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Királyi szavak. 
„Az uj alkotmány  a nemzeti kővetelménrek 

kielégítésének  egészségen  srúkrégérietébél  fakadt. 
Az ér, valamint ama tanáosedóim  lelkiismeretében 
érlelődött  meg, akik  feledhetetlen  Atyim mellett 
a mai Románia megteremtői  voltak. 

Hozzájárulás  végett  az uj alkotmányt  az or-
a rég elé terjesztettem,  amely olyan lelkesedéssel 
fogadta  azt, amely örömmel tőtfőtte  el srivetaet 

A Legelső  ragvok,  akit  ez alkotmány  kötelez 
és népem javára Leg elfő  őritője  leszek  ennek ez 
uj alaptörvénynek• 

ŐFELSÉGE  11. CAROL KIRÁLY 
* * 

• 

1938 február  hó 27-én szavazta meg az 
ország népe csaknem egyhangú lelkesedéssel 
as uj alkotmányt. 

Az uj alkotmány II Károly román király 
boleseeségét hirdeti, ö ajándékozta meg aa 
országot az uj alkotmánnyal, amely sorsfordulót 
jelentett aa ország minden polgárának életében. 

A szemünk előtt vannak mép az akkori 
idők, amikor az oraiág belső rendjét teljeB 
fe!forgatással  fenyegette  as az esztelen poli-
tizálási járvány, amely megával sodort minden 
józanságot. A katasztrófa  elkerülhetetlen lett 
volna a Király bö csesalge és kemény keze 
nélkül, ő volt, aki kellő időben felismerte  a 
helyzet komolyságát ÓB oaelekedett. — Egyik 
percről a másikra rendet teremtett. A gyüiőle 
tet hintő .politikusokat" vissza pararcsolia az 
árván maradt szószékekre és tanítói katedrákra. 
A gyűlöletet okádó 73 féle  politikai p rtot 
egyetlen toll vonással megsemmisítette és az 
ország belső rendje biztosítva volt. 

Einek á~böioj királyi cselek vésnek u-ádO' 
dik évaa fordulóját  ünnepelte az orBzág népi) 
február  27 én. — Ünnepelt a kisebbségi ma-
gyarság is, jó szívvel és as Uralkodó iránti 
megbecsülés őszinteségével, mert az uj alkot-
mány megszületésében valóban sorsfordító, 
államépitő nagyságot lát. 

Jézus és a hütelen lélek. 
6. Noatelok, da ta elfordultál. 

a) N Esteiek s állandóan néz ek éB szemmel tar-
talak, mezt enyém vagy. Értékesnek tartalak, sokba 
kerültél nekem, aaért nem vagy köaümbös eléltem, 
Ha már a gaada aaeme a köamoadáa aaerlat hlalal|a 
a Jósáéitól, ugy én aaememmel meg akartalak a meg 
is akarlak tartani, nem azeretnélek elveszíteni. Tudd 
meg, hogy állandóan figyellek  téged. Aaért szálltam 
a ksreastre, hogv magasabbról láasalak, ahonnan masa-
fz-bbre  esik a kitekintés. As oltár sz .trányből fo  yton 
nézlek, vizsgálom lépteidet, tetteidet. Láttalak, amikor 
még nem voltál e fó  ddn. Láttam, mint BzövődiJtl tes-
ted anyád salve alatt, láttalak, mikor első könny pergeti 
végig zaempliládon, mikor e Bártekére léptél. Láliam 
életed minden n»p)át, melynek measza voll még haj-
nala. Néatelek, amikor gügyögni kezdtél, amikor Járni 
tanítottak, (éh hánysaor estél el s sírásra fakadta), 
láttalak, amikor tanultál, Imádkostál, temp'omban meg-
jelentél, de láttalak óbl mikor engedély nélküi azüleid 
pénzébea nyúltál, mikor elősair mélyen eleBtél aa élet 
uton, aaóta jaj, hányesor megismételted aat I, láttalak 
a roass barátaid közt, a veszéiyea helyeken, láttam 
aijas terveidet, a nemtelen esaktaöket, mely eket igénybe 
vettél, láttim dlaom-dác onodat, de a aaánom-bánomo-
dal, láttalak irgalmaznak, de kegyetleaaek la té»ed, 
láttalak egyedül titokban a nyilvánosan 1«, láttalak 
jónak, mert az ls tudsz lenni, de láttalak rossBaak ia, 
Bz •memmel mindig besaéltem, Baóltam hozzád, hívta-
lak, hogy megmentselek, megtartsalak. 

b) De te elfordultál,  Miért nem hajoltál felém, 
mint D'zmis, akkor b «llhattad volna bo'dogltó Baavalm; 
mién nem néstél szemembe, mlut eaaot Péter, akkor 
azonnal Bírva fakadtál  a megtértéi volna ? Miért kelleti 
a baloldali Gaaatátaaael elfordulni  tőlem? Hasa a 
javadat akartam, mikor utánad Jártam éa tekintetem-
mel klaértem életed pályáját A czuaya Judáa fordalt 
el tőlem aa ntolaé vacsorán, de aaomoru lett a kővet-
koaményo. Julláa apoaatata la mérgeaen a gúnyosan 
hátat fordított  nekeai, blaoayára aat megbánta. Mert 
nekem nem árthat aeaki, oagem már aem bánthatnak. 
Akik pedig aa aayaaaeategyháaammal aaembo aaállnak, 
ellene fordulnak,  ások mind a kőzalklába vágják fejü-
ket a elhallgatlak. Elfordultál  tőlem, mikor roasaat 
tettél, aat goadeltad, hogy aem voaalek éaaro, pedig 
eléltem uiaca Utak. De még ia vltuo fordítottalak, 
pert «M(b bajba jutottál, h t u t a , falím  fordultál 

Később saját károdon ráJŐBz arr», hoţy nem jó czél-
kakaanak lenni, mindig torognl, Inkább mindig felém 
fordult,  aki tudok s akarok rajtad segíteni. Tekintetem 
-lől nem térhetsa kl, saemem mindig rád vigyáz, min-
dig n'z'ak. Addig lehetaa nyugodt a boldog, mig nAalek, 
mert addig törődöm veled, meri látni fogom  a akarom 
aa ntolaé forró  könnyet szemedben, hogy egésaon 
*n-ém légy. V.  Réthv Apollinárisz. 

A magyarság a ftzigazgatásban. 
A napisajtóban n.hin? nappU easlőit kit hiva-

talos b'r Jelent meg arró1, togy az lg izságügymlnlsz-
ter 7 kisebbségi ügyvédet járasblróvá, Illetőleg törvény-
széki segíd'iirórá nevezett kl. A kinevezőitek egyrészo 
már el la foglalta  uj állását és ezzsl, ha nem Is kapu, 
de ssük rés nyílt a romáu bírói testület eddig r, zirt 
termeihez, a kisebbségi magyarság számára, Az ese-
mény taglalásába Időszerűtlen volna mryabbea b:le-
bocsálkoziuak, blsaea nem tudtistó, hoţy egy uj és 
m'gértőbn eljárás közelségibe jutotton* vagy t> hót 
magyar bíró kinevezése a azóiá^bali f-cskét  píidátn, 
amely tudvalevőleg egyedül még n̂ -rn jn'.ent tavasat. 

Snmbelyezve a hét magyar fluveiuber  bírói 
kiaev9aéaét a köael mu t évek zyelvvlajg.Mval es tö-
meges tisztviselői olbocsát-^ával, BBükségktppau elfőj-
hatna a kétely, da éppen mos*, az uj aikotaiaby ilhir-
detésének kél éves fordulóját  ál talán jognak lehet 
hinni, hogy a romániai Migyar Nepköaösaóg szilárd 
magatartása éa a kormányait mezartesa uj korszakot 
nyit iz edd g Iránytalanul tévelygő flital  m-gyar crtel-
mUegek "lében. 

Aa orsaág alkotmányé cs&k egyelő jogú és 
egyenlő köteleaettségU állampogéroka*. lsm*r. Mindsn 
polgárnak maradéktalanul eledet keli tennie kötelezett-
ségeinek, ds ugyan ekkor élcie ls kell az skaiin.tny 
bsn biztosított jogaival. Es nem kisebbségi óiisj és 
többségi eegedmény, bau»m az or-iz»^ nyugalmaar.n 
egyetemes parancs». AVI vísi- i n roüL katoaa-ruhst 
éa elhozna psnzât az állami adóhivatalhoz, az joggal 
remélheti, bogy állempo jogait aem állitjik függő 
viszonyba népi erid^tevei. Mikiink, magyaroknak rógi 
jo^os klvánságuek, hogy fő  > g s n.' .^yarlakia tdriiisto-
ken számarányunkat megillető msjjy^r származású 
köztisztviselőket neveséén el. Ki»,vetett módot ugyan 
esi az elvet hirdeti Vaids Voevcd fá:dor  dr. királyi 
tanácsos, a N. U F. eltükének Ismert „Numerus va-
lac'dcua" elmélete ia. Nos, ha a románság «rányos részt 
óhajt elfoglalni  a közigazgatásban éa általában az élet 
lissaes területein, ez vitairatai'&n joga ós lehetősége 
marad, de ugyanakkor a kls»bboi?ni állampolgárom ido-
»ágő jogalt aem íehet tagad iaba venni. Eat aa Igazsá-
got nem lehet és uem ezsbad az erő es számbeli 
fölény  Memsaögéből bíráltunk, nem szabad aeérl, m.-rt 
az erő éa aaámbell fölény  csak lehetőségeket ad, ds 
valamely jog forrása  nem lehet. 

Romániában a külőnböző kormányok munkatervei-
ben állandóan szereplő faiadat  a közigazgatás egy-
szerűsítése, meggyorsítása éa pon!03ahbá tótele. 0 yar, 
minlaaterl rendalkeaés ls megjelent már, amely eiő.rja, 
nogy bármely közigazgatási tarmé.-zjii korvóoyt, a 
benyújtástól számított 30 napon belül el kell Intaznl 

A magyarság réazv stele a köalg<tzg>>tásl>an ezt 
az ellntézéBl folyamatot  rendkívül meggyorsítaná, tehát 
voltaképpen komoly éB értékes ssolgaítutás volna az 
államgepazet zavartalan működése aaámarü. N izaiik a 
kérdsat egészen kozálról. A flstalabb  magyar nemze-
déknek már elterült — többe kevéBbbé töíelatesan — 
elsajátítania aa államnyelvet, de a régebbi nemzedé-
künk a nyelvtaculáB nehéaségeivel már nem tudati 
magblrkósol. Aaok, akik ezekkel a româuuî nem tudók-
kal szemben a törelmetlonaág aüáapoatjára hoiyozked-
nek, elfatejllk,  hogy két évtized csak egy pillanat egy 
oraaág életében éa a megváltoiott kcrlilmenyek kuz.i 
jutoll kisebbségek éltjsubb koroszt̂ lyni f ixára  a 
m«gélbetés kérdése olyan súllyal lépstt f.»l,  űm l̂y aem 
dől, sem lelki energiát nem adott a uyeivlanu.ásra. 
Bitói eltekintve ez a nyelvvizsgára rendelt ia fdgyeiml 
uton eltávoltott kisebbségi tisatviselő kifogást*!*b 
tisalviselőaek blzonjult. — Kiatuibm^u, hogy a voit 
Osztrák-Msgyar Mjotrcbla közigazgatása a viiag egyik 
legtökéletesebb gepeaete volt. Miért? Njmciak aa al-
kalmaaott tlsatvlae'ők rátermettsége és becsületessége 
folytán,  de aaért ls, mert aa államhatalom gondos »a 
ügyelt erra, hogy a kisebbségi vidékek közigazgatását 
lehetőleg olyan elemek Intézzék, ablknuk nyeivl éa 
vérségi kapcsolatai vannak a n -ppal. Ezért VOÍI cirlli-
betűa fellraa  a aágrábl császári ea királyi postahivatal 
homlokaatán és aa oaatrák-magyar bankjegyeken eaért 
uerepelt a .Jedna kornua* vagy „nna coroana". 

A romátdal Magyar NspMzösség vezetőséga egyet-
len alkalmat sem mulasetoit el, hogy ennek a lermé 
aaetea népi Jognak érvényesítései kerMalüi vigye. 
Tette és tessl eat nemcsak ez'gornan vett magyar 
érdekből, hanem flgyelemmal  aa állam érdekére ls. Ai 
államhatalom caak igy lehet fetlétieu  ura a ha yaatnak, 
ha a kdalgaagaláa tökéletes éa mogblshaté gépeseinek 

Születési évfordulók. 
ö(századik éve, hogy megszületett Hunyadi Mályáa. 

1440 február  havában Kolozsvárt látott napvilágot 
Mátyás az igazságos, Hunyadi Jánoa éa Szilágyi Br-
zsébat gyermeke Az ev'orduló emlékeaeteB aaért la, 
mart Mátyás aa a nagy képiaaégü uralkodó volt, aki 
mlLdenml löhbra bocsUltd a Ssellem értékelt. A ma-
gyar király udvara Mátyás Ithjében gyülekező helye 
voit az akkori mllvait vilá< mladao müvéaaSoek. A 
ronsszáuz estoiéltó! átitatod lelkű Uralkodó tárt ka-
rokkal fogadott  minden tudóst, f-stől,  szobrászt, dal-
nokot és oly cazd-gon jutalmazta őket, hogy hire 
betöltö'.td az eg<saz vllá;o!. Mátyás alapította as első 
pjzsoayi aţvalemei, a hiras Corvloa könyvtár meg-
oremtisévdi a budai vár a világ érdeklődésaoek kőaép-
ponsjálja került. Mátyás igazságos uralkodása a nép 
ajkán íb bevonult a magyar nép lelkébe éa ott örök 
nyomott hagyott. Él?'e hatalmas magyar birodalmat 
terjmis.t, aauly haiala utón gyenge emberek kezében 
gyorssu zuhi-,t Mohács filé,  abo< elvérzett a nemzet. 

Mstyás kirsiy ssüieséBének 600. évfordulója  alkal-
mából Hort-iy Mi?!ói, Magyarország kormányzója, a 
Korvlo-rand oagymsjt^n, sbudspeati királyi palotában 
vacsDr in láHa v^ud^gül a raod tagjat, akik tudva-
levő;^ Mií>-,rorsaag legkiválóbb tudósai ésmüvésael 
soráaol kerillt ií kl. 

A vac-or^ alkalmává! Taleki Pál gróf  mlnlsater-
tiinjí, aki uurópal hirü tudós, besaódet mondott, amely-
b n máltatta M »ty»s kirá y nagyaágii és uralkodói 
érdemeit. Tdlekl gróf  mialszteralnök hangsúlyozta, hogy 
Síályás kirá.y uralkodási alatt Magyarország a rene-
szánsz korának egyik legfontosabb  áliamal köaé tar-
tozott. Mi — foiytţttţ  Tdlekl miniszterelnök - aa 
európai aép.'k lsmat uj szellemi átalakulások előtt 
.tllaaak. A poli'ika1., gHzdasâţi ég társadalmi váltoaá-
hoí, am^lyijtei viî-.ţ ker' szttii t eg ', a világháborúk 
oiőkiázüíetsl, <.'r!»?i európai Mváitoz- k̂ latacatát keltik, 
•iiaeiy átvül'.bzssok uj l̂ orsK jkot nvltuak mag. Mind-
aicogálttl még sokáig várai, amíg ez aa álalakuláa 
végleges Rlakot ölt. A XIX század háborúitól eltérésű, 
atneiyskgek cslja ez ft'jyaţi  haszon voit, a XX. száaad 
bizonyos egyeoaulyt r/s. A tudós összefoglalásokra 
törekszik, as író álta.ánoa értésB «gyszerlibb éa embe-
ribb eszméién küld, a művész uj Irányi akar alkotni, 
aa Ifjúság  pedig uj iövór.s vágyik, amelynek mélyebb 
erkö'.cil alapjai legyenek. Uj viiágfeltogáaok  kialaku-
lása foiyik  napjainkban, amely jórészt a szeileml Javak 
megölnél tartj<t szem 9lő.t. A moBtani ujjásaflletéz, 
amely klalaku óbm van, már sokkal saéleaebb keretek 
között történik, mint az ötsaáa év előtti kor ajjáaattiotéoo. * • 

• 
Eiben aa ótben van négyszázadik évfordulója 

JánoB Zdgmond Bziilet-is^usk. Jsnoa Zdgmond erdélyi 
f;j-ds!emnek  kora, a világunk. Az ő ural-
kodsaa alatt mondották kl Erdély földjén  a vallás-
s?atisdsJ>got. Ő volt a világ qISŐ uralkodója, aki n 
valláK ŝ<>bad-:ágot blz'ositoit). A tot dai országgyűlés 
J inos Ziigmond tâmuţ uásávai 1567-ben mondotta kl, 
b'j;{y E daiy fidj^n  itlcdso viUadt szabidra gyako-
rolhatanir. Ezz sí cnssz^ jovőba látó lu^zkedsaael 
Krdily m!cd)o időkre a s'.ibadtágok földje  lőtt. Eonek 
íödzönhjv.o ftij'ódíaét.  Az eţymfts  mellett éiő napek 
tu íury'id BZübadságánói aőtt ki az erdélyi sziliemnek 
az a kUIDaleges ize, amely talltve volt alkotó lendű-
lőttel éa teremtő erővel. 

Es a nsgyszáz év->a történelem ihlesse meg a 
mának civakodó és türelmetlen világát. Taklnlseu vIbszs 
nag S21Z 3=<t9adővel ebb= a k?mdny erdsiyl múltba 
is Já;sa m -i abban ennek a ióldaek Bzeut hivatását, 
amely mir uvszacidokkal ezelőtt dz egymás mtlletl 
élő aópek lelki szabadtáiábau tuláita meg a szellem 
fij'ődaaéaek  is nagyságáiak útjait. Azt az utat, amely-
től a mai n>m^ed?a ntjny ra leiért, da amalyhes viasza 
k l̂l fordu'joo,  ht 'iám akarja, noicy belepusztuljon a 
<yiTőlet pusz.itó tli^he. ErJ-tly földjének  törvénye az 
egymás m';liMt élő aíp^k jziDad fti]ód;sének  bizton-
sága. Aki máskéat c-jeie'tsaik az a történelem ellen, 
Erdély foldj9  ellen doigozk. 

Mult hét. 
Ismét haazéltek t háborús országok vezetői. — 

Cb>m'>er'ain i>o;ol mlnÍ3ster9lr,ük megismételte Anglia 
háborús c lkiilizâ-eU. U tazád; során ezsket mondotta: 

A n-'msetl szocitiizmus két irányú célt követ: 
Vagybrllánia megsemmisítésit éB aa uralmat a világ 
f«leit.  Bz >ket n nf  tnze'l Bsoclállata kormányzat a Fehér 
Köoyv előszavában, valamint Oibbela Január 19 iki 
bsacédsben ba la vallja. Ml eaael Bsembea a német 
világóráiul törekvés ellen harcolunk, de nem törünk 
pgyetíen nép fűggetlenaégére  aem. Htrcolnnk az irt, 
hosy »a európai életben halyreálljon a blalonaág, meg-
szűnjenek a támadás állandó vesaéiyei, harcolunk a 
jogtalanság magsaUntetáaéért és meggyőződésünk, hogy 
cáljalakat el ia érjük anélkül, hogy rabigába hajtanánk 
máa népeket. LegelaA sorban viaaaakell aaereanüuk a 
osah éa leagyel ng(dtlsuég«t. Máaodzzor biztoaitékát 
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kell kapnunk erre nézve, bogy Németország fogadal-
mait meg ia tartja. A Jeienl»gl oâmel kormányáét mel-
leit nem lehet • jövőbeni biztonságról beszélni. 

Kantán Chamberlain a háború utáni tiurőpa újjá-
szervezéséről beszélt, kijelentette, hogy es a többi 
európai állam bevonásával fog  megtörtérlénnl- A béké-
nek elsó és legfontosabb  záloga a lefegyverzés.  A béke 
helyreállításaink nagy munkájában Namelonzág többet 
tehet, mint bármely máz nép, mert hiszen annak zzét-
rombolásában ls Németország tevékenykedeti leginkább. 
Amint a német birodalom kéfznek  mutatkozik, 
bo;? sligié|Ji bliaayhikokkai támassza alá 
jóakaratát, megfogja  lá-nl, hogy a többi népek készek 
lezznek segítségére sietni abban, hogy legyóaze gazda-
Bágl nehézségeit. 

— Hitler vezér és kancellár a nemzeti sscciállsta 
párt alap lázának 21-ik évfordulája  alkalmával beszélt. 
Biszédat a namaatl asociatiata part alapítására való 
való emlékezésével 'lezdte és kifejezte,  hogy a nem-
zeti esoclállzmus óriási mérető újjáépítési munkát vég-
zett, sokkal nagyobbat, mint a demokrata államok 
államférfiai. 

Nsmetorsaág ellenségeiről szólva kljeientette, bogy 
ugy az ország belsejében, mint kifele,  állandóan a 
tehetetlenség ellen kell harcolni. Tehetetlen emberek 
kormányozzák jelenleg a fold  legnagyobb reBzet, akik 
még saját országukban Bem képesek a muakanelkttil-
séget leküzdeni es Ilyen semmi emberek beszélnek 
Európa u.ijáípltósérői ? Estk hasonlók a régi N mel-
orszag von dsmokrala vezetőihez, akik sslnlén ssOnet 
nélkül as ország ujjáéptiesai hangoztatták. Az újjáépí-
tés tényleg megvalóBU t, azoabjn nem áitalur. Az a 
harc, amelyet el kellett kezdenem — folytatta  H tier — 
a verzallasai békeBzerződsBnel megnyilvánuló tzsiiem 
es felfogás  elleni turc. Ma Ismat eszel a szellemmel 
találjuk magunkat Bsemben. Jan Chamberlain éB mi 
köabtn egesz ladla és Arábia tiltakozik aa angol ura 
lom ellen, kijelenti, hogy fegyverez  erői kell zaembe-
állltaci a német vllágoralml törekvések ellen. Bzsk a 
közhelyek talan hatásosak lehettek 1918 ban, akooban 
hidegen hagyják az uj Nsmelorázágot. 

— Már keadetlő. fogva  felemeltem  szavamat arsai 
a felfogással  Bzembtn, amely szerint a xiíágon ket 
áilamceoport volt. E^yik csoport kezeben van minden, 
a má.M( semmivel sem rendelkezik. Es a kapitalista 
p'u oSratltus felfogás  m-g kell Balirj ík. As Isten nem-
csak aa angolok ssámára teremtette a világot. 

— A namet követeiéaek rendkívül szerények 
voltak ás eisótorban némát elleitér biatosltasára vonat-
koztak. A német nép nem fogja  engedni, hogy elet-
teret meţcsonkilBâk. Enneu aaelelternek határain beiül 
semmifele  Nsmetorssag el.eni fanyegetest,  vagy politikai 
komniniCiót nem tűr el. — Hitler hangsúly oata eaután, 
hogy a cérnát birodalom eiien fog  áiinl a olokadnafc 
es hogy a nemaeiköri h?lyset ereaoetó.n megvadosott. 
hijSittíét Luther következő szavaival fejeste  be: .H> 
a vitag tele van ördögökkel, akkor ls győzt i foguuk.* 

— Cnurchlil angol haditengerészen miniszter be-
nyújtotta az alsóházhoz a brit haditengeresaet „jelke-
pes* költsegvetéaet, amelynek szimbolikus öaezjge 
100 font:  Az eredeti összeget a háborúra való lekln 
teltei titokban tartják. A miniszter ebből sz alkalom-
ból iastén nsgy beszédit moadolt, amelynek «órán 
kiemel le iz aagol haditengerészet fölényét  éa meg-
elegedeBét fejezte  ki aa eddigi háboius eredmenyek 
fólösi. 

S P O R T . 
É p t s e f b e n  r e z i d a lél®lc. 

Lezajlottak a mgy események. A székelyföldi  várme-
gyék sportoló Ifjúsága  ezévbei aktánk találkozott. Ml láttak 
vendégül őket, a jövendőt, a aportok levegőjében aoélozódó 
Ujuaágnnkat, h gy a verseny nemes lendületében gyönyörköd-
lUnk obenbük. 

És jövének mes?ze földekről  ifjak  és véu^k vegyesen. 
Jöf.ek,  hogy tanúságot tegyenek. el,bea, kl aub:n va'ó 
já'taaaágáiói adjon azamot nekünk jámbor közönségnél, aki-
nek felaiati  nem egyéb, m n-. a megértő szeretet zenéjének 
szoigá tatása az ilju hősök erőlködéseihez. 

Ezt a zeuét podig ml mindenkor a legmelegebb együtt-
érzéssel szalhtoltuk. .1 sportok Iránti kornak ébredésétől ott 
ál.ottunk a bölcső m-llett. Ringattuk a gyermeket éa hittllok 
egészség»» fej'óaésében.  Vallottuk az ép testben ép lélek lakó-

cimü nevelési osatakiákásuak Igazságát. .Sokszor egy egész 
világgal kellett szembe nézni, amely görcsösen védte azt az 
ál á-pontját, liogy a sport. uilut tömegnevelés: oikk csak arra 
alkalmas hogy minden komoly munkától Irtózó, tukergö hí j -
lamn iljuiágot hozzuu kl. A versonyn-k rekordokat hajhászó 
óiilUtéoeu, a versenynek ide-oda sétáló léhü-éxében nlnosuuek 
meg a lelki felaesz.tés  komoly adottságai. 

Nekünk ennek a n mzedéknek küzdenünk kellitt ezekkel 
az előítéletekkel szemben. S épp;n a-ért hirdettük, hogy a 
apoitbk körül való Ul4lkoz4sb*n ntld uz & léoyífg,  hogy Ud< 
várhely a nagy ugrósáno 18 m. és 20 oent.méteres távolságá-
nál törje kette a hátgerlnoét, hogy a lövegében összeomlott 
( sikinegyét a löld/eercezéa rekord pillanatától egyenesen a 
hidcghazba szállítsák Nem. Ml azt képzel Ut, hogy izeknek a 
versenyekntk egész mozgó ka.önltményo magában kell h >r-
doszt az uriságnak, a iportokon nevelődő t lovaglasságnak 
minden szépségét. Egy Ilyen a Hargitán átvonuló téli kQ.bn.t-
ménynek olyannak kell lennie belülről ls, mint a csillogó 
februári  télnek. Szépnek, egészségesbek A léleknek la köze 
van ezekhez a versenyekhez nemcsak a sítalpaknak, 

Minaezekel el ke'lctt mondanunk. A rendezőség nem ls 
tud arról, hogy vendégeink egyik része az ellnaulái estéjén 
milyen gyalázatosan viselkedett járókelőkkel szemben. Lehet 
hogy ép .en udvarhelylek voltak. Az Odh, ielaésü 3-aa 4-es 
gépkocsikat és az Odh. 20 as Autóbuszt boldogították ezek a 
bihaioBulogdi lootball csapat nívóját ls kompromitáló emberek, 
akiknek mentésére nem aereallnk egyetlen jó szót sein. 

Alábbiakban meg van liva, klhogyan és mennyit ugrott 
azokon a satal sánookon. Térnék gyönyörködni bonnak, mert 
ml caak könnyezni tudunk ason a képen, amelyre as Ideeaődl-
tett sportoló fiatalság  egyrésze kivetített* épnek látszó testé-
ből a maga ronda lelkét. (SzerV) 

OlAKOK A HAVON. 
A mait hét csütörtökén vidám fiak  ssjs vata lol a Suta 

hétkOuapi csendjét. Hint nyüzsgő hangyacaapat vonult kl a 
glmaástom lijaaága a havas völgybt álla Nagy Beaaé toioa-

tanárral, hogy tanul logyensk a házi sl-vaiaenynek, «milyen 
minden oaatály bőven képviseltette magát. 

Fontban 3 órakor 47 versenyző sorakozott fal  a mene-
dékháztól pár azái lépésnyin, a lényképéasek ostroma kOse-
natte. Három osoportban indultak korszennt a fiak.  A tutó-
verseny amelynek pályája megkerülte a Suta-erdőt, jóoskán 
magában foglalta  a mülsslklisi la, amely a táv nlolaó szaka-
szán alapos próbára tette a versenyzők „rugalmasságát." 

A célnál hangos blitatók oaiportja közepette ágaa ele-
mekkel figyelt  a befutókat  Drócsa Imre és mérte az Időt Nagy 
Resaő tanár ur. — A verseny izgalmával ért fal  aa Idő kiszá-
mítása. Végeredményben a nagyok osoportjában (16 éven felü-
llek) elaő Eróss István VIII. o. i. Bőszek Oéza VIII. o. 3 
Baiássy B. VII o. 4. Magyart J. VIU. o. A középső osoport-
ban Bereos uaaba lett a nyertes. 2. Balogh Alfont  IV. o. 3 
Albert István V. — A kioslk közül pedig Fái Gábor érte el a 
legjobb Időt, 2. Uondos Albert I. o. 3. Szősa Ernő II. o. 

Legnagyobb dloaéretre érdemea az a kitartás éa küzdeni 
akarás vo.t, amellyel a 47 versenyző kivétel nélkül végig fu-
totta a távot. Volt, aki törött léooel, más törött bottal Ismét 
más egy szál slval, vagy a nadrágján osunva jutott a oélba, 
de a versenyt nem adta fel  senki. — Meg Is kapta mindenki 
a maga tea és szalonna adagját, amelyet szeretettel osztogattuk 
kl nekik a menedékházban, Vámszer tanár ur feleségének  gon-
dossága mellett. 

Kis szünet után ugrásra került a sor. A kis sáncon fel-
nőttek versenyét ls m'gkSzellH teljesítményekkel, ba) nélkül 
állották meg a „havat* a liuk. A nagyok közül Péter O. VI. o. 
László S. VIL o. Buszek VIII. (fiérték  el a legjobb eredményt, 
a kicsik közül Péter Fereno 1CV Böjtha Tibor II. o. 

Mne a nap eltűnik a Hargita mögött a Suta oldala Is 
elosendesült. Megkésett diák csoportok bandukoltak a közeli 
falvakba  és tárgyalták a nagy eseményt. — A oslkl Bport ked-
velői pedig reménnyel és bizakodással eltelve állapították m»g, 
hogy gondos vezetés mellett a jövő nemzedék a fejlődés 
utján jár. — c 

SZEKE LY SÍ-BAJNOKSÁG 
VERSENYEI M.-CIUCON. 

Elvitathatatlan, hogy a székelyföldi  városok közötti kap-
CBolitot ma a Bport ápolja egyedül. Ez ad alkalmat a városok 
fiatalságának  egymás megismerésére éa kölosönös megbecsü-
lésére. Egy nagy OBalád Intim ünnepének hangulatát Idézik 
fel  ezek a találkozók. 

Tavaly Ősszel a tennlszezők látogattak el hozzánk a 
Bethlen kupa-verseny alkalmával, február  24 és 25-én pedig e 
székelyföldi  városok sízőlnek legjobbjai döntötték Itt el, hogy 
kl a legény a — deazkán. 

A Suta festői  környezetében zajlottak le a székely baj-
nokságok példás rendezésben. A \á os és környéke áldozat-
kész közönségének kötzönh9tő, hogy méltó otthon várta ven-
dégeinket, a sánook büszkén domború Ível, mintha a nem 
hiába hozott áldozatokért vá lelnák a felelősséget,  azokért az 
adományokért, amelyek ezt az Intézményt közadakozásból létre 
hozták. De tul a néma tüntetésen, klálltik a alzők is, hogy 
leróják eikölcu-kamat tartozásnlkat azokkal szemben, akik 
h ttek bennünk éa megvoltak győződve arról, hogy áldozat-
kéazaégükkel nemes célt támog-tnak. 

Ma már a alzők kis csapatából nagy tábor lett. Fekote 
a Suta-oldal vasárnap délutánonklnt. L)a akik nem síznek, 
újságon és rádión keresztül végig Izgulják a finn  sikereket és 
észre sem veszik, hogy ma már más szemmel nézik ezt a 
sportot. (Van benne valami ördöngösség és még benzin sem 
kell hozzá, osak ügyesség, erő, bátorság és jó Idegek. A gép-
től független  tett ember, aki önmagáben is gép.) Ma a sl-fpo--
tot nem kell (Dggetlen'tenl De ha eltekintünk ls az északon 
dúló háhorunak vérrel szerzett kétes dicsőségétől, — nem szép 
gondolat-e és nem érdemel meg minden támogatást, h.igy a 
sportban a székely fiatalság  ajkaimat talál a nemes versen-
gésre. Hogy van egy eszme, ami moa>. tiszafából  faragott  ku-
pában ölt testet, ÖABZ hozza a közös sors fiait,  hogy edze éa 
acélozza testüket és lelküket az élet küzlelmelre. Ezt a célt 
szolgálja a székely kupaverseny. . * . 

Székely kapu a oél. ahová a futók  12 km. ut után beslk-
laoak Erő és fizikum  próbája ez a verseny. A brassói Székely 
István az első, de eredménye a kupiküzdelemben nem számit 
A széke yföldt  egyéni futó-bajnokságot  Zá-ug István gya-gyó-
azentmlklóal versenyző nyerte De a kupáért oa patok küzde-
nek és a legjobb futóosapat  a oslkl. (Marka, Kiss, Daradics) 

* • 
* 

VaBárnap délelőtt hosszunyelü zász'ók labirintján át sik-
lanak le a meredek lejtőn. A brassói W jlkens és Székely u án, 
mint első székelyföldi  mdUs'kló bajnok a sepsiszentgyörgyi 
Simon Zoltán végez Ebben a versenyben az ügyesség a döntő 
tényező. A legügyesebb osapat pedig a oslkl. (Hajnód, Merka 
éa Nedelka) 

* . ' 
Délután már sokkal rosszabb hóviszonyok között ugra-

nak. A brassói \Yelkeni és Székely itt ls a« élre kerültek. 
Egyéni küzdelemben a székely ugróbtjnokságot az udvarhelyi 
Bálint Tibor nyerte. I)e a legjobb osapat az ugrásban is a 
esik', (Nedelka, li'ss, Drócsa) 

* . 
Végeredmény : 1. Cs'kszereda 280.Í 35 ponttal. 2. Székely-

ndva-hely 241235 ponttal. 3 Oyorgyószentm.klós 209905 pont-
tal 4 Sepslazauigyö gy 17(13 f0  pont arinnyal. 

frtlksziredi  csapata moti másodízben nyerte el a serle-
ge*. Hi jövöre Gyorgyó-zeut-ntklóson is sikeriU kivívni a 
győzőimet, akkor a kupa végleg a m>enk marad 

* » ' 
E . t i a B'Ciresil kávéházban S/.ékely Géza 3>-szövet»égl 

kiküldőt'.. rez<:tr> biró üun-pélyes ker-rtek között adta át a 
kui'avé'ó egyi siilet elnökének Vámszer Gézának a székely 
kupát A versenyzők és kivé.óik jó hangulatban és meleg ba-
rátságot kötve töltötték együtt az estét - kora reggelig. 

M' gkérdeztük a csíki R:-*zako!z ály vezetőjét, hogy szüle 
tett mpg a cs kl győzalem ? 

— „A lehető legkedvezőtlenebb körülmények között 
Csapatunkból b ányzottt Sz Cseh Miklós és Sprenoz Forl, akik 
katonii kötelemégüknek teszni-k eleget. Kovács Imre ugrónk 
visszavonult a versenyzéstől. D ócsa Imre, akitől a legtöbbet 
Váltunk, Idegileg nem bírta a versenyt éa Igy történhetett meg, 
hogy legnagyobb tudásu versenyzőnk olyan gyengén sze-epelt. 
Pedig neki volt a legtöbb esélye az ugrásban éa müles klás-
ban, am t vers-nyen kívül be ls bizonyított. A győzelmet a 
két fiatal.  Merka és KISB és két klpróbá.t ha-oo«, Nedelka éa 
Daradics szerezték meg. Nedelka szereplése 'eltűnő, mert ez-
ldén először kötött sít Saját szavaival visszaélve, árért, hogy 
-Utolsó csép vérig küzdve, mentsük meg a becsületet" (A la 
Toldi estéje.) 

Esélyeink a gyergyói versenyen '/ 
— .Kedvezőbbek, mint ezen. Először ls Dróoaa Imrét 

nem fára>zt)a  kl a rendazéa Nem vlószlnü, hogy ott la pont 
a verseny előtt törik el az ugróléee. Es ha már baj van, 6 
is megmutatta, mit tnd. A katonák la talán hazajönnek, rájuk 
is számíthatunk. Az Ifjúsági  gárda ped g nagyszerű utánpót-
lást Igér. Sotam.d László, a Waczol fivérek  Kopaoz Dénes, 
Pototsky Dódl és Kiss Béla a jövő ígéretet A kia aáno szöcs-
kéiről nem Is beszélve, akik már gyerek korukban szokják 
nSdéJe e!$a t ' B l , d o m m ü oéshetOnk a oslkl si-sport jörő 

S Z I N H A Z. 
A izatmár—nagyazebiai  Magvar  Sziahit  4 

napos vendégjátéka  Ctikezeredíban. 
Kozma  Hugó  sz'oigaigató,  nálunk  ÍM  előnyösen 

ismert társulata  négy napon át vendégszerepel  az 
.4a(ray termében. — Színre  kerülnek. 
Hétfőn,  márc/us bi 4 én: nRut kis kaosa'  operett 

újdonság. 
Kedden,  máro/ua 5 éo: .Gyümölcs a fan  , Ztlahj 

Ltjos legújabb nagysikerű  s'inmüva. 
Szerdán,  mároius 6-án: „Ki  gyereke  vagyok  én?' 

Zmés  bohózat, újdonság 
Ciütőrtőkőn,  máro us hó 7-én:  nPasztái szerenád-

oprett  újdonság. 
Jegyek  elővételben  Péter  Ferenoné  könyv-

kereskedésében  kaphatók. 

K Í A . D A  i . p r ü i '  í*r® * B»rtha Oéza-féle  borbély-üzletislyiség. 

A Budapesti Országos Mezőgazdasági 
Kiállítás és Tenyészállatvásár tudnivalói. 

Az országos Magyar Gazdasági Egyesület 1940-ben 
március 3u-tól április hó 7-ig kiállitáat rendel. A kiállitáa 
a magyar mezőgazdasági termelés, állattenyéaztéa éa a mezfl 
gazdasági ipar nagyarányú bemutatója leaz. 

A k iá l l i t áa anyaga . A kiállitáa legfontoaabb  része 
a díjazással egybekapcsolt tenyéazállatkiáilitáa és vásár, 
amelynek keretében az ország tenyéazállatanyagáuak legjava 
kerül lemutatásra, a legkiválóbb magyar tenyéaztőktfll.  A 
lovak csoportjában angil félvír,  nouius, lipizai és arab uj-
ták, továbbá hidegvérű lovak fognak  szerepelni. A szarvsa-
marhák csoport jábao, a szimeutáli, a magyar piros-tarka faj-
ták éa a magyar marhák lesznek leginkább képviselve, ezen-
kívül a borzileres fajta  is szerepel. A sertések nagy.)bbrésze 
a maugalica és yorkairei fajtákból  kerül ki, a herkiirei éa 
coruwall sertések kisebb számban azerepelnek. — A juhok 
közül a magyar l'ésüagyapjas merioó mellett, a poaztógyap-
jaa éa husmerino fajták  lesznek képviselve. A baromfikiálll-
tás auyagA legnagyobb részben rhide-ialand. leghora éa plymuth 
és s nemesitett magyar fajtákból  kerül ki. — A kiállítás 
vonzó lálváoyossága lesz az idén is a vadászati kiállítás. 
A mezőgazdaság külöuliöző termelési ágai kisebb-nagyobb 
önálló kullitáai csoportokban fogjak  szerepelni. A csopor-
tok között t'e'enilités.e érdemelek a — borkostolóval egybe-
kötött — borászati és szőlészeti, a termény, tejgazdasági, 
élelmiszeripari, háziipari, erdészeti, halászati, méhészeti, 
gyümölcséjzeti stb. kiállítások. Különösen tanulságos és 
oktató anyagot mutatnak be a szakoktatási éa kisérletügyi 
intézmények, a mezőgazgasági kamarák atb. önálló kiállitáai 
csoportjai. 

A mezőgazdasági kiállítás egyes napjain, a díjazott 
állatok elővezetése mellett — országos lovaamérkőzéaek, 
t'ogatversinyek és lovasjátékok lesznek. A kiállitáa látni-
valóit hatásosan egészíti ki a töbhazáz különféle  főleg  ma-
gy&rtajta komondort és pulit bemutató kutyakiállitáa, amellyel 
kapcsolatban kotorék — éa patkányfogó  versenyek, vadáaz 
és rendőrkutya bemutató ia lesz. 

A kiállitáa szabad helyén elhelyezett mezőgazdaaági 
gép éa eszközkiállítás keretében különböző gépek, gazdaaigi 
eszközök, kocsik éa a termelés segédanyagai kerülnek 
bemutatásra. 

Kiviteli kedvezmények. A kiállítás alkalmával ezidén 
ia jelentékeny kiviteli kedvezmények fognak  rendelkexéare 
állani, iáként a tenyészállatok küllőidre való vásárlásának 
elősegítése érdekében. 

Az utazási, vízum atb. kedvezmények a rendezőbizott-
ság által kiboosájtott kiillitási igazolványok alapján vehetők 
igénybe, amelyek darabonként 20U lejért szerezhetők be a 
menet jegyirodákban. 

A kiállításra utazók az útlevél és kiállítási igazolvány 
felmutatása  mellett a vízumot 2 5u Pengő kezelési költség 
ellenében a magyar konzulátuson előzetesen kell megváltani. 
A kiállítási igazi,Ivány aUpjáu a magyarországi összes va-
sutak és hajózási vállalatok bármely osztályain való utazás-
uál ön százalékos kedvezményt ad:;ak. Ezenkivül a kiállítási 
igazolvány tulajdoüo.ií rlht százalék kedvezménnyel 3 vidéki 
irat is tebet M»g)-nrországDn. A kiállitáxi igazolvány kér. 
S7.eii dijmectes belépé-ia ia jogosit a kiállítás területér--. 

Azok az igazolvány vásárlók, akik esetleg vízumot 
nem kapnak é« igazolványukat visszaszolgáltatják oda, ahon-
nan azt vásárolták, elleu'rtékét a vásárlástól számított > 
napon beliil sz eladok visszpllzetik. 

A .M. A. V. vonalain a kedvezm-'nyt az az odautazás-
hoz niámiu 2-1 tői, április 7-ig lehet igénybe venni, a vissza-
utasáéhoz március 30-tól, aprilin 13ig. A kedvezmény bár-
•n»ly kocsiosztályra igénybe vehető, A C. F. R. vonalaira 
engedélyezett kedvezmény a visszautazásnál érvényesíthető, 
hinennyiben a visszautazásnál a személyvouati jegy árának 
5ll száza'éka tize'endő csupán. A gyors és rapid vonaton a 
kulömboz.'tet teljes egészében meg kell fizetni. 

Keresek  április l-re 2 szoba, konyha és istállóé 
lakást  Garantált  faj  ruca tojás eladó.  Cím a 
ki«d ti-  atalban. 1 - 2 

}X<OOOIOOOK> XaOOOOCMCXI 
MODELL KALAPOK 

tla azpszkéat «J formák  oleaő 
M árbaa, aa.«vt«laaAttMték 
H VSNCZKL T A N Á R N É N Á L 
2 Ugyanott kéaaftlaek  oaladoa-
* « aomH női kalapok olaőraaM 

uyag kosiáadáairal. Kilóik 
ItalakHáaa a legrövidebb Idő alatt. 

_ - J4M*, I. o. Bratlaam (aiaaá- i 
alUB)-«ooa IU. aa.. a Börkáa kőaelébea ( 
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c s í k i l a p o k S-1* elíai 

(iyţrgyoi ţlţt 
A „Gyilkmu-taTOB február  hó 25—26-áo tartották m 

a Bütorcsolyázó topHenenjt. 
GyergyÓBaen'miklóa váron példátnuitó ádnat-

késaaége teszi lehetővé a Gyilkostó ld>geaforga'mának 
évről-évre leendő kiépítését, téli sportéletének fojtődrát  t. 

A tó éa kSrnyeke, 1000 méter magasa ágban, a 
legkedveaőbb adottaágaival AII a sportot kedvelők ren-
delkeaéaére, ahol o méltó keretet a vidék fönséges 
kőrnyeaete adja. 

Útban a tó Mi. 
Rövid reggellaéa után Indu'unk a té felé.  A hold 

még aa égen van a eaüatöa fénye  mint valami tompán 
villámló iuţârkorona ütkőalk bele a pirkadó reggelbe. 

A fépkocsl  egyforma  aakalolésaal halad, mindég 
csak fölfelé  abban a Brikráaő fehéraégben  a aa Itt-ott 
kanyargó útvonalon fel-felhangaő  autótűlköiéaek Jelalk, 
bogy a tőnél valami késiül. 

A fehérbe  öltöaött fenyők  köaött, bol aa ég kékje, 
hol pedig mélyaégek villannak elő a eaek • képek annál 
élénkebbek, minél magaaabbra érünk a kanyargé hegyi 
utakon. 

Ifikor  meglátjuk a csillogó j Apályát, a term*az6t 
csodás szépségével körülvéve, mintha c«ak villanyáram 
érintette volna a flitalainkat;  a Baemttk felcsillan  a 
látailk, hogy minden porcikájnkkal a légen vannak 
„otthon"... 

Gyönyörű kép tárni elénk, ág és füd  öleikének 
érséaeinkben. Két világ aalne, melyet ha leikeMŐ f»n-
táalával la néaünk, könnyen hallucináció leaa úrrá 
felettünk. 

A verceţy elad napja. 
Vasárnap, 25-én kezdődött versenyek központjá-

ban a dr. HT CH E'emér által adományozott vándor-
zeriegért nndozett mérkőzések állanak, amit a tavaszi 
verzenyek során a K. K. B vitt magával. 

A tó páccéllá fagyott  Bima tükre fényesen  csillog 
a tzlp lapsütésbeD. 

Az egyesületek aáaalói adják aa ünnepi disz». A 
bíráló bizottság: Dr. Somodl András, N mea Aurél, 
Horosa Bila, Dr. Mtnnsekné és Wulilcky még nem 
foglalták  el helyeiket, aaonban a veraenyaők javában 
próbálnak. 

D ílelőtt 10 óra lehetett, mikor felhangzott  a j»l, 
hogy kezdetét vegye a aaépnek Ígérkező veraeny. És 
moat újból móduukban volt látni kfdvetcílnket,  az 
ország legjobb mükorcao'yázólt, bajaokal». A szem alig 
talál pihenőt. 

Nagy lerdülettel, aaép testtartással Jön valamennyi. 
A aokféle  sugárokat neheaen kapja el a aaemüsk. O.ő 
és á'ló figurákban,  a lábaknak fejnagasságig  valé 
emelése, forgásuk  ritmikus, tz*p mozdulataikban Batnte 
éraéseket fejeznek  kl. 

Porcről-percre robbannak ki a pálya Mélán álló 
szépszámú köaönség ősalnte tetaaéflnyllvánltásal.  Több-
Bsör maga a blrálőblaottság ls tapsol.. 

Eredmények. 
Férfi  szenior mltorc'yAiás: 1. J^ney Károly 

M 8. S. 3 helyeaáal aaám 227 73 pontoiá'l ae*m. — 
2 Hinkó Qiza KKE. 7 helyezéM aaám, 219 18 DOD 
tca»al szám. 3 BWzs litván KKB 8 h sz.. 217 46 
poniozásl szám. Bindea betegsége miatt Turuschenkő 
padig sérülése miatt nem vehetett rését a versenyen 
s Igy e'maradt kettőjük nagy érdeklődései várt őaaae-
csapása. 

Höly Bzenlor műkorcsolyázás: 1. Pop Romlka 
KBV B-assó 8 h. az., 284 7 pontozási saám. 2. Walter 
Nóra KEV B-aesó, 6 b. sa., 45 6 poroasei aaám. 

Hiír.l^r fá-o"  mbko'co'yázáe : 1. R>d<>»né—Ma-
dr.rasay KKE. 3 h. íz 104 pontosáéi tzám. 2 Lukacz-
né—B.cioal KKE. 6 H B*., 45 6 postoaéal aaám. 

Jan or fétfl:  1. J n'y Károly U8E 8 hMyezéfi 
>zám. 162 1 pontozáal saám. 2. Pázslní KKB 6 b. sz., 
1311 pontoaás. 

Hilgyjunor: 1. Kovács Bori KKE. 8 helynaéal 
szára 115 50 poatO'áBi tzám. 2 B^c- L'zelott BTV. 
Bucarfw  i 4 h. sz. 107 16 pontozás szám. 3 W ̂ lmann 
K««ó KKB 9 b. aa. 85 76 pont rz 4 Vargba Tilda 
KKE 12 b. sa. 7673 pon'ozáa. 

Junior páros: 1. Lukácaoé— Baczonl KKB 3 h. sz., 
0 66 pontozással. 

A poitverseny sryfzteBO  Igv a HirscVkt-pi eaévl 
védője a KKE. lelt 29 ponttal. Második a MSB 10 p., 
harmadik a KBV. 8 pont, negyedik a BTV 3 pont 

Érdekes, hogy a M8E pontját Jeney egyedül 
Bzeriz e m°g. 

A KKB. esuttal máicd'zor nyerte a lupa védel-
mét, tekintve, bogy a mu't évi e.iő kiírásban még 
megnyerte a pontversenyt. 

A kupán kívül még több Igen értékes dijat osa 
toltak azét a versenyzőknek, amelyeket G/ergyóssent-
mlklós polgármestere, Aaaaalasln saáp beaaid kereté-
ben nju|tott át. 

A korczolyaaaöveteég alepoa tunikája, a veraeny 
megrendeaéael körüli iniéskedieet — mint látjuk — 
aaép eredményre veaettek. 

A most leaajlott korcaolyaveraeny is a gyergyó-
saentmlklóalak dicséreten keademényeaéae mellett blzo 
nyit, mivel bebiaonvoaodott, hogy korcsolyásó sportunk 
központja csak a Gyilkos tó leaet. 

A polgármeateri hivataliéi Babao főjepaő  kőaboa 

lârâeşr* » CPR v. eérlgaagatóa W által folyó  h- 25 tői 
március 4 lg b^afrüeg  — az 50 száz^K-tos k drez 
•nénynél előírt 8 napos várakozónak f»  fO;ge<;téaé-

ROVATVBZBTO C81BY LAJOH. 

•<al — nagyjában elősegítette ugy n versenynők éa 
hozzátartozóinak, vr.lamlnt az Ideulaanl vágyó köaönség 
meFj-lenhatését. (cs. 1.) 

de hiányukat mégis érezzük. 
Ilyen a Franck kávépótlék is, 
nélküle az igazi kávé elképzel-
hetetlen. 

H I R S K . 
— Kihirdették a magyar nótaaaövog pályá-

sat oredmenyet. Mint Ismeretes, aa Eideiyl Magyar 
Dalirodalmt Taraaaág erdélyi tárgyú nótaszöveg páiyá-
aaiot irt kl még a mult év oktoberebno. Einek ertd-
mény hirdetései eredetiig karáesonvra itrveale, de 
tekintettel a pályázatok nagy számára, valamint a 
rendilvül belja°lre, est csak jelen alkalommal tehţtt? 
meg, mlart ls aa Illetékesek blaóiéeí t kéri. — A több 
mint 600 pályamű lelkiismeretes -jlbirilása utáo 8 arany-
erem, 4 eaüsterem. 6 bronzérem, va'amlnt 24 okievei 
került kloBBtásra, mig 86 on dlc^r-mt kaptak. Varo-
sunkban oklevéllel leltek jutalmazva: Balizeiaé Haas 
Olga, Bálint  Ákoa karnegy,  Csiby Lajos hírlapíró 
éa Zárug  Jánoa. 

— Véree vorekedéa Gyorgyóaaontmiklöa 
palyandvaran. Aa estéit 3090 sz. személyvonat str 
toakodaca alatt véres ö'Baetlizjs törlést Ördög Jinos 
szabadságos katona és Ciobotor AurM, az álosátoo 
saogálatot teljesítő fekeiő  között As • s^t előzményei 
a következők: A vonat mar Mironásárbelyről oiyan 
zsúfolva  Indult, bogy Cola cfr.  voieí-ellerőr táviratilag 
ertesltette a közbeeső állomásokat, hogy na szolgál-
tassanak kl III. 03at. jogyek.t, meri tincs egyetlenegy 
barmzdoaatályu hely a vooaton. Az ellenőr majd Maros-
hévíz állomásról la rendelkezett, bogy G/crgyóaeeet-
mlklósoa készltaenuk elő legalább 3 kocsit, amil a 
vonathoa tudjanak csatolni. Ez m?g i : törtem. Azon 
ban, hogy a polgári utasoknak helyei biztosítsanak, a 
saabadságukról vlasaatérő katonák át kelleti üljenek. 
Eközben történt aatán a véres vtrakadia, amely vág-
aetes la lebet, Ugyanis Ciobotúr felsaólllotta  a katona-
kat, saáijanak át a vonathoz csatolt Üres kocsikba. A 
katonák ellenkeatek, mig ördeg János egyenesen mag-
lagadta aa átnaailást. Majd szóra-szó, ugy hogy vagüi 
Íz Öidög a ná a lévő ezuronoyal Ciobotárl a hata 
kezepen veresre sebesítette. A sérültet Petide Luca 

állomásfőnök  róKzeBÍtette első segélyben, majd a kór-
házba Beállították. Ördög Jánost pedig aa állomási 
rendőrség letartóztatta. 

— Aa Erdélyi Muzeum Egyesület a napok-
ban tartott évi kezgyfliéHén,  a mult ev aug. 27— 29-én 
városutkban megtartott vándorgyűléséről a aövatke-
z5képp;n emlékezik meg: „Az augusztus 27—29 én 
rendezett gyergyósaeutmikiOBi vándorgyűlésünkön ta-
paaata.iak, örömmel töitheiték el egyesUletiink minden 
tagját. A nép ÎS díszülés, melyen 12 szónoz Udvöaölte 
az B. M. E -t, köztük a város hivatalos kiküldöttje, a 
gör. kath. egyház, aa A-ttra, aa állami főgimnázium 
képvleelője, iz összes klaebbhégl felekezetek  és tár-
sadalmi egyesületek szónokai. A megkoszorúzásokra 
felvonuló  fegyelmezett  pompás menet, aa előadások 
látogatottsága stb. mind A r^ndesőbiaottság tzicte kl-
Vbteieiieu hivatása tudatában levő od .adását bizonyltja. 
Ds ezeken vulmenóleg, két olyan dolgot tapasztaltunk 
a gyergyódzentmiklóm véadorgyüiéssel kapcsolatban, 
amti nem hagyhatunk megemlítés nélkül. A vándor-
gyűlés tiazleletare rendezett kűiónfaie  lráuyu kiállítás, 
amelynek vélemenyiioii szerict n legfőbb  erkölcsi bassna 
aa volt, hogy a varos és környék lakossága együtt 
láthatta éa megismerhette a maga egyháamüvéezatl éa 
utíprajal kincsi.it, vidékének Istenadta természeti javait, 
Bzépségel'.. 

— Az Urania mozi vezetőaegéhez. Több 
oldalról történi megkereaésuek tesaünk eleget, mikor 
arra kérjük aa Uránia mozi vezetőségét, bogy addig 
la, amíg a magyar és németnyelvű feliratok  Ügyében 
beadott emlékirat végleges elintézést nyerne, tegyen 
meg minden lehetőt, hogy magyarnyelvű magyarázó-
lapokat b:z:haason szjt és a mozU hlrdatásl plakátjain 
a magyarnyelvű szöveget ia baaináihasBa. Több na-
gyobb városban paldául a jagy?ál*,áBnál egy rövid 
magyarázó szöveget adnak, melyből a vetítésre kerülő 
fl  m egész tartalmát egy pár ösBzstett mondatban meg-
ismerheti a köaönség. 

A hölgy közönség figyelmébe  I 
Bnkueetl turalmánjntimról hazatérv*, szakmai 

tudásom telje» kiegészítésivel állok a bOlgykOiOnaég 
rendelkezésére. 

Dauerwelle örökhollémoaltáa mellett 
keaaitek legújabb divata hejfeafileae-
ket éa hajfeateaeket  a kívánt aainben. 

A hOlgykSzOnBÓg további pártfogását  kért: 
Veaaenyi női fodraaaat 

(az Ipartestülettel szemben.) 
Vidéki leány tanulónak felvitetik. 

t-S 

I 

I n v i t a r e . 
Banca Populară Mercurea-Cluc şl Jur, Societate 
Cooperativă de Credit şl Economie va ţine la 
24 Martie 1940 orele 9 a. tn. şi dacă nu s'ar prezenta 
membrii în număr prevăzut de lege, la 7 Aprilie 1940, 
orele 9 a. m., în casa de reşedinţă a Cooperativei 

Economice Ciuc 
adunarea generală ordinară, 

la care invităm pe membrii, cu aceia, că in ziua de 
7 Aprilie 1940 adunarea va decide despre obiectele 
puse la ordinea zilei, fără  considerare la numărul 

prezenţilor. 
Ordinea de zi: 

1. Raportul despre rezultatul gestiunii anului 1939 
şi darea descărcării. 

2. Stabilirea bilanţului pe anul 1939. 
3. Dispoziţiuni asupra beneficiului  net. 
4. Alegerea alor 2 membri in direcţiune. 
5. Alegerea alor 3 membri in comisia de cenzori. 
6. Aprobarea bugetului pe anul 1940. 
7. Modificarea  Statutului coníorm legei noi a 

Cooperativei. 
8. Eventuale propuneri. 
Mereurea-Ciuc, la 27 Februarie 1940. 

Direcţiunea. 

E:adó  négy drb  uj autógumi: ebből  S drb  82X.6-OS 
es egy drb  O00X30 aa, Qidró  Mártonnal  Cârta 
KaroiMva  1—a 

Onoraţi acţionari dela S. A. Producătorilor de 
Lemnărie Valea-Ghlmeşulul 

sunt rugaţi a lua parte la 
adunarea generală al XX-lea 

care va fi  ţinută la ziua de 26 Martie 1940, ora 14 
la Lunca-de-mljloc, în biroul fabrice). 

Ordin de zi: 
1. Desbaterea direcţiunei despre acţiunea din anul 

trecut. 
2. Bilanţul, raportul membrilor al direcţiei şi al 

cenzoiilor, propoziţiuni despre rezultat. 
3. Hotărârea despre achitarea membrilor din di-

recţia şi al cenzorilor. 
4. Alegerea consilierilor în direcţiune şi comisiu-

nei de cenzori. 
5. Desbaterea tuturor chestiunilor ce cade sub 

legea comerciale. 
6. Eventuale interpelaţiuni şi deciziunea asupra 

acestora. 
Direcţiunea. 

In cazul când acţionarii nu se vor prezenta in 
număr suficicnt  după §-ul 8 al statutelor, adunarea 
generală va fi  ţinută la ziua de 25 Aprilie 1940, la care 
dată se vor aducc hotărâri şi în lipsa acţionarilor ne-
suficienţi. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb éa legtartoaabb 
kivitelben a legjutanyoaabb 
á r a k m o l l e t t eaaköaól a 

Vákár üzlet , Mercurea-Ciuc. 



4 lk oldal 

A Budapesti NemMöii Vásár hírei. 
400-zaI  baladja  mag a Budapeati  Nemietkősi  Vásár 

jelentkezőinek  száma a tavalyit. 
Anoafe  a békés gaid*ságl munkának, amely Mi-

gyaror<zájron e rendkívüli vlaionyok dacára fotosott 
mértékben folyit,  legmegbízhatóbb fokmérője  a klá'IHói 
nagyszámú jci^ntkezésa a Budipastl Nimaetködl Vá-
sárra. Február 5-lg a tavalyi 783 kiállítóval Biembrn, 
kb. 1200 kláliltó jeíen»k< zMt ea április 26 tól május 6 lg 
tar.andó vasirra- A klállitók által eddig lefoglalt  tért-
iét a tavalyi 11.600 n.' el szemben 15 800 m'-t tesa kl. 
Szenzációinak  ígérkezik  a Budapesti  Nemzetközi 

Vásár  elektrotechnikai  csoportja. 
Az épriiis 26-tól május 6-ig megtartandó Budapesti 

Nemzedöai vásár elektrotechnikai csoportja kereteben 
a legmodernebb villamossági berendezések kerülnek 
bemutatásra. Különösen kiemelkedő réBzn letz ennek 
a csoportnak a rádiáktállltás. amely a Morse-jeleket 
leadó drótnélküli távíró készüléktől a legtökéletesebb 
világverő rádiókon keresztül a legújabb repölőgépirányl-
táaáig a drótnálkttll elektromos bu lámok mlndan eddig 
ismeretes f.  ihiP—AlAat lehetősétét be fogja  mutatni. 
Az elektrotechnikai csoport itátlk érdakeFBége lesa as 
automata-pavlllon, abol az elektromoB gombnyomásra 
mtiködó minden fajtájú  automata kÓBiUiékek sorához 
nak fel.  Itt láthatja majd a közönség többek köaött 
azt ls, bog7 milyen kapcsolási technikával mttködlk ez 
automata telefon. 

Egy hónapig érvényesek  a magyar vonalakon 
a Budapesti  Nemzetközi  Vásár  utazási ked-

vezményei-
A Budapesti Nemsetköal Vásár utazási Igazol-

ványai ta évben ls nagvrányu utazási kedvezményekre 
jogosítanak nenciak Uagyarozságon, hanem Európa 
úgyszólván összes államaiban. Magyarországon a ked-
vezmény ugy a* oda- mint a vHsasut ásásnál 60°/,. 
A kedvezmények órvíny* be'földiek  számára a Buda-
pestre utasáp.n' i éprllis 20 tói május 6-lg a vissa-j-
utazásnal épr'üs 26 ?ól május 13- g ttrj?d. Kii'fö  diek 
a kedvezmceyt a Budapcstra utraásnái április 16-tól 
május tí lg, a vissaautstáenál április 26 tói május 16 lg 
vehelií igénybe. A vásárigazolvány ez> n tivlil jelentőd 
vlaurtkedvesményeket ia biztosit. 

KÜLÖNB'ÉLÉK. 
— Aa árellenőrző bizottságok munkája. 

A cslkmegyel ir.-llenórgő brotwigok m*gkoid»tiek 
munkftju>><:  Küj enŝ niinknefc  isríjuV, hogy .-> gazda 
aágl dlrtdn'.nek , sen fontos  jaleuseg-ihoz hezzá fUssük 
a magunk ószr;.Vi<teÍ6Ít. Nam vitás, hogv as áreilen-
Őrz-B minden hadigaidMkodáínál elsór, ndli FZ'iikség. 
Azonban sz is ho»y annak okosan, a dolgok gyö-
kbrólg nj u óan keh történjen, mert blleokecöleg ártatlan 
küzdő embereknek oVoz csak kellemetlenséget anélkül, 
hogy segítene a léoyegtn. Figyeltisbe kell venni, bogy 
aa árellecónéB Ugye ne puszta formaságok  között 
mozogjon. N * azt bUnteBsük, hogy az ár»t megjelölő 
táb ács'̂ a véletlenül leţaott az áruról. K T»eBÜk az 
ussoráaás szándékát. Tapintsuk ki a nyeréíz'.edéB go-
nosz ssándékát és aat fi  döztUk. Általában vigyük bele 
aa llyeuezcrü küldetésekbe a közügyek lrán-1 fontosság 
hivatását éa ne zaklaisun^, hanem Bzeretettel vlgyáz-
suat a mindnyájunk nţugsImSra. Veg\fink  egy ps.'dát. 
A falusi  ember Bsttkségletét ki'paző sárga vfazon  ára 
ezelőtt par háttel 30 l»j volt. Moat a fa  u i kereske dő 
79 lejben kspji és 88 lpjírt áru ja. A b'zatteág nem 
bilatethetl a Kiskereskedőket, utána kell oyomosnl, hol 
kezdődik az árdrágítás. A vászonnak ea a Baörnytt 
drágulása egyébként különösen érinti a falu  i lalós-
ságot, Buulynek koréban kUlöcö'ea magsiükfilt  a pérz 
Ebban a nagy ptnzr.EUkóben p?dl* borzalmas tragédiát 
jaisnt ana.k lobutőeége, hogv >z áreil«rőrz4s nor̂ n 
tévesen hibásnak minősített kereskedő 300 lej;íi 25.000 
lejig büntethető. Miu'.áo ilyr-n nagy i>. k- rts^edőt fenye-
gető vesftdelsm,  epp6P eíktrának kell lennie az ellen-
őrié bizottság fe'elősssg  érzetének és lelkiismereté-
nek is. 

— Vigyaiannk a azajankra. A korevmáráe 
aok bjjba kevsrl ezt a n>pst. P dlg mlnd-n alta'iaa» 
felba  .snáiui'g arra, begy intsük r>a fi{ya'm*st»a>bk  a 
józanságaik minden körü'mények köaött való megőrzé-
sére. Hisz?n atnii sak elrettenő pé dát látnnk arra, 
hogy a korcsma gőií ml'-.épp->n sodorja cz "jr.b^r k?i 
a legkii önfálébb  meghurcoltatások falé.  Egy kis alkoho 
ios neiöiéd&iéB el°gendő arr>, ko;y olyan ostobasá-
gokat besz^ jiTek obbê  v'.bfzi,  amelyekből klBaámlt-
hatatian következmónyek baárma«hatnak. Es a siomorn 
törlÓD t isméi ódnit most ism-t egjit gyergyócsoica-
falvl  áorcsmábao. His^uQh-orghe gy«rgyónjfalvl  aiblró, 
E ekca MVhó és Pal Ambrus táraaaáiában a dl'rM 
vásárról hasateié tartott. Céomafalván  bntértek a Kiiló 
Pal korcsmajab >. K:tőbb odaérkes9t; Kopjcí 8 mon 
Céomafalvl  gazda ls, aki már italos hant u atában volt. 
A társaság vitába keide t. Mint ml'd ;n Ilyen korcsmai 
vitának ennek is nénateltér̂ B lett a vége. Könnyelmű 
kijelentések nrgj*gysés»k röokrdtek a leve^őbm, 
amelynek az lut a vég», hogy H isau alMró a csendőr-
ségro sraladt éa ánamellenea k jelentések miatt fel-
jelentést tett Kopacz ellen, akit a csendőrség 
azonnal letartóatatott és átidta a braaséi hadbíróság 
nak. Ismétalten kérjük népünket vlgyásaon magára és 
as Ilyen pé'dáion oku va tartózkodjék a hiábavaló bb-
szélgetéstől. 

— Hem aaabad eladni aa adóban lefoglalt 
targyakat Biltbók András gylmeal lakósnak lefoglal-
ták adóba 2 szekér szénáját és egy tehenét. |(lu>fai 
a lefoglalt  tárgyakat ldőkVsb'n eladta, ezért a törvény-
uék 8 hónapi elaáiáara éa 3000 lej páaabüatetéaro Ítélte. 

_ Bgyhkzkőazégl közgyűlés. A helybeli róm 
itatb. egyházközség márclna 5 ón, k-dden d. u. 4 érakor 
a pitbinla tanácstermében tart|aAvi rend-s ko.gyülé-
?étP aa alábbi tárgy,orosattal: 1 E nöll alőterjesztéaek. 
2 1939 és 1940 évi költségvetés. 3• Az 
svnefelebbezések  ügyiben dintés. 4. Tisztújítás. 6. 
Iadlti áayok. Erre a gyűlésre az egyházközség vezetősége 
lissteleiH meghívja a tagokat r zsal. bogy.msnnyiben 
a gyűlés nem leBZ haUro atképas 1940 mirc'.us 10 én, 
vasárnap, a szeatmiss után fél  12 érakor ugyanazon 
helyen lesz a következő közgyűlés, mely a tagoz ezá 
mára való trkfetet  nélkül, határozni fog. 

— A hadirokkantak éa özvegyek utaaáai 
könyveinek evi lattamozáaa megkezdődött. A 
Csikvá-megyti főiríosl  hlvata'nate hadlgordosó osztálya 
felhívja  a cBlkvármegyel badirokkaatak, h dlö«vegve« 
ÍB badlárvák figyelmét  arra, hogy a 75 százalékos ked 
vezményes vasúti könyvecskéknek az évi láttamozáHa 
megkezdődött s azokat naponként n hivatalos órák 
alatt aa érdekeltek elint* zletik. A rokkantakat figyel-
meztetjük, hogy a hétfői  napon csak délután van hi-
vatalos óra. „ ,, . 

— Itt a piros, ott a plroa Bs a gyalázató" 
kártyajáték meg mlrdig eaedt áldoaatalt a nípínt 
körébpn. Alig lehet elhinni, hogy an ér elmes, olyan 
ió fo-ma  csavaros észjárással megáldott Pzskely embfr 
még mindig n?m látott át ezen a bfcispásra  merő, 
fosz'ogató  játékon éa mindegyre beBinklk a nacy vá-
járokon még most is fel-fplttirő  itt a p rof?,  hol a piros 
játéknak. Kilmmel L^zár temci-vérl lakéa állott most 
a helyi törvényerék e'ő i, aki e?eel a játékkal foszto-
gatta a székelyeket és egy IzVn k»rek 18 ez >r 1 jt 
rabolt el jóhiszemű emberektől. A törvényszék Kömmel 
L íz irt 1 esztendei börtönre és 3000 lej pánzblrzágra 
Ítélte. 

—  BOBSZ idők Járnak a haaaaaégsBédelgésre 
B>rbsBteenu Todor btk'ial latfzt  ház*Bság-zéd3lgéa 
miatt 3 hónapi e z \rá.ra Ítélték. 

— Bioakáaaa miatt sgy hónap T.p lceanu 
Z mi fir  békáhl lakós 1937 ben ir'»hic<k(>ztaBu;u Jiaost. 
Emluti 1 hónapi börtítr; éa 2000 lejra itéiték. 

— Felmentették a gyimeafelsőloki  állami 
tgaagatö tanítót. Daetu Qriţrr tylmesfelaőloki  ig»z 
gató-tani'ó, tartalékos hadnagy, volt éveken keresatül 
as o.t&ni katonai előképzőzök parancsnoka. Datcu sza-
bályszerű engedély alapján ttbb mulatságot rendez3tt, 
•nsíynek tiszta jövedelmét eíők- ptős céioí ra fordította. 
Hónapokkal ezelőtt feljelentés  Irkezatt a caikBseredai 
űeyéEzségre, bogy Ditcu igazgató-tanító senkinek sem 
Fzátcolt el a katonai előképzés célokra rendezett BU at-
ség jivrdelmelvül. Az ügyben I'.-fo'vtatott  nyomozás 
alapján az vádat em'i-t Di'cu ellen. UoM 
fogia'kosott  a kerdéisel e törvényszék éa a vád.oitat 
büncsele'-m'-ny hiányában felnient%tie. 

— Újból elitélték Lnoa Tomesoa oslkl 
pénsOgyl ellenőrt. A c lister. dil törvónyea^k külcn-
böző visszaélések miatt a íruit évben mábfélévl  bör-
ti5ur« Ítélte Luca TODIABCU volt csitl p^otügyi elleaíri. 
A maros vásárhelyi tábla a bilntetâat három hónapra 
saállitotta 'b. Alig fejeződött  be ebben az ügyben a 
v!z>gá!at, Tomezcu ujabb vIsszaéléBt követett el. A 
kaezonujfalvi  közblrtot o «ságnál ugyanis vizsgálat tar-
tottak a enoek sorás egy tisezer lejeB hi.mls nyugtát 
találtak, amely a kötbir otosBág Ogykeẑ leBébRn̂  mint 
!eg«:ötl*ztltáBl kiad at igazoló ir.» szerepelt. K'derülr, 
hogy a közbirtokosság a 10000 ê;t nvm legelő tisztí-
tásra fordította,  hanem as* T jm?»cuaak adta, aki meg-
fenyegette  a vagyoiközosaégnt, bogy ha a kfcrdtaes 
összegrt n~m juttatja neki, a b'r okosaâgot 167 ezer 
leijei megbírságoljak adóeltitkolás cmér. Tomescn 
ellen ujabb víz:gáiat Indult s a csíkszeredai törvény-
szék most 6 bavi elzárásra és 10 ezer lej pénebünte-
téero Ítélte. 

— Haliloaások. II. 0 ti Antal An'-alé, 84 éveB 
korában, fo'yó  évi február  24 án meghalt Madéfalván. 
Elhunytat négy gyermeke. 11 oaokájn gyászolja. 

— CslVszentBlmoni Strp I®re fö  dbirtokos, folyó 
évi február  hó 27-én, 58 éves korában elhunyt Ceii-
szentblmonon. 

— A gyermektartás nem fizetése  miatt 
két hónapra lteitek. C-ibi Imre 1935 ben elvált a 
fil̂ Begé'ől  A törvény a kiskorú gţermxtn'k havi 300 
í j tnrtá't áMppitott m-g, aire vet Ci'bl nrm fizetett. 
Binvédi eljárái Irdalt a köteiyss.- gét nem teljesítő apa 
*l!fo,  akit a törvényszék 2 fcónrpi  börtönre és 2000 
lej péasMraág megfisetésére  Ítélt, ugyanakkor fisyel 
m»s!ették, bogy amecnjlben nrm fiaeii  a továbblakbaz 
rendéi n a klslorutk résaire múltéit tar'^dijat, akkor 
a törvénv tn!j»s szizorévnl lénnek fel  ellene. 

— A babonasag aldozatai. A cserdórségl 
jeUntéa lrmét a wptinV törib>n még mindi< dWatosó 
«ötétB'gfkro  világit rá. Varga JófBefoé  szül Madaras 
Eva és I 'ícsony Jánosné aaüi Forencz R>z* gyergyó 
remetei at,í-iopyok a dltiól csendőrségen feljelentés* 
tettek Vitán Mária dltrói cl(,áiva»síony eil< n, akltőIBk 
mindenféle  babonaság elmén 5000 lej érteket csalt kl 
MIMe szégyenletes dolgok aa lyenek. Higy 1 h-t as. 
hogy m> >« rádiónak, a nyomtatott betűnek a koráb»n 
még ak: dhiil06k síérely isszonyok, értf'meE  im^crak, 
a'.iket egy clgánymBioDy ilyen mi galázó módon hatal-
mába keríthet. Létezhet ilyen a Ssákelyföld  közepén 
hogy béjiia'okat mérnek, ostoba titkokat áiulbatnak a 
ml n-pönknek ilyen sötétbtn leled ő algányaaaaonyok. 
Hát nem szégyenlik magukat, nfm  érzik aat, hogy 
milyen megalázó reánk nézve az, hogy egyáltzlán elő rordu ba'nak rnek a jsUnségek. 

— Feljelentés. Kovács Andráané tekerőpatakl 
••Btzony egy lovat adott át Rostán Rupl lókup«onek 
bogy azt eladja. A cigány a lovat eladta, ds aa árát 
nem adia át aa eladással megblaott asszonynak, as 
eljéráe megindult. 

- Nem tartotta bo a hajtáal Irányt es 
aaerenosotlonaég okoaoja lett. A GaMI o ^ KVergyó-
sz mtmUlósI Mwsdelnégőnik nutója CjomsfalVto  W,. 
ütközött a Farkia Al íjos azekeribi. Az Bssaetttkösés 
követkevtébtn as autó bs'esubant aa arokbs. A vIsb-
gálat mígáürpította, hogy a BZsrenciétleMéget Farkas 
nemtörődöms^e okozta azzal, hogy nem tar.oita ba 
a bajtís! Rzabálvt. 

Tisztázzunk valamit. 
A klsebba^gl kttvdelem fogalmával  husa esaiendejs 

meglsmerk d'.ünv. N m nagy ez a mu't. Még jóformán 
«rra sem elegendő, bo<y az ulsfl  maglípstéaekből ma 
punkhoz ébredjünk. 

Qjatr .n halija az ember ebben a sorsban, hogy 
könnyű ennek éa annak a trr.énelml kisebbségnek, 
miután hatssáz vaţy több száz év óta csiná Ja a maga 
dolgát Mlcdebbői aat a k'dvezótlen megá'lapltást lehet 
levonni, bOTv valamely kisebbség Jél megaaervezMt, 
er dtnényea élet berendezőt csak egy pár évszázad 
után remélhet. 

Ha nem ls egéwn igy v»n, azért komoly alapja 
még 1b van ennek » tételnek. Es psdig sokat k^ll egy 
oepet érjen ez ostor váge. hogy m^gedtődjön a kBi-
dalemre. Csak a hoasaaB magpróbáltat ásnak van test. 
véri érzéseket kiváltó «reja. A ssenvedás sok ellentétet 
köaös niveEŐra boi. A bizonytalan Borsban Inkább 
üsazetpre'ődlk és t-gy síkra tevődik a gondolkozás. 
Egyszóval sz pp«ról fiira  szálló nyomorúságnak meg-
van bz ösaz'fogú,  oevségea le'ket nevelő eB a nebés-
ségnkkel Bsembfn  kösös védekezésre alkalmas felké-
szültséget klformá'ó  készségé. 

Erre Idő kall. Nem ls lehet vitázni afólött,  hogy 
huiz esztendő n?m elegendő ezuknek a pulyos balsó 
értékeknek % kittrmelődéBére. Ainak d cára, hogy 
almélctileg tökéletesen ismerjük a kisebbségi sorssal 
való blrkoaásnak összes fzibVyal»,  ai egység elvétől 
az á'doaatosBágig mied n részletét fujjuk  a szükséges 
ismer nőinek, még ls ogv látsz k elengedhetetlenül 
rendelkezni kell a megpróbáltatásnak évszázados ke-
serűségével. 

TirjUnk csak vU«z4 a magunk életéhez. VizBgá!-
;u> meg az eltöltött fcuJ.z  e?zt«ndőnkit. Becsülete<eg 
vessünk számot rztel a két évttlzedd^l és nézzük m;;, 
mennyit szívtunk fel  ez alatt átokból a kiváló eré 
nyékből, amelvek azorlntünk is aa egyetlen zálogát 
képeaik egy klaebbaégl nép eredményes küzdelmének. 

A cslH msgyarsígbp.n lehet sok hiba. Abban 
azonban prdát mu'ató, bo<> kezdettől fogva  legön'u-
dstoSHsbb. logf-ryelmuaettebb  haicasa a magyar ki-
b bbB'u lÍRv -̂nk Ab minden poklot on kereBatüt hlascl 
a kilrdalem főtételét,  hogy faltét'en  egység néltli és 
engedeim sség néikül ezt a sorsot eredményeaen meg-
harcolnl nem lehet. 

A tüeő keretek n-kütk nem ízsmltanak. Akár 
Magyar Szövetségnek, akár Moiiyar Pártnak, akár Ma-
gyar N 'pközí'sségtiek hívják ezt a keretet, nekünk a 
harc eivl része változatlan maradt, amelyet támogatni 
kötelességnek Ismerünk. 

Ebből ne érdaknélkűll magasságból néive, sok 
kicsloyesen fá  dalmas jelenséggel talá kötik a szemlélő, 
ame'ytői éppm ennek a cikknek alapgondolata is ssü-
letlk E oétem vezető ntiry napilapok beállltotlBágát, 
amelyek czc'őtt hosszú eveken k-reaatül a kisebbségi 
küfd"lem  el plgtztáftftlr---  tatitoHak, hir.el'n, hogv el-
vá'torták. Miyn aárkósottak, t> őke őea begomboiko-
zo-tak lette». 8 mmlt v'3sea n^m adnának abból a 
bizalomból, amelyet a magyar fcüfdslem  bét évtizede 
kát kézzel Bzórt a Bránnkra. Abból a Mzalombél, amely 
annyi szeretettel, jólndu'aual támogatta éa megértette 
erőf-Rzltóaeibnek  szézssáEaUkos eredtnénytelenzégéL 
8)ha nem hibaatstott semmit, ciak a testvéri sserntet-
Rtk egysegével meg- rtitt. M gértette a tehetetlenke-
d !Bt, megerti-tte a hősi kürdílm^t és épp;n ugy tapsolt 
a negai umnak, mist ami yen BKlvból tudott volna 
orîendianl a népünk érdakaben való fáradozás  ered-
ményének. 

A fiţvelfi  szem ma nem épp«;n eat látja. Vanntk 
mondom nagy újságok, amelyek nemhogy nem előlc-
cezctk ínnraü, de p'?r,doian elkerülik m^g a Magyar 
N^pkösöíiróe e.nevez>sének a leiráalt ia Alegszemke 
tűrőbb módon vigyáznak trra, hogy hasábjaik vélet-
lenül se váljarak a küzdelem népszerűsítésének bllnös 
alt'a m^ivá. 

Tisstázauik valamit: kicsinyes féltékenykedésból 
nem saHlntn^k nagy dolgok. 

E L A D Ó K . 
.2 drb- fatengelyll  Szekér, 2 drb. iéliödelea kooal, 
2 drb. vasteugolytt szekér, 2 drb. erdőid azin, 
2 drb. kooBl-ezán, gaadaaágl himok, kooai hámok, erdólí 

láncok, szántó eke éa borona éa egyes dolgok, továbbá: 
11 drb. sonkának való disznó, 1 pár Igáaló éa 1 kooalló, 
1 nagy és 1 klost fdzőkályha,  1 drb. ebédlő kredeas. 

Vaza Géza vendéglős, M.-Cluo. 

„OSIKI L A P O K " 
Politikai. kőagaadMágl éa aaéplrodalml Up 
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