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A csitieoei maoarsáiL vezetőinek: ndvariassáiLi látoia-
tósa a távozd és az uj prefektusnál. 

Dr. Kolumbán József  a Magyar Népkösös 
ség OBÍkmegyei tagozatának elnöke éB Dr. Ko-
vács Károly, a Magyar Nópköaösség osikme-
gyei parlamenti képviselóje augusztus 14 én 
udvariassági látogatást tettek Drimba Josif  al-
ezredes volt prefectusnál  és Bogdan Aurel ny. 
tábornok, újonnan kinevezett prefektusnál. 

A csiki magyarság vezetői megköszönték 
Drimba Josif  távozó prefeotusnak  azt az igaz-
ságos, jóindulatu és mindenkor méltányos maga-
tartását, amelyet ennek a vármegyének magyar 
lakósságával szemben tanusitott. Köszönetüket 
fejezték  ki a volt prefektus  elAtt a katolikus 
egyház intézményei iránt tanusitott megértő, 
vallásos lelkületével szemben, amely ezekben 
a nehéz időkben mindenkor az építésnek, a 
nyugalomnak a gondolatát szolgálta. 

Drimba alezredes meghatódva fogadta  a 
magyarság vezetőinek ezt aa értékes, elismerő 
látogatását, amelyet a prefektusi  működésével, 
egész osiki múltjával minden magyar szemében 
kiérdemelt. 

Ezután a Magyar NépkBzösség osikmegyei 
vezetői Bogdan Aurel nyug. tábornok, közig, 
vezérfelttgyelő,  újonnan kinevezett prefektust 
keresték fel.  Dr. Kolumbán József  üdvözölte 
az uj méltóságába beiktatott prefektust  és arra 
kérte, hogy ezekben a nehéz időkben működ-
jék együtt a Magyar N épközösség vezetőségé-
vel, amely Bzinten felajánlja  jóindulatu támo-
gatását ennek a vármegyének nyugalma ér-
dekében. 

Bogdán Aurel tábornok-prefektus  sziveBen 
fogadta  a csiki magyar vezetők udvariassági 
látogatását és megígérte, hogy a Magyar Nép-
közösséggel kapcsolatot fog  tartani. ígérte, 
hogy mindenkinek rendelkezésére áll. Az igaz-
ságnak, a megértésnek szellemében jött és 
bizalommal fordulhat  bárki hozzá. 

Az idők Bzoros együttműködést kívánnak. 
A nyugalomnak, a rendnek nagyfontosságú 
érdekét szolgálja, aki ezt megérti. 

Útban az ég felé. 
XVI. 

14. Kodveno zzinem: b) a plroa: a ezeretet. 
A febér  szín mellett legtöbben a pirosat ked-

velik, mint a tüa éa vér Balnét. Aa előbbi háztartásunk-
ban feltétlenül  aattkaéges, na utóbbi életünk fenntartója. 
A tüa ételünket fóal,  testünket kívül melegíti, a vér 
életünket konzerválja, füti  a teatünket belül melegíti. 
A feh'-r  éa piros satut aokan együtt aaért aaeretlk, 
mert paraMlek, rokonok. A fehér  a tlaataaágnak a 
kifijeaője,  ds aa ártatlan aaeretetnek Is a jele, ugy a 
plroa aain BZ áldozatos aaeretetnek aymbo'una. Igen, 
mert akit nagyon aaeretünk, aaért késsek taţyuak 
küzdeni, fáradni  B igy eaekben életünk elég (tüaplros). 
vagy ha kell, szenvedünk meghalunk, életünket adjuk 
érte utolsó csepp vérünkig (vérpiros) 

Sajnos, aa emberek e két aain Igaal értelmét 
uem veszik figyelembe,  Igy értékük a tartalmuk mélyére 
nem ba'o nak. Mert manapság az önzés, ököljog, bábom 
divlk, aki birja, marja — elv uralkodik. Mindenki a 
magáét keresi éa követeli, a máalkkal nem törődik, 
nem bánja, ha étlen el IB pusi'ul. Kaparj knrta, neked 
ls lese — rideg megjegyzéssel napirendre térnek a 
nyomor felelt.  Ói csak a saját jövőjüket blatosltják, 
nem akarnak a társadalom tehertételei lenni: Ily csá-
bos jelBaóval a konjunktúrát klhtaanálják a minden 
jívedalmezó állást kiaknázlak, kamatoaó tőkét kime-
ritnek. Mások baja a jaj ja iránt érzéketlenek, a Má-
lnáig hldsgen hagyja őket. Rtgonte a pogányokat a 
keresatények karitatív munkája meghatotta a megtérí-
tette • íme, Kri z ns követői mennyire aaeretlk éa aegl-
tik egymást I Most már a mai keresatények aalvlelen-
sége megváltoztatta e mogállapltáat: Neaaétek, Krlaa-
tus követői mennyire gyűlölik, elnyomják ogymáatl 
Aaért Beállt le a keraaatónyaég áaalója, mert Krisztus-
nak caak papiroson vannak követői nem a valóságban. 
Csuaya önzésükkel lejáratták a legwsbb ember tulaj-
donságokat: lovagiaaaágot, jollomat, becsületet a a 
tündöklő eréayeket: hlaéget, Irgalmat, aaerotetot. 

M.nden önaő, fuktr,  kapasl salvre a fejfát  fel  lehetne 
allltani: Itt nyu;aaik meghalva a aaeretet. Ezeknek 
élete, lelke fekete,  nem tudják, ml aa Igaal BBÍV — 
öröme, gyászolják a boldogságot, mi rt eljátszották tae-
renciéjücet. Már Bzent Agoáton aa ő korában aaomo-
ruan állapi otta meg: Tudjátok, ml a aaeretet? Aa, 
ami ritkaság a világon. Ritka, mint a fehér  holló. Hát 
akkor mit szóljunk a mai modern, feivi'ágoaodott, 
c íllzélt XX szátadról? C*<>k cégér a „«zocláds*, 
„közök" joiszó, a valóság megrendítő: a legnagyobb 
foiu  anyanyelvUség, Mammbn-lmádás. 

Jézus boata a földre  na Igaal azeretetet, ő gya-
korolta éa hirdette: .saereaad felebarátodat,  mint ön-
magadat"; „saereasd még ellenségedet* la; „amit 
akarae, hogy neked tegyenek, aat te tedd máása.*; 
„nincs nagyobb szeretete senkinek aem annál, mint 
aki éleiét adja barátaiért". Jizua pedig életét, vérei 
áldozta fel  Jóakaróiért és ellenségeiért is. A keresat-
fara  bulié Baent vére a szeretetet piroara festette.  Eat 
parancsolja meg m'ndenkinek: „Példát ndtam nektek, 
bogy amint én cselekedtem, ugy tl la baaonlóképpen 
cselekedjetek. Arról ismernek meg titeket, hogy enyéim 
vagytok, ha szerelitek egymáat*. Aaért követik keveBen 
napjainkban Krlratnat, mert niccs bennök aaeretet 
Kihűlt a aaeretet tzlvükből, mert a aaeretet adakoaó, 
megbocaájté, türeimeB, nem fuvalkodik  föl,  máznak 
ciak jót akar éa tesz. Sierstek nélkül színtelen, vér-
szegény aa élet. NÍUCB is igaal elat, ba van Ír, az cBak 
tengődés Ltvalllere £ ' i > levókeuy eletet válaaatotta, 
aaeretetét tettel mutatta kl: Imádkozott, életét, Baen-
védését, bünbánatat az emberekért ajánlotta fel,  mert 
aat akarta, hogy Kriaatus követőjének Ismerjek el. 

Kirőti  Lajos. 

A rémhírterjesztés. 
A bukaresti rádió naponiéot beolvassa aaoknak 

a neveit, akiket a köablatoaaágl szervek aa állam-
védelmi rendelkezések alapján, rémbirterjeaatéa miatt 
letartóatatnak. 

A legutóbb nyilvánosé tgra hozott névsorban több 
magyar név la anerepel. A hatóságok BOK báromaaea-
megyei magyar embert tarióatattak le nemaetaérléB, 
rémhírterjesztés éa magyar irredenta propaganda miatt. 
Őriaetbe vették Zala István esztergályos, Siuar Anna 
lem9Bvárl lakósokat, Nagy Anna nagyváradi tanárnőt 
és DJnea Andort Háromszékről Dimbi Antal, Mátyás 
Sándor, Petes Gábor, Pak Bá int és máiokat. 

Az llletékea hatóságok komoly flgyelmeatetéae 
alapjás, kérjük Cslkvármegye mapyar lakésságát, hogy 
ne üljön fel  sommiféle  célaatos bírnak éa főleg  óva-
kodjon a kapott híreket tovább mondani vegy ter-
jeszteni. 

Egészen nagy bajok saármaanak abból, ha meg-
gondolatlanul tovább fecsegünk  Eoksior jelentéktelen-
nek látszó híreket. A hlr a szájról-Bsájra való juttatás 
során rendsaerlnt elváltozik, megnöveksalk. A forrá-
sokra való blvatkoaáa pedig aalntén elósaeretettel 
Igyekezik minél Baéleaebb köröket bekapcsolni a hlr 
hullámverésébe, ngy bogy egétzsn megdöbbentő an a 
lavina, amoly a rémhlrveréa nyomán saármaalk. 

A veszedelem pedig aa, hogy ártatlan szamársá-
gok nyomán ártatlanok aaoktak aa elaő számú áldozatai 
lenni ennek a aaomoru Jelenaégnek. 

Mart a rémhír pillanat alatt keletkezik. Oka Igen 
egyaaerü. Aa elröppenő aaó klsaámltbatatlan. Aki fel-
fogja  aa élőszóval továbbított hírt, aat nem lehet ellen-
őrizni, hogy miképpen adja tovább. Elegendő aa ere-
deti aaövegból elhagyni vagy hozzátenni, bogy homlok-
egyeneat eiváltoaaon a valódi értelem éa kijöjjön belőle 

rémhír. 
A hírekkel túlzsúfolt  mai világban mindenki pon-

tosan ellenőrizheti mlndaat a furcsaságot,  amely abból 
aaármazlk, bogy nem egyformán  rögaitjük an elröppenő 
azó értelmét. Aa embernek a haja szála égnek áll, 
bogy milyen kificamított  formájában  találkozik egy pár 
pillanat mnlva egy-egy rádió hírrel. 

A rémhír tehát legtöbbször nem roasclndulat saű-
leménye. Aa emberi gyengeség Indítja útnak. Aa agyak 
felvevő  ereje éa rögaltő kÓBasége nem egyforma  aa 
elhangzott Baóval saemben, ami a mai nehán időkben 
oda vezet, hogy megtelnek a gyűjtő táborok éa egyéb 
dlvatoa helyek mindazokkal aa emberekkel, akik 
nam akarják megérteni, bogy a híreket tovább mon 
danl nem aaabad. Mindenki tartaa meg magának éB 
hasanálja a híreit Baját gondolatvilágának kielégítésére. 
Da ne köavetltee, ne mondja, ne dobolja azokat tovább. 
E.végre aa egyes ember nem rádió leadó. B:aaa a hír-
mondást aaokra, akiknek hivatásuk. 

Egyaaóval hallgassunk a mai Időkben. Egy fegyel-
meaett néphea Illő komolyaággel vigyáaaunk arra, hol 
éa mit beaaélüak. Bal a tanácsot nem győaaük elég 
oyomatékoaan hirdetni éB népünk figyelmébe  ajánlani 
különöaen ma, amikor annyi aokan aasnvodnek amiatt, 
hogy nom tudnak okosan hallgatod. 

Egyébként a belügyminisztérium megismétli a 
hivatalos felhívását:  .Óvakodjék mindenki aa ériekel-
tek részéről elindított hírek terJeBatéaétőI, amelyeknek 
aa a céljuk, hogy nyugtalanságot keltsenek » lakóaaág 
Boraiban. Nj hlgyjünk a rlasz.ó híreknek, őrlazük éa 
erŐBilBÜk meg a mai Időkben olyan nagyon aaükaégea 
nj ugalmat. 

Eltemettünk egy kis diákot. 
Pár hete jött Aradról a tragikus hlr, hogy fő-

gimnáziumunk egyik igen rokonaaenvea, derék diákja, 
Kiss Pal, kl aa Idén tett érettaéglt — belefulladt  a 
MaroB hullámaiba. Moat ujabb nagy veaateBég érte BB 
lnWz;tet: e bó 13-án temettük Koaméaon Boga Alajos 
II. osatályt végaett eminens tannlét, dr. Boga Alajos 
prelátnB-referenB  unokaöccsét, aki a mnlt év pünkösd 
asombatján aa ifjúság  nevében francia  nyelven köaaön-
tötte a körűnkbe érkeaó pápai nnnclusL Súlyos aalvbaj 
támadta meg, aa oltotta ki életét 

Aa Intézet, a diáktársak, a falu  réaavéte megkapó 
módon nyllatkoaott meg a temetéaen. A tanárok nevé-
ben képviselték aa intézetet: Papp Jánoa igaagató, 
dr. Csipak Lajos, Albert Vilmos, Borcsa Gergely; el-
jöttek a tanu'ótársak, nemcsak a helybeliek, hanem a 
szomszéd falvakbél  ia, aatán aokan a falubeliek  köaül. 

A temetési aaertartást Bándy Baláaa, Dobos Aron, 
Biga Jiaaef  aegédletével Csípek kanonok végente; 
ugyanő búcsúztatta an őal aaékely portától a kla ha-
lottat meglndité, meleg ezavakban; könnyek reaegtek 
a Baemekben. Nemcsak okos, aa oaatály tlaata tizes, 
első tanulója volt Aléalka, hanem valami különöaen 
sz»Md, elmélázó, vonzó fiatal  lélok, i ff  éle gyermek 
— Kölcsey — a saékely faj  egyik aS9nge, nagy remé-
nyekre Jogosító virága; nem csoda, ha tanárai, diáv-
társsl «gyaránt,becBÜllék éB Bzerették. Valóban eszünkbe 
jutóit e dlák-temetéaen a költő örökaaép gondolata: 

Mu'ásod könnyű volt éa tiaata, 
Mint aa égbe vlaBaaröppenó angáré. 
A földhöz  minket baj a öröm kötött, 
Óhajtjuk éa rettegjük a halált: 
Tá tul vagy már, nincs kétség utcdon. 

Kelemen Béla kántor-tenlté megindító énekea 
búcsúztatója utáu aa udvaron Dirvaa István IV-es a 
kozmás! diákok nevében mondott végső Itten hozsád ot, 
a simái három osztálytársa: Máté Jikab, Dirvaa Lajos 
éa Fodor Sándor. Magható volt hallani, amint a nyitott 
sirnál megnyíltak e aaonge Balvek a gyermeki nai-
vokból őszinte bensőséggel hullott a szomorú bucsu-
zásnak, a fájó  szeretetnek harmatja kia bajtársuk 
koporsójára.. 

Sokáig nem fogjuk  feledni  eat a temetést. Febér 
virágok borították a korán letört aaékely virágot — az 
édssanya ráborult a vlrágoa koporsóra, ott könnyezett 
an édesapa, aa elhagyott három klcal testvér — a 
buciuatató tanár saaval ott reaakettek végig a Balve-
ken — mély megindultság vett mindenkin erőt: sz 
aaezi>n ok fel-fdlaokogtak,  a kemény aaékely arc-élek 
megrándu tak,. 

— T) a piros sapkát a mennyel dlcsŐBég koro-
nájával cserélted fel  — mondotta a kla Máté diák. 
Valóban, bár mélyen fájé  egy ilyen fealő  élet korai 
elharvadása — mégis, saent hitünk szemével ugy láttuk, 
hogy egy Ilyen temetéa nem bncsn, nem tragédia, ba-
nem magdlcBŐÜlés: 

egy tlaata, ártatlan, fiatal  léleknek vIsBaaröppi-
nése Alkotója keaébe, hogy ott, Isten trónusa mellett, 
a boldogult lelkek otthonában Imádkoaaék szüntelen 
saerettelért, küzdő, aaenvedő, viharban álló népéért. 

A. V. 

R ö v i d h í r e k . 
A németek megkeadették elmúlt héten ez Anglia 

elleni légi rohamokat. A német légi rajok saáaas cso-
portokban törik ál aa Anglia fölölti  léggömaárakat éa 
érlási vesnteségeket oVoinak a fontosabb  angol klkö-
őkben. Az elmúlt hétnek minden napoa légi támadáaal 

arra engednek követkenletnt, hogy aa angol -német 
bábom döntő aaakaaaáhoa érkeaett Angliában nagy 
idegeaséget keltett a német repülők állandó rohamo-
aáaa, amelynek nyomában már Anglia fontoaabb  katonai 
kikötői romokban bevernek. A Jolentéaek aaerint an 
eddigi légi harcokban egyre Jobban kidomborodik a 
németek légi fölényo,  amelynek aorán már a három 
elBŐ nap támadásaiban köael négyaaáa angol gépet 
semmisítettek meg. Minden jel arra mutat, hogy a 
németek vlllámhábornja a brit Baigetek ellen megkea-
dődött éa aa angol anjté maga la aat hlBzl, hogy a 
églhaderő tevékenyaégét rövidesen egy nagyaaabáBU 
partraaaáiláal kísérlet fogja  követni. Általában a kül-
földi  Bajtó ugy értesült, hogy aa angol köavéleményt 
nagy idegesség lepto meg a németek elmnlt heti nagy 
támadáaal miatt éa a helyaetet rendkívül komolynak 
látják, amely Igen könnyea aa angol világbirodalom 
őzaaeomlásáhoa voaethot 
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— Ai elmúlt hétnek legnagyobb horderejű eae-
ménye • román-magyar tárgyalások megkezdése. A 
tárgyalások aalobelye a Duna melletti Turnn Severln, 
hová a magyar blaottság Horl András nagykövet veae-
téaéTel már aaerdán AJjel ollndnlt. A román blnottnág 
Pop Valér volt Igaaaágügymlnlaater venetéeével külön 
vonaton Indult el csütörtökön Turnu-Severinbe. 

— A nagy nemsetkSnl politikába njabb cióvát 
dobtak. A mull héten a görög—albán határon politikai 
gyilkosság történt. Görög ügynökök meggyilkolták Dant 
Hoggia albán hazafit,  fejét  levágták áthurcolták Görög-
orsaágba éB ott körül hurcolták aa albán falvak  lakéa-
aága köaött. A politikai gyllkoaság legrossaabbkor tör-
tönt él aat O.aseoraaág egyonenen a tekintélye elleni 
görög merényletnek tekinti. Tudvalevő, hogy Görög-
ország mindig angol barát politikát folytatott.  Haáltal 
O aaaoraaág érdekel ellen dolgozott. Görögország a 
Földköal-tenger keleti medencéjeben jelentős tényező 
éa mindig meg volt az an olaan gyanú, hogy a görög 
támaszpontok segítik na angolok földköal-tengeri  had-
seregét. Emiatt állandóan kiéért aa olaan—görög leaaá-
molás, amire most ea aa albán—görög határon leját-
Bzódott politikai gyilkosság esetleg éppen az an alka-
lom, amely kirobbantja az ellentéteket éa Görögország 
megtámadásáboa vezethet. 

— Ausztráliában leauhant egy utnssaálllté repülő 
gáp, amelyen a kormány több tagja ntaaott. A halottak 
között van aa anaatrállai htdttgy-, légügymlnlaater éa 
a haderő veaérkari főnöke  is. 

— Bulgáriában ujabb 15 korozatályt szólítottak 
fegyverbe. 

— Franciaországban augusalus 13 án őaaaeUlt a 
legfelsőbb  bíróság, amely a báborus államférfiak  fele-
lősségre vonására kapott megblaáat. A felolvasott  vád-
irat után az ügyész rámutatott arra, hogy a bizonyí-
tékok szerint Franci aoraaig volt mlnlsaterel ÓB alá-
rendeltjeik bünöa médon vlaaaaéltek hivatalukkal. 

— Teleki Mihály gréf  magyar földmiveléaügyl 
miniszter több napig tartó blvataloB látogatásra augusz-
tus 18 án Németországba utaaott. 

— Aa olaaz hadsereg Angol-Baomáliában nagy-
szabású hadmozdulatokat végea. Aa olasaok nagy erők-
kel támadnak éa maguk az angolok la belemerik, bogy 
a helyaet nagyon komoly. 

— Angol repülőgépek röpiratokat dobtak le több 
OIBBB város fölött,  a kővetkező szöveggel I „O asaok 1 
Ki Bodort bennateket ebbe a háborúba. Talán rab-
saolgál vagytok ősi ellenségeteknek Námetorsaáguak ? 
Nylsaátok kl jól a szemeteket, mert a bábom minden 
boraalmával kapuiokon kopog". Az olasa lapok köallk 
eaeket a röpiratokat éa leszögeaik miszerint a röpira-
tok aa ellenség Baelleml éa lelki nyomorúságának blao-
nyitékal. 

— Aa utóbbi héten Svájc fölött  ellanséges repülő-
gépek Beálltak el. Ettől elteklotve la aa olaaa éa német 
sajtó heves támadásokat lntéa Svájc ellen, annak ellen-
aéges magatartása miatt. 

— Augusatua hó 16-én reggel lameretlen tenger-
alattjáró aa Egei tengerben levő Tinos Bziget előtt 
megtorpédoata a „Halle" nevű görög cirkálót, amely 
a találat követkeateben elsüllyedt. 

— Churchil aa angol alséháaban beismerte a 
Siomáilában elszjnvedstt vereségeket. Ejyébként be-
jelentette, hogy a jövő héten bővabben fog  beBzéinl a 
háborús helyzetről. 

— A turnu-severlnl magyar—román tárgyalások 
euguaztm hó 16-án megkezdődtek. A tárgya1 ó felek 
kicserélték megbízó leveleiket, a magyar blaotUáj át-
nyújtotta követeléseire vonatkozó jegyzékét. A román 
bizottság ezzei a jegyzékkel vlaezauuaott Bukarestbe. 
A tárgyalásokat felfüggeBstették  éa aat auguiatui 19-én 
folytatják. 

A osikmegyei Magyar Népközősség 
gazdasági osztályának közleményei. 

A szántást boronálni koll. 
Amint látjuk aokan megértették a tarló fe'saán-

tásának szükségét. Aaonban, amit délelőtt Bzóntunk, 
azt már délután el kell boronálni, különben a talaj 
lgt>n kiszftrad  a aa annyim kívánatos beéréa elmarad. 
Különösen, ha a szántás szalonnás, károa a boronálás 
elmaradása. 

Mit voaaünk ? 
A gazdának már Ilyenkor saámot kell vetnie 

magával, hogy a |ö?őre melyik földjébe  mit vet, 
Altsános figyelmeztetés,  hogy kalászoB növényt, 

kaiászoB ne kövessen, banem a kapáB éa takarmány 
növényekkel váltakoaaék. A kipások még ngy ahogy 
türlk egymást, de a kalácsosok egymá-utáni vetése 
határozottan károa. 

Nálunk a régi megBaokáB aaerint aránylag még 
nagy területeket vetnek be, különöaen őszi kaláazo-
cokkal. Ugy gondolkonván, hogy a kenyér éa saalma 
kell, hát ea Igaa ÍB, da ehea meg az is hoaaá járni, 
bogy a kalászosok termeléae legkevesebb mnnkát ad 
és hogy a kapálástól még mindig Irtőanak. 

J jvedalmeaésl aaempontbél a kapások meBBze felül 
múlják nálunk a kaláaaosokat. 

A kapálást igen megkönnyítik a lókapák, amelyek 
pár év alatt épugy el fognak  terjedni, mint a cséplő-
gépek. 

Caépléakor 
a vámot adjnk súlymérték ÍB ne Űrmérték ntán. Bár 
aokan aat mondják mindegy. Nem egéaaen Igy van. 
Aa űrmérték nem fejeal  kl a gabona mlnőaégét, holott 
eat nekünk jó tndnl. 

Különben la caépléakor jé alkalom van a lemé-
réare, oat a gaada no mnlasaza el. Jobb ha pontosan 
tudja miből mennyije van. 

Takarmányrépa 
levél BBodéakor, csak az alaé elaaáradnl kéBsülő leve-
leket aaedjük le, ba aok levelet lowedünk a répa erő-
Ben megérni, fejlődéaben,  tápanyag képaődéaben vlaaaa 
marad. Oly fás  lesa, hogy aa állat télen alig tndja enni. 

Különben la a répalevél aokat futató,  de keveaet 
adé takarmány, mert több a vla benne, mint a tápláló 
anyag. 

Minden növény levelein át la táplálkoalk. 

Román sajtóhangok. 
„Universul".  „Egy erdélyi  szásztól,  Német 

válasz a magyar revizionistáknak".  Victor O.-erdl-
Hommenau német írétől a következő levelet kap uk: 
Tisatelt Szerkeaatőaég, aa Öúök folyó  hó 11-1 ujaágjá-
ban „A revlalonlstáknál otthon' elmen megielent cikke 
Inspirált an alábbi veraem megírására, amelyet kérek 
erodaţi Baöveggel leközölni. Ea a vera ia bizoaylték 
akar lenni arra, bogy ennek aa oraaágnak németsége 
— amint gondoljuk kivétel nélkül — az antlrevlzlós 
táborban küad; éa legyen ezekben an időkben ez a 
vera egy fényen  blnonylték a bultpBSti nrak felé  aairént. 
hogy mi nem akaiuok vlsBaatérni a magyar elnyo 
mába. 

íme a költemény: 
Neln, nein, nlomala I 

„Neln, neln, nlemals I lat aaoh nnaer atolzea Loanngswort, 
Neln, neln, ntemalal kllngt In tansend Herzen ehern fort. 
Hall dem Boden, wo alnat ansre fromme  Wlege stand, — 
Wlr auoh glauben In eln starkes, frelea  Vateriandl 

Statt dem Rot-Welaa-GrQn, daa nna nooh geatern hat bedroht 
AVeht jetzt über nnaerm Haapi d u Drelfarb  Blaa-Gelb-Rot, 
Allén Felndea bleteo wlr von nnn ab Hohn und Spott — 
Wli aaoh glauben an der Vaeter allgewoltlgen Oottl 

Tansend Jahre tragen vrlr der Fessetn aobwere List, 
Taaaend Jahre w « das Élend anser bleloher Gast. 
Tanaend Jahre, bla das Sohloksal soehnend an* befrelt  — 
Wir aaoh glaaben an dle ewlge Qereohtlgkelt I 

Neln, nein, nlemals! Kelne Spune brelt von ansrem Land, 
Neln, neln, nlemals aohwOren wlr ea trea mit Herz and Hand, 
Unare Hóimat blelbt erhalten Klnd und Klndeaklnd — 
Wlr anoh glaaben, dass wir endlloh aofenatanden  slndl 

BaourejM, 12 Ootombrle 1935. 
VICTOR ORENDI-HOMMENAU 

Sorlltor şl pabllolst, aonalller 
ministerial „honorls u o u " . 

H I E D E T É S E K E T 
a legjutányosabb árak mellett 

felvesz 

A Csiki Lapok kiadóhivatala 
4 középiskolát végzett, értelmes flut  felvesz 

fényképész-tanulónak,  Biró József 
fényképészete,  Osikszereda. 

A fővárosi  sajtó továbbra Is élénken foglalkozik 
a délkeleteurópai helyaet ujjárendeaéaének kérdésével. 
A félhivatalos  „Románia*: „A döntéa érájában" cimmel 
cikket köaöl a bolgár Igényekről. Ant fejtegeti  ea a 
cikk, hogy egyetlen népnek aem aaabad kihasználnia 
aa alkalmi előnyöket, mert az jóra nem vezethot. A 
szél nem fuj  mlsdig ugyanegy Irányból ón anon a 
napon, amikor megváltozik a járása felborltja  a gyengo 
építményeket. Ezért a bolgároknak aem aaabad tul-
méreteaaék követeléseiket, mlntahogy ml románok Is 
maassemsnő engedményeket vagyunk hajiandik adni a 
jövőbeli birátság blatoaltáaának reményében. A bo gár-
román viuony csak akkor leiet a jövőben bará I Jellegű 
ha a bolgár nép megérti azt, hogy a két n»pet a tör-
ténelmi Bors egymás mellé rendalte — Irja a .Romanla*. 

Titeatu volt miniszter lapja a .Siara* vezércikk-
ben foglalkozik  a balkáni béke kárdasével. A balkáni 
béke végleges elrandenéaének előestéjén vagyunk — Irja 
a lap. Einek tartói megszervezése érdekében hajlan-
dék vagyunk bizonyos áldozatokra. Ezeknek an áldo-
zatoknak aaonban kétoldaliaknak kell lennlök. Vagyla 
nemcsak nekünk van adni valónk, hanem kapni valónk 
is van, hogy eaen a réven a köaöa JóhlBaemüség aaelle-
mében baráti kapcsolatot létesltheaaflnk  déli éa nyugati 
szomszédainkkal, akik nélkül nem tudjuk blntoaltanl a 
rendet éa a blatonságot, nemcaak a magunk aaáméra 
hanem ugyan olyan mértékben aa ő résaükre aem. 
Ei ha rátértünk erre a politikára, aaért tettük, hogy 
klkÜBaöböljük a Jövő minden vlaaálykodáaát, Európának 
ebben a réaaében. Bafejezésül  a lap aat fejtegeti,  hogy 
Európa délkeleti réaaében a békét csakla a néprajai 
éa földrajai  elvek tlaatoletben tartása alapján lobot 
biztoaltanl. 

Könyvkötészeti munkákat 
a logaaebb éa logtartóaabb 
kivitelben a legjutányoaabb 
árak mollott ai ikőiől a 

Vákár üzlet, Mercurea-Ciuc. 

„Berlini levél": 
Aa angol bombáaók nyugat-
némotoraaágl kiránduláaal. 

Anglia hadveaetősége éa közvéleménye a német 
véderőfőparancsnokaág  ténymegállapításaival aaemben 
tagadla, bogy repülői nem katonai colpontokat bom-
báanak. Evvel nnemban 5 napon keresztül be<ártam 
18 más nemzetbeli njaáglró kollégámmal Németorsaág 
nyugati és ésaakl vidékeit éa a helyszínen meggyőződ-
hettem arrél, hogy a német véderőfőparancanokaág 
jelentései a teljen Igaz'ágon alapsaanak 

Aa angol repülők an éj leple alatt először a XIII. 
azázadbell weetfá'lal  Soost viroat bombázták éa evvel 
kaadetet vette a nyílt vároBok éa falvak  céltudatos 
bombázásának aoroaata, A bombáaás célja nem lehet 
egyéb, mint a polgári lakosBág megfélem!i<ése  és csen-
des, mit aem vétő po'gárl báaak, falvak,  városkák 
felgyujtáaa,  terrerlzáláea. Soeat városa N ^metország 
második Nürnbergje, mely középkorbeli muzeális épü-
letekből és álmodoaó szép parkokból áll, a város Bamml 
néven neveaandő ketoual célponttal vagy támponttal 
egyáltalán nem bír. Még csak laktanyája BICCS. A tá-
madó angol bombázók először világító bombákat dob-
tak le ea elsötétített városra. Ezek a világító bombát 
ejtőernyővel zuhannak alá és 6—7 percig B levegőben 
lebrgve nsppall fénybe  mártják ea egésB várost. Mi-
u'ái meggyőződtek, hogy semmiféle  katonai cél a 
"ároBbao és a város környékén nltcs, megkezdették 
Saast városka bomháztatását A város kellő köztp^he 
dobták le a termttből és elektronbél készült és töltött 
iéglbombájukat, amelyek 70 cm hosszúik és 5 kg. 
súllyal bírnak. Ezek gyújtóbombák, amelyek a robba-
oáa alkalncáial 2000 fok  CetzIuH bőt fejlesztenek  és 
igHU terrâ BZ>t»sen mindért fölgyújtanak,  t-ml ci 'k 
éghat. Sosatben kb. 100 drb. Hy«n gyújtóbombát é-i 
további 20 drb. ugyunvezitt „borovváló* bombát dob-
tak le az angolok. Ezeknek viszont an a tulajdon^á-
gulr, hogy fa'robbanva  Bzélea körben aa oldalak felé 
hatnak éa mindent leborotválnak órláel légnyomásukkal. 
Az elaő bombatámadásnál már 14 aoeBtl h z gyn'nl. 
meg ÓB dcira a légvédelmi FZövezeteknek és tliz-
oltóság munkájának, eat a 14 háaat nem Blkerült meg-
menteni, mart aa angol repülők a tüzet oltó szervere-
teket géppuskatűz alávették. A szerencsés véletlennek 
köszönhető, hogy nem az egéan város égett le egy-
szerre, mert So?atbsn rendszeresen meglehetős heves 
északi FZílek szoktak fujnl  és ép ea este csélcaend 
uralkodott. E lenkező esetben ez a 14 háa az egész 
vároBt feigţ  uj'otts volna. A többi kisebb nagyobb vá-
rosban ÍJ baBonló esztelen pu-zti áit vittek véghez &c 
ango'ok, de mindenütt gondosan kikerülték és kikerü-
lik még most is a katonai célokat, Ismervén a katonai 
célok éa támpontok köaelében elhslyea^tt .Flack, azaz 
légvédelmi ágyuk Igen hatáBOS tüzét. 

Wdstfá^al  utszácunk végln Kö'nben voltuik, abol 
an angol jelentések ezsrlnt „papirot" olyan sokszor 
ÖBBzelőtt és vaU ságb^n teljesen ép Rzjna-hidakat te-
kintettük meg. Merész Íveléssel njulnak a magaBba 
azok a hidak, hogy azután a kölni dóm megbűvölő 
góthlkus óriás tövében a forgalmat  a R«jna két partja 
között lebonyolítsák. Ezeket a hidakat egyetlen egy 
ongol bomba sem találta. 

Lehullott ogy oaillag... 
L*gi riadó van. a fz'rérák  velő'rátóen tugnek 

aa éjbzutábfn  Hotsiu tut^ulnzás éB kéEŐi lefekvés 
után, á'omból felverve  kábu tsn eBzmé'ek rá: i> gi-
rlidó van I PorBae moat 'e keliene menni légvédelmi 
óvóhelyre, pincébe.... 14 órai autózás ntán. Levertség 
éa fáradtság...  moBt sátán a plrcel Na szervusz I nz'. 
aa éjt méBkép képzeltem el msgtmnak. Szépen lassan 
felöltőnködtem,  feihuztsm  c'pőmet, mlcden ugy tűnt 
fel  nekem, mint egy laati'oit flmleadáa  —ppr»z.> 
mindea caak gondolatban, mert a velóaágbsn még min-
dig aa ágy aaélén Ultim plaBBmában, félig  alvó, faiig 
morfondírozva....  Mit ér egy IUXUB aaállcdt kényelmes 
ágya, ha Ba embernek a pincébe kell mennie? Ben-
nem még az öntudat, a bâţyadtBâg éa a kötelességérzet 
kavargott, szobámban kü ömben alrl csend. A nyitott 
ablakon kitekintettem aa occára, ott ia csecd éa az 
egésa város felett  mély sötétség. DBpee'do'f  város aalve 
mintha megnzüct volna dobogni, megnámu't, aa uccák 
éa terek kihaltak. S^tol egyetlen lámpa, Bemml fény-
forrás,  egyetlen egy élőlényt sem látni. De ml ez? 
Végtelen magasságból lágy aűmmögéB hallható, mintha 
szúnyog röpködne a kl;z -melt áldozat f>je  körül, de 
aztán ilrzian hallhatók a repülőgép k motorjai. — 
Itt vannak az angolokI A Külvárosok határaiban egy-
szerre csak kigyúlnak a fényszórók,  fehér  fénykévéjük 
beleaaurnak a Bötét égboltoaatba, felkavarják  a lágy 
felhőket,  végig tapogatják az eget, kereBnek, kutatnak... 

Moat már teljesen felébredtem.  A légvédelmi 
aalrénák már régen el némultak, mindenki nyugodtan, 
csendben levonu t a saálloda nagy pincéjébe, én meg 
nem tudom magam eltökélni, egyréaat kíváncsiság 
gyötör, másrészt pedig a köioloBBégéreet aat diktálja, 
hogy a többi lakétárshoa hasonlóan lemenjek, eltekintve 
attól, hogy 40 márka bűntetéat kellene leszurkolnom, 
ha ésareveBalk, hogy nem tartottam be an elő rárt és 
a légvédelmi utaaltáaokat. Bsvallom, hogy en utóbbi 
hang én bennem nagyon htlk volt éa Inkább enged-
tem a kíváncsiság ösntönének, aztán meg egy ujság-
1 rónak egyaaer csak végig kell élnie egy bombatáma-
dást már padig a pincében legfeljebb  csak failgalvó, 
faradt  embereket látnék. Megbűvölve álltam aa abla-
komnál éa nsm tndtam tekintetemet levenni a folyton 

" a^Vx4
 1 , M n , a , 4 r 4 k ld®8«»n tapogatédaó njjalról, 

a aötét égről, amelven ott valahol egy vagy több angol 
bombáaó bujkál. Éa la keroaem «kot fa  néha-néba 
ugy tüalk, mintha egy szuiyogtz»ű eaűitös tastel 
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látnék a fénycaóvában.  A fónyasórók  egyaaerre leaő-
tétltenek, BB égboltoaat még Bötétebb leaz éa bl&ba 
fúrom  tekintetemet a mély sötétségbe, nem látok aem-
mlt. Már elakartam menni, ugy hittem, hogy a riadó-
nak vége, amidón mind erősebb motoraugáat hallok, 
motorzugáz, amely mind eróaebb less, aalnte süvít, 
fütyül.  Abá, zuhan aa angol bombáaó, végleien 6—7000 
méteree magasságéból alátuhan, hogy bombarakomá-
nyát annál blatoaabban elhelyeaae az alvó város fölött. 
Kezem akaratlanul la görcsösen fogja  as ablak párká-
nyát, mert moat egysaerre, mint egy cupáara kigyúl-
nak a város fénysaórói  ÉB a fénykévék  ^cresstesésében 
látom aa ezüst madarat, könyörtelenül megvilágítják 
éa nem engedik el többé karmaikból. Kb. 2000 méter 
magaaaágban úszkál aa angol bomb'aó, hol Jobbra, bol 
balra akar kitérni a fénycsóvák  elöl, de mind hiába, 
caaknem engedik el zsákmányukat. Egy erős, négy 
motoros gép hiláltusája keadődik a légvédelmi tüzér-
séggé'. Az ágyuk megkezdik a tüzet, a fekete  égbol-
ton nagy fényes  iveket Írnak le a lövedékek, majd 
kttlönböaő silnü robbanási pontokat veszek ésare a 
repülőgép oldalábao, a kia légelhárító ágyuk csak ugy 
köpik a aoroaatoa tflzat,  egész lövedék-falakat  állítanak 
fel  a bombázó mellé és ez eltér eredei irányától, kitér 
éa Így aalpra kiszorítják a vároa fsletii  légtérből a 
vároa határába, amint eltávolodik egysaerre a klaágyuk 
tüaébe belevegyül a nehéa .FlacV" ágyuk tüae éa moBt 
eaek nem melléje, hanem direkt a gépre tüzelnek. A 
tüzérségi tüz mindinkább fokozódik,  egymást követik 
a durrogások, robbanások, aa ablakokat megrázkód-
tatja a légnyomás, már-már est hittem, hogy aa angol-
nak sikerül megmenekülnie, amikor a bombásó testé-
bő' hirtelen kicsapnak a lángok és nem sokára egy 
Iángra'obbant madár teste hosszú fdstképétól  követve 
lezuhan, Telitalálat érte és moat mlntjegy nagy üstö-
kös mind nagyobb sebességgel köaeledlk a föld  felé. 
A rajnap arti vissahang még aoksaor vlssaaverl egy, a 
földet  megremogtető robbanást, majd minden elcsen-
desül,... Homlokomról aa Izzadság cseppjeit törlöm, 
Ilyet még nem láttam, de mindez olyan gyorsan ÓB 
taépen, olyan klssámllódottan játssódott le, ennylra 
átéltem est a harcot, hogy salnte csodálkozom, amidőn 
a légvédelmi aalréna ujbél megásó!al éa jelel a lakos-
ságnak, hogy a riadónak vége I Ml történt ? Semmi 
különös I Caak egy csillag hullott le aa égről 1.. 

Korda  Pál. 

Minden tla kilóméteres aaakaBara külön Art 
kell állítani. Aa őr kötelessége aa orvhaláaza-
tot megakadályozni. A táraaaág kötelessége, 
hogy a haltenyésztést mesterséges uton is, 
keltetökkel atb. fejlesszék. 

Egyik nagyon fontos  saakaBaa a törvény-
nek, mely aaeriat hegyi patakokban található 
halakat eaak „származási bizonyítvány" alap-
ján lehat árusítani, forgalomba  hozni. Ezt a 
biaonyitványt az illetékea halásztáraaaágok ad 
ják ki. 

Aa uj, kevéabbé ismert törvény alapján, 
a Székelyföldön  már több halásztársaság ala-
kult, a törvény végrehajtási utasításában elő-
irt tisztikarral, melynek müködóae fűlött  az 
állami halászati felügyelőségek  felügyeleti  jogot 
gyakorolnak. (a. i ) 

Hegyi patakok 
halállományának védelme. 

Néhány héttel ezelőtt rövidesen megemlé-
keztünk arról, hogy ugy a Gyilkostóból mint 
a hegyi patakokból való halászatot ellenőrzik 
és egy-egy kirándulónak csupán napi négy 
pisztrángot szabad fognia.  Ei az intézkrdés 
természetesen a halállomány védelmét van 
hivatva szolgálni. A tónál, mint értesültünk, 
évtizedekkel ezelőtt alakult halásatársaság nagy 
befektetésekkel,  különösen Márk István villa-
tulajdonos indítványára és közreműködésével 
nagy keltetőházat is léteaitett mintegy 220 eaer 
lei befektetéssel,  melyet most aB állami halá-
szati felügyelőség  hatáskörébe tartoaó ujabb 
halásztársaság átvett. Nam érdektelen tehát, 
ha ismertetjük a halászati törvény egyes, a 
nagyközönséget érdeklő rendelkezéseit. 

Ez a törvény még 1926 április 19-án jelent 
meg a hivatalos lapban. A hegyi patakok halá 
szati jogát saabályoBza. Végrehajtási utasítása 
később, 1937 november 16 én lépett éleibe. 
A Ssékelyföld  vadregényes hegyi vidékeinek 
halállományát aa erdőn megforduló  minden 
járó kelő közprédának tartotta és aat minden 
eszközzel irtotta. Csak kevesen voltak, akik 
sport-halászatot Űztek éB aat teljes szakszerű-
séggel, csupán szórakozásból és egészségi okok-
ból folytatták.  Hiába küzdöttek a „kooahalá 
szók" ellen, mert a régi törvényekben alig 
volt és végtelen nehéakeB büntető szankció 
ellenük. Az uj törvény már szigorú intézkedé-
seket tartalmaz. Különös engedélyhez köti a 
hegyi patakokban való halászatot. Az enge-
délyek kiváltása jelentékeny összegbe kerül, 
melynek aaonban jóréaae a halállomány sza-
porítására és nemeaitéaére fordittatik  a költ-
ségvetésben. 

A tőrvény kimondja, hogy .minden halá-
szati alap" hoz halásztársulatnak kell alakulnia 
Hegyi pataknak a törvény addig tekinti a folyó-
vizet, amig pisztráng található benne. Ahol 
már nincs, vagyiB ahol a patak már folyóvá 
lépik elő, a törvény azokra nem vonatkozik. 

Aa újonnan alakuló halásatáraaa*goknak 
legalább husz tagból kell állaniok. A területet 
őt évre vehetik bérbe köaaégektől, közbirtokos-
ságoktól, vagy aa államtól. A földmivelésügyi 
minisztériumnál aa öt évi bérleti őaazegnek 
megfelelő  biatoaitékot köteles letenni a halász-
táraaság. A .halásaati alap" ot képeaő hegyi 
patakot a halász társaságnak őriztetnie kell 

Bonnal űzetik az elrekvirált 
állatokat és jármüveket. 

A rekviráláBi tőrvény és a mozgósítási 
rendelet alapján a katonai hatóságok intézke-
déseket tettek aa elrekvirált állatok, szerszá-
mok éa jármüvek értékének bonnal való ki-
egyenlítésére. A junius 29 én már elrekvirált 
ál atokért, szerszámok és jármüvekért attól a 
naptól kezdődőleg már nem fizet  bért a had-
sereg, hanem azokat végleg tnlajdonába veszi. 
A junius 29-ike előtt elrekvirált dolgokért 
addig a napig bónban bért fizet  a hadsereg és 
kibocsát egy másik bónt is, amellyel az állat, 
szersBám vagy jármű értékét végleg kiegyen-
líti. A mozgósítási rendelet alapján, tehát a 
juiius 29. után történt rekvirálásokért végle-
ges rekvirálási bont adnak, abban aa értékben, 
amelyet a rekvirálási bizottság ai átvételkor 
megállapított. 

A junius 29 én már elrekvirált dolgok 
bérŐBsaegéért, vagy kiegyenlítéséért járó hóno-
kat az illetékeB csapattest bocsátja ki és azo-
kat a csendőrség kéebesiti ki az érdekeltek-
nek. Az értéket aa 1939 aug. 8 án megjelent 
181. számú Monitorul Oficiálban  közölt díjsza-
bás álapján számítja ki, 20 százalékos növe-
léssel, minden változtatás nélkül, A junius 29. 
után köavetlenűl a csapattestek által fogana-
tosított rekvirálásokért eaek a csapattestek 
adják ki a bónt, ha pedig a rekvirálási bizott-
ság esaközőlte, a bónt a hadkiegészítő parancs-
nokaág bocsátja ki. A hónok kibocsátását aug. 
30 ig be kell fizetni. 

Uj rádió szaküzletemben 
elvállalok bármilyen JavltáBt. 
Akármilyen tlpusu ÓB bárkitől 
vett rádiókat leggyoraabban 
Javltok. 

Uj. nao teljesítményű attQuulatortöltő 
M e z i n i i 
töltéat leggyorsabban végaek. 
Minden akkumulátort aaonnal 
töltőára kapcBolok. 

Rádió Vécsey 
Merourea Cluo, Str. I C. Bratlanu 40 

u Uri Kaaalnó épületébeo, a régi fialettel 
izemben. IB— 

,Világ Visszhang": 

I 

A német tábori posta 
története éa lélektana. 

Háború mindég volt éa mindég leaz. Ezt nyugod-
tan éa meggondolten állíthatjuk. Erről lehet vltatkoanl, 
tudjuk, de gondoljuk csak meg, a terméazetben nincs 
egy falevél  Bem, mely a másikkal teljesen egyforma 
volna éa a terméaaettudóaok állítása aaerint Ilyen sebre 
sem létezik. Ugyanazon Baülőktől származó testvérek 
között, a külaő haaonlatoaBág dacára aem fogunk  olya-
nokra találni, kik egymással minden vonetkozáaban 
teljesen egyenlők lennének. Tehát minden élőlény 
között van egy olyan áthidalhatatlan külömbaég, mely 
őket saerveaen el válás alj a egymástól. Ha már aaervi-
leg elismerjük a külömbaáget, akkor a lelki külömbaég 
már vitán felül  áll. A lelki külömseg magától érthetődé 
következménye, a nézetek egymáatól való eltéréae la 
testvérek, családok, fajok  éa nemzetek kőzStt. A kémlá 
ban la aa egységek vonssák vagy lassítják egymást. 
Pontosan Így van ea aa emberek köaött la, mindenki 
találkozik olyannal, kivel a nézetek éa érdekek kűlömb-

aége miatt aa egyetértés éa megértés nem lehetaégea. 
Teatvérek köaött ebből aaóváltáa, családok köat veaae-
kedás, de a nemzetek tartóa világnézeti éa érdeki 
külömbsége kétségtelenül háboruhoB vezet 1 

A háború szülte a katonát és mind a kettő olyan 
Idős, mint az emberiség maga. De vájjon mikor Írták 
aa elaő tábori levelet? 

A német katonaság nemcsak híres, hanem a mult-
bai la a legpéldáaabb saervesettségll hadsereg volt. 
Náaaűk tehát a némát történelem tükrét, mit mond az 
a tábori poztáról ? 

öreg, megsárgult papírok köat megŐBBÜlt tudóat 
kérdeaaük a tábori poatáról, aki remegő keaében egy 
rojtos pergament lapra mutatva mondja: „a történe-
lem hivatalosan aa 1716 os esstendőt iBmeri el, mint 
a tábori poata eleö keletkeaésl évét. Ea BB adat annyi-
ból felel  msg a valóságnak, hogy a mai modern tá-
bori poata az öreg porosz tábori postától ered éa az 
elaő tábori postahivatal tényleg abban aa esztendőben 
létesült. A valóságnak megfelelően  aaonban a tábori 
posta néhány évtizeddel Idősebb. Birtokunkban van 
egy okmány — mondja az öreg tudóa — melyből ki-
tűnik, hagy 1691-ben gróf  Paar, BB akkori idők ,'eg-
fe'BŐbb  udvari postamestere" a római birodalom csá-
saá'l tábori postaszolgálatáról szól. A saerlnt már abban 
aa időben létez stt az osztrák gróf  Paar által alapított 
tábori posta, mely a 30 éveB háborúban a Laopold ÓB 
Wilhelm főhercegek  hollandiai hadjáratában, valamint 
későbben a XIV lk Wilheim „napkirály" elleni háború-
jában la sikerrel dolgozott.' 

Mint láthatjuk, a tábori poBta mesBze a mnltba 
nyúlik visssa. A porosa eredetű tábori poata ezután 
1870 éa 71 ea évben, tehát már 70 évvel ezelőtt kapta 
meg a mai szervezetének alapvető elveit. 1870—71 
kezötti háborús időkben a német tábori posta több, 
mint 100,000000 levelet késbealtett kl a froutra.  A 
vllághábvruban a német tábori posta naponta 16.000 000 
levelet Beállított, ame'y 35 Baör több késbeBltéat jelent, 
mint aa 1871-ea esztendőben. 70 évvel ezelőtt kb. 2300 
postáz dolgozott a fronton,  mig a világháborúban 5400 
ia kevéBnek blsonyuli, 1914 augnaatua hótól 1914 jui. 
hónapig a német tábori posta 2,4 milliárd levelet, az 
egész világhát oru alatt 29 milliárd küldeményt kézbe-
sítettek. 

Az 1939 ea bábom uj nehézségek elé, megoldásra 
váró nehéz késbealtéal problémák elé állította a német 
tábori postát. Mig a világháborúban a begyi tüsérBé-
g»k tábori poétájának késbeBltése okozott nagy gondot, 
hol akkoriban aa au ó helyét Bokszor ökrös szekérnek 
kellett helyettealtenl. mely néha 14 napig ia tartott, 
uty a modern vlliámháboruban a mozgó egységek 
gyors elérés*, megtalálása éa a tábori poata pontoa 
kézbesítése volt a nehezebbik feladat. 

Az Idők éa háborúk jellegel váltósnak, de a tá-
bori posta feladata  Dzalnglaz Khán ideje óta aemmlt 
Be vá tosott. Ugy a mult, mint a mai tábori posta 
feladata  a front  éa a Haza ösaaekötéae. Mennyi agódó 
anya, feleaég,  testvér, rokon azomorkcdlk kint a hábo-
rúba asakadt katonáért de a frontharcoa  maga la lelki 
kétaégeken, kínokon megy keresatül, mikor hoasaabb 
idő után sem kep postát hasúiról. Ennek a két front-
nak aa összekötése nagy lélektani jelentőséggel blr, 
mert a hoaaátartozó éa a htrcoló katona nem éraéa 
nélküli automata, hanem emberi, természí les hajla-
mokkal biró, honvédelmi politika szempontjából Igen 
foitos  egységeket képezik. A belső éa a külaő front 
egyBége legnagyobb réaat a tábori poBta áldásos mun-
kájának köszönhető. A modern tábori posta problémái-
nak Időiaerü helyes megoldáaa egy hadművelet hord-
erejűvel blr, melynek nagyfontoBBága  sajnoB legtöbb-
ször csak későn talál megértésre, 

A német katona kint a Weatwallnál épp<?n ugy, 
mint az .U" hajó matróza kint a tengeren, rendsae-
reaen kapja a poatáját, mely mint a fájó  sebre a bal-
zsam, jiságoaan hat és kisimítja a honvágy homlok-
barázd <lt. Méssae van a front  a Hasától, de a tábori 
poata áthidalja a bosszú kilométereket... 

Egy mindenkiért mindenki egyért I 
Korda  Pál. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Házaaaág. Bodnár Klára és ifj.  dr. Qál József 

járásviró eujusztus hó 17 én déli 12 órakor tartották 
esküvójűkrt a szatmári róm. kat. székesegyházban. 

— Jelentőzen emelték aa altlaatek éz ka-
tonák zsoldját. A nemzetvédelmi minisztérium a 
követteső közleményt adta kl: .A kormáay aa orsság 
ha'árain őriállók gondját viaell és miután an állam 
valamennyi tisztviselője anyagi helyzetének megjaví-
tását tervezi, elhatározta, hogy augusztus hónaptól 
kezdve az altisztek zsoldját havi 500—600 lejjel, a 
Baakaazvezetők (sergent) zsoldját az eddigi 1-35 lej 
helyett napi négy lejre, a tizedesek (caporal) aaoldját 
aa eddigi 90 bániról napi 3 lejre, a katonák Baoldját 
aa eddigi 45 banl helyett napi 2 lejre emeli. 

— Aa 50 lejen aluli eladások után egy lej 
nemzetvédelmi illeték flaetendő.  A hivatalos lap 
auţusatus 10 1 számában törvényrendelet jelent meg, 
amely Baerlnt ezután nemcsak aa 50 lejen felüli  áru-
váaáriások után kell leróni a nemzetvédelmi Illetéket, 
hanem minden 60 lejen aluli váaárlásnál la egy lej flx 
Illetéket kell leróni. AuguBatua 10-e után tehát minden 
kereakedó kivétel nélkül kötelea 50 lejen aluli váaár-
láaoknál la egy lejes nemaetvédelml bélyeggel ellátott 
flietésl  jegyséket kiállítani. 

— Hirtelen halál. Balásay Károly 58 éveB 
kásaonjakabfalvl  gaadálkodó erdőlésből érkeaett haaa, 
amikor hirtelen ösaseeaett éa pillanatok alatt klazen-
vedett. Halálának oka aalvuélhBdéa. 
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— Tusnádfürdön  osak szerdán, pénteken 
ee vaaárnap lehet melegfürdőt  venni. Bir Tas-
nádfttrdő  esldol vendéglétszáma Jóval alul maradt e 
ásáson, akkor, amikor moat egy éve la 3000 ember 
aaorongott a villákban, — a fürdőigasgatöság  mégla 
üsambehelyaste BB eddig szüneteltetett melegfürdót. 
Saerdán, pénteken éa vaaárnap lehet gyógyfürdőt  venni. 
A fürdőtelep  kötőmben gyönyörű, alig van nyoma a 
mnlt ósal hatalmas aaélvlhar által letarolt erdőiárnak 
— caupán aki életet vinne bele aa hiányaik: vendég. 
Ea blaony nagy baj, mert igen aok ember marad aa 
idén kereaet nélkül, mindazok, akik közvetlen, vagy 
köavetve boaaájárnltak a „régi jó békevUág"-ban elért 
forgalomhoa  éa eaan a réven magnk la mindenben 
megtaláltak aaámltásslkat. A pénattgyl köaegek aaon-
ban aa idén aem hlányoanak, vlaaont azt ÍB meg kell 
állapítanunk, bogy a lehetőaégek aaerint igyekeznek 
méltányosaknak lenni, ba ea néha alig sikerül la. 

— Az „Of*"  várhegyi aaemebdl kiinduló 
iparvasut moadonya a mélyaegbe zuhant. AB 
Ofa  gyergyóvarhegyl üzemének kezkenyvágányu vasút-
vonalán, mely a várhegyi vaButállomástOl Gyergyó-
tölgyeslg krz ekedlk, súlyos baleset történt. Aa ipar-
vasut moidonya mintegy nyo'c faanyaggal  megterhelt 
t ocslval elindult. Vereapatak nevü erdőreaanek egyik 
emelkedőjén elaaakadt a mozdony ós teherkocsi köaöttl 
vaakapocs, melynek következtében a teljes gősael 
dolgosé moadony olyan gyorsulást kapott, bogy egyen-
súlyát veszítette ÓB a több méteres mélységbe subant, 
inig a megterhelt kocsit szélsebesen vlsssafelé  gurul-
lak mindaddig, mig egyik lapályos helyen aebeajegük-
ból vesailve megállották. A mosdooyon tartóakodó 
Bmdi  András mozdonyvezetőt éB Campianu G>rg>4y 
fotót  eszméletlen állapotban húzták kl a mozdony 
aiól. Bande hátgerlcctörést szenvedett, mig Campianu 
Bulyos küiEŐ és beleő sérliléseket. Az Ofa  slnau.ójaval 
nyomban haaasaállltották őket, ahol orvosi kezeiea alá 
vették. Bende állapota válságos. 

— Ismét szabályozták a petróleum árát. 
A nemsetgazdaaágügyl minlsBlérlum rendeletet bocsá-
tott kl, amellyel augusstua hó 12-lk napjával a világító 
petróleum árá', 2.63 lejben állapította meg kllogreman-
gánt a fiaomitónál.  A maximálta árban a ssámlabelyeg 
ls benne van. A rendelet külön kimutatásban tünteti 
fel  a megyenaékbelyeken érvényeB nagybani és kicsiny-
ben! világító petróleum árakat, amelyek 310—6 lej 
köaött váltakoznak. 

— „Miért kivánjak a németek győaelmét?' 
A Németországban Ismert svéd Írónő a „Sverlge Frlit" 
cimü njságban egy cikket Irt, amelynek elme: „Miért 
klváojui a németek győz símét ?" éa többek között aat 
mondja : H* egy avéd teijea szivétől kívánja a horog-
kereszt győzelmét, aaért van, mert a német győzelem 
Igazi békét fog  jelenteni. A német vezér mindent, de 
mindant megkísérelt, hogy aa utolsó pillanatig elke-
rülje a háborút. H» Németországom legjóanók, ugy 
néhány évtizeden belül következnék a harmadik há-
ború, még pedig a világháború. Ebben a bábomban 
Némeiorsaág minduntalan Igyekeaett a kocfl  ktnst el-
Bslgetelnl, mig a nyugati hatalmak csak aaon fáradoz-
tak, hogy eat a többi államra la klterjesssék. B. L. 

— A kinoatárl blraágok elleni folebbeaé-
aekben fel  kell tüntetni a válaaatott lakhelyet 
ÖJV. Lanczet Haimné cyergyótölgyesl kereskedését a 
pjnzügyl hatóságok 4000 leire büntették meg, mert 
üzletében italméréal engedély nélkül italokat szolgált 
ki. A birság ellen a kereakedónó felebbeaéat  jelentett 
b9, melyet aaonban a törvényszék assal utasított el, 
hagy a felebbeaéaben  nem volt megjelölve a válaaa-
tóit lakhely. A törvényssék ítéletét — hasonló Indo-
kolással — a tábla IB helybenhagyta. 

— Elrendelte a monopol a zaldó kénben 
levő dohanyarudak beaáraaát. AB állami monopol-
penztár Igazgatótanácsa 1940 augusztuB hó 9-1 ülésén 
eihas&roaia, hogy 30 napoB felmondásaal  bnaárja aa 
Ö8BZ6S zsidó kézben levő dohányárudákat. Mindazok, 
akiknek az augusztus 9 ikl rendelettörvény értelmében 
saerzett Joguk vac, ez erre vonatkozó bizonyítványokat 
a lenti idő alatt kötelezek bemutatni. 

— A hírhedt atrazsburgi leadóállomás 
megzaünt letezni. Eat a mult fratcla  kormányok 
alaposan klhaBsoá ták a németellenes usaltásra. B um 
kormányával vette kesdetét a alraeaburgl leadó vad 
némattlienea uszítása, amely a fraEcia—német  viszonyt 
azlnte láthatóan egyik napról a mâţ Ura rontotta. Moat, 
azaa a németek áttöréaekor a franciák  maguk robban-
tották fel  a Btraasburgl rádióállomást, amelynek an-
tennái ÓB Igen magas tornya teljeaen elgörbülve áll ÓB 
min d-n percben földre  zuhanhat. Hi N ám storsa ágban 
valaki nagyon hazudik, azt mondják, hogy .ugy hasú 
dlk, hogy a gerendák la meggörbülnek I" íme a straaa-
burgi rádiónál bBvállt a köamondás 1 B. L. 

— Rendelet aa érettaegi vizsgán háromtaor 
elbukott tanulók helyaeteről. A uemsetneveléBÜgyi 
mintsstérlum bozsájárull ahhoz, bogy azok aa érettségi 
vizsgálatokon háromaaor elbukott taoulók, akik újból 
balratkoBtak a 8-lk oiatályoa magánvlasgákra éa annak 
eUŐ réssét letettek a junius—február  saaBssióban, vég-
legesen rendeaheBBék iskolai helyzetüket éa 1940 szep-
temberében befejező  magánviasgát tehessenek. 

— Bérbeadják a Ssent Anna-tónal lévő 
turistabaaat. A cslkiásárfalvl  aaékely vagyonközösség 
tulajdonai képező éa a Saent Anna-tónál épített tnriBla-
házat a vezetőség zzeptember 2-án, a tóuál tartandó 
árverézsn bérbeadja. — A turislaháa Italmé-éBi enge-
déllyel van Saaaekötve. A bérbeadás St évre történik. 

— OombamérgeBések. Saabé Gergely, Biabó 
Gergelyaé éa Pál Jenő Baárhegyl lakósok mérges gom-
bát ettek. Rendkívül súlyos állapotban uállltották a 
gyergyói kórháaba. 

t e r j e s s z é t e k 
a székelység ügyeinek 
régi, önzetlen haroosát 
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— Ujabb gyllkoaaag Csíkban A csizrákosl 
csendőrség jelentette aa ügyéBssógnek, hogy Fodor 
Kosa Gyula 29 évea rákosl gaadát a csikBsépvlal ut 
mellett fekvő  kaaBálójáu holtan találták. Mint meg-
állapították, agyonütötték. A flttal  gasda jobb halán-
tékát egyetlen hatalmaa ütéssel teljesen öaaserocciol-
ták. A nyomoaáa eddigi adatai Baerlnt KOSB Gyula azt 
tapasztalté, hogy boglyákba rakott lakermánj át lopják. 
Éjjelre kiment a mezőre B BB egyik boHya tövében a 
lelleBetre várt, mlköaben hátulról orvul mcgiöseliiet-
ték a egyetlen jól lrányzatl ütéssel megöltek. Négy 
nap alatt ez már a második gyilkosság Középcslkbaa. 

— Leégett egy gyapjufeaülő  üzem. Salamoa 
Andráa csikszentgyörgyi lakos házi egyik éjaaaka kl-
gyuladt éa földig  égett. A tüz martaléka lett a hással 
összeépült helyiségben levő gyapjufáaüiő  berendazéa 
Is. A beves9tett nyomoiáa megállapításai Bserlntaaán-
dékos gyujiojatáaról van asó. Sem a háa, aem a 
gyapjufésülő-ilsem  berendeaéBe blatosltva nem voll, A 
kar meghaladja a 160 ez >r lejt. 

— Elvitte a sógorassaonya szénáid-termé-
sét. Hirváth litvánná cslkmadarasi agBioiy feljelen-
tette BÓgorát Horváth Ágoston odavaló gazdáikodil, 
hogy egyik kaBBálója egész azán a termését hazahordotta 
magá'ioa. Hjrváth Ajoiton ast állí ja, hogy a ka*zVó 
terméséhez neki van joga és nem a aógorasaaooyáaak, 
mart Ilyen értelmű egyezség létezik kizittük. A birtok-
háborlláal ügyben most már a bíróság teás lgszságot. 

— Tevea felfogás.  (B. L ) A Ganfbea  megje-
lenő „Jurnal de Gméva" egyik cikkében aat irja, hogy 
a nyugati hatalmak véleménye Nimetorsaág felé  mily 
téves, mennyire elavult éa hogy mennyire Bseretik aa 
ellenfelet  lebecBŰlni. Tjbbek között azt irja a lap: 
Tizennégy nappal ezelőtt Stockholmban voltam es 

Hambró a voll norvég elnök blatositott Brról, hogy 
most már vége aa ugy neveseit német „vlllámháboruk-
obk". — Eaentul már nem léteanek többé vllámsaerü 
Hitler-féle  háborús cselekedetek. Eanek aa államférfi-
nek ( í i i nyilatkozata, egy olyan államférfi),  akinek 
sokszor volt alkalma Genf-ben  Norvégiát képviBelnl, 
jellemző arra a gyenga pontra, amelyet mlndankor 
találuik, ha NimMorsz ig ellenfelel  véleményt adnak 
a birodalomról. 0 ; mindig alábecsülik a Htrmadik 
Birodalom erkö esi és anyagi erejét Akár akarjuk vagy 
uem, de tény, hogy az orsságok ifjúsága,  melyet uj 
Bseliem, uj nésetek és ideálok vese'nak, mindig Nó-
metoraaág pártját fogják,  ugyanakkor a másik oldalon 
olyan férfiak  kezében van a kormányzat, akik csak 
Igen neheaen tudnak megszabadulni a múlttól. Ezl 
egéaaen világosan látjuk a hadveaetóseknél éa aaon 
véleménynyilvánításoknál, amelyeket aa ellenségeske-
dések lefolyásáról  hallunk. A háború 9 lk hónapjában 
Aaglia éa Franciaország ugyanabban a gondolatvilág-
ban él, mint 1914 ben. Mtnl aztán csodálkoznak, hogy 
a háború nem ujy alakul, ahogy ők ezt elképzallék I" 

— Görögkeleti templomot építenek Marosfő 
nyaralóhelyen. A Grecsea vlaváiaaatón&l fekezlk 
Marosfő  á lomás éa nagyazerű erdőa vidéke, melyen 
néhány év óta több viilat építettek és ma már saámot-
levő nyaralóhelye Calkn»k. Aa idín Is több nyaraló 
keroBte fel,  köaiük Ioan Niator volt miniszter ÍB, aki 
egyik BaerelmeBe Maiosfóaek.  Aa ő Indítványára blaott-
ság alakult arra a célra, hoţy egy görögkeleti templom 
dptteaéhea aaűkaégea alapot ösBsehoaaa. A blaottaág 
tagjai közül különösen Djmltru Báoea éa Virgil Mallc 
zözBági jegyzők bntgó toiiak. Már bejelentették a 
mosga.om megindulását Bilan nigyaaübenl metropoll-
tának éa kösölték vele, hogy elkerült temp'om épité-
aéro már megfelelő  területet szerazslök, még p^dlg 
egy maroafől  birtokostól, teljeaen lngyeneaen. A Cslk-
megyel Jagyaől Ejyesűiet ugyancBtk tervbe vette, 
hogy Idővel a magyal, köaaégl éa áUami közalkalma-
zottak réBsére nyaraló olthont épít. 

— Öngyilkosságok. Gábor Károly 20 éves 
gyimaaközéplokl szolgalegény Baliga Jáioa nevü gaadá-
jának csUreben felakasztotta  magát. 

— Kovács J ztef  Bogdán káBzonJakabralvl lakós, 
64 éveB gazda tzinian önkezével vetett véget életének. 

— Köszönetnyilvánítás. Falejthotet'en férjem 
l'Ietve édeBapánk elhunyta a'kalmával kifejezett  réss-
vátért eau oa la kösacnetet mondunk. 

Öiv. Gyöngyöay Gtborné és gyermekei. 

Publicaţie de licitaţie. 
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că 

la aiua de 27 Aug. a. c. ora 5 p. m. se 
va ţ>ne in cancelaria Gimnaziului „Petru Rireţ." 
din Mercurea Ciuc licitaţie publică pentru procu-
rarea urmăîoareior alimente: 

1. Carne de vită, viţjl, miel cca 3500 Kg. 
2. Pâine cca 13000 Kgr. 
3. Lapte brâuaături li valoare de Lai 20000. 
4. Coloniale în valoare de cca Lai 50.000. 
Ofertele  se primesc la aiua licitaţiei. 
Caetul de aarcini se poate vedea in can-

celaria şooalei ia flecare  ai intre orele 10—12 
a. m. 

Ofertanţii  sunt obligaţi să depună In zi ui 
licitaţiei o garanţie de 6 

Director, 
Spiru Tudor. 

Töltö-tollak javítását és tisztítását 
v á l l a l j a a V á k á r - O z l e t . 

Hirdetés. 
A Lâzăreşti—lázárfalvi  közbirtokosság bér-

be adja 6 évi időtartamra a Szent Anna tónál 
lévő turistaházat italmérési joggal. 

A nyilvános árverés f.  é v s z e p t e m b e r 
2-&n d é l e l ő t t 10 órakor a Szene Annatói 
turiataháanál fog  megtörténni. 

A feltételek  Llzăreşti közbirtokosság igaz 
gatóságánál megtekinthetők. 

Lăzâreşti, 1940 augusztus 3-án. 
Balint Imre, Bálint József, 

közb. elnöí. közb. jegyző. 

s M O D E L L KALAPOK 
^ tli naponként n j formák  *losó 
£ árbaa, i z f  tmlJlntlrtM tr 
K VENCZEL TANÁRNÉNÁL 
M Ugyanott kéaittlaek m i z i s z -

néma mól kalapok olzőrendfl 
Mi anyag ksziáaiáiával. Kainak 

Italakftéaa  a legrövidebb idő alaii. 
M Merourea-Ciuo, I. ű, Bratlann (Olmaá-

alnm>-nooa IU. aa., a Sörháa köaelében. 
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Fakereskedö urak 
figyelmébe! 

In atenţiunea Dior co-
mercianţi de lemne! 

Bevételi éa kladáai utalványok 
Mandate de intrare şi eşire 

Bérfizetési  jegyzék (Listă de plată) 
Anyag- éa erdöfelvétell  könyvecskék 

Cărticică de inventar pentru materialul in 
deposit şi pădure 

Előleg könyv (faragottfa,  gömbfa,  gombrud) 
Cărticică de avans (pe lemn rotund etc.) 

Fuvar-bárca (Bartă pentru cărăuşi) 
Munkások nyilvéntartáaa (zsebben hordható) 

Evidenta lucrătorilor (ptru purtat in buzunar) 
Orvoal utalvány (Certificat) 
Számlakönyv (Factura) 
Szállitáal kimutatás (Consignaţia) 

állandóan raktáron, 
legjutányoaabb áron 

beszerezhetők 
VÁKÁR könyvkeres-
kedésében, M.-Ciuc. 

totdeauna in depozit, 
pe lángá preturi mo-

derate la 

LIBRĂRIA VÁKÁR 
Mercurea-Ciuc. 

Mindennemű nyomtatványok megrendeléare a legazebb 
kivitelben a legpontoaabban eazközöltetnek. 

HEGEDÜÓRAKAT 
oonaerv atoriumi módszer 
szerint, jutányosán ad: 

S P B E N O Z GIZI , M.-Oluo. 
Btr. I. O. Duoa (Oimnáatam-uooa) 180. 




