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A Magyar Népközösség 
Csikvármegyel Tagot sta saerviző munkait egymás 
metBaghéaével kezdte meg. E l*betőiiégak által blzto-
zltott moagáal ia aaerveaéal alkalmat arra használta 
fel  eUÓ Borbaa la, bogy a magyar átdoz»ikéaeaégei 
elköaveiitsn miadsn nyomorgó magyar csaiádhos. 

Aa Idők egyre vá tóztatják a kép»t. Minden perc 
más éa máe kötMea>ég«ket pararq'o'. Aa élet minden 
vonalán u] faladatok  törntk elé. É< a aora vállalásával 
egjütt lassan-leesan reánk aaakad te'J igen a magúit 
eltartásának neh°s gondja la. 

Egy aorsköaösBézbea tartozni ma nem ürea cifra-
ság. A nebáa megpróbáltatáson klvDI («lenti aat a 
kötelességet la, amellyel együtt Jár a kSzösség bajai-
val eaemben va'ó egv0tt4raéanek éa egymás támoga-
tásának szüksége. E<t aa éraést klpitesi a lelkekben 
nem olyan egyaaorü. HjB.ass kisebbségi élet Biükségea 
annak megértésére, hozy «nélkül kDsde!m*t folytatti 
oem lebet. Amely köacaség ébtéből hiányzik az egy-
más halainak átérataéhes saCkt^ges "gyséjes szív ott 
nem lehat «r dm^nfekr'  számltinl. Eivesaett a közos-
aég, amely hu a eiztendő alatt nem tnnn't meg annvlt 
aem a ml éietüak abéc Jéből, bogy mindaoféle  kttade-
Umnek alapja aa egymáson va'ó segítésnek Bzervezett 
megépítése az együvé tartozó lelkekben, 

Voltak o'yao saakasaal a ml küadalmUoleelt, 
amikor nem h»ogtuTyozódott kl elAggé tz egymásra 
vaió támaszkodásnak ért< késségé. Ezek voltak a pará-
déB Idők. A mikor még nem tudtuk falfogni  sem aat, 
hogy egy főhatalom  támogatása nélkül la m»g kell 
éljünk éa nemzeti létünket a magunk erejéből kell 
tovább vinni. 

Nem mondom a cslknngyel magyarságnak nagy 
érdemel vannak a romániai klaebbaégl küzdelem körül. 
Első volt, aki páldtt mutatott két évtizeden kareaztü 
arra, bogy egységessé* éa fegyelmezettség  nélkül nam 
Nhet m»eMe!ci ennek as n| történelmi m'jprób'ltr-
táanak. De hol vagyunk még ml la attó iz öntudaos-
ságtól, amely aa elhatározásainkban való pgvgágeeségen 
kívül megköveteli a teljes lek! éa vagyoni Javainkkal 
való bekapcso'ódáeunkat a krz3fS4g  nek küedeiteelbe 

Erre nevelni keil a kt'zisséget Ez az idői sael-
leme ls. Megköveteli aa egys.ői az össsesség bajaiban 
való tökéietea «Bstozázt. Bz alól nincsen kibukó. Nam 
vonhatja kl magát Benkl esek alól a kötelességek alól. 
Mart a közösségnek saükaéga van BB egyesre, de aa 
egyes sem élhet egy pillanatig aem a közösség nélkül. 

A magyar közösségi munkában tehát mindenkire 
kötelességek várnak. N?m lehet elbujkálnl ezafc  elő1 

as örök kötelességek elő'. Maga a kHedalem törvénye 
fogja  előrácclgálni a bu'őhelyekrő azokat, akik me-
nekülni próbálnak. Sem Így, Bem ugy nem lehst meg-
szaladni. Siabo ázszsal nem lehet kitérni a kötelessé-
gek elől ezért, m<rt a küzdelem magasabb értelme 
mindig egy marad. A küzdelem kereteit akár Igy hív-
ták, akár ugy nevealk abban a céiok mlnd'g ugyan-
Mok maradnak. A magunk nemzeti éleiének eirend 
zésp. Da nem lebet a köaöa tüidelem'ó! megtagadni 
az áidsza'on hoztájárulást Bfért  sam, mert miadeo 
vagyoni j*vak forrása  a közöst ég', ól származik. 

Aa egyénnek hele nevelése a töers ógl goodil-
kozáaüak et-bn az iitemébo ex ke'il eUősorbsn a ma-
gyar eaervező munka főfeladata  I»gyso A kisebbségi 
po'gárnak pedig az aa első számú kö'elrssége, hogy 
aiegértse a Lözö-ségnek n.i'.d-'n egyessel szembvo 
való feleiősa4gat  és mlndsn rgyeeneí a leozetUH.beo 
vaió megtartáaár* Irányu'ó ehvatottaágát. 

A közösségi munkának ezt as érielmét támogatni 
öntudatos lelkasfdéísel,  egységgel la bi Baükséges 
o cső fö  dl Javakkal la olyan kivána'om, aminek meg-
értéa*h»a catk lőlndnlat H»UfcsAi»a. 

Jézus és a hütelen lélek. 
5. Kérdeztelek, de ts aem feleltel. 

e) Ha tudoád, m6cnylre érdikel engem életed 
mlndan pillanata, saaretnám tudil, *ogy m»gy * sorod, 
megvagy-e elégedve sorsold» ? Ál'andi ţondorn a 
goudoakodásom. hogy mtodig bo dog ós mjgelégedstt 
légy. Aaérl tör^kaaim még a eoido'atodit Is eliesnl, 
hogy aemml h jjával ne légy. Po'ytoa zaklatlak kérdé-
aelmmel, addig nem lesz nyugtom, amíg végleg csl-
bo* nem érez. Mindig attól félek,  hogy esetleg letérsz 
a belyeB u r̂ól . más meggyére lepsz éa Boha hoaaám 
el nem JntBB. Mond ŐBaintén, mire van aaflkségod? 
Teatl-lelkl Javakat: erőt, egészséget, muikaked*et, 
nélkülöaöl? csak említsd, éa aaonnal megadom, mart 
megtehetem. Na féli,  mulandókat is kérhataa, csak 
mellette el ne feledd  aa örökkévalókat. Ugy Méret-
nék n^ked "lét késael ajánd kokat osztogatni, hogy 
minden igényedst kielégítsem, csak eme'd fel  sa*v»d 
• mlad|árt megless. Komolyan óhajtanék veled bnsselni, 
hogy mik a terveld, kiket saeretaél azokhos m»goyernl. 
kinek aalvét lágyítsam meg, aki ta'áa már elhldetül-
tek tőled, felalj,  szlveaeu megtetasm. Hát engem aae-
rotu-e ŐMlntéaP akarszo kedvembaa Járal, értem dol-

gozol, dicsőségemet t«rJaszt«Bl a etőmoidlt"nl ? Gon-
dolsz-e reám, lörődsve velem? Sztnd»ksaol-e enţrra 
megvéd ;nl, ügyemet szlvndeo vls«l«d-e ? Egyet akari?z-e 
velem érteni? Mart tudd meg, nálam néikHI nemmlt 
sem tebetsa. Tied a munka, eny^m az áldás Ti ter-
veael, 'n meg végezek. J) lesz ezt el nem feledni. 

b) Menoyit kérdeztelek, miért nem akersa felelni  ? 
Vagy nincs aaükaéged segítségemre ? Akik Ily kevéiven 
dacoltak velem a vlsazsutaat.'ittak engem, azok mind 
porul jártak. Mllrt hallgatsz? A néma gvermeknak 
anyja aem érti meg a szavát, hát brseéij I K<r| éB 
nyersr: Iiaa, enélkül is adhatnék mlndant, de nem 
akarok erő-z<kos Ienri, nem tukmálom cz embarekre 
ajándékaimat. Akik kérik éa szv-isrn veszik, Bsoknak 
örömest adom. Nem sa retek tolakodni. U óvégre te 
ia be kell láaaad, bogy Jól felfogott  rrdaked, bogy 
válaaao'j k rd^scimre, mert aţ | mm ker. nem kap. 
T) ia beismerheted, bo;y nem én saoru'ok rád, hanem 
te éa reám, mert én nélküled ia maglehetek, mint 
ahogy megvo'tam eddig, mlic nem léteaté! s meglessek 
azután la, mikor te aa élet Fzli.p^djáró! lekerlllBz, mert 
éo tegnap, ma és holnap ugyanaa vaţyok, én na aifa 
•«a omega — a k«zdst és a vég vaţvok, ds te nélkli-
lem nem lehetaa mrg egy plliacatlg avm; tudtom nél-
kül mag pgv h'Jisál sem 'Bhetik le a fejedről.  Mid 
v<<n óh emb^r, smlt nam tő •m ny r ll, h"> p-dig kap-
tad, miért dlcseksael ve'e? É t egyediii elmoodhatom : 
«z vagyok, aki vagyok, da I ' c<akxaît moadaatod: 
Is«en kegyelmáből vagyok az aki vgvok. Tehát raám 
szoruFB tőlem függsz,  én tartalak keaembeu. Az ín 
hig\J fel  konok nyakaaaáguddal, felelj  kérdsseimre, 
kérjs én zdo'j, hogy egymással mindig jóban legyünk 

P. Réthy Apoliiuáriaz. 

A Romániai Magyar Népközösség 
elnöki tanácsa 

folyó  fiv  f-truár  14 én Ko'ozsrArt liléit tartett, anHyen 
Btrffv  Miklós «irnblote ire B Ti'n* Ksniy, Gyár-
f*m  E mT Gr. Híl'er Isv.to fcr.  Jî̂ ihr» J4ooj, d r 

Konyhán József,  Kis Káro'y, dr Mririo'.(cs K4mán, 
Száaa P»i, gr Tdiekl Adtm einötl tanácstagod, dr 
Grots Láez'ó köspontl i^szg«tó, dr. Tma Gábor jog-
tanácsoM ée dr. M tó Inri< bukaresti főtitkár  vettek 
rásst. Ai elnöki tanács résaieteseu letárgyalta a ro 
mániái magyarság legfontosabb  éa Időszerű kérdéseit. 
A tárgvforozatban  ehő he'yen Baorepelt a magyarság-
nak a Nápközözség keretében való cte>(saervezéBe s a 
jelentések alapián az elnöki tanács megállapította, hogy 
"gyeB városoktat a saomaaidsági saervezkedsa már 
eredményeket mutat fel,  a vármegyékben pedig a 
lehatőségttk keretén belül meţladu't a népközösségnek 
a'u'ról felfelé  történő klép';4so. Az elnöki tanács abból 
aa alapgondolaté! Hlnduivp, bogy a mai megneheze-
dett Időkben a magyaraág fokozottabb  m?gszerveaéae 
elsőrendű n^pi faladal,  e httároita, hogy a saorn^z^d-
aágok tovább f^jlesitéae  érdekében külön körponti 
mrvet látes't s runek vezetésével SFo'mkl G u'át 
bitíi m'g, A várm-'gyákben p^dig eat a munkát a 
meelevő magyar sa^rvezitekkel kar'ütve kívánja a 
N pkez fokozottabb  lendUI"ttel fo'ytatnl.  áz elnöki 
ianíca foíl^lhojott  továbbá • rmgyoMág m â társa-
d <iml, ;azd«aágl és tözmüvelődésl kérd'Be'.vel, amelyek 
Horán aa Ifjú'ég  neveléee la részletes megboszélés 
tárgyát k^pizts. L-tárgvalta továbbá sz értekezlet a 
migvi-rság különböző térsedumi rétegelaek panaazalt 
es kívánságait, valamint a helyi bst'Bágoknak népünk-
kel sa'mb-nl magatartását. 

BátffMiklóa  bejelentette, bogy a N'pközöflaég-
gel bnpcoiatoa sokirányú teendői miatt huzamosabb 
'dalg kénytelen Ko'ozsvárSól távol lenni a eiírt ar 
a'npazabályok r-ndilkpzéael sa rint a N pkl'z'iBség 
kazpsotl te«-ndől el!áiá>ára távolléte esetire >z alel-
nökök közül br. Jo'ik* Jinost jelölte kl, amit aa elnöki 
tanács Jóváhagyólag tudomásul vett. 

• 
• • 

A Romániai Magyar Népköeöaaég elnöki tanácsa 
a mogyel tagozstok elnökeivel éa a parl»mentl coport 
tagjaival együttes ülést tartott iebruir 15-én Koloas 
váron. 

Itárff/  Miklóa megoyltója után a tagosad elnö 
kök egymáa után ez Imoltak be a magyarság gazda-
sági, társadilml és közművelődési kérdéseiről, pana-
szálról éa kívánságairól, amiből aa értekezlet tlsz'a 
kípat nyert a romániai magyarság mai helyze'érői 
Az elnöki tanács előző napi batároaa'ával ös zhsng-
ban r^siUtesen letárgyalta a N'pVöaösség minél gyor-
sabb kiépítésével kapcsolatos kérdéseket. A f-daaőla-
láaokat népünkkel ssembeel snlyos felelősaégéraet 
hatotta át éa mlnd-m o'dalról aa aa egyhargu óhajtáa 
nyilvánult meg. hogy a Népkőaöaaég keretében a ma 
gyaraág legteljesebb egysége jfjjön  létre éa minden 
romániai magyar teljes lélekkel kapcsolódjék be a 
magyarság egyetlen népi kösösségének kiépítésébe éa 
békaa •atkájába. 

Beszámoló a Népközösság segélyakciójáról. 
Nem kell bflvebben  iamartesaem az előiményaket attól 

a nagyazerü megmozdaláaról, amelyről már több inban em-
lékezett meg a Caiki Lapok előző számaiban. ,Segitfl  aran-
kára jelentkeztünk azokért, akik önhibájukon kivttl olyan 
helyzetbe karültek, hogy a napi betevő falat  nem jntott el 
gyermekeik szájába éa a aegilyakció ép jókor, talán az 
utolsó pillanatban jött A vároat körxetenkint tiz bizottság 
járta ba és gyűjtötte össze a szeretet-adományokat, egyút-
tal öaszeirták a aegályra szornlók neveit is. 

Nehéz időkben caak ilyen ösazefogáa  tndja biztosítani 
a szegények, a nincstelen éhezők megsegítését, mert rend-
azerea és céltudatos segély nélklll eredmény nincs. Időacaki 
aegély félsegély  csak, bármilyen jól történjen is a segélyezés. 

Városunk társadalma megértette, hogy ilyen időkben 
segélyezui kell éa vállalta a rendszeres aegélyadáat Ugy 
hiszem, hogy az a aok apró gyermek hálája eljnt az ada-
kozókhoz, akik rendszeres segélyben részesülve, kissé fel-
vidulnak és révedező tekintetük iámét gondtalan lesz. 

A azegényebb embereket közelebb találta a aegélye-
zés gondolata, mint a gazdagokat Ez érthető ia, hiszan a 
napi gondokkal erősen kiizködő ember jobban meg tudja 
érteni azt, hogy mit jelent éhezni és fizni,  mint a gazdag 
ember, aki elmegy a szegénység mellett érzéketlenül mert 
részint a pénzgyiijtéa végya körül sinoolta, réazint koplalni 
exak akkor szokott, ha a aok jótól elrontotta a gyomrát. 

A vagyoni állapot kötelez, aok mindenre kötelez. — 
Adóban, társadalmi kiadásokban a gazdag embernek vagyona 
arányában kell lerója köteleaaégeit — aegélyezéaben is. 

Ezért a Népközösség a gazdag emberektől többat várt, 
mint az egyszerűbb kispénzű polgártól. Voltak, akik nemea 
lelküen megértették helyzetük kötelességét, azonban voltak 
olyanok is, akik még annyit sem adtak, mint a náluknál 
tizBzer szegényebb emb"r. 

Különben tuvább nem szeretnék foglalkozni  ezzel a 
kérdéssel, mert szomorú megállapításokkal kellene végezzem 
beszámolómat. Annyit leszögezek azonban, hogy 10—12 gaz-
dag ember kivételével a városunk tehetős emberei még nem 
fogták  fel  teljes lényegében oélunkat: nem akarjnk a sze-
gény gyermekek elkallódásit csak ezért mert elnézünk 
telettük. Nem abarjak i'veaít'Ti lizalmurkat abban, hogy 
még lebet építeni társadalmunkra, még lehetnek célkitűzé-
seink éa emberment A tevékenyaégünk. Még lehetnek esemény-
képeink, megvalósításra váró gondolataink és népünkért 
dolgozó munkásaink. 

Nem akarunk mást, mint jobb társadalmat kiépíteni, 
kötelességtudóbb ifjakat  nevelni becsületességben, szerény 
munkában és emelkedett szellemben. 

Olyan társadalmat akarnok, amely vállalni mer. Vál-
lalói meri a szegény megsegítését, az iskolák fenntartását, 
az egyháza erkölcsi alátámasztását. Mindent vállalni mar, 
amely emberi értékben való közeledést jelent. Ezt üzenjük 
a gyanakvó, megalkuvó embereknek. 

Most pedig tájékoztatásul közlöm, bogy rögtöni se-
gélyben részesült összesen 49 személy, ebból 36 gyermek. 
Jelentkezett még segélyre 2B személy, ebből 17 gyermek. 
Adakozásból eddig begyült közel 20,000 lej. Végleges ered-
ményt jövj heti számban közlünk, pontos részlet-adatokkal. 
Segélyezettek uapi t'élliter tejet kapnak. Hetenkint 6-azör 
tél kiló kukoiica lisztet és túrót, hetenkint 2-azer fél  kiló 
kenyeret és egynegyed kiló hust kap egy személy. 

A segélyezettek részére tejet kerestünk éa a tej árát 
a népküzüaaég irodájában havonta fizetjük.  Az összes élelmi 
cikkekre utalványt állítottunk ki a segélyezettek nevére éa 
n kerrakedAkhöz és a termelőkhöz tettük le az utalványokat. 
Így mindeuki természetben kapja meg az élelmiszereket éa 
olyan élelmiszereket ntaltunk ki, amelyek lehetileg olcsó ár 
mellett jó tájiértékítek. Minden segélyezett család a segélye-
zettek létszáma szerint a napi tejadagok figyelembevételével 
utalványt kap ilyen formán  egy 7 tagú utalványozó bizott-
ságtól és az utalványt a kereskedők szintén megállapodás 
szerint a népközösség irodáján válthatják ba. 

Ezúton is szeretettel hivők minden közöa munkára 
jelentkezőt, hogy vegyen részt segélyakciónkban, annyival 
is inkább kérem ezt, mert akciónkat az egész megye terü-
letére ki fogjuk  terjeszteni. Az engedélyek kiadáaa iránt 
már megtettük a szükségéé lépéseket. 

Vécsey l íyu la 
a Magyar Népközöaaég tikára. 

Mult hét. 
KUzátrl batatlarnl alakul a világhelyzet. Egy-

előre még Amerika titokzatos lépísel állanak aa elí-
'érben. Nem lehet Hantán látni, ml a célja Welléa 
•íuróp»i küldatéaének éa mit akar maga Roosevelt el-
nök, akt szintén hajóútra Indult. Bnrópában vegyes 
áraelmakkol fogadiák  Amerika tapogatóaé magatartását 
és sanki ren hiszi, bogy azok a jelenlegi fessBlt  hely-
zetnek más irányt adhatnának. Vaunak, aUk aat kép-
zelik, hogy Amerika belépése • háborúba küaaSMa 
áll, viszont erősebb aa a felfogáa.  amely Amerika 
mostani tájékosódáaától semmi csodát aem vának éa 
azt egysBCrdea csak Balett kirándulásnak tekintik, 
amely a háborúz bonyodalmak küsitt a prosperitás 
lehetőségeit kémltU. 



Ezalatt pedig Európa tovább Bodródtb. Valami 
lémü!, omit talán éppen a« A* (mark nevü német baji-
nak aa Ugye veaatett be. Aa történt a gyanta eaaei a 
német hajóval amely angol foglyokkal  menekült baaa 
felé,  hogy norvég vlaakra szaladt, aa üldöaő angol 
hajók elöl. Ai angol cirkálók követték a aemlegea 
vizeken h éa a német bajét megcaáklyáaták, aa angol 
foglyokat  kim intették a német hajó fogaágából. 

A eemleg?*9Ág megsértése miatt nagy z'lraavar 
keletkeaett aa A'tmsrk figybő'.  Az aogol m'nlBaterelnök 
Bzerdul beszédéb'.n keményen rászólt Norvégiára éB 
egyenesen nzzai vádolta m;g, bogy Norvegia klszo'.-
gálja a nemeteket, amikor a norvég viaek Bemlegea 
hígét * németek rendelkeaéBére bocsátja Anglia ezael 
aa locidana&el kapcsolatosan dölóre akarja vinni aa 
északi államok semlegességének húzódását. Jslenleg 
angol cirkálók tartják megszállva a norvég partoknak 
északi részeit. Pítsatno körül la megjelentek aa angol 
f  otta egységei, bogy megakadályozták a Németország-
nak való szállítást, amelynek egyréeao eddig semleges 
vizeket ia felhasznált. 

— A tiinországi háború teljes erével tombol. A 
flm  jelentések nem tagsdják, hogy az oroszok a 
Manrerhelm tonal e'só erődjei» helyenként óriási áido-
iitoV árán elfoglalták.  Viszont a katonai eaakértők Is 
azon a véleményen vannak, hogy eat nem lehat ko-
moly hsdisikernek tekinteni. A finnek  második erőd-
voiala szintén erős. Manoerhelm mo.it BBt-malyesen 
v-stte át a második vonal víd«lmén?k irányításé». Egy 
Baóval a fim  védâ mi voaalnak aa áttörésétől még 
messze áll aa orosz hadjárat. Az oroszok pedtg ko-
molyan számítoltak arra, bocv a vöröBh?.d->ereg ineg-
terinit- Heoek most fdbruir  23-áo elmúlt 22 es«t?ndÓs 
jubl.tumárt Btallat megi plk a fhihibom  győielmeB 
beffjezsseuek  tényével. U<y látszik azonban, hogy míg 
addig sofc  oroez vérnek kell elfő  ynla n flan  máEodik 
vedelni vooel előtt is. Kii önben a fiaa<k  nagyon re-
ménykednek abb-in, bogy a Wiiygaad taborooi f  >le 
szirl -i hadsereg tivasssal tehermentesíti a fiinharcier-'t. 
Hlseaek ah'jan bogy tavnsaaai ea a hadsereg Is tevé-
kenységbe k'-zd sz oro=zok ellen. Erro mutat cgyéb-
kéai több jC. nség is. Törökoreẑ gban éietbs it piettók 
a háborús törvényeket. Az oroszok fdlsiáaoiták  török-
országi vállnlalaikat és hazarendelték aa olt dilgozó 
ezskfmberelket.  Mlndao jel arra mutat, hogy a háború 
Bzinten RzóleB'.dnl fo{  ritidjaen. 

— Veüas amerikai tUlügji államtitkár érkezés?l 
már asombatro várják O.tssorjsigbsn. Az államtitkár 
Ugye slrgős. Fabruir 26-rt már végezni ls nkar as 
oNszoil. V, qo í , tovább falyiathiBsa  kémlelő u ját a 
többi eurjpal fővárosodba, 

— N^met gi.zdjkági tcinisiiler rövidben délkelet, 
európai ^öiU'ra ii íiu:. Az oifeí̂ z  ssjíó abbon a kóiu-.ban 
aonak búünyiiTk&i Iá j -i, h*(ty Njci-tor.-z^g, 0 aszor-
hzág cgyeiertótb'n ti ol akatja t̂ r'.óni a báboiut 
Európa dsik.de.i >ef.zé>. 

Vásár látogatói számára a rendkívüli viszonyok dacára 
blatoaliaul a asokásosnagyarányu uja.áalkedve.m^ 
nyekot. Ezeknek a k e d v e a m é n y e k n e k elapjitaa vásár 
utaaáal Igazolvánnyal ellátott látogatói 26 -60 saáaa-
lékkal olcsóbban utazhatnak Európa csaknem minden 
oisaágából Budapestre és vissza. \k'dnzmáuyek ér-
vénye Magyarorsaágon egy hóaap, külfö  dön 8 - 4 hét. 

A Budapesti Nemzetközi Vásár hirei. 
Április  20-tól  májat 6-ig lesz a 

Budapesti  Nemzetközi  Vasár. 
A tud .pesti N mrctkt'rl V:̂  á-t ee évbei fprM*-

26t(ii máju< 6 !g tr-rtják Viroslige;i Ipsicsamckban 
ós a ksrű'étte f>v%5  feUUerülíian.  A vásári tz ós.itn 
is h Bud p'stl K 'reskedí>:mi és Ip-irisai.'.rs reodezl, 
s Magyar Gyáriparotok O.rzágOB Süketségének közre-
mükldisével és Budapest i>aékesfővá:oB  támogatásával. 
A váfár  Iránt u;y a magyar kiállítók, mict a külföld 
rv-z îó! ietdkh&î icgy érdre őiCs mutatkozik. Az 
eddigi júlen'.kezéjek tréma több száizd meghaladja 
aa elau't évnek ugyanezen időpontjáig bcérkeaett je 
leutéasket. 

A békét  munkm vitára lesz a 
Budapesti  Nemzetközi  Visir 

A mngyar gyáripar mhrier. ága ircpitsca feiké-
szBi',8fgg»l  fog  mogj >hnnl as április 26 tói *cíjus 6 'g 
tarierdó Bud.p fe.l  Narz tkíiai Vásárul. El  >t cagy-
szabáfcu  magyar ip r̂l bemutató meg^yőzőeu fogji  b'zo-
nyiianl, bogy a r/tdílvüil vi-roiyok dtcira s msgyar 
tarmelés teljesen a béLegazd̂ lkodAs krpfit  icutslja. 
Magyarország tz euríp i-aerle beveseíeit h»d-c- zdál-
kodás eü- n<r-- továbbr,i is gyártja a biieszliki^glr-tneb 
m<gf:k'lö  bcszaa cikteVet. A magyar ip. roak tehát 
módjában áll bzokn- l. sz iciport pi^cotUAk e^átái-íbar 
r̂ Bíi válaírl, aatfilyclnek  BíUlacs'etít eddíi a h:d-
viseiő államok t-gjikécek vapy máalkántik most más 
irányban elfoglalt  Ip ra f  deite. 

A háború dacára  valóban nem-
zetközi  Ietz  a Budapesti  Nem-
zetközi  Viaár. 

A kü!fö  d! államok részéről a bábom dzeára még 
a Bzokottnál la nagyobb érdeklődés mutat! oz k ez 
áprliia 26 án megoyió Badapts i N mzetközl Vasár 
irátit. A baráti 0 asiország hata mas pavil onja mellett 
Dílkeleteorópa gazdaságilag és Idegr-nforgalmllag  ma 
különösen egymámutnlt államslntk békés együttműkö-
dését fogja  demonstrálni Jagosalávia, Törökorszng, 
Bulgária es előreláthatólag Románia hivatalos récz?é-
telo Németországot a bécsi divat és Ipí.rmUréezet 
puiiloajâ valamint ezímos egyéni cóg fogja  kípvlselnl. 
Biájc ea évben la ktiieu ezt porttal vesz réaat a vá-
Bsron, tárgyalások vannak folyamatban  tovább Ezylp 
tom «a Brtzllia részvételét Illetően la. 

Bz ivben ia nagyarányú utazási 
kedvezményeket  nyújt a 
Budapesti  Nemzetközi  Vitir. 

A vásár veaetóaágének sikerült aa április 26. és 
május bó 6-lka köpött tartsadó Badip:atl NjmzetkOsI 

Fontosabb pontok a OBiki mezőgazda-
sftgi  kamara 6 éves munkatervéből. 

Közli:  Kozin  Imre  gazdatigi  felügyelő. 
XI.  Szövetkezet  vagy tzindikitus  létetitéae,  mező-
gazdasági  szerszámok,  gépek  és vetőmagvak  be-

szerzése, 
Esideig a kamara saereate be a különböző gípa-

ket a gazdaközönségnek kisebb nagyobb Begélyek nvul-
tásával. A jövőben kamarai támogatással egy O'jk-
szeredábau megalakítandó saövetkeaetre vagy Bzlndl-
zátnara szeretné ruházni, belevonva eaen BBOftkeaat-
vagy satudlkátusba egyeseket, legelötáreuletokat és 
köabirtokosBágokat. H i&onlékíppen Beámttja beszerezni 
a vetőmagvakat és műtrágyát is. 
XII.  Gyakorlati  méhészet és előadások  rendezése. 

A kamara méhész Bzakérlőj ) végig járja a vár-
megyét, hogy a tsnácsokai és íF^koriaii u mu atásokat 
adjon é:s sz esetlegea bbtegB»gekct, javítani valókat 
a kamara tudomására hozza. A kamara segélyek nynj 
tásával arra fog  törakednl, hogy a kezdetleges méh-
kaBokat, klprótát rendszeresekk-il cserek kl a tn sj 
donosotr, hogy az öt éves munkaidő clatt 240 dsrabr» 
szándékszik nagvobh B»gélyt nyuj.anl. M-̂ gfĉ iő  m̂ h-
logelők léteMtesere különböző hlyeken kb. 26 hóidat 
fog  bevettetni mczelő növényekkel. 
XIII.  Legelő  és kaszáló  lectapolási  és öntözési 
munkálatok,  apaállat  istállók,  trágyatelepek  és 

itatok  építése. 
A már megkezdett éa említett ksszá ó és legelő 

locsapoláEotat, ;cvábt á ahol szák ig?* ezok öntozühot 
a taegá lapilott falvak  határában asgjobb területek in 
folytatni  fogja  éa ezẑ l Lnpcrolatosau az alkalmas 
heiyeken a íaUjm^azazéat btvezetl. 

Aa 6 éves munkaidő alatt 600000 lejt fog  fordí-
tani npsá'iat ÍBtállók építésének a BBgeiyeiöBera e t zsn 
latállók mellett léteBiteúoő iráryatelepek készítésére és 
a megiL'vő istállók iu>sllé mintegy 40 darrtbsak nz ei-
tfeazUéséra  200.000 lejt foj  adni. 

XIV.  Versenyek,  kiállítások  és kirándulások 
rendezése. 

1938 ÁVB D H N.Í3l?z;er.um reudaietére egy CE-
Láo> koz-.agben udrsr, termény ée idt-illó ver.ienjtket 
recdizalt n kamara, az endm^y várakozáson Műi 
volt, ép eẑ rt íz.kei a vtrr̂ oyaza; 5 év aiütt cí̂ L-
u--m mlnd.o falu'isn  ^ívíkt m-fr-ridoti  hircm ]Qt»l 
unt tlizvta kl — 1000, 500 ée 250 — miad n 
Kt zŝ g rísiére vagyis Éviot'nt 14 000 lejt. J íráson-
ként p.dg verz.iüyeíi't rend;z ea 10 drb 1000—1000 
tejes juiaimat ad g»td-».o»t, akiknek iuc tna 
lóhtre, bütköuy vasy takarmány répája a legszaob ea 
ing i »íábp. A letiobb epaáiiat gondozók verseny-;btn 
ió--B',t 3 drb 1000 lej », 6 drj 600 le^a «ja 5 d rth 
250 .tje; jatídmar. E^n v.rd cŷ k 1940 iwo' kezdőd 
o.'k es a junlmak iHvaezon oaziodu.i kl. 

Az állatgondozás  eiőmorditáaára 6 drb 1000 leĵ p, 
10 drb 500 lejes ez 10 drb 260 l»Jes versenydíjakat 
vesz fel  a tö taégvet ;sbe, 

Azon gszdák ráaẑ ra, akik udvarukon, de leg 
főképpen  vetesaikből te ĵ s- o kiirtják * gyomnövényeket 
20 drb 600 lejeB versenydij van; 30 darab 600 lejes 
p .-dlg azoknak, akik a kamara á tsl adott minta Bserint 
ataUkitják dísanóoljukat vagy ujat építenek. 

Nagyobb Összegekkel éveukiut álUt és gazdasági 
kl:V.:iifc»oiat  rendez. 

M nden évben rend»z e?y gtzdaklrándu'ási a 
megyeben es egyot más váricegyéban. 

XV.  Qazdwági  előadások  és tanfolyamok. 
A fenatl  program pontok megvalóslthatása végeit 

ÍB hogy a giüdak udotni st B«nrezzenek a-okról 
d>9igt tanfolyamokat  és rö-'d előadás soroztokat 
.«osiii a kamara. I y«n alVsímakkor az előad >t l=mer-
tMul fugĵ lt  as oitri ai'^r^itst, ugyaJntén a fcisebh  éa 
uigyoab kisifi'il  telep ksn elért -.ridn'gyeket áa 
fjpaBitalatokat.  Pontos lürgva ez-skn̂ k a tagosítások 
ugarmfgszantc;óaok,  vlz ecs palisi tár.nlatok ég azok 
haetnosíágának ism.rtetíae, aliat, tUz. jág atb blzto-
MtátoQ «adtaági ezJviíAaj Uek lets l̂séae, erdei t,-r 
menyet, mllae, ep r, mogyoró, gyógynövények gyüj 
téso cs azot ertJkezltéíe. Itm-rt-slnl fojják  .zokban 
a falvakban,  ahol muik^erő van, de a föld  kevéB éa 
elapróz időit a rozs kapálásának a Jelentőségét kis 
gazdáanál an;ál la loiabb, mivel a Kosán Inra, Ctá-
szár Dónát es Keserű András p'ebános által végzatt 
kísértett k és tobb évi termelés aat Igen célszerűnek 
és hHBznosnuk mutatja. 

Njgy állaíáoosBágbsn ezifr  se 6 éves munka 
program pontjai. Bjuek végrehajtása után bizonyára 
nagyon éa előnyösen megváltozik a csikl raerőzasds'ág 
h»lyzete. Eabee psdU a kamara jóakarata mellé kell 
a GAIDIFCOZMBÉG megértéi É=I Jólnrfulatu  tímogatása. 

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

... A marosvásárhelyi kereskedelmi éB Iparkamara 
keíőkre:"  k e r e B k e d i k «ifimét  a követ-

elt i9KuÍ i e m . i e t g M d ' l ? A g l m,alsBtérlum folyó  hé 7-4n 
zelt 126144 számú readaletével (Monitorul Oflolal  88. 

Diám) megállapítást nyert aa as ártöbblot,'amelyet u 
Irntaora leküzdésére alkotott törvény 6 lk (zskam 
utolsó bekfzdéae  alapján k'akere.kedő.r rom-andó ár , t 
nál felszámíthatnak.  E » * " » ' é k o k B " I » , 4 b J l , , A : , 

«vllmö'ca zöldsóg ób friss  hüvelyesek 20 Bzázs 
iék fehér  turó' 15 százalék, egyéb turófélék  8 saáaalék, 
hTnteairuV 8 százVek, vágo'.t tzxroyas 10 százak 
oláa 6 sz'z ilék, friss  bal 16 százalék, olajbogyó 8 

százalék, ásványvíz 2 százalék, friss  vaj 6 aeázzlék, 
l4mDa"v*2 6 szisaléV, azapp-n o százalék P 2 A nemzetgazd«áíi minls.tórlum folyó  hó 9-é, 
kelt 126864 számú rendeletével (Monitorul Oficial  34, 
uám) aözszükaégletleknek mlnőíiLette ae alábbi cikke-
ket - botouvaa, kereskedelmi VBB (terék-sln, patkó-vai, 
•erak-, nétryaet- és iBposvac) megmunkált vas (T.-, 
TT- és U vas, Barokvas, BIB) csomagolévaa, saeg, 
sackír tengely, bap«, balta, mindenfajta  ekevas ti 
pgyéb mezőgaidaBágl eaaköaök (borona, gereblye, rli-
kitő-, kipáló-, hengerölő gépet) kasaa éa sarlé. 

Fenti reudilkezea folytán  a hó 1-én és 16 éa 
bbterjeaztendő helyzet és áikiautatások Jövőre fenti 
cikkekre la kl kell terjedjenek s aaok árn-iiáaával fog. 
la kozó nagykereskedők árusításukra a nemaetgazda-
«ági minisztériumtól külön engedélyt kell kérjenek, 
mely kérész csatolandó a c^ghivatal tiaonylata, hogy 
» ctfg  mint nagyker°Btedó van bnjegyezve. 

A Osikmegyei Mankakamara mároloa 
hónapban kepesitési vizsgákat tart. 

A Cs kvármegyei Mankakamara képesítési blzottaigil 
1940 uiárjiaa hóun(ibao viza^ákai tmtânak. A képasltéal vljt-
gákon j?lontkezul tartozunk miudazok a piros i ( kék ailod 
adav-rl'ţikkal reniíelkezö Iparod egyének, >klk meatsrt, Illetve 
aeRédi vusgira már bejolentkeztek. A vizsgákat caak az altb-
b'.ukbaa raugjslalt napokon Ívhat letenni. Ezért mlnienkl a 
maga SíikiuájAnak me(ţ(eiel6 vizsganapon jelentkezz»; 
8 órokor u Mankakatnaránál, ahonnan először gv«iorlaii vizs-
gákra a műhelyekbe osztják be a jelentkezőket Ca azntán keiül 
BOT a gzóli'tl vlzigákra. A márciusi vizsgák rendje a következő 

Szahólparosok má-otna l én 
NAl gz*bók „ 5 én. 
Fényképészek r b ía . 
Nyomdáizok, könyvkötők „ 7-én. 
Cipészek , 8—'3-én. 
Szüosök . U-én. 
Tímárok „ II-én. 
Kovácsok „ 11-12 13. 
Géplakatosok . 14—15. 
Borbélyrk . 18-án. 

Villauyszorelök, O.esel-motor kezelök miroins 19 én. 
Asztalosuk, ácsok, kfimlveaek  számára a Mankakamara 

caak luiijas bánapban írja kl a v zsgákat. Fjlblvjak az érdekelt 
iparosok ügyeimét arra, hogy 6zeken a tavaszi vizsgákon Igye-
kezzenek iutfuDl  u törvény által olóirt vizsgákat, mert eneUfll 
nem t klnthutök parosoknak. A m.'sterl és segidi vizsgákra 
vgyaráct a i>nt| dátumok voaatkozo&k. Igen sokan vannak, 
akik már évekkel ezelőtt benyaitották Irácaikat a vizsgára, de 
m<nd uial napig a h'zottfi&g  nlött nem jelantek meg Hi ez a 
hiuy-gságuk több 3 érnél, akkor a már betiretett 500 Illetve 
303 lejes díj .k a törvényszerűt érvényüket veszttik. —Ezért 
tí^ycljiuztctünk mlnienkit, bogy Igyekozzan a márilnit vlzs-
gásoj n>t'£jelc-nul. Kérjük az ipuroa mestereket, hagy a képe-
sítési vizsgák an.-rdcdjét miual széles?bb körben terjesszék én 
szabaduld tanalóikat tauitsák, tájékoztassák az aj 1 ártörvény 
ezen leuldkezés iről, amelynek elmulasztása aok hátrányt 
jelent. 

Naoszámn es 
— jelentettek be a mezőnazdasáni kiállításra. 

A BuJ 'psstea márc us 30 — áprliia 7. napjain 
tartandó országos m^zőg'rd^agi kiállítás tenyéaaáilat-
caopurtjában a jeieutkeaaal határidőig beérkezet igen 
n >gy számú b^elentés feldo'goaá<sa  ho azabb Idői vett 
Iganybe, Igy mig csak most van alkalom aa eredmé-
nyekből tájékoztatást nyújtani. 

Az ös z«s tenyésaállatcsoportb&n meghaladják a 
bejalea'.ések a tervezeti kerítnket, jeUlil annak, hogy 
a naves uagyteny Wâ tek óé a fejlettebb  köztenyóaze-
tnk lrAii>r.ól N tudjit, hag7 az országos k,'á'lltáa oyujij» 
a la^iedrciö-íb üliaimit n kiemelkedően jó mlnőségli 
elsdj t'/nyííizaayng m ^felnlő  óriékeriiéséra, 

A rendező jég ieh-tő/é klvánjs tenni, bogy az 
Ism rt nevli ré l̂ teay szeleken kívül az ujabban előre-
törő tenyet-eeteic továbbá mir a rleszac alolt Feividek 
ftijitstttbb  rakős^gü ti'oyé set. i-a azerepiiuesBenek és 
<lórt B<rp er> dn'inycikót n kiállítási HI oraaág éa a 
tüfó'.d  e őtt temutathass^K. Ezért valamint a várható 
mgy ieróB'.ritro va'ó takintettel olyan e|t elyeaésl lehe-
ős«i[iti Uyi-Nalk b:ztosltaoi, hogy minél nagyobb számú 
VlMOt Ubaasin bemulatcl, mert küiönöaeu a köate-
oyósítés számára; a vi'ezacsüto t Felvidékről és K r-
pát-iijárói la előreláthatóan nagy lesa a kereslet. 

A bfjalen'éi  k td-stuiíjól valamint a folyamatban 
levő minőjdgl f  lüivis<gálatokból örömmel lebet meg-
á lapítani, hogy a kiállításra felhoz  tndó tenyészállatok 
.nlnd mag fognak  felelni  az állami kedvezménnyel 
toítenyésztísra vásáralhitó apaállatokkal Bsemben 
-uegki.ánt fotozott  minőségi követelményakntk. Igy 
<özienyé°atáBre mind -n, a kiállításon levő állatot bát-
ran msg lehet majd vásárolni. 

A vásárolni kívánó gazdik Is igen élénken érdek-
lődnek már, hUrtla tudakozódnak a rendazőségné' a 
MaUltáa várható anygiról éB árslról. A rendnőség 
terménzíte^eu oemcsatr az eladók, honom a vásáro'nl 
wiodékozó gazdik érd»k?lt la kellő flzyelemben  réaae-
sltl és ezért a m. klr földmlveléBÜeyl  mlnlsatérlum 
httha'ót támogatásával a mn't évhea hasonló foko'dalu 
és mosaaemauő Ledvrzményeket bla osli, hogy a kl-
a 1'taBOo anyagi er jáhez mérten mindenki boiztjut-
hasson a asükságea tenyéfaáUatokhos. 

A vaautl szállításoknál a vásárra felszáUltásnál 
BO BsázalékoB fuvardíj  m r̂sékléa van biztosítva, a 
vásárolt á'.iatok haaiaaállitása padig Ingyenesen tör-
ténik. r • -w 
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âyţrgyoi ţlţt 
Beszélgetés Gyergyó iparosságának vezetőivel. 

í i d t k M a y l U t k u i l t k a s Q t i i i | » c I P I I M I f y M l U t  T o a a t ^ i j t S l 
•a m é l , kegy á l k é p p e n g«a4«l t ik g • • i m i T M M t . 

Az Országos Iparos Egyesület megalaku 
lás&t, aa iparoa mozgalmak komoly éa cMtu 
datoa tevékenyaége előzte meg 

Az elmúlt 20 év tapasztalatai megtanitot 
tak, hogy Bzéthullott helyaetQakben szervez-
kedni, tömörülni kell, amit ha a helyaet kény-
szerítő ereje szabott ia meg, de értékét, aa 
abban rejlő erőt és .lehetőségeket letagadni 
nem lehet. 

Aa élettel járó törtetéeek, aa élniakarás-
ban reánk váró nehéz feladatok  lfhető  meg-
oldása bontakozott ki népközösségünk nagy-
szerű egységében B'őbb a magyar munkásság, 
most pedig az iparos társadalom megszervező-
vel, ami a Népközösség egyik legszebb telje 
sitménye volt. 

Az az idegesség és bizonytalanság, ami az 
ipartestületek megszüntetése és az iparosva-
gyonok kezelését szabályozó törvény életbe 
Itpte óta mindég észlelhető volt, most újra 
fellángolt  s fgy  izzó kérdéssel él a lelkekben. 
Ugyancsak mindazok a súlyos kérdések is, 
melyek a régi kipróbált intézménynek, egy 
másik formában  leendő átcsoportosításával ne-
hezedett iparos testvéreink vállára. 

Azonban, az eddig lehetetlennek tartott 
megújhodás valóra vált. A magyar iparoatár-
sadalom, a jövőben még hatványozottabb mér-
tékben fogja  teljesíteni történelmi hivatását, 
nemcsak önmaga, de a közöaaég érdekében is. 

Az Országos Iparos BgyesUiet megalaku 
lásával kapcsolatban beszeigetéat folytattunk 
tíiengel Karollyal a gyergyószentmiklósi volt 
Ipartestület és Nóvák Bala az Iparteatület kultur 
osztályának elnökeivel, akik tagjai voltak ugy 
aa alapazabályokat módosító, vaiamint a tiszti-
kart jelölő bizottságoknak la. 

— A szervezkedés kérdése — mondotta 
S engftl,  miüdig heves vitákat váltott ki körünk-
ben. Érezhető volt, hogy iparostárBadalmunk 
egyrésze nem tudja, vagy nem akarja megér-
teni azt a cílt, amit elérni szeretnénk. A nagy 
egységtől egy egészen különálló politikát akar-
tak belevinni mozgalmunkba, az iparosság meg 
szervezése ürügye alatt, ami természetesen 
nem Bikerült. 

— Az 1936 április óta előállott helyzet és 
mindig osak egy bizonyos érdeket szolgáló 
szervezkedések aemmi előnyt nam nyújtottak 
a magyar iparosság részére. LegkevéBbé bizto 
sitották azt az utáopótlási lehetőséget, amely 
flatalaáguok  életfenntartását  kell hogy jelentse. 

— Az iparostársadalom általános megszer 
vezését szolgáló előzetes mozgalom, melynek 
élén Teleki Adám iparos-képviBelő állott B 
melynek fényes  eredménye a megalakuláshoz 
vezetett, te;jes bizalommal tölt el mindannyi-
unkat. Nem tagadbaiom érthető aggodalommal 
ügyeltük a neküuk egészen uj és nagy rangú 
vezetők munkáját. Da csakhamar meggyőződ 
tünk, hogy nincs ok aggodalomra. Teleki Adám 
mai történt többszöri levélváltás és nézeteink 
kialakulása közben arról a komoly és hozzá-
értő munkáról győződtem mag, ami ma, az 
Országos Iparos Egyesület megalakulásával egy 
egészen uj éa nagyszerű lehetőségekben bon-
takozott ki. 

Uajd igy folytatja. 
— Általános örömünkre szolgál, hogy Te 

leki Adám mellett ott látjuk Szabó Bénit, az 
iparosság volt parlamenti képviselőjét, akinek 
soha el nem muló érdemeit, rut hálátlanaág 
volna elfelejteni. 

— Teleki Adám iránt táplált teljea bizal 
munkát csak növe i az is, hogy munkatársai 
megválaBaiásában aem tévedett. Nincs iparos 
Erdélyben, aki Ríinhart Gyula nevét ne Ismerné. 
Uajd Borjába jönnek Véesey Qyula, Tompa 
Lajos, a Tordán működő kerámiái gyár társtu 
lajdonoBBa, Bustya B ila marosvásárhelyi építész, 
a régi c hidók erőskezű egyéniségei, Dánér 
Lajos Iparos tró ós lapszerkesztő Siabó Károly, 

"gyík jó tollú harcoBa az iparos sajtónak. Dr. 
Veress Endre, akinek cipész műhelye is volt 
Kolozsváron a aki alapoa ismerője az erdélyi 
magyar iparos sérelemnek. Bácffy  Miklós, a 
Magyar Népközösség elnöke öt nevezte ki aa 
Országos Iparoa intézmény titkárává, hogy 
ebben a fontos  szerepet betöltő állásban tovább 
folytassa  a célkitűzések érdekében eddig is 
fáradhatatlanul  folytatott  munkáját. A munka 
társak Borában lá'juk Janosó Albert dr.-t a fiatal 
koloaavári ügyvédet, az alapszabálytervezet 
megszövegezésének alapos jog-tudósát is. Majd 
Demeter Ferenc éa Némedy Oábort. 

— Trhát minden remény megvan — fe-
jezi be nyilatkozatát S engel, hogy a most meg-
alakult Ors'ógos Iparos Egyesület és annak 
érdemes vezetősége, képes lesz év'izedes hibá-
kat és mulasztásokat pótolni. 

Nóvák Béla a voit Ipartestület kulíurosz-
táiyának elnöke, a következőket mondja: 

— Ha a mindég reánk uebezedő osztály 
kűlömbségre és embertársainknak bizonyos ran-
gok ób társadalmi állások utáni téves megité 
lésére gondol unk, bizony nemsok bizalom volt 
uj éa fiatal  vesetóink iránt. 

— Nem is tagad uk ezt az aggodalmunkat 
s mikor az alakuló gyüléB előestéjén az alap-
szabályokat módosító értekezleten én is részt 
vehettem, meg is mondottam Teleki Ádámnak. 
Azonban, őszinte meleg kézszori*ása, közvetlen 
megnyerő egyénisége és modora egy pillanatra 
leszerelt mindannyiunka', akik mellette lehet-
tünk... Határozottan éreztük, bogy a magyar 
'párosság ügye jó kezekben van. 

— Majd a naggyülés lélekemelő percei az 
elhangzott komoly megnyilatkoaáaok az össz 
iparosság áldozatkész magatartása, minden kész 
séget kizáróan megmutatta jövendő kötelessé 
geinket. 

— Teleki Ad<>m nagy beszámolójában fel 
sorolt 6 pontból áiló tennivalóink közül is a 
legfontosabbnak  látom, a magyar uj iparos 
nemzedék megfelelő  nnmzati és szakmai szel-
lemben való nevelését. Ifjuaáguak  fizikai  mun 
kája mellett világnézete irányítását, keresztény 
szociális egyesületeink keretében (Kolping,N*p-
azövetség, Ifjúsági  egyletek) kell megoldani. 
Mindezen egyesületeink nevelő s irányító ha-
tása örvendetesen külömböziic, a magárahagyott, 
káros éB saélaöséges irányzatot követő embe-
rek felfogásaival. 

Dr. Oaál Alajos az ipartestületek vagyo 
nának, mint az iparosérdekek legégetőbb kér-
déseit említi, majd a munkakamarák hatáskörei-
ről beszél. Az elvesztett vagyonok utánpótlása, 
iparoB műhelyek felállítása,  hitelügy, stb. alb. 
iparos problémák megoldását mind mind a Ma-
gyar Napkösösség keretében most megalakult 
Országos Iparos Egyesülettől várja. 

László Ignác esperes plébános a Magyar 
Népkö/ösaég gyergyói tagozat kultur usz'ályá-
nak elnöke, nemcsak az iparos ifjak,  de as 
iparos családok leányainak ia egy keresztény 
egyesületbe való tömörítését látja legüdvősebb 
nek Éppen ezért örömmel látja éa veszi tudo 
másul Oyergyó iparosságának kiváló vezetői 
résaéröl történt aaon nyilatkozatot és lélek-
meglátás', mely Bzerint, az iparos ifjúságnak, 
egy keresztény egyeaületbe való tömörítése 
lenne a jövő utjának, erkölcsökben éa világ-
nézetekben gazdag éa üdvös alapja. 

Caiby Lajos. 

A Gyilkos-tó Lacul-Roşu várja barátait. 
Mint minden évben, most IB sporthetet rendeznek 

a Gyllkoztóná'. Btutlal megint a korcsolyaversenyek 
lesznek a sporthét fénypontjai.  A Hlrsch Elemér ván-
dorknpa versenyel néhány nap mu va z'Jlanak le a 
gyergyói havazok gyöngyének jegén. A kupaverseny 
egyesületi pontversenybe* van kiírva éa rajtboa állítja 
aa ország legjobb lunlor, saenlor éa páros műkorcsolyá-
iéit Bnoureatl, Koloeevár, Brasaé, Csernovlcs legjobb 
koNSolyabaJnokal Indo'nak aa Idei versenyeken a a 

ROVATVBZ.ETO: CSIBY LAJOB. 

természeti szépségekben bővelkedő vidék eauttal megint 
o'y -n magaa sainvonaiu sportműsorral caáblljja a (er-
őiéi ait és sportkedvelőket, amely emlékezetes marad. 

A Qj ilkosté Idegenforgalmi  Irodájában lázaa munka 
folyik,  tsiefonbesaelgeteHMet  bonyolítanak le az oraaág 
különböió varosaival, saeraesatóaegek munkája kapcso-
lódik bs ebbe a tevékenységbe a a Qyilkostó varaaaoa 
ssépsége füii  a munkakedvei mindenütt. Oyergyéaaoat-
mlziósról kitűnő bójelemes érkezett, a Gyllkoetónái 30 
cm.-ea friss  no van B a versenyre Igen kedveaő hőmér-
sékleti viszonyok érkeznek. 

Mit nynjt a Oyllkoa-tó ? 
E.ső sorban oly terepet minden téüporllioa, amely 

a legszebb ós legkitűnőbb aa egeaz országúén. Korcsolyá-
aék a Gyiikoslo jegen találjak meg az Ideállá pályát 
müvéBzi Bporijukhoz, a alsós a tavai környező begye-
ken élvezhetik a BlBport minden örömét. 

KényeimeB lakást biztoail a résatvevőknek a 
Gyllkosiénai több panzió. A Wagner éa a Mlziós-pan-
aio, valamint a Munedekhaz teljes ellátással, minden 
aenyelemmel várja a vendegeket. Aa árak naponalnt 
260 es 350 lej kozóll vannak. Esténként tanc. S aki 
mar egysaer reazi veti a Gyilaosió téli sporlhetén, 
nogy ne emiekez nek a hanguiatos, vidám naposra, a 
navas rengeteg nyugalmára, a magaslati nspfony  vluo 
gaaara? Teli paradicsom ea Erdély legaavob hegyei 
aóaölt. 

Féláru vaautl kedveimén?. 
Aa idén feláru  kedvezményt bislOBlloil az állam-

vasutak Igazgatósága mindazoknak, akik a Gyilkoatét 
fel  akarjez keresni. A kedveamány egyéni ÉB igy aenkl 
Bem kénytelen a társasutazáshoz alkalmazkodni. A 
A Gyergyószentmlklos vasútállomásig vallott jeggyel 
dlnaianui vissaa lehet utaanl a kiinduló állomásra, Aa 
idegenforgalmi  iroda minden Időben a köaőnzeg rendel-
aezaaere alt es bármely felvilágosítási  keszseggel meg-
ad, Címe: Biroul de imformatiuoi,  Lacm-Roau, Gheor-
gbeni, Judeiul Ciuc. ' 

Gyergyézzentmlklós főteréről  minden nap délelőt 
11 órakar menetrendazerüen indul taraasgepkocsl a 
tokos, tehát a legkenyelmeaebben ngy lehel mteanl a 
doigol, ha a vendsgek a reggeli órákban érkeznek 
Gyergyéaaentmlkióara. Ha nagyobb társaságok kíván-
jak, az auióousz a menetrendiéi eltérő időben ia klsaál-
mja bt uiaBOaat a 20 kliómeterre fekvő  Gyiikoeióhoz. 
A berg<-pkocsik éa szánok ptdig 3—4 szemelyt körül-
belül 350—400 lejéri ugyancsak elvisznek. Jármüvek-
ről a vuoa fotaren  felaiiúoit  idegenforgalmi  iroda gon-
dozkodlc a vendégeknek. 

A Gyiikoató téli pompájában minden kényelmet 
blzioalió panziókkal, kiiUnó sporlalkalmakkal várja a 
közönségét. 

S P O R T . 
81-veraeny vároaunkban. 

Csak nem régen Irtunk arról a dicséretea ssékely-
földl  sport megmozdulásról, amelyet Z trug István kül-
földön  Bzerzett tapasztalatai nyomán Itthon la megva-
lósított. 

A nem is olyan régen összeállított sl-csapatával, 
a napokban tartotta meg vároakösl mérkőzését, aa B. 
K. B, Csíki oBziá'ya ai versenyzőivel. 

A verseny szép számú köaönzég jelenlétében aaj-
lott le B a Gyergyó és csíkiak kielégítő eredményéről 
számolhatunk be. 

A senior futó  (10 km. 300 m) 6 versenyaő között 
első: Z írng István 52 p. 45 mp. (160 pont) Kerosé 
Sindor 1 ó. 2 p. 22 mp. (111 poai) 

Aa akadály versenyben D'ócsalmrn Cdkssereda 
as első 34 mp. (160 pan), mig Zírut Gyergyésaent-
mlklÓB 35 mp. (149 ponttal) a második helyre került. 

A kombinált ugró és akadályversenyben ugyan-
csak Drócia Iaro as első 208 9 ponttal. 

A női Blanon-varsenyen B reca Bibi Gyergyé-
szentmUlóB 46 mp. 20". aa elfő,  mig Budai Bda ugya-
ncsak GyergylsseatmlSlóa, 1 p. 1 mp. 20" a második. 

A kombinált fu'.ó  akadály-verseny Zirng Gyergyé-
saentmlkióa aa első 309 poat, Daradics András Csík-
saereda a második 198 pont. 

Az ugrásban Marka György Csíkszereda vezet. 
A női futás  4 km. 700 m. versenyében Ronfeld 

Bizsl ÉB Gaál Éva Indultak. 
Kü.ön mag kell em ltonüok a gynrgyótekerőpa-

takl kis székely fiukat  éa leánykákat, de ezek között 
IB a kia Binedek Istváat, akik aaját maguk faragta 
sí-talpakon, székely harisnyában ÓB Bsőttea sroknyában 
vettek réBzt a al-vtriany mindenik fordulójában. 

Zlrug István sport vezetőnek külön érdeme a kia 
székelyekkel való foglalkozás,  mellyel tett légéretét 
fogja  beváltani, hogy: Nápl sportot CBlnál. 

(Csiby.) 

ELADÓ komplett  ebéd/ő, háló és konyha bútor. 
Cím  a kiadóhivatalban. 

Eladó vadászfegyver,  kétosövA 12-es, 
kitűnően lövő, mindkét osöve mess* 
szihordó osokk, kakasnólkűli. 3.600 
lel. Érdeklődni a Vákár-üiletben. 
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— Klnevaaéiek a Frontban. Kinevelték a 

lenjegl íő:dmlveléaligjd nlmlaiastert, Big a C.lkvár-
megyel Front fősökévé  Uimisa Ioan csíkszeredai 
Ügyvédet nevelték kl. 

— Cilkmegyei síékely müvééi kéesltette 
a mirqiiu 1 en megjelenő magyar bélyegeket 
A magyar poala Harihy Miki6a orsiáglásának 20 évea 
évfordu'éjáa  márolus 1-én emlékbélyegeket bocsit kl, 
amelyeknek rajzát a cslkeientgyörgyi asületésű Márton 
Ferwc kéezltaUe. 

_ Magyarok kineveiése a bírói karban 
A hivatalos lap legnlébbl siáma bírói kinevezéseket 
tartalmam ameiybői a követkeaő magyar neveket je-
gy aitük kl. Dr. Gál JJzsef  csíkszeredai ügyvédit al-
jarázblrónak nevesték kl Erdőd, Bsatmármegyet járás 
bírósághoz. A cslasaentmárionl járásbírósághoz M'hály-
falvt  litvánt, Gyárfás  E.emér Istvánt a temesvári, D Icai 
Z»ltán Gedeont a tördel törvénysailhes nevezték kl. 

— Meghalt Aav. Dr. Kadar Forononé. ösv. 
Dr. Kádár F^rencoé ssU:. Farkai Margi:, ho^aia aatn-
vbdas mán, foiyó  évi februar  hó 17 én meghalt a 
budapesti Sz nl István kórházban. — A viru'ó fi  ital 
aaasonyt évekkel ezelőtt valami Ismeretlen bőrbetegség 
lámadia meg, amelyre semmiféle  gyógyítási módot 
nem találtak a világ különféle  klinikáin sem, amelye-
ket a kétségbeeseti asszony sorra felkeresett.  Igy a 
szörnyU betegség egyra puaztitóbb méretekben hatal-
masodott ei egész testen, míg végül a halál február 
hó 17 en megváltotta ssenvedésetiól. ösv. dr. K'dár 
Ferencné 89 evez koraban halt meg. Tevékeny tarsa 
dalml munaaesága közismert volt Lelkesedése ott lo-
bogott mindenfele,  ahoi koituránkóri dolgosni kellett, 
A ssótlee mozgalmat támogatta különösen egéss lelké-
vel. Utolsó kívánsága Is ai volt, hogy meggyötört 
leslét, székely szőttes gúnyájában temessék el. Magas-
Ban képset! egyeniség voit. U ni tanárnő, mint musslkus 
egyaraal pótolhatatlan helyet töltött ba kisebbBégi éle-
tünkben. Kiváló képességű előadó művész vo t. Hint 
ilyen fáradnatatlan  rendrzője a jótékonyságu müked-
veléenek. Szőttes báljai nagyEzerü k zdemcnyezései 
voltak házi pírunk támogatásának. — H bálával nagy 
*eazteség éne kisebbségi magyar közéletünket, amely-
nek naiáoá lelkesetb, k6pzittebh, szorgalmasabb éB 
öatudatosatb munkása ritkán akid. Megérdemli, hogy 
tragikus elmúlását ósaintén meggyazzo juk és éleiéből 
a fajunk  iránti Bseretelre és áldozatostájra példát 
merítsünk. ÖJV. Kádár Ferencsné salll. Farkas M >rglt 
haláUvai Firtas Imre nyug. vármegyei főszámvetó 
leányár, Hjdoasy Kvmácné szül. Farkas Iloniea tanárnő 
ped'g tesivóret gyászolja. 

— Cslzmegyelek sikerei aa E M. G. E. 
Erdélyi Magyar Gaidaaagl Egylet vetőmag ea 
baaúparl kiállításán As E. I ţG E februir  17-21 
koaöti rendezte msg KoloisváioJ nagysikerű vetőmag 
és háziipari kiállítását. A klâll,tist dr. Stáez Pá' az 
E. M. G. E. einöka nyitotta meg. A romániai magyar 
gazdatarsadalomnak szervező muckisa Szász Pal, aki-
nek ez a müve IB bizonyltja a magyar gazdának fe-
ladásét 68 egyre emelkedő ku'lursalavonalát. A nagţ 
érdeklődés mellett lezajlott klá-Iit&íoa vármegyénkből 
is sokan vettek részt, ami a calkl gazda bekapcsoló-
dénak örvendetes bizonyítéka. Az aranyéremmel kl-
tdnteleti cBikl gasdák köaött a következő ntv-A ssere-
palnak.: Fodor Alajos Gyergyóalfa'u,  Fodor Pál Catk-
bomiyó, Gil M>hály Gyergyóaifalu.  Koaán Imre Zsögöd, 
Piai Vencaet Gyergyészárhegy. Ezüst érmet nyert a 
KyergyóBzentmikiósl Gazdakör. — Általát oa feltűnést 
keltett a cilkmegyei báeilpar fejlettsége.  Aranyérmét 
ry r:/K G»l F r-ccoé QieriyfcaBentralklós,  Vampir 
ÖJíáné Csíkszereda és Krls-ó Jiaos Cjlilotmâi. 

— A oseléd adó. A c^eíd adó uj 'ther. Az 
adetttető polgár ujahh megn^OHcü-.asa ez az ujebb 
adóoim. Azért bjszí Uak megnyomoriúíril, m rt ebb^o 
aa ese;b?n nam az adó nhgysfga  a sérelem, hanem 
as aa •-.kpjBz 6i»n bonyodalmas eljárás), ami tenek a 
15—30 li ! dór,ftmnek  a befizetése  körül m'giesf-illl 
h p'i'pnr bliítét H ivl 15-30 lej'Z adóról vsn szó. 
Ennyi összfg.-.  l*v  (hatni a cieiíd^rt. Eü-s be kail 
ccr-rnl rgy kát raster hosnu, különböző rovatokkal 
agyonzsúfolt  legWţert, A retsdtserin», esyet en nyo-
morult kis cs^lűd'vácy^át tirtó még nyomora t»bb kis 
polgár, mint cs=ii;d<»r:.ó eatd» beveaetl «-«rtn-Sr a 
rivatot»!.^ r-rrigf'.pgíbe  * ci^üd-J. T szt» Psomi rusáp 
ta aa ígyeddiiűtn'-i ord t̂o {«jdtlmiseág», ahogyan *r 
az egyot.en t iíve. kis £(2'g4ióleáay nlvess a már em-
lít s'.t kit milţres r<g.st»r3ak u'.vaaatőjábao. A rogl-z-
tsra-)v sg>Bt oa h-üaima^ o'dVán uţy leb^g a polgári 
htitariá^aaV rz as eţvethn kivetett adón»me, mlat a 
bo'ygt a vllágirbia. Eiu áa a r^isatarl h teleaiIstnl 
kel!. Kérvényt kall szírk-sssteal. Egvlk hivtla'oi sao-
bából.a maikba kill BSti'al, anslg lefiiathatl  a 15-30 
lejt. Ei esi havonként meg ke 1 ismíte'ol. Mennyi idő 
Vbaiteség a polgárnak és milyen megterhelése ei a 
munkával amuţyls tu fozzitett  p'naügyl adminisztráció-
nak. Nam lehetne ezt aa adót kivetni, hozzá vágni az 
évi adóhoz és aszal egylttt behajtani. A polgár és 
tisztviselő kímélése egyaránt azt követeli, hogy a 
pénzügyminiszter egyszerűsítsen ezen sz indokolatlanul 
bonyodalmas eljáráson. 

— Halaloaáz. D>áky D?z«ő fakerezkedő,  foiyó 
évi február  kő 19-én, 29 éves korában meghalt Gyl-
meafc&ttln.  Kihunytat neje szül. Bothásy Gizella va-
lamint jjfgypxámu  rokonság gyászolja. 

— Érdőrontái. Tsmáa Farencs, Sssbó Jóisef 
és'írflíi  Mlbály cslkszentmlklósl lakósok ellen erdő-
ronláa oMKi aíjáiáa ladnlt. 

— A nemaetl rahák viselését nem korlá-
t o i a a k . A U az var HápMzöszég nem régiben a kisebb-
ségi mlnlfz  er t d b u l l á r a hozta, hogy a hatóságok rgy 
táncmulatságot csrk azzal a feltétellel  i ngedélyeztbk 
hogv ha a résztvevők nem népviseleten Jelenek m"f 
A beadványra n kisebbBégi minisztérium 0250-1940 
szám alatt a következő ^á'aszt ed a : 

„B nök Ur I 138-1940 ssám alBtt Iktatott ké-
résre válásaképpen a köv«tk°sík«t kc'íöljEk: A nem-
•etvédelml minisztérium tudómétunkra kosta, hoty 
rendeletet adotl kl, hogy a jövőben, amikor külön-
féle  kisebbségi egyesületeknek helyiségekben tar-
tandó bálokra, mulatságokra stb engedélyeket adn«k 
kl, no éljenek megszorításokkal a nemzeti ruhák 
Tlxelése tekintetében*. 

— A p á n i é é r t m e g g y i l k o l t a k egy ö r e g 
k o l d u s t . Mut év október 25-26 ra virradó éjjel 
nltünt Buti] Elek 70 év körüli marosvásárhelvl Illető 
ségfl  koldus ember, akit utoljára Tölgyesen láttak A 
csendőrség legutóbb feljelentést  kapott, bogv n ko'das 
Zö'dl Balo nevű tölgyesi cigánynál kapott Piállást as 
-mlitett éjsiakán, abil megölték. A bevezetett «Iz'gá 
Int gyorsan eredményre vesetett. A csendőrség meg-
találta a ko'duv bu-láját, ame'y a trágya domb glá 
voll eltemetve. Rivld vallntáa u á t vallottak a gyl'tos 
c'ginyok, atik beismerték embertelen tettüket. B j ls-
merlék, bogy a kcldu't m»f-öit-'í,  mert pénat sejtettek 
nála. A gyilkosságot Mo'dován András és egy André 
nnvü marosmegyei cigány kövvtti el. A koldusnál 
10 ezer l t j l ta'á'tak. A gyilkos cigányokat átadták a 
belybtli Ügyészségnek. 

— H ű t l e n e l h a g y á s é r t ha t h ó n a p . Csillag 
Antal gylmeBt lafeós  meg 1932 b^n elhagyta felpségél 
éa két gyermekét. Atör -énvaaék hűtlen elhagyás m'att 
p»rha fogta  Cilllagot és 6 hónapi börtönre va'amlnt 
2000 Ii J pénibüntctéare lielt<<. 

— A ré szegség á ldoza ta . Kl B Risu 50 esz-
tendős tölgyééi ainzony halá'ra Itta magé'. A vizsgálat 
megállapította, hogy halálát Bllohol nérrez^s oVozia 

— A k o l o z s v á r i m e z ő g a z d a s á g i főiskolát 
T e m e s v á r r á he lyez ik . A ' o u.avArl G>rdas4gi A«n-
demUt az őszzel átbe-yeaU T ra svárr.i. Az Akrd a l á ' 
bfsstrvfzlk  a tfmpsvérl  núígyí tembe, mint ansak 
mesőgazdazégl fat  u'tásá'. 

— A k o r o s m á a á z h a l i l o z á l d o z a t a i . MuH 
hé'.en ismét aratott vármr?yénkbf>n  a korcsma gőzében 
á'dozatokra lefő  halál. Nircs?n f«jd*'mr-Bshb  vos-tffég. 
mint a korcsmák baszonta'an levpgójébrn kiontott szé-
kely vér. Háiys-or mu a'uak rá (-zekre a könnyelmű 
?ér poc'^éko ároVr*, amikor ar emherl éle'.ek cBaVu?y 
játéiból pu z u'nak el. C<»k rcért festi  pirosra a drága 
tzikely v.-r a kcrcerra pdi f j^ t ,  mert n> m akarjuk 
megtanulni a m^rt^bot a fczor&kostobán.  N m lehet 
megértetni, hogy mindnvájan pgy n 'gy cJatédoik va 

utk gvoim^kt-l. >m-Hbja ntm Rrabad p j ' m ' s éle-
tére törni. Az alábbi-kb«r két esetet ,'mnk le. Min 1a-
keltőben gyíkod a székely b'cska. E p"dlg olyan 
oknélkül, olyan ért<-l>m nőikül vetemedett gyilkosságra 
térnél, hogy llyint csak a pá"n « á<koiott mérge rtn-
desh»t meg a lea'jasodott »mbí r^en. Az egyik eset a 
következő: K'ss BMa njnádi legény üeyer-bajos do'gal 
iotí iésíre C lkfzfi,(domolosrs  meni. Do'va végeztével 
betart egyik korcsmába. Uelegedett a kályha mellett 
<=s iddogál. A faluban  idepin vo t. V-lami „bonnBsü-
13tt« legények BB'iitén ott töltötték Idr jGket a korcB-
mában. Kötekedői kezdtek az .Idegennel*. Ah? y\<. 
hogy Fzeretettel és kötelező udvtrlaiBágga* bántak 
volna, a roba n°m lá'ott és cem ÍB Ismert ajnádi le-
génnyé', hát CBufolnl  kerd'ák. A do'og vége vrrekedés 
lett. Aa ejnădi legén' I lenyomták a fő  dre, ütlegelni 
kesdték, am kor az sioioteatott hel>zntében tieaVáját 
basználta ób Lies'ó Ardráet o'van Bifr'Ecsítipitii 
szúrta mer. hoty a IHytsIren elvérzett. L^sz'ó Aodrás 
meghalt. Ő sem (udjt miért h*lt meg ís a Pterenc-ét 
l<>n ajnádt Ug-ry atm <udja miért 'e t gyllkoesá. — A 
másik eset s m IC öcb. Ai is Icrctrábpr szl>'^tett 
m-( . O t Györitv Mátyás madarast er.iőór, K'BH JI- O 
18 év-^s legéaykét s«u?U iţyoi N m valami kornolv 
ot ml tt. A korcsmába betért legénykék .c'ufoltodta-  " 
•ís erdőSrre'. A c~<of!>'ód̂ s  abból á'rlot', hosy tirs'dcás 
közbon a lpgtuy k ártatlan m»2j 'gyséseket tet t 'k 
»-dőőr .«z-r-rlmi életére. El'** «ot hhoz. bozv K 'p 
Jtnos él>-tév̂ l fli»fa  n — Wird^kéí eset megdábheető 
valóvá?. Fiatal életek pu'cto'uak el «miatt a vtd ágoV 
ós söté\H'g»k mlitt, amelyekkel >zem^rn u;y látíilk 
n-m tuduik errdm nvoaea iz^abi Hisl'ni. 

— H á r o m c r i n k e r e s z t ü l a k ú t b a n P . 
L jos"é 55 fiies  gyer«vó f»lvl  aţ.asonţ m riip'.' 
< JujÁból. a t u : fíőtli  f  l ' u í i o t jpjí-s fa'-jon  m g 
csúszott és f  ijjel a t utb1» r-ftr.it.  A aseri ncsétlrn asecory 
három ^rán keresztül ordi osott d< s>nkl nem hallotta 
mag kétségbeesett Mált?z4<?át. Es'efVé  a trunVá^ói 
hsztlérő fii  kttreBéss-* Uda ! t ^s at találta m^g éd 'S 
nnyjá«, ak'.b n már a'ig vo't é!ot. 

— Feljelentette a Siculeni-i biró 0 >i 
Pál x Cilkcadafalvi  körsé.i bíró hÍ7»ta'oB utoa jelnn-
«•®8t tett a csendőrségen, hogy R 'z^gb Fii x tekin-
télyes gazda állandian és r rdsz^r^B'n Izigat ellene 
a fitlubsc  éB a lakósBágot BZ elő járóság rendelkezé-
seinek végruhaj'.ása ellen bujtogatja. A nyomozás során 
megállapította a csendőrség, bogy a panaszos köaségl 
bíró és a gyanúsított nagygazda közeli rokonok. Évek 
éta ellenzéges viszonyban élnek. 

— H i t h ó n a p v e r e k e d é a é r t . Antal István 
eylmesl lak ós ellen e járás Indult, mert Vereocsan To 
dort olyan «u'yosan bántalmazta, hogy sérülései hatvan 
napon Inl gyógyultak. A bíróság most mocdott Ítéletei 
aa ügyben és a verekedő Antalt hat hónapi fogháira, 
2000 lej büntetésre éa 6000 lej kártérítés megfla  Mé-
zére ítélte. * 

— Nem szabad oladnl a lefoglalt  tárgyakat. 
Virág Sándor gylmaal gazdinál adiban különféle  tár-
gyakat lefoglaltak.  Miután a ga.d. « lefog'alt  ttagya-
kat eladta, eljárás bdu'.l ellene és 3 hónnpl e zirásra 
itállék 

— Lapia Csendőrségi jalentés ei«rlnt L<»styán 
Gibor cslksz ntMráisi la^ói házába balört«k s a fÜBtről 
ety f'l  dl-ziói e'lop'.ak. A cyomoa tB rorán az ellopott 
hasféléket  B r h Ju iánnánál megtslá'ták. 

— Feljelentés verekodea miatt. Farkas Ja-
kab dltról Inkós Mlvleniést tett Molnár Jizsef  Antalé 
és Molnár Ferenc Andrásé i-llen, akik olyan Bulyo^ 
bántalmaztat, bogy BI okozott Bérüléaek 20 napor. ju\ 
gyógyu rak. 

— Mi'nár litván gyereyóujfalvl  Iakóa a fiával 
meşterie D áfc  S^odor neiü sógorát, akivel valami 
fö  d mla'tl vltáa ttgybői klfo'yólag  haragot! tartott. 

— Megloptak. Z ók Jósaof  dáafalvl  fuvaros 
Brassóból árut frá'lliotl.  A sarkéren elaludt, mikőiben 
fgy  köteg bőrt 20000 lej értékben elemeltek a sza-
kéiról. 

— Életveszelyez fenyegetés  Csenderlk l ona 
aaépvlal lakós I'ma nevü testvérét eletvesiélyesen 
megfenypgettp.  Följelentés folytán  került as ügy a tör-
vénycikk elé, amely Csecdarlk Ilonát 8 hónapi bör-
tönre Ítélt?. 

— Szövetkezeti Csalad. A Hitel és H mgya 
Bzövetk»Beii központok kltdâsfban  magjelenő .Siövet-
keseil ÉriBaiiő" in ,Szövetkezét szöveik&ieil szak-
lapok rvl 9-az:r 8 o d ilon megjelenő .Ssövetkezatl 
Cialád'-dai lő.lteiték lapj-ii terjedelmét. A „Szövet-
keieti Család" ugyancsak a szövetkezeti eszmét hiva-
tott a közönség saélesebb rétegében propagálni z nem 
annyira a szövött' z tl vezetőknek hanem inkább a 
szllvetkeaetl tHţotnnk PZÓI. 

— Aa Erdélyi Korpát Egyesület Calkaaéki Oaatátya 
rendes évi kázeyüiéao márelna hó 3-&n, TAsárasp dálat&a 3 
órakor loaz az Ipirieatalet Kissiaójfcba*!.  tkevéa jalantkjaéa 
eaetén rairolas hó 10-éű, a^yanabbua az IdApantbaa a meg-
l'lentek számára va ó t«kln'-et nélkül. 

S P O R T . 
Febiuér hó 24—26-én leaa Merourea-Cluo-on 

a BBflkelyföldl  kuva ai-veraenye. 
Siéko'yadf«rh?ly,GyeKyÓBi5Dl.mlkló->1Sep!llszentRr8r(ty, 

llirosvásátűely és ('alksz <reda közit- fdbraér  hó 24 — 25-én 
Írsz a .«zokásoa évi szokflyiüidi  kupa veraauye. A kapa var-
ai nyan kívül brassói B f.  K torina e^yealiUt két ngrój* la 
részt veaz. ü i orBzágos al-szöirattég képrlaeletébeo Székely 
Oéza a B. T, E vezető tagja vezeti la a versenyeket. 

Fotó-versony szombatoa, febiuâr  hó24-én d.u. iél 3 óra 
ktzdettrl a «Dta hkznál. 

VU'ics kló verseny VIMÍTDIP, líütoAr 25-én d. B. 10 óra-
kor a HtiW l ö ny^kéa, — lîjţ ó-Víra.jny rssá-nap lebraár hó 
2.'i-én dé'nt&n 3 ó akor a butában. — UelApM-díj minden ver-
senyen 15 luj. — Éta uk és melng t>a a házüjn kapható. 

20Q0 lej jutalmat adok annak, aki 
nyoiüurd vezst t-naak, ki uj barna bór-
kaliá omai (báránybőr bMlósas fórfikabái) 
kint az üzletem ajtójából, egy óvatlan 
pillana'ban leakasztva ellopta, február 
16 áo dólelótt. 
B. Orossberg Franciska rőfös  üzlet 

!—a Merourea Cmo 
KIADÓ  áprilu l-re  a Birtha Qéze-íele  borbély-

üzlethelyiség.  2—3 

Eladó egy jó karban levő gépgyári 
lencse triör. Érdeklődni lehet a osik-
somlyói fogyasztási  szövetkezetben. 

I 
I 
• 

1 ÉRTESÍTÉS 
An-;gyérd mü vesókasöaség zsivez 
Aulaiéba ajún'om, bogy sikerült a 

ZEISS SZEMÜVEGEK 
kizárólagos kep.Mselatét Cstkmegye 
egécz területéra megszereznem. 

Bsvb»n értQB'.tom a n. é. közönséget, hogy 
brllllánz-, gyémánt-, törmelék-arany-, ezOa őt, 

.stb.-t iKDinagas&bb á-on veszek. ^ B h 
9 1 V K I Î 9 & B V O 

órás, ékaiercaa ás lauieréaa, Oaikaaareda-M.Clao. 
4—4 (Dr. Hlraoh •aanatorlnmmal aaemben ) I 

I J I O O C X X X X X I * * * * * * * * * 

MODELL KALAPOK 
tla naponként uj formák  slsii 
árban, a o g M d a t b M ő k 

VBNCZEL TANÁRNÉNÁL 
Ugyanott kéaKUnek mlndon-

• nom« i61 kalapok s i i i m á t 
l anyag kenáadáaával. Katasak 

átalakítása a legrövidebb Idő aíktt. 
Marurea-OlM, I. G. Bratiann (aimmá-
alnm)-neoa lia. aa., a tőrkás kőielében. 

V«Mt MII a n w ü l H n . H m n t « « 




