaönotnyilvinitáa. Felejthetetlen férjem, 
illetve éd.sap$nk elhalálozása alkalmával megnyilvánult 
részvétet hálásan köszönjük. 

Öiv. Abmrus Jánosié és gyermekei. 

Vidám sarok. 
Bor-vicc. 

A pincér leadja a rendelést a koayhában. 
Egy pár debreonlt Pohanyek nrnak. 
A tuln;doros közbeszó1: 
— T i Pista, elég lei z fii  is Pohanyek már annyi 

bort Ivott, bogy mlcdent duplán lát. 
— Tudom kóremása9D, — felel  n placér. — Tu-

dom. Pohanyek nr azonban két pár debrecenit rendelt. 
Kétértelmű  kifogis 

A Kovácsék MarlBkáJa, bár rég elmúlt már aa 
Ifjúsága,  nem tudott még férhtz  menni. Elhatároala hát, 
hogy a bálokban próbál azerencsét, hátha a táncosok 
köaött egy mégla caak horogra kerül. 

b'határoaáaát hamarosan tett követte a a legelső 
alkalommal elment egy báli mulalaágra. 

Amint a Jelenlevő Ifjak  köaött néadegél, legnagyobb 
boaaauaágára egy régi gavallérját fedeate  fel,  akitől 
haraggal vált el valamikor, régen. A fiatalember  azon-
ban ngy látrzlk, feledve  a multat, egyeneaen felé  tar-
tott a láncra kérte fel. 

— Gyerekekkel nem táncolok, volt aa elutasító 
válása. 

Mire a 11 ital baréluik nem JBlt aavarba a csen-
desen csak ennyit válaaaolt: 

— Bocsánat, nem tndlam, hogy anyai örömöknek 
néa elébe. 

Tăaidia. 
Kovács ogy lovas aaekórrel járt filu'ól  fa'ura. 

Kgyszer útközben elaludt éa holmi bitangok kifogtak  a 
lovát éa elvitték. 

Mikor Kovács felélredt,  a saemét donsöive kiál-
tott fel:  . 

— Ta jó Itten, ml ez? Vagy én vagyoV Kovács, 
vagy nem én vagyok Kivécs. H> én vjgyok, akkor 
elvesztettem a lovamat, ha nem én vagyok, akkor ta-
láltam egy Bzskerst. 

A művészcsalád. 
— A feleségem  aongoráanl tanul, a lányom hege-

dülni, a fitm  brácsásul. 
— Es te mit tanulsz? 
— Túrni éa saanvedni. 

Falusi  észjárás. 
Bajon a vároBba Jánoa gaada éa elmegy egy 

óráahoa. 
— Adj Isten, jó napot — mondja, elhoatam aa 

órám ingajal, mert nem jar. M.-g kéne j«vitául. 
— Hát aa éra hoi van, öregem — kérdi az órás-

mester — bogy megnezaem mi a baja? 
— Az órái aat otthon hagytam, mert annak semmi 

baja, csak ea nem jár. 
Sz. 25—940. 1. t. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai legelötarsmat igazgatósága 

egy darab tenyészbika éti egy darab Kannát 
tartására árlejtést hirdet. A tartásra vonatkozó 
arajánlatok Holló Gábor 1. t. elnökhöz foiyo 
év jalius ho 30-ig beadhatók. 

Morcurea Ciuc, 1940 juâus hó 19. 
Petres József,  Holló Gábor, 

jtgjtő. elűü 
Füszerüzletbe  íőlveszek  tanulónak  14 ives Sut  la-

kással,  étkezéssel  Krausz  László, Ciuct&ndomiaic. 

Anunt-
Scoalade Gospodărie rurală Sunuieu-C>uc, 

doreşte că cumpă ă una trăiură pe harcuri 
pentru doi cai, in stare buaá. 

O.'ertele se primase la cancelaria ţcoalei 
páQá a 1 August 1940. 

Direcţiunea. 
Ofic  ul de Asig. Sociale, Miercurea-Ciuc. 

Serviciul de U-măriri. 
No. Dib. 8—1910. 

Publicaţie de vâuzare 
Subsemnam* agent de urnărire al Casei 

Centraie, conform  art. 27 din legea de urmárire, 
fac  cunoecit prin aceasta, că in ziua de 7 
August anul 1940, ora 14—18, se vinde 
prin licitaţie la Valea-Ű u ui, Jud B,cău, averea 
Companiei Române de lemne, fabrică  de che-
restea, obiec.ele cs i-b'au sechestrat prin pro-
cesul-verbal No. 8—1940, pentru neplata sumei 
de LM 99264 Lii, datorită Oficiului  de Asig. 
Sociale din Miercurea-Ciuo. 

Obiectele sechestrate sunt : 
Optzeci metri cubi scânduri, patru metri 

lungime, 18—24 mm. 19—30 cm. itiţime. 
Prin urmare, (caia cari vor voi a concura 

ia licitaţia «castor obiecte eă se prezinte la 
locul indicat, îi ziua ţ.i ora fixvă  Sí c?re 
concurerţ ior să depusă mai im& u o garanţie 
de 10"/" din valoarea obiectelor. 

Agent de urmărire, 
(ss) Ioan Tru(ia. 

MODBLL KALAPOK 
tli naponként nj termák oloaó 
árban, aa«rt*lKla.tta.*tök 

VBNCZSLTANÁRNÉNÁL 
Ugyanott kéaatUmok mlmdom-

g noma aöl kalapok aliőraift 
anyag kenaáadáaáTal. Kalapok 
Italakltása a logrövldobb Idő alatt. 

Merooroa-Oloo, I. O. Bratlanu (aimná-
•lum)-nooa 111. az., a Bftrkái  kAaolébon. 

Könyvkötészeti munkákat 
a logsaebb éa legtartósabb 
klvltolboa a legjutányoaabb 
árak mellett esakAaöl a 

Vákár üzlet, Mercurea-Ciuc. 




