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( Z I A E T J L C I T J C U L T J I ) 

A kisebbségi kérdés 
a kolozsvári iinepségen. 

A Nemaetl UJíszü e«és Arcvonala november 12 én 
Kolozsváron n%ry népgyűlést tartott, onHycn tzimoa 
h'vt-b'os nyl^atkosst banţiott el a rom&nlal migyar 
kisebbig! nemaet felé  Eţtpen eaért fog'alkorzunk  ml 
ls eaerk-jl a frléck  h&ngoatatott kijelentésekre!. 

A ko'o«">várl n:puylTés«o aa oiiső beszédet ac 
elaökő Vildi-Vof.vod  mondotta. A kisebbségi kérdés-
ről beísálve esa'set mondotta: 

— Ursim, tlssbbeégl problémáik v> n Aa erdélyiek 
rnegérióM iru^ittsk etzei a kérd?s;>»<l eremben. Mi, 
uraim Gyulafehérváron  kijelentettem, hogv nem afca-
tuni: p'nyomol'akból elnyomókká v£)nl üfrirégések 
Vo. aönbeíj'tb, hegy ea a macns erl;c'c:lsfg  jegyében 
fogsn',  programpont megvslósut. Ahhoz boay a tlsebb-
t'-gek tBíTaaídk eat a hszát, ea ke)), hogy ml, az 
államalkotó elem, olyan intézményeket éz olynn kez-
iKPZţstâst teremtetlnk, h^gy ezek révín a kisebbségiek 
jobban érezzék megugat Itt, mint bárhol roáf>ntt  a 
vllAgon a ne t:-kint8tcnk a határon tulr». Er zz^k, 
hogy aa 6 hatájuk ea a a többségi néppel együtt kell 
szenvedőink, győsnlök áa azeretniök ezt a hazát. 

— Maeel^edásael látom, hopy a cpplrícd^n Fgy 
t i^^bbí- pl szónok besaéd* ia szerepe'. A Nemzeti U:jé-
FSÜK Í''? Arcvoaslf.nak  magyar etnlknmu tagjai mlud 
c-id 'g a le^'ojá'laabb mtg^Urtésl tanúsították éa kö-
zöséé t vi:l.-»!tík a haza érdekelvei. Jil esik, hogy 
t-í}iki;k felszólal  Itt U. 

A rcc ;;odás csak az kh't, smln-k II C ro' feirá  y 
Őf  'lát'gí rtkta le alepjâ», v*gyli* : Uzozy«t egyenlősít 
j>gok a n«ma->tl fcll-.m  egyaége k r-ítsben, teljea >aa-
b^ihá? a nyslv, a val As, valamint a hagyományok 
r .'.U- 8'r'i ;ovábbá ftg  scy^gl jólétnek' rerveaetl n on 
tór;< có e ővo-.:di«á«ár$. Éz romáa erdik Is, nraim a 
;nir?m iiii'.asi a köve tv esőitel: ha nem éloírwk köz-
iü :k iiis-.ibbHÁglet, kérnUnk ke'lene őktt tz I'ti.niő, 
how K'gyín kivel veraíoy; ízünk s legy- n nekik U tl-
vel versaayeaz->nek c hizv együttes e'őm^netela érd -
Éíb-n: 

Tj-V>blifcb?n  h ü u o a t í t j s V id». hojy a kispbb-
hégl k.id.Kt a tfv-jes  EZífcadBág  jegyében kell meg-
o.dial. 

A m s g r a r kisebbség  nevében 
Bartha Ignác  beszél. 

As linîT'D prograrBj». e.í-irlit a mnsyar kiseS^é.í 
' jv. !).:n dr B .rth» I$<r<ca b*-p>rlarió a köre k ző be-

f i -A^  motdotta: 
— Abb^a a pll'sttsthso, m'dőo a L?ftf5bb  Kxcd1-

m^sveeó a Nerriati UjjáPi'.iieíás Arcvonalába való 
f  ^orakcváRn ki-d;a » j"'zist, a romésiil m»gynr 
1 î -ibsóff  Nkaseo v.*:»HeoU a f-ihivirM. 

8 '1'«t cép '-r^ t'<m<u)z&od73, moly mrgába fogla']a 
vila»ei»i!',i tár.>:d-tlmi r4t*güpk;>t én '07le!t0 á d cso-
o.ir j iink«*. ma a m-stírr :*iB».:bhBi->g m;at a Neroes i 
U|j.»?í''.l ' Arc on.V.'.nak eyj ik blosa'á'.va, l-tuzea á'l 
t.2 á Umi "le! ujjá8zervna^sét c-'.'zi törekvések t^moaa-
t i e i r s : tTK-rl hUz o i-r Arcoos l , mint a minden tár-
srd'-íml Lüiilmbsogió' mentcp, egyetlen po'hlkat sa r-

t, bff-lé  ÍP. klf»lé  Is valamesnyl óslskó nép egy-
ast.' W akbratát fc-jf.ai  ki. 

A kSílüünk r>eMa MtávoíOtt kl^á'ó firflu,  a volt 
mii.icatere!nö?, Arm .nd C >lin scu vo't tz skl mogalit-
poütí a román és klsebbnégl népik békéa ós tariós 
fgylittóléiiérsk  î h3tÓBégel<. — Be a nagy államférfin 
köieieBetbi^gei vá'lalt, hogy a becnOnket, mint őslakó 
níp- t̂ megl;letó ÖSFZ B jogokat ellrm^rl éa ez rz Ígéret 
mr-gmásl'batailan biztosíték aiámnnkra, boţy a törvény-
hozó t«i<íü:etek megnyitása Bikamával elhangzott trón-
beEaíd Baavalnak értelmében fog  testet ölteni a királyi 
akarat. V .jds Bándor koronataoácFoa ma elhangzott 
szavai biztosítékot és nj bitet öntenek salvUnkbe. 

KölönöB örrmllnkre fzolgál,  hogv Constantin Arge-
tnlann mla'sz'erslcök urat. Constantin Gluretcu urat, a 
NUA miaiííterét és 8 Ivlu Dragomlr kise'obBégi mlnlsz 
ier urnt mi Itt körünkben EdJcaöihPtjBk a amikor a 
romi.tlftl  raigysr kisebbség üdvözletét botom, egyben 
iiróttmel üdvöz öm Önöket I 

Const»otin Argetolasn mlüiszterelnök ur. aki aa 
or»iág élén áll, kiváló vezéregyéniség a — ősalntén 
elmondhatjuk — sorainkban álta'áaoB megbecsUléBnek 
i i r?ményteíjes blíalomnak örvend. Tndjuk, bogy ez a 
bUalom meghozza a maga jutalmát és Ime máris rá-
mutathatunk a legntóbbl kormányintézkedésekre, melyek 
a kisebbségek rég húzódó némely Béreimet ervoaolták 
és megnyugtató eredményt hoztak. 

Tanul IeBSÜnk aa Itt elhangzó mlnlaaterelnökl 
szavaknak, melyeket nemcsak, mint a trón elBÓ taná-
csosa fog  elmondani, hanem a ml legfelsőbb  döntőbí-
rónk IB, miként önmagát Constnntln Arg^tobnn nevezte. 
Milyn mfigvagyunk  győződve arról, hogy a mlniazter-
elnök ur némaokára elhangzó, a magyar klaebbséghta 
ia szóló szaval melegséget lopnak ulrBnbbe. 

Salivin Dragomlr klaebbBégl mlnlsater ur aa 1918 
dtcetnbar 11 hatnroaatokra hivatkozva .íródon a kövei 
kező kljüientéat tette. 

.Kát elfcEÍgatelt  n^p vagyunk, aVlk olt ilinat keres-
tünk h Dana saéles vb gyébeo, a Kárpátok védslal 
övében, PZjtválasitván a szlávok és gtrmáuok mérhe-
tetlen tömegeit. A ml earedévos fennállásunknak  titkát 
abban a tényben kell keresoünk, ahogy a két nép 
egyetlen tömböt alkotott üs határaik mind Keleten, 
mind Nyugaton egymáat védik és klegétzitib". Aetán 
hozzáfűzte:  .Mint az előra nem látható vcBaedelmek«t 
rejtő fekete  felbői  Bzétrepí«z ő viilám, a mai Idők mia-
den máa Időszaknál világoasbbaa rajioljik elő a sors 
meghatározta közös kUlddtáat. 

Ine Uraim, két nép ugyanaaon küldetéssel és 
ugyani zon aorsban " 

Az idéiett Bzavusat ugy tdkt;U^, mlot azt CODS-
tíntln Glurs.'cn ur IB mondotta a szciieml foglalkoiá  uik 
tidvca'ó szavaira: 

„Kitartani egy uton és megvalóBlUnl a kitl'zött 
célt." 

A ml utunk egyenes, a ml cMunk ezsní. Védjük, 
amint erre Vajda koronatanácioa ur la biztat, őnl hi-
tünket, cyalvOnket, BZokáBMok8t, vi-rh^ÜDtet és dala-
inkat, vagyis mlnduat, nml ku túránk B»já;osFá;a, bozaá-
taríoalk aa e fó  don klalatut törtéüt'ml hagyománya-
inkból. Vedjiik jogainkat, tosy a ro.üáaiai magy&r ki-
sabbség életicre elliím>rnat nyorjos. Sih* el nem ho-
mályosodó colunk : a közjó. Eanuk m .-i rgségs tu^érozisa 
be jótékoayan közéletünket, micd.n^yluokM, kik n m-
cetl-ég nélkül f  .isorakoaiuak u Nomztul U;jásEÜ t̂oB 
Arc -oiiHlábün. 

É jt-n a baza I É j'tn a K-rí.'y Fid, Mihály n«gy-
v. jdi, eijenek a Kormáty é.i a NU\ tagjai. 

Jó eginzsége; l a 

A f#ÍBiólfi'á-:ô  ecro38(á: Argetolsru minitz ere 1-
ork btwaéd* zárta be, aki a növűikczó kljelentósckívt 
la'iécte a klsebtségekhez: 

'1 

O. Argetoianu mlnlaiterelnök 
— Bijüálaitsl kell m?gállipltsroni, bogy nz egye-

sített RománU megahkuiásának ke;d it«n a klwhbss-
gnk nem jártak helyes uton a román néppel való kap-
csolatok teklntetébBD. Utalok ente! még olyan kisebb 
Bégekre Is, m!nt a Dsm t̂, amelyo; num bódított el s 
r^ndrz ;rlnt feli^öldről  lodltott irrodsnt? áramlat. Ahelyett, 
boey közeledést kerestek volna a többségi níph?z és 
azzal karöltve vállalták volna aa állpm védelmének és 
vezetésének felelősségét,  a klsebb-iágek beiárkóztak 
h«!yl úrd fkelk  szűk körébe, majdnem mindig a román 
ál híd mii ellentétes msgetartáet tanúsítottak és mlndsn 
Igyekezfltük  és törekvóBÜk az oraaág állandó Jellegi) 
kérdésdhea viszonyítva, epri és j»!enté'gte!en előnyök 
kivívásában merült ki. Ezek az előnyök annál la lényeg-
telenebbek voltaj, mivel a román állam az egyesülés 
ténye folytán  kezd attól fogva  a legteljesebb jogokat 
megadta állempo'gáralonk, bármilyen nemzetiségbe* 
tartoztak. Nem blaaem, bogy Európában, vsgy akár 
aa egéaa világon volna egy orseág, amely több igazság 
gal íB jóakarattal bánt volna kisebbségeivel, áz összes 
kisebbségek előtt kitártuk karunkat és n«m a ml bii-
nünk, hogy a kisebbségek c*ak az ntóbbl Időben értet-
tek meg. bogy sokkal Jobban éihetnek nálunk, mint 
másutt. Örömmel áll/ipl'om meg, hogy a kisebbségek 
vesetői tudatára ébredtek ennek éa bizío&itanl kívánom 
őket, hogy ugyanolyan testvérlességgel fogadtuk  őket 
az Arcvonalba, mint ahogyan készek vagyunk b:-fogadal 
oemaetl életünk valamennyi ágazatálta. Egyetlen felté-
telünk: mondjanak le politikai éa társadalmi külön vá-
lásukról éa mlcden fenntartás  és rejtett gondolat nólkül 
tegyenek tanúbizonyságot arról aa egységes hitről, 
amelyre a felossthalatlan  éa falbonthatatlan  román 
ál'am épült. 

Amikor erről aa emelvényről Ismételten hirdetem 
a kisebbségek egyenlő Jogalt és kötelességeit, nem 
öítöm fei  kormányfői  minőségemben a körülmények 
parancsolta megalkuvás öltönyét. Igy gondolkoatam éa 
igy besaéltem mindenkor. 

A Status gyűlés. 
Az Erdélyi Római Katolikus Egyházmegyei Tanács 

(Statos) november hó 16-án tartotta meg évi rendes közgyű-
lését, amelyen 40 egyházi éa 60 világi képviselő jelent meg. 

A Status gyűlést Márton Aron püspök beszéde nyi-
totta meg. 

A püspöki megnyitóbeszéd hivatkozik a solyos idflkre, 
amelyben élünk éa amelyek arra köteleznek, hogy a dolgok-
nak ne melléje beszéljünk, hanem a tényékét éa kötelezett-
ségeinket komolyan vegyük számba. 

Az egyházmegyei tanáos templomainak és iskoláinak 
élete iölött őrködik. Néhány adattal kivánt rámutatni e két 
területen a sürgOs tennivalókra. 

1921-ben a róm. kath. felekezeti  iskolák növendékei-
nek száma 45000 volt, mig ma 14.897 Ami annyit jelent, 
hogy majdnem 70 százaléka a gyermekeknek kivül maradt 
az egyházi nevelés keretén. Kötelesség mulasztással nem 
vádol senkit, de az igazgatótanács újból határozottan leszö-
gezi, hogy az elemi iskolai oktatást meg kell erősíteni és 
fejleszteni  uj iskolák létesitésével. Ehhez a hivek erkölcsi 
és anyagi támogatását kéri és bizik abban, hogy a megfe-
lelő áldozatkészségben nem lesz hiány. Örömmel jelentette, 
hogy a közoktatásügyi miniszter az elemi iskolai államse-
gélyeket felvette  a költségvetésbe és április 1. óta folyó-
sítja is azt. „Sok nélkülözésen átment tanítóink helyzete 
ezzel némileg javult" — mondotta. — ,De ez a híveket 
még nem mentheti fel  a további támogatási készség alól*. 

— Az egyházmegye középiskoláit nagyjában sikerült 
megmenteni — folytatta  a püspök, de legtöbb főgimnáziu-
munk erősen leosökkentett létszámmal éppen csak tengődik. 
140 tanárra 1400 tanuló esik, tehát egy tanárra 10 diák. 
IWgnn a középiskoláink a nagy magyar többségű városok 
fiaiból  szerezték az utánpótlást. Ma ez a réteg megcsappant 
és leszegényedett. Ennek ellenére az arány nem tolódott el 
a falu  javára olyan mértékben, ahogyan ezt várni lehetett 
volna. A kérdés lényege az, hogy középiskolánkba nem azok 
jutnak be elsősorban, akik tehetségesek s rátérmettek, ha-
nem azok, akik közelkapják és aránylag kevés költséggel 
elvégezhetik. A tanárok is kinos, favágó  munkát végeznek, 
ahelyett, hogy tehetséges anyag kerülne a kezükbe, amit 
öröm volna tanitani. 

— Nincs szügségünk társadalmi gépezetünk részére 
fáradt  és rossz olajra, amely eldughatja az állami és társa-
dalmi gépezet csapágyait. Nincs szükség a középszerűek 
rászabaditására a vezető helyekre. A legkiválóbbakat kell 
kiválasztani magunk köziil, akik ha végzettséget szereznek 
a közösségi munkában alkalmas vezetőkké válnak. Rá kell 
mutatni, kiválasztani és tervszerű gondozásba venni azokat 
a gyermekeket, akikben a legtöbb tehetség mutatkozik. 

A püspök ezután a hit korszerű eltévelyedéseit tette 
szóvá. Az idők vizsgálata — mondotta — kötelességeinket 
és azok vállalását még etősebben aláhúzza. Ugy érezzük, 
mintha az eseményekben, amelyek az ősz elején kirobbantak 
és megremegtették egész Európát, egy sötét végzet telt 
volna be, hogy végrehajtson egy szörnyű Ítéletet. Az emberi-
ségen gigantikus erők kolosazusteste indult el keleten és 
nyugaton és mi a középen állva lélegzetünket visszafojtva 
figyeljük,  hogy a hatalmas tömegek feltorlódott  hulláma 
merre zudul, mi lesz ennek az apokaliptikus mérkőzésnek 
kimenetele. A vég következik, vagy uj élet kezdődik ? AZ 
idők uráuak, az Ur Jézusnak szavaival felelek:  Ne fogyat-
kozzék meg a Ti hitetek és ne féljetek  azoktól, akik a tes-
tet megölthetik, de a lélek fölött  nincs hatalmuk. Vannak, 
akik reményeikben megtorpantak, akik az erőszak győzelme' 
láttán hitükben ingadoznak és vannak olyanok is, akik a 
jelek alapján uj istenek felé  tájékozódnak." 

— Ne legyetek kiosinyhitüek, testvérem — folytatta 
a püspök —, ne ejtsen tévedésbe a hatalom látszata. A 
hatalom Istentől van és azért van, hogy Isten törvényeinek 
érvényt szerezzen, az igazság és szeretet nagy parancsait 
teljesíthesse. Minden hatalom számára, amely ellenkező uton 
jár, elkövetkezik a pillanat, amikor az önteltség következ-
tében már nem képes a körülményeket józanul mérlegelni 
és a szurony hegyén, ahonnan diktált, nem tud egyensúlyban 
maradni, nem tud a helyzet ura lenni, hanem a felbőszült 
körülmények és a megsértett jogrend, az igazság és szere-
tet kel fel  ellene és lesz úrrá felette.  Ez a hatalommal való 
visszaélés logikája és törvényszerű következménye. Ma a 
fejlődés  szempontjából az évszázadokat évtizedek és az év-
tizedeket évek mérik. Ne fogyatkozzék  meg tehát a Ti hi-
tetek, az eszmét nem lehet megölni. A hit, amiben az üd-
vösségünket bírjuk, a remény, amely eddig is megtartott, a 
krisztusi gondolat, amelyért és amelynek jegyében feladatain-
kat vállaljuk, a mostani veszedelemből is, mint annyi más-
ból, diadalmasan fog  kikerülni. 

A vállainkra nehezedő azerep nagy éa felelőaaégteljea, 
de ugy becsülnek meg minket és az idő mérlegén annyit 
nyomunk, amilyen értéket önmagunkban, magatartásunkban 
és feladataink  teljesítésében felmutatunk.  A kényelmes na-
pokról nekünk le kell mondanunk, akik harook idején tör-
ténelmi fordulóban  eszmék és népet elkeseredett mérkőzése-
kor születtünk. De a nagy időkhöz nagy nemzedék keU is 
megéri, hogy ezt a szerepet vállaljuk, hogy öaazefogjunk, 
mint még aoha ia a nyomaaztó jelenben ia tántoríthatatlan 
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bizalommal dolgozzunk a mindent magtagyttnk a azant óéiért, 
azokért, akik ntánnnk következnek. 

Márton Aron nagy lelkeaadiaaal togadott beazéde ntán 
az egyházmegyei közgyttléa elé terjesztetett az a hatalmaa 
jelentés, amelyet Dr. Boga Alajoa kanonok készített el, az 
Egyházmegye kötelékébe tartozó intézetek éa intézmények 
elmnlt évi mnnkásságáróL 

A Státun gyűlés a mai nehéz idők megkívánta mun-
kának és alkotásnak szellemében folyt  le. Amint a püspöki 
megnyitónak határozott hangjából is kiosendűl az Erdélyi 
Katholikns Egyházmegye jövfl  munkáját a népűnk iránti 
nagy ielelflsBég  hatja át, amely jól ismeri a teljesítendő 
kötelességeket 

Meghalt Kováts Zizike. 
""ftovember  12-én este, hosszas szenvedés 

utái meghalt Kováts Zisike, Kováts Jenő nyug. 
pénzügyi osztálytanácsos leánya. Egészen fiata-
lon ragadta el tőlünk a halál, értékes, finom 
lényét. Elvesztése nemcsak áldozatos szülőit 
tujtotta földig,  de fájdalmasan  érinti a Csíksze-
redai Dal- és Zaneegyesületet, amelynek egész 
életén keresztül olyan szolgálatkész tagja volt 
és kitűnően képzett zenei felkészültségét,  tu-
dását mindenkor olyan lelkes szeretettel bocsá-
totta a köz szolgálatára. 

A magyar dal és muzsika körül csoporto-
sult társadalmunk a testvéri Bzeretet mélysé-
gével és ragaszkodásával gyászolja Kováts Zi-
zikét. Hiszen a kapocs a dalostestvériség volt, 
az az érzés, amely igazán őszinte rokonság, 
nemes értékű összetartozandóság megépítésére 
képes. 

Kováts Zizikét november hó 14 én váró 
suuk közönségének hatalmas tömege kisérte 
utolsó útjára. Rendkívüli volt az a részvét, 
amely megnyilatkozott halála fűlött.  A Dal- és 
Zeneegyesület testületileg jelent meg a teme-
tésen az egyesület csodás szépségű — zászlója 
alstí. A sirnál a dalárda vegyeskara énekelt 
két dalt, Sarkady Elek karnagy vezetésével. 

Az első énekszám után Pu'chard János 
gimn. tanár megható beszéddel búcsúzott az 
egyesület nevében. Ezután a dalárda ajakán 
felhangzott  Kodály Zoltán örök szépségű Székely 
keservesének szivbemarkoló dallama, amelyet 
olyan nagyon kedvelt Kovács Zizike és amely 
muzikális lelkét olyan mélyen megfogta,  hogy 
halálos ágyán u:olsó kívánságával is arra kérte 
a dalárdád hogy sírjánál énekeljék el Kodály-
nak ezt a remekművét. 

Éa felsírtak  a gyönyörű akkordok, a székely 
lélek mélyéből hömpölygött adalbaöntött ballada, 
a dalárdánk művészi teljesítményében fojtoga-
tott az elmúlás fölötti  megrázó bánat. — Szem 
nem maradt Bzárazon. — Kovács Zizike flital 
elmúlását megsirattuk az ő kedvenc Kodály-
uiuzaikájával, a Székely keservesnek azzal a 
bánatával, amelynél kifejezőbben,  mélyebben 
még nem vetítették ki léleknek a nyugtalan-
aÁgát, az igazi gyászát. 

Nyugodjék csendesen. Sok földi  szenvedé-
séért kárpótolja a airi pihenés nyugalma, a mi 
kedves kis dalostestvérüniiet Kováts Zizikét, 
aki földi  életében egy eszmének a magyar dal-
nak volt tiszteletreméltó katonája, szenvedései-
ben és halálában pedig hős volt, aki megérdemli, 
hogy emléket szeretettel megőrizzék a magyar 
dalnak mindenkori munkásai. 

A francia  haderő adatai. 
L -punk hisábjale mór vázoltuk a rzovjettudsereg 

tn'iv z t.'it éa a h«rd értékét. O VRBÓ közflnségünk6t 
LUOfnura  érdekelni fogja  a francia  hadsereg szervezete 
i', m -lya» Incze Kálmán magyar katonai aaaklró ada-
tai alsóján ismertetjük. 

Franciaország lakásainak száms 42 millió, gyar-
urtíokkal e jjytiít 110 millió. Az országnak természetes, 
itiieny n védelmezhető határai vannak, a nyilt éssskke-
isti határt a M jglnot- és Diladler erődítési vonalak 
védik. Franciaország a Brltbirodalom után a legnegyobb 
g>armati hata'Om Aa orBzág a gyarmatok lakóBságát 
is kihasználja a hadsereg céljaira, a sslneB csapatok 
egy rrBze már békében 1B aa anyaországban állomásozik. 

A vorseoyfegyvnrkesés  élén Németország hatal-
mas eiőhaladása előtt Franciaország haladt. Hidikladáaa 
az állami kiadásoknak harminchat ssásaléka. A béke-
létszám bátBzázezerfőre  rug, klképsett tartalék négy és 
fel  millió fehér  és másfélmillió  Bslnas. As orsságbsn 
áitalátoi védkötelezettség van, kétévi tényleges zsol-
gálatl idő fel. 

A francia  hadsereg békében 20 anyaországbeli 
gyaloghadosztályt és 5 gyarmati hadoBstályra tagozó-
dik, a francia  hadsereg körülbelül 80 gyaloghadoss-ály-
ból éa több motorlsált csapatból áll. A hadsereg felvo-
nulását megkönnyítik a kiváló vasntak. A főbb  vonalak 
4 vágánynak. A léglhadoiő Igen fejlett.  Franciaoruág 

k'4rttlb?lHl n$gy™»r elsSvonalbell hadicélokra a'l almas 
r-pUlógAp=.kkel rendelkezik. A repülőcsapat 4800 tiszt-
ből ÓB 83000 ksonábó! áll. A franci  t hadlteogerítzet 
körülbelül báteaéseser tonnataria'ommal rendelkezik, 
kür'dlbeiU! 100 tu várhajóvnl A franci*  hud»er*g nagy 
rőt képvUtl, kiválóan klkt'p?z?8 és felszerelve. 

Magyar Népközösség. 
Dr. Sjtez PJI BBíuátor, az EMGB elnöke a n.u : 

héten néhiinv n»p!g BukardStbt tartózkodo'.t, abo! D . 
Mlkó Imre NUF tanácsos, a Mtgysr Nrpiczüasúg bu 
aareBU főtitkára  kíséretében a magyar kisebbségi élet 
sürgős elintézést igénylő Ügyeiben több minlriztorlumbec 
járt. Látogatás* során Dr. Mikó Imrével együtt bemu 
satkotó elhallgatáson jelent meg AiexUnu Gheorgh* 
buciecstartományi királyi helytartónál. A kihallgatás 
mindvégig a legszívélyesebb légkörben folyt  K 

Dr. Szász Pál réazleteBen ismertette ez EMGE 
munkáját, kibangBUlyosva eat a fontos  Bzerepát, melyet 
ez a szervezet Erdély gazdatársadalmának Irányításá-
ban, az orsság mezőgazdasági termelésében és egént 
gazdasági életében Játszik. Eíután felhívta  a királyi 
helytartó ktilonög figyelmét,  a bucaecBi tartomány ket 
erdoíyi megyéjére: Háromszékre ÓB Br.tBBire. 

Alexiu királyi helytartó válassában hangsúlyost i, 
hogy a klsebbságl problémák lr.int a legnagyobb meg 
éréssel viseltetik. Eonek bizonyságául megemlítette, 
bogy legutóbb 100.000 lej segélyt nyújtott a st-palizint 
gyórgyi székely Mitú-koliéglumasir. Véglil filjeientetto, 
hogy misdenkor kóBzséggel áll a magyaraág reod-Mke 
sisere, nyugodtan fordulhatnak  hozzá minden olyan 
ügyben, ami a vezetése alatt álló tartomány magyar 
kisebbségi életét érinti. 

A Romániai Magyar Népkegöaség központi elnöki 
tanácsa Kolozsvárt folyó  évi november 15 én B u ff 
Miklós gróf  elnökletével ülést tartott. J den voltak 
dr. Gyárfás  Elemér, gr. Hilier litván, br. Jislka J i 
aos, dr. Kolumbáa Jjssef,  KOB Kiio'y, gr. Tiieki 
Adóm, az elnöki tanács tagjai, dr. Tus* Gibor, a N^-
éözöBség jogi tanácsadója ea dr. Grols Inseló központi 
Igazgató. 

Az elnöki tanáca meghallgatta a kiküldött bizott-
ság jelentésit, mely tzí iot az aradi tagozat alakuló 
közgyűlése nem lett Bem saabáiy?z»r11eg mcgRzer^ez^e, 
aem szabályszerűen lefolytatva.  Továbbá az srsdl N?p-
közüsség minden rendd tagjai nagytöbbségének a ki-
küldőit bizottság Oiőtt kif.:j.e;t  nézető az, hogy a vá-
la;ztás eredménye nem srolgálüá a N'pközö'Bég szer-
vezeti szabályaiban lefektetett  cilokat és nem blztoiitj > 
a békés társadalmi muikát, ezért ugy döntött, hogv 
aa oktcb.-r 11 válaszba érvénytelen es semmis, n'm-
kliiönöon az ezen kizţyliljeen hozott összes határoza-
tok ia. Miodezek alapján as elnöki tauáca fi<yoIainmel 
a szerv-, z.ti Bzabályzat recdalkezteilr-», n>m{ttlóab';n 
Arad vároa migyarsága Össsas társadalmi rétegei n -gv 
t^bbség^k a vizsgáló bizottság e'ótt magnyllvánult 
ób/.jára, — u:aaltja as arad-városi tagozaiot, bo^y 
szabályszerűen összehívóit és megtartott uj kötgyviio-
sen válassza nwg vezetőségét. 

Ilyen a bányász élete. 
A fekete  gyémántok erdélyi hazájában, 

Z-ii: völgy ében robot-tempóban megy a muaka. 
Rohan az élet. Robognak a csillék, feszülnek 
a hányász izmok, cseng a csákány a kőzetben. 
Kérge3 teayerll, gondterhelt arcú emberek 
szorgos jövéa-menése, az akn&körzatek boly-
szerű nyüzsgése mutatja, hogy itt élet folyik, 
uehéz élet, melyen rajta van 1939 gazdasági 
nehézségeinek a válságnak tipikus bélyege. 
Sok munka, — gyenge ellenszolgáltatás. Sok 
gond, sok verejték, — Bovány, Bzinte száraz 
bányász-kenyér. Örökös halálveszedelem éa 
sok szerencsétlenség a bányaléggel telitett 
tárnák ölén, — kevés vigasz, sápadt arc, — 
— a tüdőbaj bizíot előhírnöke — s meleget 
nem adó rongyok. Es ma a bányászsors. „Ilyen 
a bányász élete". 

A normális idők boldogsága, a messze 
földön  ismert B sokakat ide kecsegtető bányász-
jómód s még a tipikus, kedveB bányász dalok 
is a múltéi csupán. Fárasztó, dermesztő, szinte 
halálos lethargia fekszi  meg az egész völgy 
munkáslelkét ma: a nyomor s édes gyermeke 
a lelki deprimáltság. 

Ebbe a bányász pszihébe lopta vissza az 
élni akarás és az emberi méltóság öntudatát 
P. Lukács Mansvét atya, Csik- éB az erdélyi 
egyházmegye valamint Szent Fereno erdélyi 
fiainak  ragyogó büszkesége, az ország határain 
tul ia szépen elismert ferences  népszónok. 

Október 8 éa 15 közötti nyolc napon 
Vulkánban, november 5-től 12 ig pedig Lupény-
ban gyújtotta lángra a tőle megszokott hévvel 
jobb Borsra érdemeB híveinket B nyolc napos 
munkái fényes  eredményét nagyobbik Testvé-
rünk, aa Ur Jézus vendégasztalának népes, 
galamblelkü bányászhada adta meg méltóan. 
Caik büszke lehet Ferenoea fiára,Mansvét  Atyára. 

Ml, a Szüzanya Bomlyól lábaitól ideszaka-

dottak, arra kérjük csíki testvérembe-, pünköedi 
lelkük tüzeB parányát, szfr^ny  hálínk csekély 
jelét helyezzék nevűnkben a Bo'dogoágos anyai 
lábaihoz. Legyen ez a hálaimánk a nekünk 
kü'dött felemelő  kegyeimekért, ds legyen a 
nélkülöző, szegény bányís?. fteetséííe  Í5 Mans-
vét Atya cipőstől nagy munkájáért. 

Vulkán.  Harlwig  Frigyes. 

A pipa a katona legjobb barátja. 
K. K. — A magyar Bsjió n?m rég  köeöits aonaV 

a Bzíjfény  rasgynr p:iBztor?ek a stamoru ei*tét. '•ti-
nók fcjbSrét  egy von^t kerekei l^haBltották ÓB atl 
r.ittent tax fijdalmal  dacára, halála e'ő'.t a pipáj it kérte. 
A pipa bufelejtő,  ft  pipa b j^ra, a p'pa az Id?g»krt 
magcyugtaMa, ellentétben a cigarettával, amely lu"-
getBá teszi azt, aki szívja A pifáíó  er.borek m-jda»m 
mind a fl  orofl  r-» hajlanak és h« í«nnalí » jó, d r-K' 
magver parsainak mozdulatMt mngflíveliük,  sbogy^i 
törölmlnyenen előveszi a pipát, a dohányz?Cíkót, a 
bogvitc pipiját t'iml, rágroj , akaratlan- is a foir.ay  >a 
a« ngaioa és a megfonto  tsAg brnyomUsát sa-T«szw. 
m tényleg ebben vaa valami, mnrt rz!>lRtt BZ idő 
alatt, amíg aa eabtr mindîiekot a ftzvkség^s  )M*U 
mozdulatodat vígal, goadolkodiir, latolgat, m->gfos'.ol-
hat egyst mást, az--z időt nyerhet, e! nem hamarkodlk 
semmid 

A plp*.nak van ku'toricröoetf».  Nómntomíg-
bsn majdartm minden babona pipái, ha k'pt v;o a 
harctéren, legyen ez a rövidszárú angclo? .«rrmelegltc* 
vagy b bajorok, tlro lak éa alpesi lakók fed-les  vadvz-
pipája vacy az pgácz hosszúszárú p'p*, ^mtly^í m ? 
dédapáink salvt»fc.  EÍV biztoB, hogy a p :pt élvez tet 
jelent. N-mca:k a dohányhasznál&t mi t:, hanem a 
p'pakuUwzfrt  magáért. 

AB Öreg B Boier iAbcrnoiról 'udjuk, ."-ogv mi-g 
a legnegyobb harcok alatt is rscdiiletlenUi etivta 
p-páj4t, s-őt tSrŝ karáb ia ogy k'jlön .p ipamePt t r " lar-
to'T a némst katosa pip p.trónusa r^-'g  mi Is 
ör?g B ffeher.  A pipa a miod nt NÉLTFLLSZŐ Patentnak 
nemeik ntirako«t»̂ j>, da u t ES illúziót ».-el:l, hogy 
valami Ws tín>elmet engedhet meg magánok, ba rá-
g)u;t. Egy h s otthoni ére'Bt vált ki benne és irra 
iolkl-teg i-i ENÜ̂ ségo MI, ha ked ŝM.ől e:s».V«I-f 
hónspokos, éífík?n  köröstül kink ól a h rcvona'. n. 
A ka>oia ÓB r pipa egvmáuközU vUzonv» boţan'-L H 
mu'tra tekint v s-za, mint Amerika f̂ fráesés"1.  M 
k*»a áiatfisok  alkalmával. *S A;temete't, VÍNERITIT k«-
">oia m«!intt nemcsak fegyvereket,  da bronpípát 

Eiy k'lta pénzdarabon egy plpáeó katona 
kúpét látni. 

K-röciöRea G i l i U és Hslv^tlában nagyon «1 rq s 
terjedve a pipázás». D i már o r m-ilaV h ' r e i ié^iói i» 
Wm^rták a p>pát. Ptr.--zo VÍUU a?t t é rd - ' i h s tu í . bo rv 
mit p i p á l o k e»*k a kelták és ríns-lafr.  ha a dohíi-v: 
c s í k Aucr lka f.  f 'd . ' z í sa  óta iam-rjlil. ? K - « i i i .£ 
o i i 'oasa il'ntoa füveket,  t-övényi l e v e l i i t h n í n i ' i i 
dohány helyett és ez árnál való?zlnlsbb, m n a r'-ri 
va ' lásos a-jnepsk, i s ' en t lw^lo t ' -k s 'k wT V' s: u g w c s -
Ilyeu lliáios növ-uyikl-ol füstöt  c í iná ' tak A r,n rtld i 
aaío't bemutatása m<jd :em ml-:dlg füst  l i j é r . i 
történie-t. N gyou jó p "d .u' u iavnudu1» hve l e . nm--
lg-33 BB p ll ntoi fjd(ök  ad és h régi f«  jaü'yaoa^k 
ki ia t ü n k , h o í y ezi a sövényt kl l lönöí .o 8z"r s-
d«hánykóat felh<tuná :nL  A köi^pkorból l-if>slk  m 
kát líyea „dohásyz-j rmi- j t" , a IcţidiSar'ub l;y..-n 9.11 
'ia irorszi^-t C j í c a m í r a koloa'orb'.n t an , rz e»y 
saobrocj'iii, sm<!y egy k!>ro'lifi:<l  férfit  j - r â p p g , u i 
diájában pipis tárt. A másik Hubevil a-i temp om y 
osz 'opwo rs , Bmely h .soo'ó f  rflt  ábrázol a 11 lk ssi.-
ztdból . P e r - z j 9i iţ»*i d a h i n y s i s ea plpia^a aa 1500 
utáni években rrt'te kezdetét, d.> ak'̂ or ii a k.«o-i» 
és a teng(>r;sB vo t a doháay^.s terjesztője. 

A cóactes moit f^zólitották  az otthonmar det 
takst, hogy katonáidnak k'i'djeneit plp'-t, ev̂ L-l öröüi:;-
sz?rt'ru?k a kntQnftvsk,  r-t m-e a plp ŝ- -rra^f  dőie.' k. 

Világ  Visszhang  sajtótudósitó. 

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

— N;J 2964-1939 A munka» mln'.szí. j 53250 
sz. 1939 oovut>b*r4 hn »elt h itároiíta sz^r'sí. a? ált^n t 
sorrfj-pv  árusító IrodáV mlad.-n hlnsp 12, 13, 14, 15, 
16 es 17 eepján 23 órMg nyi va tarthatnuk még ak^or 
la, hogyha ezek a napok vasárnapra vrgy Ünnepnapra 
^s ieb . 

H)gjha ezen helyiségekben másféle  aktivitást is 
üssek, a reedea munkanapokon 19 óra után cek a 
sorsjegy árusító oaetV.y dolgozhat és csak a jegyáru-
sító B?oméiy. 

A tlsctvirelők vaeírnsp; v»gy ünufpaapi  munkáért 
kompenziciit kfll  kapjon-k a hót egy mislk n^p'án. 

— No 3009-1938 A N-mzeigazdiságl Mlclsztt-
rium 182917 az. hatAroaa'.ával köz$zükaégletl cikknek 
mlnőslteite: a napraforgó,  ropce, lets, ktnd-r éa rici-
nus magvakat, valamint »z ezen magvakból eiő%lilio>! 
nyers, flnomi  ott vagy ssilárd htlmazállapotban le ó 
olí jókat. Ein^l fogva  a nevezeit minisztérium fo'yo 
hó 14-én kelt 77026 ?z. táviról rsndslkeit^ r-'r-.pjé 1 
felhívja  a kamara ezen ciikeket nagyban árnsltó keres-
kedőket, Vílamiut a fenti  olajokat előállító vállalatokat, 
hogv keszletüket a bsBzerzr-l ár köz p^râoyoaâvsl 
3giU5t"Bea 3 nspots belttl táviralücg jelet tiék be a 
Ministerul Economiei Ntllonale B«viciul Sp^cu'ri 
OSStál.váaaV, (Bucurpati, Cilea V c orki 133.) 

A bojelentásek adatainak ellet őrzésire Q m-niu-
terlnm közsgei és a kereskedelmi ós iparkamarák 
titkárai vannak felhatalmizva. 
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â y ţ r g y o i 4lţt ROVATVEZETŐ: C8IBY LAJOS. 

A fakitermelő  szövetkezetek kérdése Csikmegyében. 
Szűkebb háziakban, Csíkban o!j,'ia tormtoetl 

ado^aá'ok vinnék, melyek mir sr-•do'zk i! oz-lő"; 
is rákény?z Hitették 6z Ittlskó ezókelységot arr.*, bogy 
ejrvü 'fB  munkával oldjon nug ezimoa gazdasági fai-
ad-to*. A gezdálkodásra Rlbalmas Idd rövidlége miatt 
a msaógud ,!)ág fon'o<abb  muBkálatais együttes, kö-
zis muik-val. Uíyne 'orstt ka!é'<a által tudják csak 
e!v;getnl. A UUSSÍS havasokra átnyúló legy őz p*dig 
kényrzorüvé tetté'* már többszáa évvel ezelőtt id a 
tözblrlokees^gl gazdá'todás valamilyen formáját.  Ht 
ez reyütiei gazdálkodAs nélkülözhetetlen vo't már » 
régi p itrlarchalia Időiben IB, ngy moat BBzékelyB4gre 
élot-halál kérdés?, hogy a kollektív gazdáikódás bárom-
zroro- páncóIjavAl felvértezve  állják « Buíyos gazda-
B-̂ ţi viszonyok mígprópáltatáealt. M>g a székelység 
é e nívója napról-napra romlik, ugyaaaVkor BB évasá-
z*dok gyűjtőt-» tartalékjai, nz erdők rohamosan tiinnok, 
rohamosan Hitnek el a havasok olda'airól. I-t t«hát 
i.ítS£fnB  víí«k minden percnyi kéaedalem. Ha rövi-
dben nem történik valami gyors változtatás, ngy a 
Fíéfcflrpíg  vezetői as ntóker elótt soha feloldást  nem 
fognak  nyerni FZ alól a legsúlyosabb vád aló', hogy 
n-pück nagv fmqgylt  hagytak elszóródni ÓB lek«p 
ctolódni a Btí^slyeég tompakt tömbjéről azáltal, hogy 
ld?j^h:n m>m vontok Kioro* gazdasági láncot a szé-
kfiyS'g  egyedei köré, moly no engedjen kihullani, el-
kallódni eg?etlen lelket sem 

Jobb későn, mint sokai A hatalmas vagyonnak 
még a roic-al ir^gvínnat. Aa erdők ptazt órack és 
f  jriótőiet n; bs°ználhMók. Csíkban valamennyi szö-
• «iUeiet nlerh.tl fejlődésének  legmagasabb fosát  a 
fifcií̂ ria  lő sziţ"!tkevet< k vedaökságe alatt. Itt vétek 
inted*!- p"ic?r;, mer; mlndeacap csonkul a kösvagyon, 
«•;;y-TcDfen?  p'dig nem fognak  tudni megbirkózni, ha 
aa í 'pQaa'u , a moatoba Borssal. 

HÍ valaki végigjárja a Székelyföldet  éa elbeszél-
get nz eit?lmlEég?kfel  és a jobb gazdádolokíal, 
megkötődhetik arról hogy a szövetkezeti eszme meg-
van érve. Sj-ícvfd  lyos viták vannak cBBrejövetaleken, 
cHsládtknái, társaságban e téma körlll. Á taiábau két-
fjie  fdifogáa  áll szembea egymással Egyik szériát az 
emberik kcz'irrbö'sffri  és rövid átása miatt egyáltalán 
cem veló Ittsa'ó m=g a megye szövetkezetesítése. Misol; 
fo.fog  .aa tzniM cíük részietekben ós kiskertekben, 
mfcíi  o'.yan négytíz tbásu elgondolás, mulvet a mai 
HTUIEÍ megkíván, nem valósítható meg. U óbbi fel-
fugas  bzeiiat meg toll alakítani a szöveik. zeteket 
bárhogyan is, be rosszul működnek ls, ha meg nem 
feklő  szömá;yek állanék. In az é'en. Iiővei kia'ekulés 
mig kif-jlődhetU  aa egyes szövetkezetekből maga a 
lc-nye?, a sjöv-ftV  zitl rerdseer. E -g néhány igazén 
négy kciic :pc ó,u ember vr.n az e*éBz Sz'kfkfó  dön, 
aki ieije*<v, a legapróbb réselatokig ls tintában van 
oDtCi a k-rd- siompl xuaiLiik óriási horderejávBl és 
aki Ibiid íKf.msl  eiő t iá ja az> aa a ig elképzelhető 
mgy ».ál Oiáit, bmlt C-ltban a Bzöveikc-zetl rendszer 
ki p>;éaO rövid néhá-y év a'att lé'.rehozhit. 

11 éppen ngy, mint Erdély egyéb részein, a kér-
déséi fiig  aUozó: nigyobb rcaz?) ssorcs öii^az^fá'góst 
lat a magánkereskedelem és a fakitermelő  szövetke-
zetek között. A szövetkezotl tábor — dicséretére legyen 
mondva — nem is cs'nál titkot belőle, azzal érve), 
hojfy  a f^kereskedelem  teljesen magánkézen vsn éa 
. ne. k Ufcí.y  h^Bínal eszskely iömegeknuk kell juitstoi, 
iiogy ann»k aayagi h'-lra?te megjavu'jon. Es a téves 
fi  fogárf,  ms y a IMpir m á j é n b ő ; való kinakltá-
t i : á ja t.yy dt.l! cninük és ettől reiaél minden ered-
ményt, nng., byn hozzájárul ahoz, hogy a komoly ter-
vek n.m tudnak me^valóíulal. A magánkereskedelem 
ugyBcli sít Iát]. , ho^y számára a Betvatkese'l epzma 
i.yi'n Cviti üse-t m gfítluHnláss  b llm^let'eu pu^etulust 
j,-;jn snö bH czátt minden eszköztől harcol komoly 
kzove'.k'zeteé megclsku-és?, Illet -e a komoly ml'kö-
d.s bfirdi.ita  e l̂en. Hjpy mennyire téves az a fel-
tevés, mely szerint a magánkézből kivett fak.reake-
delem tgytdaii anysgi céija a azövetke^etsknek és 
Ccupán ezt megvalósítva mennyire ce-n érhet el ko-
moly erédmsnyt, aat aa alábbi kis statlsetlka la meg-
mutatja. A gyergyól medencében pl,, mely Ditrónál 
kezdődik és Vaslábon végződik, 23 olyan cég van, 
unei}'* Uiepit tart és ide a nyersanyagot első késből 
veszi Közöttük olyan kla cégek is akadnak, melyek-
refc  évi forga'ma  1 mlliló l( j alett van. Erre a 23 
cógr-i kb. 15000 családfő  ealk. Vitathatatlan, bogy 
miig mag:iBubb jövedeimoiőséget feltételezve  ls as igy 
Dytri il'zsa habzón ennyi család között feloBatva  nem 
lenne több, mint vizcsep a tengerben. 

Épp ily téves máiodlk tervük, a tőárak nagy, 
6zámBzerii emelésének lehetősége a magánkereskede-
lem kikapcsolása révén. Ugyania as egymással mara-
kodó cégük a folyton  kevesbbedó nyersanyagért, a 
gömbfáért,  esámBqerüen minél magaBabb tőárat (igy-
Begara1) lgyakesnek felajánlani,  bogy minél nagyobb 
téteteket tudjanak egj mis orra elől elhalászni. Itt kell 
megemliieni ast, bár BaoroBsn nem tartozik ide, hogy 
ugyanezen cégek között rendszerint erős veraeny folyik 
as eladási piacokon a késs fUréssáru  elhelyezésénél, 
ahoi éppen ellenkezően mind íny lk igyekszik olcsóbban 
éa ásattál minél többet eladni másoknál. Bs a tény, 
meiy eddig nem lett még klhangsulyoava, nagyon 
fontos  a fakitermelő  isövetkesetek uempontjából, mert 

X r t a : - A - d l e r S á n d o r . 
aat t'iliaVitbo véve lehet majd ti'pi'.eni o". !»n ?z"-
'etlvií-i rcnd"z-rt, mely hhatoii FZ ai ős 
iakos^ág életfoltéta'elt  gyökeresen megváltoztatni. 

A tőárak kérdésire kénytelenek vagyunk bőveb-
bec kitérni, mert ekörül van a legtöbb sdrzavBr éa a 
nagyközönség g y á r a i és néba tudatosan van félre 
V(-z<»t~e as elért — seámsaerilen magai — iő&rak tulaott 
sihan?sulyozAsa által. Hogy mennyire nem ha!ad pAr-
huzamoe^n a kösvélf  méiybe bedobott magas tőár a 
birtokos által tényleg kézhea vatt összeggel, azt pl. 
abból is láthatjuk, hogy crak a tőár után fizetendő 
adók végösszege kb. 44°/(-ot tesz kl éa Így gyakran 
a hangoztatott magas árnak ez erdőblrtokoa Alig 66 
százalékát kapja kézbes, ba az adót ő kell flíteaa. 
SíámszerUnn magas tőárukat mond unk, mert blzory 
gyakran előfordult  (k&lönöBfn  régebb), ho;y a vevó-
céguek sikerült a mennyiség megállapításánál kétes? 
resen ls visszahozni f-zt  a többletet, amit — migaatilb 
tőáraket ajánlva — megigért. 

Vegyük figyelembe,  hogy atomban aa években, 
amikor a cógak által fisetett  tő.irak Ezámszer'útn ma-
gasak, Bokkat több erdó kerül letárolásra, mint amikor 
a tőárak alacsonyak. Sok sssk-sly gazdát caábi.oit 
már a belgórt magas tőár arra, hogy tartalék erdejéra 
valahogy vágatául engedélyt ssereszeu As ma Bem 
pánss, Bem erdeje. 

A Bsövetkezetl rendasernek nem lehet célja a 
mlaél nagyobb fatomegek  letaroláBa, mint as egyéni, 
lőkój alapon mttködő favállalatokoak.  Ut tekintetbe 
vesszük, hogy as erdővételtót a kies fürásstermék 
srásak kézh.zíáteléis náha évnél is több Idő telik el, 
joggal mondhatjuk azt, hogy tao.eikaaati fakiterme-
lésnál a tőárak demagóg lzU felhajtása  a medve bórára 
való előietoa ivászattal egyenlő, t^ljesea céltalan téuy-
kedér), mert a Bzövatkosetek utjáa kitermelt erdőkből 
tiki rálő kóBf  djBzkaanyagon elért utólagos haszoa la 
az őslakosságnak jut, nem ugy, mint a magánkiter-
melesnil. 

A tőárak tu soit emelésének nlncaen saoclállB 
kihatása, mert közludomku, hogy ugy a magánerdóx, 
mint a közbirtokossági arányjogok 30—40%-a m4r 
nem az ósbiriotoiok kezén v«n, a fennmaradó  róas 
pedig teljesen széjjel forgácsolódva  cszli* mag a Btó-
keíysóg ósblriokos tömegei közöv. Vau sok úgyneve-
zett Kilibö b':r.oküB is, akik valahol ljea me:Bze élnek 
a közöiségtől. Ugyanokkor az óaiako^angnak 25—30 
^ztziléka már rérf  eikóiyavetyélta aráayjog tulajdonai 
as igy ma u^m tagjii a kngbirtoico3 îgo<aak. Ebből 
1B nyilvánvaló. a tő*rak sslmszorli n tu'zott 
emcíeso cüak néhány, amúgy ú jó sokában élő csaiád 
jovedílmát BZtiporitja (aaeti.g csak lusszolagOBan), mig 
as őslakosság leszügéayedeU i z .i-.-a nsprete^uiubs In-
kább kari okozott. Ugyanis a faíii.h'.aiot  az fcSűtle-
g .'89n tu fizetett  tőárjikat ml.dm ec>dióen a fuvardíj  k 
éi muikasérak le?zoritásáv >l Igya (.esnek vlsszahosal. 
Es ép oly órz teenyen érnti a főtant  ordőmuakával, 
fuvarosával,  gyári mánkávjl foglalkozó  óalakóiBág 
töm?g?tt, mint a felhajtott  tőárak égisze alatt keitt-
k'ZŐ tuzott erdólriá^o^, melydk hóuapok alatt puiz-
il ottak el olyan értekeket, amit évszázadok tarta-
lékoltak fol,  a mostoha éghajlati viszonyokért v&ló kár-
pótlásként. 

Higy a tőirak körü l zűrzavarban tisz.án lássuuV, 
még tudiiuak kell ast, hogy a fdrészgyár^ná*  a t.r-
U'.'l̂ si B̂ Amvetéa a'apja uom a fa  tóara, h&n?m az 
állomás Köselébrn fukvő  fttrész'eleprsi  beszáílltott 
gömbfa  m'i^ntl egységára. Eobői Indul kl ez ünküii 
költeégl ár Bsámveté-ie. A fúrécz'-eirtpru  boszáliltott 
gömbfa  egyysógára, az apróbb tételektől eltekintve, 
három főtény6iőbői  tevődig öSBze: 1. tőár éa eladója, 
2. erdómunkálatok, 3 befuvarozás.  E három tényező 
végösszege nnm tohat kl többet aanál a számnál, amit 
i m ' g gömbfa  a kérdás-B idóoea a fűrésztelep  n tény-
l'.'geBen m^gér. Nyilvánvaló tehát, bogy ha valamelyi-. 
cég asért, hogy verflenytársaltól  megssabsdu'jos, Igeu 
mnaarlrn talált meur.i a tőárnál, minden — többnyire 
cem épületes — módot meg fog  ragadni hoţy a má-
sik két tényezőt összegben annyira csökkentBe, hogy 
a telepre beszállított gömbfa  egységára lehetőleg alatta 
maradjon a ténylegos értéknek. A BZ'Ívetkezeti rend-
ezer tehát mlatmális évi vágásokkal, mérsékelt tőirak-
kal és Igen nagy munkabérekkel fog  dolgozni. 

Fmnebb már említettük, hogy komoly faesövot-
k^setek létrejöttét a magánkereskedalem roisz szem-
mel nézi. D ) ellenzői ennek egyes közblrsokosságl 
vezetők >B. Véleményünk Bzerlnt hgyesen Irányított 
eszmeterjesztéemellett a kereskedők egyrésze fel  fog 
hagyat mostani ellenséges magatartásával. Komoly 
szakember előtt ugyanis nyilvánvaló, hogy a Bzövet-
ktsetek minden átmenet nélkttl, a vágásra kertt é ösz-
sses erdőjégeket kitermelni, késsárnvá alakítani, el-
Bzállltanl és kösvetlen fogyasatónak  (eBetleg egyenesen 
kűlröldl vevőnel?) eladni nem leeanek képesek. Caak 
lépésről-lépésre fogják  megjárni est a hosasn és küz-
delmes utat a Bsövetkesotek és Így kösöttttk ós a ma-
gán kereskedelem jóasándébu tagjai kösött a tőke és 
ssaktudás Igénybevétele által kialakulhat bizonyos 
együttműködés, mely Idővel a mai áldatlan helyaet 
fordítottját  fogja  eredményesni. Eddig aa őslakosság, 
a köabirtokojaágl tagok voltak as alkalmazottjai as 
Idekerült fakareakedőknek,  most pedig a kereskedők 

kliaü1 lehetsöl; e^yassfc  alkalmazottjai a ssövetkese" 
lekr.ft,  mini akik jó ?.-o!gálatot tudnak tenul a saak-
tlBztvisfllől  gárdák betanításánál ás a kereBkedelml 
öaszeköttetésük kiépítésénél. A ssövetkezeteknek Ut 
módjukban lesz a kereskedők kösUI aaokat pártolni, 
akik ittélísük Ideje platt a n^píélekhea közel kerültek 
s Igyekeztek vállalni a BorBköaösséget BS őslakosság-
gal, azok, akik a méltányosság alkalmazásával igye-
keztek önmaguknak korlátokat saabnl a túlzott vagyon-
szerzés lehetŐBége elé és akik itt ssersett Jövedelmű-
kot Itt la költötték el és nem építenek belőle messze 
földön  nagyvárosi palotákat. 

Egyen köekirtokosüégl vezetők, as eddig létesült 
szövetkezetek nagyresztnek erőa*n kifogásolható  mű-
ködése miatt, továbbá Ezemélyi okokból, ellensól a 
;zövetkezet>iBltéBnek. Bz jóvai súlyosabb akadályt ké-
pez, mint a magánkereskedő m 'Által támasztott nehéz-
ségik. Komoly áa nagyvonalú faszövetkesetl  hálósatot 
CBakis a közbirtokosságok bevonásával leh*t kiépíteni. 
A közbirtokosságok vezetői közül azok, akik erre 
érdemesek éa meg van a rátermettségük ls, fontos 
í-zorapet kell kapjanak a megalakítandó aagyBzabÓF.u 
fakitermelő  Síövetkezetek vezetésébsn éa ezzel remél-
hetőleg egyssersmlnd megszűnik a személyi okok miatti 
ellenkezés. 

Az eddig elmondottakból kitűnik, hogy olyan 
íz'jvettezatl célkitűzés, mely a magánkereskedelem 
megszüntetése révén fu!FB3badu!ó  Jövedelem elosztásá-
val k'vánja elérni a kszegényedett sséleB néprétegek 
álataaintjének számot tevő oinelkedéBét, a gyakorlat-
ban uem képes beváltani a hízzáfdeött  rnmény^k^t. 
B *oayl>ja ezt OÍ a teny ia, hogy Csíkban jó néhány 
ilye-< cAikltUz'aö, különböző gazdasági azövetkraet mil-
kidlt hoaazu évek óta és mindeddig aa őslakosság 
nagy tömegének élet-ziotjón semmiféle  felmérhető 
komoly változást nem hozott. 

Milyen cilkltVz bekkel és hogyan kell beazarvezni 
a ezövetkeziteiet ahoz, hogy szók C.dkmegye gazda-
sági Btrukiuráját gyökeresen megváltoztassák ÓB aa 
ŐBlakósaág életssinvonalátrövldeafn  emeljék, ast követ-
kező cikkünkben fogjuk  ismertetni. 

Hétköznapok. 
Emlékezzünk. — Amiről e g j régi biz beszél az 

egykori  Ferkes-uooébaa... 
A rigl ház z&óg ma IH áll a cieodea, nagymultu 

uccába j, amely valamikor a Far'zas-ucca ne.vst viselte, 
mijd a romáa vAroai közlgajigatéa finom  tapintattal 
Kogaluicaa; u uccáiak nevezte el, a nagy román enz-
Sűia óh Irodtflom-ör'.écégz  emlékéri'. Szóval, ebben a 
régi uccíban, a ref.  kol'. ^lusmal szemben, sz ódon 
templom köfccî .b  n m<jg ma ls áll a régi ház éa hir-
det) : I t la- ott egykoron Gyulai Pál, a kiváló magyar 
költő es krldVus Eaíjí^ót azért id 'azük fel,  mert a 
nspokhsn volt 30 éve annak, hogy as egykori ko'oaa-
vári T..nAr 83 áves korában taeghslt A kolozsvári 
kollégiumban végtz.e Iskolád, majd jogot hallgatott. 
Rijoc o.t a RtlncBzetért és cs-ik kla termete miatt 
uem lőtt FzIn̂ Bz. S)k nyslvet t-ifu-v»,  eredetiben ta-
nu mányozt) Gieth't, Voltalrét, Lvmartlnt, Riusseaut. 
Jigá^z órában gróf  B th'en Jáaoséknál volt nevelő. 
K7ltr>méi:ysMel éa cikkekkel lelkesen scolgálta a 48 as 
«BabRdaé(.;harc ügyét. A ksífiBstr'fa  u ?n el: ő volt, aki 
igyrk zett n nemz@t'i;a a hitet f  natartini, Sttrön 
jeUnnol: meg voraci éa ehe zálíaíl Az örök „"s'p" 
Haas kutatója. Finom Ízlése, "hpossága IVÜ le t̂Fság-
•írí íti a i g-jsgyobb kritikussá avatják. Emílkedett, 
íliztult "zil'am és óizln'as6g irányltja mladen kritikai 
msgnyll .jkozá^ái. D • éppen az őszinte kritikájával sok 
el'ennéget nzerea. E'ÜŐ volt, elismerje Petífi  éi 
Arany n.̂ mzr-tl Iránvin.tk jelantŐBégét. Kolozsvári t?.-
sároB' odisa után Bud:-p: Stoa m^r^dt haláláig. Neme-
f-i-6  b'ífás?al  to't a nemzeti érztt'eté™ és Ízlésére s 
Jókai mv'Mt a magyar próza f  íjlődíBébea korszakos 
érd m i vitnusk'. — Igaz gyöngyszeme marad örökké 
ircda munknak. Itt, ebbsn a nngymultu kolozsvári uccá-
ban a koliég um, tz öreg báa éa a régi hárfák  őrzik 
emlékét... 

Friss ibolya I... 
jMent meg a kolosvéri uccákou. A szeríny, KlaazInB, 
üktos virágokat kis csokrokba kötve, olcsó pénzen 
kínálgatják a Járókelőknek öregasszonyok és munka-
nélküli férfi  ik. A felhőzetlen  égről langyosan tüs a 
n p, a levegő üde. A k<-'BÓI Ibolya, a npp^ugár, sz Idő-
járás nz emberben irárclui emlékeit ébreszti ezekben 
az ősei, novemberi oepekban. Btjuos, ebbeu a márciusi 
k^pze'gésben sem tudjuk a novembert és a nyomában 
közelgő telet elfeledni.  Nagy szekerek mindenfele  fu-
varozzák télire a fát.  — Motoros fűrészek  lármázva, 
sikoltva, zúgva epritják a hasábokat. Mégis vessünk 
agy csokor Ibolyát, kabátuukra tűaaflk  ós — a már-
ciust hasudjuk magunknak. Legalább ennyi Illúziónk 
legyen I... 

Krlsantém-klállitáa... 
Éi ba már a fcéső  őisi Ibolyáról Irtunk, emlé-

keásűnk meg a Botsnlkug-krrt festői  szépségű „Japán-
kertijében rendezett krlstntóm-klállltásról. Megnéztük 
és őszintén njáilhatjuk mindenkinek. Valóban festőlen 
csodassép vlrággyűjtemény a késő ősaaben, amely 
asemnek és szívnek egyaránt kellemes, (g. a). 
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K Ü L Ö N F É L É K . 
— SZEMÉLYI  HIR.  Dr. Simki  Oyőrgy,  a 

Szent  Vinee  Nővérek  osikszeredai  Szanatóriumának 
igazgató  sebész-főorvosa,  katonai  gyakorlatiról 
hazaérkezve,  iemét itvette  a Szanatórium vezeti' 
sét ée ismét megktidte  rendeléseit. 

— őfelsége  november 35 iker* öasaehlvta 
a parlamentet. Őfelsóga  II ik Károly király novem-
ber bó 14 éa aláirta a rendeletet, amelyben novsmber 
25 árd összehívja törvényhozás két házát. 

— Lelkész-iktatás Qyergyóazentmiklóaon. 
A már négy éve üresedésben levő gyergyÓBzenfmtklóai 
rct. egyházközség rendea lelkészi állásába, fo  yó évi 
novamber 26-án d. e. 10 órai keadettel tartandó ünne-
pélyét Istentisztelettel Iktatják be S. Nagy Béla volt 
fiitaházl  ref.  lelkipásztort. A beiktatást Tikács Ká-oly 
nyűg. lelkész, tb. espares éa Kovács Pal csíkszeredai 
rüt. leikész, eapareal megbízott végzik. — A gyergyói 
leik^sz-iktatáa miatt, a csíkszeredai hívek réazére, az 
adventi urvácsora-oaatásoa istentiszteletet folyó  évi 
november 19 én, a rendea latentlsateletl Idóben leaa 
megtartva. 

— Rendezni fogják  a volt oaatrák-magyar 
hadirokkant tiaatek nyugdíj ügyét. A volt osztrák-
magyar hadsereg kötelékében hadirokkanttá vált tlaa-
uk nyugdijait a román kormányok mai nsplg sem 
egységesítették. A Magyar Párt busz esztendőn kérész-
it». íiok leikstedáBScl és megértéssel igyekezett ezt a 
H-r-íraat megoldasra juttatni. A gyakori kormáay-
vii.'.oüáaoiba beleveszett aa ügy. — Most a hadlrok-
ksbtak Ügyet a Magyar Népköaöaség vette kézbe. Uir 
eddig ÍB több megmoaiulás történt. A Migyar Nép-
kczisség kezdemenyezézére. Legutóbb Cjtílnescu ml-
uiííterdiuök foglalkozott  a kérdéssel, majd Vaida 
királyi tanác:oa jóindulatát sikerűit magaaereanl. VagUl 
is az' ügy mai állása szerint illetékes helyen kijelen-
tőitek, hogy az erdélyi hadirokkant tiaatek és altisztek 
njuid )9gységesltóaét jövő esatendó eisó negyedeben 
megoldjak. A háború utáni hu zonegyedlk esztendőben 
éppan legfőbb  ideje volna komolyan la gondolni ezeket 
a kij 'itntrfBdköt. 

— Oyázaiztentiaatolet aa elhunyt id. Pal 
Oaborné lelkiüdvéert. November 8 »n temettük el 
!d. P ti Gábor özvegyét, abl öt évvel élte '.u f.rját  a 
nagyniultn csikaomlyói, m-ijd csikaierodfcl  gimnázium 
aóztUite;etben ál ott iga»gaiójal. Viasza td-uk ?a anya 
íóldaei eat a két értékéé é'etet, sklsne's földi  hivatá-
suk es Isiuntől megoldott munkás életük körül egy 
egész szíkely nemzsdék nőtt fül.  Egy nsmzcdik, amoly 
liléikén forrt  sz 0< éleiükicl, amelycek tagjai 
skérm.rrs sodorta is el a saékely sora mégis ldtrjg-
aiiett a csa.ádi köteiók ragaíakcd teával mindenkit, aki 
lna^ a kétágú templomnak a tödéből, a Miri a lábától 
icdalt neki aa életűek. — Ez a láthatatlan kapec* 
hasis ossae a főid  minden táján elszóródott saékf  lyo-
íl'-í ma is az td. PAI Giborna ravatala klirSl. A Budi-
pisír-fi  eJÓ siáeülyek a 8íárviták templomában novem-
ber 11 an íurtoit gyáqaistentisEteleu rót'ák le kegya-
i. lü-u'i a Nagyasszony leikiüdvéért. A rakvl^men a 

ó családon L.Ivili o;t voltsk: D msny L. a'tá-
hortagy, dr. Sáador Lán.z'ó 03 uţ. főkapitány,  Bsl/zi 
E' id r j kononek, dr. Vakér P. Arthur volt mlnlszUri 
:.;í'00, m. sir. kormánylóiunácsos, Gózsy G î j uyuţ. 
pénzügyi főianaĉ OP,  dr. Kovéci Mlsiós trvfzkl  taüftcs-
e'.uö ,̂ Kovtcs Kám&n tanügyi fóittnéc-oa,  P.<pp Giza 
r odőfíótp.Dftcaos,  Vcrgyafcsy  Márton njue. p^oaügyl 
iöíatícsoj, Stllvesater F erenc plébános, a P;ipp, Cstey 
űí É:ta..ii tsjl .d izi&Oii ta^ja. 

— Egy német tengeralattjáró kapitánya 
üzenetet küldött Churohillnek: A német ten 
gerea^ek nem gyilkosok! AS Aftenbluds.d  ^Brá-r:.o' a- y nAtnüt teiig-.rilaitj uó által elaü'yeeatett ango! 

t' jerh-.jó Büesiélyaetének aortáról. Mintán a német 
Krpedó í's rvbbantotta az angol hijót, a tengerbe su-
h ní -il ::ben maradt teogerrszek mentőövebbe, a hajó 
d: Díl.íiüfcr.  fogózkodva  t;r!oit*k finn  magukat a vízen, 
H.rm?n közüillk erőaebb azemz^tU társaik ez'mé-
la tára a hullámokban lelték szörnyű balá'ukat A 
tiibhiotet egy c-ímst tengeralattjáró vette fel.  A ten-
gc iő' ilm nuit argo'ok hát óráig tartózkodtak a né-
ne >i rg rslsttjárón. Mikor partra tették őfcet.  s némei 
ţ p?;r.;i£ttjáró piracc:aoka fzekktl  a f(svakkal  tor-
du't f-i.jüi-: 

.Uondjátoli meg Cburchlllnak, hogy a német 
t'-üg^r/Saitjáró mairrzik nem könyörtelen gyilkosok, 
eboív ő saeretnó veletek elhitetni". 

— Kétmillió lejre megbírságoltak a o«ik-
azent^omokosi köabirtokoaaágot. T»vaiy a cqk 
Eiíi.n dosokoai úöabirio^ossdg erdejében nagy károka'. 
0.020 a vih.r. Aa ördász-jtl hatóságoli u'asit-aára a 
kiabir.okosság vesetősége eltávo ltotta a kidiaiött fá 
í-'̂ t a a iiitfirmalé.i,  bem ris éa értc-kesltés aranyában 
edaieaiórti úrtbsitetie a písabgylgszgitóaágot. Eacek 
uUsn'ifa  nEháoy háttel ezelőtt pénzügyi ellonőr jilent 
mag, aki m -ga Upi oita, hogy a vagyonkoaöa-iég nem 
jilentRiia be előzőleg a kitermelt fimanaylaéget,  <smi 
áltsl k hVgást, 111 t-t ve adóeltitkolást követett el és ezé't 
2 millió iejre bírságolta meg a vagyonközösséget. A 
vagyonközösség megfellebbezte  ez ítéletet éa arra hl-
vataoiott, hogy azé döntés esete forgott  fent  a eaért 
lehetetlenség volt a kitermeléssel kapcsolatos törvényéé 
rendelkezéseknek eleget tenni. 

— Dohányt saállit Törökország Német-
oraaágnak. Aa utóbbi hetekben a Danán f<tlfolé  haladó 
török hajók németorsaágl rendeltetéssel nagymenayl-
BâţU dohiayt szálii'.ansk Gslücz-on keresztiül. A „Delofl" 
nevű hajó például 800 toana dohányáruval hiladt 
kersaatUl Gjlacz kUötójén, da ezen kívül sok más 
török hajó aaálllt még dohányárat. 

— N e t e g y ü n k m e g j e g y z é s t a h a d a e r e g r e . 
Illetékes hímről felhatalmaaták  a rádiót annak a meg-
állapításra, hogy ismét kárt o^oai beseé gMeŝ k 
rlnsatják a közvéleményt. Az Idő, amwlybeo „lbnfc, 
fontos  feladatokat  ró a cyu?cd: körb n^u at fenatar 
sása pa» mponijából a kormányra. D> az id*?es napok 
terméke, hogv bevonják a capi disburau-b» a b«d 
ee^gst la- Mir pedig a h»dB?r-g blMé s fc'z'ootég, 
h; fele  az elircáilág legerősebb vára. M«d>-nütt ba-lsm 
valamit, valami ellenőrlabetetlen mpgje^yaást, tájékn-
zatlan siavakat, ho'oit az állam érdake aat kívánja, 
bagójuk kl a hadsereget az effde  besz^getósebből B 
egyálta áü hagyjuvkfel  aa ilyen felealpgea  eaamecBsrét-
kel. A falnak  Is füle  van. A hallgatás Is a fegyver. 

— Ismét megjelent aa álpap. Eutandőskel 
ezelőtt a vármegyét egy Zsigmond Ferenc nevű hat 
gimnáziumot végsett embor szélhámoBkodta végig. Papi 
tuhát öltött magára és nemcsak a vármegyében de 
országosan ls próbálkozott még politikai Bsélhámoüko-
dáBokkal ls A törvény keze végül Is utolérte Z igmond 
FerecC't letartóztatták és szinte két éz fél  évt börtönre 
ítélték. Mindennek vége szokott lenni egyaaer. Iiv a kél 
és fél  esztendős büutatéa Is lejárt. Z'lgmond F^retc, 
amint kikerült a fogházból  ott kezdett raiedent, ahoi 
aorak ld. jén elhngvta. A tanyáját most Gyergyósafnt-
mlaióaen ütötte fol.  Eanttal la a p pl revereedát tslé ts 
a legalka'masabb mU t̂idáal alapnak. A nagyobb nyoma-
téi OBSág kedvéért az állumvalláa pspirubsját öltötte 
magira. Nemíok4lg. Feljelentették éa az ügyészség 
azonnal Ict&r.óetatfeet  végzéBt edatţ kl ellene. Gyorsított 
eljárással Itélkeetík IB fölötte  ÉB 3 hónapra itéllék. 

— É J a a a k a i r a b l ó t á m a d á a l k i a ó r l e t özvegy 
Száza Lajoané ellen. No- em^r bó 9 éo este 10 óra 
körül öav. Szá^z Lijosné, a volt vármegyei főjegyző 
C-lkFZ?níkiiál}on lakó özvegye éB leánya éles kopog-
tatásra ébrtdtek. Aa altó előtt á ló ember mély han-
gon köeöltü, bogy a nagyságos aasrony C-lkkozmáson 
lakó leányától «gy csomagot hozott. SiásEné azonnal 
ajtót nyitott. Faszéval a kcaib>n álsrccs alak hatolt 
a szobába és elkiáltotta magát: 

— Most aztán p'n*t adjatok, mert h?cem min-
denkit agyonütök I 

A nők nem vesat-t-ek ei » f  jüket. Siompillantás 
alatt a szomszédos Biobába vciuUf.k  vbtza. K-mény 
dulalod's ketdődött nz ojtó körűi. Az ^tó bilire ét 
<̂ zv. Szá^eaé leánya ti-ljes cró ul tar-otta. K'zb^n aa 
cavegya$Erooy agy oátlk :-j:ÓL> s gUségér' ruh-nS. A 
dnlakodAa tor in az álnrcos r m iscdk scohib-. i-i bo-
ba'olt ós msr m»g>:Bba letd j-t f-  jö*̂ -]>, rmlíor fu  ó 
lép^Bbrn koeelcdat a ptotn^z: d é(f.  A b .!•ditn k uţrott 
az ajtón B f  jce ztve m nV. tt-j a » órét. E-crektri^éa» 
érd kibe* e r ő t c . o n i c E â s t iud fiüa'f. 

— Ó v a k o d j u n k a h á z a l ó k t ó l . SzátKl^anMor 
felhivtnk  a böaönâ euek fl  -yelmét arra, hogy kerüljék 
a hAialó kereskedőitől v»'ó vái>ér'̂ Bt. I< a EZOTIOU 
tppa»ztalatok bkoo.'.iijék, b >gy legtöbb: z r t e s T - e f e n 
rsflzjt  a köí^niég V- g^r dm-^nyhf  n a h^'ybell p'.ic ls 
B O jjálja mi d ra ; í r u , : tn: 'e •• etük-
SÍ<ge vsa. EIY n j i h b ^EET t̂ iiun1? id^ ÍSSUKF ól a "IKSZS-
éleao^bó*, emsivt k !g -n gysbr n p'őíordu oak uz Ilyen 
m^gr^rdílíiBea Usletlöiésen. Vo-z;á% Lá-z ó c - lca ' i lg. 
t'-ai ó Zo'tán marosvásérbs'-yl nt^aótól 5 darab 
pi.p !ant vés ' ro l t Stez-r l- j smtlyHt e lőw i i 
H fliwtett  és Iz ék ur snr,ak r^r.dj < í a módja azerlnt s 
párat f«l  1? Vf  t v . T >vába p->d;g aa tör ént, ho?y I*e£k 
nr árut ca-:k ntánveiivi volt hajrsad^ lesaailltari. Bţy-
"BÓVSI kétszer aksriB a p p*; n ír . t i hkassá ln l . A h?ly 
b?ll törvénysBék KB Bgy?t tárgyalva I iáfc  Z o t i n t 3 
hó ^ .pr i ítélt?. M ud•• i-ből a ta^n'^ág c rk '<h -t 
hogy a ré i m?gbizh <tó k' r skedőlakoi n e h . g j u i fi 
l'yi-5 IRDID-nf^le  JVARU» PRÓVISIVOZ'.^ÉRT. 

— Uj Slegfried  vonalat epit Németorszrg? 
A n noi t k tey uj 8: tPU d-vocal *pi-ése"<.k len ,:ő 
síffít  tíCulmA ;̂, ezzísk. E?t D ml-fűd  t vosa'iit a i» l 
folyím'n  ípittn^k me?, 70—80 Mlóiaáternylre azelEŐ 
c/óJi'móo^B .r mögött. 

— Verekedés miatt 1 hónap. Siodor Mihály 
cslineMtmlhá yl gi zdát 1 hónapra ltéiták, msrt András 
P t^rt me^vprti». 

— Anglia B a á s e z e r fonttal  aegélyeal a Ro-
mániában ea Magyarországon tartózkodó len-
gyel menekülteket. A lordok háeábsn b j><lt<ntptt» 
Hi'tf.  x kü'ügymlnicBi r, bogy a Romátsla ^B Magvar-
nrscág terí'frtín  tart'akodó lergyel m^cetü tek részére 
100 <-z:r footot  u '̂-lt bi. Ebből m̂ ÖBiẑ gbőI ruh i-
nfmü-.ktrt  véaárolnak a Ic-ncyel menetű tek részére, 
még a téli hldng heá'lt^ elótt. 

— Felmentették aa embaröléa vádja alól. 
R?du! Ijan 20 éve^ lmp rl (Cilkmegy?) Isg4ny 4 t»r-
iávi»l táncuuUtságrü miut Jacoaanl zö^aSgb?. Itt a 
l-gsoyí-k "gyr^sae hórát. rráiik részi padig cjárdist 
követali a clgá-tytól. Ebből aztáa Bíóváltis, m»jd vera-
ked-*B keletk-zv.t. A legéiyík később aa uccáa fo'y 
titták a VJr92-?dést és köahan Rtdlu b?storu t aa egji» 
k pu alá, ahol tovább h«doiás?o:t bicskájává', mlköv-
b?9 többszer ungnaurta B Jtaoi jacobenl legéayt, 
aki aérüléiilb) bslehalt A criftssiereda'  törvényszék 
fílmeiitette  Radnlt a g;l kossá; vádja alól és moit a 
marosvá-á-helyl táVa ls fe  mntő Ítéletet hoaott aaail 
aa Indokolássá', hojy R«dal jojot öavád-)^mből haaa-
nálti a blct! á át. 

— Gyilkosaágért 4 óvet kapott. Annik Ide-
ién meglr'u t, hagy B >th István Jcnófalvl  garda SropoB 
D ines nevű vejét BZÓ váltás kézben ugy mngezurta, hogy 
ia maghalt, Bith litvánt gyilkosság miatt moBt a tör-
vénysiék 4 évi börtönre, 6 eaer lej temetési költség 
m^FLISTÁBIRE ítélte éa <» hátramaradt árvának nevelte-
tési költsíitelre h».vi 500 lelt ítélt meg. 

— FELHÍVÁS  LAPUNK  ELŐFIZETŐIHEZ 
A „Csiki  Lapok"  kiadóhivatala  tisztelettel  kéri  az 
olvasóit,  hogy az e'Mzetósi  dijakat  a legrövidebb 
időn  belül  rendezni  szíveskedjenek,  nehogy a lap 
küldését  beszüntetni  legyünk  kénytelenek.  Lapunk 
az előSzetésekből  él. A mai nehéz viszonyok között 
nem tudjuk  nélkülözni  kintlevőségeinket.  — Éppen 
esért kérjük  mindazokat,  akik  elismerik  azt a nme-
kát, amelyet lapunk  elvégez  a vidéki  magyar újság 
betű  szolgálatában,  fogadjik  megértéssel  jelen fel-
hívásunkat  és támogassanak  ezután is a régi sze-
retettel. 

A .CSIKI  LAPOK" 
ezerk.  és kiadóhivatala. 

— AB elaö kerékpározó nö — férfi  volt. 
Moit van ötven éve anoak, hogy az első stritparozi 
nő feltűnt  a hollandiai Doverben. Ea a kerékpárom 
aő szonb.tn f*rfi  vo:t, még p;dlg a rom áB Hasiba áU 
egyik korákp&gyár munkása, aki aránylafcodaímá, 
ülte míg és ekkor jutott aa a gíndoiat sz e z bj. 
hogy különleges kerékpáron női rundba oitöive, 
karlkáclfe  a városon. A bemutatkozónak nagy a l z s n 
volt N.hány n»pri már korékpárra m*réezssdiek -i 
denvori nó«. A munkás öilato m >gmeot«tte a gyárat ^ 
busástól és rövid idő múlva angkocdiax a nól ket ;k-
pirok gyáriáíát. 

— íteletek. Rocenfuld  Gizi Ad er J zi f 
gyorgyóearintmiíiósi f:  kereakedó»; meg 1934 bej ö; 
<reeat9k ós egymást kölcsönösön ieaatdta* A törvje,. • 
szik icoit fogiaitűzatt  az üggyel, Roienfü  ds; 4500 
es Ad ert 3000 iel péneottnteteBro itéitu. 

— B ri Andráa tuinádi g.^di ez< a.i 
egy évvel megnevezte Fálöp Siiidori. B .rai v^rái-d 
Si.rt 1 hónapri ítáiték. 

— Lopaaok. Kondor Muia és S.aicj Miria e-
gásy figseoajoi  behatoltak Verebe Lisa.ü 
itiüJóii mjgáiitisatvisaló iakáfiá-a,  ahoan^n cipők . 
egyéb ruianemUaket loptak. E fogták  s> cigányaswau,- j-
kat és ái&dták BZ ISgyeEZiógnê , 

— Csillag Károly gyímásköaápiokí caángji tz 
lopis miatt tartóatatták la. 

— Ciorba Aadráí gyim%ai o.tá$:gót 2 övra lwit4 
soroíh oi l! pirók blkóve-OBi mi ití. 

FÉRFI S Z Ö V E T E K 
OLCSÚ BESZERZÉSI FORRÁSA!! 

S O H E R G , 
E L E O T A, 
DOROBANŢ 
POSZTÓóyÁRAK KÉSZÍTMÉNYEI 

gyári lerakati árakban 
Gróf  Mikes-féle  ház i s z ö v e t ! 

beszerezhetők 
Karácsony Jánosná l 

M.-Giuc — Csikszereda, 
I. O. Bratianu ucca 13. 

Tiaitl egyenruhák valamint a Nemzeti Újjászületés 
Front egyenruhái afelsze>eléeei  megrend ölhet ük. 
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2 drb. díszes villany függölámpa  eladó, 
Megtekinthető: Str. Rosetti 28., Csikszereda. 

Ridtomat (1938 Culuaibia C jatata 3-j-l Iáirp U h ; 
Bit') Isicierilném hasa&l j értékű tel -p >B r.\d. 
É de'i.ődai sz E ekcií dohá^ysrod-tban — a v. eí 
központ mollon — Cíikes -rrdáíiau, i— 2 

Keresek december 1 i belépésre eg v 
komoly, intelligens leánj t. — Cim 
kiadóhivatalban. 

ÉRTESÍTEM 
ugy a helybeli mint a vidéki n. é. 
közönséget, hogy távollétemből vissza-
térve, ismét m. t. üzletfeieimaek  ren-
delkezésére állok. — További BZÍVCJ 
pártfogásukat  kéri 2—2 

VEZSENTI JÓZSEF SZŰCSMESTER 
Csíkszeredában. 

• v m c i i * Y t t á t H f e n m ü l i k M ,  M a r m e v € J « f i 

(I )K)IOIOiOIOiOIOIOKfe 
MODELL KALAPOK | 

tla aapemkéat n j formák  oleaó | 
árban, aa .«r t^Kta . t2 i* t<53K U 

VKNCZKL TANÁRNÉNÁL ^ 
U g y a n o t t k ó a a a i a e k m l a d e n - & 
a e m f t  n ó l k a l a p o k o i a ö r e n d ü K 

[I a n y a g k o a a á a d á a á v a l . Kalaysk y 
I t a l ak l t i aa a legrövidebb Idő a la t t . í< 

Mercurea-Oluc, I . O. B r a t l a n a ( a i m n á - L 
a l n m } - n e o a m . aa. , a B ö r k á a k ö a e l é b e n . O 
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