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F e l h í v á s !
A mai idők ujs?erü kötelességeket rónak
a magyar társadalomra. A rohanó események
minden pillanatban uj h9lyieteket teremtenek.
Fel kell ismerni, meg kell látni, hogy ebben
a magunk óletével irott történelemben minden
kinek megvan a maga helye, szerepe és kötelessége. A Magyar Népközösség eisö számú
feladata éppen as, hogy ezekben a megpróbáltatásokban kiépítse az egymáshoz való ragasz
kodásnak testvéri érzését. Munkálja az ön uJa
tos közösségi gondolatot, mert abban összefogó
erő és áldás van.
R* a cál irányítja a Magyar Népközösség
Csikvármegyei Tagozatának munkáját, amikor
megszervezi a téli segitö akcióját és számit
arra, hogy a magyar tárpadalom szive és esze
egyaránt felfogja a rendkívüli idők tetteket
parancsoló sürgősségét.
Segíteni akarunk mert nagy a szükség.
Sokan vaanak^közö tünk, akiknek érezoiők kell
a testvéri kőzöSBég melegét és létezését. —
A családfők nagy tömegei távol vannak ottho
naiktól, katonai szolgálatot teljesítenek és a
nagy magyar családnak meg kell találja az
itihonmaradottak mer segítésének mfdjá*.
Az erre szükséges alapot nem a gondtalanság táncos rendszerével teremtjük meg.
N ncs most ideje a mulatságoknak. Ehelyett
komolyan felmérjük erőnket és amink van, azt
bfcsületesen megosztjuk azokkal, ak>k közöttünk siük Béget szenvednek.
Jövő héten mpgindu'nak ennek a gondolatnak besze/véző cüuakásai. Hirztiu, hogy a
magyar társadalom érzi ennek aa elindulásnak
jogát és az egymáson való segítés kötelességét.
Csíkszereda, 1940 február 3.
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H» engem nem keretéi, mondd, valld be, ml után
A sserveső eloö^ mnokásBáta a rendes tagoaati
lírted magsd, mit, kit kereté!? Bigém nem helyette- válasstások megtartásáig tart, A caiksseradal Bzerveaő
síthet más, hisz én vagyo) a te egyetlen boldogítód, elnöki tisztséget a köepant utasítása Bzerlnt éo töUom
mert egyedül vagyok. Bng'met nem lehet falcseréinl be és ' zen üggyel kapcsolatban több értekezletet fogok
senkivel ÓB Bemmivel. Ha iem engem keresel, hanem tartani a Népközösség ipari a'osztálya keretében, hogy
teremtményeimet, akkor vesztett ügyed van, mtrt a as előzetes baaeervezéBt m^gkesdbassük.
föld és ég s ami ezekeii s ezekben vannak, mind elA'apsaabály jóváhagyás után a választás dönti
mu'nak. Porul fogBz ja-c' s keservesen megbánod, majd el, hogy as iparosság bizalmával kit he'viM a
bogy elkerültél engem, mnrr téged kerestelek. Mjrt vezetőság élére. Mindenesetre mlndan Iparos szeretettel
aki rngem magtalál, eletu talál; aki engem elveszt, kell bekapcsolódjon a kiiaért és jövő iparos nemzedémindenét elveazltl. Elvestltcd Azt, akit n«m kerestél I künkért vívott munkába.
P. Rethjr Apollioáritz.
Véoiej' Gyula.

Beszámoló
az Országos Magyar Iparegyesület
kolozsvári alakuló közgyüleseröl.

Apróságok.
NakUnk magysrokoBk sok hibánk van. Vannak
ssép tulajdonságaink la. Azokkal ne hivalkodjunk. Bízzuk aa idegenre aeoknak hangoztatásét. Ml magunk
törődjünk Inkább azial, hogy fegyelmezéssel, öntudalosltassal miként lehet magunkból kioperálni a hibákat.
Mert az egvá'tslán nem tartozik a lehetetlenségek közé.
Állandóan napirenden tartva egy népnek a rossz tulajdonságait, igen is meg lehet azokat javítani.
Naponként megbeszéljük egymás közölt ezeket
aa életttaket megkeserítő alap hibákat. Bzek közül való
például aa, hogy senki iránt nincsen bizalmunk, aki
söaülttnk való. T^asek csak, mindenki kutasson utána,
ennek a megdöbbentő áilliásnak. Látni fogja, hogy
milyen ssomoru Igaaság ea. Élő valóságkent túlteng
bennünk ez a minden komoly munkát elbenltó éraéa.
Mar kesdattől fogva megiagadank minden jóladuiatu
bizalmat azokkal saemban, akik köatevékenyaegre vállalkostak. b.) még ea eem elég. Alapo* ok nélkül
elvitatjuk meg a szellemi felkészültségnek, az arratermattségnek a lehetősegét is. Általában, ugy szoktuk
megfogalmazni ezt a fallélelneUü:i véleményeket, hogy
.ea vagy aa a hülye mit akar".
TermésssleBen ez Igy nincsen jól. A mai idók
nam hasonlíthatók B régiekhez. Akkor lukszua lehetett
BB egymással való llyensse>á elbánás. Régebben meg
Ich^w.î óii^ Jva ót n Müiiűi \aíb üir>iga.ai éa a
tshsleiieakedásnek motdjui es a jó békebeli kényelme.
Ma mindenkinek kölales3dge egy darab muakaturüielet
be.oileni, egy raá eső résat vállalni a migyar népnözösségl öszwsfogáaban. N jmatokáoyos időket éljük.
M> mladsnkl Bnnylt ér, amennyit tettezoen igazol.
Esrfk az Idők a 70sssl0du'atn, sammltlevő blrálgstás kaszinói azellemének nem kedvezlek. Mt a gátakon A bely. Ét amit elvárnak esek a sorsdöntő idők
az n:m egyéb, mlal a lélek fegyelmez ittsége, jóravaiósAga, közösségi munkára való vállalkozó készsége.
Ejy népi küsdalmat csík igy lebít eredményasen
folytatni: Ugy, ha megbecsilijük egymásban a köz iránti
aidosatossagot, ha fenti tudjuk tartani magunkban a
tekintélynek önkéntes tlasteletét, ha valahogyan bizalmai luduik építeni egymás lelkéhez és hinni tudunk
abban, bogy magunk ls képesek vagyunk a magunk
sorsának intézésére.

A napilapokban bizonyára már mlcdenkl oivasta
aa alakuló köagyülés lefolyását es tényként megállapíthatta, hogy az a regen van magyar Iparos egyseg
Kolozsváron ínagsiüieiett. M ndaaeaaire sot elóiJtea
próbálkozás, kblöaböaó javaslatok előzték meg, eat a
nagy jelentősagü eseményt js küiónbrző erdeiyl nagyvarost k Igyekeztek kezderuenyeső lepeselkkel maguknak bittoalíanl a központot. Természetesen annyi erdsk
ellentet éa formai kttiömbs. g mutatkozott a probaikozasokban, hogy csak most slkerUU egysége* keretet
olaiosltani a romániai magyar Iparosoknak. Es a ithaiőség csak a magy»r N-jpaésöaseg Ipari aiosatalyanak
hathatós támogatásával bontakoatuioil csak kl, mert
Oiyan semleges sserv edlig nem leteaett, ami aa eiőkesaiiés muakáját és a legsséiesebb IpBros reiegek
magmozgatasál megkísérelte volna.
1 yen eiőtmányek után m*gleh)tőz ktváncslaággal
Igjekeatem miael szeleBebb ísmereiet szerezni a szervezés körül. A gyűlést megelőzően részt vettem ae
e.ókébz.tó bizottság alapszabály, medoaitó üieaén a beérkeaett hozzászólások alapjan Érdekes volt az a kő:ü.many, hogy a Saekeiyföid houtaizoiaaa minden kiküldött rétesről majdnem arqno, von. Hiisssantartó viták
u.âli uiíitai» l.ÍuÚ-.-i néiciC. .a poaioi aa aii>psKttoa<y
tervezetből klkbsijii.nl és a modoalioit alapazabá.y
terveaetet masnap a naggyüléb el la fogadta ea megszavazta. Termeezateaen a legfontosabb lenysedes aa
alapszabaly megszavazása ulan a vezetőség megválaszvoit. Alulírott aa elnökjeiölö bizottság munkájában
Dr. Kolumb&n József lstásarészi
vettem es zárt Ölesen alapos m?gfonto;asofc
a Magyar Né»kőaőaaég Calkmegyel alán elnökül R-tiohari Q. ula aradi iparost je.onbk, aki
Tagozatának elnöke.
.ddigl Bzcrvtző es önael.en nuwáasaga revaa olyan
közbizalomnak örvend, hogy 74 eves kora dacán sem
engedi az aradi Iparosság azt, hogy közeletl tevakenyBégílől visszavoau jjn. Ó iisi tapaaatalala a kttíönböaó
elienteiek klegyenlitesore, heiyea tupasalaiata kényes
2. Kerestelek, de te elrejtőztél.
Betekben mind oly tényezős, melynek birtokában csak
a) Krastjlek mindenfelé éa mindenütt. Higyne -kevés
ember van.
tettem volna meg ezt, mikor ugy szerettelek. Amikor
Társelnökül Bzabó Bénit és gr. Teleki Ádámot
elmondtam a jő pásztorról a példabeszédet, akkor la
rád gosdoltam, te voltál aa eszemben. 0.1 hagytam aa jelöltük, akik eddigi muakasságukkal mélsan kerüllek
igazakat, mentem
a pnsatAba ér'ed, lábamat a tövla a i&rseinöfel tieataegbe. Biulon kell megemlítenem azi.
• • *
megstbizi", d a rem töiódi»m vele, csakhogy teged hogy aa egess hesatríHsaa éscőiösiitua muakájái
megtaláljatok. Még a kernfz'r.i Is felhágtam, hogy jórjasban grof Tjlekl Adam végtista es o y Ugy Bz»reMindegekhez terméssetesan UKgv megújhodás
onnan jobban hívjalak s metb i"d a szavamét Apélda- letiel éB lelkeaedessil lenyitdítt ezen a teren, hogy a asülis'iges. Val'ju'i c>ak iD.\ţ m-iguik között, hogy a
beizMben szerepé isstocy módj ra gyertyát gyújtot- siker egyik tlalositéts az 5 munkásságát dicscri.
jó Ülők, a béigbe:! kiaia s^gor r^sdizar toayclme,
tam, hogy as elveszett garast, K ts leikt dal keressem.
Üjyveze>ő elnöki liisaitíígríi Tompa L íjost jaiUitlik, f4'e.ő;lens-ge és tanyasága nem voit altalmas a blzaÉi vazyok az a zromo u atya, kl mlnd'g a tékozló aki tevékenységénél fogva bi tudja vanaiit a hoasáfiiaoll .ommk a usálssabb rete^oklg való kiépüléséhez.
gyermek ért eg> ódík, vájjon ml van ve e, mint telntk reményeket. Ejy ilyen országos egyesltiut igea a igy
Hi jtl k'irül tiésünk a miguok portáján nam sok
napjai.
köiposti iráoyiiast követel, ezjrt gondoskodat kdlieii dlciek«dnt
v*ió ónét juars mutathatnak rá ezakből az
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rvező
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Iroda
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ls.
Büervazö
titKereBte'ek a tomplomban, aaért tartattam paptdökbói.
jaimmal m'pstlót, lelkigyakorlatot, rerdilvüll éjtatos- kár Dr. VareSB Endre leli, írodalgatgaló Ncmcdy Ga
c?m is kell emllteai mint a csiki— udvarzágokai cátUa meglelnélek. Amlk;r szomszédságodba, bor A jelölőbizottság jeiöbséla bíz).idi>gi elaö» Busíya ti^.jl EţyebU
vasal hiányát. Hi! goidoikotot; itt valaki esőken
baráti körödbe, rokonold közé a haá't küldtem, eizsi Bala épUéBZ a nagygytííéa előtt ism^rtei>e «a a ca^y- a rsBziken
akkoriban, amlknr leluletl is. Gondolkozott
la szt akartam, ho^y talá.kossam veled. Hátha meg- gyülés egyhangúan meg 1b szavaz a. Az ipar egyesüiei iit egy embjr
la magyaroi, ha nem látta meg ennek
jelensz1 a temetésen, elm^z a sírhoz, ott lelked meg- Jövendő tagjai a tagsagidj fejeben aa iparosok lapját a vasútnak nagy
jelen.ój6gát. Haton egyik oka volt
lágyu' . KT^tilek a kercatettalrk, abol gondoltam, megkapják es róaz eses tervtk vannak e:ö <e.szit?hbaű <pp -n rónék a vasú
nak a hiánya, hogy a Ssskelyfóld
hogy mfgfurdniss, há'ha megtalállak téged. Boksaor arra vonatkozólag, bogy ez Ipnojaag tovaí btcpaesei, Modora f-ílé vetta útját,
keiíctt SE'rornbb eazkösökbö* nyn'nom, hogy olomat tanoncneveles prablómili, BBaSaóny«tírak létesítései a magynraág saámára. ahol laggyakrabban elvesaett
elérjem. Meghiúsítottam terveidet, kerasstbl bustam az egy jküd fogja inteani.
A .xu tbell blbJtsrst an emb?r nam gyönyörüaégBsámUásaídat, <rd kdbf-n mindent megpróbáltam, nem
BiirettocaBl-dij 50 lej, havi tagságl-dij 10—100
rlfdtam viasza Bemml fáradságtól, á'doaattól, csakhogy lejig terjed aa iparos anyagi hjlyz«iet veve alapm ből bmi )£Bli. Csupán a javítás jóakaratú szándékával
idsr?etji.i fel ea allapltjak meg, bogy ml Bokát háköscl°dte kerülhessek. M rt ugy gondoltam, ha éssre aszerint, bogy ml.yin, mune.iyel rendelkezik.
nyódó m »l oemíídak nem örjkö t'dak fényes öröiséget
v?EEed, hegy melletted vazyok, nem fogaz ellenállni s
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megadod magad »zt)rc'.el<mnck. Bitegágyba fektettelek lötelesck beküiddni a köcpoitnak. A köapunt t>uiő. HZ elődöktől. Aat, umlt ml örökSogüi kaptunk sz iguaan
IA, sorvasztó lézzal gyötörtelek, bogy találkozzam veled. részint aa iparos lapot tartja fenn, részint tartalék- o'yan gyenge vait, hogy a faj vlüartáíló ŐBBrajének
Látod, látod, mennyit kerestelek, bogy utánad jártam alapot létesít a fenni vásoü colok anyagi feduzetoüi. ssikrtji nélkül, elsodort volna az Idő hullámvorése.
Ami volt as elmúlt. Rindbau van. De bizalomról
l) Dá te elrejtőztél. H aba volt minden IgyekeaeA szervezet lenyege egy ko oaavarl kötpani Oa
tem, hneztalsn lett minden fáradságom. H > templomba vidéki tagozatok. L-gkeveaebb 20 tag alaktthit egy lévén Bfó, Heükl előa nem lehet vitás, hogy est a
olykor be lz tértél, elrejtőztél az oszlopok mögött, hogy vidéki tagozatot. TormézzeteBen 20 tag o.y kaves egy bizalmat le a nopl retegekhez csak egyfeieképpen lehet
észre na vegyelek. Pedig kár volt eairt veaaódncd, erői tagozat leteaitáséra, bogy töoo kóaseg, vagy vá.Oi tneg.ízaresni: as önzstlrn, a népünkért áldozatra képea
tudnod kellene, hogy előlem nem bujhatsa el. Láttam a közeli községekkel egyetemben kell 1—1 tagozatot brciületes munkával. * •
•
Ádámot, Kalnt, ánbár elrejtőztek. Hi felaaállas a ma- képezzen. Az alapsaabáiy jóváhagyásáig kurvoaalaaoi
Gyanús minden űatalaig, mely programot
gasba vagy lesaál'BB a mélybe, avagy tengereken tnlra kell, hogy milyen községek tartoaaanak egy tagosai
asállnál bajnalssárnyakoo, látlak, mert oda la jobban keretébe, ezetttnkbea Cslkazereda m.vlett milyen falu- oaiaál az éveiből. Az öregdk és flitalok probiemája
aáluuk is sokat kísérlett. A magváltoaotl vlsaonyatnk
vlaa engem a aa la tart fenn mindenkoron. A sötétség kat lehetne bekapcsolni a tagoaatuakhoa ?
ae fedhet el téged előlem, mert én mindenütt ott,
Mlcden város kiküldött szervező elnököl kap)ti a tösölt nem egyaaer került napirendre ea a kerdéz.
jelen vagyok. Moodd, miért rejlőalél el? Féltél tőlemT nagygyűlés határoaata alapján addig, amig aa eiőzé- Gyakran állolt szimbea egymással a két tábor. Bizony
Blatoltalak én téged? Aaanl, hogy elkerültél, boldo- aaitó blaotlaág Igy országszerte pontoaaafeidolgoaza a tagad il sem lehet, hogy ebben a szsmbe kerülés ben
gabb, jobb lett a aorzod, vígabban folytak napjaid? lehatőaégekot • tagasatol Marvsaáaére voaauozólag. voltak feuait hslyaatek. — Bgyiáéval a ml per-

Jézus és a hütelen lélek.
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aa iskola-BBÖvetkesatl rovaton keresztül a saBvetkesés
tánkoo sem a legsslvélyesebben zajlott aa élet ea örag- nevealk. Oatötl vascsövekből késsül. 16—26 cin. átmé- gondolatát köaelebb vigye a kicsiny saövetkeiőkhBs.
aégnek és fiatalságnak eme egymásba folyó Hí- rőjű veaetékeket fektetnek le éa résslnt a föld felett, A Hangya Naptár es Idén 180 oldal terjedelemben és
delme körűi. A kérdéa me IB ÓB mindenkor áll aa Időkrécstat a földbe mélynfztve, nagy távolrágokra vezstlk 17 esres példánysaárnban hagyta el a Bajtét, értékes
végtelénjéig. Éppan eaért hallgassuk meg egy pár gon- a kőolajat éa afliomltoit termékeket. O.t, ehol a földdolatát Hircaeg Ferencnek la orról a soha le nem felület egyenetlenségei megkívánják, belyenklnt Bzlvat- népnevelő tartalommal. A salnes ssövetkesetl falinaptár
aáródá nagy párról, amelyet .emlékeaéael'-ben elmond: lyn telepek segítik és viszik előre a fol vadékot. Nálunk 40.000 példányban Jelent meg.
Fekete György saerkeBstő, a propaganda osstály
...„Ilim erjesatók óvásira Igen Is saükaég van arra la vannak Ilyen csővezetékek, összesen 1600 km. hosszúaa ósl ellentétre, amely afl italokát as üregek ellen ságban, köaöitük a leghosszibb: a Balcol—Ploestl— vfsstője ismertette azután sa osztály Jövő munkateraorakoatatja. Afiatalok aa emberi haladást szolgál- Buaan—Cernavoda—Constanta-1 820 km.-ea veseték, ea vét. As elmaradt nagyváradi éa vásárhelyi raktáravaló
ják, mldón eltakarítják aa ntból a maguk*t túlélt a tengerautull kivitelt táplálja. A má»lk fővezeték a ünnepaégeket meg kell tartani, körsetl értekpsletrket
öregeket. Aa eltakarltásoak aaonbao csak egy célhoa Balcol—Bucureşti—Glurgiu-I vonalon épült, 180 km padig folytatni. Szövetkezeti műsorok össseállltására
veaetó módja van: jobbat kell pródukálnl, a haladé hosszú és a Kisép Európába irányuló kivitelt saolgálja. alkalmas színdarabokat és verseket kell kSzreadni,
kor Bsellemének Inkább magfeleló do gokat kell te- Egy külön veaelék m«gy még Bilcol-tól a bucureşti i szövetkezeti könyvtárakat felállítani.
A biaotlaág végezetül gróf Haller I'tván Javasremteni, mélyebben kell belemarkolni a IBktetó finomítókig. Esekkel a vezetékekkel évente egymillió
életbe, mlol tették a réglek. Hi kell asedol tőlük a tonna nyerso'ajat és 8—4 millió tonna fliomltott termé- latára elhatároata, hogy a bét központ tübb népiee
szövetkezeti füzetel. esenklvül a körzetvezetők, ügykőaönaéget, nem bánom: éhen kell őket veaalleol. ket lehet a kikötőkbe olcsón Beállítani.
Est aaonban caak fölényéé tehetséggel lehet megA kikötőkbe hatalmaa tartályokba raktároaaák el veaetó könyvelők és to'tveaetók részére aaakkönyveket
calnálnl, maga aa, hogy valaki fiatal, még aem pó a benaint és a vlláglló-olajokat addig ls, amig hajóra fog kiadni, jobban felhaasnálja a sajtót a ssövetkesetl
tolja a hiányáé tehetaéget. Eaért gyanua minden kerülnek. A constanta! petro'eum kikötőben mintegy 60 eaame t< rjesatlsére és aa eredmények Ismertetésére s
fiatalság, amely programot csinál aa éveiből"...
hatalmas tartály van. mind sóik legalább 600 vagon moagelmat Indít a főiskolás Ifjúság ssövetkesetl megkőolajterméket Ind befogadni. Imen külön szivattyú Baervesésére.
berendanésekkel oss'Ják saét a kőolajterm'kaket a klkö őkben horgonyáé hajókra.'
Fontosabb pontok a oslki mezőgazdakőolajtermékek tengeri ssáliitása erre a célra sági kamara 6 éves munkatervóból.
A háború tombol, öt hónepja Ismét a fegyvereké 4pHlt A
lartá'yhajók
vagy
hajó-tankok
zegltt-égével
törtéB aaó. A rombolás ördüge teljes erővel dühöng. A
Közli: Közén Imre gazdazigi felügyeli.
Egy köafpis nagyságú tartály-halónak befogadónemaetek megindították a hadlgépeaetüket. Ei ebben a nik.
képaBsége
1000
vagon,
vagvls
annyi,
amennyit
a
saáIII
Legelők
javítása ealagelfiterülotek növeleae.
nagy leaaámoláaban egyre fontosabb sserep jut a kő- raaföldin 60 hosszú lehertoaat vihet Iov». A kőolajolajnak.
A
kamara
elaősorban szorgalmtznl fog|a a legelők
szállító hajókban külön kamrák Bsolgálnak a különféle
A kőolaj a világ folyékony aranya. A technika termékek befogadására. Nálunk csak a Steaua R imana- üzemterveinek az eltétzltésót, az erdőgondookságokkal
mai fejlettaége mellett különösen nélkülöahetetlen a táriBSégnak van két nagy tartá'yh>jója A kivitelre egjütt, az uj mezőgazdasági törvény értelmében is
hadviselés
mamára. Kőolaj szükséges a gépesített had- ssánt termi kek elszállítására többnyire Idegen tartály- keretén be ül. As üzemtervzek elkéssltése utén és
Beregg1: résaére. A repülőgépek, hadlhtjók, tankok, hajók jönnek ConBlantába.
alapján tekintélyesen lehetne cövelcl a legelőterUleteharcikocslk rengeteg kőolajai, benalnt fogyasatanak.
ket, rend ieres fakitermelés éB azután legelőnek való
Románia
kőolajának
feles'egél
N
<metorsaág,
O'assÉrthető tebát ha a háhorns országok minden erejükkel
átalakltfiB folytán.
Igyekeznek biztosítani maguknak ezeket as erőforrásokat. orsság, Fracclaoraaég és Anglia váBárolla. Mi a háboEgyik legfőbb gondja a kam&rának — amint eddig
rús helyzetben éppen »z elosztás körül merülnek fel
A vegyészeti ipar a kőolajból több mint 800 féle nthéaaégak. Ét nem CBoda, ha eaek a nebéaaégek sok- is volt — a legolóilszlltásoz végrehajtása a legfőképteraéket állit eiő. Egyik legfontosabb terméke a btiuzln, aaor o'yan komoly terméiaetüek. H qaen a bábornt vl- pen a borsika Irtáaa.
a.utsn a világító olaj, vazelin, parsfls, paknra'(fülőolsj) selé országok féltékenyen őrködnek ason, hogy merre
É 'énként tavaaaaal és őswsl, a vármegyében át'ag
mind ebből az ért'kes nyersanyagból száműznek.
folyik a román kőolaj, kinek a harci erejél taplá'ja es m >gta«arl ódlk 2000 hold terület leginkább közmunka
Románia az eg>lke a leggazdagabb kőolajtelep a batalmas nemzeti kitcs.
uijáo, Bzorga'maaol fozla a kamara, hogy a követkeaő
években ea a terület 2300—2600 holdra emelkedjék
forrásoknak.
Romániában a kcolajtelepek a Keietl és Dili-Kár- Hogyan folyik a nevelő és tanitó munka fel. Szorgalmiatalnl fog a jövőben Is a legelők trágyátáta legoagyobb rásat a legí'ői nyert trágyának felpátok kü.só hoxokkózónájaban és főképpan tzikban a
haBsnálásával — koaárok, dalelók randsteres forgatá'a
a „Hangya'-szövetkezetnél.
harmadkori rétegekben vannak elterjedve, ahol só ia
folytán
Ahol a körülmények engadtk legelőfeínyllávan. Bukovinától kezdve B iciu-, lluzau-, Prahova- és
Az 1938 év lezáráiával kapcsolatban a Hangya
Dombovita-megyjkbeu a kóolajzónák misdenűtt párhu- Siövetkezetek StöveUégének propaganda-blaottsága aokkal, beronálással, fú nag-felülvetéssel, tneszpzéssel,
zamosak a Kárpátok voculal&val. A legtöbb kőolajat Ölést tartott, amelyen nemcsak aa elmnlt esatendő öntözéssel és vlalectapoláBsal igyekeznek a legelők
D-mbovita- es Prihova-m^ayek Baolgáltatják (aa egéfz eredményeit
állapotán Javítani. Eaen munkák ls má? egy
vették arámba, hanem egybm megvitat- szomorú
roman kóo.aj.erjielestek 98°/o á.), mig Buiau ea Bacsu- ták as év tennivalóit
pár évvel eaiőtt kazd >tüket vatták, amennyiben a
la.
aegyek termelése eienyeszóen csekély. J tlenleg a
cslcsól legelőn már 110 ho d be van fdvnsltve, ujabb
A szövetkezeti mozgalom aarkalatoB tétele a nevelő 60 ho'd fel van szkntva bsvetásre, ugyancsak Itt a
Dambövita megyei Gura-Ocnllei és Bucsant köaaegek
szond&l ontják a legtöbb kőolaj at, Prahova-megyében munka. Aa öntudatos saövetkeaeti n*m«edék magterem- legelőből kb. 300 ho!don egvaaerü herend <zéaael a
pedig Moréul és Boldeaţi határaban vannak a legkiadó- télének nemes célja v >z«íte gróf Haller Istvánt, a legelő öatöztotlk, Vasiábon, Kaszonfeltlasn és Cslksabb olajkutak. Boldeaţi közaég arról ls nrvizetes,hogy Hiogya Szövetség elnökét EZ Iskola-Bsövetkesetl moz- zz-ntklrályon vla'ecsapolások vannak tervbe véve, m'.g
itt van az ország legmélyebb olBjkutja (2700 m. mély- ga'om ha ható* felkaro'áBában és a eaövetkezeti pro- Tusnádon és Cslktap'.oczán a bafjjezisbiz kössledaek.
ségű). Jaientekenyebb termelő hsly még Camplna, Bus- paganda-blaottség megelat írásában.
Tibb legelőn kísérletek történtek már a lege'ők
Ennek a bizottságnak legutóbbi értekezletén,
teoarl es Baicoi.
mű rágyáaásával, merz zébével, fúmag-frlűlveté«Be!,
amelyet
gróf
Hsller
e'nök
nyitott
meg,
résstvettek
dr.
1936 ban as egéss román kóolej ermeléa 8 millió
Bethlen Lész ó, a H teaaövelkrzelek vezérigaz- őszi és tavaszi bükkönyvetésével. a kísérletek mlrden
hétszázezer tocna volt, ami naponkint 2380 vagonnak gróf
gatója,
Imreh Z igmond alelnök, dr Gál M klós végre- esetben beváltak és Igy a jövőben a szertett tapaszfelel meg. Hatalmas mennyiség ez I Ugy latszik azon- bajtóblBottaági
tag, Tóvlasy Géza a H ingya vezérigaz- talatok alapján folylati doi fognak. — Sikerült beveban, hogy ez a mennyiség volt az eddigi termelés c.ucs- gatója, D.iaa Albert
Igazgató, dr. Polookay Tivedír zetni a legelók boronáláaét éa hacgyaboi> ok elterítését,
tulsasitménye, mert az elmu't 1987 évben már lénye- köaépajtal, Páll Dénea
aiménfalvl ügyean<ő elnökök, ezen munkák te 6 éves munkaterv szerint még Intecgesen csökkent a termelés, 7 millió 160 ezsr tonnára. Bm>bmérl litván sáromberkl
és Sneff János lenke- zlvebben fognak végrehajtatni. Amint említettük eiőbb
Hs össaehaioa.itjuk a fold kóolajtermeló áll .mai- görb dl ügyvezető könyvelők, dr. Nagy Zo lán tanár, ls, azok Btrkalstoa munka programmja a kamarának
nak aa 1936 évi term-leaét, akkor Rjoiknia a negyedik a fzövetkezeti Baakoktatás vezetője és Fekete Gjőigy a legelók feljavítása.
halyen áll. Az egáaa 245 mlilló tonna viágtermeléaből Bse.rVesztő.
IV. A feketeugarnak hagyott területek
61°/, esik az amarlkal BgyesÜlt-Á'lamokra, amely tehát
A beíaámolók sorát TövlBSy Giza vesérigasgató csökkentését va»y más saóval a nyomás megszüsfetéLiiSiuo fölötte áll aiöbú oibjtermeiő államok termeié- nyitotta meg. Aa elmúlt év juntus hó 6-án tartott első
Betek. Azután következik sorrendben Oroszország, Ve- llyaa érteke'eten határozták el gróf Htller István sét — mint már emüietiük la — előtdáBok, meggjősések, pé dlk, etb. u ján éa ezen felssabedult terülenezuela, Románia, Peraala, Holland-Iidla, M xlkó, és javaslatára
a propagandablaottaág megaservrziaét és teknek mestersége* takarmányokkal való bevetése
Irak. Ez B 8 állam adja a vliág egéss kóolajtermeló- a H leiszövetknaelek
karöltve a szövet folytán éa kényBrer nélkül sseretné a kamara elére 1.
sauek 95°/, ái. A 1937 ben Románia a 6 ik helyre esett keaetl köpyvlársorozMSiövetaégével
As őzs folyamán a
vissza a cőolajterme:ésbsn, «m«aoylban Perzsia és Bzövetségek már k"t beindítását.
V. Aa allattenyésatés fejlesstéae.
l'yeu Ismeretterjesztő füzetet
Holland l.d'a tulszárayalta.
A fuj növendék állatok lsvitjÁsát megaksda'yordtek kösre, még p:d;g djmsnteaon: dr. Nagy Zoltán.
A kóolaj-vállalatok nemcsak kilermellV, hanem fel Bi'res András: „4z lako'asaövetkeaetek veastésíi" éa aandi mioden évben 40 d>rab 600 600 lejoa ju..!mnt
ls da'gozsák B kőali jat, 'epároló és fliomltó gyáraik- dr. Nagy Zo't^n : .Szívetkeaetl Ismeretek kéaikönyve* léteEit a kamara aaon gaadak reezare, akik ten\észbaa. Van az országban vagy 60 kóolajfinotri ó. Leg- cinen. A két könyv részbei az e'emi iskolai szövet tésre meghagyják fiatal Űazó vagy b<ka borjalkat. A
nagyobb réizdk BZ olajvldákek központjaiban: P.o?Btl- kesetek működésé», másrésarő! a középiskolás tanu'ók aagy apaállat hiányon segítendő 10—30 száaalékos
beu, Cimpiua-n, Baicoi-ban vinnak, aaonklvül a fővá- szövetkezeti oktatását köanyitették meg.
kedvezm nyt ad a vételárból, azot f^'.ttl az 6 évsa
rosban ca más vldekl városokban.
alatt kl for osztani 26 drb tiszta faj bikát
További iépéB volt a két tz'ávetkeaet Kolozsvárén muakaldő
A kőolaj oyers állapotban nem értékéaítbető gazda- t>rto'.| értekezlete, amelyen a sajtó közős tudósítását za arra rá zoruló szegényebb falvak réaxére.
A juh állomány fe javlláaára el&ő osztá'yu clgája
ságosan. A gazdasági életben leginkább párlatok alak- határozták el és megaUpito'ták a sajióbzottságo',
jában hozzák forgalomba,
amelyik mindenike értékesebb, Gyai'ay P^pp Dorrotfos, Balázs Andrá*, dr. Ntgv Zaltáo kosokat Igyekbzlk kedvezményes áron kiadni aa Igénylő
:
mint a nyerâo aj. A gyárak aa u n. azakasaoi lepáro- dr. Oberding Jizstf György és Fsketa György rész- gazdáknak, ugyBalntén kísérleteket folytat KaraknI kos
te'eeztezanével is, a báránybóröknek Jobb értekesit1ássál váltattak szét a külön busó forrásponttal bíró véteiével.
atka részeket 40 fok C.-tóí egészen 400 foktg. A forrásAz latro'ftKBÖvetkPBeil ss rv-s^edéa lehatőiégrlról hetése céljából
pont sorrendjaoen Igy kőielkeznsk egymásután a főbb dr. Nagy Zi'.tán nyújtott tájAkoztitást. Eddig 731 feleVI Állatsalndlkatusok létesitése.
páriátok: benzin, világltó-o-aj, gázoUj (uotorlna) és kezeti elemi iskola köaül 180—200 l> kólában történi
As állattenyéBBiés f^jlesatéae saeirpontjából terkenőolajok. A visszamaradó párolásl termékek legna- meg ia labolasaftvetkezetek megszervezése. Tehát még
gyobb reszo fü őoln.j (pakura), kisebb része szurokszerü mlutety 600 iskolaszövetkezet vár megalakításra. Kö- veai a kamara a fontosabb köapontokban aa állnthszfali és patroUumkoksr. A mcidsrn gyárat ban mir zépiskoláink kPzBl 18 római katboltua fiu és leány- ealndlkátn;ok megteremtését, még pedig egyelőre
nem kazánokból páro'ják a nyersolajat, h-nem csóvák- iskolában, 6 r formftiui ÉB egy unitárius köaépiskólá- Ssárhegyen, Sienilmrén, Tusnádon, Karcafalván és
ból. Az olajgőzök a ciókasánokból magas htttő'ornyo^ba ban alakul Iskolaszövetkezet a még 17 köaéplskolábaa Cslksseredán. Ugyancsak aa állattenyésztés feleseléju-nak, ahol a páriatok ismst cseppfolyósodnak. A leg ezután kr.ll azokat megsaer«ezui. A gyulafehérvári sért gondoakodnl kiván a tejtermékek, vtj, sajt rendea
több párlatot, igy a benzint és vllágllóolajat, valamint római katb. teologia keretében la megalakult az Iskola- értékesítéséről, Bzövetkeaetek lóteaitéae folytán es arra
a kenőolajokat finomítani la szokták, vagjis kénsavval, szövetkezet a rendszeresítették a azövetkezeti előadá alkalmas köapontl heiyeken.
Mivel a megyében készített sajt Igen gyenre
lúgokkal, majd vizzel jól kimossák, hogy színtelenek sokat Is, amelyek a reformálna éa unitárius Ielkésalegyenek. Afinomítók termékelnek belföldi elosztását képzéaben IB Igen nagy gyakorlati értéket Jelenlenek. mlcőségü, tervbe vette a kamara, különböző sajtoknak
a késaitéaél s ennek elérhetéze céljából elméleti-gyaná.uok főképpen a Diatrlbutln-táraaság végzi.
Csak Igy valósulhat meg egyik főpáazlorunk el korlati előadások tartását és esatenák ellenóraéaét
A kóolajtermékfck szállítására Amerikában készül- gondolása, aki aa ő al körgyülésen est mondotta:
pássiorok klképaéaét stb.
tek elősaör a ma már mindenütt elterjedt cltz erna.Valóban Rsükaég van arra, bogy papjaink, tani
va&oiok, 10 vagy 15 tonnatartalommal.A vszull szállí- tóink é^nkfigyelemmel kísérjék, a lehetőség azerlit
tásra alkalmas hengeralaku és tengelyekre saerelt vaa- Irányítsák mlndc-nólt gyülekezetünkben a szövetkez-ti, ÍOO százalékra minősített, 18 hónapos
aymenthali bika eladó, Sándor Dávidclszwrnák töltése éa kiürítése cagyos kftnnyű. Nálnnk gasdakörl, fogyaaatáal ssövetkesetl tevékenységet. Felnál, Oslkszentslmonon.
nemcsak aa államvasutaknak, hnem a nagyobb kőolaj- hívom a figyelmet as latola-ssövetkesolek ügyének
vállalatoknak la vannak clsateraavagonjai.
hathatós támogatására is".
E melett ujabban mindenütt elterjedt a kőolajnak
A két azövetkezet egyébkent kösiJs lskola-ssövet- Eladó egy jó karban levő gépgyári
lenose triör. Érdeklődni lehet a oaikés termékeinek csóvesetékek utján való ssáliitása. T*r- keseti osztályt saerveaett éa 781 felekeseti iskolának
miuetesen es U amarlkal találmány, olt plpallne-cek díjmentesen küldi meg a .Biővetkesatl Családé'.*, hogy somlyói fogyaaitági ssövetkeaetben.

Románia folyékony aranya.
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.Mentsük meg Asi székely női népviseletünket az elkorososodástol" otmü
oikkhez.
Nóaem a leveleaAlapokat s a rájuk festett
szőttesek gyermekkorom emlékeit halmozzák
elém. Hiaaen nem oly sok idő az a 30 év,
mikor még kezdó tanító koromban éppen a
cikkben emliiott Oyergyóujfaluban, még elvétve
aem láttam mást, mint eaeket, melyek a maga
Aai eredetében ma ia vezetnek.
Igaza van Újfalunak, hogy az ősi székely
népviselethea való törhetetlen ragaszkodás nem
leszólandó, hanem a legnemesebb erény. De
igaza van Újfalunak eazel kapcsolatban egy
másik kérdésben is, mert aat tartja, hogy a
székely szőttes szoknyához a székely tánc
való s fölfigyelhetünk itten Oyergyóban, hogy
hol egyeztetik e két kérdést jobban Oasze,
mint ott?
Igaza van Újfalunak, mert azt tartja, hogy
az Asi táncokhoz való törhetetlen ragaszkodás
nem lebecsülendő. Az ősi tánoz az ősi viseletnek társ erénye.
Binyai Edit iparmüvésznő célkitűzése s a
cél érdekében megindított mozgalma minden
dicséretet megérdemel, melynek nemcsak örvendünk, hanem mi ia igyekezni fogunk, hogy
kivegyük a réaat belőle.
Ha középosztályunk a tervezett székely
női viseletformát elfogadja s az lesa a nmijeanapi", ünnepi és báli ruhájuk B abban táncolják majd a „módem" táncokat s mindent, ami
nem ősi, mit szól ehhez majd Újfalu?
Hi egy gondolattal tovább menve, az
ereddti székely táncok: a „osürdöngölő", oepelek stb. kérdéssal kapcsolatba hozzuk, ez osak
előmozdítója lehet a máBiknak éa semmiesetre
sem gánoaolója, hiszen e két kérdi a ikertestvér.
Tehát mentsük, ami menthető, mert sem
Iiten, sem ember előu nem Baégyen, ha egy
nAp görcsösen ragaszkodik őal hnehez, hagyományaihoz, fajához, iskoláihoz, templomai tornyán égbetekintA kereaztjelvényéhez, regi, ősi
vlaeletehea s e viselethez odasimuló tánoaihoz..
Bulin Sándor.
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ben an alapokmányokban maghatározott mlnődiésü , háborúra. Erre ugyan gondoltak is, csakhogy a németek
luotorok Indulhatnak.
| nem vártak Bemmit s őket a készületben megakadályozták. A
Junior tölgyek: B'őlrt gyakorlatok: 8 8 ab, ; diplomácia ügyetlenségének és vakságának tulajdonította a
11, 14, 24 ab, 2 Bsabadon valasatott gyato-latok kudarcot. He tudták volna azt a régi közmondáat, hogy
8 percig. Btksaorpsó Bzám: 6 Eiérhatő legmagasabb jobb a közali szomszéd, mint a távoli rokon, akkor bizonyára nem mentek volna bale abba a kétes kimenetelű játazpontszám 84 és 60, Szaaesen 144
A Gjl kostó és a^nak csodás srlklálba nému't mába. Szerinte a zongoraművész sorsát eljátszotta. Beeket a
történelme egy külön kuliura, ahol az élet sokazlcü gülsőségek s a nyájas beszéd eltántorították s a reálitáaokizépaégeil éa gyönyörüzégelt a vágyak ezw Fzloével kal nem számolt. Magukat többre becsülték, mint amennyire
lássuk és érezzük a ahová mindég azivesen Jövünk és képesek voltak. A háború kitöréae előtt pár nappal is még
nehéa azlvvel távózunk...
(Cslby.) Berlin meghóditáaáról ábrándoztak. Nem iamerték önmagukat.
P. Qábor Anasztáz.

A lengyel tragédia.
A világháború után a körülmények szerencsét! alakulása folytén a szerencsétlenségek egész áradatát átélt Lengyelország mint győztes nagyhatalom került ki. A háromszori felosztás a az a tömérdek kin éa gyötrelem, amelyben
résztlk volt a lengyeleknek, mint egy rossz álom ugy eltűntek. A harci dicaőaég a a meaazire kiterjedő országhatárok
a lengyelekkel mindent teledtettek. Biilcs maraaljuk Piaudezki,
előrelátással, józan méraékleltel irányitotta az orazág sorsát
S ba az ő elgondolása éa politikai vonalvezetése lett volna
minden lengyei politikus előtt a követendő aranyszabály,
akkor emberileg elbírálva a dolgokat Lengyelország nem jut
a moatani körülmények közé.

Hétköznapok.

A háború megválioaiatta aa újsághirdetések stílusát is. Ugyanazokat a cikkeket másképpen ajánlja a
termelő, az iparos, mint a békébsn. Mag mindig az
Idagek háborúja folyik, olvassuk agy külföldi lap nirdetésébsn, legyen elővigyázatos, erősítse idegeit.... tápszerrel. Fegyverezze fel éléskamráját... guyáekonserv
ütegekkel. Az első védelmi vonal aa ember Bzerveaetében aa ldagzet. Erősítse Idegeit... Hallal.
E«y üdülőtelep Így szói az olvaBÓhoz: Hagyjon
ott csapot-papot, jöjjön hozzánk pihenni: A X. kozmetikai szalon bombabiztos fedezékekben dolgozik. Tüntesse el arcáról a ráncokat, amig a nyugtalan idők
ujabbakat nem okozna*. Vegyen legi-rladó ruhát. Bvy
darabból áll, zlpzáras, tágítható zsebében kényelmesen
elfér egy villanylámpa és egy mentóláska. Csak vitaminos gyógykenyeret fogyasszon, lég- éa gázmeuteBen
van csomagolva. Ne feledkezzék meg végrendeletében
a Dunstan-kórházral, amely hadirokkantaknak la otthont ad.
Es végül, hogy a zok háborús borzalom közt v.tlami
vigasztalót la kapjon aa olvaBó: „Mig ma aserezza be
rozsdamentes, BaemólyaaonoBsagi plakettjét. Vékony
femsBinoron, a nyakba hordoahat*. Nagyon kellemes
viselet.' El tudjuk képzelni...

Pilsudszki meghalt a ugy látszik a bölcs mérsékletet
ia magárai vitte. Utódai nagyhatalmi politikát kezdtek Űzni,
Gyarmatokról ábrándoztak a országuk határait még jobban
kiakarták tolni. Poroszomzág bekebelezése éa Berlin elfoglalása is mint elérhető éa megvalósítható ábránd lebegett
szemük előtt. Az események azonban egészen máskép alakultak.
A lengyel kataaztrófa hevégződése előtt egy héttel 3
lengyel pappal beszéltem. Menekültek Varsóból. Az egyik
Blond bíborosnak volt a kanonokja éa posnni székesegyházban szónok. A másiknak szintén Posenben hatalmas lapvállalata volt. Újságja naponként 200,000 példányban jelent meg.
A harmadik az egész országban léteid karitatív egyesületeknek országos igazgatója volt. Tehát mind a három tontoB pozioiót betöltő egyén volt a korukra nézve egyiket
H Í R E K .
kivéve, aki 45 évesnek nézett ki, élemedettebb korú embe—
Caak
egyetlen
egy oeg kapott engedélyt
rek voltak. Valóaággal a lengyel papságnak a krémjei. —
Nagyszerűen beszéltek latinul, Iranciául, olaszul, németül. a közszükségleti oltkek nagybani arusitaaara
Mindenesetre intelligens, azéleslátókörü emberek voltak. Fel- Gyergyoeaentmtkioaon a Nemz Gasd miniszfogásuk szerint érdekesen világították meg a lengyel helyzetet. tériumtól. Aa 1930 ev novemior 18 itt reude.ei-iörvany 7. ssakasza erielmében csak aaok a nagykeresA kanonok azt mondja, hogy a háború még nem ért kedői árusilhatnak eieőroodü köz$ziigsegletl cikkeket
végett a még Lengyelországnak a sors* nincsen eldőlve. viszonteladóknak, amelyek a Nemzetgazdasági mlnlBBTöbbé kevésbé ugyanezt az elvet vallotta mind a három pap. «ermm központi arsaabályozó hivatalaiéi külön engedélyt
Szerintük az ő sorsuk a nyugati hadszíntéren fog eldűlni. kapnak. Az iiietékeB hatóság most tette koszé aa engeTovább folytatva elbeszélését lelke egész meggyőződésével délyi kapott esizt kereskedők névsorát, amelyen mlndazt vallja, hogy ez a báboru n m hatalmi villongás, vagy össaa csak egy ssarepjl a gyer^yósaen'.mtk ósl nagypolitikai manőver volt, hanem szent báboru. A lelke mélyéig kereskedők közül éa padig a Cell-sorgyar R. T. ü jaja.
vallásos lengyel nép zászlókkal vonult a kegyhelyekre imád- A leirat megjegyzi, hogy ez a megSBoriias csak az
koztak a ezekkel a templomi lotogókkal indultak a lengyel eltörendő közsaügségleii cikkekre vonatkozik ea nem
hősök a harcba. Szent háború volt ez. Az ellenség is cso- sárja ki, bogy a nagykereskedők tovább is na Aruaitdálattal adózott elszántságuknak s vitézségüknek. Magába aatnának egyébb citkekel, tehát a fenti törvény renmélyed az őazea tejü moat már hazátlan a világgá induló delet csak a közszükségleti clkkekra vonaikoslk.
főpap. Imádkozik. Jámbor aohajok szakítják félbe visszaem— A gyergyozzentmlklózi adohlvatalnal
lékezéseit. Hisz rendületlenül népe örük rendeltetésében éa
csak abban aa es?tb<<n végüaouk jogügyi uieiekezâBl,
hivatásában.
A
koszciuezkók
heves
lángoló
tüzes
vérét
a
Nagy korcsolyaversenyek szinhelye
vallás enyhet adó bölca mérséklete váltja fel. Népe aoraát ba a fél Igazolni tudja, hogy mar Ázsiait vagy előjegylesz a gyönyörű fekvesü Qyilkosto. Isten
zett a hadtelaaerelesi kö.csónre.
kezébe helyezi.
— Laozkó Sándor gyergyószentmiklósi
A Gyllkoztónak nemcsak fenséges környezete, da
A laptulajdonos vagy jobban mondva a lap vállalat
A sponolasra kiválóan alka'mas terepe váltotta kt éa iga7gatója ugy látja hogy husz esztendő nem volt elég nekik, illetőségű bekívott katonát egyik muiiáaoaziagnal végIrányította mindég a Bporikörök érdeklődései a Gyilkos hogy állami életüket megalapozzák éa kifejtsék. Erre nekik zett robbantás alkalmával, földomlás köteisaziáben
olyan súlyosan megsérült, u»y hogy korházba szállítás
tó felé.
legalább 60 eaztendőre lett volna szükségük. Csendes éB
Ennek eredményeképpen a város Sport Egyesü- nyugodt Atmoszférában ugy véli ennyi idő alatt államiságuk o^án rövidesen kiszenvedett.
— Jol sikerült tea-estet rendezett a gyerlete éa a Klimatikus tlsottság dicséretreméltó együttes alapjait rendithetetlen alapokra tudták volna helyezni. Építkesd»ményesáaáre a korcsoly tzó saövelsé* február 17 keztek, gyönyörű város reudéazeti elgondolásokat valósítot- gyószantfrlklósl róm. kat. Nipsaövetsag keretein belül
és 18-lk, kedvezőtlen Idő eseten 24 éa 25-ik napjai> tak meg, kil'elé mutattak, de bensőleg gyöngék voltak. Had- nuttkódó Síékely Liáay- és L3£ényegyiel vasárnap,
irta kl a „Dr. H r c B.emér kupatrt" valO korcsoya- felszerelés tekintetében sokat tettek ők, azt hitték, hogy lanuár hó 28-áa, a Dacia-szálló nagytermeben.
— A gyergyószentmiklósi Járásbíróság erdővereeoyek megtartaBara.
mindent megtettek, de mindez kevésn«k bizonyult. Katonáik
IhIGÁSÉRT mesbüntotie C iul JIDOÍ, TÍ rüaa Mttias,
A Gyi koBtó "ynnyerü körsyezetsb-cB, most icár elszánt hősök voltak, rejtek helyekről felugráltak a tankokra, L urentlu György, L ur náu tlikióa, O mu Lyes es
évenként meglsmeliődő versenyek megrendezéséi a sokat megsemmisítettek, de a legnagyobb elszántság a vak- Gila Miklós hallói lakosokat 70, 60 as 60 -50 tej p»zKorcso'ya -gyiet OB a K im «'.Uus bisoltaag, a központtá merőség aem tudta a beláthatatlan sorokban betóduló gépe- o'.rságzal, valamint egyetemlegesen 1000 lej csemete
együtt vállaittk, mig a varos a köitaegek fcdazésere sített osztagokat megáilitanL Lovascsapatok rohantak szembe Mérték éj 500 iej kártaianiias magflastesavel, mert a
a tankokkal, a gépek azonban mindent lehengereltek. Hadi20 ezer lejt ajánlott fe1.
mull év nyarán a dl írói kazóirtotosaag faültetésében
Dr. Csíki János, a Korcsolyaegylet elnök* zae- tervük az elianaég kezébe került a Ok nem tehettek mást, jogialasnl legeltettek.
riot a tó jelenleg 60 cm. jégréteg* p m 8—10 fok mint hősiesen véreztek s tehetetlenül nézték, hogy legjobb— Köboroigtnyok garaadalkodnak Gyermellett BAM olvad B a deli órákban a legnagyobb hideg- jaikat hogyan falja fel a háború tehetetlen réme. A pártos- gyóbaa ez Marosmegyében. Egy cigány-csoport
kodók
hajukat
tépve
a
kezüket
tördelve
kétségbe
esve
segitben Is, ba napsütés van, Ingnjban lehet korcsolyázni.
Maroibevtz^n áthaladva, az eimult ejszakak egyuen
Van megfelelő siterepttnk — mondja Cslkl — éa goa- Bégért kiáltoztak. A segítség azonban sehol aem jelentkezett. egéBz Borozit bntöro=>, hajlottak végre. Batöriec CarSót
ujabb
caapáaok
lepték
meg.
L'gi
haderejük
már
az
első
dosknd'.unk ugróaáncról ls. A város részéről évről evre
pelas L'jis kádraunka Uzlstebe, üaja Trajáa keresfelajánlott segelyösszegek, nagyban bozzájárn'nak mind- napokban levizsgázott, légvédelmük csütörtököt mondott. A k»dőhöz, Sbarcaa ós Truia B2:<B<ea Hal lerakatba, valarend összekuszálódott. Akik nem voltak a földhöz kötve,
ezek megvaló£ÍiáBáhoa és fenntartásáhos.
a menekülés gondolatához kaptak. Szerinte a vezető- min! a KoabirUkodság irodájába. As eiiopoti áruk
Idegenforgalmunk salnte semmi as idín, amil a azok
aéget nem terheli aemmi felelőség. Ha tőle függőt volna érteke kb. 65000 lej. A közbirtokosság pénaazekrényél
mozi megrendezendő korcsoly a verseny tesa kissé vál- hazája sorsa, 0 aem oainált velra máskép. Tekintet nélkül Is megkísérelték fel'.örni, amelyben mintegy 100.000lej
tozatossá.
a háború kimenetelére ő ia báboru mellett döntött volna. .éazpánB volt, do ez nem sikerült. Hajnalban n cigáTubát a február 17 és 18 án tartudó ko:csolya- Még az utolaó napokban ia bízott abban, hogy a hadisze- nyok el akartak utasai BraaBÓ folá, de mivel a vo&atra
legynélküi saálitaz fel, a fcslam átakarta adoi a dltrói
verseovaő számokat r»ndeaik meg aa alábbi föltételekkel: rencse megfordulhat.
állomáson, ahonnan egy kivételével sikerüli megiaökFérfi szenior: B.ő:rt gyakorlatok: 18.21 ab,84 ab,
A harmadik pap, a karitatív intézmények országos ?iök. A maroshávlzl csendőrség értesitelte az ÖBSZÚS
38 ab, 40. Szabadon válazstott gyakorlatok 6 percig. igazgatója azt mondotta, hogy ó nem tudná elképzelni LenBikszorozó Biám: 10. B'érhi'tó legmagasabb pontaaBm: gyelorazágot Daniig éa a koridor nélkül. Hangoztatta, amit környéki csendőrőrsókot az 6satről, amelynek ered182 és 120, ösaaesea 302. Bsen a versenyen aa ország a mi ujaágjaink ia abban az időben azéltében-hoaBzában tár- ményeként a r metel csendőrség értesítette, hogy egy
i egyént letartóztatott, amelynél több dolgot megtalálvalamennyi varaenysój* Indubal.
gyaltak, hogy Danzig Lengyelország tüdeje. E nélkül Len- ták. A msroshévial csendőrőravsselő aaonnal muokáhoa
Női szenior: fi őlrt gyakorlatok: 17,19 ab, 26 ab. gyelország nem létezhetik. S ha viaazaadnák Lengyelorszáés sikerült lelgasoliatnl Alfa.ubau negy saemalyt,
27 ab. B'erhető legmagasabb pontosam 166 ea 108 got Danzig éa a korridor nélktll, nekik nem ia kellene. — látott
oévsaerlnt: Sirközl Sándor, S^rosi Blru, M>ruuiel JaöaezsBen 264. Ebben a versenyben as ortzag vata Vagy aa agéazet, vagy semmit. Fél megoldások nem elégí- oos
és Mutu Gyula egyéneket A többi eliünl Csornamennyi versenyzője lndu hat
tenék ki őket. Nekik ngy kell Lengyelország, ahogy volt. falván. A vizsgálat nyomán kiderült, hogy ezek a
Piros szenior: Veraeny 6 perc- Bbbon a ver- A politikai vonalvazatéat hibásnak találta. Szerinte a veze- tolvajok egy beteróbandának a tagjai s több betörést
aenyben azoraaág valamennyi veraeuytő pá'ja lodu'hat tőségnek mérlegelnie kellett volna az orazág teherbiróképes- h«J*ottaV végre C»lk és Marosmegyeben.
Junior fért: Elő:rl gyakorlatok: 4, 14, 10 ab, aégét Okulni kellett volna Abesszínia, Ausztria a Csehszlo28 ab, 28 ab, 84 ab. Saabadon választól gyakorlatok vákia példáján. A biztatásoknak nem lett volna azabad fel3 parcig. Sak'zoroaé szám: 7 B.érhető legtnagaaabb ülni. Kompromisszumokkal al lehatatt volna odázni a háború

poaiaaám 183 éa 84, őiaaeaeo 318 Bubán a vsraeny kitörését legalább addig, amig Langyaloraaág telkóssttl a

2 drb. díszes villany függölámpa eladó,
MogtekiaihetA: Sir. Roaetú aa., Csíkszereda.
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_ 4 a erdélyi méhésaek gyűlései. As Briályrésel Mihéss E<y»ület, 194Q (abraár hé 20 *a t,r:|,
meg rend«8 évi klanyülés^t Ko'.oasvárt, a Rsf. K> lé— A oalkaaeredai oreaá^oaváaárok. A far- giam,
A* elmúlt héten megszólaltak a háborút viselő
Csga'nlce mu-ucci W aaám alatii regi éptietánagy nvuţail nemzetek kormányfői. H itfőn est* Dala- aangi orsaágos vásárt a böjtben tartja meg Calkaawd* nete I emeletén levő diaat r.nében — A kö«gtü'é«t
vá'osa,
még
pedig
a
következő
oapoVon.
Fnbruir
8-án
dler francia miniszterelnök beszélt, január hó 80 án a
követőig as Erdélyéén! Mtbétz E>ja^Ul«t 60 év^s
nemaeti szocialista párt uralomrajutásának hetedik éa 9-én állat* áiárok; február bó 10 én a klrakóvásár fennállásának emukéra Ko'ozisárt, 1940 i.u(uss:ai
napja.
évforduló)» alkalmából Hitler német veaéréa kancellár
u o'só, szeptember első napjain reodaaeodő Jubiláris
— Gyakornoki álláaok a helybeli postán. ünnepségek
mondotta el világfa arte érdeklódéasel várt beasédét
rendező bizottsága tart ü'ésl, am-slyrs aa
B mindezek után szerdán eate Chamberlain angol mi- A csíkszeredai postahivatal Mvrsa két gyakornokot. E.
M E és a rendező hlaotlaág tisztelt tagjait ezaton
nlsaterslnök számolt be Anglia eddigi háborús ered- Fallételek : román állairpo'gárság, 18 betöltött életév,
ményeiről. A három beaaéd hangja egyformán batáro- a román nyelvnek sióban és Iránban való tudása, msghlvja, as B. M. fi elnökság». A gpUlés tárgy sor üaoti és felkézaűU a további háborúnak borzalmaival 4 glmnáalum, jó magaviselet, büntetlen előélet, anyagi aatában sserepsl: As egyesületi jubiláris dlsskDsgyülés.
Baemban. — Daladier letzigeate, bogy Németországa garancia. Réssletezebb felvilágosítást »d a postahivatal a mébésseti klá'litás és a méhesseti koogresszus elővilág fölötti uralomra törekaaik, olyan uralomra, amilyent titkársága naponként d. e. 10 tői a hivatalos órák alatt. készítése, valamint a kolozsvári méhésaaapok ünnepi
sorrendjének megállapítása.
a történelem eddig nem Iámért Németoraaág • legyő— Olosóbb lett a tüaifa vaautl saáilltasa.
zöttek teljes megsemmisítésére törekszik. Kijelentette,
— 60°/,-os vaautl kedveameny Koloaevárrn
bogy Franciaország éa Angda nem retten meg attól a Február bó 1-én életbelépett a CFR nj kedvezményes február 16-23 lg. Aa Erdalvl Magyar Gaadaságj
lüzlfazzállltáai
díjszabása,
amely
1940
ju'lus
bó
81
lg
jövőtől, amelynek le kell számolnia Hitlernek eaael a
Egylet B Koloaavárl fsbrnár 17-21. naplaln rendaNimetorsz agával. FelsaólltotU a front katonát éa a mtrad érvényben. Tavaly egésusa évvégéig botBzabbl- sendő vetőmag és háfllparl kiállítás alkalmából 60
Iront mögötti polgárt, bogy egyformán boaaa meg ál- totlát meg eneek a díjszabásnak aa érvényél, máa ssáaaiékoB ntaaáal kedvezmény eagedélyeBóaét kérte a
dozatát. — Hitler német veaér éa kancellár essel esem években pedig legalább egy hónappal mindig meghotz C. F. R veaérigaagatóaágiól. A kedveamény megadáben keddi beszédében rámutatott arra, hogy Anglia a saabltolták, mert a lüalfaellátás augusatua vége előtt sáról mindig aa utolaó napokban érkezik meg sz értetörténelem során mindig önző céljaiért harcolt. A oem fejezhető be. A kedvezményes fuvardíjak nyomán sítés, amelyről aa egylet aa érdekelteket a napilapok
mostani háborujuk célja, amint hangostatlák Is Német- a tüalfaárak kisebb csötrk«néa« várható, mert egy vagon utján
értesíteni. A kedveamény igénybevételének
oraaág feloaatása. A nemet nép azonban — mondotta tflalfának aaaállltáaa 100—160 kilométeres lávo'Bágon módja:foela
Kolosa
várra utaaái alkalmával egéss Jegy vál200
lejjel.
200
kilómét»
roél
nagyobb
távolaágra
600
Hitler — végaő erejéig kUsdanl fog éa az a válasza,
a legy megóraendő éa visszautazáskor a kiállihogy a német nép mindig élni fog, következésképpen lejjel éa 260 kilométernél nagyobb távolságra 600 lejjel tandó
táa belépőjegyével együtt való felmutatáa esetén, vlssaagyóanle kell. - - Chamberlain angoiminlasterelnök mi- olcsóbb aa eddigi fuvardijaknál.
Ingyen v»ty 60 taásaléko" ktdvezménnjel lehet
után Ismertette anglia háborua felkészültségét, í<mét
— Haláloaáaok. Jakab Laloa nyug. tanító, 62 felé
lesaögeata a szövetségesek háborús célját, amelyben éves korában, folyó év Január hó 26 én hirtelen meg- utazol. A kedvezmény febrnár 16—23 közötti 'dő^en
egyre világosabbá vátlk, hogy anglia minden nemzetért halt Rákos községben. Jskab L-j«<« mintaképe volt a öt orp tartamára érvényes. Szil ltasi k-dvezmóny enküzd, amelyet as a félelem gyötör, hogy egy napon kötelességeket lBtn°rő veaetőaek. É elét a munka aae- gedalyeaését Is kérte as egyeaUlet, eaért a kiállításra
áruk fuvarlevele megőraendő, mert a viesaaLeugyetorsaag vagy Csehszlovákia sorsára Jut.
rateta töltötte be. Tevékenységét a aaékely falu min- küldölt
eaáii'áskor a kedvezmény igénybeveteléhcz Ig'aoláanl
den
szükségében
ott
látjnk.
A
községe
élén,
az
egvA mull hétnek a háború kimagasló megnyllalkofe'mutatandó.
aáaa tehát nem hozott aemml enyhOiést, hanem ellen- háaa életében, a gazdasági szervezésben szívesen vá'— Uagyarpéoakán sertéstenyésztő és ertela'ja
reá
eső
feladatokat
és
arokat
egéss
emberként
kezőleg arra mutat, bogy a világit r.énelem egyik legkeaitő szövetkezet alakmt. A magyarpécskai lakoelvégzi
A
Hltelsaövetkere'nek
tlz
éven
kereszt
ül
voU
elkeseredettebb lesaámoláaa előli állunk.
töjyva'ője, ügyvezető Igazgató]«, a községnek pénz- sok (.\radmegyi) Igenlntenz v gazdálkodáht folytatnak,
tárosa Klsbo'ddgsnszoav egyházl«nácséntk jegyzője és Mdjelk Jók, müvelóik szorgalmas, értelmezés takarémindenütt becsületül do gozott fajáért. H«!á'a mé'y kos embereV, aa egyes gazdaságos ban nagy su yt forészvétet váltott ki mindenütt, ahol Ismerték ériékes telnek, többak közt a ser^Btenyésitésr^, mely a giz
diság jAvedelmezőségének egyik fő részét képezi. A
A hadiköleaönjegyzések a megye Prefek- épitó ttuakasságát.
aerióstenyésitéBBel kapcsolatosan egyidejűleg kettős
tusának vezetése mellett tovább folynak. Ja— C'oboíh István o\ng. lgazgaté-t«oltó, munkás probléma merült fel, e hlilaláahos szükséges takarnuár 26-én a háztulajdonosok jöttek Össze a éleiének 88 <k évében, folyó évi január 80-án meghalt mány közös beszeraése a gazdára néave a leg»lőnyövármegyeház nagytermében. A prefektus fel- Kászonujfaluban Egy félszázadon keresztül állott a sebb módon a kOzvetitő kereskedelem kikapcsclácára
világosító beszéde után, melyet dr. Kolumbán kait o lkus nevelésügy ezo'gálBlában R gvogó sze lem! a legalka masabbnak a szövetkezeti formát találták.
Ipstl frisfeségrel mer^'doit élele pVdak'p^ lehet Haraánj I István és Síelik Ferenc ottani Hangya szöJózsef, a N. U. F. magyar osztályának vezetője mtndec
nemardéfcnek. ő igazán egészen betöltötte a
forditoit ie magyarra, megkezdődött a kőlosön- fóldi kü'dotésát. As élete mm volt biába való. A meg- vetkezet vezetők vették a k-zükbe aa uj eaövetkeaet
én a unkájuk Bt siker koronást*, ameonţlben
jegyzés- Meg lehetett állapítani ez alkalommal becsülés kötelességével tartokunk em'ékét megőrlani vniptését
126 tag 137 üzletrészt jegyezve 68 600 lej kezdő be
is, hogy ecnek a vármegyenek minden polgára hálánkat leróni BZZBI a munkával szemben, emely egy flietelt Ufleirésztőkével Blkerüll aa uj Bzövettf zetet
megértessel viseltetik a nagy Üggyel szemben, félszázadon kereBztUl állott őrséget a n^pstveléa oîyan megalakítani éB ac nj alakulatot a bukaresti köapont
Jóvabjgyáaa u án a JsráBblróaágon bejegyeatetnl.
amikor arról van szó, hogy a hadsereg meg- fontos őrhelyén.
A 33 évnál nem idOsebb önkéntesek
— Dlsselőadás a kolozsvári Magyar Bzinvédje az orBZág belső rendjét éB határainak tiaatl—rangot
kaphatnak. Aiok aa nokéntsal joggal haaban a februári gaadanapok alkalmtból. As
biztonságát.
rtndilkető, vngvls a sorocáal törvény 71. szakisának E. M. G. E. által fetruár 16—21 napjai Kolozsvári
A köloaOnjegyzés folyamata alatt a terem- kedvezménye alá eső ifj »k, akik a aaáraifö'dl h>:ds>reg rendezendő te őmag éa háziipari kiállítás tartama alatt
ben egy ZBögödi szegény muzsikus felesége tartalékába tartoauak ÓB nem Jártad tartalékoB tUztl nagyszámban Kolos-várra Beregló gBzdakÖsönség tUzel akarják nyerni a tiszti rangot, telelére a Mtgyar Bz cháa február 17-én szombaton
tünt fel, akinek férje katonai szolgálatot tel- iskolába, da most
februtr hé 16 lg csap áttétüknél, ahol eate diBze'őadábt rendea. A klagszdakllzöozég kívánsájesít. Az asszony is kdlcidnt akart jegyezni, a jelentkezzenek
megkrzd k a tlsatl rang elnyerésére fzUkséges előkéPrefektus azonban értésére adta, hogy miután scühteket. Caak »zok aa ifjak je'entkeshetnek, akik gára egy magvar népsalnmü kerül bemutatásra. Az
gazd^J-llegát kidomborítja a Vo'otavári Gtzdj
s
Ezegény éa férje ugy is katonai azolgálatával 1940 áprllla 1 én 33 évnél nem Idósebbrk. A tartalé- előtdáa
égi Egylet kiagasda tagjaiból al'ó 3 bosláll gaidt
kod
tiszti
rangra
joguk
van
aaokuak
a
tartilékOB
ifjakteljesiti a haza iránti kötelességet, Őt felmenti
la, akik leszolgálták teljes katonai Idejüket, kép- dalárda zzerepléas ls. A dtazelóadáa nikMmával >z raa jegyzés alól. Az asszony ennek dacára aem oak
lárl ra»got nyerlek éa csak n katoaal szo'gá'at utAn D»inl fognak a következő dalárdtk : Bsthlen Gibor R^f.
hagyta magát, kitartott eredeti szándéka mel- végesték el ««okát a taouimáayokat, amelyek a soro- Fdldé=a Dalárda. Bnfik: Tarkányi F retc. Ko'ozsvir,
lett éB a jelenlevők csodálkozáaára, lejegyzett aásl törvény 71 siakasia aaerlnti kedvezményre Jogo- B ic<"kaj Rsf. Fdld-ft D lkör, eicöke: H.dbázt György.
Hid ţlvel Rjf. Fi dé z É tekkar, eicöke Bagamérl J tzsef.
sítják őket.
egy hadikö.caöa-bont.
örömmel látju', bogy e Kolozsvári Mtgysr Szlnbaa ó-i
— Beköltőaött katonai ssolgálatra bevo- tradlclólboa blven ma Is culyt helyes arra, hogv a tárnult tanitótarsa lakáséba. T«ralunga O-orge gy|. sadalom mltd n rétegének Igényét kielégítse és szeramesfelső:okl állami irkolai tarlló feljelentette Csosa l*tét mognycrjs és b'z o 'Itsa a magyar színjátszás
A'rxi lanltótáraát. borv tmlg ő katonai öesspontoFltá fzimérs.
Ab E. K. E. ozlkl sl hazlverzenyo.
Jsnuiír hó 28-án száp tikrrrel rardeaték meg a »on volt, feltörte as iskola épü'etében retdeifrezípére
Butái ogtésétc közelében a február 17—18 án Cslk- bocsátott Biobáját és abbén Inr^ságai fe hsFsná:ásáv«l
Bzerpdábpj recd-Efndő Saék^yföíd- Kupaversenyeket skást r«rd Z»tt hp megának. Ebtől kifogóit? T^raeiőiéíz.iő háziversenyeket A vprsenyeken Igen szép uiga G orge 20000 Uj kárt j»!rptett te. A m'gvádolt
eredményei et értek el e asokat a nrp'.lepok részlete- tari.ó klhsl gatfiHft fórén bflurfr e. hogy a Kzobáb»
beköl'öaött, bengoztatta, hogy Tara'uoga nak rtm volt
sen közöltek,
Jogában a szobát bejárnia éa bogy a psnasz?»Dak a
A nagyérdemű vevőközönség szíves
Lesikló verseny.
levő logó?ágtl bKoytaUnulmegvárnék.
Ezzel
fltyalmába ajén'om, hogy sikerült n
;
A a'.-o-etály további háziverseny ker»t><beo ftbruérszobában
SZÍ rabec e c»tndór>F'g 6000 ej kárt élli pl'ott rrrg A
4 én tetd 'zl meg a I slkló vfri»nvét a H >rom-vöígyé- j-fryaőlcny-tket
a celtptetedei Vgjéeuéghes továtbi1-61. I du'rs f bruár 4 -a reggel 9 órakor a h-lyti- i lottak.
p'ehanla lemp'omtól. É-kezéz d. u. 3 érckor a zaögödi
kizárólagos k> pviaeletél Ciitmejys
Kisvártfctőbcz.
— Kiskorú sí-tolvajok. KU csIkFotnlyól 13
•
•
egéfz területére megszereznem.
éves flu, a mull vasárnap rzsa' BZ elhatározással meni
Drócsa Imre negyedik helyezési éri el kl a antal háti vcraentre, hogy Gl-deszkákat t zer< anek.
Eivbi n flrt 'Mtfm » n é. közönaégnl, bogy
a brassói kerület ugróversenyén. A íl-sponban való JárUs%uVra és jMr lésül re m)l e E
brlliláns-, gyémánt-, arany-, ezüstöt stb.-t
D:ócsa Imre az E. K B ci'kl o'ztá'yának kép- a téry, hogy kinézték msiutnak a tá saaég bél pár
togmagaxabb ároa vessek.
vlse'n;-ben rifit vott a brassói ktrttlell el-verseny tea legjobb és legdrágább H la pát éB art egy nlta maa
A Brassó ma iottl Bo'oaton megtartott ugró versenyen pili nalbsn o da<ba Is Uiotlpk. A két kla >1 rajongó t»bái
Drócsa Igeo sa?p eredménnyel ezerrpalt, amennyiben lopá ra vet*m d -tt. C-akhogy rö id njomozás után
hutzosüt vers-njző közül n°gyedii helyezést éri el meg fogták ó«ot. A sl-dvszkátat N megkap ík. a neórás, ékaier«aa éa látaaereaa, Calkaaereda-M.-Ciao.
A csíki ei-pporinik Drócsa az utóbbi években pok dl- veket nem trju't lo. R<mó!jUk azonbas, hogy Ilyen
1—4
(Dr Hliaoh aaanatoiiummal aaeaben )
csőségat Bz>rzet*. Nemcsak m'ot versenyző, htoem do'go^ több l nem fjrdu nik o ő. A lolr^Jgág semnimint el oktató Ifi recdMvül értékes szolgálatot véges képpen nem talál b«1e a spor'ok vijágába O t mindenért
Eívb.
vármegyénkben ennek a szép téli sportágnak a minél meg kell küzdezl. Még az elBŐ sl-deszkáért Is. amelyet
ha másként nem Uh t e'őteramtenl meg kell faragni
szélesebb rétegekig való eljuttatásában.
sajátkesüleg. U«r, m'ot ahogy as a sok fa'usl gyermek
Jégkorong.
brllll
csinál]», akik között olyan örvendetesen hódit a télnek
A cslktzaredal jégkorongűtő csapat január 28-án ez a gydnör'd és hasznos ssórakosása.
ţla> napeakémt u j formák eleaé
a segesvári csapatot látta vendégül. A barátságos mérárbaa, a a . « r t ^ K l a t b . m t ö l K
— A 100 méhoaaláddal rendelkeaó méhékóaéB a s?geBvá:lak: 8:0 arányú vereBégével végződött.
szek katonai szolgalat alól való felmentéae A
katonai felm?ntésekről szóló kormányintéz ed'sbeo nem
Ugyanott kéartlmek mladeazerepelnek a méh^stf-k Az Erdélyréssl Méhész Ewe
Könyvkötészeti munkákat aület
aemfl adl kalapok eufireadft
ezért feltratllag fordult a kormányhoz a nagyobb
a legaaebb éa legtartósabb m'bállomámyal reod-lkeső méhésaek katonai szolgáiét
« W k e n t a t á i á v a l . Kalapek
kivitelben a legjutányoaabb •lói való felmentése érdekében. — A Pöldmiveléaflnl
ItaUdttM a legrivldebb Idd alatt.
á r a k m a i l e t t eaakOaOl a Mloissterium most érteaitette az E. M. B,-t, hogv Inter
--I-Mm, I. 0. B r a t l a a a (OlauávenWt a méhcsaláddal rendelkező méhésaek Mmentése
t)-uooa l l t . aa„ a U r k ü kAaelébea.
Uletve helyi laolgálalra való hntstásn érdekébetT
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