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Bánffy  Miklós beszéde 
a Magyar NépközAsség kolozsvári tago-

zatának alakuló gyűlésén. 
A Romániai Mtgyar N »pkösösség aa orsaág belső 

rendjében előállott és közismert változás óta a romá-
niai mtgyar nemeetl kisebbség küsdelmének a kerete 
A jólndalatn saemlélőben nem szorul bővebb msgya-
rásgatá?rA aa a tény, hovv aaéta sok minden d gt 
< á tosásokBt Beengedett Iíy a beíró szervezktd-iitl 
lthMőség'kiől kesd'e a .tömeg po'ltliáláB* kWIéselg 
mlnd-n uj végtayotoi ssalsd. 

Ez a magyaráiaU annak, hogy a M»gvar Nip-
köaösseg szerveié mnnkája még nem Juthatott el 
egésaen a rseles népi rétegekhes. Es az oka, hogy 
még nagtjában annak az elólegeaeit blsalomnak »z 
alapján kell elláaaa nehéz és súlyos feladatát,  mim 
amelynek alapján dolgosotl két évtlrcden keresstttl as 
aaelóttl nemaeiklaebbaégl sservesetBnk. 

E nóUBI a blaalom nélkül nincsen kisebbségi 
bUtdelem. Nincsen különösen eaek^en aa Idő>ben 
M'ndamellett aronban a Magyar N p̂kdsoBB̂ g Igyek-
ezik megvalósítani saervesö programját éB egy pillana-
tig Bem tévesstl osemelől, hogy mnnkájanak a tisi-bb 
ségl magyar n'miet egységére. öntudatára és égess 
egyetemességért] kell támasskcdnla. Ebben ez e'gon-
do áeban már Is fgvlk  legnagyobb eredménye a mun-
kaj«nak, a mBgyar munkásaág bizalmának megeaerzese 
és bekapcsolása a népkösösségl életbe. 

Most p*dig örömmel Baámolbaiunk be a koosa-
vér magyar-ágnak arról aa Imposána n gygyUléBéről, 
amellyel m galekltotta a Magyar Népköiösseg ottani ta-
goz itát A tise» rend'Ber sserlnt va'ó lagoiatl besz rve-
zéseopk gondoz előkapsit«Rn u<án ssQlrteil meg a magyar 
egységnek es a gyönyörű megnytlatkosása, amelyet kö-
vetni fognék  a többi városoknak alakuló gyűlései Is 

A M-tgyar N-pköaösség ko'ozuvsrl tagozatának 
alaku'ó közgyűlésire Ünnepélyesen hivták m>g a Ri-
raárUI Migvi'r Npköaösseg orraágoa elnökét Orof 
B<iffy  Miklóst, aki lpgneh°aebb Időkben vállalta ennek 
a nepneii Borsáén a feleiőeBéget.  AS idő* bisonyiieni 
fogják,  hogy ea a nagylndá-u ember méltó tolt arra 
a b z alomra, amelyé a rendkívüli Idők megkívántak 
ebez a történelmi küldetéséhez. 

Gróf  Bá'ffy  Miklós kolozsvári bénádéból sz 
alábbiakban közreadnak egy pár gondolatot. Tessaük 
Hiért, hogy ztavai terjeasaék a magyer népkösösségl 
(Zsilemnek egymáshoz való kiépítését, amelyre o'yan 
nagy aiük'ége van a ml n'pl küadelmünkeek. 

N jgyon köszönöm azokat a meleg saavakat, amelye-
ket a kolozsvári tagosat a'atulé gyülásén»k korelnöke 
hoizám Intézett — kezdette beszédit BiifT/  Miklós — 
Klasonöm azt Ötöknek lz, de sz Istennek Is, hogy 
igyütt látom Kolozsvár masyar lakóseágának minden 
rendű polgáralt, amint összefognak  annak a célnak fzol-
gálatában, melyre Itt eaen a földön  rendeltettünk. 

A népkösösségl muitáiak három ágezata van. 
Ennek a három ágazatnak egyike a kuturálls, a máalk 
a gasdaságl, a barm'dik a zzoclállz. Ennek a három 
ágsaatoak aa ápolására éa kiépítésére hivatottak öiöV 
pbbm a városban és eat kell ssoigálnunk minden erővel. 
Es£sorb<n a ku'iurát, a ml ősi magyar ku'turánkat. 
Sso'gálnuok ke'l aa erdélyi migyar tn'turát, azt a ke 
reaetény knltnrát, amelyik talán először itt Jelent meg 
a Kárpátok ölön. 

Da épa'nunk kell a gaidaságl élet minden ágit Ib 
mert a gazdasági erő és egység adja meg a hhetősi 
get arra, bogy cé'jalnknak m°gfele(h»Bsünk.  Kall ípo-
JU'Í a fö  dmlvelési ágat, amely a kenyeret edj* ós épolnl 
kel! mledtn munkát, ameyii bármely Una folyik,  de 
ami nélkül semmi sincs, mert caak az Igaaán a miénk, 
amit homlokunk verejtékével BaersOnk. 

És ápolni kell a harmadik ágazatát a népkösös 
ségl munkának, a stoclálts munkát. Mert a ssociá Ib 
muaka aa, a-nl a megértést és a megsegítést jelenti. 
Ami azt jelenti, hogy a gyeog-k, az ügyefogyottak  m*g 
találják testvéreiknél a segítséget és ha mindenki test 
vért talál, ea megBokSBOrozza aat, ami az egyezek 
erejének össsessége. 

Es as a ssoclálls munka, mely kell, hogy keress 
lül menjen a nf  pkősösségi saervrzkrdéBen is B ezeknek 
minden muikaterületév, a ssomtzédságok vagy tizedek 
testvéri összefogásában.  Es a Bzoc'á'ls muika áll szol-
gálatában egészségügyünknek, gyermekeinknek B kép 
\U»ő|e annak aa érdeknek, amelyik előbbre vlsal 
népünket. 

I<y felel  meg Koloaavár lakóssága aonak a fel-
adatnak, Bm«lyet századok óta vitt, hogy szellemi fő 
városa Erdélynek. 

8 mikor Ut állok, meghatva éa hálatelt szívvel 
ezért a gyönyörű munkáért, amit már eddig Is végbes 
vittek, akkor csak arra kérhefm  önöké', hogy folytas-
sák eat a munkát ugy, aasal a r»ndltbetetlen hittel, 
aalvvel, öBssefogáMal,  amit eddig ilyen ssépea mutattak 
be. Köaaöoetet moadok eaért a máskáért, amit első 
peretői kezdvo olyaa lelkesen végaatek. 

Farsang elején. 
Ssomoru, gondterhts farsangot  értünk ez 

évben. Fejünk fölött  ott száguld az európai 
vihar, melynek szele belekap»eakodik a mi kis 
népszigetünk életébe ia. Valahogy olyan a 
helyzeiünk, mint a vándorlegényé, kinek kö 
penyébe belekapaszkodott, de erőszakkal sem 
birta levenni, mig azlán előbujt a jő Öreg nap 
a ragyogó képivel, meleg sugaraival lecsalta 
rőla a köpönyeget. 

Ilyen vándorlegények vagyunk mi is máma 
ebben a világot sarkaiból kifordi;ó  viharban. 
A különbség az, hogy mi nem is vándoro unk, 
hanem meghúzódtunk mai unk kis vackában, 
nehogy balénk kapaszkodhasson a vihar és 
szárnyaira véve, belerántson a háború gyilkoló 
fergetegébe. 

A mi századunk lüktető világában nagyon 
nehíz egy kis nép életn. Nsgy, gazdag népek 
háborúzhatnak, pazarolhatnak vért és vagyont. 
Náluk az u'ánpótlást birtositja » kifogyhatatlan 
lélekszám, a faj  eztpor.tsíga. Egy kis ntpnél 
mindez nem áll. 0;t miod-n ember értek, 
minden elveszített, haszontalanul kidobott ga 
rast megérez a nemzeti vagyon s az elfecsé-
relt értékek visszaszerzése verejtékes munkát 
követel. A mai idők nagyon haeoniranak a 
népvándorlás korára, amikor uj haza keroaé 
sére kényszeritette a népeket a megelhetes 
dinamizmusa. Aa életterek keresésének ea a 
problénája pgy évezred u'án ismét felmerült 
s or-zágokat szüntet meg, népeket telepit át, 
milliókat dob vándorúira a kulturember bar-
barizmusa. 

Oyan élethalál küzdelem előtt állunk, 
amelybe önakaralunkon kivül is belekénysze 
riihet bennünket a védekezni eb arás. Ha pedig 
belesodrédiuuk, nem tudjuk, mi vár ránk. Se-
gítséget nincs honnan várr.u>ik, hiszen legjobb 
segifség  tz  önmagunkba vetett bizalom, saját 
erőnk tudata. Ennek azonban számtalcn olyan 
kelléke van, amit nálunk nem igen talá halunk 
mrg. N pi szervezetünk gyenge. Hiányzik 
balőiünk az összetartás, a felebaráti  támoga-
tásnak az a természetes megnyilvánu'ása, mely 
a közős veszély idején a közös munka táborába 
szólít egyforma  fegyelmezettséggel  mindenkit 
SiéthuiáBsal, marakodással, a gyűlöletnek egy-
más között való elhintésével önerőnket emészt 
jük fül.  S legtöbbször ezek a viszályt okozó 
nézeteltérések olyan csakélységekből, a lílek 
aek olyan, minden embern- l feltalálható  elfer-
düléséből erednek, hogy azok csekélyke öofe 
gyelemmel orvosolhatók volnának talán éppen 
azért, msrt minden embernél feltalálhatók  s 
igy a megkérésre mindig lehet alkalmas p^Idá 
kat találni embertársainknál. 

0 yan kicsiny tépnél pedig, mint a miénk, 
kicsik a távlatok is. Jó és rossz p'Ida h*ma 
rosan betölti eg*sz közü'etünket s egyforma 
mértékben bat. a lelkekre. Éppen azért e nehéz 
idők küszöbén nagyon vigyázzunk cse'ekede-
teinkre. Hagyjunk fel  az eddigi torzsalkodás-
sal, a haszontalan, érdekkereső, anyagiakat 
hajhászó életmóddal B kapcsolódjunk bele a 
közösségnek, a nagy mBgyar c-al*dnak testvéri 
szereteten felépülő  uj életébe. Tareurk lelki 
ismeret vizsgálatot az újév kezd tén s irtsunk 
ki lelkünkből minden gjon:ot, amiből az emberi 
indulatok vadhajtásai kinőhetnének. Soha kfd 
vezőbb alkalom nem kívánkozik a lelkiieroprei 
vizsgálatra, mint a mostani farsang  kezdi'te, 
mikor a karácsony, újév a bárom királyok 
ünnepinek hangulatát olyan méltóságteljessé 
komolyitották a fejünk  felett  lebFgő nehéz 
fellegek,  hogy ugy sem tudunk belemerülni 
aa egykori farsang  gondot levetkőző hangula-
tába. H* pedig ei a farsang,  komoly farsang-
nak ígérkezik, akkor tegyük aat a népi munke-
farsangjává.  Végezzük el nemcsak társadalmi 

téren, de önmagunkban is azt a közösségre, 
a kőzöd népi összetartásra B felebarátaink 
támogatására, megbecsülésére irányuló nevelő 
munkát, mely minden magyar szivbe bele-
plántálja a testvéri érzést és felvértezi  a lelke-
ket az eljövendő nagy idők minden megpró-
báltatásának, az egyénre és a közöaségre mért 
minden csapásod nak elviselésére. 

Az iú törvény három csoportra osztja az roiletot. 
Hat  ojrolo évi gyakorlat  után kerülnek  fel  aa eltőbil 
a második,  további 6t  év után a harmadik  csoportba. 
Kőtelező  a talár  viselet.  — Hivatása  gyakorlása 

közben az ügyvéd  köztisztviselőnek  számit. 
A most nyilvánosságra került törvényterveaetnek 

számos njr&<a van, amely aa ügyvédi foglalkoaáB  méltó-
ságát és erkölc:i teklntelyét aaolgálja. As ügyvédi hi-
vatást például abban jelöli ti, hogy .segedieeet nyújt 
as lgasBagskolgáliataBban". Éi külön naabályozsa meg-
lehetős résalotesseggel as ügyvédi kar viezonyát aa 
állami tlsz«viselői kel, bírókkal, ügyfelekkel  Bsemben éa 
egymásközt. 

Az ügy védtk hivatásuk gyakorlása közben köztiszt-
viselőmet tekintetnek. t«hát megsertésük hatóság elleni 
erőszaknak tekintendő. BdntetesBel suj |a azokat a köz-
ilsatvlseiket is, akik megtagadják siolgaiatukat aa 
ügyvedektől, vagy megsértik őzet. Vitzont salgoru 
eiienőraéB alá vesal az ügyvadek munkáját, becsületét, 
magatartását, amelyet még a magánéletben ls figye-
lemmel követ. A í g>«lml eijárás rendkívül szigorú és 
meg a mmaeztáso&tat éh hanyagnágokat Is bünteti. Ápolja 
a kollegialitás sgei'emat, amcnn>lben tiloa o yan Ügyet 
atvallainl, melyhpn més, e.őtő ügy ed költaegel nem 
nyertek rendezeat. Kitdlssl as tigyvrde<-t, nogy tárgya-
lások alka'mával „megvárják egymás." eesnnml olyant 
ne cssleiíedjeiek, amivnl kar(ár&u< erdőseit erlntenek. 

Mcginéi-ttec tilci ügyvídnk szjrcccBíjáték-
tól kiidlvéiag fannal'ó  t^r^osasâi vállával, vagy máa 
kölelezv&nnyel vállalni, továbbá elidegeníteni vagyonát 
abból a óiból, hogy a köz-, vagy magántartozásának 
kifizetése  alól kivonja magát. Aa ügyvédek különben 
három csoportra osaianak: 

1. Birúaágl és törvényszéki, 2. táblai és 8. semmltő-
száki ügyvédekre. 

As első csoportba tartozók csak a bíróságok, tör-
vényszékik, katonai törvényszékek és ppeciálls bírósá-
gok (muakatiirósá/, választott bíróság, pénzügyi bisott-
BágOí es fegyelmi  bizottságok, stb.) előtt jelenhetnek 
meg éa saerkeszthetnek periratokat. 

A i ügyvédek csak hat, illetve nyolc uvl gyakorlat 
után (ttzírlnt, bogy doktorátusuk, vagy licenciájuk van) 
fceiüinetnek  f.il  a második és további öt évi gyakorlat 
után a harmadik csoportba. A második és harmadik 
csoportban aa ügyved is kötelesek talárt viselni, mely 
a birákéhoa h^soalóan Balutón fekete,  ciak vállon fehér, 
vBgy más bzicli hemelln helyett fekete  selymet hord. 
A* ügyvédi kamsrdk szövetségének j «va^latára az 
igaasjgiigyminisater máa ügyvédcsoporioknak Is elren-
d-iihe.l a talsr vlBelését. 

Folynak a budapesti mezőgazdasági 
kiállítás elökeszúletei. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület kiállitáa 
rendezőbizuttsága elhatározta, hogy az 1040. évi, sorrend-
ben minér DegvveDkilencedik kiállítását az igen korai hús-
véti ünnepek miatt a Bzokásos idSpontnál néhány nappal 
hamarább : március 80 április 7. napjain rendezi meg. Az 
előkészületek ennek figyelembevételével  folynak,  a kiállítási 
iroda az Asz kezdete óta teljes felkészültséggel  dolgozik, 
szétküldték már a jelentkezési felhívásokat  söt a tenyész-
állatok csoportjában a bejelentések határideje janaár 6-án 
már le is jár, mig a többi csoportokban a bejelentés határ-
ideje február  15-ike. 

A gazdák máris nagy érdeklődéssel és várakozással 
tekintenek az idei kiállítás elé. amely igen tanulságosnak 
Ígérkezik és mint eddig, előreláthatóan most is igen nagy 
szolgálatot ing tenni állattenyésztésünknek a legjobb minO-
Bégü tenyíflzállatok  központosított forgalmának  lebonyolítása, 
egész mezőgazdaságunknak pedig nagy oktati és nevelő 
határa által. Az érdeklődés alapján különösen a visszacsa-
tolt Felvidékről és Kárpátaljáról várható idén sok uj látogató. 

A kiállításon a tenyészállat értékesítést és beszerzést 
jelentős szállítási hitel és különféle  kedvezmények fogják 
előmozdítani. Belföldön  50%-oa, a szomszédos államokban 
ugyancsak jelentős utazási kedvezmények lesznek a kiállitáa 
alkalmával, amely a magyar gazdasági élet egyik legjelen-
tősebb eseményének Ígérkezik ebben az évben ia. 

A kiállítási iroda készséggel ad felvilágoaitáat  bármilyen 
irányú érdeklődésre (Budapest, IX., Köztelek-uoea 8. aaáa, 
teleion 18—79—54.) 
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Apróságok. 
írjunk valami Jól li. Ennyi blaoaytalanaáj, Ilyen 

•ok nehézség köaőtt teánk (ér. Hlzzen még hlrból aem 
lebet hallani arról, hogy a társadalom mai keretei 
köaölt valami Jó történik as emberek közölt. Ha át-
lépted a kttaaöböt már minden elképzelhetetlen kelle-
metlenséggel azámolhataa. Olyanfélék  ezekakellemetlen-
ségek, amelyek a túlságosan Megfeszült  helyzetből 
robbannak elé az élet egéaz vonalán. Amikor már 
mindenki csak magát, apró-caeprő érdekeit nézi b ason 
faiül  semmit nem lát. A mai ember legtöbbet asérl 
szenvedi, mert klvezaett ez egymással szemben való 
Irgalomnak, tlaateaaégnek a kötelessége. Lassan nem 
Ismer semmi egyebet, mint az önsó érdeket. — O.yan 
idők következnek, amelyek egyre Jobban egymás kö-
anlébe parancsolnak. Mint a nagy viharban a Jnbnyá] 
össaeterelödlk, egymás testébe buvlk, ngy az ember 
is ösztönsaerBen megtalálja a megpróbáltatás viharával 
szembeni védekezéa módját. — Jól emlékszem azokra 
sz dóire, amikor a napnak minden pillanatában meg 
lehetett halni. A világháborn ötvenkél hónapjának 
szenvedéseiben alakúit kl az emberek között a bajtársi 
érzés legtökéletesebb formája.  As, amikor a lövészárok 
minden egyedében élő valóság volt a máalkkal való 
együttérzés. Amikor as ember, életet la könnyen és 
haboaáa nélkül áldosott bajtárslas érzésből. — A béke 
évei éppen ebből a nemes érzésből vetkeatették kl aa 
embert. Amilyen felemelő  példáit tudja megteremteni 
egy gyilkos háború aa embermentéa nagysaerü áldo-
zatában ; éppen olyan plmatznl és kegyellenül tud el-
tiporni, maga alá gyömöszölni, megfojtani  éa embar-
társát klvégeanl a béke embere — Nos, ami jót mon-
dani akarunk, ahoa most érkeatünk el. — Ugy látssik 
a nehéa idők saele Ismét megvágolt. Szeretetet, meg 
békülést hozott közénk. Mintha megtorpantunk voina 
a Bulyos Jövő-várásban. A holnap bizonytalansága 
mintha a testvéries érzésnek, a nemesebb életssemlé-
letnek egy kedvezőbb atmosaférát  teremtett volna. — 
Nem tudom Igy van-e. Legalább 1b olyan érzésem van, 
hogy Így kellene legyen. 

• • 
• 

Jó jelnek aaámlt aa is, hogy aa utóbbi hónapok-
ban Bslnte nem történt egyetlen bicskás, testvérgyil-
kosság vagy véres verekedéB ebben a vármegyében. 
Itt, ahol biaony egyldőben annyit kellett szégyenkezni 
emiatt a bicskás elvadalás miatt. Rígóta nem szállí-
tott a csendőrség ilyen szomorú eseményt. Az ügyész-
ségnél 1b hosszabb Idő óta p ing ás észlelhető ebben aa 
Iparban, amelyet a székelybicska azelőtt olyan világra 
BSÓIÓ atomom érdekességgel foglalkostatott.  — Aa 
fcnnepek  csendben teltek el. Nem aavarta meg sz 
Ünnep értélnél és keresztényi Bzépa*gét aemmfeie 
vires incidens. — Eiér: vagy azért tör.énl, aa igen 
mlnddgy. Mi csak magyarázzuk a nekünk leginkább 
kadves és feltétlenül  hasznos állppottal. Toklntsük csak 
est a vérnélküll karácsonyunkat a testvéri egymásra-
találás ünnepének. Annak az ünnepnek, amelyben meg-
értettük, hogy nekünk nem lehet egymást puaatltanl. 
Nskünk egymást sseretnl, támogatni és segíteni kell. 
Egy nep csak akkor életklpss, ha mindenkinek a lelké-
ben kl van épülve ennek es egymáson való Begltésnek 
éraése, amelybe mi aaelőtt olyan ao'taaor bicskát vág-
tunk. — Adja aa Isten a karácsonynak ilyen szelleme 
járt légyen kÖBÖttüok. Az a kaiác-.ony, amely kicsa-
var a a bicskát a fulvatck  fiatalságának  kezéből, hoizi 
aa egész romániai magyarság életébe az uj Időknek 
teBtv6ri szellemét. 

• • 
* 

A fsBiszta  Olaszország a napokban több eztr líra 
jutalmat OBstott kl, olyan emberek köaött, akik a Jóság-
nak aa ember Baeretetnek valami felemelő  példáit cse-
lekedték. Aa egyik ilyen jutalmat egy asaiony kapta, 
aki életbon levő 14 gyermeke mailé még odavett egy 
Idegen árva gyermeket és azt felnevelte.  — Ma Ismét 
felsaabadu'tak  a vsdság ördögei. Ma ismét a romlás-
nak éa lezüllésnsk a nspjal következnek. Ilyet kor 
alig veBzlk éssre aa emberi léleknek eseket a fiiom-
ságait, amelyek végeredményben aa emberi együtt-
élésnek a legszebb hajtásai. — A harcterek jelentései-
nek fájdalmas  óráiban jól esik látni, hogy még jul Idő 
a cernsBabb érzések kitüntetésére Is. 

• « 
* 

Hi már júbireket Írunk, semmiképp, n ne hagyjuk 
kl ebből a . z*riábul a világBajló egyik leg'1 ünöbb 
híradást. Mindn Maonnya' tudjuk, hogy a lelkek leg-
Bséleücbb terülateit baogolja örömre ea a saürkáoek 
látási lejpiiéal blr. As, hogy a getfi  N p-zivetség 
e'boc/íáoHa 180 tlsaiviseiőjól. Kindsserlnt minden «1 
bocsátás lehangolja u közvélemesyt, hiszen nyomában 
ember- k, csaladok maradnak munka mlkül. Ea az eset 
kivételt képez. Hogy mürt, azt a mai kor emberének 
n?m koil hoasaaaabtaa magyarásti. 

f  # w 

MODELL KALAPOK 
tti mapoakéat «J formák  olesó 
árba», aa.«rt*lKia.tíQ.«tá]K 

V B N C Z 8 L T A N Á R N É N Á L 
ügy amott k é n t l a t k mladem-
•emft  bői kalapok elsőrendű 

;T aayag kenaáadáaával. Kalapok 
átalakítása a legrövidebb Idő alatt. 

Herearea-OiM, I. o. Bratlaam (Olmaá-
alua)-meea 111. aa., a BArkáa kőaelébem. 

A. 3WETTLT K E T . 
II. Károly Románia királya, a vlakereaat napján 

Bazszuábla fő'árosában.  Cblelnauban látogatta meg 
• keleti batáron levő csapatokat, ahol a követkeső 
beszédet mondotta: 

Uraim I Mély lelki örömmel ngy véltem, hogy a 
Vlakereaat ünnepét keleti határainkat védő katonáink 
körében kell töltenem. Ugyanakkor alkalmat keres-
tem, hogy ebbe a bessaaráblel városba jöjjek. Vala-
hányszor a Prut és Dayesster közötti fólddarabra 
lépek, aa aa érzésem, hogy nem egy Romániához 
csatolt tartományba jövök, hanem olyan oraaágréBBbe, 
amely román fó'd  volt, az ma és mindig aa lesz. 
Cetatea, Alba, Hotln, Boroca éz annyi más helység, 
amelyek a nsgy vajdák emlékét őrzik, élő példaképel 
ennek a múltnak és biatoa zálogai a jövőnek. E 
várak, amelyek évszázadokon kersfziül  a határ tény-
leges védői voltak, mindnyájunk, az itteniek éa a 
román föld  más részein élők lelkében erkölcel vé-
delmezői kell legyenek ma mindannak, ami román 
és örökre román lesa. 

— Ások aa érselmtk, amelyekkel a múltban Ib, 
de különösen ma, aa egéaa világ e súlyos pillanatai 
ban fogadtak,  számomra bá'orltáat jelentenek és a 
legerőteljesebb buzdítáeBal hatnak ugy rám, mint e 
nemset valamennyi veaetólre éa hadaeregemre. Etek 
az éraelmek arra busditanak, hogy mindenki hiány 
talanul tegye meg kötelességét. 

— Aa egéss világ élénk figyelemmel  kistrte Clsno 
olaBs éa Caáky litván gróf  magyar kDlügymlnisaternek 
a mult h*ten Velercében történt megbesaéléEeit. A 
találkozásról kiadott hlvataloB jelentés aat mutatja, 
hogy 0 aszorsság éa Magyarország őszintén kívánják 
a délkeleteurípBl béke fenntartását.  Nyílt do'.og, hisy 
a velencei találkozó a román-magyar vlssony alaku-
lásával Is foglalkozott.  U<y néz kl az Ugy, hogy ebben 
a viszonyban a békülékeny szellem megtartására adott 
Irányelveket a taiáikozS. A velencei megbeszélések 
végül szt a célt Bzo'gáliák, hojy a bolaeviimuB ter-
jeszkedésével ssemban erőteljes álláspontot szegezze 
nek le. Ebből a célból 0 atzirtzág u*y látszik arra 
vállalkozott, hogy a délkeleteorópai államokat össze-
fogja  és elsimítja a közöttük levő ellentét sket. 

— A finn  csapatok Ismét fényes  gj őseimet srat 
tak az oroszok fölött.  Aalot BZ angol távirati Iroda 
krz'l a mostani győzelem a fia-  országi háború eddigi 
legnagyobb sikerét jelenti. A fianek  aa ntóbbl három 
bál alatt három aaoij-t hadotzlalyt semmisítettek meg. 
A mult héten R«ate község mellett kerítették be és 
szórták rzét aa oroszoknak egy t»ljes badoFZtáyá t , 
amely bussearr emberből állott. Afimekezen  gvóíil 
mük során rengeteg hadiaoyacot seékmérjoltak. 

— Chamberlain angol miniszterelnök :i muls hát 
krddjén nagy b'Biédet mondott. U.at arra, hogy az 
ulesatendő a világtörténelemnek valószínűleg elhatsroaé 
éve lesz. Fal kell készülni a bábomnak olyan borzal-
ma zsakeszára, amilyen még nem volt — mondotta 
az angol kormány elnöke. Anglia nem tör a német nép 
életére. E« c.ak kobo'mány Chamberlain ezután arról 
beszélt, hogy a hitleri Németország módszerei veszélyez-
tetik a klz népek létét. — Finnországról szólva nagy 
elismeréssel emlékezett mpg a Hon nép hősleB maga-
tartásáról és blstositotta Fiinorazágot a támogatásáról. 

Nagy feltűnést  keltő blr H>re BiUaha angol bad-
UgvmlKszlernek a kormánvábói való kiválása 

Magyar Népközösség. 
A Magyar  Népközösség  Csík  vár-

megyei Tagozatának  osikszeredai 
központi  irodája, 

amint arra már több Isben vármegyénk magyar közön-
ségének figyelmét  felhívtuk,  naponként hlvataloi órá-
kat tart és minden magyar testvérünknek rendelkezé-
s re ál1. Az Irodát Bakó Kálmán tanir, főtitkár  vezeti 
és a kisebbségi élet mrgeokafodott  minden bajában 
tgyekuik nehéz kötelességet teljesíteni. Bizalommal 
fordu  j»nak testvéreink Ggyes-bajoa dolgaikkal ngy a 
helybeli mint a Ovirgyóxzentmlklóson felálll'ott  magyar 
népközösségi irodákhrz, amelyeknek éppen az a fel-
adatuk, hogy népürknek tanácsadói, utmutatól legye-
nek minden felmerült  bajukban. Ez'k bs Irodák a 
testvért tfpccs  fele  dalát teljesítik B éppen ezért min. 
denkl te jes bizalommal Igyekezzen ezen keresztül ls 
megépíteni a kösöss^l érzést. A MipyarNipközösség 
calkmegyel irodái lemérik a reájuk váró nehéz fel-
adatokat, szívesen vélla'jik m ndast n írünkét, amit 
azek az Idők e'őirnak. A népünk fog(dj3  rzt a munkát 
a teBivérl agerule; bizalmával. (N p'.özösségl lrrda, a 
csIkBicrtdal református  templom udvarác) 

A régi magyar pottakarék  betétek 
kiűzetése. 

A Magyar N 'pköaöt>ség pirlamentl csoportjának 
egyik legagUisabb tagjt Brtha I<cácz dr. képviselő, a 
bu«z év óta buiédí régi magyar postatakarék betétek 
klflütésének  ügyében a következő relvllágoaltástadja: 

A r4gl magyar poat̂ karek pénztári belétek Cgyé-
bsn pli-rtam a posta vezér'gaagaló*ágánál Bukaresti-
ben 0;t megállepltottsm, togv a megyar állem a 
régi betétek f.  d^zésére. H'«tve kiflz'ténére  131.609 475 
korona 62 fl'llrt,  tehát 66 millió 764 ezer 732 lejt 
fl  «eteti kl a román p!nsUgymlnlsaierluirnak. — A 
pánsügym'nlastérlum ebből a postának 66 millió 
992 ezer 884 lejt fizetett  kl, tebát még több. mist 
kilenc mlillé leji kell flseisen,  hogy a posta meg-
kezdhesse a rigl pcstatakarékpánatárl betétek klfi-
setézét Kérdést Intéztem a P. T. T. vesérlgaagató-
Bágához, hogy mlérl nem flsették  kl már eddig a 
betéteket, mikor a magyar állam eat már kifliette 
a román pénaBgymlalu^rlnonak. E re a következő 

válaaat kaptam: .RÍsaÖBBaegeket nem fissthetünk*. 
A P T T. vezérigazgatóságánál igen udvariasan 
fotfldtak  és megmagyarázták, bogy a régi betétek 
kifisetéBit  csak akkor kezdhetik meg, ha a pénzügy-
mlnUztér'um a hátralevő több, mint kllene millió 
lejt la á'u'alja a posta vrz ̂ Igazgatóságának. — A 
P. T. T. utysnla nem vállalkoalk arra, bogv a már 
klfi  letett 66 millió lejt feloBBza  aa Igénylő betétesek 
között, mert ea Igen nagy éa fáradságos  munkát 
vennn Igénybe. 

Kérdést intéztem Mltlta Qonstantlnescn péniüry-
mlnlszter úrhoz abban re irányban, hogy ml a saán-
déka a minisztériumnak ? Nyomatékosan kértem a 
minisztériumot, hogy haladéktalanul fiieaie  kt a 
postának a hátralevő kilenc milliót, hiszen a mlnlza-
térlum aa egész ösaseget már évekkel ezelőtt meg-
kapta a magyar á'lamtól. Kiaöltem ez emlékiratban, 
hogy a m'nlsatérlum jogilag ls felelőssé  tehető a 
kérdéses ÖBsaegért, amelynek nem fiaetéae  esetén a 
perek vubataga Irdu hat meg a pénsügymlnisitérlum 
ellen. Hi az emlékiratra nem kapok kedvező választ, 
akkor ezt a kérdéat is Interpelláció formájában  a 
képviselőház elé viszem 

A régi osutrák—magyar  hadirok-
kant  tisztek nyugdíj  úgye. 

Ez <B husz év óta hatódó Bérelem. As osztrák-
magyar hrds< r'gben rokkant llFZ'.ek éB özvegyek nyug-
dijait nem egységesítették, A rokkant legénység nyug-
díjügyének egrBégeMtése egy évvel eaelőtt megtörten!. 
A Migyar N^pkösöaaég programjába n.'aő he'yen vette 
fel  ennek a kérdémek reedezéséért fo'ytatandó  küz-
delmét és annak képviseletét Dr. B írtba Ignácara 
bízta. Amint most B<rtba Ignácz képvlse ó kijelentette, 
komoly Ígéreteket kapott arra, hogy a román kormány 
január 1-től rendezni fogja  ezt a régi mu'*Bztá;át 1B. 

Január  28: Iparosok  Országos Szövet-
ségének  alakuló  közgyűlése 

Amint Ismeretes a Migyar N piÖBÖBSég kezds-
ményez^sére már hónapokkal ezelőtt komoly zzervezó 
munka indult meg a magyxr iparosság szakmai össse-
fogáaára.  Ebből a célból aa egész magyar kisiparos-
sága 'elkes egyhangúsággal ba'árrz'a el, hogy meg-
al>.klija a Magyar N^pkösöss?g keretei között a Magyar 
Iparosok Oszágoa S jövet Bégét. Az alaku'ó közg.ü ést 
mér több Ízben kltb'zték, azonban kénvazerltó köiül-
reények folytán  el kellett halasztani. Mist ugy hatá-
roztak, bogv amennyiben s őrfi  nem lAtaa'ó oVok ismét 
meg n»m aksdályorzák, ogy jaru^r 28 án Koloasváron 
a romácisi msgyar klslpamság megtartja országos 
saervénnb nlnknó br'zryUlését. 

Hooao állitaodót össze az alkalmazottat bejelenti ivei? 
Az ötnél  kevesebb  alkalma20ftat  foglalkoztató 
vállalatok  nem kötelesek  bejelentést  készíteni. 

Megírtuk, hogy anenaetgagdaságl mi iszteriam 
reodele'et adott kl. melyben krz I, hogy a román sze-
mélyzet vál1 alatt alkalmazásáról sió'ó (nemzeti munka 
véd-lm) törvény alapjái az évi bejelentések jaauár 
hónapban készltez,'ik el, a december hó 31 hl hely-
setoek megfelelően.  Eẑ k a klmu'a'á ok legkésőbb 
1940 fshrnár  hó l-!g adandók be, aa illetéses ipar-
relUgye'őiég^kh-z. A kimutatáPOl< n-̂ gy pé'dányban 
késiltendők, amelyek kösül ai első 8 p ns 1 lejjel, a 
második két pVdányban kit két !ej r.\Ut;kil bélyeggel 
bélyegsendő, mig a negyedik pVdicyt — aa Iktatási 
ez&m r̂áü:ésével — aa Ipatfelügyelős'gek  visszaadják. 

A rendelet sa^rlnt a bejelentések ngyanugy készí-
tendők el, mint 1939 januárjában vagyis a bu;z alkal-
mazottnál kevesebbel bíró vállalatok kék czlnü; a 
húsznál több alkalmazottat foglalkoztató  vállalatok 
fehér  aalcü bejelentő Iveket készítenek és adnak be. 
Aa ötnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató  kisipa-
rosok és klskoreskfdök  nem kötelesek bejelentést rdnl. 

A rendc'et szerint román állampolgárokként csak 
azok szerapeltethetők, akik jogerősen román állam 
po'gáio*. Azoknál a zMdókná, akiknél a reilzlós el-
járás még nem fejeződött  bî, «•z a tény a megjegy-
zések rovatába feliUaletendő.  VtBzont rzok a asldók, 
akik a revíziós eljárás során állampolgárságukat el-
vesztették, külföldiekként  tttnteteodők f;l. 

A nagv vállalatok a bejelentési Ivekben (h&rotn 
pildánybac) emlékiratot kötessek m illákéin!, amelyben 
fel  kell tüntetni, hogy a ssakmal oktatás érdekében 
rai'ypo akciókat Indítottak és általában milyen speclá-
lUtákra van seükség. — Kimutatások  lapunk  kiadó-
hivatalában kék  ér fehér  erirben kaphatók. 

S P O R T . 
Sl-tenfolyam.  Lapunk mait ezámíb&n megemlékeztUak 

Drdoea Imréról, kl a romániai 9|.szövetség Utal a Buaaeoseu 
rendezett ezakoktatöl karmson okt.tól dlplomit szerzett. — 
Drócsa Imre a bucaccat 6l-oktatót kuczaion szerzett Ismereten 
a at-a poft  kod velői nt'k tovább âdji s 8 célból tz hirdélyl K4r-
pit EgyeaQlet sntal ugióskccinak éB melegedé htiloak kör-
nyékén liáromhetea «l-t»nfilyamot  rendez e hó 16 tói. A tan-
folyam  ket oaoportból éli éa pedig: Azok Bzimira, kik hétkír-
napokon le ráérnek, hirom hetea. heti há-om dAlat&n kod<. 
csütö.lák, szombat, 2-5 ór&lg. Tandíj 240 lej. EKE t.gokn.k 
és 18 éven aluli gyermekeknek 120 lej. Azok aiim&r., k.k 
hétköznapokon nem érnek ri, egy m&alk tanfolyam  nyílik lo':>o 

./.."ín1"? Î " í 'K m ° ' y '«akr- Aa üno.pnap kou 
i i. I 0 - J 'elnétteknek éa délután 2 - 5 ó.á'e 18 éven 

alnll gyermekeknek, iléazviteli díj felnőtteknek  150 lej, EüE 
tagoknak és gyermekeknek 80 le|. A at-tanfolyamra  jelentkezni 
lehet minden r .p a tanfolyam  óré'ban az Elit: antal melegeJó 
hazkn&t, vagy Dióoea Imre tanfolyamvezetd  lakáain. 

• . * 
A romániai al aaöveUég kera'etl azervezetat ilUtott fel 

a al-aporttal foglalkozó  egye. Öletek azámára. Az ó m i g al-
aportja eiek szerint hét kerOletben oazllk meg. ̂ elkaaereda a bar-
oaaigl ke-Olethez tartozik, melynek székhelye Brassó. A k e r ü l e t 
í ü S i í m V , l W i î " l " Polgármester éa ide tartoznak 
Bcaaaó, Báronuék, NagykOkttllí ia Uaikmagyék at^gTsealetet, 
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Gyergyószentmiklós... 
Gyergyóaientmiklósról elad ízben a Caiki 

Székely krónika teáz említést As Hegyaljának 
nevezi. Ssentmiklós nevet, valószínűleg a ke-
resztény vallás gyergyói elterjedésivel egyide-
jűleg kapta, az ugyancsak Szent Miklósról elne-
vezett egyházközségtől, ami nem lehetett elóbb 
a 13. száladnál. A község kedveső fekvése  miatt 
csakhamar vezetésre tesz ssert a gyergyói meden 
o^ben. Már a XVI. században Gsik és Gyergyó 
legnagyobb községe, mégis csak a Bach kor 
szakbtn változtatják meg nevét faluról,  mező-
városra, hogy nagyobb fogyasztási  adó alá von-
hassák. Polgári jólétét és városi jellegét az 
166d ban Moldovából betelepedett örmények 
sokban segítik eló, akik hamarosan ipari és 
kereskedelmi központtá alakították át a falut, 
mentetülve azoktól a terhektől, amelyek a vá-
rosok polgáraira nehezednek, mig mellettük a 
község földmivelö  népe viselte az adók mellett 
a katonaság súlyos kötelezettségeit. Aa örmé-
nyek 179« ban már egynegyedét teszik a város 
lakósBágának és először ők kezdenek emeletes 
házaka: épiteni, emelve ezzel a városias jelle 
get. Az örmények gazdasági élete aa itthoni 
fejlett  ipar és kereskedelem mellett főleg  a 
kiviteli kereskedelem révén 6zilárdul meg. Csík-
ban és Moldvában összeszedték a hízott marhát 
s azokat hajcsáraibkal Bíosig, sőt tovább is 
eiszáíitották, olyan mértékben, hogy az évi ki 
vitel 40.000 ökör, 10 000 ló és 30 000 juh volt 
a mult szazad közepén. Eleinte tutajjal csak a 
székelyek kereskedtek, de ekkor csaknem tel-
jes egétziben ezt is a maguk kezébe vették 
at az örmények, mert télen, mikor a kevés 
gabonát termelő gyergyói nép szükségei; szén 
vedet', előlegbe kio9Stott pénzzel vagy gaboná 
val o caón megvásárolták a tutajokat, melyeket 
majd Aradon és L ppán nagy nyereséggel adtak 
el. Kordovánnal is kereskednek, de ezt nem 
készítették el itt egészen, hanem Brassóba 
festették  és ugy vitték Debrecenbe. Sokáig 
husBal is innen élt Oyergyó és volt eset, hogy 
egy Bzombaton 40—60 darab marhát, 200 — 300 
kecskét is levágtak a kis mezóvárosban. 

1862 ben az egykori katonai iskolát, amely 
ben a határőrök gyermekeit kényszerrel nevel 
ték az elnemzctlenitó osztrák katonai szellemre, 
átváltoztatták ipariskolává, alreáltanodává, hogy 
a székely nép kereskedelmi és gyáripari hajla-
mait kifejlesztvén,  lassanként oly nemzedék 
növekedjek, mely Ieh9tóvé tegye ezen terület-
nek gyártartományá való átalakítását. Rí nem 
Bikerüit, mert igen kevés tanulója akadt s maga 
az iskola is rövidesen megszűnt. 

Gyergyószentmiklósból pedig 1908 ban ren-
dezett tanacBU város lett, mely idő óta nagy 
fejlődésnek  indult s igyekszik lerázni magáról 
a falusi  jelleget. Ma a legnépesebb város a 3 
székely megyében. A kőze.i Gyilkostó felfede-
zése óta pedig rohamosan fejlődik  az idegen 
forgalma,  amely már jellegét is kezdi átalakí-
tani a szinte pótolja a jelenleg legyengült na-
gyobb arányú ipart és kereskedelmet. 

A közhatalom változás óta a magyarság 
Biáma ia apad, noha a város legnagyobb szapo-
rodási arányszámot mutatja fel  a székely váró 
sok között es néha az országos városi átlagot 
íb meghaladja. A magyar római katholikus lakóB-
ságnál az évi születesek szána 325 ról foko-
zatosan 206 ra apadt le 1914 és 1934 évek 
között, ami a szaporodásnak 37 százalékos 
csökkenését jelenti. As összes lakósBág 1867-
ben 9692 volt, amely 1934 ig caak 11 243 ra 
emelkedett, közel 60 év alatt. Aa utóbbi időben 
már kedvezőbbek a népesedési viszonyok. A 
vároBi anyakönyv szerint 1939 évben 387 szüle 
lést, 213 halálesetet éB 122 házasságot jegyez-
tek be. A termesietes szaporodás tehát 164 volt, 
ami eleg szép eredménynek számit. 

A vároB határában nem terem meg — a 
zord időjárás miatt — a buza éa a tengeri. A 
vetemenyfé  e, sem ugy, hogy a nem termelő 
osztály már a behozatalból látja el magát. Ei 
iehet mondani, hogy öyergyószentmiklós az 
ország egyik legdrágább városa. A piaca o»k 
mint áruKOzvetitő jöhet számításba, h'szen 
zöldséggel éa élelmiszerekkel a száBzrégeniek, 
mig gyOmölMMl Udvarhelymegye litja el. 

Gyergyószentmiklós s/.renosés fekvőé  kö-
vetkeztében is egyik központja ith?t Csík vár 
megye egyre fejlődő,  de m g rengeteg hiányos-
ságot és kívánnivalót mutn'ó idegenforgalom 
nak.Különösen téii sport saetr pontjából eszményi 
terület. Innen közelíthető meg legkönnyebben a 
Gyilkostó és utolérhetetlen szép vidéke, a Kele-
men havasok és máa kirándulásra alkalmas 
helyek. 

Blóaessy Alajos. 

A Gyilkostó és téli sport-élete. 
A fái,  teljes erejével köszöntött Gyerg>óra Is. 

Vaateg hótakaró borított be mindent B a febarbe  olto-
aött havaaok, a Gyiikoató éa környéke uj Batnbe mu-
tatják a természet aaépaegeit. Ez a hely, egy nekünk 
ajándekoaott, a rögböa kötött külön zultura, amely 
egyformán  lenyügöa bennlakót éa idegent... 

A Qyllkostó imádatának azonban ez csak az egyik 
magyarázata. A másik, aa uióbbl kei ev alatt eiert 
kltünó aport eredmenyek s utm utolsó sorban aa 60 
SBSBilékoa uuzial kedveameny, amit a klimatikus 
olaotiBágnak éa elnökenek Sib»u A txudru-nak, aa 
akkori polgármesternek köskönaeiünt. Különben la 
Qyergjószenimlk ós vároa teijea erkölcsi éa anyagi 
tamogatáaa csak növeli évről-évre aaokat a lebeióBs-
geket, mellyel egy egészaéges téli Bporieietet lehetne 
teremteni- A Gytlkosiónak, a jégpályán kívül egy jól 
használható sl-terepe is van. Aa meni, állandó jellegű 
téli sporteiet beszervezése és biztosításához a Kozpont 
lóakaratu támogatása Btm hiánjzii. 

Mxdeaek dacára, a Qyllkostó még Blncsen fel-
véve aa Iden kiirt al-lakoiák köaé, Csík éa Udvarhely 
mellé... 

Zárug Istvánt, a kitűnő sport embert megkérdea-
tűk erre vonatkoaólag, aki a következő felvlia^OBiusi 
adta: 

— A Oyilkostó nem ia szerepelhet még a si-
Iskolák sorában, dacára, hogy van alkalmaB al-terepűnk. 
Ellenben nincsen éa mindég hiányaik a rendez sl 
CBnpaiuDk. Bat a hiányt aaonban me; aa ldan pótolni 
fjgjuk.  Éppen most dolgozom aa összeállításán. 

Ausztria, Svájc, Svodoraaág, atb. külföldi  tapasz 
talatairól beszél Znug, r.kl tz ott szerzett ismereteit 
— aa Itteni kitűnő lebeiŐBégek klhasaná;ásaval aae 
retné értékesíteni, népsaerüve tenni. 

N pl aportol akar csinálni. 
Zirug — amint mondja — már meg ls kezdte 

a Bl csapat öaaaeallltáaál, akllk-,1 egy-egy előadást 
tart, míg gyakorlatban, vasárnap es ünnepnapokon ren-
d.'ZL meg a próba sl gyakorlatokat a varost körülfogó 
dombokról. Égy távfuio  tcrveaete van kidolgozta, mely-
nek megvaioauasahoa az önfegye.  m< z jtt, aalvós es 
akaraterőn emberek aem hiányoznak. Igy látja lehető-
nek majd nemcsak a várotkczl, hanem aa országos 
vlsaonyiatokban való szerepléseket ia. 

Az E. K E gyergyói a:o.-z.ályának értékes mun-
kájáról beszel meg Ztrug, akt főképp  as Idegen for-
gatom klaplteae éa evvel kapcsolatos, minden üdvös 
ea haaanoa dolgok megteremieaen faradoslk. 

A Gyllkoatónál eddig bevezetett uszó, korcsolya 
éa al-spori megvalósítása u'.án, aa eddig még catk 
tervnek maradi sok aaép elgondolás, a turista-szálló, 
villanyvilágítás éa a drótkötélpálya megvalósu ása 
u áj, ml la nyugodtan Borozhatnék zzép Gyllkostóukat, 
Európa többi hlreB termésaetl ssépségel köaé. (—) 

URAM! 
Meddig  még Uram  ? 
Oh mondd  hol van a kikötő? 
Hol  leat a végállomás. 
Mert  már alig van erő.. 

Egy pioi otthont  szeretnék 
s egr melegszívű  anyát 
Kinek  ölébe hajthatnám fejem, 
Hogy  betöltse  lelkem  szomjas poharát... 

Egy édesanyát  keresek  én 
vájjon e főidőn  meglelem  ? 
Ezért  dalol  a lelkem  magasba, 
mert a Te  hazádat  szeretem. 

A Te  anyádhoz  vezesa el engem 
Ott megnyugodna  lelkem, 
Ahová nem jut el a jaj.. 
Uram!  A Te  hazádat azeretem.,. 

Oyarmatby Baby. 

Hétköznapok. 
A hletóriái semmi yen bevuaetéa nem előate meg, 

Így 6n ia meilóaöm a aaokásos eő jiró sorokat. 
Tehát: aa Arad—Vsr d küzl vonalon, a vasúti 

fülke  Barkában boblakolok. É,f*lután  volt és f^'söttt, 
csak a kék hangulatlámpa világított bágyadtan Tdcaök 
ciripelésére ébred >k. Tücsök ? I yenkor éa Itt ? M ndent 
elkövetek, hogy ne halljam. Dongó zuţ. Duogó? E:nye. 
hogy jón decemberben pont Ide? 8áiam*t álarcté'l 
ráhúzom arcomra. Bsm látni, aem er»aei nem klvftnom. 
A kövelkeaő percben már veréb cslrlpai, fcske  flcseg 
tutya ugat. lé nyerít és Igy tovább. Fele aem tréfa. 
MIutLnnylan felriadunk.  Egyik utas feláll  és felkatlioija 

a villanyt A másik kinéz a folyosóra.  Aki mellettem 
ül mogszólBl: 

— Ugylátszlk, a szomszéd fülkében  állatsereglet 
luroéalk. 

Banki Bem hiszi, de mégla érdekea. Moit egy 
béka kuruttyol. Velem saemköat egy aaaaony ül, Síében 
kis gyerek. 

— H illőd Csöpi? Most béka király be»z41. 
A saomsaéd fülkében  minden cseades. Bákés pol-

gári utasok szunyókálnak. 
— Ne nyugtalankodj «nak bérem, én magam va-

gyok az állalaereglet — mondja aa egyik utaB. Es fő-
leg ne haragudjanak, m°rt felzavartam  plbenéeükból. 

Fontos volt a próba: vallon a valóság érzését 
vlssva tudom-e adni? Évek'., gyakoroltam magam az 
állati hangok utánzásában, mig Idáig jutottam. Elég 
tökéletes ? 

Ristellem bevallani, hogy engem ls megtéveaatett. 
— Most Váradra megyek, papirosaimat rendezem 

a aztán BukareBlbe niazom. Sierződearm köt a leg-
nagyobb varietéhez. Tizedltén n-á- fellepek,  mint utánaó. 
Kitömött állatok kicsinyített példányait v~Bzem kezembe 
én megcdklBEditom óiét hónuk alati. B akkor meg-
szólalnak „eredeti stílusban és tájéaóláaaai". Ramélem 
nagy Blkerem leBz. 

A kalauz belép, kéri a Jegyet, közben alig hall-
hatóan „<utyaa morog. Felfigyel: 

— Kutya van a fülkében? 
— Nincs. 
— Atc imánt hallottam valamit. 
A .kutya* lemét, de most már dühösen morog. 
— Aici este calne I Itt kutya van I szól mérgeaen 

a kalauz és benéz az ülések alá, de hiába. 
— Ujyan ne Izéljen. Talán a másiií fülkében  — 

szól az artista. 
E kezeli a jegyeket éa kilép az ajtón. Ebben a 

pillanatban erős éa bftragoa  ugatás hallatszik, de olyan 
ijeaaiőou, hegy u.ána mar csak harapta jöhet A kalana 
hirtelen behuizt az ajtót és visszanéz. Ds a lámpa 
elalszik a a kékféuy  mir caak árnyképet mutat. Ba-
zárja aa ajtót ÓB nébáiy perc múlva a máalk osatá.y 
kalauzával tér vlssaa. 

— HJI a kutya? Aa USBBOÍ közt nem aaabad 
Lutyát vinni. J gytőiöcyvet vtczl elé a valami tarifa 
felet,  hogy kirója a büntetést. E mellett a legkcaalebbl 
állomáBen le kell Beállnia a lutyáva), mert ennek • 
vonatnak nincs ketrtce. Várni kell reggelig. 

Di bol a kutya? 
L tbával az üiéa >ilalt kotorász, de hirtelen viaaaa-

rántja. Erős éa vesaed^maa morgái a válasa. 
— Kié a kutya? — kádi. 
Fulladunk meg a nevetéstől. É) hogy még inkább 

fokozzak  a jelenetet, egymá-.uian kimentünk a folyo-
són. Hiaba világították át lámpátaikkal a fülke  zeg-
zugti — a kutyát Síhol som találták. Ox la elnevet-
tek magukat. 

— Ugy-e a bőröndben van a kutya? 
U Harsaim már a háló falé  nyu lak, hogy ki-

nyissa* taikajuícai, ds a j"gyór nem kívánta. 
— 0 i Bem sesbnd vinni — mondta beletörődve, 

de blatoaun nagyon kicsi állat, hát nem bánom. De 
milyen Cáunya nagy saája van 1 

H Í R E K . 
— Eljegyaéa. Lőrlncz Violát, vároBnnk mű-

kedvelő gardájanak kedvencét és a „Kik nefelejcs" 
Erdélyi Magy .r Dillrodilml T trsaaág egyik legtehet-
segeBebb magyar nóta enekesnőjét eij egyezte 8i. Nagy 
Endre (Koloasvái) blrieplró, az erdelyszerte Ismert 
datkö;tő, a djlirodilml társaság főtitaára. 

— Hadirokkantak flgyelmebei  A hadirokkan-
tak hivatalos inpja a „D apiiu Njstru" mull évldsc. 
szamában a haditokzantakra vonatkozólag a következő 
nagyfontosságú  hirdetményt közötte: „A hidügymlci>z-
tenum egés^segügyl osztálya elrendelte aa alábbi 
t>at«gortáju hadirokkantak hnlyaelenek a tlsat&iását: 
1. Azotét, akik nem voltak taiüivizsgálva az 1932 4vl 
aihirdet '̂.t törvény szerint 1933. augusztus l-ió. 1939. 
apriitd 4 ig. — 2. Azokét a zeseddlmesekét, akik 1930. 
lulius 15 lg kArelmeztek. hogy e minőségben legyenek 
osaiaiyoava éa e körülményt o*m4nygaerüleg lgezolni 
tudjak. — 3. Azokat, akik az 1932 evl törvény zze-
rint felülvizsgálatra  lettek biva sa különböző okokból 
nem jelenutztek. — Miadeaek a rokkantak jelentaea-
aenek éa pedig a faiu-1  kcziégbellek aa illetékes elől-
jaróaagoái ea csendóraegnél, a varoslak pedig a rendőr-
ségén. — Azok a rokkantak, akik ezen jelentkeaasl 
jogukkal aaoonal nem élnek, ezután mar csak aa ille-
idkea hadklegtsz'tő keiületnél jelentkezbeinek felül-
vizsgáltatásuk kereimezeas végett — A már nyug-
díjazott  rokkantak  szokásos életbenléti  igazolvá-
nyát illetekes  hatóságoknak  díj  é» bélyegmentesen 
kell  kiszolgáltatniok. 

— Halalozaa. Líriacfólvi  ld. Fekete Z lgmond 
«olt kHusdgi bíró es egyháagoadook, folyó  bV )*nuar 
3-an 87 eves korában ulbunyt. Tdmetéas 5 én dsuiáa 
3 orakor volt nagy részvét mellett, református  szer-

— Koiaegi elöljáróságok flgyeimdbel  V <»a a-
tök névjegyaekeuek öHaaeiraeahoa ssűtaeges nyomtat-
ványok (Rjglsiru psntru înscrierea Halelor electorale) 
•slkéaattltek éa bármily mennyiségben beaiereahetók a 
Vákár k5nytk:rsskedéseben, Csikueredában. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Háaaeaág. Vilii Máréfalvi  ós Dsraal Pap 

György, a hasiért hisl halált halt Pap Béla mérnök 
fia,  Budspasten házasságot kötött Barantali Aha Margit 
urleánnyal. 

— Fiálfalvl  éa Baékelykereszturl Bülő-Nsgy Janó 
tartalékos huszárfőhadnagy,  mezógazdaaági kamarai 
előadó, Nagy Jenő dr. cslkaienlmártonl Ügyvéd fla, 
Budapesten eljegyeate Saantgyörgyvölgyl C-upor István 
miniszteri oaatálj fónök  ÓB néhai Mádi Kováca Jnlla 
leányát, Jnllát. 

— A roformátna  Nflssövetseg  tea-estje. A 
református  Nószövetaég csíkszeredai tagoaata folyó  évi 
január hó 20 áo, aaombaton este 8 órai keadettel tartja 
lea-satjét aa .Európa' étteremben. A reformátusok 
hangulatosnak ígérkező tea estjére már Jóeiőre felhiv-
jut a közönség figyelmét,  tudva aat, hogy a református 
Nösaövetaég rendezései iránt véroaaaerte a legnagyobb 
érdeklődés nyilvánul meg. 

— Januar hó 31-en lejár aa állampolgári 
pótöaaaelraa hatarldeje. AB álampolgáraági jecv-
aékbe való felvétel  póiöaaaelréaának halárideje 1940 
január 31-ével lejár éa eal a lerminuat, amely vlssaa-
vonhatatlanul az utolaó, semmi körülmények köa'óti 
aem hoaaaabbltják meg. Mindazok tehát, akik aa állam-
polgársági névjegyzékben nem Baerepelnek, de állam-
polgáraágra Jogot ullak, feltétlenül  adják be eaen idő-
pontig kérvényeiket, mert egyrésat a terminust nem 
hoBBaabbliják meg, másrésai pedig aaokat, akik nem 
jelentkeznek, olyanoknak tekintik, akik állampolgársági 
jogaikról végérvényesen lemondtak. 

— Amnesatla-törvényterveaetet kéailt aa 
igazzagügymlniaater. Aa igazságUgyminlrzter királyi 
dekrétumtervezetet kéaaltett, mely büutetéa elengedé-
aeket éa kegyelmaaést nyújt egyes elitéltek aaámára. 

— Évek óta nem volt Ilyen hideg. Aa egéaa 
oraaág területén továDb tart a nagy hid«g. Calkmegyé-
ben az elmúlt héten több iaben 35—40 fok  hideget 1B 
mutatott a hőmérő. A vármegye területén tla éve, 
hagy nem volt Ilyen kemény tél. Aa utóbbi esztendők-
ben egéaa január végéig la eltartott a tavaaalaa idő 
járás. Most annál kegyetlenebbül pótolja aa Időjárás 
a mulasztásalt. Éi éppan moal, amikor amúgy ia olyan 
aok a nyomorúság. 

— Caikaaereda vároa anyakönyvéből. Az 
elmu't esztendőoen Csíkszereda vároa anyakönyvében 
a következő felj°g)zisik  történtek: Születések száma 
77, megba tak 73 Köttetett 32 házaBaág. Válások 
tz tma 3. — Bejegyeztek 10 valláa-váitojla ást. 

— A dermeaatö fagy  áldozatai A negyven 
fokos  csíki tel mult héten megkövetelte a maga pzomoru 
áldozatalt. Jaou»r 11-m virradó éjszaka megfagyott 
Lakatos Mihály. Vároiuok uccáinak jellegzetes alakja 
voll ez a konyöradotninyokbó', élő ember, aki tekin-
télyes család gyermeke volt. Élesapja Lakatos Mihály 
a helybeli füdmlves  lskoláaak volt tanára, — éveken 
kereaatül szerkeszitlie a Csikl Ltpokat. ulesanyja 
saül. Kelemen Iloia tanítónő volt. Gyermekük rtndss 
nsvelést kapott, iako)ákat járt, később aaonbau annyira 
aa ital rabja lelt, hogy nem lehetatt rendes életre 
szoktatni. Elzüllött éa az utóbbi eiatendők alatt már 
egésaen a vároa régi m»gy*r társadalmára, régi osatály-
társalra támaazkodott. TragUua e'pu'atulása, aa alko-
hol áldoaatansk megrendítő sorsát idézi. — A nagy 
hídig áldoiatául esett Nagy Jjzaef  csíkszeredai gaa-
dálkodó, akinek lábal ÓB kazel fagytak  le. Su'yoa 
fagyáBi  sebeivel beBaáliltották a helybe'l köakórháaba, 
abol valószínűié? amputálni fogjak  a lábfejeket  éa az 
egyik kézfejet.  Általában rendkívül aok a fagyások 
száma a vasulon, abol nagy tömegek mosognak és nin-
csen elegendő kocsi. A folyó'ókon  és lépcsőkön saorongó 
utasok köaül sok fagyásos  sérülés történik. - A napok-
ban a helybeli állomásra 86 !ó érkezett vissaa. Eaek 
tői as állatokból 1b három megfagyott. 

— Halaloaaaok. Id. Burján Jrnoa birtokos, 81 
éves korában, január bó 9 én elhalálozott Cíikeaenl-
léleken. 

— Krresales Ignácaaé saül. Antal Mária, 27 éves 
korában, j'nuár hó 11-én meghalt Cslkcsomortanban. 

— Őfelaége  alalrta a janaarl flaetéaek 
kintalaaárol aaoió dekrétumot. Őf-lsége  II Kérő y 
király aiálria aa 1940 Január havi fi  jetégek ea nyug-
dijak kiutalásiról EZOIÓ dekrétumot. A tényleges kifite-
tés Január 10 vei keadődlk. 

— Éjszakai rablótámadás Calkmegyében. 
Fegyveres rablótámtdáa tönent Cstkszentlmre község-
ben. Htrom Ismeretlen és felfegyverzett  egyén ea elmnu 
éjfezska  behatolt Pdler Ferenc 67 eBateodős gazdálkodó 
házába éa pénzt követellek tőle. Az idős gazdálkodó 
haaalaiacui bizonygatta, hogy niacs p4nae. a három 
bandita fegyverlusaal  ütlegelni kezdte P^ter Ferencet 
és feleséget,  majd átkutatták a lakéBt. Hiromsalz Irj 
készpénzt éa néhány saáa lej értékű luhsnemüt éa 
élelmiszert vittek magukkal, mejd eltűntek. 

Bérbe vennék 10—15 szobás viliit  panzió részére 
a nfiri  hónapokra,  Bzováta-, Tataid-  vagy 
Borszék-fürdőn.  Ajánlatokat  kér  Partjra  Anna 
Sighisoara,  Regele Ferdinánd  8. i—î 

Keresek megvételre olroa 3000 klgr. 
i p a r v a a u t l a i n t 
9 - 7 - 6 k l g r . - o s t . 

Sürgöny válásit, ármegjelöléssel kérek 
B. Qroasberg Franolska, Merourea - Ciuc. 
Egy jó mlnóaégfl  uj szán eladó, Nagy 

O. Józsefnél,  Jlgodln. i_3 

— Milyen vásárokat tart Hématorsaág 
1840-ban P K K. A háborús német birodalom távolról 
sem gondol srra, hogy gazdasági kapcfolatall  a aemle 
geBPkkel megfzsli'sp,  Bőt ellenkető eg na államnak 
fokozottabb  érdeke, hogy kivitele, amely a háború által 
amúgy la saenvfd'tt,  emelkedjen. Iiy a gazdasági ml-
nlsaterlum elhatározta, hogy a nemzetközi vásárokat 
meg fogja  tartani. íppugy, mlnlha semtri váltoaás be 
nem állott volna a háhoru által. Aa első Ilyen vásár a 
lipcsei tavsBil, tmelyet mérclus 3 lói 10-lg terjedő Idó-
aaakra randeanek. Nagţon aok semleges állam máris 
bejelentet te hivatalos részvételét, igy többek közöli 
Belgium, Észtország. I'álla. Jugoszlávia, Lettország ée 
Litvánia, Németalföld,  Románia éa a Bvájc. A hollandua 
magáccéeeken kívül a holland államvasutak éa a 
.Zseland" nevű hajóaásl társaaág la rSzal vesznek a 
kiállításukkal. A második nagyabbrz íbát.o nemzetközi 
vásárt március 10 lől 17 lg rendealk B -csbsn, ennek a 
vásárnak leaa külön technikai kiállítása la. A bécsi 
vásárnak egy Igen nagy attrakciója lesa a mezőgazda-
sági gépkiállítás. A harmadik nagvobbsaabá<n vásárt 
május 22 lől 26-ig Borosaiéban rendezik a délkeleti és 
keleti áilsmok javára, a ncn't vásárt a késsüló lengyel-
német háború miatt nem lehetett olyan mérvűvé ren-
dezni, mint akarták volna, bisz»n Borostló annak Id -
jén a német katonai aiállltmányok központját képezte, 
de moBt falBaabaduIt  eam terhétől éa asabadon Indul-
hat. Május végét aaérl választották, mert akkor meg-
Bzüntek már a mezőgazdaaágl munkálatok ugv, hogy a 
délkeleti államok mezőgazdasága nagyobb érdeklődéat 
tanúsíthat eaen kiválóan meaőgazdaságl vásár Iránt. 

— Kisiklott a Braasó— aepalaaentgyórgyl 
aaemélyvonat Bsombatoa, január 6 án, a kétó esti 
órákban a Braspó—Sepsiszentgyörgy kPz'itt közlekedő 
3081. Baámu személy votat, amint a brassói állomáai 
elhagyta, a nagyállomás és tnherpá yaudvar köaött 
összeütközött egy tolató aaemélyvonatlal. Aa öaizetit-
közás következében a személyvonat éa a tehervonat 
több kocalja kisiklott Ene Gheorgh* fékező  a fején 
saenvedett eulyos sérüléseket, más sérülés nem történi. 
A megindított vlzagálat szerint a vonatöBszeütköaéat a 
megaebeaült fékeaő  és ejy Ghaorghiu nevű vasúti tiszt-
viselő hanyagsága okozta. 

— Ne ugráljunk la a moagásban levő vo-
natrol. A legtöbb RS°r*ncB 'tlenségnek aa emberi 
könnyelműség az ok*. C<ak a napokban történt, hogy 
a vonat eívágtB Baas JózBef  udvarhelyi Illetőségű fiatal 
embtrt, aki leugrott a mozgóéban levő vonatról. Amint 
eujrott, a csueafts  téli tulajon beesett a vonat kerekei 
köaé, ahol halálát lelte. Bit a ttomoru alkalmat felhaBZ-
nálluk arra, hogy figyeimsaleBSÜuk  mindenkit a kötelecó 
vigyáaatosaágra. Sík bhj éa ez. rencté fenség  elkerül-
hető, ha ovaloaak és körültekintők vagyunk. Különösen 
a vasuk az a hely, ahol leggyakrabban látunk latenkl-
sértő mutatványokat, amint fi  talabb emberek a moa-
gástai levő vonatokra fel  ÓB leugrálnak. Ne csináljuk 
ezeket, mert legtöbbször halálos saerencsétleBség a vége. 

— Aa állami tartalék erdők oalkmegyei 
keaelöeeget elhelyeztek (a Így a városunkban levő 
irodái j nuár 15 én már el ia költöznek a brassói erdő 
igsagatésáehoa. 

— NAPIRENDEN  A CSÍKI  MAGÁNJAVAK 
ÜQYE.  A kitebbiégüfryi  minisztériumtól  1940jan. 
12 én távirati  megkeresés  érkezett  a osikmegyei 
prefekturáboz,  amelyben bejelenti,  bogv aznap dél-
után megérkezik  a kisebbségügyi  minisztérium 
jogügyi osztályának  képviselete,  bogy a Magán-
javak iga.sgatótanio(ával,  mint a vágjon törvé-
nyes képviseletével  felvegye  a kaposoiatot. Ebből 
a óéiból a Csikmegyei  Magánjavak  igazgatótaná-
ciát összehívták  és az összeköttetésbe  lépett  a 
kormány  hivatalos képviseletével.  A tárgyalások 
a osikmegyei  prefekturán  megindultak  és lapunk 
zártakor  még tarlaiak. 

A polgári törvénykönyv rendelkezései. 
Modern alapon szabályozza a magánjogi viszonyo-

kat,  a hagyatéki  és csalidjogi  kérdéseket  és 
visszaállítja  a községi  biriskodist. 

Az 194U március 1-én életbelépő uj polgári törvény-
könyv minden Állampolgárra nézve nagyon fontos  rendelke-
zéseket és Bzabályokat tartalmaz. A törvénykönyv uj éa 
modern alapún szabályozza a magánjogi viszonyokat, a 
hagyatéki is családjogi kérdéseket. Bár az aj törvénykönyv 
nagyrészben a francia  és magyar jogszabályokon alapszik, 
mégis számos olyan újítást iug behozni, amelyek gyökere-
sen megváltoztatják a jogok és kötelezettségek eddigi rend-
szerét. A módosilások egynémelyikét alább soroljuk lel: 

1. A jövőben erkölcsi kártérítés is kirbetO attól, aki 
anyagi kárt okozott, igy pl. gépkocsi baleset által okozott 
teati sérülésnél, az eljegyzés felbontásánál,  válásnál. 

2. Mindennemtt pénzbeli követelésnél vagy kihitelezés-
nél, smelynek összege a 2U00 lejt meghaladj», az adósnak 
sajátkeziileg irt nyilatkozatot kell adnia, amely ezt a meg-
jegyzést tartalmazza: .Érvényes és általam eliogadtatott 
X összeg erejéig." E nélkül a kötelezvény érvénytelen. 

A 2000 lejt meghaladó követelés a biróság előtt 
nem igazolható, ha kötelezvény nem késtlilt. 

3. Az általános elévülési idő a jövőben nem 32 év, 
mint eddig volt, hanem 20 esztendő. 

4. Kereskedők kihitelnzésébfll  eredi követelés két év 
alatt elévlll, vagyis ezen időn tul bíróilag nem követelhető. 

& Orvosok, gyógyszerészek éa Ügyvédek foglalkozá-
sukból eredő követelése 3 év múlva elévlll a követelés 
keletkezésének időpontjától számítva. 

K. Bevezették a i osztrák jogból ismert felén  tuli jog-
sérelem rendszerét, vagyis ha a vételár a vett dolog érté-
kének felét  sem éri el, ugy az ügylet érvénytelenítése kér-
hető. Az ilyen kereset elévülési ideje két év. 

Teljes átalakuláson megy át az uj kódexben a család 
j»g s Iflleg  a nfl  jogálláaa. A nfl  minden polgári, magánjogi 
és kereskedelmi jogi jogot gyakorolhat férjének  beleegye-
zése nélkül is. 

7. A lérj telel a nflurk  minden háztartási és személyes 
jellegit bevásárlásainak vételáráért. 

M. A nő jogosult térje nevének viselése mellett leány-
kori nevét is visalni, ha ebbeli jogát a liázssságliütés alkal-
mával fenntartja. 

!». Ha a nőtartisra kötelezett térj nem tesz eleget 
kötelezettségének, akkor a férj  adósai kötelezhetők, hogy 
közvetlenül a nőnek fizessenek. 

10. Idegen országok mintájára ezúttal elAször nyer 
részletes szabályozást a házassági szerződés intézménye. 

A házastársak a jövőben házassági szerződésben meg-
egyezhetnek a vagyonkülönitési rendszerben, ami annyit 
jelent, h.'gy a házastársak mindegyike rendelkezik vagyona 
felett  és a l'éi j tartozásáért a feleség  vagyona nem foglal-
ható 1a, ahogy a házassági szsrződést felmutatja.  — Eddig 
a feleség  csak igényperekkel, tanukkal való bizonyítással 
és általában nehézkes eljárással szabadulhatott attól, hogy 
vagyona a férj  ellen vezetett foglalás  alól mentesüljön. 

A másik házassági vagyonjogi rendszer a hozományi 
rendszer, amelyben a feleség  hozománya a házasság tartama 
alatt semmi szin alatt sem idegeníthető el és nem csökkent-
hető. llég s feleség  sem rendelkezik a törvényszék jóvá-
hagyása nélkül hozományi vagyona felett.  Ez az újítás igen 
jelentős, mert eddig gyakori eset volt, hogy a férj  elköl-
tötte a hozományt és halála után minden anyagi támasz 
nélkül maradt özvegye. 

11. A jövőben a férj  nem rendelkezik a nö vagyona 
felett,  mint eddig, csupán kezeli azt. 

12. liütlen elhagyás cimén a jövőben nem lehet pert 
indítani. Ezzel szemben a súlyos sértés miatti válás intéz-
ménye bevezetést nyer. 

A hat hónapon ágytól és asztaltól való külön válasz-
tás a jövdben nincsen. Bevezették még azt a lehetőséget 
is, hogy a házastárs kérheti a házasság (elbontását azon a 
címen, hogy a másik házastárs több, mint három éve elme-
bajban szenved. 

13. Valóságos társadalmi retormszámba megy az apa-
ság megállspitási keresetek uj rendszere. Eddig a törvény-
telen gyermek csak tartást kérhetett a természetes apától. 
Az uj kodez szerint kérheti az apaság megállapításával 
egyidejűleg, hogy törvénytelen apjának nevét viselhesse és 
hogy ugy örököljön ez után, mint a törvényes gyermek. 

14. Teljes átalakuláson fog  átmenni az örökjog, amely 
különösen a feleségre  nézve tartalmaz kedvező megoldáso-
kat. AZ ági vagyon rendszere megszűnik, igy tehát a szü-
lőktől maradt vagyon nem száll VÍSBZS a szülők rokonságára 
(ágára). Ezen rendszer mellett a gyermektelen özvegy az 
ági vagyonnak csak haszonélvezetét örökülte, bármily hosBzu 
ideig is állott lenn a házasság. A tiüajdonjog peJig átszál-
lott, jobban mondva visszaezállott az apai ágra, az oldal-
ági rokonokra. Az uj törvény szerint, ha csak oldalági 
örökösök maradtak, akkor az özvegy a vagyon egynegyed 
részét örökli. Ha pedig gyermekek maradtak a házasságból 
akkor az özvegy a vagyon háromnegyed részét örökli. 
Természetesen ekkor visszanyeri a hozományi vagyont is 

Ez az öröklési rendszer azonban csak akkor áll be 
ba az özvegy legalább három évig élt az elhunyt férjjel. 

lö. Ha gyermekek vannak, a szülők vagyonuknak 
csak egyharmadát idegenithetik el. 

A lérj tartozik biztositani felesége  javára legalább 
annak a vagyonnak telét, amelyet halála után ieleaége tőle 
örökölne. 

A törvéuytelen gyermek felét  örökli annak, amit a 
törvényes gyermek örököl, vagy ennek nem létében örökölne. 

A nö örökjogának ilyen rendezése mellett megszűnik 
az a visszás állapot, hogy az az özvegy, aki férjével  évek 
hosszú során át dolgozott, a rokonok, szülők és a gyerme-
kek kegyére legyen utalva. 

1U. Kisebb jelentőségű újítás az például, hogy az 
elveszett dolog tulajdonosa a megtalálónak az érték tiz 
százalékát, mint leldijat tartozik kiadni. (Usztrák polgári 
törvénykönyv.) 

Jövőben az 5UIJIJ lejen aluli értéktárgyu perekben a 
lelet ügyvéd nem képviselheti és személyesen tartozik meg-
jelenni. Megszűnik az ügyvédi képviselet a válóperekben is, 
ahol a telek személyesen tartoznak megjelenni és kijelenteni, 
hogy nem kívánják a házasság teuntartását. 

Az uj polgári perrendtartás egyébként visszaállítja a 
községi biráskudáBt, mely 500 lejig terjedő követelések 
tárgyában dönt. Máicius l-ig a régi magánjogi törvények 
és gyakorlatok maradnak érvényben, de ezen időponton tul 
az egész országban egységes lesz a magánjog, az uj kódex 
rendelkezései szerint. 

Kiadóhivatali üzenetek. 
P. A. Segeavar. Egynegyed erre mófigatéa  éa a 

hlrdaiea háromszori köalése öaazeaen 190 lej. 100 lejt 
köszönettel vettünk. 

Angol tanfolyam  nyílt meg Csíkszeredá-
ban. Jelentkezni meg lehet a zsidó 
klubban. 

S&ndommic  község  Piacterén,  3 üzletbelyiaég  külön-
külön  is kiadó.  Egy üzlethelyiség  berendezés-
sel. Ugyanott  egy ló után éa egy kényelmes 
taproirozott  kit  ló után való szán ia eladó. 
Érdeklődni  őzv.  Krausa  Mihálynénil.  i-j 

Francia, angol nyelvórákat adok jutányosán. 
Cím a kiadóhivatalban. 

Villanyórát veszek. C o i kiadóban. 




