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Â „Paris Soir" Bncuresti-i Mósitása. 
,E?y k'hal;g8tás aa uralkodónál" cim alatt a Paria 

So!r cikket köaöl MkWdStt tudósítójának. Ju'ea S^uer-
elnrek tollából. Ofelsére  márványpalotájában, dolgozó-

«obéjársk biza'mbs légkörében fogadta  tz újságírót. 
\ fzoba  abtskal tágas térségre nyitnak, hol moat uj 
kerteket fognak  Ültetni, melyeknek tervel már késien 
vsnsak. Aa uralkodó munkaruhában fogadta  as újság-
ot, pH megírta, hogy Őfelsége  caak rövid caapatssem-
lekre hagyja el a palotát s állandó érlntkeséaben van 
miotaterelvel és tábornokaival. 

Őfelsége  n . Karoly király. 

Őf  laíge sslves volt háromnegyed órás brszélge-
:s6t ei g?dé'yesnl nekm — irja a francia  újságíró. — 
Ar uralkodó által mocdottakból ismét kitűnik, bogy 
Ramáela királya bátrac es világosan látja as európai 
helyzetet 

Aa események és jelentőségük kommentálásának 
íHi pc Arm -sd Ctliiwcu r.ln'.eet-rpinökTe hámi. aki 
a következő Interjút adta: 

— Románia, amely nyugodtan békepolltikát áa 
reorganizációs politikát követ, vára'lanul a szükségle-
teknél éB a bevallott céloknál jóval nagyobb csapat-
moidulatokst látott. A mi részünkről is Intéskedesek 
váliak tehát szükségessé határaink blatonsága érdeké-
ben. O yan dolog es, melyben nem ferhet  semmi két-
po». Kt'elentem: a npon, melyen Románlát támad át 
foţji  érol védekezni fog.  N m számit: kl ellen, meg 
fogjuk  védelmezni területünket tróink határain belül. 

Rimául a harcolni fog,  tekintet nélkül a háború 
er-.dmenyeire, Bzem elótt tartva a történelemmel éB 
Dbmaetüok sorsával szembeni felelősseget. 

Alá kell búznom a mélységesen megragadó len-
dületet, mellyel a hívásra több koncentrált tartalékos 
osztály vála» zolt. A hívottaknál háromBSor többen jelent-
keitek Iue, ez bizonyltja a fegyelem  s a basaBzeretet 
czeüeoét, amely megannyi reália erő. 

— Van valamilyen kapcsolat aa utóbbi napok 
eseményei és a román-német megegyezés köaött? — 
kérdezte aa újságíró. 

— Nincs — jelentette kl Cálinescu minlssterelnök. 
— A megegyezés szövegéből világosan kitűnik, hogy 
Románia sokkalta többet tud majd termelni terményel 
és különösen mezóg; zd«aá&i terményel értéke éa meny-
nyiaége tekintetében. Biztosítva a fegyverek  szállításai, 
melyekre szüksége van, ugyanakkor biztosítani fogjak 
Németország Import-szükségleteit la. Paozlnk csereér-
téke utyanu marad 

Kimáela hidegvérrel, nyugalommal éa határozott-
néggai tekintette a válBágot — fejezi  be cikket Ju ea 
8>Uíi w in. — A hírek, hogy a román-nemet megegye-
téa monopollummal lenne egyértékü, nem felelne»  meg 
a dóságnak éa Igaztalanok. Ha a többi oraaág nem 
érdeklődne e kereskedelmi piac iránt, caak akkor le-
hatna saó monopoliumról. Eilenkeaő esetben aaonban 
Románia kereskedelmének megoszlása a termesaetea 
földrajzi  törvények aaerlot fog  történni a nemet biro 
dalom között es saomaaédaival, valamint a nyugati 
nagyhatalmak között ia. 

Inteakedéa a konoentráltak érdekében. 
A loocsntráltak család] álnak megsegítésére a Jagy-

tauk egyetértőben a hitelintézetekkel doatároztt, bogy 
elhslssttja a behajtási éa végrehajtási inttz «edeseket 
siókkal a bankadóaokkal aaemben, akik koncentrálva 
vannak, a koncentrálás Időtartamára.  H -soníó íntéake-
déa»ket léptetett életbe a pénaügy mlnlsater is, amany 
nylben felfüggesztette  a végrthajtáEOcat a koncomra 
láara behívott kisemberekkel aaemben. Az adóbehujiOb 
azonban változatlazul tovább folyik  a megfele.ó  szer-
vek utján. Aa Igaaaágügyminlaater ugyanakkor rendel-
kezést adott kl, hogy a folyamatban  levő bírósági tár-
gyalásokat amennyiben koncentrálásra behívott embe-
rek ügyéről van saó, hivatalból halasszák el, a kososat-
rálán bafejeaéd  ldépeutjáig. 

Krisztus panasza. 6. 
Kedves Testvéreim I Ti engi-m Nagynak bivtok t's 

nem saolgáltok nekem. 
1. Minden teremtménynél észlelhetjük azt a merő 

törekvést, hogy nagy akar lenni, törtet a magasba, A 
fú,  fa,  virág magas saárba szökken, hogy nagyobb le-
gyen. Rovar, állat növekszik, nagy leas, A kis ember-
palánta is napról-napra nő B hatalmas tzíl«mber leaz 
belőle. Minden munkájában nagyra törekBzik. Az angya-
lok kezdtek Osszülelnk folytatták,  nem elégedtek meg 
nagyságukkal, hanem többre vágytak, olyanok akartak 
lenni, mint aa Isten. Bábelben ia aa unokák égig akar-
tak epiieci tornyot, bogy nevüket naggyá tegyék. Miodea 
fiiakéval  végaódölt Aióta foi/tatódik  állandóan a titani 
munka: legoagyobbhoz, a Magasságbellhez akarnak 
hasonlítani. Mind csódóe jut. 

Mlndea törtető B akarnok keservaaen bevallja: 
Caak Isten aagy 1 Mivel csak e.iy Isten vau, azért egyedül 
ciak ó nagy. Juisa sposztMa óta folyton  halljuk a 
esarnyrasaegsett törpéktől. Győztél Giii.el, vagy más-
kép I Csak Isten negy. Mellette mludoyájsn törpék, 
apró, kis teremtmények vagyunk, mégha müuzárnyakou 
a levegőben járunk. A törpe c hegy tstöa ls törpe. Elé 
gtdjen m?g az ember azaal, amit hten az ő nagysá-
gabói ad neki. Meri a Sieatirás ttzerint s Nála néisfií 
semmit sem tehetünk, ellenben Vele mindent keresztül 
vihetünk. M tr aa IB nagy ki»Dntetep, hogy ertelmünk a 
Bzabad akaratunk van, hogy szóba állhatunk Vale imád-
ságban. Nagyobbak vagyunk a töt, bi fóidi  teremtmony-
nei, pedig sokan erőben, tettben metsae felülmúlnak 
isinket M«rt mi ez ember ? Kevéssé vagyunk kissnbek 
aa angyaloknál, dicsőséggel ÖS tisztelettel körülövezted 
ót a ÓBSS9B keséd a kotasai fóie  helyezte a rábízta, 
hogy uralkodjék felettök.  Ez aa ember földi  legnagyobb 
nagysága. Tóbb uem lehet. Istenbe lenni képtelen, mert 
a teremtmeny önmagát nem mutatja fel  Boba. 

2. Teremtő minden teremtményébe beleoltotta aa 
ösatöm, bogy a kisebb a nagyobünas szolgáljon, ü^yia 
van. Subordlnacló, alárendeltaeg van a nagyvilágban: 
ea eavany a. növényeket, a^venyek aa állatokat, miud-

'három aa embert izsigájs. Mindegyik a nagyobbnak 
engedelmeskedik. Csak I>ten nagy. Akkor BB emour 
mUri nem aaolgálja 0 . hűségesen, miért vonja kl ma-
gat aa alól? 

Szent Kristóf  mikor még pogány volt, mutatta 
iimalt B kijelentette, hogy a legnagyobb urnák szolgái. 
Ugy hallotta, hogy a kiráiy a legnagyobb ur, aaért 
szolgálatába állott. Egy lakoma alkalmával mikor az 
brdögöt emlegették, a király elsápadt. Ea nam lehet a 
legnagyobb ur, ha fel.  Aa OrdÖg meile szegődött, Userte 
mindenhová. Kristóf  látta, hogy a keresztet messae 
elkerülte a remegett aa ördög. 41 atm lehet a legna-
gyobb nr, meri aa nem fel  senkitől asm. A remeteiéi 
halottá, hogy a kereszten a rajta függő  Jaaustól felt 
aa ördög. Krisztust szolgálta, mert megtudta, hogy ó 
legnagyobb ur. Mag testi erejével is szolgálta, amizor 
a via eieodorla htd helyett aaját vállain vitte ál aa 
uuaokat É.ő komppá lett Isteaért. Mtkor Jazust kis 
gyermek alakjában átvitte, igen BUtyoa volt a kérdeate, 
nogy kicaoda. Mikor megtudta a nevét, Igen örült a 
Jézus kérdaaere, hogy akar-a megkeresztelkedni, kaaa-
aégeaen, sslves-örömeBt fogadta  s aaért Kristóf  Krisz-
tus hordoz) lett a neve. 

Testvérek, CBak a legnagyobb urtak ssolgáljatok. 
Da eat tegyetek becsülettel: teljes szívvel, teljes leiek-
kel, teljes elmével s minden erővel. Inennez aaolgaini 
nem megaláso dolog. Krtaatuat saoigá>ni = uralkodás. 
Mari caak addig van jogunk uralkodni a főid  teremt-
menyein, míg Istennők Bzoigalunk. H. ezt nem tesszük, 
a teremtmények sem aaoigamak nekünk. Mari minden 
hatatom onnan felülről  von, Istenben van. Az alapia. 
Jjzua mondja: Aki kiest, jojjon noaaa s nagy lesz.— 
laienazolgalst a nagyság útja. Bzspen fejezi  El eat az 
egyik temetői emienó: 

.Meghalt. Sírirata ennyi: 
Nagy volt, mert aaolga tudott lenni.' 

Cálinescu miniszterelnök: beukolója apo l ta i helyzetről. 
Bucureşti március 28. 

Armand Cálinescu miniszterelnök elnökletével már-
cius 27-én folyt  le a szenátusban a Nemaetl UjjáaaBle-
teal Front legfelső  tanácsának üléae. Cálinescu minisz-
terelnök ismertette a hdysetet, hangoatatva, bogy aa 
alkotmány évfordulója  alkalmából mondott beaaéde óta 
jelentós váltosáaok történtek a nemzetközi életben. 
Csehszlovákia megszűnt és ez után Magyarország ma-
gához csatolta Kárpátalját. 

— Kárpátalja kérdését — mondotta Cálinescu 
miniszternők — még a mult évben elénk halyeaték. 
Ei alkalommal aat Indítványozták nekünk, bagyjnk 
jóvá e tartomány annektálását a ml több, aaámnnkra 
ia javasoltak bizonyos előnyöket. Ml elutasítottuk, ki-
jelentve, hogy Románia nem érthet egyet egy vele barát 
éa szövetséges állam érintésével, a kijelentésnek, mely 
azt bizonyította, hogy Románia lojálla éa őszinte aaövet-
ssges, moráils jelentősége volt. A legutóbbi események 
alkalmával Karpálalja kérdése Ismét felvetődött  Há-
munkra. Mi iámét a legnagyobb lojalitással, de elővi-
gyázattal viselkedtünk Barátságos semlegességet taan-
altoiluuk Msgyaroraaág iránt és mladösaae néhány ka-
tonai egyseget küldtünk békelétaaámmal aa éaaakl ba-
tár közelébe, bogy biztosítsuk a menekültek beöaönlé-
Bével azemben területünket és hogy a harcok no ter-
jedjenek át romáa területre. 

— Rimánla magatartása ellenéra március 14-én 
értesültünk és meggyőződtünk róla, hogy Magyaroraaág 
fzélbakörü  katonai előkéssűieteket teu, mosgóaltott őt 
hadteatet és Rtmánla határánál, a Saamos és Maros 
völgyében összpontosította aaokat. Kormányunk nam 
hagyhatta meglepetni magát az eaeményektól a ezért 
meglette az lntázkedéaekat, melyeket aa állam biatou-
ságl érd ükeivel egyeaónek tekintett. Biső Borban közölte 
a külföldi  kancelláriákkal, hogy elvagyunk határoava 
határain* megvédéaére. Területének integritásáért — 
folytatta  CallneBcu miniszterelnök — Románia harcolni 
fog  bárki elten, minden erejével a anélkül, hogy mér-
legelné a harc eredményét. Szent örökségünk van, 
melyet előd. lek teremtetlek. Kötelességünk megtartani, 
bárm lyen áldoaattal. Barmi lenne az eredmény, a tör-
ténelem fel  fogja  jegyeani elhatározásunkat a független 
életre és bátorságunkat ennek megvédéaére. Hogy aa 
elhatároaáa hatékony legyen, fegyver  alá saóllitoltunk 
több Urtalékos korosztályt, kiegeaaltve ezáltal a hatá-
rok biztonBága érdekében saűkségeB erőket. Aa oraaág 
megragadó lelkesedéssel válaszolt a hívásra. Aa embe-
rek siettek a kaszárnyákba. Aa első napokban 8—4-aaer 
többen jöttek, mint ahányat koncentráltak. A népnek a 
különösen a fö'dmiveBBégnek  oa a megnyilatkozása log-
beszédesebb bizonyítéka a nemzeti büszkeség érsésének 
éa a rendelkezésünkre álló reália erőnek. 

Két éven át két nagyböjtben elmélkedtünk a lü 
becki aaeaeaeg)háiban miható márványtabiara róii 
paosBsokkal, melyeket aa Uf JJBUS joggal teez a teremt-
ményeinek, az emberetnaa. MaiyaegeB, nagy lgczsagoi 
lartaimazaaC, aaert hasznos lenne, natöbbaaor «.ó «en-
nék ezeket, eioivaznót s megfontomók  azokat- M>rt 
mindegyik végére nyugodtan odateheijttk a refrant, 
«maiy olt utoljára olvasható: Noha egykoron oroara 
elaarhoatak, ne okoaaatoc engem 1 Moudd, laiau ok 
nélkül panaaakodik aa edea J « U A ? Nem ígaaságos a 
panaszt. ?1 Tegy róla, nogy ne ugy legyen 1 

P. Réthy Appollinirvz. 

Phllipps Uitrasol ultraviolet lámpa költöz-
ködés miatt o lcsón e ladó . — Cím a 
kiadóhivatalban. 

Armand Oalineaou minlssterelnök 

Cálinescu mlnisaterelnök eaután a román—német 
gardasági megegyeaéa nemrégi megkötésének ksrdáséro 
tért át: 

— Miben áll ez a megegyezés? Ml a jellege és 
milyen kapcsolatban van a legutóbbi nemaetkBai eae-
ményekkel? M*g kell említenem — mondotta —, hogy 
a tárgyalások februárban  kezdődtek, olyan kortzikbaa, 
mikor a köaépaurópal válság még nem tört kL A tár-
gya'ások kezdeményezése és lefolyásuk  tökéletesen 
rsndas jellegű volt s a kát ország közötti árucsere 
természetes rendezésére vonatkoaott. A két szerződő fél 
kijelentette, bogy b * k é B célokat követ. Hsllottam, hogy 
egyes körökben aat kérdeaték, hogv o körülményekben 
biztosították-e aa eraaág gaadaaágl függetlenségét.  Jogos» 
nak tekintem a kérdést, mert valóban es a gond nem-
•etüak vitalitását láttatja, a saabad életbea való ra taaa-
b o d á s á t . Pdggetlenségűnk megcsorbításának kérdése 
akár osak egy pillanatra aem merült fal.  Bi nem la 
aarBlhststt fal.  Elképzelhetik, kegy mist s k s r m á ^ 
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veaetője, nem fogadtam  volna el egy Uyen vitát. É« 
különösen nam tettem volna án, mintán egy éven ál 
harcoltam a belső rend blatosilása érdekében éa a 
politikai alakulatok klkflaaSbölése  érdekeben, melyek 
meggondolatlan cselekvéaekkel voaaélyeatették volna 
eat a függetlenséget.  Méltányos gazdasági megegyeaéai 
csináltunk, mert ml magnók megtaláltuk érdekünket 
Bgyan'ö alapon tárgyaltunk, ahogy aa termésaetes la 
volt. Éi Illatosítottuk gazdaságunk szükségletei!. Ter-
mésaetes, hogy as egyesmény alkalmasáaaval Nemet-
oruág 1b megtalálja egyes fontos  érdekek kielégítését 

A miniszterelnök ezután a megegyezésnek a gaz 
daságl életre való hatásáról beszélt : 

— A munkások munkát találnak, a nyersanyagok 
közalt piacol. Az ipari termékek, melyek be fognak  Jönni 
as országba, olcBóbbak lesznek. Ezeknek az előnyüknek 
elérése erdekében komolyaa dolgoanunk kell, mezőgaz-
daságunkat és Iparunkat urvssarüvé, raclonallaálitá kell 
tennünk. A megegyezés fegyver  és repü.őgépaaálllláao-
kat Is elóir s jelentékeny hitelt blatosll aaámuakra. A 
megegyezés alapelve a kölcsönös gasdaaágl csere 
egyenbulyának megóraése, A fizetések  Németországból 
Románlába éa viszont a régi flzílsal  megállapodás alap-
ján fognak  történni. A lej viszonya a márkához válto-
zatlan marad. A megegyezés nem fog  prejudikálnl más 
államokkal való kereseedelml kapcsolatalukban. Románia 
nem korláloahatja árucseréjét egyetlen államra. Bgy 
ilyen helysornak politikai követkesményel lennének. 
Semmi ilyen monopollum-kérésl nem formuláslak  meg. 
OondoBkodluak, hogy világosan kifejeseare  jusson, hogy 
as nj megegyezés nem savarja a többi cserékel. Cse-
lekvési szabadságunk teljesen biztosítva van. 

— A kormány tudatában van, hogy teljesítette 
kötelességét — vágasle beszedet Calinescu miniszter-
elnök — A kormány sikert éri el, Beglieii müködes»-
ben a leikek megbeiülése és a morális fellendülés 
müvében, mely az utolsó évben megvalósult. B nélkül 
a mű nélkül, nem tudom ml leit voina aa eredmény 
(É jenzeB.) Ma nagyobb nyugalommal neahetünk aa eae-
menyek fejlődése  elé. 

Calinescu mlnlsstere'nök besaédét lelkes éljenséB 
követte, majd Gafeucu  külügymlnlsster emelkedett szó-
lasra, aki szmien nagy bessamoióban ismertette as or-
Bság helyzetét 

Márton Áron erdélyi püspök eskütétele. 
E.dóly uj pilspöke Marton Aron folyö  év 

mároius hó 28 án tette le az eskttt a bucureşti 
kirafyi  palotában őfelsége  II ik Károly kesébe. 
A hivatalos eskü után Marton Aron a kővet-
kező bessédet intézte as Uralkodóhoz : 

Felség 1 
Mély alázattal és alattvalói hódolattal je-

lentem meg Felséged előtt, hogy mielőtt a 
gyulafehérvári  római katolikus egyházmegye 
jogszerinti vezetését átveszem, Felseged kesébe 
letegyem az előirt hűségesküt. 

Felséged kegyes engedélyével az eskü-
tétel hivatalos aktusát egyúttal ünnepélyes 
aktusnak ls tekintem arra, hogy Felség íd eiőtt 
hiveim hódolatát is bemutassam, — igénytelen 
személyemre nézve pedig legmagasabb utasí-
tását átvegyem. 

Egyházmegyéin népe a király iránti hű-
ség és királytisztelet hagyományaiban nevelő-
dött. Az eszmék, amelyeket ssent vallása eléje 
állított és életszemlélete a világról, az életről, 
annak jelenségeiről és értelméről, nevelése és 
megfontoltságának  alapja, amelyet maga ala 
kitott ki, megtanította arra, hogy az életnek 
az igazságos törvények adnak Bzilárd keretet. 
Ezért a király személyében, aki a jog és igaz 
ság legfőbb  letéteményese, életének és érde-
keinek leghívebb őrét — és Isten után leg-
főbb  Urát látja és tiszteli. 

Eszmék és érdekek kíméletlen harca, ami 
hatalmába kerítette volt a közéletet, megron-
totta aa embereit egymásközti viszonyát és 
ennek következtében főképp  a nép sokat szen-
vedett. Lelkén a nyugtalanság és a bizonyta 
lanság érzése vett erőt, Felséged országa né-
pének j&vát tartva szemeiótt, elhatározta, hogy 
a lelkeket megszabadítja a rájuk nehezedő 
aggodalomtól — és népei számára uj korsza-
kot teremt: a jog és igazság, a béke és a rend 
korszakát. 

Krisztus országának, — amelynek egyik 
szerény munkása vagyok én is — ugyanezek 
as alaptörvényei és ugyanéi a célja. Köteles-
ségemnek ismerem tehát, hogy ezeknek aa 
igazságoknak az érvényesítéséért tehetségem 
szerint dolgozzam. 

Jól tudom, hogy az államhalalom gépese-
tében jelentéktelen tényező és Felséged nagy 
szabású tervei saámára jelentéktelen erő vagyok, 
de jelentéktelen erőmet is ssivesen ajánlom 
fel  a Felséged által hirdetett munka, as igazság 
és béke, as egyetértés és szeretet — Krisztus 
örök igéjének beosületes szolgálatára. 

Hivatalos hódolatomat Felséged előtt be-
mutatva, alázatosan kérem királyi támogatását 
egyházmegyém, hiveim és igénytelen személyem 
asámára. „ , x , . 

A Mindenható Isten áldja meg Felségedet, 
hogy nemes ssándékait tudja valóra váltam, a 
kormánysás súlyos feladatait  tudja szerencsés 
befejeséshes  juttatni, hogy ssámos éven át 
törhetetlen erővel uralkodjék és hogy ssive 
hó vágyát: a haza felvirágoztatását  tudja meg-
valósítani. 

Az Ur ajándékosza meg bőséges áldásá-
val Felségedet I Éljen a király I Éljen a fel-
séges Uralkodóhás I 

Márton Aron beszédére meleg szavakkal 
válaszolt a király és támogatását Ígérte ugy 
Márton Aron, mint hivei Bsámára. 

„ C O R S O " 
NŐI F O P R A S Z A T 

t ö b b év i k ü l f ö l d i 
praxissal rendelkező 

uj női fodrászt 
kapott I 

Országőr—Társadalmi és katonai előképzős 
közötti együttműködés. 

A folyó  év március 6-án tartott értekezleten, amely 
az Országőr szervezet bucureşti székhizábsn folyt  le a 
nemzfltnevelésügyi  minisztérium, az Országőrszervezet, a 
Társadalmi Szolgálat éa a katonai előképzősök vezetőinek 
részvételével, a kővetkező határozatot hozták : 

1. AZ ifjúság  nevelését fiak  részére 13 és lányok 
részére 21 éves korig, az országőrök életben levő törvé-
nyeinek alapján, egységes keretek között az iskolák és 
országőr szervezetek végzik. 

lláa szervezet vagy intézmény nem terjesztheti ki 
hatáakörét felette. 

2. A nagy nemzeti ünnepekst a kormányt képviselő 
helyi hatóságok égisze alatt rendezik meg. Ennek aikeréért 
a saját elemeikkel közreműködnek az összes intézmények. 

Az Orazágfirazervezet  a nemzetnevelésügyi minisz-
tériummal közös egyetértésbe)}* megállapította, hogy a jövő-
ben áz összes iskolai ünnepélyeket az Országőrszervezet 
keretében rendezzék meg. 

3. Az országőrparancsuokok ezentúl csak nevelő cél-
zattal végezhetnek társadalmi ankétokat. 

4. A társadalmi programot, amennyiben meglehet való-
sítani az országőrökkel, mint irányelvet éa előkészítést a 
későbbi tevékenységre, az országőrszervezet alkalmazza 
saját elemeinek felhasználásával,  mint azt az Országőrök 
törvényének 9. cikkelye előírja. 

Az általánoa munkatervben, amely a társadalmi szol-
gálat által megállapitott helységek kultor éa egészségügyi 
színvonalának emelését célozza, az orazágőrazervezetek tagjait 
az időnek és kárnak megfelelően,  csak az országőr parancs-
nokság által adott és a társadalmi szolgálattal előzetesen 
létrehozott rendelkezések alapján működhetnek közre. 

6. A knlturotthonokban a gyermekeknek, serdülőknek 
éa ifjaknak  irányítását az iskola, az Országőrazsrvezet éa 
a katonai előképzés végzi. 

6. Azokban a helyiségekben, ahol úgynevezett .Soly-
mok" és „Arcau-ok vaouak, a kultúrotthon végrehajtja a 
testnevelési szakosztály egész programját, mint az orazágőr-
azervezetek alárendelt egységei és ebben a munkában meg-
őrzik a hatáskör különleges jellegét, mivel az ő tevékeny-
ségük tradioiókon alapszik és le van fektetve  az illetékes 
szabályrendeletekben. 

7. AZ együttműködési kapcsolat megmarad a vezető-
szervek éa az illetékes parancsnokságok között, habár min-
denik megőrzi a maga teljes függetlenségét. 

8. A tanári kar tagjai, kik az Országőrszervezet 
keretében dolgoznak, tevékenységet fejtsenek  ki szabad 
idejükben máa intézményeknél is, de főfoglalkozásuk  az 
országőri munka legyen, amelybe az öaazea iskolák ifjúsága 
belekapcsolódott. 

9. Különböző gyűlések alkalmával a tartományi veze-
tők külcsönösen meghívják egymást a keresni fogják,  hogy 
kapcsolatot hozzanak létre egy etorosabb együttműködésre. 

10. A katonai előképzős növendékek, akkor is, ha 
betöltötték 18. életévüket, a középiskolák keretében köte-
lezve vannak országőri munkát végezni a hét egész folya-
mán, kivéve csütörtök délutánt, amikor ia eleget tesznek 
a katonai előképzéa gyakorlati nevelésének. 

Ezeknek ruhája az országőri egyenruha a megkülön-
böztetésül a katonai előképzős jelvénnyel egy szalagot visel-
nek a balkarjakon. 

11. A katonai előképzőa növendékeket, tekintettel 
korukra éa iakolai tanulmányaikra, valamint országőri mun-
kájukra, aemilyen formában  nem használhatja fel  más intéz-
mény, caak a nemzetnevelésügyi minisztérium és az Ország-
őrszervezet 

12. Az egyezmény ezen összes pontjait tiszteletben 
kell tartsák az itt feltüntetett  intézmények szervei, hogy 
igy elérhető legyen a teljes összhang ós a közhasznú együtt-
működés. 

u . H i a . 

A mult hét. 
A megnyllatkosások Borrendjében március 2!U. 

•ste D tladier francia  miniszterelnök IB m e ^ u 
Elmondotta a nemzetközi helyzettel kapcsol a iOB bM|I 
dét. Leszögezte, hogy a francia  nemaet kítiéshT 
'Sva látja a világban elfajuló  fegyverkezési  vara».'' 
Kijelenti, hogy a francia  nép gyűlöli a háborút 
ban el van határoava, hogy amennyiben rákényaíJlít 
megvédi szabadságát éa Jogait. Ebben a teklatetba. 
Franciaország határosott és veBaély növ»ked4gé,l> 
erőinek nlivelésével felel.  A francia  hadsereg n «v ? 
egységes abban, hogy a francia  nép eszményeit 
védelmezze. Daladier bessólt arról, hogy az uj eatmA' 
romlásba döntik a világot. Nem Ismeri el, hogy H ^u 
got sz erőszak rendesse el Csak a jog és i®aHA 
szellemében lehet a világ nyugalmát mjgteremtJ 
- fejeate  be baszidót Daladler. m 

— Eţy hónap híjával három esztendalg tartott • 
spanyol polgárháború, emaly március 29-au vú^t éri 
Spanyolország valamennyi még köztá'saxágl k»z3n !e«< 
tartománya sserdán meghódolt Franco tábornok n c m 
setl csapatai előtt A csapatok bevonu't&k nurV'.leg! 
claba la a oszol leaárnlt a spanyol dráma utolsó fejeiete 

— Rómában, a Foro Mussolíln, háromsíiie,» 
faslssta  előtt beBsédot mondott a Duce, a fasiszta  harci 
légiók megalapításának hussadlk évfordulóján. 

A fekete  zászló körül, melyet 1919 évben ki% 
tem — mondotta a Duca — össegyüitek a lövéazárktk 
veteránjaiból és a fi  italokból alakult c?ap»tok, bc-n 
leverjék a bnm'asrtó etméletaket és felszabadítsák  a 
népet aa 1789 évi vllágesamék káros befolyása  alól, 
E sászló körül esett el hőiként harcolva eê rayl baj-
társ Olassorsság uccáln ée terein, Afrika  és Spanyol, 
ország földjén. 

Máiokra hagyom a feladatot,  hogy fniâllMţ 
munkánk mérlegét a faslamua  első 20 évének máj. 
Ünneplése alkalmával. 

Amit eddig tettünk — mondotta — jelentős, da 
számunkra jelen őaebb, amit ezu-án foţusk  t̂ onl éi 
meg fogjuk  tenni, mert akaratom nem iemer aksdi'.jt, 
meri lelkesedésetek és áldozatkészségetek érintetlen! 
N -m hagyjuk és nem fogjuk  hegyül, hogy lerántson 
az, amit háboruB psslhiSzienak neveznek, tebá*. a hlai-
térla és a félelem  keveréke. U'uik meg van IntároMa, 
elveink pedig világosak: Bir a hivatásos pec fi  Iák 
különösen utálatosak, bár a bébe FZÓ mşjrlehftfisen 
elhasznált s ugy szól, mint egy hamis péoz ns bár jól 
tBmert, hogy ml es örök békét katasstrófáank  tekintjük 
as emberi civilizációra, mégis szükségesnek lar.unk 
egy hosrzu békekorsrakot ennek ezembíri mi<ii«cli-
nak megvédésére és fejlesztésére,  de, noha nemrég 
puhatolóztak, nem tPBtünk semmi kezdeméoycEibt jo-
gaink eliBmerÓBe előtt. 

A külpolitikai kerlngók korasaka, ha volt valah», 
végleg leBárult. 

A Róma—Berlin tepgely Bzétromlo'ésára vagy 
ssétszakltására irányuló kísérletek gyt-n-kiegnk. 

Világos, hogy ami K5slp?urópábau vígba maat, 
végzetes módon meg kellett történjen. 

Világos, hogy mikor egy nép, melynek DiţjBiâmn 
embere s óriási fegyvergyárai  voltak, uem fc'  pas efy 
geszui megtételére, azt bizonyitja, hogy ereit, nagyon 
érett ui Borsára. 

Végül kijelentem, hogy ha megtfríáciH  a teUn-
télyl rendszerek ellen tervezett koaliclo, izeket a rend-
szereket kihívás érné s a védelemről a támadóra ter-
nének át a f  ild valamennyi pontján. 

Nem kérjük a vll*g ítéletét, de kívánjuk, hcjţ. a 
világ értesüljön. As 1938 december 17-Ui j ^ r ^ t n 
világosan fal  voltak sorolva a Franciaország .1 êm-
benl olasz problémák. Ezek gyarmati jellwgli l̂ rdísek, 
egy nevük van B ugy hívják őket: Tunisz, Dzaibuíl 
és Bzues-csatorna. 

B írmi legyen aa események kifejlődése,  kívánjuk 
hogy ne baszWjenek többet nővátek és uiokate-Uif  k 
közötti kötelékebről vagy mái halóidéiriAuns.gokról, 
mert as áliamok köz'ittl viszony ez erő viszonya, m9'í 
politikájukat msghttároasa. Poilükallar. történelmileg 
es katonailag a Földiözl-tenger ólet-ter 0: asíország 
számira. 

As utolsó, da legfontosabb  parancs, coţf 
verkeznünk kell. Vezérszónk as, hoge íoko*zui ag.uiaK, 
hajólok, repülőgépeink számá', miad >n áras, ha fvjirs 
rasat kellene la csinálnunk mludonnei, amit polg-rl 
életnek nevanek J i j a lefcgyveraetteknek. 

B isa4dét a Duci esekkel a szavakkal fejeate  be: 
— H oni, engedelmeskedni éa harcolni, ez volt ea 

marad minden gvőzel'-m titka. 

s T w w ^ ^ w w ^ í ^ ^s ̂ W * SÉ. 

ÍJ MODELL KALAPOK g 
8 tla naponkén; aj formák  olosO 
2 árhut, £ 
* VENCZBL TANÁRNÉNÁL g 

S Dgyajiett káaifllaek  naiada*- Q 

= aomft  női kalapok elaórandft  J 
i u y z i koaaáadáaával. Kalapsk J | 

Italakltáaa a legrövidebb idő alaf.  H 
-Ctno, I . O. Bratlaav (Qtoká- 3 

altuo)-iieoa IU. za., a SArháa köaalébaa. ^ 
tixxzancxiMc^^ 
Karoifalvin,  a kőzaéghita  épületében agy üzlet-

balvieég kiadó.  4—4 
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l Myei tt&sM tanács HMM. 
Csikvármegye kösegéíSBégügyl teoícíf.  Dr. Comea 

«««vei fóorvos  elnökletével március hé 28 án ülést 
f  , ,t emelyben a követkeaő aa Iparosságra különösen 

ontoMten kerültek tárgyaiéira. 
A tanács ülése foglalkoiott  a képealtéahsi kötött 

i („„roBság Iparengedély váltáaával kapcsolatos „mű-
S engedélyek (antoriaatle da funcţionare)  meg-

"i íbb  kUip'foanak,  aki önállóan akarja folytatni  Iparát 
"̂ inarangídélyt kell aaereanle. Bhea elsősorban mea-
01 kanvv aiUkaégea A meBterköoyvet a kisiparos kö-
i«a felmutatni  a vármegyei főorvosi  hivatalnál, abol 
•ek alapján moRSaeral a müködéal engedélyt, AB 
4a«sérU<yi tanács most ea ügyben ugy határoaott, 

STmladaBok a kla'pwosok, akik Igaaolják. hogy 
£med>lyUk régi keletű, azaa Iparukat 1930 év 

' C aa nj i pírt örvény megjelenésóig vagyis 1986 év 
®nrJla 30-lgt megsaakltáa nélkül folytatták,  aaoknak a 
Hkfldáal  engedMvt dljmentesea megadják. Aaok as 

S o k , akik 1930 év után váltottak iparengedélyt, 
Lkat már amugyls kötelezte a törvény eaeknok a 
mgködésl engedélyeknek megssersésére éa ezt a leg-
M esetben kl is váltotiák. A régi Iparosok tehát 
jden különösebb költség nélkül megssereahetlk aao-

lElikúdésl engedélyeket, amelyeknek alapján a 
ggskakamara aa uj iparengedélyeket kiállítja. 

Pe'blvjuk tehát a klslparorság figyelmét,  hogy 
dl önállóan akarja tovább folytatni  iparát, haladék-
omul keadje meg a vármegyei főorvosi  hivatalnál a 
működési engedélyének megaaerzáaét 

A vármegyei egéaaaégOgyl tanács foglalkoaott  a 
rérl törvényssék épületének lebontásával. A régi tör-
Téoysaék épülete, amely az Igasságűgyl palotával aaemben 
fcksilk,  tudvalevőleg a Magánjavak kiaajátltáaával 
jilsml keielésbe került. Aa épületet eaatendők óta a 
helybeli gör. katholikus egyháaköaaég gondnokolja 
Kost a városi tanács kereate meg a megyei egéaaaég-
Bíji tanácsot asaai a kéréssel, hogy mintán ea aa 
epBIet a város köaepén valóaágoa patkányféasek  és 
rgésaségttgyl Bsemponlból la káros, Intézkedjék a lebon-
tási Iránt. A tanács magáévá tette a megkeresést éa 
bttároiatllBg kimondta, bogy a régi törvényt z ik épülő-
iének lebontása Iránti lépéseket beindítja. 

Ai egészségügyi tanács engedélyezte Dr. Búzás 
Márton éa Dr. Fejér fll-tnó  fogorvosoknak,  bogy gya-
korlatokat a vármegye több kösségére 1B kiterjesssék 
M ott rendelőket tartannak. 

ő y c r g y ó i { I ţ t 
M e g a l a k u l t a „ B á r ó Bánffy  G y ö r g y 

K ó k N e f e l e j t s  D a l i r o d a l m i T á r s a s á g ' . 
Bisaárnoltunk már arról, hogy lelkes ko'oz*várl 

éa erdalyl nótakedvelók nemrégiben elhatároaták: .Kék 
Nafelejts"  clm alatt dallrodalmi társaságot alapítanak. 
Aa alakuláa megtörtént éa Brdély zenei életének érde-
kes tömörülése kezdette meg munkáját. A megalakulás 
ban as nj egyesülés dallrodalmi jellege klsaéleaedett 
éa olyan érdekképviseletté alakult át, amely minden 
blaonnyal héaagpótló leaa Brdély nótWBfr  élnek, előadó-
müvésaebiak éa nótakedvelólnek társadalmában. 

A tömörülés Hsdháay Bélának, aa Ismert dalBaö-
veglrónak korelnöklete alatt a napokban történt meg B 
azon a meglelent erdélyi nétaazeraők, aaöveglrók és 
előadóművészek megalapították érdekeiknek képvisele-
tére és védelmére a „Báró Bit ffy  György Kék Nefe-
lejts Társaságot" Aa egyesület «Batlkara a következő : 

Blnök dr. Dávid István, űgyv. elnök Waltar Gyula* 
aleluckök Balttya Horvát Lajos, Rialk Ktfoly,  Tárcsa 
Bertalan, főtitkár  Ss Nagy Bődre, titkár Barátosl Ador-
ján Jenő, főpénstároa  Hidhásy Béla, pénztáros Zsigmond 
Albert, ügyészek dr. Bartha Ignác és dr. Adorjta Dasső, 
ellenőrök dr. Tapsony Endre, Molnár János, Wohlfarth 
Lőrloc. Választmány: Béczy Ernő, Hintós Lásslé, György 
Sándor, Mit hé Árpád, Meaey Elemér, Sattler Sándor. 

Müvéaaeti blsottság: Tárcaa Bertalan, Besik Ká-
roly, Walter Gyula, Msaey Elemér, Barátoai Adorján 
J »6, Baotyorl Nagy Endre. — Aa uj egyesület aaélea-
körű mnnka megkezdését tervezi. Többek kösött elakarja 
késaltenl aa erdélyi magyar nótaaaeraók, szövegírók és 
előadómUvéaaek pontos nyllvántartáaát a nótapályáaatok 
kiírásával, nótaalbumok kiadásával, nótaestélyek rendo-
aésével a közönség figyelmét  fokosottabb  mértékben a 
magyar nóta ápolásának aaolgálatába irányította. 
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Francitr  . 
hneipu 

Apróságok. 
Kgyik este besaédet közvoMtett a magyar rádió. 

A betzád a Szlovákiai Magyar Htaak Mozgalma javára 
rendezett ünnepségen hangzott el. Jsroaa Andor fel-
vidéki miniszter mondotta. Meglepően érdekes volt 
eoGsk a beszédnek egéBz szelleme, hangja éa méltó-
aága. Mi külünöaen, amikor a sslovákoknak kereiztelt 
••tok oiyun furcsa  lépésekre ragadtatták magnkat 
Éppen aaok a tótok, akiknek gyermekei előtt, bogy 
egyebet ne ls emlitaünk nyitva állottak minden Időkben 
» msgyar katho'iclBtiui össses főpapi  méltóságai. Bit 
rso mondhatjuk, ások a tótok, akikkel aohaae bánt 
nmtohán annak a nemaatnek gyermeke, akinek most 
vérére azomjzznak. A besaéd Budapesten hangaott el 
aktor, amikor aa elvakult tótok aat calnálják, amit 
csinálnak. Ütik, verik, a veiük együtt élő magyaraáeot 
es a fegyveres  vérontástól Bem riadnak vlassa. Nos 
eaf-kkel  a tótokkal ssemben ls megtudta őrlsnl es aa 
ünnepi beszéd a maga felaőbbrendü  vonalát. Aat ban-
roatatta, hogy ezek a Magyar háaak nem aa Irredenta 
gondolat siolgála'ában állanak Birhol la épüljek Ma-
jvnr hátak a Kárpátok medencéjében, aaok hirdetői 
snoKk sa örök teteinek, hogy aa Itt élő nemzetek meg 
kel! taiálják az egymáa mellett élő békés munkának 
> lehetőségét. Azok a népek amelyeknek a sora a 
Kárpátok medencéjében köaös életet rendelt, caak ugy 
mdják hi7ntácukat betölteni, ha megbecsülik egymáa 
»ak sajátos ku'tnráját és tlsateletben twják népi érté-
tfiket.  Az elmu't idők Iskolája arra tanit, bogy sürgő 
•en meg kell érteni megmaradásunknak est aa örök 
törvényét. 

Furcsa egy érzés, amit a mai ember átél. A kla 
cmter beleszédült a nagy történelembe a moat UBslk 
* acdrá árral. Tehetetlenül, vakon éa megállás nélkül. 
Klcipjott alóla minden támasa, ami testét-lelkót, aaelle-
n»t e földh'-ía  kötötte s most minden vágya, hogy 
fele-j«I  az előtte ussó mentő azalmauélat, amit a mai 
világrend Irányitól előtte minduntalan megllbbentenek 
As egésa világ vezetéae pár ember keaében öaaapon 
losolt, akiket ujjunkon megsaámlálbatnánk. Ba a pár 
"nber élvezi mozt a történelem calnáláslg fokozott 
P'ryravágyáa kielégülésének m'nden gyönyörét s a 
lo'Zivaló kellékek éssaerü felbaaanáláaával  olyan 
zsonglőrköd̂ nt rendes, a politikai arénává bŐBaült világ-
kupádon, hogy a nésópu^ikumnak. a kiaérleti nyulla 
oagradált kis embernek belessé dűl a feje.  0 yanok va-
Wunk, mim 8 „ y ^ a m e ) y e ţ kénye-kedve szerint terel 
• Pásztor Bko'ról akolra. A nagy vívmányok, a nyájnak 

méltóságra emeléséért foMatott  küzdelme, 
«apán m-ddó áhítat maradt. Madách falanx  rendaaeré-

kialakításáért folyik  a döntő küadilem két véglet 
° l a t t a a kBaépig m i „ t parányi Babonaa>em két malom 

i nf  "Va1 6 ^börgóaében, ott őrlődünk mi, kisemberek 
•Hy történelemben. 

Mindenkire vonatkoalk a Budapeatl Nemaet-
köai Váaár utölagoa v'aumkedveaménye. 

A Budapeett Nemzetközi Vásár utazási Igazolványai alap-
ján 1939 áprllla 18-tól, májas 8-lg vlznm rélkal lehet Magyar-
országra beutazni. A osak ntólag Badapesten megváltandó 
vizámmal, amelynek dl)a P. 2-90, májas 18-lg lehet Magyar-
országon tartózkodni. Akinek érvényes útlevele és vásárlga-
zolványa van, minden mellékkörülményre való tekintet és min" 
den korlátozái nélkül lépheti'át a magyar határt ia veheti 
Igénybe ezt a kedvezményt, — Kivételt ősapán a palesztinai 
honoeok képeznek, akiknek nemzetközi megállapodás alapján 
elAzetes vízumot kell váltanlok. Ezt az elózetes vízumot azon-
ban a jeruzsálemi m. klr. konzalatas agyanossk díjmentesen, 
ősapán a P. 250 Illeték lefizetése  ellenében ad)a kl. További 
lontoa kadvezménv a palesztinai honosok réűére, hogy az 
egyébként elAtrt 1Ö00 pengi biztosíték lefizetése  alól a vásár-
igazolvány alapján a Jeruzsálemi konzulátus esetenklnt men-
tesítést adhat. 

Jugosalávla kfllön  nemaetl pavilonnal 
vess résst a Nemsetköst Vasáron. 

A Jogoszlávla és Msgyarorazág közötti Örvendetes gaz-
daaági közeledésnek egyik jele, hogy Jugoszlávia es évben 
Ismét hivatalos nemzeti pavilonnal vesz részt a Badapeatl 
Nemzetközt Vásáron. A pavllloabaa kiállításra kerülnek Jugo-
azlávlának Összes exportképes mezógazdaságl és lpail termé-
kei, valamint jelleg«etes háziipari és népművészeti készítmé-
nyei. A vásár veze-isége egyébkánt meghívta Tom c Jugoazláv 
kereskedelmi és lparflgyt  mlnlaztert, hogy személyesen vegyen 
részt április 28-án a Badapeatl NemietkSil Vásár Ünnepélyes 
megnyitásán. 

800 000 pengőt boosát Németorsaág a 
Budapesti Nemietköil Vasár német 
látogatóinak rendeikeaésére. 

A nemrég M&nohenben megkötött német-magyar karea-
kadelml sierzidés egyik pon ja as tdegen'orgalml megállapo-
dást tartalmazza E megállapodás szerint ez évben Idegenfor-
galmi oélokra 7 millió pengi fog  a Magyarországra jOvl nám t 
utasoknak megállapított havi réaskontlngensekben rendelke-
zésre állani. Ă Budapesti Nemzstközt Váaár kOzbenjá-áaára 
gondoskodás tOrtént srról, hogy a 7 millió pengAhAl 300000 
pengét s vásár látogatói azámára hasítsanak kl és as erre 
vonatkosó Igénylések kOlOnOsen gvo'S eljárás alapján kerülnek 
ellntésésre. Ilyen módon német érdeklAdAk részérói nagyaráayn 
látogatottságra számíthat a Badapeatl Nemzetközi Vásár. 

Egy teljes h«na«lg érvényesek a 
B. N. V. utassal kedvesményel. 

Külföldiek  a Badapeatl Nemzetközi Vásár utasásl Iga-
zolványai alapján a magyar vasutakon és dunai hajókon enge-
délyezett 50«/, utasáét kedvezményi a beutazásnál 1939 ápr lls 
18-tól, májas 8-lg. s visszautazásnál áp ills 28-tól májas 18-ig 
vthetik Igénybe. Ugyeceiek sz IdApontok érvenyesek a vlzam-
kedvesményre ls, ngy hogy egy teljes hónapig lehet a vásár 
utssásl kedvezményeit Igénybe venni és as utólagos vízummal 
Magysrországon tartózkodni. Belföldiek  a vaantl kedvezmény 
igénybevételével április 22-tAl május 8-lg utazhatnak Bada-
peatre éa április 28-tól májua 14-ig vlíMa. - Az 50«/,-os ma-
írvar ut.zásl kedvezményen felül  a B N. V. utazási igazolvá-
nyai 21 kfllfOldl  államban 20-fi0*/.-oa  utazási kedvezményre 
jogosítanak. 

Lengreloraaég ls résst»esa aa 
idei Nemsetkős i Vasáron. 

A Budapesti NemsetkOzl Váaáron esi évben Ismét a kOl-
faldl  államok egéss sora vesz résst. Ujabban Lengyelország 
S ^ t a " . h S Î S o s részvételét és éitesméstlnk szerint lé-

képpen Idegenforgalmi  snyagot fog  kiállítani. 
AlbánU a Budapesti Nemsetkősi Vásáron. 
Qeraldlne albán klrályn» aaemelyea kívánsága. 

Altzotta Oemlr ur ss .Ibán gazdasági mLnlsztarlum oss 
. . , „ M„nt«.,ani4lveeen |0tt Bidapestre, hogy bejelentse Albá-
^ / „ í í « i ^ o n u T a S - á n megnyíló budapesti Nemzetközt 
v íS^n^Jó ré s ívé t a l éVés ennek részleteit meg be. .élje. AH-
IZ^It  kSzféaeasMrlnt  asslbán király éa királyné nagy súlyt 
sotta nrkOilése királyné hazájábu termelásé-
^ i ^ v W b ^ S S » ^ 1 ^ kliUitéTkirtékan ba rnu l 

tásra kerülnek kOlönbözA nyersanyagok, u. m. fa,  ércek, olaj és 
kAolaj, teztllalapanyagok (len, kender, gyapjú és gyapot) bor, 
azeaz, déli gytlmOlos továbbá az slbán háÁlipar és népművészet 
legszebb mintadarabjai. 

A lakihegyi adó a Budapeatl Nemzetkösi Váaáron. 
Az Idei Nemzetközi Váaár egyik szenzáolója lesz a vásár 

literén (elállítandó 30 m. magas rádlótorony, amely nem egyéb, 
mint a lakihegyi adó klaebbttett mása. Ennek segítségével 
fogják  leadni a váaár terOletén lévA rádló-aiudlóból a kttlöu 
vásári rádió-hírszolgálatot. A Standard pavUlonJában saemlél-
tetA elAadátok berendesésekkel, grafikonokkal  stb. fogják  az 
érdeklAdAknek a rádióleadás, hangerAsltés és kOsvetltéa taohnl-
káját magyarázni. 

Nagyarányú idegenforgalmi  propaganda 
a Badapeatl Nemsetkősi Vásáron. 

Az Idegenforgalomban  érdekelt Oazzes magyar sservass-
tek is intézmények nagyszsbásu propsgandaakaiót indítottak 
a magyar Idegenforgalom  feUenaltése  érdekében. Ennek sa 
akolónak a keretében kalOn hatalmas pavillont állítanak fel  a 
Budapeatl Nemzetközi Vásáron, ahol részt fognak  venni töb-
bek között az OrazágoB Magyar Idegenforgalmi  Hivatal, a MÁV., 
a HÉV. ia >z állami menetjegyirodák, a magyar {óváros és s 
vidéki városok, valamint gyógy- és UdUlAhslysk. Ennsk a kit-
aigtelenOl átQti ere ja propagandának részét fogja  képezni s 
MÁV „fiókkiállitása"  s nyugati pályandvsron, ahol a kilátó-
koosikat, s legújabb áramvonalas Pullmanokat fogják  kUOn 
sínpárokon bemutatni. A rendes vásári belépAJegy iae ia érvé-
nyéé lesz. 

H I R S K . 
— A falusi  maimokban anabad a flnomllsat 

drléae aa Omnopok alkaimabol. Aa illetOkea mi-
oi-zterium rendeiktzsae értelmeben márclua 24 tői kea-
dődőleg és április 6 lg beaárólag a koaelgő húsvéti 
ünnepek alkalmából a falnál  malmokban engedélyealk 
a flaom  buz tllazt őrlését Es Időpontban azok a mal-
mok, amelyeknek tulajdonoaai kiegyenlítetlek a meg-
aatároaott évi őrlési dijat, a húsvéti ünnepek alkalmá-
ból bármely mennyiségben őrölhetnek flaom  bnaallsstet, 
anélkül, hogy maa dijat kellene flaetniók. 

— Sándor, Jozaef,  Benedek, jól booaaptak 
bennünket I H*v italosán már megerzeaett a tavasa és 
mégis március 23 án egéaaen toll idő aaakadl ránk. 
Htjnal óta buli a ha, a havaaesó. A meteorológiai inté-
setek kutatják, hogy mi aa oka a tavasa késésének. 
Esek aaerlnt az oroaa alkaágról kiáramló hideg levegő 
teaal továbbra la téllesaé Borópa időjárását Frandaor* 
aaágban vlharo* éaaakl saél fúj,  igen hideg van éa aok-
felé  havasik. Párlabaa éppen olyaa blaonytalan téli 
Időjárás uralkodik, mint nálunk. Balglnmban éa Német-
orsaágban a napokban már 1—2 fokig  emelkedett a 
nómsrő higanyszála. Lengyeloraaágban napköaben aem 
emelkedik a hőmérséklet az olvadáal pont fölé.  Külö-
nös saenaádója ennek aa ldőjáráanak, hogy Falaőolau-
orrzágban ls találkoaott aa éaaakrél learamié hideg 
levegő a déli melegebb áramlatokkal és ott ls sokfelé 
üavaatk. Hjll a hó Velencében, Firenaében éa Miláné-
ban. O.atzjrszágban teljesen rtka ea aa Idő március 
második felében.  A hideg levegő beáramlása aa éaaakl 
aaéllel tovább tart, Így ahőminéklet komolyabb emel-
kedésére mig nincs alapos reméay, S sodor, Jóaaef, 
Bsnedek, bacsaptak bennünket, még tovabbra la hideg 
aaaakl lehttléaak várhatók éa a nappali felmelegedés 
sem less több 5—6 foknál. 

Töltö-tollak javítását és tisztítását 
vállalja a Yákár-Qiltt. 
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A Nemzeti Újjászületett Arcvonal közleményei. 
m. kflalemény. 

Dr. gróf  Bieffy  Miklós, a N4pköaösség elnöke, a 
Front igazgatóságának tagja, gróf  Teleki Ádámmal a 
Nápkoaó8B>ig elnöki ÓB a N. U F. legfőbb  tanácsának 
tagjával a saervea43t ellenőrző u<juk során március 
hó 24 éa Tordára érkeztek, ahol felkeresték  dr. Gá< 
Miklós volt kdpuiaa ót, n unitárius egyház fögoodno-
kát, aa lBmert magyar vezető fárfiut.  Dr. Gál Mikié" 
kószBéggel elvállalta a tordamegyel szervez íst és rövt 
dosen előterjeszti munkatársainak névsorát, Tordárói 
dr. Siáss Pálhoz, as BOU, elnökéhez gáltői otthonába 
látogattak el. Aznap délután Gyulafehérvárra  vették 
utjukat, ahol Pjpp Dinlla királyt helytarló ÓB dr. RoBca 
Pater vesériltkár uraknál tettek látogatást. Es alkalom-
mal a Marosi tariományhos tartozó magyarság külön-
bje IdÓBí̂ rü kérdéseiről folytattak  megbassélést. Este 
Mértoa Aron római katholikus pÜBpÖK vendégszeretetét 
elveetek. — Másnap Brassó felé  lndnlva ulbaej tették 
N*gjsi«bent. — Brassóban Szabó Bénivel, dr. Síel* 
Bélával és Kacsó Sándorral léptek érintkezésbe. Saabé 
Báni, aki BrsBBÓ magyarságának közbizalmát élvezi, 
vállalta a szervezés muakáját és ez alkalommal as 
ottani magyarság különböző kérdéseit ismertette. 

IV. azámu jalentéa. 
Március ho 27-én, hétfőn,  mint ismeretes, gyűlést 

tartott a N. U. F. legfőbb  tanácsa. Magyar tanács-
tagok jelen voltak: dr. gróf  Buffy  Miklós, a Népkö-
coaség elnöke és a Front Igazgatósági tagja, dr. Szász 
Pál a F.-eat Igazgatósági sagja, gróf  Teleki Ádám 
báró Jósika Janoa, dr. Konopi Kálmán, dr. Mlkó Luzló, 
Biabo Biul és dr. Miió Imre. BMegsegttfc  miatt távol 
létükei kimentették báró SzantkereBZlhy Bála éB gróf 
Teleki Ernő. Gyárfás  Eiemer jelenleg katonai szolgá-
latot teljealt. 

Március 28 án, kedden a Front magyar Igazgató-
sági és tanáca tagjai kösel két órás kihitiigatáion vol-
tak Dragomlr Siiviu kisebbségi mlnlBzternél, akivei 
a megyarság több fontos  kerdeBérői tárgyaltak. A ki-
sebbségi mioiBiier örömmel közölte, hogy a január 17-1 
egyezmcwy egyes pontjti perfektuálhat  nyertek asáttal, 
hogy aa iprlus hó l-l életbelépő áliaml költségvetésbe 
20 mliiló lejt vetlek feí  a romialai magyar felekezeti 
népiskolák államsegélyere. Pothitei alaajâlan vtsioai 
fedesetet  nyer a református  es unitárius lelkesaok 
kongruájáoak aránylagos kiegészítése. Természetes, 
hogy mindoót teleitől résseaedni fog  a Királyhágó-
melléki R jformátus  Egyházkerület la. — A továbhlak 
Borán ujbói Bcőayegre került aa állampolgársági név 
jegyzékből klmaradottak és a nyugd j>sok Ugye. R<-
m*ny van arra, hogy ez a két nagy horderejű kérdés 
a január 17-iki egyezmény ér;elm6ben királyi roudolst-
törvéay utján fog  legközelebb magoldást nyerni. Esen 
kivül még igen BOK fontos  kerdes képeate a meg-
besséleBek tárgyát. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Elmarad aa evangellkns Istentisztelet. 

A fo'yó  ovi tprlii* hó 2 ra, virágvasárnap]»a hirdotetl 
evange'lkua istentisztelet, urvacüoraoszti>s és kocflrmá-
!:ta bitony.alau időro elmarad. Az islentiBz'.elet pontoB 
napjáról az egyházközség lapunk utján ertaaitonl fogja 
a híveket. 

— Zsögöd községet a városhoa osatoljik. 
Az nj közifazgatasl  lörjeoy 194 lk szakasza módot ad 
a \ármeg;el prefektusoknak  arra, hogy a körzetükbe 
turtosó kézségeket, a törvény megjelenésétől Bzémltott 
két hónapon belül elrendezzék Illetve beosztásukat 
szabályozzák. — Eanek a lehetőségnek kapcán még 
Miiiail Vetor volt profaktua  előterjesztést lett aziránt, 
hogy a város közvetlen szomszédságában fekvő  Z iögödöt, 
Csuszuredához csatolják. H r szerint a Bjlügymlulszter 
most jóváhagyta az eiótorjesslást és igy Z dögödnek a 
városhoz való csatolása befejezett  téoy. 

— Aa E. O E. kőagyülése, amelyet óprille 
hó 11-re össsebivtsk, bizonytalan időre elmarad. A 
közgyűlés ujabb összehívásáról a tagokat esabályczírü 
Időben Irtesitik. 

— A helybeli betegsegélyaö pénztár fel-
hívja a város és vldíkén levő összes munkaadók fl'yei-
mér, hogy alkalmazottaik részére, akár Ipari, akár 
kereskedelmi vagy háal munkára vannak alkalmazva, 
betegsegélyző könyvet váltsanak, mert a munkaadónak 
nincs jogában alkaimaaottat alkalmazni a betegsegélyző 
könyv felmutatása  nélkül. A betegsegél) ző könyv vál 
tása munkába lépiB első napjától kötelező, akár képe-
sített, akár fcépásios  néltü i munkásról v<gy Inasról 
van SÍÓ. Ugyanez áil a házi cselédekre és ssabadfog-
lalkozsBuak Irodai vagy más kisegítő ssemélysetém is AUk a kötelezettségüknek nem tessnek eleget, 500— 
1000 lejig terjedő pénzbüntetéssel büntettetnek. 
. — Halaloaáa. Gáspár József  birtokos, 76 éves 
u " ^ * * ' k 0 8 8 1 8 - szenvedés u>án, folyó  évi március 
po 27 ón elhunyt Cdksaeradában. Tametésa március 
& en volt, as egésa város társadalmának nagv réss-
vete mellett 

. -Megverte aa assaonyt a férje  adóssága 
miatt. Szakács Ignác cslkBsectimrel lakós piuzt adott 
köíctön Antii Károlynak. A mai aavaros Idősben bizony 
senki sem tudj», hogy ml történik. Ijy járt Antal Ká-
roly la, akli hirtelen behívtak katonának s Így nem 
tudott gondoskodni a pána VÍ?BZE fi  ütéséről. Szakács 
viszont megijedt éa ssarette volna a pénzét megkapni, 
még mielőtt komolyabbra fordul  a dolog. Bement hát 
Antalnéhoa éa tőle kérte az urának kölcsön adott pénzt. 
As asszony a pénzt visszaadni nem tudta s mikor arra 
hlvalkoaott, hegy férje  katona, Ssakác neki eaett a léi 
I w t o . Büaügyl eljáráa Indult ellene. 

a. 

—Fűrészárut szállíthatunk Magyar 
országra. A most leiárt éa megújított ma 
gyar-román egyezmény saerínt Magyarországba 
15.000 vagon fí lr^&ru  volt bevihető. A mult 
egyezmény további 3750 vagon bevitelét biss-
tositja. A mu't évben megállapított konlinRens 
bö! 7000 vagon!; nem haszaáltak ki és igy 
1939 julius l- ig 10 700 vagonos keret áll 
Románia rendelkezésire. Magyarországon a 
fttbevi'el  lebonyolítására a fairoportőrök  szin 
dikátusánsk megalapítását tervezik az állam 
felQgyelete  alatt. 

— A budapsatl Műegyetemen 1925 óta vég-
zett méroökök feiszóllttatnak,  hogy sürgőin, Írásban 
köz iljék nevüket és elmüket a KöemuakaUgvl éa Köz-
lekedésügyi Minisztorlumoál székelő NosstrifikMó  Bi-
zottsággal. (Ministerul Lucrărilor Publica si al Comu-
nicaţiilor, Comisia de Echivalare, Bucureşti, Bulevardul 
Ellsabeta 27) 

— Feljelentés saabálytalan hajtásért . Bosca 
Patru vasu'i őr, a 60. fzimu  őrház őre feljelentést 
tett felettes  közeg*! u'-ján a helyi ügyéssságen, hogy 
a Mr. C. 92 rendssámu «utóvezetője a leeresz'ett 
vasuil sorompót felemelve,  a vasúti pályatesten álhaj 
tott. A szabálytalan autóvezető ellen eljárás Indult. 

— Hasa aaáaalékoB'adóemelés. A Nemsetl 
Ujj«sztileía6 Arcvonalának mircluí hó 27-lki ülésébe:) 
Milita CanBtaminescu pánzügym nisster beterjesztette 
as orez ág 1939—40 évi költségvetését, ame'v a r>nd 
klvüil hulyeetre való tekintetté 1 milliárd 679 ml;:ií 
lejjel mu ja fn  ül a mu't eFztead-it. Az uj köüsegveté? 
32 milliárd 229 millió lej. A p^nsügymlnlazter klbang 
súlyozta, hogy a hadiicyl költségvetésbe beállított két 
milliárd 116 millió többletet ls csak réssben fedezi 
uj terhekből, a többi összeget az egyea tárcáknál eaz 
közölt megtakarításokból teremti elő. B^elnotctt? a 
pénzügyminiszter, hogy est az uj 1 mlilUrd 15 millió 
lejea szükséglet többleint az Ipari és kereskede mi 
vállalatok velamlnt aaabadfogia'»ozáfURk  m. gadóztatá 
sával Bzerzl m?>j. Eeekbí>u a ka'.egoriMrban nem 1; Bi 
uj adókivetés, hanem a r^gl adókat 20 BB«zilékka 
egţszerUeu felemelik.  Úgyszintén felemelik  bizouyop 
cikkek forgalmi  adóját, a seámla bályeg-llleték-tt Vala-
mint as ingatlan adis-vétoU ez riődéset illetékét. 

— A hivatalos borítékok éa oaomagok oso 
magoláBi módja. A poata vezérigazgatóság kösiese 
szerint a hlvata'oa borítékok As csomagok c-iomagolá 
sáuál a köve kezőlet t^ll a hatóságoknak Btera eiőt 
tarUni: A borítékok eiő' paplrl-ól készüljenek ea gumi 
roiápui tökéleteH legyen, hogy jól leragsdjsnak. A forl 
lókok nagysága tartalmukhoz mérten megfelelő  legyen, 
nehogv szállítás közben elssikvdjanak. Ha a levél 
terjedelmesebb, akkor megfelelő  oagyBágu paplrzKC*-
kóba teendő éB sslnórral átköterdő. Hogy bezárásuk 
biztosítva legyen, s p«plrzscsVó Besjáru még külÖD 
blctodték rAgasztaodó. U-yanigy a zsinór végződésére 
is. Brra ráütendő as Illető hivatal pecsétje végy viaBC-
bélyegzSJe. Ez a módvser alkalmazandó a krzinsegee 
leveleken ls, malytke-. a katural hatóságok kü döflek 
Esetnél a boríték ragasztását 5 biztosítékkal kell le-
sárnl, a boríték hajtáBaluak megfelelő,  n. a hivatalo-
csoma^ok, különösen a nehezebbek éa terjedelmeseb-
bek, ngy CBomagolasdók, hogv azok a sz^Üités nrbéz-
aégeiopk ellenállni tndjsnsk E colból a könnyebbek, 
melypknek tartalma egy darabból van, c«omagoió-
paplrba csomagolandók és ssiueggi-l átkötendők kertBzt-
bon, ngy bogy a BSlnegnél felemelve,  hordozhatók 
legyenek. A nt-trzebb vagy nagy terjedelmű csomagok 
kartonba ÍB prdig lehntőleg vászonba átszőtt kartonba 
csomagoland^k. A tör^kfny  ctom«gok, különösen az 
orvoM vlzsgál&tok cárjaira történő folyékony  küldemé-
nyek fadobozba  c?om»golaodík Az emberi vagy állati 
testrAssekat tartalmazó csomagok külön fémdobozba 
csomagolandó*, melyeket azután fadobozba  is ba kell 
csomago!nl. hogy ne ütődjenek vagy esetleges törés 
eaetón ne okozzanak kárt a többi posUcaomagokbar 
és ne veFZ&lyestessék a kezelő szemelyset egészségét. 

— Hegint aa alkohol. A? alkoholnak népünk 
körében való pu ztltásalrói ngyszólva hétről-hétre köa 
lünk elrettentő híreket. O y»n os a járvány a székely 
olp köriben, mint egy fertóeóp,  melynek nincs sséruma. 
Apáról-fisra  rBged s testllpg-lelkileg tökéletesen meg-
vüdltja aat a szereuc'étlen embetfiát,  aki rabjává válik. 
Eeuttal a Gyimesvölgyéből jelenteni k elrettentő esete-
ket. B«r»zán MIVIós gylmeabükkl lakós mult év dscem-
ber hó 24-én a ssent este örömére alaposan berúgott 
hogy auoAl méltóbban fogadhassa  a beálló (serelet 
ünn«ptt. Oithon a felesége  és édesanyja vessekrd ok 
«ele, mire a berúgott ember petróleummal leöntötte a 
háaát és meggyújtotta. Moat a bíróság 3 hón?pl fog-
házra, kétfZT  lej pénzbüntetésre és politikai jogainak 
három évre való felfüggesztésére  Ítélte. — Aa alkohol 
m&eik Bsörnvü áldozata Főezs G; u a gylmesköz^p'oki 
lakós. aki H4romkn(ra ment doigoani s ott ssltta tele 
magát a gyilkoló méreggel. H u afelé  menet vlhart» 
került a bogy u«héz fővel  a keserves Időben na ban-
dnVo'jon, Tőrvlz havasán egy kalibába húzódott O t 
akadtak rá megfagyott  hullájára. 

— Züllött világ. 0 yan aavaros időket élünk 
hogy aa erkö'csi romlottság már a gyermtkfcor  derBs 
Idejét Is megfertőzi.  Egjre több a gyermekkori bünö-

" y n l ,P i k®B P é <^]a a gyermekek 
elzüllósének B. A. c lkuentimrel 15 esateodős gyer-
mek, nkl Fzüleltől 4500 lejt ellopott éa azután eltűnt 
t>°zu'ról. A csandóra^g keresi. 
K , r * , * k , 1 , , " o b » • • konyhából auo lakaat. C m 

a kiadóhivatalban. 

A t u t a l t U T M i l i l k « s g y « U , 
Az Erié'yl Kárpét EgyesOl<t Cs kf>zíkl  Os2tá v . 

hó 26-ím délntán tartotta rendes évi kö/Byü:ését az 
sat^ídoyél slagró-teleprn levfl  melegedő híz cmt'.et' l, , 
gébsn. A kedv. zA'en idö éa a mo7galma* poht-km leit»**' 
o&ra a közgyalé'tan szép azéma érdetlóJó vett r í s , , í ^ 
véglghttllgnssa az egyosü'et elmnlt hét eszt-ndejin^t 
nyt-irdl szóló jelentest A mnlt évben ngyenls r t vai,°i 
ros Időkben íz  egész országra kiterjesztett ost-oiaâij 
n m lehetett a közgyűlést megtanani s igy az i , e l / 6

 1 ®|«ts 
két eaztendó esszesltett maokájának eredményeiről szitnJl 

Az adatazerQen aaezeállltott titkári jslentís (' ° 
egyíBBIet két menedékházának, valamint a sma< niD£ró ! b 

íejlódését. Ebból megtudjuk, hogy a megye szépen 
Idegenforgalma  alig pár esztendő alatt arra kénya2 9 ru' / <t,i 

fgye-ület  vezetóaégét, hojţy a székely S-ijo legszebb i,Iia,'! 
a bal&nbáoyal heey">kből égnek meredd Egyeskő sz kl. 7 0-
tegében épült menedékházát bá-rol áldozatok árán kih"0?8'" 
Az elmúlt év tavaszán két helyiséggel é9 egy n-pozó terV. " 
bívOit «S egyeskői ház, mlg ugyan»zon év őszén uiabb ÍN 
zatok áiáű lckhatóvá tétetett a sutal melegedő ház " , ' 
téaze, melynek építését egy évvel azelőtt kezdette m , ! 
egyesület. Hogy pedig a tél ta az építő munka jegyénen tü " 
el, a al-aána tigrótornyának felemelését  vették tervbe s n!"" 
minden kezdeményezés, ugy ez ls rövidesen megvau s?!01 

nyeit. Sajnos, a kedvezőtlen hóviszonyok n°m aít»k lehn • 
get az egyesület alzőlnok arra, hogy kdzönsígUnket a m« 
gyobbodott ugióaánooo 40-50 méteres ugrása kk»l evan^ 
ködtessék a megrendezendő székelyföldi  kupa-verasnyen! 

Az elmúlt két esztendő épttő munkája és az elé t » ^ 
mények után szinte hihetetlenek tUnlk a pénztáM jelentés u 
része, mely arról számol be, hogy mindezt csupán > tét i" 
alatt elért 73 ezor lejes kéltség vetés ke;et«in belül akctm 
megvalósítani. Az egyesQlet vezetősége azonban bálával 
elismeréssel jeleotl, hogy ezen összeget túlnyomó résxbeif 
zönságünk áldozatkész támogatásából suerült előte.-em eV'i 
reméli hogy e támogatást az egyesület a jövőben ls hast-i 
mértékben elvezni fogja.  i ' J 

A pénztári jelentés további része felemlíti  még azon si: 

nálatos körülményt, hogy az egyesületnek a bütósápokii ' 
segély Iránt beadott két ésel eredménytelenek iua adtuk E?» 
dűlt függőben  levő Ilyen ügy a városi tanácshoz b<Mdott k'iú 
melyre még válasz nem érkezett, de a polgá in. stc. kemcu 
szebbmenő támogatásáról biztosította az ogyesilkut saz l im, 
megnyilvánuló jóakaratnak már eddig ls száin .s tanújelét aln. 

A mai nehéz viszonyok lehetetlenné teszik az e'.ortvaló 
aeámltást s ezért az egyesület költségvetési előlrányzüta sej, 
jelöl kl határozottabb és nagy vonalubb ciunkitervet, htum. 
Inkább a már meglevő menedékházak belső berendezéseiül 
tökéletesítését, a házak szükséghez mértani k'.Sönté-ét és u 
ingó vagyon általános gyarapítását Írja elő A m iit nyár íolyi-
mán Gábor Áron telektulajdonos á'tal a ezent airei „Bildö:*. 
fürdőn  ajándékozott pareella beépítésére tehát ez érben nem 
kerül sor, de remélhetőleg pár éven belül ott Is EK.E tcuisu. 
ház fogja  várni a kirándulókat s h i a Hargita-fii  dó vezatóaige 
ugyanilyen megértő támog.iást tanúsítana, ugy rönd<s?n cuki 
fürdőink  forgalma  a torista-házak olcsó szállási let- tdaégei te 
az ezeken keresztül megnyíló reklámalkalmak folytán  meg 
tizazereződne. 

A menedékházak h ányának kérdése ugyancsak fölmerül 
a sl-szakosz'ály vezetőjének jelenté «ében, aki rámutatott ar», 
hogy téli-sportéletünk éa az Idegenforgalomnak  hii;ö_8ien a 
Hirglta-fQrdő  felé  való Irány,táBa C'.ak akkor lesz lüht>'.9éget, 
hs ott egy, a turistaegyesület kezelésében levő, min.lon Időben 
befogadóképes  menedékház meleg szobája várja a kiráninli 
Idegent. 

A jelentések elhangzása után a közgyűlés egyhangúlag 
jóváhagyja a megelőző választmányi ülésen jelölt t.sztikart, 
mely a következő: 

Elnök Vámszer Gtéza alelnök Nagy Imre, titkár Uj. Gál 
József,  levelező titkár Berko^lcs Bernát, propaganda-titkár 
Véoaey Oyula, pénztáros Dürr Gyula, ellenőrök T&rsaí Sándor 
Id. és Bakoay Károly, egyt-skői házgondnok Lőrincz Ferenc, 
sutát házgnndnok Trueza Antal, luravezetők Iíj. Korájs Jenő 
és Váthé Jizsrf,  egyesületi orvosok Dr. Bazás Márton és Dr. 
Barkóvics József,  si-szdkosztály vezntők Sshmiút Józs.f  és Nagy 
Rezső, müszakt tanáososok Frank Miklós és Schm.Jt József 
mé-nökök, jegyző Csedő János ügyészek Dr. Pitner Árpid é.< 
Dr. Krőss Péter ügyvédek, fényképészeti  szakos-táiy vezito 
Ifj  Kovács Jenő. Választmányi tagok : Dürr Uyaláné, Id. Ko-
vács Jínő, Gáspár Árpád, Dr. S mkó GySrcy, >agv Ferenc, 
Dróoaa Imre, Id. Kovács Imre, Nedelka János, Lázár István, 
r>aradles Andrásné, Vámszer Gézáné, Frank Mlklósné, Szási 
Oerő, Dóozy Gábor. 

— E L Ő F I Z E T Ő I N K H E Z I Tisztelettel kéljük, 
hogy akik előfizetési  bátraiékaikat még nem egyenlítet-
ték ki. azt postafordultával  aaiveakedjenek beküldeni, 
eUeneaetben lapunk tovább küldését kénytelenek leírtuk 
beaafintotnL 

Hitelszövetkezeti közgyűlés. 
Csíkszereda  és vidéke  hitel'  és ga?deiip 

s?6vetkezet  évi rendes  közgyűlését  1939 évi spry 
lis hó 6 án délután  4 órakor,  határoz»-képtelesiég 
esetén április 20-án szintén délután  4 órakor a 
osikezeredai  közbirtokosság  székházában  tartja 
meg. — 

g Só árus í tásá t 
nagyban megkezdettük. 

Otosó árainkkal nb. vevöközön-
ségttnk rendelkezésére állunk. 31 
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Varrógépek Kerékpárok • 
Alkatrészek I 

GYERMEK KOCSIK' 
nagy választókban Ă 

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. | 
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