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Rendet és fegyelmet 
követelnek a mostani napok minden ön-
tudatos magyar embertől. Ne feledkezzék 
meg senki közülünk arról, hogy a rend 
és a fegyelem  az építő"' munkának leg-
fontosabb  feltétele.  Nekünk pedig inkább 
mini valaha szükségünk van arra a szel-
lemre, amely minden erőnket oda állitja 
a teremtő, az alkotó munka szolgálatába. 

Egy nemzet csak akkor töltheti be 
hivatását, ha minden lélekben élő valóság 
a jövőbe tekintő céltudatos munka utáni 
vágyakozás. Nekünk volt időnk megismer-
kedni azokkal a kívánalmakkal, amelyek 
egy nép számára az életet jelentik. 

Ne veszítsük el tehát egy pillanatra 
sem a fejünket.  Az öröm helyéi foglalja 
i'l azonnal az előre néző józanságnak az 
érzése, amely fegyelmet  és rendet követel 
mindenkitől, aki hasznos tagja kiván lenni 
a jövőnek. 

Nin.'sen sok időnk vissza tekintgetni. 
Csak perceket a nagy pillanatnak s 
azulán minden embernek az építő munka 
állványain a helye. Ez a munka pedig 
ott kezdődjön, hogy a lelkek teljenek meg 
a rendnek és fegyelemnek  azzal a méltó-
ságával, amelynek át kell lendítenie min-
ket egy boldog magyar éleibe. 

Élelmiszerellátásunk 
sok nehézséggel jár ez utóbbi időben. A föld-
iekén dúló háború megakadályozza a tengeren 
való szállítások normális menetét s igy háztar-
tásunk legfőbb  cikkei, a gyarmatárud, kifogyó 
f.lb.n  vannak. 

A kávé, rizs és egyeb fűszerek  tonnaszámra 
penészednek a d 'iamerikai kikötőkben, mig mi 
itt üres zsebekkel sóvárogva tekintünk az 
elérhetetlenül magas kirakati árakra, melyeket 
ma már a lakósság nagy rébze megfizetni  kép 
telen. A kávé helyett igeu sok háztartósban 
sznrepel már a feketére  pörkölt arpa, a rizst 
ped'g hasonlóképpen árpakása helyettesíti. — 
Azonkívül számos fűszer  van, melyről a kis-
emberek egészen lemondtak, miután haiznála-
,u'i nem jelent elsőrendű közszükségletet s a 
háztartásban ualüülözhetők. 

A gyarmatárukkal még hagyján. Azoknak 
a hiányát Rzonoruan bár, de elkönyveltük 
Vannak azonban olyan táztartáBbeli cikkek, 
melyeknek hazája nem a küifö  d s am?lyek 
mégis lassan eliünnek a piac-ól. A ŝ eppan ára 
megfizethetetlen,  petróleum, ételolaj nincs, cukor 
liszt és tengeri csak nagy bajjal kapható, sőt 
ujabban hiányt Bzenvedünk meg egy igen fon-
tos közszükségleti cikkben, a gyulában is. 

Mindezen, a belföldön  is előállítható fő 
élelmicikkeink hiányának több oka van. A há 
ború minden országot fegyverben  álláBra kény-
szerit. Az óriási hadsereg ellátása igénybeveszi 
a gyárakat, mert a termelés jórésze a katonák 
számára van lekötve. Ez nem jelenti azt, mintha 
az ország ipara nem volna kép9S ellátni a szük-
ségletet. Da számitáBba kell vennünk azt is, 
hogy a hidiereg igénybe VOBZÍ a szállítási esz-
közök jór-Biét is. Igy aztán megtörténik, hogy 
olyan elsőrendű közssűkségleti cikkekben óriási 
behozatalra szoruló vid ikek, min' Csik is, néha-
néha hiányt szenvednek. Nyári időben ez még 
tűrhető dolog ia volna, mert akad elég más 
élelmicikk, amivel táplálkozásunkat változatossá 
tehetjük s a petróleumot is pótolja részben a 
hosszú napvilág, de Bzorongva tehetjük fel  mir 
most is a kérdést: ml lesa télen? 

A vármegye lakóssága túlnyomó részben 
kiaemb9r, ki egyik napról a másikra tengeti 
életét, keresete sovány, felhalmozott  tökéje, 
készpénze nincs, hogy a jövőre gondolva, késs 
leteket halmozhasson f-'l  időjében. Mulba'atla-
nul szükséges tehát, hogy élelmiszerszükség 
lete akkor álljon rendelkezésére, amikor arra 
éppen szüksége vi»n. Hígy ezt milyen u'on le 
hetne megoldmi a mai világban, BTÓI jó volna 
idejében gondolkozni. Komoly és égető prob-
hmţ ez nemcBak egyeseknek, de a hivatalos 
tényezőknek is. Síjnos, neme tak nálunk a megye 
szűk viszonyai között van ez igy, hanem orszá 
eosan is ez a helyzet. Itt hiányzik ez, ott amaz. 
Valahogy vigyázni kellene a j*vak randes elosz-
lására, hogy ilyen gazdag országban, mint a 
mienk, pont élelmiszerekben senki se szenved-
jen hiányt. 

Világjáró székelyek. 
„Stékely világjárók" címen most jelen' 

meg, Gjrgeiy Pál dr. nagyszerű munkája, amely 
sok olyan adatot tartalmaz a Székelyföld  kiváló-
ságairól, amelyet alig ismer a nagyközönség. 

Meghatottan lapozzuk a szívvel, szeretettel 
irt tökéletes tanulmányt, amelyből megtudjuk: 
mennyi kitűnő székely járta a világot és épített 
ott, ahol alkalma adódott. Alig van a világnak 
olyan zuga, ahol ne találkoznánk 1—1 székeiy 
tlkotó munkájával, vagy munkásságának ered-
ményével. 

A kutatókkal kezdi a sort Gergely Pál dr. 
Bizonyára keveset." tudaak arról, hogy 

Bethlen Gábor ladiába, Perzsiába, Arábiába 
küldte „étekfogó  nemesét", Sövenfalvi  Dánielt, 
hogy kutasson az őshaza után. 

Vagy tudjuk-e ezt, hogy Otrantónál szé-
kelyek verték ki a törököt, vagy hogy a ki-
váló székely katona Both Andráö seregével 
megsegítette Fiumét a velencei hadak ellen? 

Megyek Ázsiába. 
Arról meg aligha lud a nagyközön&g, hogy 

1499 ben már székely ember matematikai köny-
vét adták ki Hollandiában, György mesterét, 
aki évekig élt kint. A XIV. században pedig 
az erdélyi székely diákok egész sora tanult a 
jénai, a prágai krakkói és bolognai egyeteme-
ken. A század közepén pedig London egyik 
leghíresebb orvosa a székely Bánffy  Hunyadi 
János volt. Amsterdam európai hírű matemati-
kusa Székely György, a fiórencí  főiskolán  a 
kolozsvári Goda Miklós tanított, akit Mátyás 
király hívott haza a budai főiskolára. 

A XVI. század reformeszméinek  sok har 
casa került ki a Székelyföldről.  Dávid Ferenc, 
mint unitárius vallásalapító: vértanúhalált halt 
Déva várában. 

A bibliát két székely ferencrendi  pap for-
dította magyarra: Tamás és Bálint. 

A XVil.-ik század legnagyobb világlátott 
székelye Apáczai Cseri János, aki Hollandiában 
járt egyetemre és amikor hazakerült, harcolt 
az angliai módszereket követő tanárok ellen. 

A világhírű Körösi Csorna Sándor enyedi 
diák volt. 1804-ben, mint szegény háromszéki 
ifjú  került a kollégiumba. 1815-ben angol ösztön-
díjjal Göttingába megy, majd hazajön és négy 
évvel később elindul a Székelyföldről. 

Amikor az egyik Bzékely faluban  megkér-
dezték a kopott sárga kabátban gyalogló, so-
vány „garabonciástól", hogy merre megy az 
országhatár felé,  tán csak nem Bukarestbe? 
— akkor szerényen felelte: 

— Megyek Ázsiába, felkeresem  őseinket.... 
És nem tréfált. 
Székely szlvósággal küzdött ÓB közben 

megírta a 40 eser szavas tibeti-angol szótárt. 

Kortársa volt nz ugyancsa- ezíkeiv Besző 
Jáaos, aki Krim, Kau'-ráíui, Georgia első ma-
gyar utazója volt. 

A Kilimandzsárót elsőnek 
székely mászta m?s, 

Megfeledkezelt  a hálátlan u ókor 
Farkas Sándorról is, akinek ul-g szí* < \v! 
ezelőtt megjelent könyve t-uráp̂ i hi i j Mtt 
Jzert.Bölönyi Farkas SáDdorH*romfi-<ék  s?.ű'ö ;je 
volt és Báldi Farenc gróf  s<'gitségévi 1 ju'o'.i ki 
Amerikába Végigtanulmsnyoi'ta Egy t 
Államok nagyobb városnit é=i erőiek v-n s 
ószro az amerikai demokrácia árnyo;H .i.tiu. Os-
torozta az itikoni kiváltságokat, akik üozö er-
dekeiket a hazafiság,  rendiség alkotmányiilliug 
köpenyébe burkolták". 

Nevezetes két székely főnerae  vo:> n k-'t 
gróf  Teleki Sámu°l. AB egyik, az ezykciri a-?-
kely generális uaokája, kérszáz £vve! rze-oU 
alapította a vüághírü maros vás<irh 'yi I őnyv 
tárat. Tagja volt a göttingsi és var,-ói a; adó-
miának. A másik Teleki S&tnu-ji ei - ^ i raiiia 
meg Afrika  legmagasabb h-gyé', a Kilimand-
zsárót. Járt Kenyában is, ahol egy kisebb tűz-
hányót Teleki ről neveztek el. A legutóbbi olasz 
háborúban sokat szereplő Hirrar ősi ab 
városnak 6 volt a első európai látogatója. 

Udvarhelymegye híres szülötte volt báró 
Orbán Biláas, aki beutaz:» PA'.eaztinát, Szíriát, 
Egyiptomot és több külföldi  nyelvre lefordított 
munkában Bzámolt be utazásáról. 

Tőbbszáz kitűnő székely nevét, munkásá-
gát, alkotását ismerteti Gergely Pál dr. kitti -ó 
könyve. Mináuir-gannyian liozzájáiu tu'- tz euró-
pai műveltséghez, a halsda6hoz. Világjárók, 
képzőművészek, irók, fizikusok,  matematikusok, 
akik mind az ellenkezőjét bizonyítják ancak, 
amit bárdolatlan, rossiindulatu, gyűlölködő és 
műveletlen tollak igyekeznek most u nagy per 
előtt elhallgatni. 

Rövid hirek. 
A magyar—román tárgyalások ügyében 

jelentős fordulat  következett be. Amint isme-
retes Turnu Severinben ffclbeczakadltl  a meg-
beszélések, ami arra inditoila a tengr lyhaíh;-
makat, hogy az érdekelt or&zágok tUí:g}a.i-
nisztereivel lépjenek érinek ezt Bb .\ Ir y sí át-
tett meg az augusztus 29 i béc-i 't* álkoiíüs, 
amelynek eorán Bécsbe hivláic Csáky Li v̂ n 
magyar, ManoileECu román külügyminisztereket, 
hogy Ribbentrop német és Ciano olnez külügy-
miniszterekkel rae£;beezélj<ik u nc'-̂ y lislMü.ot 
érintő közös kérdéseket. A román l.illdótíad-g-
gel elutazott Pop Valér és több arakértő kí-
séretében. A bécsi megbeszéléseken megfigyelői 
minőségben részt vesz gróf  Teleki Pál magyar 
miniszterelnök is. 

— A bukaresti rádió euguse us 28-án eete 
hivataloB közleményt adott le, «moly ;irrói 
hogy az utóbbi időben magyar katonai repülök 
számtalan eBelben megsértették a román î gi-
teret. A magyar kormánynál történt minden 
erélyes tiltakozás ellenére ezek a repülések 
megismétlődtek. A rádió közleménye «zeriiit a 
magyar repülők egészen Brassóig, Szairos-
falváig  éB Alvincig elhatoltak és röp;r<>loknt 
dobtak le. Egy magyar bombavető augusztus 
28 án hat bombát dobott le a szatmári polgári 
repülőtérre, azután megkísérelte, hogy vissza-
térjen Magyarországra, de a légvédelmi tüzér-
ség Nagykároly közelében leszállásra kény-
szeritette. A magyar gépen levő századost és 
főhadnagyot  a román hatóságok őrizetbe vették 
— fejezte  be hivatalos közleményét a buka-
resti rádió. 

A jugoszláv külpolitika szintén a tengely-
hatalmak felé  tolódott. A belgrádi miniBztor-
tanács ezt a változást be is jelentette. 
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Az olasz—görög feszültség  tovább élese-
dik. Az albán—görög határon eddig összevont 
csapatok létszámát 150 ezer emberre becsülik. 
A görög kormány ennek megfelelően  nagy 
behívásokká* fokozza  a hadsereg létszámát. 

— Amerika is lázasan készülődik. A sze-
nátus éjjel és nappal dolgozik a hadkötelezett-
ségi törvényen. 

A Ltres légiforgalmi  társaság utasrepülő-
gépe 17 utasával augusztus 23 án a hunyad-
megyei Riskulica község közelében 17 utasá-
val és 3 tagu személyzetével lezuhant. 

— A román miniszterelnökség közli: BÖSZ-
szariábia és Éazakbukovina kiürítése következ-
tében a hadsereg egyes íDtéaményeit, amelyek 
túlságosan peremre kerültek tovább kell az 
ország belseje felé  visszavonni. A folyamatban 
levő kiürítések csak annak a belátásnak ará-
nyában történnek, hogy bizonyos lerakatoknak 
és javaknak semmi céljuk sinos a határ mellett. 

Kártyavetők 
lettek úrrá megint a falusi  népünk lelkén. Nam cso-
dálkozunk, ha a mai zavaros világban a népeket ez 
idegesség a jövére klváneslabbá teszi, de azért még-
sem találjuk egészen helyeznek aat a módszert, bogy 
e kíváncsiságuknak kártyavetés, kávéjÓBláa, plánétshu-
záe, vagy más haaoiló varáaalat utján azerezzenek 
blzonyozeágot. 

A kártyavetéat, miat népi azórakozáat, elfogadha-
tónak találták minden időben a nem la volt e körül 
hiba, amig ea a játék megőrizte a ezórakoaáa kereteit. 
Aa utóbbi Időben azonban mind gyakrabban kerülnek 
caodatevő cigány aaaaonyok, kik a kártyavetéat a 
jövendő mondáa legbiztosabb eaaköaévé léptették elő. 
Legtöbbször aztán megtörtént, bogy a kártyavető által 
beígért nagy azerencaéllenség be la következett: érté-
kek tűntek ei a báatól a azoknak eltünéaében Igen 
nagy aaerepe volt a kártyavetó, jövendőmondó cigány-
asBzonynak, kl jövendőmondás közben terepszemlét Iz 
tartott a háztájáu s Így könnyen megjósolhatta blaonyoa 
dolgok eltűnését. 

De ea még a jobbik ezet, mikor csak eltűntek 
bizonyos értékek. Kost két éve aaonban éppen Itt, 
Csikaaentalmonban történt egy aaomoru eset, mikor a 
kértyavalőnő megjósolta egyik gardának, hogy pénzét 
egy közelálló férfi  ellopta. A gazda aatán komolyan la 
vette a jóslatot a legközelebbi, de az ügyről mltaem 
sejtő Biomasédjától kérte Baámon BB eltűnt pénzt. Mi-
kor pedig aa nem akart a do'ogról tudni, aa ártatlan 
embert fejaaével  leütötte. 

A fenntl  eBel itt történt a köselBnkben B nem 1B 
olyan régen, aaért hlvatkoatunk éppen erre. Da nem 
mondjuk, bogy ea egyedülálló. Egéaa irodalma van a 
babona okozta tévedéseknek s ha a primitívebb népek 
életét tanulmányozauk, meglátjuk, hogy a babonában 
való bivés vérbosszúkra, kegyetlen gyilkosságokra, 
évtlaedea haragokra kéaBtet egéaa családokat. A kultú-
rának egyik iránymutatója as, hogy sz illető nép 
mennyire hlaa a babonákban. AB Ilyen hiedelem a lélek 
elaötétülésére, a jellem eiferdüléaére  veaet a BB ellen 

nem kisebb erkölcsi testületek harcolnak, mint maga a 
katholikua anyaszentegyház, 

A keresztény valláz fennállása  óta küzd a babona 
ellen s Krisztus urunk éppen B sötét lelkek Jobb ntra 
terelésére vetette oda alaptételül aa ellentétes Barklgaa-
aágot, a miaden emberi lélek aaámára megnyugvást 
honé felebaráti  aaereteteL Nálunk magyaroknál a babona 
elleni küadelem csaknem egyidejű a kereaatény valláa 
felvételével,  hiszen már Köayvea Kálmán királyunk 
rendelkenéaelben ott talá'juk a babona terjesztőkre, 
boMorkányságofra  vonatkoaó ítéleteket. Ha tehát eaer 
év Ata kűadelmet folytatunk  e betegség ellen, ne hagy-
juk elhatalmasodni azt éppen ms, a népi öntudatra 
ébredéa e nagy aaáaadábao. 

A nehéz Időknek a sanyarú sorsnak közvetlen kl-
sérő Jelenségei esek a baboaáa Jövendő mondáaok B 
Európa minden népe ma ilyen krlalsen megy át. A 
Jövendő utjai aaonban klfflrkéaahBtetlenek  s ások meg-
világosítására nem elegendő sem a kártyavetó, Bem a 
kávé-, bél-, tenyér- és calliagjósok tudománya. Eaen aa 
uton egyedül sz Isteni gondviselés veaérel bennünket s 
alán kell magunkat vetnünk rendelkeséselnek, jók vagy 
roBBsak legyenek IB aaok. Emberi kéa, emberi erő éa 
emberi ész a jövendőnek irányt Baabni nem tud n abba 
bele nem láthat. Caak klvételeB egyénlBégek évszáza-
donként l-l nemzet életében ÜBtököB módjára megje-
lenő látnokok tudnak belelátni nemzetük jövőjébe a 
annak aoraát megálmodják. 

A magyar aaellem e nagy látnokal közé tartozik 
IV. Bála. a „táltOB király", kl a tatárjárást látta meg 
jóelőre, ds ellene tenni nem tudott; ilyen volt Jikal 
Mór, kl évszázaddal előre látott „A jövő aaáaad regé-
nye' cimü müvében a a legjogosabban helyezhetjük 
ide aa időben hozzánk legközelebb álló Ady Endrét, 
kiben benne dobogott nemzete minden eljövendő sze 
rencsétlensége. 

Ezek azonban látnokok voltak, kiknek a baboná-
hoz semmi kösük. Meglátásaik a ssenl meglátásai vol-
tak a ennek legjobb bizonyítéka aa, hogy tetteiket B 
lángessűket caak aa utókor tudte a bekövetkesett ese-
mények alapján értékelni, de kortársaik még megérteni 
sem tudták őket. 

Vigyáasunk tehát a babonára a ahol gyökereire 
akadunk, ott igyekezzünk aat kiirtani, mint vlrégoB-
kertből a gyomot. A kiirtás eszköze aaonban soh-ai 
legyen a durvaaág, mely még inkább elragadja a lel-
ket, hanem mindenkor an okos, értelemhea BSÓIÓ, Józan 
gondolkozásra vezető felvilágosító  munka. Mert csak 
Így lesz újból ép a magyar lélek, hogy felvértezhesse 
magát a torábbl eaer év küadelmelre. 

Évfordulók. 
M a k á e a . 

.Hős vértől plrosult gj á <ztér, sóhajtva köszöntlek 
Nemsetl nagylétünk nagytemetóje, Mohács." Igy sóhaj-
tozik a költő azon a nagy gyásznapon, milyet lelké-
ben Mibf.cs  mezeje ébreBBt. 1626 augusatus 29 én elő-
ször került szembe haláloa ellenségként magyar földön 
a két rokon nép, török ÓB magyar. Hidilóként, világ-
uralmi törekvésekkel eltelve köaeledett Szolimán, a ke-
leti veszedelem, Európa közepe felé.  A Balkán töké-
letesen letiporva állott, apró fejedelmei  hűséget esküdve, 
hódolatot Ígérve követték a bódítót, kl esuual elő-
ször lépte át seregével aat a határt, melyet immáron 
ötBzáz a valamennyi éve őraött a magyar. Európa kö-
zépső réaaén terűit el Magyarból a ea a főid  képezte 
aa egyedflll  blatos bázist a további h&ditásokra. Nsm 

tudni, hogy a sora fatállá  Játéka, vagy Nyugat caa'a-
flntBBága  vagy a keltő együttvéve vetette aaembe 
velüka ' k'reazténnyé átalakult, hitéhez a földjéhea 
razaaakodó, ősi rokonaitól merőben elidegenült magyart. 

Mohács meaején ütköztek meg a rokonfaju,  de 
ellenségként Baemben álló Beregek. Aa ellenfelek:  Ha-
talmas Jól felBaerelt  a eaer csaták tepasBtalataln fel-
sőbb h'adaereg élén kevély, nagy törekvésekkel, uralmi 
vággyal eltelt Uralkodó: Szolimán; toraaalkodó ország 
kevésaaámu lelkiismeretétől követve, lovaglelkü, de 
gyengeakBratu király: II. Lajoa. Kicsiny, de vltéa sereg, 
alig huszonnyolcezer ember gyülekezett a király hivő 
ssavára a mohácsi táborba s a nagy CBata napján még 
valahol Saeged táján táborostak a máig la kideríthe-
tetlen okokból vontatottan előrenyomuló, késedelmes-
kedő erdélyi hadak. Negyvenezer főnyi  kemény, harc-
edzett vltéa, élükön Zápolya Jánoa erdélyi vajdával, 
blioay helyrebillentette volna a caata mérlegét, ha 
idejében érkealk. DJ nem Így történt. Mohács a nem-
zet dlcBŐaége helyett a nemaet temetője lett. 

Auguwtua 29-án délután alig kétóráa csata után 
busaoakétezer magyar vltéa holtteBte maradt a mohácsi 
mezőn s a megáradt Cselepatak vize egy király Birja 
lett. Huzaonkéteaer magyar vltéat, egy nemzet aalnét-
vlrágát temetett sírba a nemaete, hite ÓB kultura'A 
Iránt éraett fele:5  még s a kereaatény hitéért rokonvert 
ontó csekély aeregben püspökök, érsekek holtteste' 
feküdlek.  Ifazl,  nagy temetéa volt, hol a temetkező 
fölött  egy nemaet á'lott gyáaaban. A dekorációt pidy 
a fényes  temetéshez aa éraéketlen Nyugat Baolgáltati a 
melynek védelmében annyiszor ontotta kl hiába var.=; 
a magyar. 

Moháccaal firbasaállt  egy Időre a magyarság min-
den hatalma. A kidőlt nemnetteaten hiénamódra lodu i 
meg BB oBatczkodáa a caak keveaen maradtak kit-; 
fegyverben  tartott továbbra IB a lelkllem=ret, hogy s 
török további terjeszkedésének hősiesen elientálljanak 
160 évea török jrabaág, állat dó msgyar vérhu lás * 
ennek helyébe német gyökérveréB követte aat aa Idót, 
melynek határkövét Mohács jelzi. Mint rendeBen a tcr-
asalkodáa akkor aem BBÜnt meg a talán éppen as vo i 
aa oka, hogy annyira úrrá lett e földön  török éa a 
met. Moháca pedig megmaradt örökemlékeaetli, Bzomoru 
gyásznapjává a magyar történelemnek, melyre mlndia 
évben vlaaaaemlékenűuk s emlékeztetünk minden n 
kl nemzete példáján okulni klvái, hogy annak ügy 
önsetlenebbül szolgálhatja. 

Ma 160 eaztendele annak, hogy Pozsonyban mig 
lelant G/adonyl József  grófnak  leglam^rtsbo mmkája 
Egy fiusl  nótáriuanak badtl utaaása Gvad^nyi vágig-
kllsdötte Mirla Teráíla várea háiorujtt, Hidie g);a-
rálissal ráasívjít B irda msgs-trcilásaban aa többasdri 
megBíbeal:ese után, miat lovas gjnaráls ro in t nyu-
galomba. Élben aa Id-lbsa Irta a Peleskei No.arius 
című köilsnnrt elbssaéiő költemányát. amily kamínyen 
ostorozza a ruháskodísban és viselkedésben külföldet 
majrao'ó aaoká«o*at. A költemény éppen akkor jelent 
meg, amikor II Jizaef  visszavonta erősiakos, nămeţe-
ai tó reformjait  B Így aa akkori magyar közvélemény » 
'ellobbant nemzeti érzéseiben nagy tetaséssel olvasti 
Zajtai litván Peleskel N)Uriui uramiak as ldigensk 
ellen pattogó kitéréseit. A nótárius alakja mig népsze-
rűbb let*, amikor Gtal Jjzaaf  bohózatában szioptdM 
került. Mindsnkl Ismeri z magyar irodalomnak ezt i 
mulataágoa alakját, amely nemcsak a maga korának de 
minden Időknek tanulságos emléket állított arra, bogy 
minden nemzetnek a testén veszedelmet jelent aa Ide-
ien malmoláa. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 

I t i M B i é a besa&melá l e v é l . 
ii. 

Márciue 9-én délután Kolozsvárra vitt a motoros, hogy 
onnan autóbuaazal Kajántóra, nj állomáshelyemre menjek. 
Sajnos, a társas gépkocsit annyira megtöltötték, hogy bizony 
azépen lemaradtam róla. Mit volt tennem, mit nem, a főté-
ren a legelső taxissal tárgyalni kezdtem, mennyiért visz ki 
Kajántóra. 25U lejt kért, én huaszal kevesebbet Ígértem s 
ezért ia hajlandó volt kivinni. Gondoltam, ez már nem jó jel. 
Da biztattam magam: ej, mit vagy fiam  babonás, ez másBal 
is megtörténik; miért nem érkeztél meg jóval előbb, hogy 
az autóbuszon helyet biztosítottál volna magadnak'/ A józan 
ész győzedelmeskedett az érzékenykedő test felett.  Smialy 
József  plébános megörült, hogy megérkeztem, már arra gon-
dolt, bogy csak másnap reggel jövök igy helyben voltam 
már a kényelmesen nyugodtam a Jóska barátomnál, kit még 
Csákigorbórúl iamerek, mert oda ia engem invitált meg egy 
kia lélektisztogatáara. 

Kaján tó kia közBég Kolozamegyében. Nevét a Moldvá-
ban tanyázó beaenyők fejedelmétől  kapta, ezt Keán-nak irtak 
le, kán eitettek ki a igy lett belőle később Kaján a mivel 
akkor óriási tó terjedt el ama vidéken a lett Kajántó a 
helység neve; s miután részben kiszáradt, részben mester-
ségesen lecsapolták a igy éptilt oda a község. £z a Kaján 
besenyő iejedelem Szent István ellen szövetkezett a lázadó 
Gyula erdélyi vezérrel a egészen a Tiszáig portyázott. 
Szent látván 10UB-ban egyenesen ellene vonult a leverte 
mindkettőt a Kaján ia ott lelte halálát. Kómái katolikus 
plébánia már 1427 előtt létezett, de a reformáció  alkalmával 
megszűnt a a templom is református  lett, de IV ti'.( ben 
visszakapták. Ezt megörökíti a templomialban elhelyezett 
tábla, melyen e latin telirat, mely magyarul igy hangzik: 
„Jézus, az emberek Megváltója I 1769. április 17-én ezt a 
templomot Mária Terézia fenséges  királynő kegyelmesen 
visszavette a reformátusoktól  a a kolozsvári jezsuita kolle-
ginm költségén kijavítatta éa Mindenazant tiszteletére vissza-
adta 1770 november 1-én." 

Fekete vaaárnap délelőtt kezdtem meg a azentmizaziót 

Kevés a katholikua hivek száma, da az a kicsiny nép 
összeterelődött mindennap délelőtt 9 órakor a este tél 8-kor, 
mikor már munkájukat elvégezték. Az öreg kántora Bérezi 
József  49 évig, msjdnem félszázadon  át tanitott-orgunált, 
szolgálta latent a az Egyházat, azonban az uj világ azelle-
mébe nem tudott beilleszkedni s inkább félreállott  és helyet 
adott fiatal  utódjának Schüsszler Józsefnek.  Az igaz, nevel-
hetett volna lelkes-énekes nemzedéket e hosszú idő alatt, 
de valahogy a régiek nem tartották ezt életazükaégletnek, 
elvégezték kötelességüket s nem ismerték a mostani falu-
munkát, melynek hiányát most érezzük nagyon keaervesen. 
Fekete hét volt, de a természet ia igen azeszélyeakedett. 
Hó ia vol*, nem ia volt; egyszer olvadt, máakor nem; 
ezánut volt. Hun igen, hun nem — ahogy a székely szo-
kott megnyilatkozni, mikor vallatáara kerül a aor. 

E kajántói miaszióba belekapcsoltam párhuzamosan 
egyik tiliában: Bodonkuton ia a missziót. Rövidebbre lóg-
tam, csak a bét három utolsó napjára szorítkoztam, de mi-
vel igen kevés a katolikus, nó meg most kapnak először 
ilyen lelki zuhanyt, megelégedtek, boldogok voltak. Ugy 
intéztük a kajántói dolgokat, hogy reggel, illetve délelőtt 
korábban intéztük el, azonnal szánkóba ültem s Bodonkutig 
meg aem álltnak, ott ia volt szentmise, beszéd, délután pré-
dikáoió a ájtatosság, de kimértük az időt, estére iél 8-ra 
pontoaan viaazaérkeztünk. A plébánosnak van egy lova, a 
két üléses szánkót az röpítette. Hol Jóska plébános volt a 
azánkáztatóm, hol meg az ő előre-hátra mozditója, jobb keze: 
Ujváry Lajoa, ők szórakoztattak az uton; naponta 4—5 
beszédet kellett kivágnom, hát sporoltam a hanggal, beszél-
jenek fik.  Bodonkuton egy kia taház nagyobb azobája a 
kápolna, azépen berendezve, a ház előtt harangláb áll egy 
haranggal, ez azólalt meg naponta többször a hivta öaaze a 
jó lelkeket. Igen buzgók, lelkük éhea az evangéliumi ke-
nyérre, szivük megtelt csordultig Isten igéjével, örömhírével. 
Még egy szép missziós keresztet ia ácaoltak össze a fel  ia 
állították boldogan, hogy birdeaae az utódoknak, hogy a kis 
nyáj is réazeaült a nagy Király jóságában. 

Kajántón, Virágvasárnap 10 órakor tartottuk meg a 
barkaazentelést éa azentmisét, keretében volt még passzió 
éa a közös azentáldozáa. Este 7 órakor azentaégea körme-
netet rendeztünk, majd a 8 napoa azantmiaazió ünnepélyesen 
betejezéat nyert Másnap összeszedtem sátorfámat  a kedves 

emlékekkel lelkemben haza tértem, mert bát ha a mór meg-
tette kötelességét, elmehet. 

A fekete  hétre Homoródszentmártonba voltam liiv&tn 
loa misszió tartásra. Hogyne mentem volna szívesen, hi,.: 
ott lakik édes jó anyám, ott éli csöndes magányában üiv_ 
napjait egyik leényunokájával. Öt gyermeket nevelt 1-1. 
mindet szárnyra bocsátotta s igy maradt egyedül özvegyen 
két térjet, két leánygyermeket temetett életében, temet-:t 
elég but-bajt, mert mi gyermekek sajnos, Bok szomorúság,^ 
okoztunk neki. Most volna ideje a vigasztalásnak, hálás 
gondozásának, de BZ élet más telé szólította mindegyiket, 
még az a szerencse, hogy mindnyájan Erdély bérces táján 
vagyunk s hébe-korba sikerül őt meglátogatni. Már április 
12-én, pénteken este elindultam. Apahidán jó pár úrát kel-
lett várnom az éjjeli gyorsra. A váróteremben lasaan telt az 
idő. Podgyászoinat a pad mellé tettem s leülve próbáltam 
bóbiskolni, de nem sikerült. Közben sétáltam a peronon a 
friss  levegőt élvezve, mikor visszamentem, helyemen már 
ültek, pedig a csomagom jelezte, hogy elloglalt. Hiába, sze-
mesnek áll a világ, vaknak az — állás. Nagysokára bero 
bogott a vonat, utas elég volt, nagy nehezen caomagjaimmai 
kaptam helyet, egyelőre állót, de közben leazálltak a leül-
hettem. Aki Székelyudvarhelyre utazik, annak Héjjaalalván. 
vagy Segesváron át kell szállni a csiga laasuságu vicinálisra. 
En Segesvárt választottam, mert onnan indul ki, tebát ké-
nyelmesebb az elhelyezkedés ia. Négy óra hosszat ta.t a 
várakozás itt, pocsék ioaaz a csatlakozás, aludni nem lehet 
ülőhely nincs a várótermekben, aok a katonautas. Amig a 
gyorson kiaaé szunyókáltam, itt a hideg levegőn kiugrik 
szememből az álom, pedig lába ninca. Amig Apahidán a 
lélek durvaságát kellett tapasztalnom a csúnya önzést látva, 
ngy itt éppen oly jól esett a aziv finomsága,  mikor hajnal 
ban a székely térfiak  felébredtek  ioldágyakról, szivélyeseu, 
meleg szeretettel köszöntek. Mert hét náluk az a szókén, 
ha valakinek köazönnek, magukat tisztelik meg, mert szép 
bizonyitváuyt állítanak ki nemea lelküaégükrfil.  Nagy nehe-
zen felevickéltünk  az oldalgombolóa kocaiba a várluk türel-
mesen, hogy a kényelemhez szokott, lusta lokomotivunk 
mikor indul el. Negyedhétkor ez mégia megtörtént, de alig 
ment pár kilómétert, már megállott, kifáradt,  pihenni akart. 
Alig 46 km.-es utat jó kit óráig tette meg. Sokszor volt 
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16. Kedveno foglalkozáaom:  aa elmelkedés. 
hten megteremti aa embert, ad neki teatet éa 

lelket a mindkettőnek a goadoaáaát reá biaaa. A teát 
működésének célja kettős: fenntartani  önmagát éa a 
fajt.  A lélek ia kót irányban fejti  kl munkásságát: 
Értelmével gondolkodik a akaratával caelekaiik. Ugy 
a teat, mint a lélek dolog nélkül ne legyen, mert akkor 
léaengő leaa a caavarognl fog.  A teat dolgoalk, flslkai 
mnnkát véaea, a lélek la munkálkodik, mert aaelleml 
dolgokkal foglalkoaik.  Jól mondották aa öregek: caak 
tétlenül ne találjon aa ördög, mert akkor ad munkát. 
Főleg a lélekre vígjáéinak! Adjunk n«ki nagy gon-
dolatokat, bogy legyen, amin rágódjék. Örök lgaziágo-
knt nyujfunk  neki, hogy aat vlaagálgaaBa, fontolgassa. 
Már a régi bölcsek belátták ennek a nagy horderejű 
fontosságát,  azért magányba vonultak, hogy senki őket 
ne háborgassa a elmélkedtek ea élet nagy kérdéseiről: 
honnan jött. bol van a hová megy aa ember. 

Jött Járna a megtanította tanítványait gondol-
kodni, elmélkedni. Ő maga előbb ennek iskolapéldáját 
adta, mikor nyllváno* működése negyven napi elmél-
kedéssel késaQlt kint B pasaiéban. Mikor Bethánlában 
Láaár nővéreinél megpihent, Márta foglalatoskodott  a 
háztartásban, mig Mária leült J iaus lábalhoa a hallgatta 
tanítását. Márta megsokalta a munkát a kérte aa Iskolai 
Mestert, hogy Márlát biatatgaaaa, bogy neki aegitBen. 
De Jéaus nem utaaitotta rendre Máriát, aől megdi-
csérte: .Márta, Márta ezorţos vagy, aokban törődöl, 
aaonban egy e aaflkaégea,  Mária a legjobb réBat válaaa-
totta, mely el nem vételik tőit". Mária látaailag nem 
csinált semmi', mégis többet dolgoaott, mint Márta. 
Mária csupa aaem éB fül  volt, Itta a lelke Jsaus aaavait 
a aaokat feldolgozta,  elmélkedett felettük.  Aa elmél-
kedés méiyill el a Isiket, hogy a dolgok mibenlétére, 
aa Igaaaágok mélyére tudunk hatolni. Aa elmélkedés 
ad alapos aaaktndéBt mindenben éa képea tudéaokat. 
Aa elmélkedés iskolájából kerülnek kl a meaterek, 
mig a kontárok megelégednek caak felBalnea  mun-
kával. Eaek csak látaaatra dolgoznak. Aa elmélkedéa 
fejlesati  ea értelmet, hogy nj dolgokat találnak kl, 
feddenek  fel.  Aa elmélkedéa aaitja aa iateni aaikrát, 
melyet a Taremtő adott belénk, mort Dávid la meg-
vallja: .midőn elmélkedtem, felgyuladt  a lelkem". 
Isteni világosság gyul kl a lélekben, melynek fényénél 
Eok mindent jobban látnak a inkább megértünk. Aa 
elmélkedésBel maradunk folytonos  kapcsaiban Isten-
nel. A asoltá'os tanuakodlk erről: „hogyha az elmél-
kedése már végkép elfáradok  éB eialezom — föl-
ébredvén, mégis csak veled vagyok14. 

Lwalllt-re Éra akkor lette öniudaioBFn tsrtal-
mstsá lelkét életet, amikor kedvenc fogialkoaáaa  lelt 
a elmélkedés. Ekkor fejlődik,  Izmosodik aajtalanul a 
íélek, erősödik a jellem, ahogy a mag la netia néiklll 
kinő a földből,  aaárba Baökken, majd terebélyeaedlk, 
iomboBBá leaa éa termést hoa. 

A mai emberek aaért hitetlenek a féimüveltek, 
mert Inaták elmélkedni. Kényelmességükben nem veaa-
nek ann>i erőt, hogy elmélyedjenek egy-egy igaaaág 
felett  B rágódjontk problémáikon, ők mlndmt kéaaen 
akarnak kapcl. Mi aa elmélkedés? A iélek VÍBSSB-
kerődai, vlasaaldézl Bzelleml tehetaégével a nagy gon-
dolatokat, aaokat megeméBati, hogy belőle étel éa vér, 
vitamin váljék, mely éltetl-téplálja a komoly embereket. 

Kőröai  Lajoa. 

ideje meggondolni, bogy menjen-e tovább, de mégis jobbnak 
gondolta a haladást. 

Negyedkilenckor Udvarhelyt elértük, de csak a felté-
teles megállót, mert a rendes állomás még egy kilóméter B 
üt percig ballag a vonat; az állomástól távolabb van a 
város. Itt szállott le mindenki. En is megtettem, mert már 
látszott a baráttemplom kettős tornya, mint két ölelő kar 
várt, hívogatott, fogadott. 

Áthaladtunk a Küküllü vashidján, találkoztam bátyám-
mal B Szamosvárról odaszakadt Zottich Vince barátommal, 
ők elibem jöttek s segítettek podgyászomat hozni. Barátok-
nál szentmisét mondtam, meglátogattam bátyámat ügyvédi 
irodájában, elbeszélgettünk s megígérte, hogy kijön a hét 
lolyamán két Uával, később Zottich ur is megjött, őt is 
meginvitáltam. Ebéd után kimentem az autóbuszhoz, hogy 
le ue késsem. Szombaton még lebet helyet kapni, különben 
igen sokan utaznak Udvarhely s ilrassó között. Jó órai ut 
után megérkeztem szerencsésen Homoródszentmártonbs. Kis 
húgom vár, csomagjaim átveszi s megyek édesanyámhoz. 
Örömkönnyek között átkarol, alig várta, hogy lásson, sok-
szor ugy gondolta, hogy már nem találkozunk. Hetven éven 
télül van, de hite, imádsága s gyermekeit nagyon szerető, 
égő lelke tartja benne az életet. 

Hajd elűkerUl a helybeli görög katolikus lelkész: 
Suciu Péter személyében s megbeszéljük > holnapi missziói 
bevezetőt. Egész Udvarhelymegyében róm. kath. vallásúak 
voltak a lakósok, de a relormáció idejében sokan reformátu-
sokká s unitáriusokká lettek, természetesen a pap a templom-
mal együtt a hiveket ÍB magával vitte. Udvarhelynek Csík-
kal határos része katolikus maradt, mert a székelyudvarhelyi 
terencrendi atyák bátran vétték a hitet i a hívekben ápol-
ták a vallásosságot. Igy van ez Marostorda és Háromszék 
megyékben is, az előbbiben a mikházi zárda, utóbbiban az 
esztelneki kolostor környékén a falvak  katolikusok, ngy is 
hívják azt • részt: Bzentiold. Csíkban két zárda van : Csik-
somlyó és Szárhegy, e két végvár biztosilotta, hogy az 
egész megye szinkatólikus maradt. Udvarhely megye déli 
része behódolt a reformátusoknak,  mert ameddig nyalt az 
önzetlen barátok segitő-áldó karja, addig megtartotta az 
igaz hitben. Hogy a megye minden községe katolikus volt, 
lényesen igazolják a lalvak nevei, egyik-másiknál elkopott, 
megváltoaott a katolikus név, de soknál megmaradt 

A osikmegyei Magyar Népközösség 
gazdasági osztályának közleményei. 

Milyen busát vessünk ? 
A nemesített Idegen bnaák közül eddig nálunk 

legjobban bevált aa odvoai 241. Roatáláarél, trlőröaéa-
ről, pácoláaról vetéa előtt ne feladkeaaüok  meg. A 
vetőg'ppel valA vetés a legjobb. Ma kóaael caak ott 
vetnek, ahol aa eaőa időjárás miatt géppel a földre 
nem mehetnek, vagy pedig a gazdák nagyon elmaradtak. 

Legdrágább 
a tarló legeli, eaért a legeltetia kedvéért a tarlitöréa-
ról lemondanunk nem aaabad. 

A báránybőrök 
finomabbá  tétele érdekében a Meaőgaadaaágl Kamara 
érdakes kísérlet beveaetéaén fáradoiik.  A Karakul 
néven lamert juh fajtának  bárányai nyújtják a legfino-
mabb aBatragan néven lamert prém bőröket, amelye-
kért meeéa árakat aaoktak fizetni.  Eaen Karakul juhok-
nak eredeti haaája Brehara, ugy tndjuk, hogy egy 
darab Ilyen kesk 12.000 lejért moat hoaatott a Kamara. 

Egy csoport Ilyen juhot már 1904 ben la boatak 
volt be a Ballágyaomlyól földmlvea-lakolába,  de eaek-
nek nagyrésae tzirfaregbetegaégben  elpusakuit. Ugyan-
ekkor néhány erdélyi földblrtokoahoa  la került volt 
néhány darab. 

Eaen jnhok idŐBebb korban igen hasonlítanak a 
mi fekete  rackáinkhoz, caak farkuk  tövén levő hatal-
mas fagyu  mirigyük által különböznek azoktól. De 
nálnnk aa utódoknál ea a fagyu  mirigy lassanként 
eltttnt. 

Étkei, Igénytelen juh. Bárányuk bőre igen érté-
kes ilyen flatBl  korukban. Eredeti hazájukban aokaaor 
aa acyát felá'doaaák  a fiatal  vemhebeli bárányért. 
Biilágyaomlyin annak Idejen a bárányokat asákba buj-
tatták, hogy a nap érje, a ml tudvalevőleg árt a bór 
aalnének. 

Moat a boa ondóját mesterségesen tervealk a 
fek9te  racka jubokba befecakendeani,  Így mesterséges 
magtermékenyltéat idéanek elő. 

A mult évi Ily Irányú klaérleteaéaek alkerrel 
jártak. Nagy megtakaritáa lenne tz nton, mert egy 
koaaal aok anyát termékenyíthetnek meg. 

A bárányok bundájának finomítása  ugy gondoljuk 
alkerrel fog  járni, mert fekete  rackáink bárányai köat 
aok a finom  bundáju amúgy 1B. 

Oj rádió szaküzletemben 
elvállalok bármilyen javitáat. 
Akármilyen tlpmu áa bárkitől 
vett rádiókat leggyoraabban 
Javítok. 

Uj, iiae teljesítményű attuiQlatorltó' 
töltést leggyoraabban végaek. 
Minden akkumulátort aaonnal 
töitéara kapcsolok. 

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

ai Url Kaailnó épületében, a régi ttalettel 
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Felvétel a r a i i i Gaiflasáji  Iskolába. 
A radniti róm. kath. Qaadaaágl Iskola immár 

6 éve fejt  kl áldáaoa működést a föidmüveléa  éa a 
gaadatársadalom Balnvonaiának emelése érdekében. Aa 
lakola Bzerencaéa fekvése  aat aa előnyt nyújtja, hogy 
egyréaat könnyen megköaelithető, máaréaat a gaadaaág 
minden ágában klképaéat ad. Aa állattenyéaatéBen éa 
a covénylermeléaen klvlil konyhakertéaaet, gyUmoica-
termeléB, méhéseet, aaőlőmUveléa, dohány éa cukorrépa 
termelés la gyakorlati midőn elaajátitható. 

Aa lakola tartama 2 év. A tanév október hi 15-én 
keadődik éa április 15-ig tart. Aa lakolába beiratkoz-
hatnak 15—80 év köaötti magyar anyanyelvű keresz-
tény Ifjak,  akiknek vagy azülelknek legalább 2 hóid 
földjük  van. A belratáahoa aaűkaégea ozmányok: 1. 
aattletéal anyakönyvi kivonat, 2. kereaztlevél, 3. állam-
polgársági bizonyítván; (másolat la jó), 4. vagyoni 
biconyltvány, 5. erkölcBl bizonyítvány aa elöljáróságtól. 

AZ iskola internátuaaal van egybekapcsolva. Aa 
lnternátusban viiveaetók éa villanyvilágítás van. Hideg 
éB meleg zuhany fürdő  áll a növendékek readelkezs-
Bére. E látási dlj bavonta egy mélermáasa buaa vagy 
ennek ellenértéke. Ebben benne van: landij, iosat, 
lakás, flitéa,  vllágitáa éB moBáB, A moaáahoa a növen-
dékek 2 éB fél  kilogram Baappant adnak. 

Aa 1940—41-ik tanévre oktiber bi l-ig lehet 
belratkoani személyes jelentkeaéaBel vagy Írásban. Te-
kintettel arra, hogy a felvétel  csak korlátolt sa&mban 
éa a jelentkeaéa Borrendjében történik, ji aat minél 
előbb megcsinálni. A felvételről  mindenkit értealt éa 
köaelebbl tájékoatatáat ad aa lgaagatóaág. Direcţiunea 
Bcoalel de agricultura, Iernut, jud. Tarnava-Mica. 

Osikmegyei cégjegyzések. 
A marosvásárhelyi Kereskedelmi éa Iparkamara 

legutóbb kiadott köalönye aaerint 1940 áprliia, május 
junius hinapokban Csikmegye területén a követkeaő 
ogjegyaéaek éa változások történtek. Bejegyaett uj 
cégek; F.'eumann Adolf  fakereakedi  Oyergyialfalu, 
öav. O.-bao larené tejtermekek Sientmlhály, Ciflrös 
András kereskedő Sientaimon, Bchmledl Gyuláné cipő-
kereakedÓB CilkBaereda, lfj.  Bartha Gyula kereakedő 
Z lögöd, Síékely Isnre ecet lerakat GyergyiaaantmlklóB, 
Polgár István tzidaviagyároa GyergyiaaentmlklÓB, Bjr-
soa Ltjos kereakedő Gyergyócaomafalva. 

Cégmódoaitások: DJcay András cégét módosítja 
nagybani eladásra IB. Popper Ialdor cígmódosltáit je-
lent be Cdlksaentdomokoaon erdókllermelésre. 

Cégtörléaek, melynek során a követkeaő cégek 
aaüntellk mog működésüket: Kspslb Ferenc Remete, 
Keresates István utódal Dltró, Biállasl Miklós Káaaon-
4Itta, Gil Viocae Aifalu,  Siankovlci Ölön Gyergyé-
«aentmiklós, LJrinca Ibolya Gyergyóaaentmiklóa, Tiriac 
Dumiruné Vaaláb, O.bán litván Sientmlhály, Nurld-
jány Mirton Cilkaeereda, Bjrtha G^ula Ziögöd, Rofcu 
Románné aaUi. Steler Johanna Csikaaereda, Sándor 
Mihály Bienlimre, Hecht Emánuel Dltró, Bartis Jinoa 
Gyergyóaaentmikióa. 

Váltoaáaok a társas cégeknél: Gylmeavölgyl Fa-
kitermelőnél a felügyelő  blaottaágból törlik Id. B«r-
mann Ialdort, bejegyeatetett helyette Iulin E io Cbarap 
Aa igaagatóaágban ujraválasatalnak Hirskovita Jéaaef, 
Barmann Diri, Dr. Petre Flldon, Manitiu Aurel éa 
Goldner Oiakár. Újra válasatják a felügyelő  blaottaág-
oaa Birkany Simuslt éa Hmch Kálmánt. A gyargyé-
aaentmlkliai Miklóa éa Síékely cégből kivált Mlkléa 
Ioiif.  A baoaul Fiidarmann cég gyergyói fiókja  nagy-
bani eladásra kapott engedélyt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Mária-nevenapi  bucsu Csiksomlyón 

szeptember 15-én les*. 
— A. tanév keadete. A róm. kath. fögimná-

aiumban — a legújabb mlnlaaterl rendelet aaerint — 
aa előadások aaeptember 9 én, hétfőn  8 órakor kea-
dődnek. Aa internátusba aaeptember 7-én kell bevo-
nulni ; 8-án, vaaárnap délelőtt 10 órakor Venl Sincte. 

Az V.  oszt. felviteli  vizsga aieptember  6 áa 
reggel  8 órakor kezdődik. 

— Tanárváltoaáa a gimnáziumnál. A hely-
beli róm. kath. gimnáziumtól Síáva Kristóf  tanári 
áthelyezték Kéadlváaárhelyre. 

— Egy magyar újságíró haláloa azeren-
oaétlenaége. Patnő Sándor budapesti ujaigirA gép-
kocsi Bzerencaétlenség áldozatául esett. Halálával a 
magyar ujságlráa egyik legkiválóbb tehetsage dőit ki 
a kttidők Borából. 

— Ml aa ötödik hadoszlop. Aa újságolvasó 
naponkánt uj fogalmakkal  találkozik. Lyea aa .ötödik 
badoaalop" elneveaéae. Ö.ödlk hadoszlop alatt ae idegen 
ügynökök éa kémek hBdBeregót érlik. Az egytzjrilbb 
olvasó Baáméra írjuk le eat a pár íaavaa magyaráaatot 
aa uj Időknek erről a vesaadelmes saervczatéről. 

— Vlaazaélóa a német követség nevevei. 
Nagyon Bok ember kapott a napokban „biaalmas" 
Jelâ BÜ leveleket, amelyek a bukaresti némát kövaiség 
borítékjában érkeatek. A levél propaganda anyagot 
tartalmazott. A bukareatl német követség kijelentette, 
bogy a levelekben semmi köae éa aa a németellenes 
propaganda müve. A román hatiaágok széleskörű nyo-
moz tat Indítottak a tettesek kidsritéBére. 

— Letiltottak a poatatakarékpénztari kl-
flaeteaeket.  A régi magyar postatakerékpécitár: belé-
tek kifiietéae  huszonkét év óta hnzódó daloj, tualyre 
vooBlkoaólag a postaigaagatiaág ugy döoio.t, huţy 
most aaeptember elaejön megkeadl a kifieetü.;.  A .jrv 
u^y volt, hogy a kifiaetés  reaaben késapenzbeu, réBa-
ben kötvényben történik. B»rtha Iguáca legújabb köz-
benjáráséra mos Ismét felülvlasgálják  aa ügyet, amenoyl-
ben lehatségea nem adnak kötvényeket a befizetések-
nek — Ígérte aa llletékea mlolBater. 

— Halaloaáaok. Baép Gyuláné saül. Saép Zau-
aaánna 33 lk évében, auguutus hó 27-en meghalt 
Cdikszsntalmonon. 

— Aa lakola! év kezdete, A töcoV.tatáaügyl 
mlnlaaterlum köali, hogy a középiskolái sz ptembor 
8 án kezdik meg a tanévet. Aa oiókészü! öleket tehát 
ugy kell Intéanl, hojy 9-én reggel már mftgkaadődhje-
Bók a tanítás. Aaokbsn a helységekben, abol &z Iskola-
épületeket a hadsereg céljaira haBZ&álták fel,  BB iile-
tékes saarvek megteázik a aaUkaégea IntéakedéBekel 
aa Iskolák működésének blatositáaára. G célból saük-
aég esetén ugyanaaon helyiségben kél Iskola IB működ-
hetik. Ilyen helyeken a mlnlsatérlum kivételesen meg-
engedheti aa évnyltás 10 nappal való eihalaeztá^át. 

— Öav. Dávid Iatvánné meghalt aaáaeaB-
tendöa korában. ÖÍV. Divid Istvánaé saül. Kisa 
Ju iánna saületéaének 100-lk évforduló  napja előtt két 
nappal, anguiatua 30 án meghalt városunkban. A ha-
talmas, nagy időket ért matronát élete végéig jó egésa-
aéggel áldotta meg a Gondviselés éa utolaó percéig 
érdekelte ennek a rohanó világnak mlndan eseménye. 
Halálát Bokaaámu gyermekei, unokái, dédunokái óa 
kiterjedt rokonaága gyáaaol|ák. Temetéae Baeptember 
hi 1-ón vaaárnap délután fél  5 érakor laaa, a róm. 
kath. régi temetőbe. 

— Kényaaarlakhalyre utaláa iránti eljárás. 
Vass Béla tusnádi lakia aa egyik korcamában mula-
toaáa köaben Saaaeaailalkoaott Blcnaan Jánossal, aki 
jelentéat tatt ellene, hogy meggondolatlan kiJelentéBe-
ket tett. Vasa eilen eljárást indítottak B eaael egyide-
jűig kényaaerlakhelyre vaió u aláaát kérték. 
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— Szeaonaárlat Tusnádfürdőn.  Szépen fej-
lődő Idegenforgalmunk  egyik fócélpontja  • terméaaetl 
kincseink leglátogatottabb gyöngye vnlt mindenkor aa 
Olt völgyében, a Sólyomkő lábánál meghnaódó Tusnád 
fürdő.  A cslkl begyeknek ea a csodálatos tündérkertje 
olyan volt nyaranta, mint egy nyüasgö méhkas. Ké-
nyelmes sétautjaln earével tolongott aplhenéBt, síéra-
koaást kereső vendégsereg, mely an orsság minden 
résaéből a még a ssornssédorsságokból la ide sereglett 
Négy—ötezer fördővendég  volt átlagosan főszezon 
Idején a tusnádi villák állandó lakója a ujabban még 
télen la meglehetőa látogat o ttaágnak örvendett. Ba aa 
eaatendó aaonban a fürdősöknek  Bem aok örömet bo 
BOtt. A biaonytalan politikai helyzet B a fejünk  fölé 
toluló eBemónyek mellé még a hideg, esőa nyár la 
hozzájárult ahoa, hogy a legedzettebb nyaralók la ott-
hon maradjanak. Tusnádfürdő  gyönyörű parkjaiban 
egész nyár folyamán  aaimazarlnt 164 fürdőző  lézengett 
a azok la reszketve, rövid Időre szaladtak csak le a 
megssokott nyaralásra. Villatulajdonosok, kereskedők 
éB Iparosok blába készültek fel  a nyári szeioara; aa 
még a legszükségesebb kiadásokat aem fedeate.  Most 
aztán aa adózó közegeken a aor, hogy a rendkívüli 
belyaetst méltányolva, ne nyomorítsák meg véglegeaen 
a csupán pár heti haczao.. alapuló vállalatokat. Mai 
Időben, mikor minden befektetés  olyan költaéggel jár, 
egy Ilyen roasa szezon kész tönkremenetelt jelent az 
érdekelteknek a ez figyelembe  veendő az adóaáanál la. 

— Baj van aa e rdőmunkára való katonai 
felmentenek  körül. N-m régiben a cslkmegyet erdé-
szeti hatóságok rendeletet kaptak a nagyvezérkartól, 
hogy a hatóságok ÓB lakósság tűzifa  szükségletének 
ellátására a katonai asolgálat alól felmentéseket  eaz-
kősölhettek nemcsak BZ állami kezelésben le\ő erdé-
aaetl üsemek, de magánvállalatok részére Is. A helyi 
erdésaeti hatóságok a kösblrtokosságokkal éa néhány 
megyebeli fakitermelő  vállalattal karöltve véltek a 
BBÜkaégeB tüalfa  mennyiséget előállítani s eaért aa 
érdekelt vállalatok alkalmaaottai Baámára felmentéae-
ket esskösöltek, bogy azok aa előirt határidőre a meg-
felelő  tüalfa  mennylBéget a megyei hatóságoknak le-
aaálllthaasák. A küiönböső csap ittestek részéről azon-
ban számos megkeresés érkéz itt a helyi csendórbató-
Bágokhos, melyekben a csapattesteiktől hazatérő B 
Itthon famnnkára  felmentett  egyének azonnali letartóz-
tatását és előállítását kérik. A helyi hatóságok a nagy-
veaérkarhoz fordultak  a helyzet tlsztázá-a végett s 
onnan meg Iz jött a napokban a magyarázó rendelet, 
mely sserlnt csakis olyan egyének menthetők fel  erdő 
muikára, kik febér  vagy vörös behívóval vagy leaae-
reiéal igazolvánnyal rende kéznek. — N?m memhetők 
aaonban fel  olyanok, kik csapatteatttktól csupán boss-
saabb vagy rövidebb ideig torló esabbd^âţra jöttek 
haza. Amennyiben ptdig az érdekelt f«kitermelő  válla-
latok vagy közbirtokosságok alkalmazottai között Ilyen 
egyének volnának, azok felmentése  azonnal megsemmi-
sítendő B BB illetők csapattesteikhas való VÍBCZ átérésre 
utasilandék. Minden egyaa, hasonló ügyből eredő ki-
hágásért a felelősséget  a katonai hatóságokkal saemben, 
nem csak aa egyén, de aa érdekelt vállalat IB vlaelnl 
tartoslk. Ezúton is felálltjuk  tehát a tüslfaklterme-
léaael foglalkozó  vállalatokat, hogy felmentett  alkal 
maBottalk katonai helyaetét felülvizsgálva  fenti  rendel' 
kezeseknek aaonnal tegyenek eleget B ea által kertijük 
el a katonai hatóságokkal való komolyabb kellemet-
lenségeket, melyek a nul időkben igen lu'yos követ 
keaményekkel járnak. 

— Rendetlen a régi temető. A temető az 
emberben a megilletődöttség érzatét kelti fel.  A mo-
numentális Blremiékekkel váltakozó apró fakereaatek  e 
rendezett vároBa önkéntelenül is arra késztet bennűn 
bet, hogy kalapunkat levéve, ösaaesaoru'ó szív vol tart 
auok asemlét aa elmu'.áa e birodalma felett.  Városunk-
nak 1b van egy Immár betelő félben  levő temetője, 
melyhea Igen Bok kötelék ftts  ugyszólva minden egyes 
po'gárt Nos, ha a temető BB elmúlásra emlékeztet, 
ugy ez a ml régi temetőnk tökéletesen betölti eairányu 
blvatáaát. A burjánnal benőit, gondoaatlan sétautak, 
az elhanyagolt sírok aat Igazolják, hogy aki oda került, 
az örökre aa elmuláaé, arra többé nam gondol senki. 
Soh helyen a Birok kl aem látBaanak a méteresre meg-
nőtt gyom köaül s a Mihalmoirra li'tetetl virágok 
élet-halál küzdelmet vívnak a környező caa'án s laboda 
erdővel. Jó volna egy kiasé raodbcBstdtii a kegyelet-
nek ezt a vénliló, csendes végvárát, me'ybez annyi 
kedves emlák füs  bennünket. A halottakról való meg-
emlékeséBt egy napra ÖBSzpontoBltotta a tételes valléB, 
de a halottak nyugvó helyének rendben tarifa  örök 
kötelessége köznBk éa egyénnek egyaránt. Eu a régi 
temető pedig annyira beleesik már fekvésénél  fogva 
la a közforgalomba,  hogy sz'p érzékünknek is tilta-
koznia kell aa elhanyagolása ellen. Igaa, hogy van a 
városnak egy rendeaettebb uj köztemetője, de ez nem 
jelenti azt, hogy aalvünVhöa tokkal köselebb álló rágl 
temetőkertről tökéletesen megfeledkezzünk. 

— Vigyáznunk a petróleumlámpával. Dobál 
Jóaaef  kássonlmpéri kereBkedönek egyik alkalmasottja 
petróleumlámpával dolgoaott aa üzlethelyiség köaelé-
ben levő raktárban. Köabon a lámpa leesett éa a szét-
tört lámpa petróleumjától tüaet fogott  az árukészlet 
gyúlékonyabb réssé. A tüa pillanatok alatt komoly 
méreteket öltött, amelyet CBak a likósság BngUaAgével 
sikerült megfékezni.  A kár meghaladja a 30000 lejt. 

— Halva találta a aaomsaédaaaaonyát. Poaatl 
Vilma szárhegyl asszony beladu't szomszédjának özv. 
Veress Györgynének a meglátogatására, ámlnt a háata 
belépett, megdöbbenve vette éaare, hogy Veresané aa 
ágyra ráborulva meg van halva. Aaonnal jelentette aa 
eeetet a hatóaágnak, amely megállapította, hogy özv. 
Voreee Györgyéé halálát aalvsaéihttdéa ok ost a. 

— Kóbor olgányok járnak a vároaban. A 
város lakósságának megint panasaa van. Kóbor cigá-
nyok járnak hetek óta háaról-básra s abol lehet, kol 
dulnat; shol pedig olyan a levegő, ott mozdítanak 
minden mozdühatót. A dolog veszedelmes váltától el 
tekintve, város szépészeti szempontból ls figyelembe 
veendő, hogy a város uccáln caapaloBtól járnak a 
koldu'ó cigány asizooyok, kik a könyörüld felebrean-
tése kedvéért rongyokba burkolt apió rajkóikat ÍB 
magukkal hurcolják s tört megyargággftl  vagy ha a 
helyaet ugy kívánja, tört romáiaágjal h'vatkoznak 
besssaráblal menekült mlvoltukra. Jó volna, ha a ható-
ságok tovább tanácsolnák ezt a vándor koldus hadat, 
még mielőtt komolyabb panaazok merülnek fel  a város 
éz környék lakóaaága részérő'. 

— Megfulladt  a zzobatüzbon aa otthon 
hagyott gyermek. A régi tragédia. A f^ya le t 
nélkül otthon hagyott asékeiy gytrmekcek meg keiief. 
halnia, amig a szülők a mezőn dolgoz.ak. M iró J mos 
né káBnonfelllzl  asszony, 3 évea gyermekét egyedül 
hagyta a lakásban. A tűzhelyből kipattant azKráb*! 
keletkezett füatben  a lehetetten gyermek megfu  iadt. 
Gyakori eset as ilyen a ssékely fa  uban. Legtöbbször 
gondatlanságból azármaeik a bej. Birmliyen gyakori a 
gondatlanságból keletkezett ha alesetek seáma m>g 
sem tanú unk azokból. Míg la a lakásban a gyermet 
kezeügyében marad B gyufa  ea BoksaoregéBa köaaagok 
égnek le ilyenaaerü nemtörődömség miatt. V gy nt 
égő tüthaly mellé bezárják a kis gyermakekit, amikor 
iámét caak gyása van a nyomában. A modera társa 
da'omban meg van a védjkszéB esen veszedelemmel 
azemben. A muikás ember reggel beadja a gyérünket 
arra hivatott intézményekbe, ahonnan eate vinvaakapja. 
A cslkl székely fa  usan a bo'.dog emlekü W lm ina 
Giza cslkmsdarasl plebánoa volt aa első kezdeményező, 
aki megteremtette a falusak  eat a neltü.öihstotlec 
aaűkaégét. A napköal otthont, ahol a mezei mUbkában 
elfoglalt  aaékeiy asülők gyermekeit gondoztak. Azóta 
aem volt a példának követője. Pjdig BB elég gyakran 
felmerülő  Bzomoru esetek bizonyítják, hogy a kéld s 
a legelaőbbrendü feladatok  közé tartozik. Addig ia, 
amig a komoly ép.lő munka üteme lamét ebbe ez 
Irányba fordaihat,  miaden családnak a maga köteles-
sége marad az, hogy emberi számítás szerint minden 
lehetőt kövezaen el a gyermeknek a védeimaért. 

— Egy aaékely aassony halálara. Egy székely 
asaaony mindn aBazoayek legszorgalmasabbja. A tla 
élet minden gond|a, baja rendszerint aa asszony va'iaio 
nyugszik A legtuyosabb mániát tppen olyan kemé-
nyen me&f.i(}4,  miat a fái  fi  és a meaótől az erdőig 
hiiB°gra követője elettársanak. A ezskeiy munkának 
ezen a v»rejlé«es fron  ján ba t hősi hala t G jr.d Er-
zsébet 38 éveB caUazenSHlmoni iszony. — A m^zórói 
gabonái Baállitotl bt». U t állott a megterhelt Bzeker 
elején, a rud begyén. A saekér a mezíl ut >gylk 
gödiében negyoi billent ÓB a BstHi,cs6kleo aa^zuaţ 
beesett a szekerei husó állatok kosé. A szekér ké-
résziül ment az asszony meilkatái ea azonnali halálát 
okozta. 

— A moztoha flu  aaörnyü verengzeae. 
Megdöbbantó gyilkossági kísérlet tartja lzgaombaa 
KáBzonfeltla  köaség lakóaságát. Badó Z. L-jos paabó-
segéd meglám-tdla aa ejjellóri Biolgálaiatc: hisafole 
Igyekvő Tímár Anlai nevii mostohuapjál, akit fejsze 
csapásokkal halaira sebz«tt. Tímárt negy halá'ob f-j 
sebbel éa a melién hatalmas vagáesal B*ailiict;ak b-) 
a helybeli közkórházba, ahol ólei-balál közölt apáján. 
A véres esemény oka megdöbbentő. Tímár mostoha 
fii  B Bzsbómeatersjget is&u.ia. Segéd iett belőle, de 
nem dolgozott. Moaioiia apja ezdri gyakran azemre-
hányáaaal illette. A vaszezedéBek napirenden voltak a 
családban. Eat a jóinduiatu rziilól gondoskodást ma-
gyarázta félre  a mostoha fiu  beteg lelke, amelyben 
szörnyű bűn érlelődött meg. Az elmúlt bei egyik reg 
gélén a szolgálatából hazatélő Tímár Antalt, amini a 
háza udvarára belepett a mostoha fia  fejaaevel  leütötte 
éB vérbe fagyva  oli hagyta. A vérengző gyermtk-tmber 
tettenek eUövelése után felmászott  a azenapadiáBra, 
lefeküdt  ÉB nyugodtan aludt. Itt találta mag kéaőbb 
a nyomozási belndi.ó c.endőrség, a klsko:uoak mond-
ható gyllzost, amint veres tejszdvel karjln boldjgan 
pihente szörnyű tettének borzaimét. 

— Kiesett a vonatból. C^rcsola György 16 
évea ókiralyaagöeii fuialembrr  Gyim.-s kerül kieseti 
a voaaibúl. Baiyea Bbriiioaezkel szanliotiák he a haly 
bell köakorbáaha, aboi belehall sérüléseibe. 

— Betörés. Ismeretlen tettesek beiörtes Befcők 
Andráa tusnadfürdől  lakóahoa, akttő: 4 ezor lejt elloptak. 

Minden külön órtealtéa helyett. 

özv. Dr Barabás Jánosáé  szül UohAr 
llooa és leánya Anna Mária  'uiM u b o ; : y 
a nagyon fz  r6tett firj,  gyermekrt firrén  fbo-
rető epi 

Dr. Barab&s János 
figyvéd 

életének 49-lk éviben, házasságának 16 ik évé-
ben, auguszlus 18 án váratlanul elhunyt. 

A kegyetlen  sors 8 éve elszakított 
tőlOnk,  ez felőrölte  szivedet,  de  ai 
belenyugszunk  a jó Isten  akara-

tába, mert ó nála találkozunk. 
A viszontlátásra. 

Fi dl hamvait a rím. kbtb. eg- hü sz'-rt .r-
tása iz rict 1940 «uguizius hí 20 ^s, ái a.uli 
róm. katii. temetőben lüeighnesen e h '.u'o ui, 
mig a iurdii c :aládi tirir-lyb ' eiszá iitjuk. 

Tu da, 1940 augu^ztua 20. 
Cím: Pilis, Pestmegye, Ungaria. 

I 

„CSIKI L A P O K " 
Politikai, közgazdaaágl éa ssiplrodalml lap 

£lófizatéal  é r : 
Példányonkénti 4ra 3 Lel. Megjelenik minden vaaárnap 
Cgeaa «vie . bat I6U félévi*  , 80. 
Negyedévre , 4ü . - KttUOldr* agy ivx*, 416-

Msgyarorazigra 12 Pengi. 
Hlidatéat dijak a lagaloaébban azámlttatnak. 

KAltiatok nem adatnak vUaia. 
Nyílttéri kBzlaméayak dl|a aoronklci Lel 25,— 
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A nagyérdemű közönség e»i 'ta tu 
d^máBára ho:zut, hogy 

Női és férfi  fodrásza tunka t 
a Solj mof.y  Michna cég hézábói 
athelyentük a volt  Corao fodrá-
szat helyiségébe.  — Üzletünket  ^ 

„ L I A . " P O D B Á . S Z Ü T 
név alatt  fogjuk  megnyitani 1940 
évi szeptember hó 1 én. Kérjük a 
o. é. közönség stives peri fogásit.  ^ 

Kiváió tlBü^B'e'tel 
Tobias Ferenc és neje. 
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Ua napánként a j formák  oloaó 
árbsin, TVT e g t a l d a t a a t ő j g 

VBNCZKL T A N Á R N É N Á L 
Ugyanott kéaafllaek  mlndea-
i*mü női kalapok elaőrendft 

l anyag heaaáadáaával. Kalipak 
ŐtslakHása a legrövidebb ;ió alatt. 

Msrcurea-Cluo, I. 0. Bratlann (aimná-
Binm)-uooa ua . ai., a BÖrháa köaelében. 

Síita-'iîl xwţ .T.ftKBj^tisJ», 

Könyvkötészeti munkákat 
a logaaebb éa legtartóaabb 
kivitelben a legjutanyoaabb 
árak mellett eaakőaől a 

Vákár üz le t , Mercurea-Ciuc. 




