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A szervezetlenség. 
A BBer̂ ozMt.Hv'g n=igy erők forrása.  Egy népnek 

«a ért; kő IcgelaőBorbsn abban van, bogy mennyire 
k.'p is erő > R kösöa cél szolgálatára összefogni. 
Am? nyibea bláiiyaik ez adottság anntik megértésére, 
bogy a zervízeUsog az éleinek, a fenm-ir?dásnak  a 
l u'c^át Jaiectl, ak^or a iegeagyobb megpróbáltatások 
kuvesVezbetúBk. 

TojiQ.KÜnk c.íuk látó szsc.mel viesri a romániai 
mbgy^reág e rr.u'.t hus« eB&iendtjîre. N^Briiak ezét 
oio'.ío maguat kórQt es áiUpitaux mjg mit Mremt^tt 
biámua^ra a taer^.'zuiUég, a gazdasági törcörUiuá. 

Cí tkai.-ia semmit. E só pi'iazatra mogállnpithntí, 
hogy svc-tv :a-ttB6g téfilniútobsn  elmaradottak vegyünk. 
NICCIHQ <T kozííssagi érzés olyan méri.̂ kbtn fejlődve, 
hogy tgyciás támogatására egyesítsük, összehordjuk 
kr^jcárniaka;. 

Hi v^iüsi mi segítségre szorul közöttünk, akkrr 
az egyório m;i a koldusbottal. N acsia semmiféla  azar-
v̂ uik, ii-.-, z cányüak, amely hs pillanatnyiig is kisegít 
a •joiorusiţc-oi, Miud<?a£i tátiáaül számié.ődik a maga 
szU< éj £2>irk.<-!ÍK<kűr<;üOi3. L:gíőoíebb gáncsol, roflfli-
lndulatusn blrálgst, de épltéBr̂  senki nem gondol. Sjm 
a maliba», Bem ma. 

Nem tz m-ecáayáí ez a pár sor. Caupán msg-
O ysn eoilâkeztetâa, amaly aat a cait BÍOS-

gá'jd, hogy feiébra*bZ3  a fajban  aa építő összefogás 
köselesscg*;. a fejlSdienek  mai világánál min-
denki látiatja, hogy aíoioak a népeknek k-zében v»n 
& jövő, Mn gyekben minél fejlettebb  fokon  áll az egy-
utB um -^lására Irányuló készség. Mi nem vagyunk 
hOíZisíűk-i* ahoz, bogy Baarvezettea ó'jlick. Swrr.jük 
az egyéci óíoiet. A febar  asztalnál való boszBigetéasei 
tóru-cő/iliniézJaek feibusdu'ásánál  tovább ritkán ju-
t.uüo, Ei Igy történhetett mag aa ls, hogy éppen a 
legnagyobb megpróbáltatásunk Idején elesettek ma-
r:'druu!\ 

Nem akarjuk tovább folytatni  ezt a szomorú 
hibát M at erd ;kcBdégre rámuiatuitr, hogy pi dau: a 
a rz>V3tktzásben rejlő nagy előnyök éa erők is meny-
nyire cem ihinttok m^g minkül. A varmegyuban ailg 
v*u egy-téí uzövüikazóti ösazdfogás.  fii  a romániai 
t a ö t e t i i s u - j moifgiicmcak  most S^p îEzeutgyörgyön 
megtűrtön n >,ty rtiktáravttó Uonepasgáa Cilkvárme-
«ystól m'ndoasaa Kovacj Biiázs ebpsrsaí, Qyörgy 
Gábor csjyfeá  zoai plébánost, dr. Mártoa Lászlót, C-iató 
Ai p id C ii-uzes imre,Bsögyör Domokoa C iikBB9atmihály, 
Keimca B.ila caiítozmaki tagokat iaijut, mint akik 
ÍÜE£&!í egi>üz vármegyénkben egyedül állanak a 
tz jv-ji'vezáa gondolatának szolgálatában. 

Nagyon szegények vagyunk. Senki na felejtse  ol 
meoo1ií3, hogy dűattk elsősorban ml vagyunk sz okai. 
Mi, aulk cem akarunk ráeszmélni arra a uagy lgaz-
l >gra, hogy n szegénységet is szervizéssel 0a össze-
tigjsaal blviselheiővé ebet tduni. Eanak a gondolatnak 
.<ígideái'.Si.bb klútoiezője a: Szövetkeaés, amely leg-
ú.: <t.m S '.fcn  a ctpidrői cgyesitésíra és smsly éppea 
u>Q3S Snp ijEí.üiKycrsyöo la mindan eliHmeráufoire 
iramot i.i.haló tredúiutyt u.u:a;oit íei. Épi ets ma, 
t<mi>or C:lt:várm»gyeben a saervezetíenB^gtink miatt 
££ u;sz i . r j ;U!OÉIU&£ es gyakran t»laikosuuk tekln-
téi> cs nagy vagyonú azékely gazdával ÓB órteimlság&ve', 
iui két hsroin ezer It j lrr.ntl BGiiküégóbsn teljesen ta-
nácstalanul áll, a közönynek és megfásult  csodavárás-
nak a büiiöá tá:osiaa között. 

európai töMem viliarsartai. 
Az • urópai események zajlásában köanyen meg-

föi  dkezUüV; arról, hogy bár a külpolitika részletkér-
dései uj ós uj kspekV>)l örvónylenek, aa európai kül-
politikai kirdísetr ai. pjBl, geopolitikai meghatározói 
ta Isy irésyvon'.ilal ls nagyjában ugyanaaok, mint Bzá-
zadottal esp'6% Ez érthető is, mort Európa folyói 
ma la u<y fo'yank,  mint d'dspálck Idejében. 
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TENNIS RACKBTTBK, labdák, raoket-lack, 
olaj jutányos áron állandóan kaphatók Vákár-
nál. — Ugyanott raoket huroiás és javitáa. 

A földközi  tengeri ut. 
A Fóldiöei-tenger századok óta minden nagy-

hatalom vágya volt. Viszont a földközi-tengeri  hathl-
mak, most Olaszország, mlcdlg Igyekeztek biztosítás-
ként megvetni lábukat a kontinensen la. Esakhea n 
trudiciókhos hü O asaorsaág, amikor baráti száladat 
szó a Duaa-medbucében. A Földközi-tenger kérdései 
közt l«gfon'ojAbb  as olasz—angol ÓB aa olasz—francia 
viszony. EB voltaképpen egy probléma. Anglia Itt ls 
ráazcrul Franciaország erősségére. Anglia föidközl-
langeri biztonságát ma Franciaország erŐBBége jelenti 
Ez a m igja angol—francia  barátságnak. Viszont MUÜBO-
Ijol kl akar törni a Foldkösl-tengarből, amelynek ka-
páját, Glbra'tárt óa Szuezt, Angiia őrzi. Énért foglalta 
9' Abeassiniái. Éi ezért segítette Franco Spanyolordzá-
gát. Hogy e két kipu azéleaabb megnyitása aa olaasok 
részere világháborúval vagy ÓlaBa—frattcia—angol  ki-
egyeẑ Bdel érhet^-e el jobban, a jövő fogja  megmutatni 

A Cseh—Morva  katlan. 
Bismarck a cseh—morvb medencéről jellemzően 

mocdotU: akié Csehország, az loatiaeniülia hegemóniát 
építhet kl Európa fölött.  A háboiu ntán a franciák 
szintén ezért dédelgették Cjahorszigot. Moat Német-
országnak nyiit m:-g ez ut Prága mt-gszáilása után a 
xontiaenB domioálása faié. 

A cssh—morva katianoak m^aU világpolitikai 
jelentőségű pontja a jab'uikai hágó éa aa oderbergl 
va&uíl csomópont. Fontos sstratá^iai kulcs-szerepe van. 
Ez magyarázza aa ősi lengyel aspirációkat. S esért 
sietett Németország U Maehrisch—Oitrau birtokba-
vételével. 

Danzig. 
A Visztula Lengyelország nagy folyója.  A keleti 

Rijaa. Kijárata Danzig. A w .lmari Németoraaág lrre-
dautája elsősorban Danzlgra irányul. Maga Hitler is 
cs.?fc  tla évre kötötte meg 1934 bsa a már falbontott 
némot—lengyel ssersódést, melyet Lugyeloraság szl-
vsüeu fogadott,  mgrt 'Szorjt.o-.oaáorsaág aüöu kctdSött 
biztosítást. Őjdzel kiderült, h.igy Nimatorazág erős, a 
dzavjat h»dj^rjgaaii pedig niaed «ffmziv  értíkj. Nem 
Vdieilen tehát, hogy Anglia a Visztula körül prokla-
málta először, hogy mojdaem ld^goa orrizag hadsore-
gére bízza annak oidönsósét, hadiállapotba kerttijön-e 
az autaut egy kouiinentáiis nagyhatalommal. Bsriln 
már elérte a Breunert, a Danánál lehatolt Dívstnylg 
s bekebelezte a cseh-morva katlant ÍB. Ang.la ugy eral, 
hogyha még a Viaatula-völgyben ia Berlin dominálna, 
bakövetkezaék aa európai nem<il higomónia, amelyot 
aa angol külpolitika mindig a legnagyobb veszélynek 
tartott a brit világbirodalomra nezve. 

Apróságok. 
A Romániai Magyar Daloaszövfetaéguek  moat ért 

véget az öiödik továbbképiő karnagy tanfolyama.  Miat 
érdsikességot emlisjdk meg, hogy ezen a tanfolyamon, 
miat hallgató reazt vett György AkoH gyergyotekeró-
patdki Bsekoly gaada is. Ennél crvsudoteBebb hir a>lg 
akad, ebben a hátkÖBnapl elátünkbsn. Egy székely 
gaada a karnagyképző tanfolyam  hallgatói kösött, aki 
még hozzá nagysserü eredménnyel végzi el ezt a nehéz 
és bizony sok felkésaültBéget  Igénylő tanfolyamot.  Meg 
kell jegyesül eat a nevet, tovább kell adni, hogy meg-
hallja minden aaékely falu.  A falu,  amely alapja a 
javónok. György Akos a magyar dal karnagykápzésén 
részt vett harlanyáa gazda, utat mutat. — Világosan 
ráveaet arra aa útra, amelyre lépni kell, ha óiul aka-
runk. Rivaaet a tanulásnak, a haladásnak és mindig 
caak előre törekvő fejlődésnek  as útjára, mint a bol-
dogulás egyedüli forrására.  Az Ilyen faluban  van a 
jövő, amelyet György Ákosok laknak. Kulturielktt, a 
tudásért lelkesedő, népünk tanítását vállaló emberek. 
Oiyauúk, akik meg tudják érten), hogy a korcsma 
es ncpbutlió alkoholba aülycdt falu  a végett, a halált 
jaieutl. As élet, a jövő ott szunnyad a mi tah9taége<s 
népink lalkének mélyén, caak György Ákosok kelle-
nek, akik rátapintanak éa helyeB irányba lódítják a 
faiut.  Kössönjük György Ákosnak a harlanyáa gazdá-
nak, hogy kimoadult hasúiról, hogy példát mutatott 
és hogy a magyar dalnak apostola lett a magyar 
faluban. 

• * • 

Ebben a rovatban a napi élet ártatlannak látssó 
eseményei kerülnek feldolgozásra.  Olyanok, amelyek 
mellett aa élet elrohan. Észre Bem veasi. As újságírás 
ssámára pedig hálás anyagot nyújt. Akár tartalmi 
hasznosságát tekintve, akár pedig veBsélyességeket 
nem rejtegető terméaaeténél fogva  la. Vagyis, akinek 
ásói megérU, tanulhat belőle és a bíróságnak Bem akad 
munkája utána. Ilyen kösügy aa emberi együttélésnek 
>s a hajtáaa, amit közönségesen köszönésnek nevezünk, 
Aa a művelet, amellyel bizonyos társadalmi kívánságok 
vagy szabályok sserlnt egymást megtisztelni Illik. 
Egéssen beteg dolog as a piíffoskedő  primitívség, ami 

nálunk falé  a köszön is körül divat. Vana*k még jól 
nevelt eabarek, akik napoakénl m^gpanaazoiják tár-
sadalmi életünknek ezt az elkocslaodáaát, Báatj*, hogy 
ember névre hallgató két lábúak egyáltalán nem Isme-
rik ennek a kötolességnek legelemibb törvényeit sem. 
Annnyira elvadultak e téren a .közállapotok". hogy 
mág a leadott kösBöiésjket sem fo.^djá'í.  Vanatt: 
direkt alvajár ilnk, akik keresztül döfnek  minden köze-
ledési jósaándékot. Mit folytassuk.  0 yan paraa idágok 
uralkodnak ezan a terülaten, hogy bármely ÍH;Í:ÍÓ 
szeliem kikéri magáaak aa össiishasonlitást. — Moat 
caak éppsn arról van BZÓ, hogy mit Í6hat tenul a num 
köszönetnek BZBBÍ a blaonv sokszor bántó, elz&násao-
sodó világot teremtő hangulatával Bzembau. Ajánljuk 
aa egymásra való markelésnek áa vlaatis döfésnek 
patentját? Ne csináljuk. Valahogy őrizzük mog éa 
ápoljuk a köszöaést, mint a még egyetlea mag-
maradt kapcsot. Termássuteaen ha nom lobat, saatea-
ként döfai  la lehet, mlndenklnak a köszönésben tacu-
altott egyénisége sserlnt. 

• * 

Nagy dolgok jegyében sajlunk. Széria a világban 
caak ugy torlódnak egymásra a Baeazációk. As aem 
U OIBÓ történet esek koaött a léiegaeUláültó zajosok 
között, hogy Várdai Jkaos foglakozására  uéave zapnj 
„lefeküdt"  az oilonfálnek.  Hogy maanylrj num miu-
dennapoa az ügy, bizonyltja az ls, misaerlut az újsá-
gok nem tudnak napirendre térni fölötte.  Naponként 
ujabb részletei robbannak hasábokba ennek sz eset-
rengető eseménynek. Bizony-bizony nagy ós aaörayü 
becstelenség. Da tartsualí csak sorrend at. - V-in egy 
játék. Kétsssr tlsen^gy ember óa egy labda ajűiaágea 
hozzA A hussonkát ember rujja evymíat éa néha a 
labdát is, egyszeri megszikitáaiisl kétutúr n-gyvanöt 
percig, A játéknak fókeiléke  még a közönség, amely 
ezen hosssu Idő aíatt azzal szórakozik, hogy kat réazra 
szakadva szintén rúgja, akit lehat. És oz az egédz 
nagyszerű egyáUea aat aa egyeilia iacdit igye>k<zis 
két kapunak njkl őrjöngeni, ékea íootball nvelvoa szólva 
vagy itt vagy ott góllá értékesiteai. A kapáiba aa 
őrséget a k;inaok látják el, Aí ő fíledítw  h««?y « 
labda a kapua se kise bá... Hit &órom bslyt vegyuak. 
Esutüak nőse egy iiyen kapus voli, bizonyos Muras 
aevü csapatnál, mint kenyéradó gazdinál. Szolgált 
beciiilittei, amíg lehatott. Vigyázott agoadjalra bUoU 
kapura, mint a azamsfényére.  Nim is volt baj. — 
Hinem egyszer csak furcaa  dolog történt. Vardai Ji-
nos a főiapus  egyszerüeu „lefeküdt"  aa elieofol  előtt. 
AB ellenfél  áital kapujának vezeteft  labdát a legudva-
riasabban beengedte a kapuján. Es most tossâk cso-
dáikosai, mire nem jut péaa a világon. Várd >1 János 
a labdával Bzamboa taauaitoít eae^ udvariaa m<ig.<-
lartásáárt val&ml galaczi Gloria nevü aporiágyidtsől 
40 eser laj vesategetóBl díjat kspott. Ozlet Üzlet. Mjg 
közvetltóBl dij ls szerepal, amelyei ötezer lojbdn ín is 
vett az, aki eat a aaenlália boltot iiyeu szellemben 
kiagyalta. — No hát es as a nagy, hetek óta hui 
mot vsrő hiriapl tém», amelybe ezennel ml i;s bjiy-
szóluak. Es nyíltan a kapus védelméhez az9gódiiaic. 
Viídil Jáuod kapusnak nincs mit sadgyeniuzaie. Hí 
m^g vannak olyan marhák, &klk nagyvenez r lejakdt 
flietnek  ilyen célokra, akkor csak tarméazjíes, hogy 
st megkeresni a kisebb becataienajg. 

A napokban kirándulói jártak a vároaban a mint 
saokás végiglátogatták a város ÓB környék mladoa ai-
veaeteaBégét. Sorra kerültek Z -ögöd, Suta, Somlyó aiép 
ségel a a kagyheiyak meglá'ogAtÁáa után a tárdasáj 
kivonult egy pár üdítő caöppre a majdnem oiyaa hagyo-
mányokat képviselő aomlyoi borsukat magtukinnód r̂e. 
Mily ángy voit azoabm a magrókoayöd )£ük, amikor a 
borvlakutnál agy messzire ragyogó fehér  tábiáu, fukdta 
belükkel eat Írva találták: 

„A borvlakutnál 20 m. körzeten belől aztk-
erekkel megállani tilos. Primaria." 
Hát ez a felirat  Lizony arcába kergette a vírt a kÍBé-

rőkuak is. Erdély területén Csik képviseii a legtömöt-
tebb egységben a magyarságot a a legjellegzotaaubb 
magyar-Bzékely központnak épp^n ezt a megyét tartják. 
S akkor idekerül egy magyar érzéssel, teatvéri szere-
tettel elteit kiránduló társaság, amely a iegmohóbban 
szívja magába nemcsak a táj, de a testvérnép vallási 
ÓB kuhurhagyományáuak minden termékét ÚB min-
den megbicsaklik a somlyói primaria kétségbeejtő 
helyesírási hibáján. Tudtunkkal Somlyón meglehetős 
Intellektuális réteg lakik, amely a közBég ügyeinek 
irányításában ls rásatveBs. Reméljük tehát, hogy a hiba 
kijavítása rövidesen megtörténik ós nem Ismétlődik 
meg az a gyaíásatos herce-hurca, ami pár évvel ezelőtt 
a váróiban egy helytelen magyarságú felirat  eltávolí-
tása körül történt. Ml pedig tartósunk magunk iránt 
annyi megbecsüléssel, hogy legalább ssóvá tettük ezt 
a BzemklBsuró helyesírási hibát és próbáltunk a nyil-
vánosság erejével hatni a megváltoztatásáért. 

Töltö-tollak javítását és tisztítását 
v á l l a l j a a V f c k á r - ü s U t , 
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Hit tartalmaz az elemi oktatásra vonatkozó ni tiraj. 
VT| g e a l a a n VB  a t o m i « k t t t i a l i i . 

Utautstáaok, tanácsok éefelvllágoaltéeokoezűlök  számira 
Irta:  Albert  István. 

Csíkszereda, augusztus hó. 
Az iskoM év k«szöbére érkeztünk. Nemcsak szü-

lők ós gyermekek fcísiülcek  sz 1939—40 Iakolai óv 
mt -'-'E-dijSi're, ban:-m az Iskolaépületek ia. melyeketa 
B'.lialdó .i'-v-t klcalno.-i'ot'iík, tisztaságtól ragyogóvá 
i : t ! t í hogv m-'ltó h-»jlék»l legyenek a tudományoknak. 
A készülődés n gyermekek, diákok résairől csendes, 
tomoy.odó beletörődéssel, a szülők részéről pedig 
szorongó aggodalommal történik: miből tsremtlk elő a 
i?.nit'-at>B íttíyos anyagi eszközei;: tandijat, boanUkást 
koi*ségee, egyenruhát. könyv- és írószereket stb Baa-
r-ücstre a m-gyar psülők, ha még magoktól megkel-
ik ii vcanl, nagy áldosatokksl, de mindig tlpatíaeége-
Bt-n "S b^csü'.ettoi előteremtették az anyagiakat, hogv 
gyermák rézóra megadják azt & kulturíokot, melyre 
a népV^ tís nemzetek vereecyíben olyan nagyon Bzttk-
a?g van. 

Amit t ismeretes, a kormAny teljesen u j alnpoVra 
f  .>kí!--,^ ; a e 'sml és tauitóképaől oktatást a uftbâny  bó-

•ftl.  n?k r'iru'i-Fz'.ésr. BUIVOS hlr.#<?gil j4r. Énért idősso-
riia k isvjnk aa uj törvény lényegesebb intézkedéseit 
ílábbr-íban ir-mertetnl, 

Állami  iskolák  éa kisebbségi  tagozatok. 
A k'rvíny mindenekelőtt lepcögczl, bogy aa állami 

Ííko'á '.b'iri i> tard'ás ny-lve kizárólag román, líegj gvzl 
pzwb-'in, ho?y azokban a hcly)s;;gjţbeo, ahol a kl«ebb-
s;t?' If.fu  n:>gy Bzámban élc9k, — ameDoylben aa 
iífo'i.kU.eii^ek  flztma  legalább 1> busz, ez állam a 
rimán Iskolák melle t a kiBsbbs'g nyelvén tanító isko-
lákat áülihat fel. 

Bfftî en  * tls^hségl tagozati á'lsmi isVoláknn a 
romáu &y•«vai.'fc,  töri^n-IemBek óo RjmíQia fo;dr  jzi 
nsk, Vs..amlat a po'gá-l n'v^lia aarptáaak taniwa 
faltéí=5>Ui  ro sr-Va nyslven eazk?«Hndő, mlg a többi 
;..ciir?v f-a  üJ'ítá nép-la bfcség  nyelvén. 

Az Í •sód l -k'ilik 7 oístáiyuai: ÍH 2 fo'-ozaira 
0->si.to>e: e^óbbfokn  és feicőbbfovn  tagoa/.tchra E őb-
Hne>, rr.'/v"--.";: mţt-iţ* sz áiteliroi ismeretit tcnUA-
«íábét, a ta ii:ss ht ly-íiíek földrajzi,  tlirtánclrcl, WialgsB-
g^tánt, mezőgud-H-á;;! vbzosyainafe  m?glrm;rtoté?ébő! 
„•:;, 4 V/ s.i r^ndjlk- assre, mlg utóbbinak 3 av a tani-
,i;i i d j . Bresk anyaga, roaljf  t »z uj iörv-py .fofcő-
forn  «.:. mi oVí-i'á v: nsVís. teljesen gyrko-Utl.— 
Feiök 'i '-í ors'.á^ f3  dr^jst. va'amlnt f^achságl  Isme-
rat--;' .Martára si:6'Á~a!iö osstályok'-uak ls bivjs n 
tí--r"'t y. mfrt  tsn;;r>r?ak 1 í"r!n': m^z-ííardar.r.glpk, 
iparis'.! í?? e": d^ mlefe,  F.iiva'sbiin a f  «Isífo  n íl'-n ! 

is' o i s nr; !-'< mr-zős;. zdaaigi *:!rp<ket leteslfcw-k  gya-
kori'.ti o - ' C r i j í i r a , mi% sa lprri ért ktrisk'd--.lml 
1-m r».* Í • \sr'ROkbün állítanak f«!  mii' 
hftljc  íb J'ílg'cek kl '.rvtö-. da'ml árnbAzaVat ób 
«»»'*•-• 't. A i . iayianu;ós oktatásin», kttlb'sős .̂'] a ház-
ta?»á i iud&i-'a.ók e'̂ r j ííiiáiára ugy ftlfalos,  mint vá-

háztariá?i tanítást végeznek. 
Ilire  képesítenek  az elemi iskolai 
végbizonyítványok  ? 

At-k a tnnu^k, aírlk az elemi lakold mind a 7 
cs .tú'yá'> Mk;Trel jér!&>£ kl, ugyar.o'vao előayoket elvez-
j>sk, uşi-, H I elvég' S^k VC'VÍ sa alaófokn  szsliskolát. 
Li r?- j"! .:i'i. hogy 2 ;«1 gyakorlat után. ma'yet átír 
köai'zoTn'Ts, akár ma?éav;Vl?.l8'nál szereztek meg: 
E-ir^y-'-'iy - feladá^r»  joget tárlhatif.h  Ha kölöcbö-
z 1 \iz j<i' t̂ aan k, akkor kare9.í«d?lnil. vagy iparo.t 
is^oíé'- ukodlk oaz*á!yáb* ir.^oxha(s»k be. 

A f  ' Sfo'iu  pisml líí'so á'ftBn  az elmíl; »! oktatás 
Bovetu"', r április 30 tsrt, t-áát 6 hóccpon ét, 
p.lg a r.Md idő; e nKred k'k gszdaságo^ban,.vlibo!yek-
b n, vafy  fir  ö'-U/en tSidk ki. Ugyanis aa u! törvény 
sz .T  nt l t n' Sv}v crak  azoka^k as iameroteknek mag-
FZ'í.™ osr Ithí.i aünlmss, iBPlyRkot a tscu'ó t>-imé-
s.z '-'•> -ijeyis g7íVor1;.tb tti nem krpkst mfg.  H'gy 

fön-.v.bh'Ti  t »ríí"'!i!?lhető '^gTfn:  rclndca l°f  o.a 
tu l:í muz um<r. k?ll lé'sr^iteel.T^ckőayvoket csak »r 
á less sdhat kl. 

A ?yakorr.M Be l-em meehonoBl*̂ ? » érdekéim aa 
lv 'o'"" cH?'.EdékelRck lsl-o'-?' zsfcc&pseteket  '•<?!! nl?-
K\ •••x's.'-,  m-ly- j rjf  k ve*'tŐ3í-.'ó* megnk s tnon'ők ké-
p^i-' » i .r-»tók f?H5R,-9l3tn  ráit. M-g^ebb htlylsíg-k-
b^n „o.;i u!i/s*-ot la jo^n^thít ««g az ia?o';a. 
E N n i>t uj ái/btti tel' k"z!>lrl a fan  jct&ntŐBebb cse-
n'nv i», a t.-jiu!ök oíő»nenM'.j6t( kivéV.bb d:-'go-?3túl-
feit.  ltko'íl ^ i y v ^ n k felásása  ls k3i?Ieaő. 

A ^itu'á'- tc'fzaígíssi  k s.7o!gől»t̂ ra lakolst ít'rez-
dóké*, g- ó?y jz°r'árt ke 1 f'láiiltaol,  valamint nagy 
tulyí ke'l helyezni a tiatna^sléere 1 •'. 

Mintaiskolák,  vallásoktatás. 
A kiváló ezeüe'ci k^pcB?égakk"l feIroh5zoU  gyer-

mo!i«k számári a ntmaetnavelésttgyl mlnlfeterlnm  ugy-
nev iz-'U mlnt»lsVolákbt állíthat fül.  — Eaael Bzemben 
külön ÍHVOIÍ lét-^ltbató na áthgos BaeHeml adottséggal 

rendelkező, rsodellenoa, vagy blísSző gyermek 
rínzíre ií. A mlntalskolák tfinüzeméjzete  60 azáz-tlék-
kai javadalmat élvez. 

AB elemi iskolákban, az nj törvéey szerint, külö-
nös gondot kell fordítani  a hltvillásos oktatásra, kiló-
dén gyermek — mondja a törvény — tekintet néklil s 
villás fileVezítíre  — vaílá?oa nevnlíBt kell kapnia. 
Aa állami Iskolákban és hltvaliásoa Iskolákban a vallá-
sol oktatást & papok végeik, mlg a más vallásn gyei-

metrók vallásos okta«sáró! a csa'Ád gondoskodik. Ahol 
templom 6a pap nincsen a vsllésoktstíst a tanlto IB 
végezheti. ^ „kolei  ér és a gyermekek 

évi összeírása. 
Az iskolai óv szeptember bó elsején kezdődik és 

junius hó 8 lg tart. A tsnóv bírom munkarészre OBZ-
11*: az Iskolai év megkeadéEéíől karácsonyig első rész, 
irsrácionvtól húsvétig roá^odlfc  ránz és húsvéttól JUDIUS 
8-ig hsrmfdik  rész. U'ndon évh&rmsd végén el ke.! 
blrá'nl a tárulókat és az eredményt közölni kell a 
sett'őkkel. , t . B 1 

M ndfn  romáa é'lampolgáritágu grerm?k tíBkote-
lep. A gvermekek 5—7 évea korukig a klsd«;dóv*dét, 
7—16 öves korukig aa elemi Iskolát kötelesnk lóto 
gatnl. A köZí'p'Bkolába beirt tanulókra az oleml Isioiík 
felső  három owtfcyáaak  látogatis« nem kötelező. H . 
s erísrmik Igaaolatlanu' elisukBzija fiz  lakola lásogr.-
tá«át, következik a Rzölőnek a mua^snüp értékével 
7S14 so'ozatoî bir âţolâfta.  Ezt köm dók nsídjórí hajt-
ják be ás vogyoüta'íniíg PBítín azabídságV-Bstésre 
la átváltoztatható. A klBdedt'vóda lótcRatóüának elmu 
larztás? la hatonló büntetést von mngi után. 

A f>7llők  feötfilnsrk  megfalelő  t>;rkön:;vvel ée 
orn^égőr-egyenruhAval elá'nl ?vcrmekeiket. 8r-gé-
nytbb rort-u gyermek' k résrére t>r állrm, » klr^'ylsaék-
tartősiirok, mtgvók és k3«té«wk spgélvokat nvnJrtatetV. 

H'nőra kíifségbrn  köt-l'-B as elő'Jőiőság e'kéfsl-
tcnl as 6—21 év közötti, mindkét remhe'l gyermekek 
éa IflsV  öese9írés4t. 5—7 évii? cb t̂ édfsí-cte'f.Hrkét, 
7—16 éves gvprm<>kekştt BZ elrrol Iskolák rísaíre, a 
16—21 íves Ifjak  ö--6f  irAaát e?on tsisfolyamok  szá-
mára, pmílyekcn ae Irnl-oivtBrl nem tudók oktatását 
végzik. EaeV; összeiraEokRt PZ r'őljárÓBhtr köteles mla-
dr>ű esztendőhi-a épril B 15 ér> jajlosl köz'i't ttz e!< ml 
i/íolsl k.sEgRtóü^gnak megküld nl. I t aMmu síéBofeat 
f.jiülvlBNgüják  éa elkéEzltlk a ttntöteles g. rro.kek 
végleges névsorát, melynek alrpjén a nővend- keket ea 
aiţy:B iBlol&k között Moíztják. A felopz'ásróí  a t'ílilő 
kn aa iskola Igazgatónkba juiiuí 15 (R jnliua 16 lkt< 
Stöartt értesíti. Az értceitéseUt w előijárós^gcak kö 
tf  !c£B#ge klkázbesltecl. 

Milyen  bejelentéri  kötelezettség 
terheli  a síülőket? 

Váro?okban as l«kolsk3*-?l-a gyornfkrt  Sssz'1-
lr:sa, lila'.ve Bzámbr-vétalo eHfrő  a f>hől"?,ói:  » Piii 
lők tételesek rolcd?n év íprlll 15 ía fu .̂lus  1 o kosait 
írásbeli nylls'Vosatot kó»fiti:t.i  a tankötclea g rrm? 
keikről és aa», Hrsás: t^rhi alatí beírrjeíE-enl ÍZ  lIMó 
k:irzMl IsVoléhoa. A nyllatţoî .toV. *l*p|áa sz teVoIa< 
igü-E-ató elVéPzltl a t-ínVötí-lííoV Irijptrom -t és rerdőr-
Bégl klkli!d;>tí tlp^ ratéb'-i h 'í«í!r.'l siţzâ li'wo1 kt<l el en-
őrzi b b;-j.•r»t'í«t'k v-<íód,[ á.̂ st. 

Mísdieon büüIŐ, aki wrsnekHt v.-lf  me'y p.l;in)l 
'.ig f>ll«m;rt  magántakolib^ ('.HvaWoi leVo'a li s yst), 
vasy CIAM h lygegbeo I.É'Ő IB'O'AÍIS fkiri>  h:lr;íni 
varv otthon R C"1» N tn-i>:écu 0". ?,!,.?s!t- nl: 1'öHer 
errő! a azáad.k6rói ir*th®ll nvi!aikoat<ot t-tcol r.-r 
lliotáiM Alij-ml iíVo'-t Ifrtv-í'tfBigr-ál.  I ŷ n nyk>;t>o-
zatoií h^nvoj'Aaára » r'í.i gv-Uorlat, • z u. u. „dov d =* 
wnd»w wepfilel.  A/ok a jtsll'őlr, akik gy-rmeVil'-et 
nem lratfák  b» ls;o'ába, aulyoB MrHáfo'áse^k  ttseü 
kl maguknt és cyarrü^kel'-ret hlvstalból fogják  b' lrsl 
az állami lsVolába. 

Ae iskolai belritíí' a régi rendszernek wgf  'e 
lő«n Bzoptember 1 és 10 e köeöit történik. Eaea Idő 
alptt keil t-bát bé'yr^mentas nylUtí-oast sapjin, 
m?lvft  a kÖES'-gi J gnő Min H, beíratni s hi?vs'lá?o« 
la' o'ábí a pycrmeV' kft.  Elciő osrtá:ybr h pő t i-u ók 
r.V- z n a nyüstkezsthos Pz:,letííl nnyt^enyvi ki o^atot 
lí k >'l csatolni, cat UTyjfîcsak  a iegvrő rdja kl. At 
lsvo1«l IgREga'ó névsUnfféH,  saü'ős éllsml vapy köz-
alkalrjszÁ??. slr'Eîişi ps î di-lŷ B volta vagy iillöcbcző 
oyminyok köretelr- ^o-k ir.dokával c-m tneţndbf.ijn 
m-s a belrf.tá'hoB  ppüIs'^?? lff>;rolvár.y  tlndipit. A 
belrítést torm-̂ zetoR-'n az édesanya ia vég-zheti, 
-if<mc3-:k  es i'dníspt, üli ceak az első oszlá'.yb^ k«-
rülő gyerm-bo b>lr:ttne'tiM köteles megjslenai aa á" 
elemi lükolal ijţazja^in^'. 

BsrmifAle  n-h<5zíés;, erőszak mtrElce fol  nbelra-
tápokné.', s eeölők deorq'4 jr.lcctBék rz is'iolaf  nta»^ 
egyhÉrfrö;s>  p'ebéro An»k ég toriltéjácek, fcoşy  m í g 
n h: irstí< l Idő Isteţe e ő't a B .r líQf'rit  orvoíslnl lo-
brs'er. M rd c rossény n«gv<tn ccotiban s rra , beej 
az Idei leirittások sln.'n m'ndtn f-ddii'  hs:c <"s kli -
d-leis nélkül t í rMni^k m-g. Ftlő P . :o tc dr. WpvlzMŐ-
nrk m?gi.ţ4He UfyaDÎB  b n-mrefn-veV-rB  -yi mlni»strr 
aatu z u"; 1011:1 k!bai '?st ik 6 rlL-a'mávai, hogy .a bl!-
srthjin álió IskoW ív l- .d'Kn megtörtínő bslr' á oh 
slialmável r.zblők te l j ' i i 'n neab?don hoij/Ht 

r.-mHNtflt  bocHVott H, me'vhrn utepltoîi» Rfmc  ak t 
tanfoiegy»!ős4a;-ket.  h ;R»m as o?-'ml bko*»k Imgatóit 

hogy PZ 1988 sDEUBstuí 4-fn  kelt és a H v^iilo? 
Lap 178. saámábBn közzétett kía'-bbsígl mlat z Q i t a í ' c 1 
napló rende'keaéBelhez BzlgoTuan a k .<m#zkod]--n k 
l 2 a »eitiiat-rtanócsl naplónak 5 cikk» a 
kdvtttetőket mondja: 

. A gyermsk nuveléséért törvínvlleg Melőa sve 
mélyek (»pa. Bnya va?y gyám) e g y e d ü l jogo'ui tak 
míghatáro in l a gvermekfk  etnikai havatar:oznndóaáeá' 
Î*  bslratha'.ják akár a felekezeti,  akár tz állami v ' k 
bármely más felekezet  Iskolájábu". 

Ez más Bzóval annyit j?lent, bogy minden Beülő 
oda Írathatja gyermeké?, abová akar ja éa a*mrsl aka-
dály nem gördíthető a törvényesen blatosltott azon 
Iskolaváiatatásl íog elé, hogy öntudatos katho ikes é* 
ke reu t ény u l l l ő saját hltvaliásoa iskolájába i r a n * 
lakolakötelss gyermekét 

A . M T J L T S ^ J T -
A mult hétee* kóiBági-JiAuUi i'îgaagyobu hJ fj . 

eraiü eseménye a cámav—OIOÍZ uem.an^aal S T M , 
mény megkötése voit. Banki nem «aamuo» «ra „ 
fordulatra.  As egéw vüag diplomiciájái meg.apte e* 
a maşteri sakkhoz^, amelyet a uámet dlp om cm üiko 
r é n t k könyv«lne4 w. Mint a vhlam ugy tu j to t t a 
ném&t—orosa megagyezés, a háborút fűözulisaggei  te.i-
tött vlláara. amikor a nsmei tcoruiány jj-í a s s o \ j 
azövetbég kormánya hivaíslo-aa is nej.lanton^ t 
ország közötti nemtámsdád egyeamsay m-gio^-.it, 
Ar-glla és Franciaország alig hitte el cel a rendkivu.j 
*B*ményt. Annái ia inkább, msrî kozsi oi houapj . 
folyik  a nyugati demokráciák targyalta az auge-i— 
francia—orofz  hármas saovátsóg ldirehozá«*£ri. A 
német iü ügymlciaster moat nagy kisírettil u cazon 
Moszkvába sz bgy am ny ünui-paiyes aiáirásara. Ku-
bentrop a saovjetoroiz iőváiosban, oiyau megltpeia-, 
amliyeat c.iak ezek az id^e^tn ü c c o i o idői h o i i a i -
nak. Ejytk napról a máaisra egâ-sa^n ibUetetieujiü 
tátBzó for íuaso*.  T i a as víz ta l i iz ' j aa »k eobdu a r;a,s-
dületeB fo.raagáaüja,  amsiy a n>gyua»a:mi t r o . e , 
atreedízi s s a Viiáfaaa  uj arcú wá: élőiéi ti. A nam'--.— 
orosz n̂ mt.imaddS bótBégveienUt n«gy tBeti i^Y. HÍKÍ 
m- rre eodorj* a világot ennjk a aet pbrancrura m, 
rcnd'ztraok a megegyuzéao, kl tudjá azt m^gmoadaui. 

E^yeb^tai a n.tii..—jrct.z 
í»gyrtzuj''Byt az esés* német Bbjió nagy Idiíbacd 
fogadja  B ?zt ugy lekin is, mint az (iVBzázídos n^me:— 
oxojü jó viszjny foltámaBBtbsánaK  Bzúluégút. 

— Nóm3fotf!Ság£ak  angn&alns 27-én óa ric p^eiv 
ber 2-áa két aagy tinutpasgaíB lssz r..tise. Tint ^c. r̂ j 
ben eugu ztua 27 tn, NiirsbLr^bcn p dig bKtp><! t.o.i 
hó 2-ăa tarijitk meg a Bdol&o; f;nye:t  ü pi g'i.it, 
TACCsuötrgbe, boi Httdocaurg h.ímv. i i j u^oa^at, 
hirea Uitezeí omioiibnntpsiycre tööh, m:&t 160 t 
ember érkezik. — Eat ko.eiőcu bz p,eaib.r 2 au I.il 
a nürnLerái n.mzaíi Bzoctáiioia koa^r; fa  2 U - i ho; 350 
ezer nám~< je^u^ííre ez^oiltaBi'k. 

— A megkötött orosz-uémet nemtámad&si egyezmény 
aláirásával a háború közvetlen küszöbéhez érkezett az em^oi 
helyzet. Chamberlain az angol aluú ház csütörtöki uiiati.eu 
bejelentette, hogy a háború közvetlenül küszöbön áll. X'̂ u u-
ország — mondotta Chamberlain — olyan méretű kutuu. i 
készülődéseket foganatosított,  hogy az ország ma tüke,,-;--
háborns telkészültségben van. Eppeu ezért az angol korüiáu,. 
bejelenti, hogy teljesen felkészül  arra, hogy megsegitue m 
erőszakkal szemben védekező barátait. A katasztrófa  míg 
nem szakadt ráok, de Németországnak tudomásul kell veuui. 
hogy mindent megtettünk a békéért a ha mégis hiábavalu 
lett volna, akkor ADglia kénytelen lesz megkezdeni a hábuiui. 

— A mult hétnek háborús hangulatában a béke meg-
mentése érdekében is több kisérlet törtéut. Így Houutveii 
az amerikai Egyesült Államok elnöke levelet intézett Hiu t ; 
vezér és kancellárhoz, valamint a Lengyel államtöboz. A 
levelek megállapítják, hogy a világ Lózel áll a hálói ua 
katasztrófához.  Kéri, hogy mindkét l'él miuden lehetőt te^yt,; 
meg annak a háborús veszedelemnek békés utou való felszá-
molására. Három módszert indítványoz a megegyezésre : 1. 
A közvetlen tárgyalások, 2. a düntö bírósagot és 3. a br-
kitő eljárás módszerét. Bármelyiket választauák a lelek 
Egyesült Államok kormánya kijelenti, bogy tninuitu támog-. 
tását rendelkezésre bocsátja, hogy az emberiség teje felöl  ez 
a borzalmas csapás elhárítható legyen. 

— A római pipa ugyancsak békeszózatot intézett 
világhoz. Koosevelt az Egyesült Államok elnöke pedig m 
olasz királyhoz is külön táviratot küldött, amelyben a lét-
érdekében való közbelépést sürgeti. 

— Legutóbbi híradások arról tudnak, hogy líoosevei; 
amerikai elnök sürgősen Európába repül, a helyzet meg 
mentésére. 

E l a d ó 
kifogástalan  állapotban levő 2 ágy is h l̂öascb i 
cimbalom, kis szalon-garnitúra, a/,oba gosfilrJ 
azekrény reucn&a betagek roazére, s!b. i.irgya 

Megtekinthető: délután 1—4ig és e; 
7—8 óráig a Str. Iosif  (Zsid-J templom ucc ) 
2. ssám alatt. 

A nyomtatványok szállításának uj tarifája. 
A posta vezérigazgatósága uj árszabályt léptetett él.-i 

a könyvek, újságok, hirdetmények és mindenuemü nyumt • 
ványok szállítására vonatkozóan. Az uj árszabály auguáz 
20-én lépett életbe. 

Az uj árszabály szerint mindennemű irodalmi, tu i-
ményos könyvet, melyeket az országban nyomtattak, minJ-
azokat a napilapokat és folyóLatokat,  melyeket kiiltulJ .a 
nyomtattak valamint a turisztikai propagandaanyagot « 
ország területén bármely távolságra a következő árLb.uy 
szerint lehet küldeni. 

Egytől B klgr.-ig 12 lej, 5-tfll  10 klgr.-ig 20 lej cs 
magonként, ha a teladáa vasutáUomáson történik, egyeue.eu 
a mozgóposta vagonoknál. 

a k W H
1 \ í l T ! D i a 8 0 k f e U d 4 s " postahivatal uíjáa történik. 

keU fizetní  ^ 8 2 ° l e j 4" 5" t W 1 0 ^ ^ "" 

kl« i»B5l.0b|" ®80InaKofen4l  10 tői 16 klgr.-ig és 15-1 öí 
orfziLU  ^ ° a ) T t e t B t e n t i frifa  szerint kell űzetni. A. 
r S S n t'dyóiratok atin 

l-tfll  B k l K ^ T l ^ T T k a t 8 v a f l U ' é l lomágon  adják fcl. 
fizetni  ftSSL1  . 5 x t a l 1 0 k l ^ - i g 12 lej portót kell 
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(Syţrgyoi 
Ujabb átszervezés vár az 

erdélyi közbirtokosságokra? 
A „Kel»ti Ujaié" 189-ik eaámábAl. 

Hét éa félmilliárd  lejre rag BB erdélyi köablrtokoeaégok 
erdőségeinek értéke. — A köablrtokoaaági erdőkből kiter-

melt faanyag  árit évente félmillárd  tejre beosttlik. 
A „Románia* című buoureştl napilap hasábjain érdekes 

tanulrcány látott napvilágot dr. loslf  J'van tollából. Minthogy 
o közbirtokossági kérdés alakulása az erdélyi magyarság sor-
sát Ig.'n közelről érinti, a tanilmány fontosabb  megállapításait 
az alábbiakban kezeljük; 

A fölimlvelésOgyl  minisztérium átszervezésére vonat-
kozó 1939 április 6-lkl törvény értelmében sor kerfll  az erdélyi 
éa bánáti erdő-közbirtokosságok megszervezésére la. 

Aa átaierreaéa négy SBempontja. 
Az erdő-közblj tokosságok magánjogi társulások Azállam-

n-\k azctban joga ven annak az ellenőrzésére, hogy miképpen 
kezelik t a köz:. 1-tokossági vagyonokat. Ez a jog egyben 
e./zal a kötelez ntséggel ls jár, hogy az állam a közbirtokos-
ságok r̂ pgflzervezésére  vonatkozó szabályokat megállapítsa. 

Ezeknek az erdfi-köíblrtokosságoknak  az átszervezése ma 
jtgl, gazdasági, szoe'álls és nemzeti követelmény. 

A jogszabályok útvesztőjében 
Az erdő-közbirtokosságok jogi helyzetét először az 1898. 

ívl XIX. to. pzabályoztu. Xzt a törvényt hatályon kívül helyezte 
a7. 1923 jun us 18-ikl törvény, amely >z óki ályaigbell erdőtör-
vény h' tülyAí. »z 1920 üzeptembar 18 Ikl módosításokkal együtt, 
n megnagyobbodott ország egész területére kiterjesztene. 

Az t-rdőíörvény mellett később egyéb törvények ls klter-
i-sztettík hatályukat az erdélyi közbirtokosságokra, Igy: az 
1925 áprll's 16-;kl facllâtâsl  törvény, a szövetkezeti törvények, 
n mezőg zJaség megszervezésére vonatkozó 1937. évi törvény, 
H köz'gazgatf.sl  törvény, az erdőiégek ügykezelésére és kiter-
melésére vonatkozó 1938, évi rendelettörvény és a faanyag 
fo-galnmba  hozatalát szabályozó 1938 évi rendeleitörvény. 

Ntm osodii, h*. a voua'kozó törvények Ily sokaságában 
r közM tokosságl flgy  lényege elk.lódik Már ezért Is szükség 
var ujabb rendezésre — vonja le a következtetését dr. J'.ven 
J ózief. 

A gazdasági érdek. 
A második követelmény, amelyik az erdö-közbirtokosaá-

gok átszeivezéso mellett tanúskodik, n gazdasági szempont 
Ma n tágabb értelemben vett Erdélyben éB Bánátban 

2448 cr n Lö?l> rtokosság működik, amelyek ttgji-.inak létszáma 
I.» i keo 21Ü L-zer. 

Ezekn k a közbirtokosságoknak birtokában 658826 h-ik-
ti- ki c.ii'í-ü erdőség van, amelyből 197 728 hektár ÍUla /<lü, 
42a 513 h t i" podlg lombfát  tartalmaz, 32585 hektár Irtás 
és legelő 

Kiknek az orddségukmk a faanyaga,  az altalajjal együtt 
7 ni.Diid 369 mill'ó lej ér téka- képvisel. Arról, hogy a fe-
b.csltV. milyen számítás rlapján végezték, nem beszél dr. Jlvan 
t>i ulnáíiva. 

Félmilliárd lej bevétel. 
Ezekből a közbirtokossági erdőségektől évente kiterme-

lt aro kerül 2197 h.ktár fenyő-erdő  és 9506 hektár lomberdő. 
A 7, leeste kitermelt famennyiség  658 800 köbméter puhafa 

t's 1.093.190 köbméter keményfa 
Kanok a faanyagnak  lábon ál'ó állapotban kiszámított 

é teke I gkevcebb 501 és félmillió  lej évente 
A kitoiiutiéí.e kerülő faai.yagból  a közbirtokossági tá-

pok én n-.-' k«pc..k : munkafá  ek 210 • zer köbméter fenyőt  és 
1U9 318 köbméter keméLyfát.  tSzelőfául  588 ezer köbméter lomb-
fát  és 420 <:zer köbméter ágat osztanak kl közöttük. 

Ky tch>t a közbirtokossági erdőkből kitermelt faanyag-
nak m'ct gy f  lít a közbirtokossági t. gok között természetben 
k.osztják, másik ÍJ'jt pedig kereskedelmi uton értékesítik. 

400 millió lej késapéna bevétel. 
Az elacísra kit ülő faanyag  értékesítésének sikere attól 

luĝ -, hogy a fát  árlejtésen eladják, vagy a szövetkezeteknek 
«.-.djáli. es ti-p saját kezelésben tovább feldolgozzák.  Az évi 
b.vitel 300—400 millió lej kö Ott Ingadozik: 

Az állani a közbirtokossági erdőségek után évente a 
l.ovetkezr. bevételekhez jut: 

1 A kitermelt fa  lábon álló állapotban megállapított 
rtékín-'b 26 százalékos adója fejében  kereken 140 millió lej 

'J. Az erdőségek ő zéséért, kezeléséért és az ajjáerdősl-
té éé-t évi 34 és fél  mill'ó lej. 

3 Az ö-ftkáron  történő erdőeladások után 7 százalékos 
ill tékhól évi 7 m l-ló laj bevittl. 

Az á limklncslár tehát évente adók és Illetékek fíjében 
ISI millió 1-j bevételhez, jövedelemhez jut az eríő-közblrto-
fcopségok  révén. 

.Megállapítja a tanulmány szerzője, hogv a közbirtokos-
ságok Uí"r  y rtV ze veszteŝ gg 1 zárja mérlegét Ennek a szerző 
hz -rli'i bz h m.fcyirázttn  hogy a közbirtokosságok egy részé-
cél 10 és 100 mtli;ós visszaéléseket követnek el anélkül, hogy 
tzért 1 lelősségre vonnák a vétkeseket. A szerzőnek ezekrt a 
rn-(.-állapításait majd egy külön C'kk keretében Ismertetjük. 

A magyarság vezetői a kormányelnöknél. 
Az utóbbi idö kisebbségpolitika! vonatkozású esemé-

nyei szükségessé tették, hogy a magyarság vezetői érintke-
zést keressenek a kormány felelős  tényezőivel. £nnek követ-
keztében az elmúlt nap folyamán  Bánffy  Miklós és Szász 
l'ál szenátorok együttes kihallgatáson jelentek meg Armand 
(,'alineHcu miniszterelnök urnái. A megbeszélések során rész-
letesen ismertették népünk mai helyzetét a az ebből folyó 
jogos kívánságokat. _ 

Az l!l3'J julius hö 27-én megjelent állampolgársági 
törvénnyel kapcsolatosan emlékiratot nyújtottak át, amelyben 
kilejtették, bogy a törvényt értelmező igazságügyminiszteri 
rendelet nem egyezik a törvény határozott intéz-
kedéseivel és szellemével. Kérték a miniszterelnököt, hogy 
a kormány az ügy érdekében haladéktalanul tegye meg a 
szükséges intézkedéseket a módosítsa a kérdéses rendeletet. 
Ezt az alkalmat felhasználták  arra is, hogy elismerésüket 
nyilvánítsák a törvény megjelenéséért, — amelynek gyakor-
lati jelentősége azonban természetesen a végrehajtás módo-
zataitól tügg. 

A kormányelnök nagy figyelemmel  tanulmányozta az 
emlékiratot és válaszában kijelentette, hogy rövidesen intéz-
kedik a rendelet módosítása érdekében a az igazságügymi-
niszteri utasítások a törvény rendelkezéseit óa szellemét 
fogják  követni. . 

A másik emlékiratban a magyarság vezetői azt java-
solták, bogy népünk a közigazgatási választásokban a nem-
zetiségi arányszám alapján vegyen részt, a m e l y természetes 
igényünk, ügy a kormányelnök, mint a zzakmimazterek 

magukévá tették a javaslatot, amit részletes tárgyalások 
fognak  követni 

A kormányelnökkel és a szakminiszterekkel folytatott 
tárgyalások egyébként azt a benyomást keltették, hogy jó-
gánk van az előterjeaztett kérdések megoldásában hinui. 

Még egyszer a E. M. E. vándor-
gyűléséről. 

Mint mir jelentettük, az Erdélyi Muzeum Egye-
sület folyó  évi angusatu* hó 27—29. napjain városunk-
ban tartja meg ezldel váudorgyDlását. 

Tekintettol azonban, bogy nap-nap után órketnak 
levelek, melyekben az elszállásolás, stb. dolgokról 
kérnek felvilágosítást,  tájékoztatni közöljük a kővet-
kezőket. 

Augusztus 26, szombattól kezdódóleg városunk 
vasúti állomásán fuh  r ksrssiUagos rendezők várják a 
váudorgyUiésre érkezőket, akiknek nomcs&k felvllágo 
sltást eduak, de teésrs4gg?l állanak ri-ndílkezísra is. 
A központi Iroda — Srsda Rjgele Ferdinánd 18. szám 
alatt — minden további fílvliágcsltást  megid addig 
ls, mlg a résztvevők, a csakugyan művészi kiállítású 
meghívót kezUkbo kapják, molybeu részletes tájékoz-
tató vau, mind a három nap ItaaepBágalról. 

U<ysDC3ak nsgy eulyt helyezett a rendező bízott 
cág, karöltve lapunk munkatárséval — hogy ea B. II. E. 
éleiében mindég fontos  szerepet játszó sajtó éa annak 
képviielői  tórtetéa  óa őklitéa  nélkül  találják  meg 
helyüket  ott éa mindenütt,  ahol a magyar tudomá-
nyosság terjesztése,  a társadalom  ügyeimének  és 
érdeklődésének  fokozottabb  felébresztése  legfonto-
sabb szerepkörük. 

Móduofcbsn  volt bele plllaítpnl abba a Iázna mun-
kába, Btuvly óriási köttlt z ittaéget ró a retdező bizott-
ságra s az elismerés hangján tudunk Ciak megemlé-
kezni annak minden egyes tagjáról. Ugy, bogy a 27-én 
íregkezdődő, hirom napos ünn^péiy?k sikerét már Is 
biztosítva látjuk. 

A székely községek Józselfalváért. 
A Migy r Nípközbaség C JITvárm?gy9l tagozaiá-

nak felhívására  egymásután mozdul meg a csíki székely 
községek lakósságának szive, hogy támogatáiára siecabu 
a földig  égett bukovinai Jázst ffílvínak.  Kost Celkszent-
györgy éa Binkfalva  községek gyü|tölv=> érkezett be a 
Nóp^öz^sség cslhvármegyel központi irodájához. A nagy 
nyilvánosság előtt uyngtászuk és kö'xönjük meg mla-
d̂ nVinete ÍZ áldozatos adományát A legkisebb CBEzagU, 
vagy írt^kü hosr^járu'áa is jótétemény. Egy-egy könny-
c« ppet törő! le, egy-egy magyar csiíád talpruállltásá-
ban VPSZÍ kl ráazét. 

Ainli.or n U-gyar NípVi'zí^Sig csikmegyei tago-
zata nyilvécoíídi is á^eírl C^lr.rznntgycrţy és Bink-
falva  kfzs'p-k  lükósvág-isiik önkéntes adománysit, 
arzal nyu-ţtâzzt esetet a n^ntcS sdsiciiáeokat, hogy 
mlodan közŝ gneV köicltee'go meghullaci a józstfftivi 
leégotte^nek ryomoruságát ia a testvéri szeretet Igye-
kezetével kell kl vegyék részQket Jósseffalva  újjáépí-
tésének munkájából. 
I cze Domokos L l̂ 100 
Potovszky Ferenc 100 
Dr. Brüller 500 
Foraccs Imre 100 
ÖÍV. TÁRNIA Fdrencné 100 
ö.v. Fdütöfl  Sindoruá 100 
Knbd^ló Feresc 50 
Orhay B dra 60 
Márton M há y 50 
Csutak Bálint 50 
Bors György 30 
T-ÍDCZOS Félix 20 
Biró Ilíaedtrk 20 
Calkó Sinőorné 20 
CzikA O'.rgely 20 
Bors G Tgelyué 20 
Dlma Dlmlon 20 
özv, Márioa K^olyné 20 
SaásB Domokosáé 20 
Gál Albert 20 
Saáss Rudolffá  20 
Karasztfis  Gju'a 20 
Adorján A'berini 15 
B«ke I<tvánni 10 
Ványolós Józsefné  10 
Bi'.ogh Rózália 10 
Ifj.  F^zakas Lajosné 10 
Kasza Jóssef  10 
N. N. 10 
O*bán Jiz'ef  10 
G umiz» György 10 
Kassa István 10 
Márkus Mária 10 
Sindor Jánosné 10 
Bors Lijos 10 
Gál Ágoston 10 
C lézer Pál 10 
Kováca Gerőnó 10 
N N. 10 
Kánya Póteroé 10 
Balogh JiccBaé 10 
PÁtír Vince 10 
Pál Istvánné 10 
Mital J4»sef  10 
CíPdő Ferenc 10 
András Jóaaef  10 
Péter Gábor 10 

ö sv. C > r dő L ászlóné L 9l 10 
Karesztea Józsefné  10 
Banedok M -.nó 15 
Vass Imráné 8 
Gargely Pál 6 
Keresztes G^bor 5 
György Lajos 5 
Dobos Iuván 5 
Miklós Zoltán 5 
Koronku Árpád 5 
Köncrie Lajos 5 
Kánya Petemé 5 
Texi Llés 5 
Póier Félix 5 
Csedő Lajoaná 5 
Páter Farencná 5 
Lóvétel Dines 5 
Fdstös Lász'ó 5 
K'resztfta  litvánná 5 
Saabé Ferencné 5 
Szabó Mihály 5 
Sindor A'bertud 5 
Kisza Jizspfné  5 
Keresztes Gyulánó 5 
Ssafcó  Irén 5 
Kováca Lajos 5 
Tompos Gábor 5 
Ambrus Albertné 5 
Ambrus Iitváané 5 
Biila Bininé 5 
C .edó Gibor 5 
András Inra 5 
Domokos Jenőné 5 
Kovács Jakabné 5 
Basa Dénesné 5 
Bá'lnth BSIa 5 
Dobos István 5 
Kánya Ferenc 5 
Kánya I uráné 5 
Salamon Gyuláné 5 
TamáB Jtaosné 5 
György Gáborné 5 
András Péterné 5 
Péter Jánosné 5 
28 egyén Ssssesen 74 
Proháaska Gyula 50 

ROVATVEZETŐ: CSIBY LAJOS 

Tarmésaetbeal adományok a következők: 
Keresztes Jánosné 8 törülköző. Keresztes Gar-

i'sii Ifj.  Rancs Bénlué, Ifj.  Rancz Józsefna,  DAQSIÍ 
L -i.ioiift,  Baláza Lijosné, Táucaos Fatiiauue, Daro Iat-
vaunú, G/órgy Jjasef,  Vekelii Józsefné,  Tamafc  Ferencné, 
Bíndi Sándor, C îkó Gábor. Csedő Mihály, Poíer Gyula, 
Nagy Károly, Kovács Ferencaé, Tamás Andrásné, La-
vétel Dánesne, Kasza Lájalóné, András Károlyné, Kasaa 
Gáborné, Albert Báiintné, Albert Paterné, Keresztes 
Károlyué, Csedő Giboraé, Miklós Sándornó, Miklós 
Gyuláné 1—1 darab törülköző. Csedő Peterna, Tcxe 
litvánná 1—1 darab asák. Albert B aláné 1 darab ágy-
lepedő. özv. Fdstös Sándornó 1 darab párna. Báünt 
Jánosáé, KedveB Iguácaó, Keresztes Már.oana 1 - 1 
darab párnshéj. Id. Ranca Binlné 1 nóiíng. Gergely 
Istvánné, Köncse Astalué, Mathá FereucnO, Bandi 
Gyuláné, Máthé Bíláné, Poter Gargeiyoé, Szabó Jánosné, 
Aibsrt Gáborné 1—1 duab asztalkendő. Özv. Manou 
Billntná: 2 férfiöltöny,  1 nadrag, 1 vusaoukabát, 1 gyer-
mek nadrág, 1 női ruha, 2 darab saobkendő. 

A felsorolt  szeretetadományokat Dr. Kolumbán 
JóaBef  ügyvád utján (közvetlenül) továbbítjuk a jóaaU-
falvl  tttakárosultak részére. 

119 darab tojás értéke . . Lal 178 — 
Készpénz összesen . Lai 2243,— 

Ödssosen: Lel 2421,— 

H I B E K . 
— Iskolai hirek. A gyergyószentmiklósi 

Fogarasi  leánygimnáziumba  a oeiraikozaaoü: folyó 
evl auguaatua 25 iól 31 lg tartanak. FAv-Jteií^  td a 
javító-vizsgákra való bocsájiások idujét kjbóab közöl-
jük, amenayibiiQ még a gimuaziuoi is rendoikeztisre 
vár. — Az elemi iakoláiakban azonbuu cauk Kseptem-
ber 1-től vetzii keedsthket a beiratiiozasok. 

Szubvonoiót kapnak a gazdak mütragya-
besserzesre. A foldcoivd.üsdgyi  miuiaaieriuui esz u. bún 
ls rzabvOLcióvdi segíti e:ó a mezógü£dak muirigyt.-
beszerzés^t. A szuparfoázfat  besacrzcsúh^z 
kéat 3000 lej, a guoofoBzfat  büszerzjEéház pedig 1200 
iej Bzubvünciot kapnak a gaadak. 

— AB idén nyugdijba mozit köztisztviselők 
vasúti igazolványénak lattamoaaaa. A vasút 
vezérigazgatósága jóvánagyia az; az inUzkedost, hegy 
aa áliaml intézmények iattamoaz^k azon >ibz:«ideióik-
nek vasúti kedvezményre jogosító igazoiványgi;, aztk 
aa Idén msntek nyugdíjba. Ez<sk az igazolványok 1940 
márciua 31-lg érvényesek. A láttamozott igazolványokra 
alkalmazol kell BZ uj bélyeget. 

— A ssékely köabirtokoaságok vadász-
területeinek ügye. Dr. Filé Ferenc képviselő a fu'd-
miivoiesugyl miulszistium vadászati igsagatódágákiái 
Bitóvá tette, hogy a minisztérium a seéktly kszbirio-
kotisátfok  tulajdonát képező vi'.dá»>erilia:tk berbe-
adására vonatkozó Bzerződéaekot a Hivatalos Lsp 191. 
számában közzétett rendelettörvény alapján megköti 
anélkül, hogy az érdesult tulajdonos közbirtokosságod 
véleményét előzates&n klkérué. A v:;dász.itl ig-z{»tó-
ság aat a kljelsutést tett», hogy a mlnlsítérlum indo-
kolt esetekben él azzal a jójával, hogy a már meg-
kötött bérleti szaríődóaeket hutálytaianiúj vagy módo-
sltaa, aaiennylbsn a vadásaterüietak tulajdonosai ea 
irányban elfogadhatóan  Indokolt előterjesztéssel óluas. 

V i d á m s a r o k . 
VŰNDÉGLŐBEN. 

Kiss a vendéglőben ebédel, egyszere csak magához 
inti a pincért és dühösen felkiált: 

— Hallja, miosoda disznóság ez, két légy úszik a 
levesemben I 

— Tévedés, kérem. 
— Mi az, hogy tévedés? — izgul Kiss. 
— A legyek nem úsznak — konstatálja a pincér — 

a legyek döglöttek. 

ARISZTID. 
Arisztid és Agenor találkoznak a kaszinóban és Arisz-

tid elmondja: 
— Képzeld, kéhlek, mi történt velem ? Megyek az 

uooán esőernyővel a kezemben és mindenki Chamberlainnek 
nézett. 

— Az semmi — mondja. Angenor — engem, kéhlek 
tegnap Istennek néztek. 

— Hogy, kéhlek? 
— Bementem egy moziba és előadás közben elaludtam. 

Csak akkor ébredtem fel,  mikor már mindenki elment és a 
takarítónő összecsapta a kezét, azt mondta: „Istenem, maga 
még itt van?" 

Szerkesztői üzenetek. 
— Többeknek. Kéziratokat a szerkesztőség saját belá 

fása  szerint formálhat.  Rengeteg szabálya vnn az újságba írás" 
nak, aminek eltulajdonításához több Időre, főleg  akaratra van. 
flzükség,  Hiába kötik kl az illetők, hogy olkkét, versét, vagy 
novelláját ne javítsák kl a szerkesztőségben. A szerkesztői 
jogkör sok minden* megenged, ezt minden Írni akaró, pláné 
kezdő egyéneknek tudomásai kell venni. 

Kis venelők. Az egyikük verse sem jobb a másiknál. 
Éppen ezért féltékenykedésre  ntnos okuk. Közlésre nem alkial-
mas versek természetesen nem láthatnak nyomdafestéket.  Hogy 
egyik-másik mégis napvilágot lát, azért van, mert nem szerot-
nők kedvét szegni kl« akarnokalnknak. De ez nem jogosít lel 
egy ugyancsak máalk kezdőt kritika gyakorlására. 
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A józseffalvi  tüzkárosultak 
A jócseffalri  tüzkárosultak részére a mult 

hét folyamán  a következő adományok érkea-
t o k bö« 

Sil ó litván 100 — 
C*lVszentgy6rgy—Bánkftdva  . 2243.— 
R^l gjttjtés . . . . . 21870,— 

össseson: 24213.— 
Beszámoló az első székely tennlszbajnokságról. 

Auguszta* 19—20 és 21-én nagy érdeklődés mellett 
folytak  le a gróf  Bethlen Ádám kupáért kiirt versenyek. 
Bár az eeő több isben ia félbeszakította  a játékot, da még 
ez sem zavarta meg a rendezés sima menetét óa nam tar-
totta viasza a lehér aport lelkes közönségét attól, hogy akár 
egy mérkőzést is elmulasszon megnézni. A versenyzőknek 
épugy, mint a közönségnek felejthetetlen  élményben volt 
részük. A végig sportszerű, udvarias küzdelem, a közönség 
páratlan is a szép játékot spontán elismerő magatartása 
olyan színvonalra emelték ezt a veraeţyt, ami kis városok-
ban szokatlan, elegáns légkört varázsolt a pályákra. 

Amint előre látható volt, a marosvásárhelyi tenniaae-
zOk gydztek a férfi  számokban, noha a gyergyószentmikló-
siak küzdeni tudáaa éa tehetsége kemény ellenfélnek  bizo-
nyult. Mégis nyilt küzdelem csak a női egyesben volt, ahol 
Ivézdivánárhely rokonszenves képviselője került az élre. 

A versenyt vasárnap délután a Prelectns nr ia végignézte. 
Hétfőn  este a kaszinóban került aor az ünnepélyes 

kupaátadásra. Frank Miklós tennisz-szakosztályi elnök a 
kupabizottaág nevében üdvözölte a győztes marosvásárhelyi 
csapatot, átadva a gróf  Bethlen Ádám által adományozott 
kupát. Jövő évben Sepsiszentgyörgy rendezi meg a székely 
büjuokságot, ahol ismét a kupáért ia folyik  majd a küzdelem. 
Az egyéni ée pároa számok első 3 helyzetjei ezután átvet-
ték emlékérmeiket, a versenyben elért következő eredmények 
alapjáu 

Férfi  e g y e s : L Nagy Ernő (H. S. E.) — II. Lázár 
Miklós (Gy. S. E.) — III. Nagy József  (U. S. E.) ós Varga 
Lajos iM. S. E.) 

Női egye a : I. Gábor Dóra (E. S. E.) — IL Gaál 
Eva iGy. S. E.) — III. Pap Imréné (C. S. C.) éa Keres 
Boriska tM. S. E.) 

Férfi  páros : I. Varga Lajos —Nagy Ernő (M. S. E.) 
— II. Bazilidesz Tibor—Lázár Miklós (Gy. S. E.) — III. 
séra Imre—Gábor László (K. S. £.) éa Málnássy József— 
Bazilidesz Géza (Gy. S. E.) 

Vegyes pá ros : I. Nagy Ernő—Bogdán Nusi (M. S. 
E.> - II. Bazilidesz Tibor—Gaál Éva (Gy. S. E.) — Hl. 
l'Abor László—Gábor Dóra (K. S. E.) és Vargha L a j o s -
Vargha Lajosné M. S. E.) 

A iennti eredmények alapján a csapatversenyben: I. 
Marosvásárhely 11 ponttal. II. Gyergyószentmi klós 8'5 pont-
tal. III. Kézdivásárhely 4 ponttal. IV. Csikszereda 0-6 port-
tal. V. és VI. Sepsiszentgyörgy és Székelyudvarhely 0 ponttal. 

A i vagyonok — 
kezelési Hídjának legoldása. 

Vitás f.Iü!  áll, hogy a közbirtokossági vagyonok 
ra .i ^za'.fisl  módja cs'poi való rozaz. 

E.;i mirdnnki (iifmsri,  aki becsületes lelkűim?)-
Ttí-.  c? -x c.gr k cr.lt is foglalkozott  közbirtokossági 
ilo -̂o' i,a!. 

As okok r.':g! kelstöck. I;í sok vizet prédikáltak, 
(!= Bunúi több bort ittak. 

P dlg S3".bb, trcd™ínj?asbb munkát alig tudok 
ps :!-1, usiut a köablrtokoV kesaléaét, cs-.k hojy 

oho t cr.ii, fólflg  p.ilig önzetknség és bacBfiktTBalg 
- ... vocalou. 

e'mM.eti Bzabáh.ok, nem vid^kod4«ok üelie-
k-, haoom a gyat.orM1 «iet ^mutatásainak nl-

& raQíaia'. 
Mj mutat a gyakorlntl éUt? 
H á'íij kííöa cí!, hi4ba a te'.jîsso «jryforms  alap, 
h j-V.&tékcay egyforma  ny«ra vagyon az erdő, 

">: a o'î ítözbl-'-o'ioaaá;, hu a hány annyi fíls 
r f-rvjét,  ahicy annyi f  íló futkos,  porel, V.  p-

!. i:< h<ába sz Igen nagy k^zeiésl költség, 
h > rci ígyöntitü szervezettség, 

ha nicra komoly akhMt a becsületes 
jüu>.;ir« minden "gy»s közbirtokosság rétairól. 

A gv >kark:| *:< t há'a az liteiicai oíég sok sz^p 
p -ea;, ame!y*Vet mlírt cem követuak a kös-

is? Itt vaa például a ssjtó. Micsoda 
u-zy erő. hatnom vau ebbin. M.nden valamire való 
3/. rv *•-'. ezt lénybe ve-zi, mert e nélkül ma el a*m 

pee h jíó egyöaietll vzotbs, e néikill Igen drága én 
ti-fíl'  '"tn hiányo« minden IntásVedés. 

Burján m-idrs rzaporodik, s sok jó és rossz uj?ág, 
fo'y-.'i-nt.  Miért nlr.es n sok fcfecs  blriO ôsBág.rnk bér 
<y havi fobilratn,  amoiybői mitd>gâor vliágo^as 

o <.".sh>t-ék a* uj törvéuyekft,  rendeleteket, iot4a'íedé-
*:et, amelyben láthatnék a sok egyforma  kSsös 

bíjt, f.z  itt- oH elért eredményeket. 
Tárgyalhatóak ebben az erdókról, mert blsony 

uo', tiemcaak a pityóka, aab, busa fontos,  banem 
ha erdó Li, amlból élliob. 

Milvâa ssép példa áll előit9nk: as Erdélyi Gaa-
d 3̂ási Bgyesttletnek Itt van n „Gasda" c!mü havi 
folyóiraté,  minden jóra való gazda alig várja, hogy 
m?gk''phas.4N. Vagy padig a közbirtokosságokkal ro-
kon természetű Bzövetkeseteknek közüs újsága a ssln-
tén bavonklnt megjelenő „Siövetkoa^B11, ez ls ma a 
vidiU Bzovotkezata'-.nek nélkülözheti en újsága. Napról-
napra jennek nj hlvntalos Intézkedések, kl győzné 
easkot kttlöa-kUlon esetról-esetra minden saövetkeaet-
tel közölni. Mauyl bajt, büntetést el<a meg. A kös-

birtokosságok Bókkal könnyebben fenntarthatnának  egy 
ily Iráayu újságot, mert as anyagi rósz inkább rondel-
kesésra áll. 

Egy percig se felejtsük  el, ho?y a hlvata!os 
rscdelesük roirái nysíven jaiunceí mug, H ezt a^pduk 
honnan israerjo meg, ha B íját nyeiV'ín eléje nem vnjárt. 

H» a kiígbirtckaâ ágoíc egy itiv'm  folyóiratot  alnpi-
taşiak, itmiiefe  ê mml feoioolya^b  sk :dá yo uo n l?(,e', 
ukarva nem akarva as össeea kötblrto' OíeftROVat  egy 
közös táborba gyUJtl s Bgyes-bajos doígslk sokká! 
könnye'nb;n Intézteiig. 

Közjóiról, közvagyonoaodáaról lívéu r.s-5, az állam-
hatalom aem fog  ni lene gáncsot vatol. 

A köahirtokosságokntk legelső sorban egy köaöa 
ujaág és egy köaöa egyeattlet ssükséges. Ht esek 
megvannak, a dolgok rendes mederbe hoaása aránylag 
kőanyea feg  menni. 

D) «aeket éa itt irkálhatom, mások ls mámU 
hessélbeilk, mint kösóhajt, pz »oha m igvalósu'áas n̂ m 
nyer, h* csen Kgyet valaki komolyén kesébe nem v^sei 
éa a megvalósulásig bármily nehézség éa á dázatok 
árán ia meg nem csinálja. 

Bz a valaki legyen a ml nagyérdemű oisiá^-
gyijlé?l íe-pvlaelóntr, skl uddlg is Bokát do'gozo^t * 
közUrio'.osiágl ttgyekueo a jf>  formáa  a kis ujj 4b .-j 
vau ZB Bizonyára HagU3«gáro lefj  neki, * nagy 
mmtüíg-lg Vri!, a eagy jó akaratArói iözl«m<rt E dé yt 
Mtgya; Gicdasági E;y-ĵ ttidt éa a iöbbl k̂ pvln ̂ ó tár<sa. 

Szőke  Mihály. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Szeptember  hő 9-én kexdődik  a tanitáa 

a csíkszeredai  róm. kath.  főgimnáziumban. 
A uemzetaeveléhügyi  minisztérium közlése  sserint 
a középiskolákban  a taaitás szeptember hó 9-én 
kezdődik.  Aa internátusba  sieptember hó 8-án kell 
bevonulni. 

— Küldöttség üdvözölte Saas Antalt, an uj 
síékelyudvarhelyi «aperez plébánost, A műit "zi-
r;Uíkbün hlr< adiuaă arról, h-síy Márton Arou magyáí 
pJspís jíjv.ih .yyaiíval az ;;rda. .i róm. irath egyház 
in >gy«i Igisgsio títaios S i s ; A.IVJ-: c3i:<k«rcf:-lvi  ifclfetHit 
v.íi'i<;ztoita míg a m?gür.:Bod«:t r.-ẑ k- yadvarhoiyi r.?p j-
Ma plsb.-iQO.ii áílásbi. Bóbfil  ad atsraioniból Széketyu-i-
v-srn.»iyrd: B <rtos Mi\i.vy Siaiá' .s AOÍAI h. plo-
oiioos és J ncsó B )ia gondnok C ikksrcfal7ars  u(azu<, 
hogy a «ssékeljudvarhelyi róm. ki<b. egyhásmegye pip-
a-'-ginak óa híveinek örlimit és sserd&cs9lilvánatát tol-
mAĉ oljá̂ t. Aa uj usp̂ r-a-i-plub/tim BẐ kelyudvarholyl 
•v-jlîţjîsi. » saeptsmber hónaptan le<is. 

— Mester-  éa seyédvtxayák  a csikmegyei 
Munkakamaránál  szeptember  hónapban. 4 
Munkakamara  oükváimegyei  üikjánai működő 
képetitési  bizottságok  aa őszi  vizsgákat  szeptem-
ber hónapban tartják  meg. Jumételten  felhívjuk  az 
érdekelt  piros és köksxinti  igazolványokkal  ren-
delkező  és ennek alapján maşteri illetye  segédi 
vizsgákra  jelentkezett  iparotok  ügyeimét,  hogv a 
szeptemberi vizagikon  okvethnül megjelenjenek, 
mert a bizottságok  kinevezései  október  bó 1-én 
lejárnak  és igy ebben a szezooban ez lesa az utolsó 
vizsgáztatás  Azok különösen,  akik  a vizsgadya-
kit  még 1936 évben leűzették,  de  mig vizsgát nem 
tettek,  most minden  körülmények  kőzött  jelenje-
nek meg a bizottságok  előtt,  mert a befizetett  össze-
gek  osak bárom évig érvényesek  éa igy azok most 
már érvényüket  veszítik.  A vizsgák  sorrendje  a 
következő:  Szeptember  5—0: asztalosok.  Szeptem-
ber 4-én: borbélyok,  női fodrászok.  8zeptember 
11—12: mészárosok.  Szeptember  IS—16:  oipéazek. 
Szeptember  18: saüosők,  tímárok.  Szeptember  hó 
19—20: kőművesek.  Szeptember  20: szobafestők, 
mázolok.  Szeptember  21—22: kováosok,  lakatosok. 
Szabók,  női  szabók szeptember hónapban nem vizs-
gáznak,  mintán az ezek számára létesített  bizott-
ságok  működését  bizonyos kérdések  tisztázása vé-
gett  az egész orazág területén  ideiglenesen  és 
további intézkedésig  beszüntették. 

— A osikmadarasi ftlekeaetl  iskola nem 
állíthat bs második tanerőt CiikmadaraB töaa <g 
ben ő-:r->gl foles<:setl  iiko.a máködótt évezázado^oa 
karoszi'dl. A vá tcsott viszonyok ktizövi azután két, majd 
«'gyíuo^rőj Iskolává lorv.'.dt le aa lntíznóny. Most a 
caî m:<Jar<>Bl ískolafv-c&tar.ó  eg/hási tenyezők második 
tanerő beáMtacára kértek -lo'iodiiyt a közoktatásügyi 
tnlulseiertâi. Bea.- vinyukra most érkezett váleBz, amely 
« kér^ t elu. mlto'.tí. A m olFz er Indokolása szerint 
Calkoi3d:traB iözíágb-̂ u 7 t aarős á'.lcml Iskola műkö-
dik, me'y a küz-.Jg ö>Bzt'a tnalöibleaclnek oktatását 
el tudj;) láinl. 

— Uj mazimtlia árak. Ca.kesjr̂ dt polgár-
mestere Ka cle.őruodd koasaiiicssgletl cikkeket aa aláb-
biak szériát maximá'tH: Lî zt H 0 áa lúst szabadiceiítt.-
ítod >!em iárgyét Uápezl. Nincs hatóságilag ssabáiyozott 
ára. N -gyes liszt nagyban 8 50, kicsinyben 9 50, 60» 
nagyban 7 50, kicsinyben 8 60, aaltáit kukoricaliszt 5 60, 
siltálatUn 5 lej kiiój». K«ayér 4 es lisztből sütött ke-
nyér 9 50. hatosból 8 50, barna keoyér 7 50 kilója. Hus 
L oaat. marhahús 26 IL oszt. 20, Fz -.póborju 86, ser-
tés 38, B4l»sa'onna 44, nye»ssalonna 40, olvasztott 
S9lr 60, háj 44, sertéskaraj 40 lej. — Veodsgíők leves, 
borjú, vagy BerSóssült, kenyér éa egy darab tésztából 
álló eb#d I. oesL veudiglőkben 80 iej, másodikban 24 
lej. Sdlt, vagy pörkölt, gyümölcs, vagy Bajt és kenyér-
ből álló vacsora I, oaat. érsermekben 26, másodikban 
24 lej. 

— Halaiosáa. Tata Jánosné saHl. Nanmescn 
Bilsabeta vondéglődné, 47 éves korában, augusztus 24-éa 
meghalt Golksaeredában. 

— leimentette  az Ítélőtábla  a cslkszent-
királyi  elemi iskola,  épitöbixotteáyát.  A maros-
vásárhelyi ítélőtábla  foglalkoaott  a csalással,  sik-
kasztással és okirat  hamisítással  vádolt  oiiksient-
királyi  iskolaépítő  bizottság  ügyével  és abban 
ítéletei augusztus hó 23 áu hirdetett,  loan Cojaiu 
volt  osikszentkirályi  jegyzőt,  loan Bu da  volt  taní-
tót és Csiszár Istraa  kösségi  péoztárnokot,  akik  az 
iskolaépítést  ellenőrizték  csilcaeenikirályoj,  a tör-
vényszék  200 eier lej elsikkesztása,  csalás a okirat-
hamisítás  miatt annakidején  6—0 hónapi fogăazra 
ítélte.  Origoreseu Nioolae  mérnököt,  aki az uj állami 
elemi iskola  építésinél  a legnagyobb  visszaéléseket 
kivette  el, 3 évi fogházra  Ítélte  a bíróság.  A táblai 
tanáossaerdán  hirdetett  ítéletet.  Cojaiuloant,  Bandea 
loant éa Caiazér  Istvánt  felmentette  a vád  alól. 
Origoreseu Nioolae  büntetését  3 évről  2 évre atál~ 
lította  le, ezenkívül  2 ezer lej perköltség  megtérí-
tésére éa 2 évi jogfosztásra  itélte.  A vádlottak,  a 
felmentettek  is, együttesen  00 ezer lej kártérítést 
tartoznak  űzetni. Cojaiu kivételével  a másik 3 vád-
lott  kőtele»  még 78 ezer 259 lejt  kiűzetni  a csík-
szentkirályi  állami elemi iskolának. 

— DLRE Ţ1UNEA SOCIETĂŢII D£ VANATOARü din 
MüBCUBEA-ClUiJ InvltA membru aosletăţii, oa paoA eZnd 
adunare* generata, pe baza bu'getulal, va atabUl taxa de membra 
pentru anal aarent, să aohlte la dl oaaler al soalet&(ii, atar& 
de taxele restante, pa anul In oara á oonto 2000 lei neapărat, 
pită tn ziua de 3 Septemvrie a. o, deoareoe In oaz oontrar vor 
fi  fterşi  din ikudal membrilor. 

— A CSÍKSZEREDAI VADÁSZTÁRSASÁG IGAZGA-
TÓSÁGI felszólítja  a tárauág tagjlat, hogy addig la, mig a 
közgyOlés a költségvetés alapján megállapítja a folyó  évi tig-
aágl dijat a társaság pénztárához okvetlenül fizeasanek  be, az 
esntlegos hátralékos tagsági dijakon kívül, folyó  évre á oonto 
2000 leit — foiyó  é/1 asaptember ki 3-lg, — mert ellenkező 
eaetlien kltöraitatnek a tagság tagjai sorából. 

— • v « r o s i tanios figyelmébe.  A saap fdr 
tődjja;* iadult városi parc aupró. aapra n^yooo tasu • 
gátasnak orv»nd. Bjy idő óta azonoan a gvadialanui 
aetáió feli>ő;tokei  eppen ugy, miat a Viduua 
disö gydrmck-)ket ügy-ü^y eió su nao kertixparo^o 
ijuBítgoii oa lejii ..p'iagiJ vjd^diybZtsíi. Fukarjuk az 
lUKtskas Vútoa vozeiá^et, hogy uGekiit a uum kivona-
tos kilengésíket a legjr^iyeseuóáa mjggá o.ni uzi.ad-
teJjáflck. 

— Uj 260 H jesok. A PINIIIGYNINISZIERIUM rou-
d.'istarj sujuiíms ill-:nó:  uj 250 I.J/MDÍ kerúi-k  íor-
galjoiJa, Aü uj «átlát 250 lej^oLdt az orJa^Oiu , a 
nemsetl pjoav^rd-jűja ktuaiak A p«us 
magasdbo BZáZiiü&nyi euiî i van, bogy hoaszabo for-
galom utáa is me^tansa eaUstös auud»etót. A 250 íojea 
egyik oid^üu a buza ea o tvó.ó van fjl.liuteive.  Fdi-
író-iá: .Bjgo-Natlujö-Muuci-Crtdinia1'. 

— Értazitea, V.tUcieauyi c. kai3g>3i G iEda»;r 
íjíjíŐjíííJ'3 ' t̂ riojiiáoi, íiüiy a joaa f̂fslvisâ  rd aarj Vdio 
gy.ljst'isi a gazdástifban  ae .̂czdj a mig míudidJ g, amig 
ujitíib asuí c»pu«a Fodor Pa:. 

— Kötfgytties.  A C>iS.-ií*r.dai D»l- óa Z tajogy-
iai folyó  h& 30 sa ( h a . a r o z a i k i p i d i ^aag ciu.^a 
fi./ó  í»v :z p.^mb:r uó 13 ia as>5 8 órakotíui a köz-
Dir.OJOj.rVit d^j^iudíjüa t a r i j j k<;zgya;óü>it, uaîyra óz 
alapidő-, pártoló-, rosddéi és miuddő ügckn mogbivji* 
aa biaosseg, 

— Balványosvár, Tusnadftkrdfl  ÍS»Z  ates ás 
MIUD ÎIÍÖ ÍLIIJRJEDÓ IUMÁRW.AÜ̂  TDUAT MZG a SJEKILY-
ddg uj azámanak a mj.iékleiatódt. A Up cikttai ki^úl 
kiemuijiik ifj.  P>k«ta Domosea szop baugqiatos vrrj.it 
— Saâp siúkoly kaayjk —, aa erdővidéki bordiSn-
ssltéd ou sauroitfőzss  leírását adja J^ucsó Gyük. Ij .a 
sok erdtikes néprajzi sajátaiguk kerül sorra a jóizvi 
góbéságokkal egyllit. A rovalok, Bzótár, Ssákoiyíú.d-
mutatása, irodalom, lármafa  miad-micd tiasiáu 
aaékely földi  adatot tartalmaz A S.ékeyfdLd  óa ajp-) 
után t>rdokiőuó̂ u'.<k megbecaillhatet eo &da»iárul i-ZÍ:-
tfiimk  a iiz^alaidăttD mut 9 ov útu megjelenő tz >r-ijy 
Íiiíöttc aé.. Sjeri^z;ódáge és klidóhiva:ssa a szjka.y-
anyav-tro^b.ia Sjákelyudvarhelye—OJorhil v»n. Bő-
flaetéüe  egy évre 100 lej. (Tauügyiek, lelkászok óa 
uyugdljnaok számára cdak 60 iaj) 

— K e r e s e k megveteire hsaanált, de jókarban 
levő, iehevőieg B<jyil vagy Rtimligton r^udjzarii hor-
dozás tó irógép-tt. Ajániaiokat a Vasár-Uz.atso k4r:>*. 

— Dr. FEJÉR  EMÁNUEL  FOGORVOS  Csik-
ezeredában  fogászati  rendelőjét  áthelyezte  Strada 
Ştefan-eel-Mare  21. ssám alá, a törvényszéken 
alul,  Sz.  Cseh István  házába. 4—4 

Két szoba, konyha kiadó Csikszaredában. Cim 
a kiadóhivatalban. 

Eiadó egy jókarban levő 3-as azátnu pénsssek-
réoy (Wertheim - kadssa) — Érdeklődni a 
Vákér-ttaietben, M.-Ciuc. 

Kiadó lakás Gsiksaereda város központjában: 
2 aaoba, konyha, kamra, fQrdÓszoba,  pinoe. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Cainoe, értelmes, aiámolni jól tudó leányt tanuló-
nak felvesi  ifj.  Papp Károly fűszer-  éa 
oukorkakereskedése, Csikaaereda. 2—2 

Fekete  félfedelü  kocsi,  erdöli  szakér  és egy pár 
lóra való lószerszám eladó.  Érdeklődni  lebet 
Kalfis  Józaef  vendéglősnél,  az IpárteatUeti 
yendégliben.  2—a 

Hásaspár kerea önnállóan főzni  tudó mindenest. 
Cim: Popovioi Braşov, Calea Victoriei 65. 
Btaj I. a_» 




