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Nehéz idők. 
Szerteszét Európában s a fekete  világrész 

nagyobbik felén  háború dul már egy esztendeje. 
Népek sodródnak rabigába s milliók lelkei 
masíroznak hadirendbe a mennyei biró Ítélő-
széke elé. Ei alatt pedig itt lenn a földön 
más milliók szenvednek. Maholnap mindenki 
számára olyan szenvedéB lesz az élet, hogy 
megváltásnak fogjuk  tekinteni a halált. 

Az emberi kultura mimha egy pillanatra 
megállt volna fejlődésében.  Minden gond, min-
den energia a gyilkolás szolgálatába szegődött. 
Senki nem gondol komoly termelésre, a hol-
nap biztosítására. Pedig az a holnap szomorú 
lesz A haboru Ördöge mindent megakasztott. 
A szántóföldeket  hadseregek taposták le s a 
még kikelő kenyérmagvakat ágyuk aratták. 
Ahol pedig nem vonult végig a háborús vihar, 
ott Isten haragja szántott végig a termő bu«a-
mezőkOn. A rendkivtl'i időket rendkívüli idő-
járás kOvette B árviz, jégverés pusztított min 
denfelé.  Aratás után vagyunk, de nincs dolga 
a cséplőgépeknek, ősz jön B a termés beta-
karítása nem okoz gondot senkinek. Gabona 
nincs, gyümö'cs nincs, a vetemény gyenge. A 
lovak hiánya miatt teheneket fogott  gazdasági 
munkára a gtzds. A muika lassan haladt B az 
állat kihasználását mi sínylettük meg, mert a 
tejtermékek mennyisége és minősége csökkent. 
A piacról eltűnt a vaj s egyéb tejtermék méreg 
drága. Húsfélére  még goadolni sem gondolha-
tunk, hiszen a marha és sertésállományt fel-
emészti a hadseregek élelmezése. A drágaság 
nőttön nő s a kereseti lehetőség egyre crfkken. 
Megyünk neki a hosszú, keserves télnek fel-
készületlenül. Üres zsebbel, üres hassal, üres 
kamrával. Az lesz ám a legény, aki ezt meg-
usBza. 

Ná unk a Székelyföldön  ugyancsak azomoru 
a helyzet. Itt még jó termés idején is pénzért 
vette kenyerét a gazda, mert a zord caiki ég 
hajlat s a sziklás székely talaj nem szíveli a 
kenyérmagvakat. A pénzt pedig a kenyér elő 
teremtésére az erdő szolgáltatta. Ma azonban 
csendes a csiki erdő. Székely hegyek alján 
meghúzódó apró falucskákban  nem sípol a 
fűrész.  Nem viszi a vonat csíki fenyők  lelkét 
idegen országba, messzi kikötőkbe. A székely 
fonókban  pedig Bzomoru lesz a télen a nóta. 
Hideg, keserves tél, gondokkal teljes esztendő 
előtt állunk s nagyon sokan kOzülünk meg 
sinylik azt. Egyetlen vigasztalásunk az isteni 
gondviselésben van, hogy az, ki mindnyájunk 
atyja, ezúttal sem hagyja elveszni a benn» 
bízókat, hozzá fordulókat. 

Rövid hirek. 
Az elmu't hét a román—magyar tárgya-

lások várakozásteljes jegyében indult. Augusz-
tus 10 én folytatódtak  a Turnu Saverinben 
megkezdett tanácskozások, amelyeket román 
réBzről Pop Valér meghatalmazott miniszter, 
magyar részről pedig Hory András meghatal-
mazott miniszter vezettek. Hory András a ma-

gyar diplomáciai karnak egyik legtehetsége-
sebb tagja és erdélyi származású, Kolozsváron 
született, ahol apja árvaszéki elnök volt. Hory 
András 80 éves edesanyja ma is ott él Kolozs-
váron, ahová fia  minden esztendőben ellátogat. 
A magyar—román tárgyaló bizottság máBik 
vezetője Pop Valér szintén kolozsvári ember, 
aki többször volt tagja a román kormánynak. 
Miután a magyar küldöttség álláspontját a 
román kormánnyal közölték, augusztus 19-én 
került sor arra a folytatólagos  tárgyalásra, 
amelyen a román válitszt közölték a magyar 
megbízottakkal. — A román propaganda mintsz 
terium az aug. 10 i tárgyalásokról a követ-
kező hivatalos jelentést adta ki: „A magyar 
éB román kü döttség folyó  év augusztus 19 én 
két ülést tartott. Az üléseken Pop Valér meg-
hatalmazott miniszter ismertette a román állás-
pontot. — Hory András meghatalmazott minisz-
ter előadta megjegyzéseit. — A két kiküldött 
megegyezett abban, hogy SBemelyeBen tesz 
jelentest kormányának. Időközben a küldött-
ségek Turnu Severinben maradnak. A legköze-
lebbi ülés időpontját később hozzák nyilvános-
ságra." — Eiek után Hory András még aug. 
19 én éjjel hazautazott további utasításokért 
a magyar fővárosba. 

— Amig a magyar—román tárgyalások 
Turnu Severinben folynak,  ugyanazon időben 
augusztus 19 én megkezdődtek Craiovában a 
román—bolgár tárgyalások is. 

— Az eimult hét a háborús helyzetben 
is nagyjelentőségű eredményeket hozott. Aug. 
19-én az olasz csapatok elfoglalták  Berberát, 
Angol ezomália fövárosáí,  ami Brit-Szomália el-
vesztését jelenti. — Az angol jelentések elis-
merik Angol Szomália kiürítését és a sikeres 
visszavonulásukat „győzelemként" könyvelik 
el. — Egész Olaszországban nagy örömmel 
fogadták  az olasz haderőnek ezt a kétségtele-
nül nagy győzelmét, amely Brit Szomália teljes 
elfoglalását  jelenti. 

Az Anglia ellen megkezdődött német tá-
madások mult héten kibővültek a teljes ten-
geri zárlattal, amely ugyanazokkal a fegyve-
rekkel akarja Angliát térdre kényszeríteni, 
mint amelyeket az angolok akartak használni 
Németország kiéheztetésére. A háborúnak most 
következő szakaszában egyre fokozódik  az 
egymás elleni elszántság, ami kiszámíthatatlan 
szenvedéseket tartogat a háborús felek  szá-
mára. 

— Miraamas francia  állomáson 16 nappal 
ezelőtt borzalmas robbanás történt. Eier rob-
banószerrel megtöltött vagon a levegőbe repült. 
A vasuii síneket a robbanás letépte a töltésről 
éB hatalmas vasgarmadával seperte össze. Az 
állomás és a közeli épületek tönkrementek. 
A közeli faluban  egy ház sem maradt meg-
rongálatíanul. A kárt nem lehet felbecsülni. 
A robbanás következtében Lyon és Marseille 
közöct hoBBZu időn át szünetelt a vaButi for-
galom. 

— Churchill angol miniszterelnök az alBÓ-
ház keddi ülésén nagy beszédben ismertette 
a háborús helyzetet. Az ülésen jelen volt az 

Egyesült Államok, Brazília, Argentinia, Egyip-
tom, a Szovjetszővetség és Spanyolország nagy-
követei. Churchill rámutatott arra, hogy Anglia 
alaposan felkészült  erre a háborúra, amelyben 
az egész brit nemzet részt vesz és a háborút 
Anglia szükség esetén évekig folytathatja. 
Hangoztatta, hogy Angliában két millió jól fel-
fegyverzett  és elszánt katona várja a német 
támadást. Kijelentette végül, hogy Anglia le-
győzhetetlen. — Az angol felsőházban  a domi-
niumügyi miniszter számolt be a hadi helyzet-
ről. A brit kormány figyelmét  teljesen leköti 
a szovjet—angol kapcsolatok megjavítása, re-
méli, hogy a felvett  kapcsolatok rövidesen 
eredményre vozetnek. 

— Amerikában, a gipslowaei Dupont mü-
veknél borzalmas robbanás történt. Az üzem 
legnagyobb része a levegőbe repült. Éz a gyár 
Amerika egyik legkorszerűbb robbanószer elő-
állító üzeme. Itt végeznek kísérleteket az uj 
találmányokkal is. A nyomozást végző hatósá-
gok nem tartják kizártnak, hogy a robbanást 
merénylők készítették elő. 

— A bánsági német népcsoport augusztus 
21 én Lenau német költő halálának 90 ik éves 
évfordulója  alkalmával nagy ünnepséget ren-
dezett a bánáti Csatádon, Lenau szülőfalujában. 
Az ünnepségen részt vett a romániai Magyar 
NápkőzÖBSóg bánáti tagozata is, ezzel is doku-
mentálva a két népcsoport közötti jóviszonyt. 
A Lenau-ünnepség egyik kiemelkedő mozza-
nata az a hang, amely bejelenti a hazai német-
ségnek a nagynéme'séggel való Boraközösségét. 

— A német távirati iroda közli Hött ez-
redes életrajzi adatait. Hött ezredes vezette 
támadasra Horst—Wesselről elnevezett romboló 
repülőgáprajt, amely egymaga 51 angol gépet 
teritett ie. Hött ezredes a legidősebb repülő a 
nemet hadseregben. A mult világháború egyik 
kitüntetett hőse. A Hohenzollern érdemrend 
birtokosa, a műit háborúban 8 repülőgépet 
toritett le. Féllába van, magasrangu tiszt ugy 
harcol, mint az épkézláb, korban és rangban 
fiatalabb  német pilóták. 

— A német kormány a svájci kormány 
utján jegyzéket juttatott el az angol kormány-
hoz, melyben közölte a német ejtőernyős ka-
tonák megkülömböztető jegyeit, ruha, felsze-
relés tekintetében. A német kormány közölte 
a jegyzékben, hogy az ejtőernyősök a német 
véderő rendes katonái, akik bátorságuknak 
megfelelő  méltó megbízatást kapnak. Közölte 
a német kormány azt is, hogy abban az eset-
ben, ha az angal kormány nem tartaná tiszte-
letben a nemzetközi jog szabályait és a német 
ejtőernyősökkel szemben jóvátehetetlen csele-
kedetre ragadtatná magát, a német kormány 
az elfogott  angol repülőkön torol meg minden 
bántalmat. 

— A japán külügyminiszter haza rendelte 
Japán összes diplomáciai képviselőit. A Domej 
japán sajtóiroda ugy tudja, hogy a vissza-
hívások a japán külpolitika nagy változásának 
előjelei. 
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Németorsiág után most Olaszország is 
elrendelte a szigorított tengeri Bárlatot Anglia 
ellen. 

— A Romániai Német Népcsoport veiéri 
tanácsának tagjai: Dr. Haas Ottó Roth siená-
tor és Andreas Sohmidt vezérkari vezetó meg-
jelentek péntek délután 6 órakor Ion Qigurtu 
miniszterelnöknél, akinek átnyújtották a Német 
Népcsoport legsürgősebb kívánságait, valamint 
kéréseit. Ezek sierint ugy ai Itteni németek 
katonai siolgálata, valamint a rekvirálások 
kérdésében asonnali és átható megoldást kö-
vetelnek. Ugyanéi áll egy saját német önvé-
delmi alakulat felállítására  és a Német Nép-
csoportnak a közigazgatásban való részvéte-
lére ÍB. A miniszterelnök megígérte a németség 
megbízottjainak, hogy a jOvO hét végéig fogja 
kOzölni a kormány végleges állásfoglalását.  A 
német vezéri tanács mindjét tagja látogatást 
tett ezután Manoilescu külügyminiszternél is, 
kinek Bzintén tudomására adták a Német Nép-
csoport sürgós kívánságait és kéréseit. 

— Trockij Leont, aki Mexico-ban volt 
száműzetésben, egy emigráns belga kommu-
nista meggyilkolta. Trockij a szovjetforradalom 
első éveiben nagy szerepet játszott az orosz 
bolsevik! uralom megalapozásánál, ö szervezte 
meg a szovjet haderőt, amelynek elaóLhadUgyi 
és tengerészeti népbiztosa volt. Később Szta-
linéknak sikerült Trockijt ellenzékbe Bzoritani, 
aki a Sztálin ellen szervezett sikertelen fórra 
dalmi kísérlete után száműzetésbe menekült, 
ahol moBt utóiérte a forradalmár-végzet. 

Brit-Szomália meghódítása. 
Aa elmúlt hát egyik legnagyobb hadászati ese-

ménye Brlt-Baomáli meghódítása volt. 
A saomáll félsziget  Afrikának  egyetlen nagyobb 

félaalgete.  A félsziget  partvidékén az angolok éa aa 
olaszok osatoskodoak. Brlt-aaomálla földterülete  176117 
négyaetkllométer éa ösaasa lakóaaága három és f<JI-
aaáaeaer. Aa olaaa birtokok köaelről Bem olyan érté-
keaek, mint a brit birtokok. Az olasa Ssomá'ia főhelye 
Mogadiseop, huszonhétezer lakoBBal. A félsziget  keleti 
partvldáken terül el a Jutaföld,  amelyet Oassorsaág 
aa 1924 évi egyeamény alapján aaeraett meg magának. 
B terület nagyBága aaáaeaer négyaetkllornéler, lakásai-
nak aaáma 160000. Szomáliai birtokaira eddig aa O'BBB 
kormányaat meglehetősen ráfizetett. 

A brit Bzomáll földnek  egyik fontoa  pontja Z dia, 
amelyet aa olasa haderőknek aikerfi't  elfoglalni.  Z <lla 
éa Berbera mind a kettő kikötő vároa aa adeni öböl 
partján. Aa olaaa hadaró zugusatna 19-én elfoglalta 
Birberát la, ami aa egésa Brit-Szomália maghódltáaát 
jelenti éa ezzal Anglia uralma a Vörös tengeren kriti-
kusáé vált. 

Aa olasa badáaaatl Blkereket tehát nem hódítási 
szempontból kell értékelni, banem csakis hzdáaaatl 

aaempontból. A brlt-szomáll kikötők elfoglaláaával  meg-
nyílt aa nt Adan felé.  A nellai kikötő kijáratot jelent 
a tenger éa öaaaeköttotéat aa abesszin síkság felé.  — 
Mintán Abeaaalniának nincs baaanálhaté kikötője, a 
moat megaaeraett kikötő a Vörös tenger felé  lehetősé-
get nyit, hogy Anglia aaempontjábél egy fontOB  öblöt 
állandóan veaaélyeateaae. A brit-saoméii föld  elfogla-
lása moagékonyabbá tesai as olaaa flottát  a Vörös 
tengeren éa megnyitja aa ntat Egyiptom felé  Is, amely-
nek elfoglalására  aa olaaaok hasonlóképpen kísérle-
tet teaanek, hlszsn caak Így tudnak eljutni az afrikai 
hadjárat főcél|áhoa,  a Bíuezl csatornához. M után a 
Szueznél már nem állanak őrt W«igand katonái, rz 
olaaa tffenziva  ebben az Irányban aem mutatkozik majd 
eredménytelennek. Figyelembe kell venni ent a körül-
ményt la, hogy aa egyiptomi haderő nem Baándéksalk 
Anglia oldalán hadba bocsájtkoanl, noha kétségtelen, 
hogy papírforma  ezirlnt an Egyiptomban állomásoaó 
angol haderőnek erősnek kell lenni shbon, hogy itteni 
érdekeitaégét megvédje. 

Olasa előretöréseket jelenlenek Kenyában IB. — 
Ksnya aa OIBBB éa angol Kilét A'rlkáhoa tartozik, 
va'aha német birtok volt. Ht elkerül aa olaszoknak 
elfoglalni  ent a területit, vlasaaadják a németeknek 
éa igy Afrika  ogylk gyarmatán ujbél német lobogó 
leng. Végül aa olapzok belátható Időn belül cff  mzlvára 
készülnek Hilfa  ellen la, miután a harcot tünéraéglieg 
előkészítették. Nsm valószínű, hogy itt sikereket érje-
nek el, de a brlt-Bzomáll kikötők birtokában an olasz 
haderő nyilván olyan támpontok hon ju», emelyek meg 
könnyítik minden afrikai  hódító kísérletüket. 

Virgllio Qayda nemrégiben cikkben fejtette  kl 
Olasnoraaág érdekeit Afrikában.  Rámutat arra, bogy a 
veraalleai békeszerződés a szövetségesek fijye  mét kl 
hangEuIyozottan Afriká-a  terelte. Afrika  a jövő koitl 
nenB9, eat jól látták a nagy gyarmati államok. l:az 
viszont, hogy pl. AntUa nem gondolt Afrika  gyora ki-
aknázására. — afrikai  bódi.áaalt Inkább tartalékként 
fogta  fel.  V szont elütötte N metoreaágot afrikai  gyar-
mataitól éa Olaszországnak ia értésére adta, bogy le 
a kezekkel I Az tfrlkai  olasz birlaláaok revíziójánál 
O aszorezág külpolitikájának a következő bírom pontja 
kerül előtérbe: 1. A katonai biztonság. 2 S.UkslgeB 
telepítésre alkalmsa terület a lakosság réaaére.3 Nyers-
anyag lelőhelyek, amelyek nélkülözhetetlenek aaolaai 
nemaell Ipar számára 

Ami aa első meggocdoláat illeti, Franciaország 
éa Anglia északafrlkai  gyarmatai Bok tekintetben katonai 
funkciót  töltenek be és nyi vánvalóan O aaaország 
ellen irányulnak. Etyiptom e^árja a Siu?z-ciatornát 
és lehetetlenné tcBzlOlaszorsaág kelst afrikai  birtokainak 
a kihasználását éa elzárta az Azalába veaető kereske-
delmi u'at IB. AUx ndria, ahol most a brit Fi'dközi 
tenzerl fl  itta horgonyoz, á landóan fenyegeti  Sz'cl'lá; 
éa O aazorazág déli részit. Htsonló szelep5t jászii 
francia  változatban Tunisz Is. Franciaország aaért vette 
el O aBBorsaágtól annak ld-ján e turnéiét, higy ráte-
hasse a kez it Biasrtára. A franc  a M rokkóoak, amely 
a Fildközl tanger éa aa Atlanti óceán köaött a spanyol 
Marokkónál terül el, nyilvánvalóan aalntén olaszelleneB 
fuikclój*  van Együttműködésben Q braltárral, elzár-
hatja O aszorsság kijáratát aa Atlanti óceánra éB m9g 
akasztja kapcsolatalt az északi államokkal és Ameri-
kával. 

Ami a második szempontot illeti, O asrország ma 
Németország után a legnépesebb európai állam. 45 

millió ember 310.290 négyaetkllőmétorre van Baoritva. 
Aa olaaa lakosság évenkét félmillió  emberrel nbvek-
aalk. Nincs egyetlen európai nép nem — fejtegeti 
Gayda - amelynek oly nagy mértékben volna szük-
aége ui élettárra, mint zn olasznak. Olaszország adott 
esetben négy-öt millió embert helyezhet el afrikai 
gyarmatain. Közel tlamiilló olasa él aa anyaoraaág 
határain kívül, érthető tehát, ha O.aaaorszâgnak lét-
fontoaaágu  a gyarmatosíts. Végül Olaszoraiégnak, e 
nysrssnyagban oly aaegény népnek faltótlenül  Bnükaége 
van gyarmatokra, hogy elláthassa gép9lt. 

E aaempontokat figyelembe  véve an afrikai  had-
járat célja uem an, bogy mint mellékharctér nyugta-
laníts* Be angol birodalmat, hanem hogy a németekkel 
ngyUtt É<zxk és Középafrlkát  meghódítsa magának. 
Franciaország mint gyarmatbirodalom ls kiesett a küz-
delemből E ég nagy baj ea aa angoloknak, íklk Afrl-
kábtn állandósn a francia  hadaereg közreműködésére 
számította*. A tengely államok u;y (gondolkodnak, 
hogy a világ nj gyárait ÓB nyeisanyag felosztásá-
nál Afrikénak  a tsngolyállamok életterébe kell kerülnie, 
a vssetes szövetségeseknek meg kell elég'dol azokkal 
a gvarmatbirod almákkal, melyekkel más földrészeken 
readelkeznek. 

As olasa hadműveleteket Afrikában  tsbát roppant 
ambíciók flliik  éa aa angolok, akik elmulasztották, 
hogy európai érdekeikről megfelelőképpen  gondolkod-
janak, Afrikában  la kudarcokra kényBaerülnek. Az em-
ber feltételeate  volna, hogy Anglia ha a szigetország-
ban Bzllkség-z rüen önvédelemre azoru', a kezdemé-
nyenést legalább gyarmati vlazonylatbao ragadja a 
fceaéba  fz  olaszokkal szemben, — ae események le-
folyása  aaonban pontosan aa ellenkezőre enged követ-
keatetnl. 

Becsüljük meg állatainkat. 
A vármegye terű etére most hoztak visszt vaia-

mennylt aa elrekvirált lovakból. A kaszárnya P'ő t 
nagy tömegben várakoznak en érdekelt tulajdonosok 
a fel-felcsillanó  szemük áru ja el a végtelen örcm > 
mikor haza kerü't á'litslkra ráismernek. Uţyfoţfdi. 
az elveszettnek hitt állatokat, mintha valami ktd". 
családtag került volna h zt ho^za távollét u ái. C< 
igy ls van valahogy. A báa körül élő állataink Nő-
nének cialédi körünkbe B blánjuk ép oly éraést v»l; 
kl bsnnünk, mint egv közeli rokoi elvesztése. A KZÍ-
kely embernél kü önöik-ppen tradicionális n lói»r;ai 
A régi lovas Ez ikelyek utódánál a ló pitolhatitian 
kelléke a létfenntartásnak.  Szántó-ve',ő munkát, erdő-
lést el srm lehet képsanl ló nélkUl. A tsbén mak 
tejelő állat volt a Székelyföldön  mindi*. — Komoly 
muikterőiek, B3gitőiár;nak, kenyereBpijtáiuak cs<k a 
ló naámltotl. 

E leghűségesebb kenyérkeresőkre Is rasu v'.lá; 
járt az utóbbi esztendőben. A háborús világ n ^ í 
Kötőit BBégelret rótt mlndtn álUmpi'gár nyakába o» 
Siií*y omberneV m^g kellett vá nU arígi, kiprób>k 
munkatársaktól. HJSSZU hónapok uáu most KÉRI 
visszÍ a Székelyföldre  az elr^kvlrált lovak egy-?gy 
rász", ho:y lsmit a békés termelő muika, az ujjfi-
épltés szolgálatát)» ál janak, Ez alka'oraból szükséges 
aek tartjui felhlvsi  a fi.'yelmot  azokra a nehézségekre, 
mily eket a szikely ember gazdtsigában a lovak 
hiánya okozott. Megá'lt a muuka, megbénult aa egd̂ z 
termelés, m nt ahogyan a végtagok megbénulnak egy 
Id-jgBfál  b tegs'ge folytán. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
H i M B i é a b t n i a « U I m i . 

Drága Szerkesztő Uram! 
Minden évben jelentkezem kedvea Viktor barátomnál, 

hogy előadjam viaelt dolgaimat, melyeket missziós körutam 
alkalmával követtem el. Bizonyára már gondolta, hogy va-
lami roaaz fát  tettem a tűzre, azért nem merészelek elő-
rukkolni. Sok minden jött közbe, azért hallgattam. Moat már 
idflt  szakitok, hogy elmeaéljem sorjában mondókáimat, amik 
begyemet teszitik. Tovább nem is szeretném halogatni be-
számolómat, mert az idő telik a nemcsak a jó cigány felejt 
mindennap egy nótát, banem lelkemben is elmosódnak az 
emlékek; egy-egy kedvea epizód alig jut eszembe. Azt 
mondanák erre iskolás növendékeim: a tisztelendő nrnak 
lyukas a feje,  azért hullik ki onnan, ami benne van. Hogy 
az egéaz ki ne essék, azért papirra vetem gondolataimat. 
Hát megkezdem, ahogy még eszembe jutnak. 

Tavasz a mezei munkásnak, gazdálkodónak a dolog 
reggele, a természet fölébred  téli pihenéséből a inti a föld 
rajongóit: itt az idő telkelni az álomból. Megindul serényen 
a mnnka, éles eke belevág a rideg rögbe, földanyánkat 
kegyetlenül megcibálják, hátát össze-vissza hasogatják, bele-
vetik az éltető magot, hogy azt hordozza a őszre busásan 
visszaadja életünk fenntartóját:  a bnzát. 

Tavasz a lélek szántóföldjén  ia a mnnka szezonja. 
Ezt is fel  kell szaggatni a a bűnbánat ekéjével, hogy az 
őrök igazaág magvát elhinthessük s megteremje a béke 
kenyerét. 

Első ntam Vicébe vitt Előbb Cegébe mentem febrnár 
27-én, hogy ott a néhai gróf  Vass Jenőné kápolnájában 
iateni tiszteletet tartsak. A kastélytól távol, egy szép emel-
kedett helyen épült • kis lélek-vár, oldalába vannak helyezve 
a Vaaa osalád elhunytjainak koporsói. A faln  római kato-
likusait ide hívtam, megkongatva a kis torony egyetlen 
hanngooakáját. Aki csak tndott, eljött A kastély moatani' 
nniője, u elhányt grótnő leánya: br. Blomberg Frigyesné 
két leányával: Carla költőnővel áa Eruike dalköltőnővel 
pontosan megjelennek, jó példát adva, and jó vért szül a 
falusiakban  a örömest megragadják ax alkalmat, hogy ked-
vük szerint jól kiimádkoabaaaák magokat Szentgothárdról 
elhívták a másik gróf  Vaaa osalád katolikua tagjait, a 

nevelőnövel együtt, aki az éneket szárazon vezette. Eljött 
a gróf  Vess Tarjáni Akos ti ital neje, bécsi katolikus ntt; 
a közeli faluból  is többen megjelentek, K&bdebo földbirtokos-
sal, ugy hogy a padok megteltek. A minisztrálói tisztet a 
göci Katz csalid egyik alkalmazottja töltötte be. 

Egészen belemelegedett a kis kápolna, a szivek-lelkek 
összeforrtak,  eggyé lettek, boldogok voltak, hogy hitük 
szerint imádhatták Istent. Szentmise után egymásnak örvend-
tnnk, hogy egymást láthatjuk. A jóságos Elza grófnő  min-
denkihez intézett egy-egy jó szót, kedvesen beszélgetett 
velük. Szereti is a környéken mindenki. Mint jó anya, hozzá 
jönnek panaszaikkal s ő vigasztal, hozzá hozzák sérültjei-
ket s ő részesíti azokat első gyors segítségben — beköti 
sebeiket. Nagy védAszentje, Arpádházi szent Erzsébet nyom-
dokain halad, az ő példáját követi. 

A mig a nők a katolikus hitet ápolják szivükben s a 
hivekben, addig br. Blomberg Frigyes és ti* Lajos és Tar-
jáni Akos, a gróf  Vess Jenöné adoptáltja, a reíormátus 
egyház presbiterei. Töhbször megfordultam  má.- Cegében. 
Másfél  évvel ezelőtt mikor elöször mentem oda, még Alt a 
nagy beteg grófoé.  Elkészítettem utolsó, négy útjára. Érde-
kes egyéniség volt az úrnő. Szerette a természetet a maga 
vadságában. Farkasokat tartott ketrecben, Ujkutyái, lovai 
voltak, melyekkel a kiállításon nyert is. Most, hogy más 
a kastély gazdája, megváltozott a ház tája is. A fenevada-
kat agyonlőtték, a kutyákat leredukálták, csak a nemes 
állatfaj  : a lovak kaptak amnesztiát. Látszik a tehetetlen 
öreg grófnő  helyébe ágilis erők léptek akcióba, minden át-
alakult, megszépült, az épület, benne a szobák, park, ntak, 
istáló. Korán reggel kel az egész osalád, mert ott munka-
megosztás elvén kiki a maga dolgát végzi. Munka után édes 
a nyugalom. A szórakozás is nemes: a fiatalok  vadásznak, 
lovagolnak, olvasnak, írnak, Elza grótnő pedig stoppol, fol-
toz, szorgoskodik. A munka nem szégyen, a dolog nemesit 

Cegébe Szamosujvárról a kékesi autóbusszal lehet 
eljntni. Göo falu  szélén megálltunk s onnan pár percnyi 
gyalog ut vezet a kastélyig. A kastély kivUl-belül patinás, 
magán viseli a mnlt emlékeit, — jó napokat láttak azok 
a falak,  ha megszólalhatnának, sokat mesélhetnének a letűnt 
szép időkről. A hallban egy két lábon álló medve kitárt 
karokkal fogad,  kitátott szájában fogai  harapni készülnek. 
Az először belépőre kellemetlen hatást gyakorol, kissé meg-
retten, majd nyugodtan éazleli, hogy aa állat nem él. 

(Jegéből Vicébe kocsival mentem a bánjék sziveskr 
Kéből, (iüuön áthaladtunk, az ut hegyen-vúlgyiin vezet, nini 
ilenielé itt ott házak elszórva, körülöttük kis toldjük. keit 
jük. Szentmiklóson Haragai Tibor lölilbirtokcjssal találkozom 
ki csodálkozik, hogy kerülök oda, hol a madár se jár 
dig eleget láttatni s érdeklődik, hogy merre tartok. M<tj 1 
Centébe érünk. Közbenij kocsisommal, a grót Yassék rég, 
kipróbált emberével beszélgetésbe elegyedem s szerinte H 
mostani élet jobb, egészségesebb, mint a régi. Lissankin' 
beeregélünk Vicébe. Ebéd után indultunk s kései délután 
lett, mire megérkeztünk, (iyörgy Árpád a lelkes pap izga-
tottan vár, attól félt,  hogy nem érkezem meg idejében s 
nam kezdhetem meg a híveinek bejelentett lelkigyakorlatot 
s igy őket cserben hagyom, ezzel a nép élő t szégyenben 
maradunk mi papok. Ez pedig rossz ómen, nem kedvező 
jel a késve megérkezett lelki kúrának. De bála Istennek 
idejében megérkeztem. Pap, hivek megnyugodtak s vártuk 
a beharagozást. 

Vicében kellemesen telt sz idő tebruár 27-én estétől 
március 2-án délig. A hivek buzgók, szeretik Istent, lelkü-
ket. Kapva-kaptak a lelki tisztításon, töredelmes szívvel 
vettek réazt a beszédeken s járultak a szentségekhez, hogy 
az igazi békét megszerezzék magukban, családjukban és 
falujokban.  A nép szívesen énekel, olyan megható, mikor 
az egész templom közönsége egybe l'orr lelkileg. Gyermek, 
telnőtt, fiatal,  öreg, térti, nő, mind énekel szívből, valahogy 
egyik a másikat telhangolja s lelkét felemeli  Istenhez. 

Vice eredete visszanyúlik a 13-ik századba, mert már 
a következő században Vitex néven szerepel a pápai laj-
stromban, mint adót fizető  plébánia. Ez a jobb sorsra érde-
mes község, abogy mondani szokták, Isten háta mögött van, 
távol mindentől. Betlentöl, amely ntolsó állomása, 18 km-re, 
Kékestől, autóbusz végállomástól ltí km-re, Szamosnjvártól 
22 km-re fekszik.  Nagyobb falu  hozzá közel Borzas, hol a 
jegyzősége van, postát Bődről kapja, líákóczinak „Ments-
várából" csak a kövek maradtak, lia azok beszélni tudná-
nak, sokat elmondanának, hogy mi minden zajlott le olyan 
hosszú idő alatt a falu  életében. Jelenleg kb. 1200 lakója 
van, ebből 300 ret.,200 gk., a többi róm. ka t vallású. Az 
egész falu  84 házból áll. Gyerek, az bőven van, hála Is-
tennek, itt Zz egykét nem ismerik. Minden családban 7—8 
gyermek található. Három iskolával rendelkezik: állami, 
kat. éa ref.  Bőm. kat. templomát aa áldott lelkű, néhai 
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Akik átérezték a nagy hiányt, amit aa elrekvirált 
lovak távolléte okciott, azokhoz zzólunk moat ée kér-
jük éket, becsüljék meg vtasae kapott állatalkat. Baám-
talanaaor láttunk a váróéban teherrel megrakott aae-
kereket átvonulni. A kelleténél jobban megterhelt álla-
tok nem bírták a aaekeret a Ilyenkor ostorral Matatták 
éket. Jobb érséall ember ngy éreate ilyenkor, minibe 
minden oatorcaapia aa A bérén csattant volna. Aat 
sseretnénk, ha minden aaékely lovaagavdában Ilyen 
jé éraéat ébreaatene a vlaaaa kapott lovak fölölti  8röm. 
A lovak hiánya mindenkit megtaníthatott avokértéke-
léaére. Becsüljük meg e derék, hüség°s háil segítő 
táraalnkat éppen ugy, mint ahogy felebarátaink  meg-
becsültére tanít bennünket aa iráa. Hazen felebará-
taink Ok, akikre mindenkor blaton aaámlthatnnk. An 
emberek a'jaaok, hlaelgők, földíncusaók  a tekintély 
előtt, de annak alkonyukéval megfeledkesnek  még a 
köteleaő felebaráti  aaeretetről ls. Mmnylvel lokább 
megbecattlendő bát aa állat, mely Jőban-roaBabao, 
lúban örömben kitart gaadájs mellett a hÜBégeaen 
véget munkáját. 

Beiratkozás és vizsíát a róm. k a i röpoáMiliaii. 
A javító  vizsgik  Bseptember 2—6-lg lesanek, 

a dij tárgyanklnt 60 lej. 
Az I.  oazt. felviteli  vizsga Bseptember 2 án. 

hétfőn  délelőtt 8 érakor keadődlk. Korhatár: 9éa fél, 
13 és fél  év köaött; e korhatáron kívül esők kor 
enged ily ért folyamodnak  aa igaagatóaág utján a ml-
nlsztérlumhoa. A felvétellhea  zalkségea okmányok: 
BzületéBl anyakönyvi kivonat; kereaatlevél; lakolal 
bizonyítvány, láttamrzva a tanfelügyelő  által, ha hlt-
vállásos iBkolába járt a tanúié; állampolgáriájl és 
ujraoltásl bizonyítvány. VlBBgadij 100 lej. 

Az V.  oszt. felvételi  vizaga szeptember 9 én 
hétfőn  délelőtt 8 érakor kezdődik, dija 200 lej. 

Beiratkozás minden osztályba augusztus 26 tői 
szeptember 16 ig; az InternálU'ba szintén. 

A felvételi  vizBga éa beiráal kérésekre 9 + 1 lej 
bélyeg ragaaatandú; kéréBmlnta aa Igaagatól irodában 
kapható. 

Fizetendő  dijak:  belntási dlj 700 lej; fadrá-
zu'ásl pótlék 600 lej vagy fél  öl bükkfa  termáas^lben. 
Ton- ÓB fentartaal  dij aa I oaatályban 2000 lej, a 
II —VIII. osatályban 3490 lej. A beíráskor a 700 lej 
belratásl dlj éa a 600 lej fadráguláal  pótlék aaonnal 
flsetendő  Eaen kívül köteleaő az első félévi  tan- éB 
fenntartói  dij btflsetéae  1b. A tan- éa fenntartói  dlj alól, 
arra érdemea asegényaorsn tanu ók bizonyos mentes-
Bégben rfrzezü'.hetnek,  ha ssegénységl bizonyítvánnyal 
eilátatt kérést adnak be ea Iránt aa Igazgatóiághoa a 
beíráskor vagy legkésőbb Bseptember 15 lg. 

Az interaituaban  az évi dij  6000 lej. 
A taoév kezdetére  vonatkoaólag később köalüok 

tájékozást. — M'nden máa kérdéBben készséggel nyújt 
felvilágosítást  aa Igazgatóság. 

Augusztusi évfordulók. 
Az elmélkedni, nemzete történeti éz zzelleml 

múltjába vlaaaa tekinteni akaró magyar ember minden-
kor talál magának tanulmány anyagot. A kalendárium 
minden napja vérrel Irt történelemről besaél B nagy 
Baellemelnk la elég Bttrün foglalnak  helyet aa emlék-

Fogarassy püspök építette. A nép töldmivaléssel foglalko-
zik, igen szegény, de megelégedett, nincsenek nagy igényei. 
A fiatalság  szolgál Kolozsvárt, Dúsén, Szamosujvárt, a 
1-ányok ott tanulják meg a divatot a otthon folytatják  éa 
terjesztik. Az öregebbek mikor látják ezeket a kiöltözött 
lányokat, kezükkel legyintenek egyet e lesajnálva mondo-
gatják pulyka parádé mindez. Azért az idegenben ia meg-
tartják vallásosságukat, vaaárnap délután a templomokat a 
vicei lányok mindig felkereaik  és szépen énekelnek. Ez jó 
jel, mert a zülléstfii  visszatartja üket. A falu  leggazdagabbja 
(íergely Tamás, aki Amerikában azedte meg magát pénz-
maggal a otthon belfile  éldegél. Takáca György a kurátor, 
aki becsülettel állja meg a helyét, a barangozáat Molnár 
Dávid végzi azakavatottaággal éa kelifi  előszeretettel, caak 
az a baj nála, bogy mindig szomorkás kedvű, mintha az 
egész világ terhe, gondja nehezülne rá, azért kapta a jelleg-
zetes melléknevet: .busuly". 

A vidéken majdnem minden ialnban van még egy-egy 
töldbirtokos, de csökkentett tőiddel, igy Kételyben Azbej 
Antal ügyvéd, Szentmiklóson Haragéi Tibor, Noszolyban 
Schilling ügyvéd, ki a kitünfl  noszolyi speciális sajtot ké-
szittetti gazdaságában. Ez ia mutatja, hogy régebben jobb 
napokat látott Vice éa környéke. Vicét a jó Isten sokszor 
próbára tette, megsanyargatta. Hol a Melbo pataké nagy 
esőzések alkalmával kiönt, hol meg a tűzvész látogatja meg, 
igy utoljára 1931-ben volt, amikor 38 ház lett a lángom 
martaléka. A férfiak  kedvelik a pálinkát, de nem nagyon 
hódolhatnak Moloch Sfenaégének,  mert a zaeb nem engedi, 
szegények, a család nagy, annak pedig étel, ruha kell. 

Március 2-án délben mondtam bacant Vicének a eze-
kérrel elindultam Betlenbe, bogy vonaton haza menjek. — 
Takáca ííyuri volt a kocsisom, akivel kedélyeaen aldiaku-
ráltunk egyrfil-máaról,  caak Apanagytaluban a gyönyörű nagy 
katolikus templom terelte el a figyelmemet  máB irányba, 
üetlenben Erflss  József  plébános kitűnő ozaonnával erflai-
tett meg, igy pótoltam az erfla  azekérrázáatól elvesztett 
kilóimat. (Ugy-e ugy beszélek, illetve irok, mintha távevfl 
lennék?) A betleni pappal megbeazélgettük a húsvét ntáni 
nagy misszió tervét, melyet ott helyben a leányegyházában : 
Apanagytaluban azándékozik megrendezni. 

Eate már kia cellámban voltam, hogy kipihenjem a 
fáradalmakat  a egyben erőt gyűjtsek a következő misszióra, 
mely egy hétre rá kövatkeaett. 

napokká emelkedett történeti évfordulók  köaött. Gyü-
mölcsérleló auguaatus hónapjában van évfordulója  a 
legnagyobb magyar gyáasnap egyikének, a mohácsi 
véBBoek s e hónapban saülatett a költő la, kl e napot 
megénekelte. 

Siáaötven évvel ezelőtt, ru gusztus havában szü-
letett Kö'csey Ferenca, a magy&r nyelvújító mozgalom 
egyik veaére, a magyar kritikai irodalom megteremtője. 
Kölcaey Ferenc Irodalmi munkássága örökélet!.- a ma-
gyar Irodalomban. Költő, esztéta, kritikus, BBénok éa 
oyelvtlBBtltó egy aaemélyben. A magyar nyelvet saám-
talan ldeg»n ssóelemtól saabadi'ja meg a eaek halyébe 
réaaben 0, réaaben pedig ea általa éa Kazinczy által 
kirobbantott értékea nyelvu|ltó vita formál  uj, mai 
követelményeknek megfelelő  aaavakat. Korára éa aa 
utókor irodalmára mély nyomokat hagytak Irodalmi 
tanulmányai éa kritikai müvei, melyek mellett egészjn 
eltörpül költői munkássága. Ha aaonban ma VIBBBB-
tekintünk, sslnte ugy olvaasuk hiaaflia  költeményeit 
mintha ma Irta volna őket. Bitét peBBsimiamusaal 
tekint nemzete jövője elé B költeményeiből es a két-
ségbeesés okoata mélabús férflbánat  tárul elénk. 1823 
ban irta mag a magyar nemaet m'nden aaenvedéaét 
össaefoglaló  H/mnnaa-át, melyet Erkel Fjrenc 1844 ben 
megaenéaltett a mely eaáltBl az egész nemzet nemzeti 
Imája lett. 

BzáaStven évvel eaelótt ssületett a Hymnusz 
költője a ha aa emlékezés ködébeo még BBáa évet 
ugrunk vlatzt, egy másik Igen kedveB, sót hozzánk 
közelebb álló alakjára akadunk a magyar Irodalomnak. 
Mikes Kelemennek, II. Rtkócal Ferenc Baókely iró 
deákjának kétaaáaötvenedlk Bsilletése napja augusztus 
hónapjára ezik. Mlkez Kelemen közel esik hoszánk. 
Közel eaik nyelvben, gondolatillágban, Jellemben, 
Baármaaáaban egyaránt. A háromsaékmegyel Zigon 
szülöttje, régi kisnemes székely család fl>.  T senkét 
óvfs  korában leae a nagy fejedelem  apródja a ig tz ; 

székely hűséggel, nráhoa vn'ó ragaszkodással kiiéri 
véelg a bnjdoBÓ fejedelmet  Francia, Lengyelországon 
B Törökországon át RodostóbB, hogy ott hetvenkét éves 
korában, mint a bujdosó magyar kolónia utolsó tagja 
haljon el. 

A Márvány-tenger partján fekvő  kia vároa unal-
mas egyhangúságában viszi rá a bonvágy, hogy lelki 
vívódásainak hangot adjon B Igy rz'lletnek meg levelel, 
melyaket egy képzelt nénjébez Irt. 1717 ben, husaonhét 
éveB korában keadl Irnl őket a negyven éven át be-
SBélget Igy képaelt nénjével, egéssen 1768 lg. Mik eaek 
a levelek ? Igaal aamatos, ma la élveabstő aaékely 
nyelven Irt Iránok esek, mel«ek magukban foglalják  a 
bnjdoaó magyarok egéaa életét. Eil a nap'óezerü leiráBi 
példabeszédek, megtörtint apró eplaódok tarkasága 
tessl váltoaatosBá, melyek között Ezirényen busód iák 
meg ez Író lelki vívódásairól, honvágyáról. 

Mikes nem Iró. Aa egyedüllét kényszeríti bele BB 
írásba a leveleibe bele visai a Bokféle  változatna leiráa 
mellett a legfényesebb  székely tulajdonságokat. Követte 
fejedelmét,  aa alattvaló hUaégével s a tű szolga aae 
retetével. Nam éraett politikai vonsalmat ügye iránt, 
Ctupin a fejedelem  személye Iránt éraett aseretete 
késstette erra a határtalan áldosatkészqégre, bogy örök 
Időkre bucaut mondjon haaájának. Ba a határtalan 
saeretet nyilatkoalk meg aaon leírásából ls, melyben a 
fejedelem  halálát elmeséli. A fejedelem  em'ltéae aa 
egyedü i hely, hol eltér aaokáaoB tárgyilagos jóaan-
aágátó*. Máautt mindenütt az érdektelen ember végzet-
ben megnyugvó lelki szemléletével irja le a do'gokat 
éa eaeményeket, melyeknek aaint éa lat c upán a aa-
matos aaékely nyelvjárás a a helyenként klcilllogó 
agyafúrt  aaékely humor ad. Ba a humor ar, ami 
helyrebillenti lelki egyensúlyát, mikor jövőtlen életé-
nek egyetlen reménye, KŐBBeghy Zsuasikaférjhea  megy 
B rciényl MlklÓBhoa, kinek gróf  a titulusa éa több 
a pénae. 

Honvágya még egysaer elhozza Bukarestig a a 
távolból még egysaer meglátja a zágonl hegyeket, de 
e bujdosó számára nlnca kegyelem. VisaBatér nyugodni 
halott uráhoa. Nekünk pedig megmarad örök példa-
képnek, a aaékely becaület. aaékely húiég éa aaékely 
áldozatkészség megható mártírjának. 

• * 
* 

Mikes Kelemen levele. 
Rodostó, 8 áprll, 1736. Kedvea Néném I Amitől 

tartottunk, abban már benne vagyunk. Aa Isten árva-
ságra téve bennünket ÓB klvevé ma köaülünk a ml 
édes urunkat ÓB atyánkat három óra után reggel. Ma 
nagypéntek lévén, mind a mennyel, mind a földi  atyálnk-
aak halálokat kell Blratnunk. At Isten mára halaas'otta 
halálát urunknak azért, hogy megaaentelje halálának 
áldoBBtját annak érdemével, aki ma megholt érettünk. 
Amlcdoda életet élt éa amicwda halála volt, hlsaem, 
hogy megmondották néki: .Ma velem lésaesa a Para-
dicsomban I' Hullaatuk bőaéggel könnyeinket, mert a 
keserűségnek ködje valóságosan rsázk ssállott. D > ne 
u t a jó atyánkat Blr aae irt, mert őtet BB latén, annyi 
aaenvedéai után a mennyei lakodalomban vitte, ahol a 
gyönyörűségnek és aa örömnek poharából Itatja, hanem 
mlmaguikat slrsBBuk, kik nagy árvaságra Jutottunk. 
Kt aem lehet mondani, micsoda nagy alráB ÓB keserű-
ség vagyon itt ml köaöttttnk, még csak a legel ább-
valón la. ítéld el, ha lehet, mlcaoda állapotban Írom 
eat a levelet De mivel tudom, hogy örömest meg 
kívánnád tndni, mint esett saegénynek halálé, mind 
léniává', mind könnyhullatáalmmal leírom, ha Balnte 
aa által megaaaporltom 1B keserűségemet. 

Ugy tetaalk, bogy aa utolaó levelemet az elmúlt 
holnapnak 26-lk napján írtam vala. Azután aaegény 
mind nagy bágyadtságokat érzett Igen keveset, de 
másként mindent a szokás Bzerint vitt végben. Abban 
a gyengeaégben la aa eastergtyában dolgozott elaő 
áprilisig. Aa nap pedig a hideg erőaen Jött reá éa 

annál Inkább meggyengítette. Mianap Jobbacskán volt. 
Vlrágvaaárnap a gyengeség miatt nem mehetett a 
templomban, hanem a közel való bánból hallgatta a 
misét. A mlae után amely pap oda vitte neki a aaen-
telt ágat, térden állva vette el keaéből, mondván, hogy 
talán több ágat nem fog  venni. Hétfőn  jobbacakán 
volt — kedden haaonlóképpen - még a dohányt la 
megkívánta ÓB dohányozott. De eat caudálta mindeni-
künk benne, hogy ő Bemmit halála órájáig a háanál 
való rendben el nem mulasztott, ae meg nem engedte, 
bogy ő érette valamit elmulaaaBanak. Mindennap aao-
kott órában felöltöaött,  ebédelt éa lefeküdt.  Noha alig 
volt el, de mégla ugy megtartotta a rendet, mint egésa-
séges korában. Saerdán délután nagyobb gyengeségben 
esett ÓB csak mindenkor aludt. EgynehánvBSor kérdea-
tem, hogy mint vagyon ? Csak felelte:  .Éa jól vagyok, 
aemml fájdalmat  nem ének*. Csütörtökön, Igen köael 
lévén utolsó végéhea, elneheaedék és aa Urat magáhoa 
vette nagy buagóaággal. Bite a lefekvésnek  ideje lévén, 
kétfelől  a karját tartották: de maga ment a hálóháaá-
ban. A Bsavát Igen nrhéz volt már megérteni. Tlaenkét 
óra felé  éjasaka mindnyájan mellette voltunk. A pap 
kérdette tőle, ha akarja-é felvenni  an utolsó kenetet? 
latette esegóny, hogy akarja. Annak vége lévén, a pap 
aaép Intéseket ÓB vigaastaláeokat mondván néki, nem 
felelhetett  reája: noba vettük éaBre, hogy esaén van, 
aat la láttuk, hogy aa IntéBkor a ssemelből könny-
hullatások folytanak.  Végtlre ssegény, ma három óra 
után reggel az Istennek adván lelkét, elaluvék — mi-
vel uţy holt meg, mint egy gyermek. Szüntelen reá 
néztünk: de mégla csak aaon vettük éaare állalmene-
telét, midőn e Baemel felnyíltak.  0 aaegény árvaságra 
hagya bennünket eaen az Idegen földön.  Itt lrtóatató 
slrás-rlváa vagyon köaöttttnk. Aa Isten vlgaBataljon 
meg minket. 

— Z>r. Berkovics  József'  orvos hazaérkezett 
éa rendeléaeit  a mai naptól iámét megkezdte. 

Útban az ég felé. 
XVII. 

15. Kedveno nyakékem: a kereazt. 
Régi, letűnt világ, jobb BoraoBai nagy előBaere-

tettel vágytak feltűnni  embertársaik etőtt. Tőle aggat-
ták magukat drága kinclekkel, egy-egy ember valósá-
gos élő fogaB,  moagó óksser klrakat volt, mindenki 
megbámulta; láttára a aaegényt a boiszu elfogta,  miért 
van ennek enuyi, neki még betevő falatja  IB alig akad; 
a j imádul aa irigység boBsaantotta, hogy Ilyen ékBaere 
még nam lehet, nem telik rá. Különöaen a vaBtag és 
hosszú aranylánc lógott le a nyakukról, vakító fénye 
elkápráatatta a vendégeket, kiket evett a máreg e 
mamutgaadagok megjelenésekor, hogy mennyire dlcsek-
saenek őseik levetett url holmijaival. Azonban leg-
többje az élet e kiváltságosainak, nam volt Irigylésre 
méltó, Inkább száaandó teremtés. A súlyos aranylánc 
rablánc gyanánt nahezidalt nyakára éa életére. Bok-
asor csak ennyi értik volt rajtuk, belül koldus aaegé-
nyeknek vallották maguiat, mert csak a múltból éltek, 
táplálkoztak, amit elődeik hagytak nekik, aztfogyasst-
gatták, külön ók elpuhult, tunyák, restek lettek. Ami-
kor vége lett az ingatlannak, aor került aa Ingó 
vagyonra a a nyaklánc aálogháaba vándorolt a laaaan 
minden elúszott, maradt a nyomorúság kócmadsagla: 
do'goanl cem tudott, koldulni aaégyeolelt a nem volt 
máa hátra mint bevonulni aa aggháaba, menhelyre, 
hol vigelgyengülézlg megbuíódtak. Ha pedig nem 
elkerült ea, várt rájok a aétaterek padja; utsséll árkok 
a bokrok alja, hol hidegben megfagytak  vagy éhen 
pusziuloak, ha előbb nem menekültek folyók  gyilkos 
habjai, moadonyok haláloa karjai köaé, avagy vala-
melyes erőszakkal pontot nem tettek életűt végére. 
Aki p:dlg jó módban maradt a vo't mindig kávéba 
aprítani valója, annak la rabláncként zörgött nyakán 
a drága ékszer. Az aranyláncon könnyek, verejték és 
vércseppek csillogtak, akiket elnyomott, megasarolt, 
kluiBorásott, azoknak aaava boaaauéri kiált fel  az égbe. 
A lelkllernsretfurdalás  tessi boldogtalanná as Ily dua-
gaadagok életét. 

Van egy nyakék, mely dlszltl, értékessé teazl aa 
embsrt. Pogányoknak bolondság volt, a naldóknak 
botrány volt a keress! Erre feaalielték  fel  a gonoBB-
tevőket. Krisztus mégla a keresztet válaaatotta nyak-
ékül, eat vette vállaira B vitte a Golgotára. A keresz-
ten balt meg ériünk a váltott m:g minket. Aaóla a 
keresztben BB üdv B a kereszt lett a legnagyobb tisz-
teletűnk tárgya. Templomaink tornyán, házunk tetején, 
ulcák végán. aaobánk falán,  Baerettelnk sírján a kereaat 
éfceakedlk.  Rátekintve megvIgaBatalódunk B megerősö-
dünk. Ligezibb ékazer a nyakon, óraláicon a kereaat, 
legnagyobb kltüntetéa a hősök mellén az érdemkereazt. 
Es a kereszt váltunkon, nyakunkon könnyű, mert szép 
és értékes. Aaonban aa Igazi kerjsst nehéz éz aulyoB, 
de eredményeiben sokkal kladóaabb, érte a jutalmat 
a túlvilágon kapjuk meg. Krisztus mondta: Aki utánam 
akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel  keresBtjét 
a köveBsen engem mindennap. A kereszt maga az élet 
össses bajaival, nehézségeivel; maga a kenyérkereseti 
állás éa hivatás mlndan kellemetlenségeivel a aka-
dályaival együtt. Ssenvedáa, betegség, szerencsétlen-
ség mind kereaat, önként vállalt önfeláldoaó  cseleketek, 
bűnbánati veaekléBik aslntón keresetek, melyek dlasl-
tik a nyakat, ékeBitlk a vállat. — LtvaUiere Éva Is 
sokBBOr néaett a kereaatre, hogy Jézuiát megengesa-
telje a megvlgasstalja, magára vette a aalgoru élet 
kereafltjét,  mert követni akarta Krlsstus, mivel tudta, 
hogy a keresstut as Igaal ut örök hazánkba. Per 
orncem ad lucem, csak a kereaattel Jutnak aa örök 
vt'ágosB'gra. Kórisi  Lajos. 
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Képesítő vizsgát a helyi MDDkatamaiM 
A cilkazíredal munkakamwa ai őszi vlasgáataló 

időiaakra a krp«itő viz igákat mindan iparágban ki-
tűate. Aa 1937-bsn megalakult vizsgáztató biaottaágok 
mandátuma október elsején lejár a a Muokakamara 
még lehetőséget akár adni Ip iromsk, hegy n ksllő 
idóben megaaereabesae frép»Blté'*ét  a a blzo'taágok 
hatáskörének megszűnte és aa ul bizottságok kiiete-
aéae közötti zaiinet miatt a vizsgáztatások meuetében 
fennakadás  ne álljon be. 

Aa ösal kép"Bl;ó vizsgákra annál la Inkább fel-
hívjuk Ba érdekelt iparosok fUyelmét,  m-rt a vlasga-
d'.jak fejében  a bategsegélyzőael a bacssréláakor lefl 
aatett összegek érvénye azlötán három év a mrig nagyon 
Bokán vaunak, akik 1937 ban befintték  a 300 és 500 
lejei vizsgadíjakat, de vizsgára mindez! delg nem jelent-
keztek. Ezeknek a moBtanl vlasga idöaaak an egyetlen 
lehetőség, bogy befizetett  vizsgadíjaikat el ne veBalt-
aék. — A képi-altő-viasgák sorrendje a követkeaó: 

Kováeaok: Sieptember 2. 
LakatoEO'x: Szeptember 3. 
Asstslosok—kerekesek: Saeptember 4 -5 . 
Saabók: Szeptember 6. 
Nőlsaabók—kalaposok : Sieptember 7. 
Cipésaek: Szeptember 9—10. 
Szűcsök: Saeptember 11. 
Tímárok: Sseptember 12. 
Nvomdászo^—könyvkötői : Szeptember 13 
Fónytépészsk: Szeptember 14 
KAm'lves^k: Saeptember 16—17. 
Festék: Szeptember 18. 
Villanyszerelők: Szeptember 19 
Mészárosok: Sziptem^r 20—21. 
Paiet-: Sa^ptJoiSer 23. 
Borbély t—női-fodriítok:  Sa ptember 24. 

Könyvek között. 
A HvVó és cípaj-Tü rolspiilós stja: P. Lukici 

Msnsvé.t .Kijfeas  e-.g-tr," cinü mlssíiós beszédeinek 
má-od'k eta |- e<--..i.enyi j<iient;(t az erd ->.yi könyv-
piacon. KriMis, egyaránt nagy erőmmel és 
elismeréssel fog:id'.S.  Jd'.or jütt, aktor, amisor a SZK-
mllnk láttára uj viUjj körvonalai bonía'kozask kl és 
éppen alks mi3 pi lTHtbuo  'ala  meg tz ujjászttletM-
nek maaszí hangzó h -rai^ajni. Az uj Idők uagy ese-
ményei nem Í4 ec.iylra uj, mint 1-ikább újjászületett, 
egé<<a embereknt klvánn:<t-. Ez az uljiEziileteH csat a 
lelzlaég beDPŐségéfe!  á b:<iett bitből, a Steutiélek 
erejének bátor, sz-itimondó, bítümlaBzlós fiíivllagosiíó 
kegyeimát ő', ? IrlU vigasz', örőa(t"st nyu,tó valláto-í 
élet málystgeiból tcrláobetik. N^mcak a töre.ieu fajt 
érzés erejére, hanem erís katollkui öntudattal vere-
teaett kitartásra, lélekszllárdságra is szükség van az 
építő munkában. 

Hogy hitben éa Hámban megvékonyult Intelli-
genciánk éa népttnk saéleaebb rétegei is eljusaanak a 
rendületlen katbollkuB öntudat éa a gyat orlati vallásos 
élet birtokába: erre néave az Irányító gondolatoknak, 
éraelmeknek éa eszköaöknek egéíz gaadagaágát tárja 
elénk P. Mansvét mlssalóz könyve. Elsőrangú forrás-
munka 1B mlndaaok ssámára, akik embertánalk lelki 
élstének irányítás ára, mentésére hivatottak. 

P. Mansvét aaért ér el nagy sikereket misBalÓB 
beszédeivel, mert a magyar nép igaal lelkét, jellemét, 
gondolkodáa módját, erényeit éa hibáit a aaő- éa 
gyóntatószéken kérésztől senki aem ismeri ma ngy 
Erdélyben éa a határokon tul mint Ő, nem hiába 
ringott a bölcBője az o'tmentl felcsiki  Szanttamáa köz-
Bégben Mondanivalói eaért tlsaták, világosak és egy-
szerűek, mint a nép maga, melynek „lármafát"  apos-
tola a szó legszorosabb értelmében éa amelynek köré-
ben tartott eddig négyszázan felüli  mlssalót. 

A harcrincb it Fz°ntbeBZtdnek küöoösen társada-
lom) avltó ao^ag* f̂ ib^csü  he'etlen. „Az urhatnáraság". 
„A férfi",  .I'zátoaeái", gverm k*. .Vn^árusp", 
„A papok megb?csfi:6st;tb.,  mied mlrd rtmpkel » 
népnevelő, javl.-é, az ímfceri  lélek  mélyítést c»!zó, 
lebilincselő sti u-u saónokletokcak. Ezetnek m nd n 
Borából fajának,  nemzetének rajongó szerzete, aggódi 
frltéBB  ebedül kl a lelki vigasz, erősítés, tedd^B, m»g-
róvás bangjáo. — A modern embrr nyomorúságában 
gyö'.rődtaelbsn, kétségeiben, emlkor a kötelességérzet 
és felelőiség  tudata kiveszőfélben  van aa emberektől: 
a felvilágoaitáB,  megnyugtatáa, a vigaaataláa éa báto-
rlláa valóságos tárháaa 308 o'dalon ea a batalmaa 
mnnka. 

Lajoa Balázs igy Ír róla: 
„ 4 tudósok  elméleteket  és szabilyokat  állíta-

nak fel  éa azokhoz  mérik  a kész  mvnkát.  Az alatt 
a művészek alkotnak  az latentei  adott  tehetség 
szerint éa lelkűket  teázik  bele alkotásukba.  Íme 
itt egy remek  alkotás:  szive, elke,  szólása, for-
dulatai  egészen a mieink. Bátran rámutathatunk  : 
ez az egészen erdélyi  és az egészen azékely 
misszió. A viszonvok változnak,  a bivek szükség-
letei  bővülnek,  mindenkinek  más az egyéni adott-
eéga, olvasottsága,  szónoki  iránya, de  ez a sein, 
ez a bang, ez az erő,  ez a szív  és lélek  a miénk 
ma, bolnap és — évszázadok múlva i»m. 

Ejy másik kritikában <z olvassuk: 
— „ A beszédek  elsősorban  a néphez szólnak, 

mert maga a missziós páter ie a nép nagyobb 
tömegeihez intézte  azokat,  de  ninca az a tanult  fő, 
aki  ne okulhatna  belőlük.  Az okuláa  kettős  lehet: 
intelligenciánk  belekerülve  a mély lelkiséget  su 
gárzó beszédek  sodró  áramába — érezni fogja 
azoknak  megtisztító  és megifjitó  erejét,  mátrésat 
meg a beszédsken  átvillanó  missziós egyiniaig 

megmutatja,  bogy művelt  rétegűnk  — ba valóban 
jót akar  tenni a néppel — milyen lelkülettel  köze-
ledjék  feléje. 

Mansvét  páter nem a kerteli»  embere: egye-
nes, bátor, szókimondó,  mint rendjének  középkori, 
európai hírű  magyar kiválósága:  Temesvári  Pel-
bárt. Megmondja  az igazat.  D magaaztoa óéiért: 
bogy hallgatóit  az igazab'j,  jobb, nemesebb élet 
magaslatai  felé  vezesse. 

tlj rádió szaküzletemben 
elvállalok bármilyen javítást. 
Akármilyen tlpusu éa bárkitől 
vett rádiókat leggyoraabban 
javítok, 

Uj, oao teljesitNénp attuiülatortöltő 
töltést leggyorsabban végiek. 
Minden akkumulátort aaonnal 
töltéara kapcsolok. 

Rádió Vécsey 
Moroarea-Cino, Str. I. C. Bratlann 48 

u Ori Keaalnó épületében, > régi flilettel 
uemben. 1H— 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Ügykezeleai vizsgalat a oaikaaeredai 

törvényeseken. Emil G'uorgheecu Ptoneanu. a ma 
ro-<vásárhelyi Ítélőtábla főlgyóiae  msgtartotta a fél-
évenkunt BzokásoB ügykeaeleei vizsgálatot a törvény 
saéken. Mlod aa ügyészlégnél, vlzsgálébltóiágnál, mind 
a fogháznál  rendet talált. 

— Sirköavatáa. Néhai Aronsohn Rudolf  ham-
vainak eiiielyezese éa f>iremléken̂ k  felavatása  folyó 
évi augusztus hó 25 én, vtsámap délután 5 órakor 
lesa a tUsaádftfrdói  kcztemslőBen. 

— A poata felhívása.  A poBtavezérlgazgatóság 
felhívja  a nagyközönség figyelmét,  bogy a bukaresti 
ciiczésU leveleknél irja fei  m'ndin alkalommal a poata-
kerüiet ezánát ÍB aa ucca megnevezése mellé. Eien 
colból a postahivataloknál megtalálható a bukaree i 
uccák névjegyaéke, bol a poatakerü et la meg van 
jelölve. A postakerületnek a leveleken való megjelölé-
aével elkerülhető a BukareBt róBsére küldött levelek 
eltévedése vagy késedelmes kéabebitéBe. 

— Vaj éa méalitány Csíkban. tUy látszik, 
bogy a rendkívüli Időjárás és ennek nyomában járé 
gaadaaágl nyomorúság minden téren éreatetl hatását, 
Kl gondolná, bogy a hegyes-völgyes vadvirágos „Csík 
orsaág'-ban nem lehet kapni mézat. Pedig a máheiz^t 
egy Idő éta örvendeteaen fellendült.  Mágia a mébéBaek 
kljelentéae zaerlnt az Idén a méhek alig termeltek 
annyit, hogy azzal a méhek kl tudjanak telelni. Egyéb-
ként a pergetett mén ára 60— 65 lej, acwmege lépes-
méaé pedig 8 0 - 85 lej kilőnkén*. A vaj la eltűnik Időn-
ként a piacról. Ujabban házrél-bázra kínálják élelmen 
kereskedőt Egy kg. háaivaj ára 130—140 lej, teavaj 
ára 180 le] körttl jár. A spekuláció általában nagyon 
érentetl hatását más elBŐrendü fogyaantáil  cikkeknél 
ia, különöaen aaéta, amióta a monopolcikkek la meg-
drágultak. 

— Gyáasrovat Doboa Qvula földbirtokos  folyó 
évi suţusatua 19-én, 78 évea korában meghalt Calk-
rákoson. 

— Öi7. Péter L tjosné szül. Stáaz Anna, 74 éves 
korában, folyó  évi auguiztus bó 20-án elhalálozott 
Ciicfó-bB". 

— öiv. Kovács Jácoané szül. Qyörgy J izéfa 
70 éves korában, folyó  évi augufztns  hó 20-án elhunyt 
C«lkV3rebejen. 

— Patakba fnlladt  a gyermek. Bucnr Miklós 
lóvéazl guidi két évea fiacskája  a patak partján ját-
aaadozott. A kla gyermekre Benti aem vigyázott B aa 
a patakba esve, vlsbefult. 

— Elhajtotta a máa tehenét Sándor Józaef 
bánkfalvi  gaada tehenei a menőn legeiétztek. Egy 
alkalmas pillanatban Simon Gvörgy plpáa kásionaltlal 
lakén a teheneket elhajtotta. Ejáráa irdult ellene. 

— Lopán Békaaban. Q encl Pál békáéi lakós 
feljelentést  tett aa ottani csendőrőraön. bogy Ismeretlen 
tettesek lakásába behatolva, onnan 4000 lejét ellopták. 

— Ideggyógyintézetbe korúit Tardieu volt 
franola  mlnlaatorolnök. Andié Tarditu volt francia 
mlnluiorelnököt auiyoa IdnröaazeroppsaáaBal elme 
győgylntéaetbe szállították. Tardieu Jelenleg 64 évea, 
nemzeti «lapon álló johboldait po'ltl'-ui, aki eredetileg 
hivatalom dlp'omata volt, maid a T«mps, a frania  kül-
űaymlniaaterium Bzócsövén<:k t>ű ü»yl rovatát veaette. 
1914 ben képviselőnek válaaalották, bárom év mniva 

dlg főhsdblBioal  m női égben Amerikába kű'dték, 1918-
ban a Clemenceau kormányban a felaaabadu  t terüle-
tek mlnhz.cri tircij^t kBpta a később főrészt  volt a 
vursallleBl területek megsaerkeaatóséten. Később több 
Izben volt mlniaztereluölr a aa ő nevében iű.ődlk a 
dunai gizdaságl együitmüködén egykori, feltűnéat  keltő 
tervezetének megalkotása. Az utóbbi hónapokban Ideg-
baja elhatalmasodott s a lelki össaeroppanáahoa való 
aalnOleg nagyban hoaaájárult haaájának tragédiája la. 

— Hatalmaa tüavéea puentltott Kapnlk-
bánván A Bnatmári Űgyéaaséget távbesaélón érte-
Bltetták, bogy Ktpnlkbányán vennedelmca tűz pusztl 
tott Dibrltu szatmári veaetőügyéaa azonnal a hely-
salnre ment, ahil szomorú látvány fogadta  A kapotk-
bányal állami bánva telipa éa laKházal romokban 
hevertek. A lángok teljeaen elhamvasatotték a telep 
egésa beréndenéaét valamint a munkáfo'»  h>-j!ékall ls 
A vizsgálat megállapítása Bzerint a tüzet D .ubner 
Mik ós gépéíz hanyagsága okoata. Díubuer nyersolajjal 
töltötte meg a motort, majd eltáv<zott anélkül, hogy 
a tartá'yt elaárta volna. A tartály alatt le\ő áttüzese-
datt vezetékekre ráömlött a nyersolaj, amaly azonos 1 
tüzet fogott  és lángba borította a gépházat, majd 
átterjedt a közeli épületekre. A tűzoltók, csendőrség 
éi a iakóaság hoaaáfogott  aa oltási munkálatokhoz, 
de csak érák múlva tudtak megblrkóanl a lángokkal. 
Ai eddigi m»gáll»pitások aaerint 3 millió lej a kár. 

Egészségtan*) 
Torokgylk (dlftoritiaz) 

O.ozója a Löffl  ir-féh  baclllus. Mig pár évtlaede réme 
volt a gyermkeknek. Ma, bála a gyógjsavónak és aa 
ujabban kötelerő' megeiőaő védőoltásnak, súlyosságá-
ból sokat veszített. Ltppangáal Ideje 2—15 nap. Erős 
nyeléBl j^jdalmakkal, magaa láaaal kezdődik. A mandu-
lákat, garatot febérea-ezttrkés,  hártyaszerű leped ik 
boritja. Gyakran jelentkeznek Bnövődmények: fulladás 
(c oup) bénulások, salvbijek atb. Gyakoriak o könn>U 
leío'ya-u, f̂ l  nem tsmert esetek, ezek is terjesatU a 
bacliluiokat. Gyógyu't egyének és betegápolók sokáig 
hordoahstnak orrukban feriőző  csirákat. Rigályos az 
egSsa betegségi ts űdUl:al idő alatti Éppen ezért 
az elkülönítést oak a bac lluimenteseég brC.»riolotUi 
megállapítása után vo'na eztbad megBiüootbl. B ja-
lentéB éB fertőtlonltéü  sz'goru-in kötelező. Vádattség t 
higy. A kitűnő gyógyaavót a betegség legkezdatöu ktill 
alkalmacnl. Eiért orvost hlvnl torokfájás  eaatén ne 
késsünk I 

Influenza  (gripo, spanyolnátha). 
Rigeu Ismert bategBég, gyakran — mint a világ 

háború végén — íulyosabb formál  ölt. Lappangás 
Ideje rövid. A betegség nem Bulyos lefo'yá^u  di nok-
féle  Btövődménye ('égaőszarvek, emésztőszervek stb. 
felelmetesBé  tesal. Terjedise főképpen  cseppforióté* 
utján történik. EikülönitéBre m4g a legkönnyebb eset-
ben ia nagy gondot k illene farditanl.  As orr és száj-
üreg fertőtlenítése  Igen fontos  a megelóa^B Beempont-
jábó'. Védőoltással nem reed^lkeztin''. Éjves pyógy 
Bzerek (K'nln, O nnsdli) külbcleges batássnl á'.btzDak 
bírni elione, áülónöson a betegueg fslején.  V d^ttaégot 
nem hagy. 

A legkönnyebb esetet ia orvoBra 1 ellene tiznl. 
TuberkulóaUra bajlamoBit I 

Szamarhurut. 
Kllönösen a 2—5 év közötti ^gyeraektk beteg-

sége. 7—10 napi lappangáB után hurutos tünetikké! 
keadődik, a betegség természetét a jellegzetes köbó-
gésl rohamok árulják el. Rigályossága különösen H 
hurutOB időszakban klfajeaett,  da tovább ls, 0B3ieă-ri 
mintegy 5 hétig. Tarjedáse a lágzőutakon át tortán k. 
Tüdőgyulladással Baokott szövőd al. E külöoités iegaláb'j 
5 hétig, básnál jobb, mint kórbáaban. Tdvtvére'tceL 
legalább 15 napi megfigyelés  azttkséges, PanótlenitnH 
ajánlatos. VsdettBéget hagy. Védőoltása blzonytaiao. 

A gyermeket érőjén legyengltl, tuberkulózis fer-
tőzésnek előkéaaltl aa útját. 

— Gyermokparaliais. 
Lippangáa pár órától 3 hétig. H.rtelen láaaal én 

általánoz (huiu o?) tünetekkel keadődik, hirtelen állnak 
bj a bénulások, legkülönböaöbb csoportosításban, kü-
lönösen a végtagokon. A betegBég különösen a bete-
gek nyálával terjed. Kórokozója ismeretlen. E külöoi-
tés, bejelentéa kötelező ValéBalnüleg védettBéget hjgy. 
Védőoltása bizonytalan. B iclllusgazdák a beteg kör-
nyez nében gyakoriak. A hozzátartozók az orr garalür 
fertőtlenítésére  fordítsanak  gondot. 

*) Ebben a rovatban Dr. Nagy András orvosnak a magyar 
tannyelvű középiskolák ielaő osztályai számára összeállított 
Egészségtan" olmtl kttdnA kfinyvébdl  közlünk részleteket. 

txxxxxxxxxm 
MODELL KALAPOK g 

Un naponként nj formák  oloaé 
árban, m a g M k l a t t a t d k 

VBNCZBL TANÁRNÉNÁL 
H ügranot t késaűlBok nalndoa-
K g rnomft  ndl kalapok eiaőraadn 
K i »*y»g koaaáadáaáral. Kalapok 
& Italakttáaa a legrövidebb Idő alatt. 

' Morouroa-Oiuo, I . O, Bratlann (Olnaná-
nltun)-nooa 111. an., a BArhái kOiolébon. 

- E L Ő F I Z E T Ő I N K H E Z I Tiastelettel kérjük, 
hogy okik előfizetési  hitralékalkat még nem egyenlítet-
ték ki, aat postafordultával  szíveskedjenek bekúldeni, 
•Ueneaetben lapunk tovább küldését kénytelenek lessünk 
beaafintetn! 

9 hónapos, minöaitett, korooateaott yorkzhlri 
kan olado Msrcnroi-Cinc, Principele Carol-ncca 
64. aaám. 




