
L'. évf. Merourea-Ciao (CBikasereda), 1939 "Szeptember 10 37; ssám. 

Proprietarii : 

VAD. Î.-; LUDOVIC VAKÁR 

li r:>e- l i T:lhnua!nl Cln-i, «>" 
11940—1938. D.-s. No 27 CSIKI LAPOK 

( Z I Ü E U L C I U C T J L T 7 I ) 

Raduotor ;tf.'.[,oű»abU  : 

VICTOR RÉSZBGH 
Ingln r-Agronom 

Az ndvari miniszter közleménye az 
Őfelsége  elnökletével tartott tanács 

határozatáról. 
Ai udwl miniszter kőali: 
1. Ofiiíéga  a király, a tirályi tanácsosodat Ulóara 

'i-7tn Syae, amely azsptambsr 6án délután 4 órakcr 
folyt  . catro:eti p-Mol̂ fcsn. 

2. Mlu<án a miui-íztereinök, a nemzetvédelmi ml-
f.i-Kttr  ea a külügy miaiszSvr b^Síímolt a kormány 
y y'pa uiiájáró! a folyamatban  levő nemastbdat esemé-
nysskal Áapcso'etbsn, a tanéc-i egyhangúlag helyben-
h>ţyi3 a folyatott  d plomáclai tevákenysagpt éa a 
ha;f»ros  magv^d^ére tett katonai intíakedéteVei. 

3. A tanács egyhangúiig elhatározta a semleges-
i g Eüf:'-}n;yi,iníí  a nemzetközi egyezmények tzarinti 
czigoru betartásit a Jelenlegi viszály hadviselőivel 
szembe:;. 

4 A ta-iácioj résztvettak: Armand Cillnaacu 
miiipt tnr^laö:, Arthur-Vaitolacu tábornok, királyi ta-
- hCflo..,  üixmdru Valda-Voevod dr. királyi tan&cios, 
G}. Miro .?ecu klrá'yi t.-nácsoa, Nic. Iorga professzor, 
• ifrtlyi  tanácsos, C. A-igeisscu dr. királyi tanácsos, Gh. 
Tatiir-^cu királyi tanácsos, C. Argetoianu királyi tana-
c - s , B. Bi.lf  t^borsol '.irályi tanácsos ea Gr. Gifaccu 
sb-ttgiraiaisater. a 

1 9 1 ' . ! / — 1 9 3 9 . 

finnel'  a lapnak hasábjain tömérdek béke gon-
dVat * alvilágot Mindig a lelkünkből irtuk. 8a-
.áu h;-.;iiik la bacue. Még akkor is, amikor már 
f.,:s*ió;nc.  niz'.Enk kl azt'ikal. 

R .'g n-z ideje f  hagytunk vele. Amióta nyilvánvaló 
't bogy Vim?ct divatból a viselete. Aa ember nem 

;.t-r :-a-v3?-.dr.i. A lépest tártnál kel). A kosonság 
ré:i iü- s vrt!6 a kí!masV:cdás ls footoa  körülmény. 
L-fpi::tüí  hjt egyszerűen a békés alapuaugot. Azt 

idejét îtuUa ?ntag03ÍzmuRt, amely sehogy sem illeti 
r.M  be a gyüiül&cdvs wiágábe. Levetettük ízt az óc.«ka 
ru?.u»"M'.-al nAr u/v nóatflnk  ki, mint., s krinolln 

iá i egyen rS vojal divatjába?. 
P.iiii ha vaiaki tudott béV.arő!, saeratetró; prAdi-

.-f.Bl,  >.ki.or 3Z">i mi voitunk. Aenak a namíídiineií 
fţy^r^na.pi,  akiket göngyölni kezdett az 1914-CB nagy 
b'bnrs. Mi, a\ifc-?t  esztendődön keresztül rágott a tetű, 
vw. B per^ő RgycG nyomott az olasz tziMia. Lii ui 
>. hai.íl borzaim-Mt, fí9ziük  a r^bimuak gyliíos 
h>i:á' fr:  iţ m-.'s. Miid^zt pedig nem mezi vászonról, aem 
h .jíjí -ivótjiiői. KwZ êtibu gyaisoriatoól. 

U^v éreztük, hogv a Gondviselés » m«vgí kivá-
I«?to.-.js.t i'jst ok né!:-üt montette ki eretbő: a pok< 

oo. A mezcsoakltott, rlcBofl.ott  roílsr-tak ezramei 

ujabb feladatot  szánt a kegyetlen sors. Vonszolják 
magukat és hlrdaaaék minden nemzeteknek... 

Éveken keresztül egyebet nem csináltunk miat a 
iegbecsü'.etesabben betöltöttük ezt a mutatványos sze-
repet. Kezdatben sajnálkoztak, megcsodáltak, a gyer-
mekek rémüldöatek. Aa Idő múlásával megszokta* a 
hadirokkantat. Lassan lekopott a szimbólum is. A 
gyűlölködés maga alá törte ízt a tilalomfát  is. Ei nem 
lehetett feltartóztatni  aa uj* b végzetet... 

A puskád lamét megszólaltak a világban. A há-
ború réme köz?etleuül előttünk áll. A pusztulás, a 
szenvedés szele már orron vág. fis  ha valakinek ea 
as ujabb megpróbáltatás a leikébe Bebst üt, aksor 
azok ml vagyunk, ennek a világaak iümét divatba jött 
hadirokkant társadalma. NAluakoál Benkl joboan nem 
ii meri a háboiu boiz «Imainak köavetien ea évtiseda-
ken keresztül elkísérő Bzenvedéseit. Éppen ezért ma, 
«mikor hmét ilyen nagy és elkeseredett leszámolás 
előtt állanak Európa nepal, megdöbbenve gondolunk 
arra a nagy áídozatra, amelyet meg kell hozni a kö-
tele jsag teljesítés hósl parancsolatával. 

Ha nem volt máB klvesető ut csak a háború, 
akkor erra kérjük a Gondvlteléxt adjon mladenzinek 
hősi lelket mind annak a mngpróbáliatásnak elviselé-
sére, amit előírnak a rendkívüli időz. 

Mart mia hábcruról bsssélui, a virágos békének 
gondaelküll veiőféayebeu.  Da ismét máa háborút végig 
csinálni a szenvedőnek olyan Botfáid  es a kockázat-
nak olyan előre nem látható vállalásai köaött. 

Aa a háború, amely 1939 évvel elindul hozzon 
több szeretetet éa megértéBt erre a földre,  mint aa 
1914-ik évi viiág pusztítás. Az ujabb BzenvcdáBek hoz-
zák tözulebb egymáshoz aa embsrt, amulynsk a ieíké-
fcői  a béke óv?i kipu Bl.'tották a szeretetnek éa irga-
lomnak parancsát. Az utoisó percekben bar még meg-
értenék a felszabadult  indulatok, Logy egy habuu: 
suba senkinek megKyerct nem lehet Egy háborút cdak 
miod a két féiaek  elveszíteni >ehat. 

A légi és teopszellqi Émimw közli: 
A ierük-t lé,?véd>íméről sv.i i- '.örvény 13. cikke 

értelmében miodeu hatósá;, lntézma^y, váilálat, nyilvá-
nos helyiség, aók tz icgatl&n >ulajd0n0c0k maguk ls kjte-
lesek saját köitaégttsös a íé^vcdsleiurői gondolkodni. 

A hnavadelmi minisztérium közegei a fenti  tör-
vény alapján UHgkezdatték a muakálatoknak a heiy-
tiii^a való felülvizsgálását  B a 63. éa 65 cikkek alap-
ján büntető jegyzőkönyvéi vaansit fai. 

A légi- es lengarészotügyi mialssterium feihivja 
az órdakeltek fijyelmét,  hogy ne várjanak a bünteté-
sekre, h'.nem igyeiiizzon^k a törvényben előirt mun-
kátstoiiat m?g?aló?itad. 

Felhívás egyházközségeinkhez 
és egyházi intézményeinkhez. 

A kathollkus egyházi intézmények s aa állam a 
ennek egyeB szervei es hatóságai köaött felmerült  jog-
viták rendezéBe céljából négyes blsottság alakíttatván, 
a kormány szándékai Bzeriat oz rövidesen megkezdi a 
vitáa kérdéBek tárgyalását. 

Felkérem eaért mindazokat aa egyházközségeket, 
szerzetesrendeket (a piaristák éa premontreiek Kivé-
telével, kiknek ilyen ügyei már kezünknél vannak), 
valamint egyéb egyházi lutézményeinkai, melyeknek 
vagyoni (tulajdoni) terméaseiü jogvitáik vannaz az 
állammal, ennek szerveivel vagy politikai köaaá^akkei 
éa e vitás kérdéseknek a bizottság által való mjgviisi-
gálását óhajtják, hogy e körülményről mielőbb köz-
vetlenül értesíteni asíveskedjenek. 

Ha a megvizsgálandó jogvita ügyében már par 
van folyamatban,  de még Ítélet nam noaatott, ugy a 
bejelentéssel egyidejűleg beküldendő a keresat s az 
erra adott esatiuges váiasairat másolata, amjiy ügyek-
ben elaő vagy másodfokon  Ítélet hosatott, a oejdleu-
téBael b«küldendő as itéiet s aa erre adott faleboeséa 
másolata. 

A bíróság által jogerősen  befejezett  jogviták 
előreláthatólag nem fogjak  megbeaaeiés tárgyát nópea-
hital. Esek tanát caak akkor jelenteudők bj, iia nng-
felető  jogi alap volna a már eldóatöst kérdéa ujr<t-
falveteiére. 

Oyárfia  Elemér, 
az Erdályl Egyhizmegyel Tan&oa világi elnflke, 

blzottaágl tag. 

A marosvásárhelyi (targa-muresi) ke-
reskedelmi és iparkamara közlemenyei. 

No. 2349-1939. A pénzügyminiszter 24053/1939. 
számú éa a posta-, teiefou-,  tavirda-vezérigazgatóaaga-
hoa IntáBétt leiratában elrendelte, hogy aa összes köz-
pénz tarák köteíeask eifogadni  ércpsnit bármely moau/í-
segben a fii>itések  alkalmával. 

— N». 2342—1939. A Muakattgyi miaíszter 33334/ 
1939. Bzámu readaleta szerint a borbolyok éa fodradzoz 
munkaídoj'i szeptember 15 ig napom* reggel fai  8 tói 
dőli 1 óráig, délután pedig fél  4-től esta fel  8 ig tart; 
Bzombaton ea ttnaepaap előtti eate 11 óráig tariuatnaic 
ayiivd. 

- No. 2547—1939. A hivatalos pénzváltó irodák 
sseptembir 15 lg a Munkaügyi miniszter 33331—1939. 
számú rendelete szériát naponta 8—14 óráig tartanak 
szolgálatot egyfolytában;  deluián falvallva  egy tiaat-
viselő tart Bzoigaiat 18—19 óráig ÓB bessámituasáppen 
másnap ogy óraval későbben kezdi a szolgálatot. 

A „ C S I K I L A P O K " T Á R C Á J A . 

Vallásos néprajzi elemek székely balladáinkban. 
ö«:'k'.'!y baiiadilukbao nem CBak a társ&daiml és 

i.-tyér-í ci®», a történelmi mult ós a pogány regeélet 
f-ys  -,£..r,u: meg — h-isent a kereaatény katholikus vállá-
foa  erlöicfi  és terméEzatfaletti  arca is megvllá-
po.iodU. Btlladilos nem teljes egészükben tárják elé 

székei-' feeroBí'.try  katholikus lélek arcát — mert 
slíteo eznk elsó'Ofbac  világi dalok, eib^aéléaek — de 
i^eu bo^ balladákban taiálcatuek vonásokat, mik egy-
. ţy f  npugÁrt vetnak reá. llzek a vouftsok  főképp  a 
fvitáriy  ker6Bz<iényl feleberiti  szereteti az adakozás 
jócelíus.'gbt tárják elénk, de megrajzolják a rideg, 
rz&reietneiküil fekete  leikü, önző, zzivteien ,'iereni-
téDy" arcát ÍB. R*vllágltnak a keresztény ketbolikue 
titkokre,  mik az oltáron Ismétlődnek aa Idők végtelen-
jében. Eiénk állítják a keresetén kathollkus erkiloei 
élet  EBitp&fget,  az Istennek áldozatot hozni tudó ssé-
kely nőt, kl rejtetten Is sz erkölcsi élet legmagasabb 
essményi fokán  áll (Júlia ssép leány). — Óva Intenek 
i i fi;yalmezt9tnek  a testi és lelki Bsépség örök értó-
Keir/s mikor eleven Bzlsekkel, sokszor talán durvá-
Dák Utazó reálitásaal rajzolják a saűzi élek pusztulását, 
a kcrei-ztény titkok (házasság) lábbal tiprását akkor la 
r.zok magsbztoaaágát éa velük Bzemben való kötelea-
ségelnket a hűséget  hangsuiyozzák. 

* • 
* 

A gyakorlati keresztény kathollkus sseretet: as 
adakozásban  nyilvánul meg. Aki beaárja .kebelét' 
— a jólét jelképe — éhező felebarátja  előtt, as nem 
méltó a keresztény névre mosdja Szent Pál apostol. 
A bét alábbi balladában van a) egy tragikus  vonás, 
£>maly nagy fájdalmat  okos a keményszívű atyának 
és a szeretetlen fösvény  gyermeknek: ha tudtam volna, 
hogy gyermekeim, hogy édes anyám maga volt as 
óhniő embertársam be másképpen viselkedtem volna 
veh szemben; fc)  ennek a Bzivtelenségnek szomorú 
puaztuJás mindig a vége, elpuaatul aa éheső, de Isten 
büntető kese utélérl a könyörtelen fösvényt  is; c) meg-
nyilvánul benne n gaadnaági ssagény szooiális  ellen-

téte,  moly őrükké foglaitozUijA  a o?p igazság óristkét 
•fi  igy á laedó kírd esó t:szi azt Eiz&mára; d) végül 
•yi U '.iístsk-lk e u.-p\Oitc meuyijkbói, hogy a nép fan-
tá.la a gHíidAgodáel; Inkább aa idegenben  measae or-
Bzé̂ okb&n látjn lehetőnek; 

Anyám, édes anyám, mét nam mondta maga, 
Hogy magával esztet nem totMtem volnál 
Jón ba éldeu anyám a belső szobámban, 
Első pohár borom most magának adoml 

VaBşe pokol szél a belső szobádat, 
Diitse fe!  pokol saél első pohár borod, 
M ;rt nem azért jöttem, hogy Ingom megkínálj, 
Hanem, bogy meghallám, hogv milyen aaszonv vagy I 

(Nagy Bihal Alberiué) 
Hogyha tudtam volna, 
Hogy fljam  s lányom vagy 
Nem, hogy ajtó mellé 
SzáláBt 'n attam volna 

Nem, hogy ajtó mellé 
Száláat 'n attam volna 
Hanem kebelemre 
Bezártalak volna... 

(Két rab testvér). 
* • • 

A keresztény kathollkus hit IgazBágokon alapuló 
misztérium Is helyet kap balladáinkban. Az őrangyal-
ban gyönyörű Bslnekbeo, kedves kifejezésekben,  mély 
hittel áll elénk: „ideje  bujdosásimuak'  kezdetű balla-
dánkban. a) A nép s általában aa ember aa Idegenben 
inkább gondol  a természetfelettiekkel,  aa Isteni gond-
viselés valÓEága elevenebb tudatban áll elébe, mint aa 
otthoni megssokott nyugodt napokban, a rendes élet 
termóBzotasnek látszó kereteiben. As Idegenben érzi 
leginkább aa ember, hogy hiába való nektek ramélol 
emberekben. Inkább bízzatok aa Istenbon, mint a feje-
delmekben (117. zsolt ); b) felébred  as idegenben a 
vándor ősök szelleme, akik tudtak hinni és érősen 
blinl aa ég kísérő angyalában és áldásában. As sz idő, 
amikor as itiuerárium nem csak a papok Imádságos 
kinyiének lapjain élt, hanem a aalvekben ls; amikor 

as útra hduló előtt magjelent Saent Rafael,  az utasok 
vezérlő  angyala;  c) AA utas székely aa Istan anyjat 
sem feledi  el. Hiaa székelyföldi  útjainak egyik logBsebb 
l-igiuagasztoatibb állomása, pihecőjo, laiket eiőailő 
helye: „Cjiksomlyó", aa imás székelyek találkozo 
helye. Szirt van beleazőve az útra induló Bzekely imáa 
balladájába, az Isten anyjának sióié hálaadás la a ve-
sériő angyalé/t; d) A székely, ha ldsgeube kényszerül 
ia nem hamis utakon jár, hanem igaz utakon  halad. 
A sivár hegyek, a rosaa termés, as Isten büntető jég-
verése, néha Idegenbe készteti, de minden nyomorú-
ságában, a nagyvilági erköical aülláa közepén aem ter 
lc: az igaz útról.  Boldog férfi,  ki mag nem áll a 
bűnösöknek uiján (1. zsolt.) 

Angyalidat, én Istenem, 
Küldjed vezérljjon éngem, 
Hogy örljaen, oltalmajson 
Ahol nem ismének éngem. 

Áldás a Szentháromságnak, 
Ijten Fia Ssent Anyjának, 
Kl mgyalt küld kalauznak, 
Aa lgaa uton járóknak. 

(Ideje bujdosáslmnak). 
• * * 

A ssékely ssámára a kathollkus mlsatérium as 
oltáron rejlik. Szent, rejtelmes, csodás Bsámára aa Iateu 
oltára. Csodálatát és megszentelő akaratát az „oitár-
kor ü lésben" fejezi  kl. Mert titkot rejtő aa oltár élete, 
a népköltés remekében, a balladában ls heiyet kell 
kapnia, a) A legnagyobb mlsstérlum, amely az oltáron 
végbe megy, Krisztus állandő áldoaata a szentmisében. 
Eit caelekedjétek as én omlékesetemre, as Ur Jézus 
végtelen urvaejoráját a kathollkus Egyház hűen aa 
Isteni pnrnncshoa megismétli a világ végeaetélg. Ai Ur 
vacsorás terem titka minden nap megujul a katholikus 
oltárokon. Esért a mélyen látó nép szive ÍB Itt dobog, 
rajta. Aldozst, temetés, feltámadás  és megdicsőülés aa 
oltár titka. A ssékely balladák tragédiájának is es a 
legmélyebb jelentősége és vágya: a halállal résat venni 
a megdicsőült életben. Esért nincs Bsebb temetés a 
balladák Baékelye ssámára, mint: 



a-ik oldd. C S I K I L A P O K 87. Máa. 

A. M T 7 I j T E É T . 
— Hitler kiáltványt Intézett > német keleti éa 

nyugati hadsereghez. A keleti hadsereghez Intézett 
kiáltványában Hitler eaeket mondja: 

— A lengyelországi németek elleni végnélHli 
UldSzések, a Danzig ellen folytatott  harc arra kénysse-
rltatt engem, hogy elöszSr a keleti fronton  tegyek intéz-
kedéseket a birodalom határainak biztosítására. A Szov-
jettel való támadást klsáré és tanácskozást fenntartó 
egyezmény egyesíti a két legnagyobb ós legerősebb 
európai államot abban as akaratban, hogy soha többé 
ne harcoljon egymás ellen. 

— Keleti hsdsereg katonái 1 MlndSsssa két nap 
alatt olyan cselekedeteket teljesítettetek, amire egéss 
Námetorsság büsske. Tudom, ssámot vettek a rátok 
bliott feladat  nagyságával és a végső erőfessitésekat 
is megteszitek, bogy először ezt az ellenzóget készkes-
sétsk megadásra a legnagyobb gyorsasággal. A nyugati 
gát, amelyet glgantlknB eszközökkel építettünk, fedezni 
fogja  ÓB megvédi ea idő alatt Németországot Francia-
ország ós Anglia ellen. b.n magam ls, mint a világhá-
ború volt katonája és a hadsereg volt parancsnoka, 
még ma ls kSsétek megyek a frontra. 

A nyugati hadsereg katonálhos Intésett kiáltvá-
nyában Hitler a többi között a következőket mondja: 

—A német nép és keleti bajtársaitok tőletek, a 
nyugati front  katonaitól várja, hogy mint egy vas- és 
acölfalal  védjétek meg a birodalom határalt minden 
támodás eilen az erődítések övében, amely százszor 
crőasbb, mint a világháború frontja,  amelyet sohasem 
győztek le. Ha teljesítitek köteleBBégeteket, a harc 
néhány hit alatt sikerrel befejeződik  és egy 90 milliós 
állam mieden ereje a hátatok mögött less. 

Hitler kancellár kiáltványt intésett a nemsetl 
azociállata párthoz Is. E kiáltványban a többi kösött a 
követkesőket jelenti kl: 

— Judeo-demokratlkufl  vllágellenségünknek sike-
rült faiisgatnl  aa angol népet, hogy hadiállapotba ke-
rüljön Németországgal. Aa erre felhozott  Indokok épp 
o!yin hamisak, mint amelyeket 1914-ben hoztak fel, 
de ezutiai as 1918 év nem fog  megismétlődni. A német 
hadsereg néhány hét alatt saéttörl est a kört, amelyet 
az angolok a birodalom körül fontak.  Es a hadBereg 
megvcdl a nyugati német földet  minden idők legnagyobb 
erőditésl övezetében. A német nép assal a tudattal fog 
minden áldozatot meghozni, hogy semmitől sem keli 
tartania ebben a harcban. Ami ma a miénk, teljeeég-
gel érdek nélküli. Egyetlen dolog döntő; hogy Námet-
orsság győzzön. As ut, melyet követnOok kell, nem fál-
dalmaaabb a varaallleal útnál, egéBsen 1939-ig. Semmi 
veaztanl valónk nlnca, mindent megnyerhetünk. 

Hitler kiáltványt Intézett a német néphea a abban 
töbek köaött eaeket mondja ; 

— Anglia évszázadok óta ast a célt követi, hogy 
európai népeket tehetetlenné tegye világhódító politi-
kájával szemben és olyan erőegyensúlyt hirdet, amely-
nek megfelelően  önmagától jogot formál  arra, hogy 
megtámadja éa megaemisltsa ast as európai államot, 
amelyet abban a pillanatban a legveszélyesebbnek tart, 
Igy harcolt egykor a spanyol világhatalom, majd a 
holland, majd a francia  éa 1871-tól kesdve a német 
hitalom eilen. Alighogy a német birodalom a nemsetl 
Ezociáitsta uralom alatt a versalilesl egyesmény ellen 
feüépatt.ujMmagkezdódötl  as angol békeritéBi politika. 

— A bábom előtt aa angolok annyiszor baaudták, 
hogy sz ő harcuk csupán a Hohenaoltern uralkodóház 

vagy a német katonai sseUam ellen Irányul, végül Is 
Németországot a venallleai diktátumok Igájába hajtot-
ták, amely előbb vagy utóbb 20 millió németet sem-
misített volna meg. Harcot Indítottunk a német nem-
zet ellentállásának mozgósítására. Amikor ugy tttnt, 
hogy a diktátum békés foMlvissgáiása  békés uton sike-
rül, ajabb bekerítés kesdődött. Anglia rábírta Lengyel-
országot, hogy olyan magatartást tanúsítson, amely 
lehetetlenné tess minden békés megegyesést A téve-
dés csak ott van, hogy az 1939-bell Németország, többé 
nem aa 1914-bell Németország és a jelenlegi német 
kancellárt nem ngy hívják többé, hogy Bethmann-Holl-
vreg. Kijelentettük, hogy védekesni fogunk  Anglia be-
keritéBl politikájával ssemben. As Anglia által fenntar-
tott Lengyelország kihívó magatartást tanúsítóit velüok 
szemben. Kél nap óta a mi katonáink a keleti fronton 
harcolnak. Katonáink megtörik a lengyel ellenáláat. 
Anglia meg lehat győsüdve arról, hogy ma Németor-
sságban 90 millió ember egyesült, azzal aa elhatáro-
sássál, hogy nem hagyja magát megfojtani  Angliától. 
Ml nem hódítottunk meg háborúval 40 millió négyaet-
kllómáter földet,  mint Anglia, de as as akarat hatja 
át a német népet, hogy a földjén  élheBsen éB hogy ne 
hagyja, hogy Anglia eat az élelet elrabolja. 

— A német birodalmi kormány Fehér Könyvet 
adott kl, amelyben a világ elé tárja, a német-lengyel 
viszály tárgyalásainak utolsó ezakaaaát. Rámutal a 
német kormány azokra as erőfeszítésekre,  amelyeket 
a béke megmentése érdekében tettek s amelyek végül 
sem vezettek eredményre. 

— Wlndsorl herceg, aki az angol trónról való 
lemondása óta külföldön  tartózkodik, kéréssel fordult 
VI -lk Qyörgy angol királyhoz, bogy feleségével  együtt 
visssatérhesBen. A wlndsorl herceg kérte, hogy bármi-
lyen beosstást adjanak neki, hogy a britblrodalom ne-
hés óráiban ő is teljesíthesse kötelességét. A hazauta-
zási engedélyt a wlndsorl hercegi párnak megadták. 

— As elmúlt hétnek harctéri jelentései arról szá-
molnak be, hogy a német haderők folytatják  eiőnyo-
mulásukat as egész keleti hadealniéren. Elfoglalták  a 
keletsslléziai ipartele psket, ami azt jelenti, hogy Lsugyei-
ország nehéziparát halálos csapás érte. Elesett Krakkó, 
Varsóv, elesett a iengyelek által hódlesen védslt 
Westerplatte, amellyel felszabadult  az egész denzlgl 
terület. A lengyel kormány székhelyét Varsóból áttette 
Lubilfiba. 

A lengyel hadséreg a német előayomuláasal Bsam-
ben hőaiesen ellentáll. A leogyel hadBereg főparancs-
noksága a következő napiparancsot intéste a légi had-
eróhös: .Repülők. Kiváló katonák vagytok. Az ellen-
ség túlereje dacára, hősiesen harcoltok. Telteltekre 
mindig dicsőséggel fog  emlékesül Lengyelország." 

A nyugati hadszíntéren még nem kezdődött semmi-
féle  harci tevókenyBég. A védelmi vonalakban elhelye-
zett francia—német  csapatok farkeBBsemel  néznek egy-
másasl és egyelőre caak tüzérségi párbaj folyik.  A 
különböző távirati Irodák Jelentéseit egybevetve arra 
lehet kilátás, hogy aa angol és francia  haderő nyuga-
ton rövidesen támadásba keid. Párisi blrek saerini na-
gyobb angol cBapatok vannak útban Franclaorsaág-feté. 
Német jelentések állítják, hogy a nyugati fronton  még 
nem Indultak meg az ellenség hadműveletei. 

Chamberlain angol miniszterelnök az alBÓhás szep-
tember 7 lkl ülésén nyilatkozott az általánoB helyzetről. 
Hangoatatta, hogy vannak kérdések, amelyekről as 
ország érdekében nem beszélhet. Ismertette a lengye-
lek tragédiáját éa bejelentette, hogy a francia  kormány-

nyal egyetértőleg nagyobb pénaflgyi  aeglteéget nyújta-
nak Lengyelország Bsámára, hogy lehetővé tegyék erő-
forrásai  felfrissítését.  Az angol miniszterelnök megdi-
csérte as angol légi haderőt, majd arról beasélt, bogy 
ebben a háborúban ssámlt as egéss nemsetre. 

— Londonból érkező híradás sserlnt as angol 
polgári repülők bejelentették a hadügyminisztériumnak, 
hogy körülbelül 1000 tökéletesen kiképzett repülőt tud-
nak a hadsereg rendelkezésére bocsátani. 

Ujabb igazságügyminiszteri rendelet 
az állampolgársági összeírásokról. 

Körrendeletben  utasította az igazságügyminiszter 
az illetéke»  hatóságokat  a törvény rendelkeséaének 

pontoe betartására. 
Aa Igazságügyi minisztérium kBrreedsletet Int;'-*»; t 

a tartományi helytartósághoz. A körrendelet ssövege. » 
következő: 

.Az IgsEBigögyl mlnipster'um u*y van írt^ü!7r, 
hogy egyes k5ra!íti elöljáróságok a csatolt területeken 
visszautasítják azoknak a la'iówknak »a állampolgár-
sági llatába vu'ó bRlrását, aklknok kérés't a bíróságok, 
mint elkésettet elutasították (mo'y bntárosatoífat  ez 
állampolgárság mojszerséséről en elve'ztésírő! szóló 
1924 évi fubmár  28 IM törvény 64. pzikarz* a^pjin 
bozták), tekintet sélfcül  p.rrs, hogy eeen okból aksr a 
község! eiőÜAró 'Agok, akér e biróaágok álte! t»v 
elutasítva, mely határozatok a* 1928 jun'ui 2 Ibi, 119. 
számú H vsta'rs Lapban ÍB 1932 deco-sber 17-lfci  224. 
számú Hivatalom Lapban megjaieut ÓB a törvéuy 67-ik 
szakaszát mídositó eljárás szerint hozatta, acuafe 
dacára, bogy ezek a lakósok ez 1924 ftlraár  l-l tér-
vény feltételeinek  megfelelned. 

Az 1939 julius hó 28-1H 86.772 saámu körrende-
letünk folytatásaként,  vso ?z<sTf>ncs-,ó»>  t-rrn kérni öit, 
Baiveskedjék s tartomány területin lévő összes S-özaágl 
előjáróaágokat felhívni  am, >Jpgy hivatalból Írják be 
az állRmpo-gársági listába r^dazokat a lakosodat, 
kiknek felvételi  kóréne azon c itól volt elutasitvs, bogy 
kísve tdíík ba ezeket." g 0 

Be jó a fecskének! 
Hogy szeretnék fecske  lensi, 
A megasba szállni, 
Napsugárban a felleg  alján 
Hét határba járni. 

Megkérdezném a sugártól: 
„Mért vagy olyan fényes?" 
Tudakolnám a felhőtől: 
.Merre voltál, édea?" 
Boldog vagy te, füs'.l-fecRfce, 
Ég elébe Bsállva, 
Msrt tudod, hogy szárnyaidnak 
N oca sehol halóra. 
R ipkü pontod elvesz ott főnt, 
Nam vigyázza Sínk!; — 
E kis post a boldogságos 
Végtelent jelenti... 

Földes  Zo'tán. 

Egyiket temették oltár elejlbe 
MáBikat temették oltár háta mögl. 

(Kádár Kata), 
b) Aa oltár virágai a munkába kifáradt  veBárnapi 

székely számára jelképek, Irodalmi oázla, ml életértéket, 
értelmei és szépséget jelent számára. Már a gyerme-
kek szeretik a .virágnevezést" clmU székely Játékot 
B Így a virágélet rejtélyeit és Jelentőségeit már kicsi 
korukban megtanulják, megsejtik. Es a gyermekkori 
sejtelem és virág titok az oltár virágain értelmet kap 
és a felserdült  legény, leány korban már as élet titkait 
jelképezi, Kádár Kata éa Gyula Márton oltárhoz teme-
tőit holttestéből virág nó kl s ha életükben nem, leg-
alább halálukban rátaláltak egymásra törvényesen is 
hten színe előtt — a keresztényi házasság jelképes 
tikkában: 

A kettőből kl nőtt két kápona virág 
As oltár tetejin essze kapcsolódtak. 

(Kádár Kata). 
* * * 

Az oltár misztérium legmélyebb titka a kenyér 
és bőrszíne alatt jelen lévő Ur Krlsstns is foglalkoz-
tatja B népköltők balladás fantáziáját  és „A virágok 
vetélkedése" cimtt költeményben virág nyelven elmondja 
amit megBejt s amin keresetül erkölcsi figyelmeztetőt 
ad as örök titkokkal Játsaó, a pillanatnyi örömnek 
játéka sserlnt igasodó ifjúságnak,  a) Régi vitakölte-
mények  virágköltészetének nyomatra Ismerünk rá aa 
alant közölt balladában. Ssdullua Scottus: „Da rosae 
llliiqoe certamlne*. „A klérikua vágáns költészetnek a 
nép Költ ÓBben való hatását ssemlélhetlUk benne' (Or-
tutal Bzékely népballadák 289). b) A népfantáziát  a 
menőn is foglalkoztatja  a kathollkus titok. Mikor a 
busáját veti ÉB aratja aa Eucharlaatlkua Oltárlssentségi 
Jézuara is gondol, kinek képe rajta van minden busa 
ssemen, kinek as uj cséplésböl agy vékát „ajánl"  a 
templomi ssent OBtya ssámára. A nép megszenteli 
munkáiét a vasárnapi szentmise titok, hétköznapokba 
való hullámzásával, c) A költeményt Gyulai a protes-
táns nép szellemből magyarázza aa Oltáriszentségről 
valói nyilatkosat (.Ingem neveznek Jézus szent testi 
nek") miatt (Ortntai nu a. o.) Ba a magyarásat nana 

ban fölösleges,  ha meggondoljuk, hogy a nép nem 
hassuál éles meghataroaásokat, tudományos kifejezé-
seket, különösen a misztériumokkal kapcsolatban. Épp 
ezért ha hlltudományilag nem ia helyes a nép kifeje-
zése as Oltáriszentségről, népi fogalmazásban,  mint 
kathollkus népi költeményt is elfogadhatjuk  aa alábbi 
balladát: 
A busa mezőben 
Háromféle  virág, 
A legelső virág 
A ssép búzavirág. 

A második virág 
A szép Bzöllő virág, 
As harmadik virág 
A Bsép ssegfll  virág. 

Falele neklek 
A szép szöllő virág 
.Szebb vagyok jobb vagyok 
Annyival  náladnál, 

Mer ingemet vlssnek 
Az oltár Bseglbe 
Ott Ingem neveznek 
Jézus Bzent vérinek". 

Felele nékie Falele néklek 
A szép buza virág A saép szegfű  virág 
Szebb vagyok jobb vagyok .Siebb vagyok Jobb vagyok 
Aanylval náladnál, Auuylval náladnál, 

Mer Ingemet vlsszn6k 
Az oltári helyre, 
Ott Ingem neveznek 
Jézus Bient teBtinek*. 

Mer Ingem lessednek 
Koszorúba kötnek 
L;gónyek, leányok 
Kalapjukba tesanek" 
(Kevélyen viselnek 
Pokolra vetettnek). 

Kathollkus misztériumok köaé tartozik a szűzi 
tiazta élet  és a házasság szentsége IB. Titkaik mély 
értelmét és értékelt, Isteni Jegyei, termésaet feletti 
vonásait és pslchologláját a nép megaejtl s mint cso-
dás titkokat, rejtelmes erőket balladáiban ia meg-
énekel. a) As nr Isten tisztán érintetlenül teremté a 
a lelket Os a testet egyaránt, mind a kettőnek nagy, 
természetes és természet feletti  hlvatáaa van a karosa 
tény katholikns élet és általában aa emberi élet vo 
nalán. A teremtő Isten titkaink napsaámoaal, királyi 
munkásai, akaratának ssent kSavetltől kell, hogy In-
gyenek. Est a rendeltetést akár a aaüal élet vonalán, 
akár pedig a ssent házasság voaaláa teljnaltenl kall, 
•iadeaki fciaae  teaU edényét •egsaenteléabon (üzent 

Pál) Válássá a hlvatá<0{ közt. Éij Isten akaratává. A 
nép megsejti a bét é>et titkait, értékoit és aksdsak 
azép, leány lelkek, akik áldozattá lesznek a népért, 
mart rádöbbennek a iRpi^ztalatl tényre, bogy aokan 
blzoay uem az isteni titkok őrzői és sáfárai,  hau m 
kufár  pazarlói. 4zért áldozatnak lenül egyik mély vo-
nása a székely leány Bzttzl életének. Példázatot meg-
találja e nép hegyolben, völgyeiben tiaata feakölt 
falvainak  vonalain, ahol az érintetlen szüzasaég har-
matja ég, csillog; megtalálja a keresztény élőt nemes 
magasztosságában, mi o ok szép-jégét m'r mlut kictl 
gyermek lamerte ms»g. hogy aztán mint fft'nőti  ön*uda-
toBitsa magában az ősök hsgyomáiyain át. b) Sokén 
vannak, akik mint Júlia  szép leány as alábbi párat-
lan föaségü  balladában SSÜBI fogadalmat  tesznek A 
báránynak és követik bármerre halad. (Apokalipszis). 
A ssHsl élet és a keresztény ssékely hagyományok 
lakáin, havasain éneklik a Bárány dalát. CiodáBan 9zip 
ÓB megkapó ez a ballada, melyről Orlutal gyönyörűét 
BSÓI : .Vallásos áhítatban egvedül való balladánk'. 
Balladánkban előforduló  Fodor Fehér Bárány Krleztui-
nak, Agnus Del-nek a keresztény szimbolikában oly 
gyakori ábrátolás módjára vezethető vissza. Balladánk 
— nem pogAny hagyományt őrzött meg, hanem a saé-
kelynég vallásos Rsellemének e®4p hagyományát. (301). 

('ásd aa a'ábbl verset: Julla szép leány). 
c) As a székely leány ls, aki nem tett Biüzessógl foga-
dalmat önmagáért, fajáérl,  mint Júlia szép leány — ő 
IB aa ősök félelmóvel,  a keresztény Intelemmal ügyel 
tisstaságárB, Isten akaratának teljesülésére a székoly 
faji  életben. Vannak vlgyáaó, órtálló, vlglláló ssékely 
szülők, akik szent élettel, félő  gyöngédséggel, de ha 
kell komoly kemény keresztényi Intelemmel tudnak 
leányaikhoz saólnl a ballada költő köassellem és ha-
gyomány hangján: 

Lányok én ast mondom néktSk 
Álnokságnak ne higyjelek! 
Jaja, Jaja, jaja, jajj! 
l„Kn leányom pávát őrla"). 

d) A aaont háaanaág megtörése sem marad büntetlenül 
a balladáinkban. Kemény büntető ítéletükkel  lesuita-
aak aa ooamáay, ádáa háiaafélre,  U rnnboatja, fel-
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â y ţ r g y o i élet 
Emlékezés Görög Joachimra.*) 

E ' m o n d o t U : D r . B a n k é A n t a l . 
Aa Erdsiti Muzeum Egylet a gyerg> ^ a'n<lk'A 1 

vándorgyűlésével kapcsolatosén elhatároz'.-», hogy Q rög 
Joacblm síremlékét la MIFJVOSFCRUZZI fr.  WZO*' 
meg cenok a rám néava Í£*- án ií'tEr.te'-ő f^ad.-.iiak 
teljesítésével. 

H%yelm éB Uraim I Araikor a romániai magyar-
rág legPHgyobb, legtevékenyebb kultúrintézménye aa 
Erdélyi Moíenm Eţyl«i, a b ügy ír knlíura elhalt él-
hnrcosal emlékének IB ádozni óhajt, nagyon hMyesen 
cselekedett, bogv Gjrög Jjachimrs IB gondolt. Fogadja 
őszinte köszönetünket éa bálánkat eaért a nemes geaz-
tnBér», mert valójában most győaódtünk meg arról aa 
elvitai hatatlan tényról — amiben egyébként egy pilla-
natig B°m kételkedtünk — hogy Görög Joacblm nem-
csak a ml BzUk̂ bh pátriánknak, a gyergyói medencé-
nek volt kimagasló alakja, hanem aa egésa románlat 
ma£7»rBágr.ak. 

KötelsEBégtudásbao, hitluzgóságban, öozetlesség-
b?n éB n-sfvar  f-is*-r^tetben  ntélérhetetlcnl 

A kötelessrgtndásnsk olyan meggyőzd, olyan két-
p.égbe sem vonható bizooyltekát m^g kevés ember 
P?olsí.:«H'tí, mlet G irög Joacblm. Erre c»ak egy példát 
taotoV f  jl. HaUia elótt 6 nappal felsőbb  rrnd ;latr j 
r-odHvüil tK&£csü('<Bt hl vált vm össze a vároaházáboa. 
Alsptalso ^'jelentések örcnével kellett m^gküadenünk. 
A becsületünk forgok  kockán. Aa ölést máanap ls fo  y-
Uítuk éa ín mint akkori fo'gármeBler,  megkértem, 
hogyha csak tehe'i jöjjön el a folytatólagos  ülésre IB, 
legyünk VXAMRONYHN j^ien. E IB jött. SJJKOS a jízá-
soa, a mindig d-rba mosolyt nem láttam aa arcán. 
Rrős IAresI kl'zditt, már a halál jegyese volt. Uj?an, 
u^yau iiyf  n br-tfgsn  mlírt miért jöt'él el ? — Kérdea-
tem. — K-rdés°mro arca eg.yRaerre megfélemlitöin 
L'.ocorri víüoro-t, — arai nál9 teljesen Brokatlsn volt — 
« oa'á osott hscgo? váiarza't: ,É'Jött6m, mert meg-
igT'.iítD, d-i egyébként ia k''t:>iesjegnm teljesítésében 
Cîsk a h ilál gátolhat meg*. — Ai üléa folyamán  ereje 
egyre h".nya;'ott, ngy. bogy a végén nem la tudott 
gyslog hmamoDüi. Kocsit vstt Igénybe. Nágy cap 
iDulvrt halóit vo't. íme Hilgyeim és Uralmi Akinek 
b ete iiyen rendklvUil példát tud felmutatni,  accál a 
í ótoiesBágtudás fogalmának  fenséges  Incarnatlóját ta-
láljuk megl 

Görög Joachlm utólérhatetlen volt önzetlenség-
ben I öizeíl-nül ezerette fajtestvéreit,  de határtalan 
' ZiTctettei ragsBtkodott hozzánk magyarodhoz, akiknek 
körében élt. — Nagyon sok alkalom kínálkozott a 
rAsséra anyaglakban, jó?al gazdagabb pozíciók elfog-
l a l á s ra , d* ezoket misdig visszautasította4. — .Sze-
génységien la boldogabb vagyok Itt Gyergyószent-
miklóccn az én hlv l̂m éa bsrátslm között, abol több 
évtizedes munkám gyümölcsét élvfzhet?m,  ahol min 
d°Q«i részéről c^tk megbecjtittat, BZF-ret etet tapnra 
tdlh^tok, mint dúsabb vagyoni előnyöket nyújtó, de 
ram cfctve  már idegen környezetben. Nekem a lelki 

•) Dr. Banké Antal, az E. HI. E. vándorgyűlése kapósán 
Gör3g Joaohlm sírjának megkoszorúzása alkalmával tartott 
mély gondolatokkal teli szép emlékbe»édét teljes egészében 
hozzak, ami a mait számunkból helyszűke miatt kimaradt. 

Rovatvezeti. 

h rmóri i töhbai jelent mlndes ííp'je'hciő földi  j 
eá *. — Eíek vo'iak az 0 íd ilásn;, öaaot: volt 
ert'isz £U-íében. Szegényül la ' alt meg. Baba 1 nem 
muló -"mltike azoabac — sokkil rnzdagabb lelk'o^beo, 
imclveknek kihatását érezni fogja  a fcéaői  nemze-
dék ls. 

Nagy én utólérhetetkn volt hlthnr^óB&gtpn éa a 
magyar faj  iránti szeretetben. 

A azónoklatnak ez az Igati értelemben vett nagy 
mestere 40 évig hirdette az evangéliumot. A moder-
nebb papi tfpoBokhoz  tartozott. Nemcsak kifejezetten 
parókiálla dolgokkal foglalkozott.  Részt vett minden 
társadalmi éa kulturmegmozduláBban. A haladó kor 
szellemében dolgozott minden téren, rajongó lelke éa 
bámulatos akaratereje aa actio catbolica egyik leglel-
kesebb vezérévé avatta. 

A magyar faj  iránti szeretete talán még a többi 
erényeit is túlszárnyalta. — Ebben igaaán utolérhetet-
len volt. 

Véraégl köteléke BB örmény f&jhez  kapcsolta, de 
rajongásig szeretett minket ia székely magyarokat, akit 
közé fnjának  tragikus eorea sodorta. KUiönösen kisebb-
ségi életünkben bontakozott ki a mBga teljességében 
az ő lángoló szeretnie fajunk  iránt. A kételkedők talán 
kérdeahetnék... vajjou minő lelki motívumok tettBk a 
pzülatfctt  vérbeli örményt olyan nagy magyarrá, Bobkai 
öntudatoBabb magyarrá a született magyarnál?.,. Erre 
a kérdésm feleletet  adott a szinten örmény szármuzáBU 
psptársa Fejér Garő, Baékesegyháal kanonok, éppen a 
Garög Joachlm temetése alkalmával tartott templomi 
asBzédében: „A Holdovában letelepedett örmények 
egyrészj, ezelőtt 260 éve Erdélybe költözött a több 
száaadoa hányatta tus után megtalálta Itt az eleő sza-
bod földjét,  ahol hite miatt nem kellett többet szen-
vednie. 

E bujdo :ó családokból valók — ngymond — a ml 
sokat Bzenvedett őseink is. UI pedig, akik nyelvben, 
éizalemben egyek lettünk a máafáiezer  éves Bzékellyei, 
ml a 3000 éves történelmi múlttal bíró hajllthatadín 
ke'.oti törzsnek id^BZskadt törékeny h:«jt&aal, leborulva 
adunk hálát a Gondviselőnek, hogy hazául adta neküaL 
ezt a földet,  vibBifeihőa  égboltjával, kristályvizeivé, 
sovány barázdálnak, baraa, de (des kenyerével. H -.iá. 
aduak, ezerszeres hálát, bogy testvóróvé tett e déréi, 
népnek, amelyet erényeiben ugy mint gyarlóságaiban 
szereiül, amelynek sorsában osztozkodni öröm és bbl 
szerencse közt szent éa örök hivatásunk marad. Et>uok 
a hitvalláanak, ennek a fogadalomnak  volt legtipiku-
sabb kifejezője  és legtermékenyebb megvalósítója: 
Görög Joachlm I 

Igen megbecsült, szereteti és különösen kisebb 
8égi Borsunkban éjjet nsppá téve, dolgozott nthez, 
kürdelmes élet»onunk mcgjvvitása érdekében. — E ;i 
Neked soha el nem feledjük  I Mindan rosBZ tu.sjdoa-
tájuiik mellett van egy kimagasló erényünk: a hála. 
Sseretet ért, szeretettel fltctün*.  As Erdélyi Uui^un 
Egylet is mély hálájának ad kifejezést,  amikor to^o< ut 
helyez Bírod fölé. 

Mindeddig, mlg Itt ebben a völgyben tumplo-
malnk harangjai magyar testvéreket blvoak Istáa itaz-
teletre éB a teniplomüinkban magyar Ima száll az Egek 
Uríhoa: 

íákl&'j-», r-.rgiön a k^erztény háaaesáj; íltká», plsa^oa 
libbr.l 'ipn;j^ a csr-lád; élet ssenté'yU. (Barcaal, Bát-
nory Boldizsár, A n n í c s a t ferj,  stb.) t ) A gyermek 
értekét fcsjes?  „könnyűbe* VPBZI a paékeiy: 

Leány helyibe leányt ad aa Lten. 
(Budai I 03a). 

Jţae.'-gai', fö  djelt többro tartj» a gycrmaknél. 
Da tíiaa tz ia abboi a természetfeletti  megnyug-
vásból fakad:  >>z Ur lBtan gondoskodik a gyermek 
itidu^rci. 

Júlia szíp le-ny egykoron klmone, 
Búzavirág cz ;dal a tuz^m-zőbe 
Bua^vlrág aaödol koBzotuba kötni, 
Koszorúba kötni magát ott mulatni 
Fdl ia fö  tekiote a magos egekbe; 
Egy saép gyalog ösvény hát ott jödögél le 
Azon ereazködék Fodor Fejér Bárány, 
A napot B a hódat ezsrva köaött hozván; 
A fényÖB  CBlllagot a homlokán hozta; 
Két szép arany perec aj I a két szarvába, 
áj I a két o'dalán két szép égő gyertya; 
Mennyi szőre aaála, annyi csillag rBjtr., 
Bjóval moogya neköm Fodor F-Jér Bárány: 
Meg ne ijegy töllem Júlia Bzép leányi 
Hst mos esött héja Bsüaes seröginek, 
Ha el jönél velem, én oda vinnélek, 
A mennyel karban, a szint azüaek közé, 
Hogy bételoék vele aaok kegyös rendi 
A mennyei kocsot adnám a kezedbe; 
E BŐ kakas szókor jönék nézésödre, 
Máaod kakas ezókor tégöd megkérnélek, 
Harmad kakas aaókor tégöd elvinnélek. 

Az anyáhoa fordul  Júlia uép leány, 
Rióval mondja neki: Anyám édöa anyám 1 
Eo ia csak klmönék búzavirág Bsödnl 
Búzavirág Bzödnl, koszorúba kötni, 
Koszorúba kötni, magamot mulatni; 
Föl ls, föl  tekinték a magoz egekbe. 
Egy azép gyalog öaveny hát ott jődögél le 
Aaon eróazködék Fodor Fejér Bárány, 
A napot éa hódat aaarva között hozván; 

A finyös  csiiifigot  a homlokán hozta; 
Kit szép arany p^rec, »jl a kát szarvába 
AjI a két od>laa kát szép égő gyertya; 
Mennţi szőre szála, annyi csllag rajta, 
Saóvul mondja neköm Fodor Fejér Bárány: 
Meg ne ijedj tőlem Julla Bzép leányi 
Mat most esett héja, szüzek seröglnsk, 
Hi el mönnék véle, hogy oda vinnénk, 
A mennyel karban a pzant szllzek ktlii, 
Hogy bételnék velem, azok kegyös recdl; 
A mennyei kócsot a kezembe adja, 
Elaő kakas saókor jönek látásomra, 
Másod kakaa szókor Ingömöt megkérn >k, 
Harmad kakas aaókor Ingömöt elvisznek. 

Sirass anyám sirasB éltímben had haljem 
Had haljam éltömben, hogy alrataa hoHombaa. 
Leányom, leányom I virágos kertömben 
E'aő raj méhömnek gyönge lépecskéje, 
Gyönge lépecskének aárguló vlaBBza, 
Sárog vlasBaának fődön  futó  füstje, 
Fődön futó  füstje  s mennybe ható lasgjsl 
UJ 
A mennyel harang húzatlan azólnlék, 
A mennyel ajtó nyitatlan magnyilék, 
Ja] az én lefatyom  oda béveaeték. 

Rongy és beosület. 
BÜaake ur megy a nagyu ou 
rongyon ember aaembejön, 
Megaaólltja rzt a büaake, 
hogy aaegény éa nem köaaön... 

Végigméri ót a koldus, 
mlg a válását mondja, lm: 
.Gazdagabbá teaanek engem 
Becsületem a rongyaim*... 

Földes  Zoliin. 

ROVATVEZETŐ: CSIBY LAJOS. 

mindaddig, mlg lankás menőinken termett kalá-
>:o ; /ajt--stverelnknek adnak táplálékot; 

ttmig a gyergyói bércek aok vihart átélt fenyői 
i i-.. nyifi  esteken meggyújtott pásztortüzek mellett 
iLEgyar nóta zendül: Emléked élni fog  I 

bragy t tomig i 
Az európai északi szláv államok között a XV. és XV1L 

századok között Lengyelország volt a leghatalmasabb. Nagy 
Lajoa magyar király, Báthori István erdélyi fejedelem  len-
gyel honon ülnek. A hires Szobicszky lengyel király 1683 
Bécs felmentéséra  siet a török osspat ellen s az egész világ 
kereszténységének örömére elttzi Bécs i&lai alul az ostromló 
törflk  csapatokat, amely gyflzelem  maga után vonja 1606 
Buda várának 150 évi török rabság alatt sinylödO felszaba-
dulását s egyben a török hatalom gyengülését. Szobicszky 
lengyel király atán az egykor nagy és hatalmas Lengyel-
ország hanyatlásnak indul, a belsO politikai zavarok, vallási 
viszálykodások, a földmives  osztály szomorú helyzete, amely 
állataival együtt sárknnyhókban lakott a legnagyobb tudat-
lanságban iskola nélkül babonában nStt tel, nem ismerte a 
haza és a szabadság fogadalmát,  örömmel hódolt az idegen 
hatalmaknak, amelytől sorsának javulását várta. Az ország 
e zilált viszonyait II. Katalin orosz cárnő hódító céljaira 
aknázta ki a gyenge jellemű és romlott erkölcsű Panyatovszky 
Szaniszlót saját kegyencét nevezi ki lengyel királynak, aki 
abszolút módon uralkodva maga ellen uszította a józanabb 
és szabadságát veszélyeztetve látó lengyel népet. Ez kedvezfl 
alkalom volt Katalin terveinek megvalósítására, aki csapa-
tokat küld Lengyelországba. IL Frigyes porosz király és 
Mária Terézia osztrák osászárnfi  egymással szövetségre lép-
nek az orosz terjeszkedés megakadályozására. Katalin ravasz 
politikával e két ellenfélnek  Lengyelország telosztását java-
solja, mint olyan államnak, mely Európa békéjét veszélyez-
teti. A lengyel országgyűlés tiltakozik, de hiába, megtörté-
nik a világ történelem egyik legnagyobb igazságtalansága, 
1772-ben Lengyelországot a 3 nagyhatalom teldarabolja. 

A jobb érzésű lengyel nemesek 17 9 l-ben uj alkotmányt 
készítenek, a íöldmivesek helyzetén javítanak, vallás szabad-
ságot adnak, a kegyenc lengyel király Panyatovszky az uj 
alkotmányra leteszi az esküt, de egy néhány áruló főnemes, 
akik az orosz kormány zsoldjában állottak az ősi szabadság 
védelmére szövetségre lépnek s Katalintól ujabb segélyt kér-
nek. A király, hogy trónját megvédje e szövetséghez csat-
lakozik. Ismét orosz csapatok lepik el az országot. A sza-
badságért harcoló lengyel csapatok Koszcinszkó vezetése 
alatt vitézül harcolnak, de a túlnyomó erflvel  nem tudnak 
szembe szállani, legyőzetnek. Ezután a porosz és orosz 
hatalmak 1793-ban aláirták a második felosztási  szerződést, 
mely szerint a még felosztott  és megmaradt lengyel terüle-
teket is elveszik, ekkor kerülnek Danzig és Thoru városok 
porosz kézre. Ez ujabb merénylet iszonyú elkeseredést oko-
zott a lengyelek között. Koszcinszkot diktátorrá kiáltják ki 
s megkezdik a zsarnokság ellen a szabadság harcot A nyugat-
európai fejedelmeket  a irancia forradalom  után kitört hábo-
rúk kötik le, segélyt nem adhattak, a maga erejére támasz-
kodó, hősiesen küzdő lengyel nép elbukott. Koszcivko a 
szabadság hős 1794 október 10-én — ezelőtt 145 évvel — 
a Maciejovice melletti csatatéren megsebesül, .Finis Poloniae" 
kiáltással lováról lebukik, fogságba  kerül, ezzel Lengyelor-
szág sorsa eldőlt Katalin cárnő legkegyetlenebb tábornoka 
Suvasov Varsót elfoglalja,  hallatlan mészárlások között, mire 
az egész nemzet letette a fegyvert,  most az orosz, porosz 
és osztrák hatalmak 1795-ben az utolsó vérsze.zfldést  aláir-
ták, Lengyelországot végleg felosztották  s letörölték Európa 
térképéről, mint iüggetlen államot. A lengyel nép elvesztette 
szabadságát, de élt nyelvében, hitében és reményében tovább. 

A világháború végeztével felosztást  végrehajtó nagy-
hatalmak összeomlottak s Lengyelország, mint uj állam köz-
társasági formában  újra született, lévén a kiterjedése 35 ezer 
km., lakóssága pedig 33 millió. E 33 millió lakósságból 
körülbelül 21 millió lengyel, a többi ukrán, ruthén, orosz, 
zsidó s körülbelül 1 millió német. Egy nehéz helyzetet te-
remtett a VerszailesBÍ szerződés az ország számára. Német-
országot kettévágták s egy kijáratot, úgynevezett korridort 
alkottak a Balti-tenger felé  Lengyelország számára Danzig 
városát a népszövetség védnöksége alatt a Visztula torko-
latától nem messze szabad kikötő városnak nyilvánítottak. 

Az újjászületés öröme rövid ideig tartó volt, ma ÍBmét, 
fegyverben  áll, hogy mi lesz sorsa, az a történelem titka. 

Csiky  Mibily,  lic. tanár. 
— Meteorologlal megfigyelések.  Augusztus hó maxi-

mális hőmérséklete a hó 4-én 29*5'. minimális hdmérséklete a 
hó 30-án 1°/, volt. A legkisebb légnedvesség a hó 25 és 31-én 
16*/,. Uralkodó szenk. Keleti és Nyugat. Csapadék a hó íolya-
mán 10,7. mm. — A legjellemzőbb e hónapra ami az utolsó 4-5 
évi megfigyelésektől  teljesen eltér a légnedvesség alacsony 
foka,  ami a hossza heteken tartó szárazság jele. Eddigi meg-
figyelésünk  szerint oly kevés esó. mint e hónapban, nem volt. 
A 30-áa oly rohamosan leszállott alaosony hőmérséklet a Ma-
rói mentén a fagypont  alá jutott. A krumpli és egyébb érzé-
keny nOvények elfagytak.  Meteorologia áll. OheorghenL 

M@BI. 
A nyári hónapra beszüntetett .Uránia" mozi újra meg-

nyitotta a kapott. A fo'yó  hó 9—10 megnyitó mOsorán A BŰNÖS 
megható és fordulatokban  gazdag dr&ma keiül bematat&sra. 
Folyó hó 16—18-án Az ÖRÖK TITOK, az 1938 évi euoharlsz-
tikos vUágkongresszas, nagy vallásos filmje.  Fedák Sári, Sulyok 
Mária, Lehotay Árpád éa Harsányl Rezsővel a főszerepekben. 

H I R E E . 
— lakolni birok. A gyergyói medence egybás-

kösségelnek hitvallás oa iskoláiba tömegesen iratkoznak 
be a tannlók, ugy hogy aa állam által előirt létaaám 
teljesen biztosítva van. Ea kösaönhetó népünk, főleg  a 
saülők öntudatot magatartáaának. 
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őszi gondok. 
A msl nemzedék élete olyan gyorsan telik, hogy 
aem veszi. Tavasat nyár, nyarat óaz, ma]d tél 

követ a az Idő ugy elröppen fölöttünk,  mint egy tova-
suhanó árny. CcSk a vésses, nagy, nehés nyomása 
marad rajtnak, ami beletU a lelkünkbe, szivünkbe, 
agyunkba, egész gondolatvilágunkba. Ugy klBajátltja 
ezt a rövidre ssabott emberi életterhet, hogy nem Is 
jut essünkbe élni. Ha ea a ml nemsedákünk as élet 
alkonyán majd (föltéve,  aki megéri) vlsssa gondol as 
átéliekre, aa emlékeaésak atlnavarában, nem lát majd 
egyebat gondnál. Mint zivataros égen a gomolygó, sötét 
fellőjek,  ugy fognak  tttnnl előttünk ezek a gondévek, 
melyekbe alig vegyül dorüt jelentő napsugár. 

Mindenkinek van valami gondja, buja, ami BÖtóttó, 
kilátástalanná tessi előtte a jövőt a boraadással töitl 
el a lelket. As Idei ősz a a közelítő tél olyan véssas 
bizonytalansággal áll előttünk, mint még soha. Pedig 
sz ÓÜZ ast jelenti a gazdaember életében, amit a ke-
reskedőnél a decemberi évsárlat jelent. As egész évi 
verejtékes munkának gyümölcse ősare érik. Aa ŐBS a 
betakarítás, a télre való felkéssülés  Ideje B ha as egéss 
tavasz és nyár munkáját Itten áldása kísérte, ugy 
bőaeges jutalmat, jóleBŐ megelégedettséget vált ki 
belőlüak aa őssi munkák összegezésekor felállított 
merleg. 

Igy volt es hajdan jó békeidőkben. Da nem ebben 
a ml zivataros békánkben, mely most huss év után 
faibotulásaat  fenyegeti  az egéss főid  tekét; hanem abban 
a boldog idősaakban, amelyet ml aa öregek meséiből 
ismerünk c»k s amely mesékre a fiatalabbak  bizony 
uakizoT hitetlenül csóválják a fejüket,  mert nekik a 
mai küidalmes kenyérhajsaában minden már hihetet-
lennek tűnik. As ő életük már a létfenntartás  gondjai 
között telik el. Ezjk a gondok pedig különösen lerhe-
Ben tornyosodnak elénk as idol ősz küaaöbén. 

Az egéss OBstendő a bizonytalanság jegyében saj-
lott s ha most összeszámoljuk, hogy ml minden kell 
még a házhoz, bizony nagyon be kell oSBBuk ast a 
nehezen Bs&raett garast, amit ez egéss évi keresetből 
hangya módjára félretettünk  a hobszu télre. Iskola, 
taiidij, meleg tuba, lábbeli gyermeknek, felnőttnek, 
tankönyvek, trkak, Bib., egész vagyoat követelnek. HM 
még boi mirad azután a többi foutoa  téli hoimi, aml-
nsi a beasarzási Ideje mlcd ősara eBlb. Tttz fa,  teli 
főzelékek,  ilazt, cukor satöbbi olyan összegbe kerül, 
hogy nagyon Bok szegény ember nem tudja azt mind 
egyszerre beszerezni. 

Máa években nem is volt es olyan nagy baj, 
mari vaiehogy volt télen Is. Valami kereset csak ke-
rült. A gezdának hozott a fa,  Iparosnak, kereskedőn dk 
meg csak volt forgalma,  mirt hiBsen amit aa egyik 
foglalkozási  ág hozott, azt elköltötték a másiknál. Igy 
B-dagéUüak egymásból, kölcsönösen kiegészítve egy-
mut. De most olyan nehés idók kezdenek járni, hogy 
sem az egyiknek, Bím a másiknak. A háborús han-
gulat a fatxporloi  teljesen leállította s a csiki etdó 
nom vándorol többet mssszl tengorentuira, hogy rizsét, 
aavit küldjön gazdijának cserébe. Ha nem fogy  a fa, 
aem fogy  a rizs, kavé, cukor s sir a kereskedő, sir 
ai iparos és meg á l minden. Bam az egyik, aem a 
másik usm boldogul B együttesen olyan aggodalommal 
uézoek a bizonytalan tél eiébe, mint még soba. 

Mi lesz, bogy lesz? Mit hoz, milyen nyomorúsá-
got rejteget azámunkra es a förgetegesen  indulé ősa? 
O yan találós kérdés es, amelyre nem igen lehet ma 
fcdni  feiblútet.  A világ sorsának Intézői elszabadították 

ej viiigegéBt, a masodikat e nemzedék eletebon a 
a megpróbáltatásokkal teli időben egyetlen támaszunk 
a uit egy jobb jövőben, amelynek el keil jönnie egy-
koron a mi aaámunkra la. A jobb jövőben való hit s 
L.Í  e$ymi.s iránti bizalom ad lelkierőt mlndaion meg-
proUáiu'áiok elviselésére, amelyek ránk várnik a 
amily.knek ea ősaön eiébe nézünk. B mindenek fölött 
tariöuok számot assal, hogy a ml szűkre ssabott éle-
tűmben a dolgok történéseért felelősséggel  nem tar-
tanuk. Mi szegény mindennapi gondok közt élő em-
beres caak eszkösök, apró sakkfigurák  vagyunk a nagy 
játékosok kezében, de éppen u a helyzet, a hasonló 
uoruU>k egymásrautaltsága kötelez bennünket, hogy 
ÓSEZ üarieunk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
. K l tudja h o l á l l m e g " . . , 

A busa éves bizonytalanság kezd va'.ósággá válni. 
A bábom ördöge elszabadult B Burópa fele  vértengerbe 
borulva küzd egymás ellen, a tömegek előtt ugy szól ®n 
Ismeretlen a érthetetlen Ideálokért. Emberek ezrei hal-
nak naponta a legrémesebb halált s éppen azon apák 
flM,  kik maguk ia végig csinálták busz évvel ezelőtt 
ezt a asörnyü játékot, éppsn Ilyen énhütetlenUl a ^pp^n 
olyan csömörletes kiábrándulással a végén, mint ahogy 
ast a mostaniak tenni fogják. 

Nem tudjuk, nem Is tudhatjuk, ml hosta moat e 
gyilkolást as emberiség fajéra,  hissen ml apré 
paranyok, jelentéktelen staUsaták vagyunk azon a nsgy 
színpadon, ahol most es a véres Bainjáték folyik.  Egy-
előre nem Is vagyunk s talán nem is lessünk részesei 
a vérangsésnek s mégis borsalommal tölt «1 bennün-
ket ez a ssemünk előtt lejátssódé tragédia. 

Aa elmúlt huss esztendő alatt állandóan voltak 
háborúk a nyugtalan föld  valamely táján. Da esek a 
helyi jellegű klsebbBserfi  gyilkolások a napi élet ke-
serves robotjába fulladó  embermlliiókat oly távolról 
érintették, hogy alig éreatünk komolyabb ssivdobba-
nást. Bs a világhatalmak versengésévé fajult  lengyol 
Bgy azonban olyan közel áll az összes kis népekhez, 
a nagy összecsapás uele olyan köaeliői urlat banaün-

bet, hogy nam tudnnk megilletődéssel vegyes borsalom 
nélkül elsuhanni fölötte. 

A semlegaa orsság semleges polgárának minden 
tárgyilagosságával figyelve  aa eaoméayaket, nem tudunk 
biráiatoi mondául a hatalmak fölött,  kik ezt a kiszá-
míthatatlan lavinát förgeteges  vérbefutó  u'jára elindí-
tották. Da Önkéntelenül ia eaaíiakbs jutnak a gyermek-
kori olvasmányok, Arany Jánoa örökarlókü Toidijáiak 
oly sokatmondó sorai: 

„Repül a nehés kő, ki tudja, hol áll meg, kit 
hogyan talál meg". 

— Kinevésték a Nemsetl Ujjáaaületéa Aro-
vonalanak megyei tUkaralt, A hivatalos lap a 
uapakbaa kösöite a Nemsetl UjJáísÜleiós Arcvonala 
megyei titkárainak névsorát. Cslkmegyébon az arcvonal 
három kategóriájának titkárai lette*: 1. Fdldinlveiés 
es kéalmnnka: Dr. Max Campian gyorgyósaentmlklósi 
ügyvéd. 2. Ipar és kereskedelem: Bărbat Octavian 
cslksaeredal Bsossnagykoreskedő. 3. Szellemi foglalko-
zások: Toodor Anaaiasiu ügyvéd, jeUnleg Gyergyó-
BseatmiklOB város polgármestere. 

— u j rendőrfőnök  Csíkszeredában. A caik-
sseredal rendőrség uj főnökévé  Fodor Laurentiu voit 
nagyváradi rendórkvesatori neveztek kl. Aa uj rendőr-
főnök  mar et is foglalta-  hivatalát. A közönséggel vaio 
érintkezésben nagy aönnyabtoégot jelent, hogy a ma-
gyar nyelvei kitűnően baszbli s különben is régebbi 
müködosi körsétából Igen jó hírek előztek meg. 

— Megkeadte működését aa adofelebbe-
aési bizottság. Baepiember 7-on megalakult ea meg-
kezdte müsodasél a céiavármegyei adofeieobeasal  bl-
sottság. A bizottság elnöke Gardaa Gbeorghe lorvéay-
saakl elnök, aorsbuzás utján kinevezett tagjai a keres-
kedők reazerői: Biroai Octaviau, Bjrmanu Márkua; 
iparosok: Biró József,  Fenne Feranc; házadé ügyben: 
Neamtu Ejul, ifj.  Pupp Karoly. — As adófoleboeaéai 
Disoituág naponaint tartja úleübit délután 4 órakor a 
peuaügyigaagatOBág épüteiabbn. 

— Esküvő. Lázár Klári éa Kibdohó Tibor folyó 
hó 3-an tartottak esküvőjüket a gyergyóBzeutmikiósi 
örmény saartartásu római kuthiiiUu templomban. 

— A gyergyoBsarhegyi Egyhaakösseg köz-
gyűlésé. A isapozban ttzarodgyan megtartott egyház 
Hozadgi közgyűlés egyhangú ieiitaBeddBsei Pál (íioor 
dr.-t valatzioita ba tz egynasmegyei tanácsba kep-
viaelőjanok. 

— Saombaton nom tartanak vallásorat. 
A nemaeiokiataaügyi miniaziar rendaielet adott kl, 
amely sseriat aa iscolákbau ne taruak ezantul azom-
baion a valiasóráka;. A rendelet Indokolása satrim 
megaiiaphást nyert, hogy a lekeúzek a szombati vailíia-
okiatás miatt kenyieieu.k voltak eih&nyagoínl vagy a 
vallásoktatást vagy padig a vasaruspi ieieaiisatuioitai 
kapcsolatos parocuiai kóttiiezeiliieg<siaet es eaárt iüi-z-
kedert ugy a miniszter, nogy a szombatra klíiizou 
vallásorakat • taetuok ogy mu&ik nap^rd tbgyak át. 

— Oyaanrovat. SZÍUÍO Aibwriû  BZUI. Prcd* 
Maria, 50 ovea aerâ»aa, foiyó  évi (zaptemb^r ho 7-éu 
meghalt Cdikazenümren. Tdmeteae szeptember 10 ta 
ddiuiau 3 órakor ieaa. 

— Marton Bala maroshavisi plébános at-
helyeaeae. Mirtoa BJÍÍ. atueiyezeit pljDaaos haiyére, 
Aoraham MiuOa Koiozsviir külvárosi kaptául neveziök 
M.Í maroB&uvist pieDánossá. Aa uj plébános oeiklutaab 
aaepiember hó 3-an d. e. 10 órator, a nzentmise alatt 
lörienl üundp l̂yes kerdtek Köaóli. 

— Hegint alaaaparodtak a koldusok. A 
koldulás vaiMkogyau egebz küíuu ip^rr^ idjiodJtt bzen 
a vidaken. A úetenkéut kötszer BBütdáu es szombaten 
mogjeleuó, óaidők éta magaaokott hasi koldusainkon 
kivu' az utóbbi ldőoen ugyaaölva minden nap akt>d 
egy par oiyun mliküdveiő koldus, aki végig hazaija az 
iiasaes üzleteket es a iegüZiimermotlenebb módon erő-
Bsakoljtt kl as emberek zsebéből a páiinkúra valói. 
Astán meg asszonyok akado&k, kik meztelenre vetkőz-
tetett gyermekeiket küldik tiaietról-Uslelre, ők pedig 
aa uccuról irányítják ezt aa emberi irgalmasság klaaák-
mányolaséra menő hadműveletet. Jó volna, há a rendőr-
ség egy klasé megfigyeioa  ala venné aa ilyen keten 
kinézbfeü  kolduBOkat a re<idai teremtene egy kicsit 
uoben az iparban, amelyik uamcaak kereskedőre és 
iparodra aat ve kellemetlen, hanam a közönségben ia 
roBsa óuant váii ki, ntm 1B beszelve arról, hogy meiy 
nyire roatja az ucca köpet egy-egy ilyeu atvonniú, 
kirakatok eión leaengő koidua nad. 

— A kapoaata mérsékli a sianvedélyeket 
Hacken, dáu tudós, a uövényl táplálékok élettani és 
pBzicboiogiai halasat visgálla. Érdekes megállapítások r^ 
jutott, ameiyek aaeriat a burgonya ssliárditja a Jelle-
met, tuiBOti fogyasztás  esetén azonban epátiát és 
Baeilemi kósömboaBegbi idez elő. A kelkapcBztáva) 
kapcsolatban aa a tapasataiala, hogy elősegíti a kitar-
tást éB hatarozoitBagot aa embbr lelkületűben. Ezzel 
ssemben a sóidborao feiüielesBOget,  sekélyes érzelme-
ket, a nőknél pedig frivoiitáBt  6B flortölest  eredményes, 
A aóidbab, a profeszor  szerint művészi gondolatok 
előidézője, a fehérbab  pedig előnyösen hat az idsg-
azendsserre. A paraj ailiiolag energiát, szilárd cél-
indatosságot mdmenyes. A káposzta evése pedig 
— szerinte — kitűnően alkalmas a különböző ssen-
vedelyek mérséklésére. 
. _ - Megjelent a „Klaállat tenjéntó" legújabb aaáma. 

Ax Erdélyt Magyar Uazdaaigl Egylet klad&aában meeieleiiâ 
ludélyl Uazda mellékleteként Gr. Teleki Adkm axerkoaztteében 
kiadja a .KlaUlcttenyéaztl" olmQ aukfolyóUatot.  Az erdélvl 
magyu kiuáUmttenyészték ezen a j aajtóoiganoma ezentnl ott-
honában keresii fel,  « y • Ulnal, mint vtreal kerttalajdonoa ia 
klailUttenyéaztá aMtuetilt egy olyan aMkolkkekbeu bAvelkedA. 
gaadigon lUnaztr&lt éa dla<eaen kiállított Uppal, unalyhez 
kaaonló magyar nyelven Kidélyben még nam Jelent. A lap fel-
oiau bato mű, nyul, aalyamhanyó, kutya, maoaka te kOlOnfála 

madarak, ga lambok , atb. t e n y é i z t é s e t a k a r m i n y o . i a e , e g é s r z i g . 
teve viumlnt a dlaz-, kanyha-éa gyttmOloakartészet « 0 n 
kSdÍMit «mslveket a tenyéaitöknak. Illetve haalkert ulajdo. 
" a t ^ m T n t n e m b%at/,oa kerrfezok.^k  tadn-ok kel, ;hoz, 
hogy mankáiuk eredményes lehaaa?n l K y vette az h. M O t . 
r ^ o l d . n l a bármilyen kwáll.ttenyisztésajl, 

EíJélv maeyar klsállattaayéaztól _ 
dija 120 la^ megjelenik m.ndei bó 15-«n és megrendelh^.S 
Erdélyi Gazda kiadóhivatalában, Claj-Kolozsvár, Str. R.gali 
16. ez&m alatt. 

— Az Brdélyriaai Méhésaegyeaület Ingyenes mótié-
aaetl tanfolyama  aaeptember 11-iae helyet t 24-én keadodik. 
Az E M. E. álul szeptember 11—21 napjaira hirdetett inKyj-
nea méhéBzstl tanlolyam Idejét az egyeattlot gzoptemoe; td 
24-til október hó 5-ig totse át, amely iiitézkedéaéról ozuton ia 
érteaiti az érdeklódőket. A tanfolyam  Ingyenes, ősapán a bcira-
tásért üzetendd 100 lej. Előadások osak a délutáni órákban 
vannak. ÉrdeklAdni lehet az E. M. E. titlárl hivatalánál Ulaj, 
Str. AjgaiA 16. 

— SOCIETATEA de VÂNÂTOA3E din MEKOUREA-
CIUC va ţine adana.-aa generiia ana^ i )n ziai de 23 Septem-
vrie a. o. Iar In oazal, c& adunarea nu va ti In număr, ei aa 
va (Ine '-n ziua do 30 Septemvrie a.o. ca orioe num&r d j membr> 
prez nţ , la ora 18, In looalul Gefiiulai  (Jomaroi«n(ilor, in Uis-
tnurantul .Daoia",ca următoarea ordine de zl: 1. Ueschidaret 
aduntrll prin preşedinte. 2. Hsportul saoretaralui. 3. K-.po tal 
Gomislunel da Control. 4 Întocmirea bugetulai pe anal 1939. 
5. Alegeri» Direcţional noul şl a Cons. ia ul nou de Admini-
straţie. 6. Propuneri. (Ele ae vor lnaluta Oirtcţiund În scris, 
ou 3 zile Înainte de adunare.) 

— A CSÍKSZEREDAI VADÁSZTÁRSASÁG folyó  év 
szeptember hó 23-án, határozatképtelenség eseten lolyó évi 
szeptember hó 30-án, 18 órakor, tekintet uéUill a m^gieleut 
tagok számára, tartja évi rendes köigyillését a KiresKjlói >iöc 
hely.ségóben a nD<kaiaa-é&teremb-m, a^ aláobl tárgyaoro^attal: 1. 
Elnöki megny.tó. 2 Titkári jelentés. Ü. Számvizsgáló b.zjitság 
jelentése. 4. Az 1939 évi költségvetés megál.apiias*. 5 ÁUdla-
nos tisztújítás. 6 indítványok. (Ezek 3 nappal a gyűlés előtt 
Írásban benyújtandók az igazgatósághoz.) 

— Leányok, aaaaonyokl ingyenes háztn.-tisi és gazda-
sági kiképzést nyerhetnék az E. M. U. £ vezetu^j aUtt ren-
dezett hathetes ndl ház artáai és gazdasági vándo.-tanfolyamo-
kon. Tanijiyamot mlndazoaban a közsegekben rendez Er-
délyi Magyar Gazdasági Egyesület, moiyekbea a kózeégi gazda-
kör az alábbi eiőfeltételekut  biztosítja: 1. A résztvevő növen-
dékek létszámának megtelelő tantermi heiylséget, kellő beren-
dezéssel, konyhát, kamrát. 2 tanárnők részére bútorozott 
kzobát és mindezeknek a helyiségeknak szilkségszerinti {ütését 
és világítását EzunklvUl g jndosnod'k 24—30 jelentkező össze-
liásáról. A réeztve'/ők az általán ÍÓZÖCÍ cs elfogyasztott  ebe tek 
nyersanyagainak megtérítéséül az egész tanlolyam tartamára 
500 lejt üaetn-jk. A t^niolyamok résztvevői az összes háztar-
tási és vat.ási munkákat — a felsőruhák  kivételével — gya-
korlatilag sajátítják el, mlg a női Hivatás körébe tartozó, 
állattonyesztes;, kertészeti, baromtitenyésztést, cjecjiQmőájioiási 
és gye.-mekueveiést szakismuretek köréből elmeiet\ kifcepzest 
nyernek. A tanfolyamra  vonatkozólag részletes felvilágosítást 
ad az E. 11. G. E , Olaj, Strada Rogalft  16. sz. 

N e m l e e i i S r a o s ó l o a m a n n i l 
I R ö v l d . I d ő a l a t t e l l s é s z ü l . ! 

Első és egyediili göz örökhullámositó 
(Dauer)-gep Csikmegyében. 
A n. é. hölgykózönsegnek tudomásába hoaom, 
hogy nagy anyagi áldozattal, sikerült nekem 

egy 1939 t i p u s u külföldi  g ő z ö r ö n h u i i a n o s i t é g é p e t beszereznem. 
Eaaal a géppel 3 örökhullámositó gép áll a 
nagyérdemű hölgyköiónaég rendelkeióaóre. 

Saives pártfogásukat  kérve : MigitSOhaé (Mimi). 
(M.-Ciuo, Löffler  gyógyszert árral szemben.) 
JbTa iaa . a a a e l e g r I K é n y e l m e s ! 

C S I K I A K I 
Hellwigh Jánoa vendógiőjét Brassóban a 
Dareatyei ufról  az I. G. Daoa—Hosszú-
neoa 213. szám alá, a hadbíróság épülete 

mellé helyezte át. 
Elsőrangú konyha, kitűnő kűkűllőmenti 
fajborok,  flekken,  vargabélsa. ^feg 
Gyore, pontos kiszolgálás, szolid árak. 

Ha ott jártok okvetlenül keressétek fel. 

Fekete félfedelH  kooai,  erdőló  szekér  és egy pár 
Jóra  való lószerszám eladó.  Érdeklődni  lehet 
Kalfás  József  vendéglősnél,  ez Ipártestüleii 
vendéglőben.  3—b 

C I «a /-I r\ Ix • Emeletes- ős földszintes  házak, épületes t l d U U K . belsőségek, kaszálók, Tasnádfürdőn  1 azép 
telek, elköltözés miatt. Calktaploozán egy 

3 holdas belsőség épületekkel Érdeklődni a Vákár-űzletben. 

8 MODELL KALAPOK H 
M t i a s á p o n k é n t n j f o r m á k  o l o s ó 

M VKNCZ1L TANÁRNÉNÁL 
Q ü g y a a c t t k é s n O l s e k n a i a d o a -

í iomf t  k a l a p o k « l a ó r s a d f i 
M i a z y a g h . e s a á K d á a á v a l . Katsp»!': 
| | átaiakiiéae a iegrftvidebn  iiiő a a t ; . 
£ 2 Msroursa-Ohio, í . O. B r a t i a a u ţ t f tua&a-
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