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( Z I Ü B T 7 L C I U C U L T J I ) 

A trón beszéd. 
Március hó 7 én Qnn»p4lyes keretek kö-

zött megnyitották a román parlament uj Ülés-
szakát. As filésssakot  megnyitó trónbesaédet 
II. Károly Románia kir'lya olvasta fel.  A királyi 
késirat megerősítette as orsiágnak a mai rend 
kivflli  idökban kOvetendÓ semlegességi politi-
káját. Bejelentette, hogy Románia a mai vál-
ságok kOzOtt föltétlenül  megőrzi semlegességét. 
A király miután a szövetségesekkel való kap-
csolatokról beszélt, rátért az ország katonai 
védelmének ismertetésére és köstönetet mon-
dott az ország népének, azért az áldozatért, 
amellyel a hadsereg iránti köteleeB*gét telje-
s tette. — A törvényhozás által megsaavasandó 
uj törvényekkel kapcsolatosan bejelenti a trón-
beazéd, hogy a kormány a hadfelszerelés  érdi 
kében kénytelen ujabb áldozatokat kórni az 
országtól éa reméli, hogy azt az ország népe 
ugyanolyan hazafias  megértéssel fogadja,  mint 
az edd'gieket. 

Jézus és a hütelen lélek. 
7 Megfogtalak,  da te elfutottál. 

?) Elfáradtam  a keresésedben, berekedem a h'-
váaodban. Hagy jártam utánad, ho^y megfogjalak.  11.ut 
jó pásztor, ugy siettem megmentésedre, sikerüli ls 
mlrd'g megkaparintani téged. Miskor a jé atya mód-
jer* tekosió fi-uént  ragadtalak el, eppan mikor ujibb 
tékoziá tokát akartál e.követni. EmiaCBzel-e ra, bogy 
miíyeo erősen kapasskodíam korodba, hogy később 
beval ottad, bogy Mába lgyekeatél rostz mra térni, de 
nem tud'.al, mintha valami tllkos erő tartott volna tlaszs, 
» lábad a földbe  gyökeredzett, egy tapodtat sa tudiai 
lepni, p*dlg cimboráld, hogy hívtak a te Is Bzerettel 
volaa velők tartani? Ét tartottalak erős ftfamb-a, 
mert saeretwlsk z nem akartam, bogy elsülj s vesa-
tedbe rohanj. Miki r a lelkiatyád azlvedre beaaelt. meg-
győaött téged életed eddigi hiáb ívelés igáról a kere-
ssilen aaavakkal eléd tarta a biatozan bekövetkező 
jövőt, mely ssomoruan rád vár, ha meg nam leráz, 
látod, akkor Is éa jártam utáotd, én fogtalak  meg. 
Ejy-egy aaarancsátlanssg, msly szemed e.ótt lezajlott 
s annyira megrendített, ez ls kasain erioiéss volt válla-
don, hogy eaara térítselek. L;pien nyomon utánad, 
jartatn, mart tudtam, bogy nálad a szabadság sz «ba-
darsággá válik, ami ciak ká'ia neked. Hil aseid <n, 
hol keményen kelleti m«gr*g*dii léged, mert oyan 
vonál, mlol a sailaj cs.kó, mindig szerettél kitujni a 
himbói. Padig kéaőob mindig magbáaiad, meri belát 
t̂ d, hogy nem vált baaanodra a kertel, hogy ne eagad-
jalek hossiu gyepiőre. Bevallottad, hogy mindig vo.t, 
ha rám hallgattál a meg ii köaaónled a jóságomat. 

b) Hit akkor miért nem maradtál állandóan mellet-
tem ? M)g fittal  korodoan annyit lgargetted, hogy meg-
javusz, most már nem la mersa fog>diat  tenni, aat 
mondod, ugy som fogod,  mert nem indod megtartani, 
havimul. Asul ia eiőaozikodia, hogy ön*UO vagy, 
mgyko'u, kinő té! a gyermezopőköól, nem tttröd a 
gyiraiodiat, tudid, hogy mii cselekedsz, mar; érstt, 
megfontolt  vagy, olncs szttzsiged timisara. Padg 
helytelenül goido kodsz, az embsr mtadtg gyermek 
marad Istennel aaemben, Önálló nam lehat, m:rtgy ir.ó, 
gyeoge a esetlen. Azért ragadlak iaroa vagy cs p.ek 
most is, mert aaeratiek T J mostanaág klalklaaz keaeim 
kösüi, erőszakosan kiszabadítod magad karjaimból, 
eifot>z  előlem, hogy leraaa magadról. Eiaaökaa rzerate-
temtó', mart tir hídra vagyok. Falsz köztiembe jönni, 
oem Im&d-.ozol templomomat nem keresed fel,  másteiő 
jársa, olyau helyekre megy, ahol gondo.od, hogy nem 
vagyok ott, ho<y hogy caak velem ne talalkoza. Vi-
gyazr, jobb ha meg alltz a megadod magad sserete-
temnek, mert előlem megszökni maakep nem tuJsa a 
nem la fogaa,  mivel utójára mégia caak ktzeim köaé 
kerhiss, a halálos ágyon torkon ragadlak, megfoglak, 
ugy bogy többé kl nem aaabadusa keaalm köetti. 
Hosaau aa én karom, ne faiedd,  bármikor u kiérhet, 
mindenhova elér. Bo'dog as, aki nem fut  el eiőiem éa 
ha meg fogtam,  caoroaan tart B el aom bocsát migá-
tól rótta. P. Réthy  Apolliaárist. 

Lelkioakorlatok a m kati [ipiáziiintiiii. 
Fögimnáalumunk ifjúsága  és lanárl kara március 

6—10 lg tartotta évi reudas lelklgvakor'atail. A 'elaő 
csataiyok (IV—VIII) lelki napjait Dr. P. ím ele Károly, 
a frrancaaek  voii tatonányl fónöka,  a ktaebbeket 
(I— III. oaat.) Antal Jóaset gylmeafelső  oki plebánoa 
veaette. Mindkét lelkiatya vármegyénk aaMlte a aa 
A aa Katar egykori Jeles aőveodike. 

A volt provinciális atya a mély meggyőaőd«s 
férfias  erejével és tüzével, a gyimiBÍ'Uó'ofel  plébános 
aa egysaerfl  b-naőség vonaó, meleg aaavával vacatle 
előre aa Ifjúságot,  az örök Igaaságok uijáa, a aiabb 
éa nemeasbb, a több éa Igazibb élei magaslatai felé. 
Boldog aa aa Ifjnaág,  amaly llysa lelklgyakorhtokoi 
vehet részt, mert a ker. lgizalgoz finyanél  tlBzttn 
láthatják a fő  d vándorlás ma.y órtelmál, másrész 
mag mind randillatlansbb lesa beanük a meggyőiA.l̂ s, 
hogy ezea Igazságok mefénése  s * szsrbtDk ai^kiiott 
alat nmeink a legnagyobbat: az örökéletal blztosltjár. 
hanem ez aa egyedüli ut, amaly Síibbé, joabá a egy-
általán elviselhetővé teszi a u di életei. Migtanubai-
)ák e lelki napokon, bogy a ku Iun a véglaienbe néző 
lelek nélkül — nam Ig^al érték, meri miodea  kultura 
lelke  a lélek  kulturáj».  B mé'y keraszteny lelkiség 
hiánya robsantotla ki az ujabb najy háborút, zúdította 
aa embariaégra aa ujabb msgpubáiu áaok ösöaát, 
mert a veiatői n^m tudják vag^ njm aVarják tudal, 
oogy mlodan lastvarlaéfos^,  ejystériéso-tz, békéaek 
ali-pji: aa önaatlen, ádozaoi laisÜUt. N>m luJjak, 
hogy aa elenfalot  nemesik fagy  vérrel lehal legyőzni, 
hanem áldozattal: jótéteménnyel. 

Az Ifjúság  éa aa Intései őszinte hálája kíséri leikt 
vezetőiket: jótevőikel, Igehirdető, lultekei msn;ő oe-
m<">, á;doza<oa útinkon, (A ) 

A Maiyar seiíl}ezö iQQtája. 
Amlat lameretbs a Rj i »dUi M .gyár N picz isi ág 

Csltvármegyei tagozata a szervi-tó o,unvRjá. sege.ye-
zessel kezdte meg. A magyar társadalom a:doz«tkéaz-
séget a aaját nyomoruságuak lekütdesere mozgoFiiotia. 
Nsm kell bővebben bizonyítani, higy erre makkor» 
szükség van. A magyar csaiadoü aoias tga jutott abba 
a heiyzstbe, bogy a családfőt  -Isííiil^oua hazulról a 
kötelesség és Így a magyar közöaségi ön'ulat támoga-
tására szorul a család. 

Akik nem értették meg. 
B moadín'juk, ho<ynm>gyar társadiiom töadő-

képaa. A hívó szól fag/simpli  m)dot madárlátta A 
t»r:éoeíml ídóthaz mé.-icj í»»cy dj grizra kapes. 0 ya 
notrd, amilyent csal aa eg>m«BOj va ó Begitasnak, a 
köaöa nyomorúságot lá'laló es aat egymasaal megosalé 
magastbbreodü társadalomtól várhiiuik. 

8 mu lak aaok aa időz, amitor bárki la elbújhat 
a msga odújába. Az öozébnek, a zsugort megbúvótok-
oak, a miodan kötelesseg etől félrehúzódó  p ttkáuyko-
dá'aak a n»pja leáldozott. A mai időz áldozatot köve-
teinek m ad^otitól. B aki ez :.ő  megpróbálja elmena-
zü nl, aat el kell tiporja aa egyaeges es köaöa össze-
fogásnak. 

Mert ha a magyar családfőnek  ott kell hagynia 
Oithonát, ba a csaladjának zzenvLdnle éa néikülöanle 
zell, akkor ezt na áldozatot meg kell értenie elsŐBor-
ban aaoknak, akik kedvezőbb körülmények közölt itt-
hon maradtak. Régen volt az a világ, amikor egyik 
végig szenvedte a frontoknak  mind» poklát, mig e 
másik biat9Slanttl kihiszaalhatia és a maga javára 
fodiihitta  a nagy vérfolyást. 

Aaóla sokat változitt a köaosaégban való élés 
mibenléte. A 20 esatendőa kisebbségi mull megtanított 
arra, hogy egyformák  lsgyünk a megpróbáltatásban, A 
közös aors sok mindenre kötelez. Bihósorbsn pedig 
arra, hogy testvéri erzesael osztozzon a bajbar. 

A Migyar Ndpközössóg Ciikmegy;i tagozata által 
beindiioit liyen lrauju kezdemenyezezt n^gyj»b»n lel-
ees Bzeretettel megértette a magyar tárcada om Eíta-
aütéattnk aaerinl c-upan 1—2 ember zártoiott el. Vzt 
UISHBÜZ, hogy eaek la csupán azérr, mert meg ETM vo t 
idajüt 20 tsatendó alall gondoikozul ea felfogni  az uj 
nelyzei uj köt9UBsegelt. 

A Magy.tr N.-p:öaö8Bég nevelő muolájának a fel-
adtita, bogy fijyeim^ateBsen  mmdenkli, fcz^ira  a szent 
aöteleBBOgekre, amelyeket n mai idők elvárnák aa egy-
f  íjhoz tartózza egysaerü tényétől. Aki pid'g eat a kötn-
.oSíégal nam akarja semmiképpen megertenl, aategy-
azeiUtio fel  keil menteni az a.ól, hogy egy népété 
ueuoz mjgpróbáltatáBáhoa bármilyen aöze ls legyen. 

A át ilaiíb in számoz bezzálnek arról, hogy a 
Magyar N ipkozossag eddigi muikája f-lnm îő  calkltü-
aest Uij-o.t végre. Mindazt ciac nagy leiekkel lehel 
eiero). Éi hinni akarjuk, hogy a azamok bezzadét meg-
ertlk bzas ls, akik eddlj ke-itdslmeskedtek zsebüket 
es aaivüzet msguyiianl a hibájukon klvüi nyomorúsá-
got szenvedő magyar családok, gyerm;kak iránt. 

A M -gyár Napközisig helybeli segélyező bizolt-
«ágának je.ontésebő. kitütilü, hogy ezldelg 19 aaer let 
á'.undó havi aegalyi ajan ott meg a varos magyar tár 
stdaimi. Március hónapra 25 izar lelt tesz kl a segélye-
zői kö wógvei ÍBE, ame<y 102 tagot lá> el lermuszstbaol 
aagéllyet (ieoyer, hui, ie|, turé aio.) Bizerint tehát meg 
hateaer leire van aattkaege a bizottságaik. 

A munka megy. A Népköaöaaég kSraetveaelői 
padig nzpooként tanai anask a nagy hálának és aaere-

tótnak, atnsly 40—60 magyar családban sáponként fel-
ébred azir 'mt a köaösségt tBvékenység Iránt, amaly aa 
adakozók áldozatoaaágát erre a magyar munkára beaaer-
vezte. 

A Magyar Népközösaág ezl a saerveaő iLUskát 
beindítja vármegyeBaerte. Rövideaen megindul minden 
köz légben a köz is aorsbao való oaztoaáanak ea a 
valóraváltó á dozata. Ei ml csak egyet k*rdnk mlndan-
kltól, aki «ba: a sorshai tartozik. Fogadja jó aalvvel 
ás mtgártö lélekksl a Magyar Népköaössig testvéri 
muakájái. Miadsn kössá{ lgyekezien szaretettel meg-
oidaai a sagltés faladstait.  A tehatősebb á'ljon aa el-
haiyatoitabb mellé, a jólét alasaen a uélkmöaéshez és 
támogassuk egymást magyart szeretettel kerezatÜI a 
jelnn n^héaségeln. 

Iz e l i t ő. 
A háború pusztító vihara dühöng. Egyelőre még 

oim teljes a szörnyűség. Mlndaa, ami hoazánk eljutott 
inkább az előszele ez egâfziek.  Rádión keresztül még-
sam bom iz kl leijas félelmeteaségével  a háború borsal-
ma. Akármennyire pontos értesüléseink vannak a nyu-
gati harcterekről, a finnek  hősi küzdelmeiről, aaért aa 
meg osm a megdöbbentő valóság saámuatra, 

Mis a ragi op Tdtta keringőz azüoaiébau értesülni 
Vi'pu'l bombázísHról és egészen más aat keresztül 
a:ni. — D i mtodezt nem lehm ujságbetüu keresztül 
migyaraznl. Nim ii szükség. Miadjn ugy néa kl, bogy 
a uul uemaedaznek lesz alkalma gyakorlatilag la meg-
ísmerltdni a témával. Aktor majd meglátja, bogy ml 
ardsmese^b, kultur embernek maradni, ssaretetet 
prédikálni, vagy Nreg módjára beledőglenl a gyűlölet 
a;tal feikorbácaolt  mocsokba. 

LtSiak cs^k egyelóra a mérgea gáaok frontját, 
amsiyui a háború elvadulasÁnak Idejére tartogatnak a 
kúzdó f  'luk. A mu;t hsboruian ls haeziálták már. El 
iohöi kepze .<i, hogy a gapjk fejiődáii  iramával msny-
nyira megsoiczorozódoii a gázaknák la aa elienaéghea 
va.ó eju.tatásl lehetőláje. 

M« a gáz>k elhal vídakeaést taaitják. As ember-
oak akar akarja, akár nem, meg kell iam-trkednle vele. 
Az alaböiakhau bemutatjuk a gázakrói való tőDb tudni-
valókai : 

A gázokat általában három főcsoportba  osatják. 1. 
Iigerlő gásak (frfhérkerjBztes  — kékkeresztes gáaak.) 

A kékkeresaies gázok erősen lagató hatásuk elle-
nére Bem tartoznak a haiálthozó gázok krzzé. A világ-
háborúban közvetlen ezektől halott nem igen voii. A 
haisauk abban aylivánu', hogy keresztül hatolnak a 
köaönség gázálsrcszúrőköu és elviselhetetlen köny-
oysaéat atb. okozva, a gáaáiare levélelére kéoysaerltlk 
az embert, amikor is a mérgeaő éB fojtó  gáaak ellnté-
aik a többit. Természetesen ezek ellen ls megvan a 
blatos védekezés: a mai gáz ilarcok külön füstazürővel 
vannak ellátva. 

Mérgeti  gátak. 
Ebbe a csoportba azok a gáaok tartoznak, melyek 

/órmérgo.sek, tebát az emberi szervezetet a vérkerin-
géoba játra, bénliják meg. l;en csekély mennyiségben 
is halálosak. Ide tartoznak: A kék-:av és zzéngíz. A 
kékaav alacsony forráspjűtu,  igen könnyen illó folya-
dék, ttiioltnáiiü meDD} '.«ege ls — sz emberi aaervezetbe 
jutva — h.»lált okoz. Mtrgező hatását a vörös vérsej-
trtkrij fejti  kl, a központi Idegeantrumat bénítja meg. 
Bz rencsére, ez a borzalmsB méreg oly erőzen illékony, 
hogy mint harcigáz nem ls vált be. Megfjleiő  gázba tét 
biztosan véd ellene. 

A széngáz ezoxoruaa ismereleB mérgeB gáz, a 
c^lédtrsgediak állandó szereplója. Ugyancsak erőa vér-
mareg, a vér-h^mogloFiccal könnyen vegyül B Igy az 
i xig^a elvonva a Ezerveaetből, i sejtek megfulladáaát 
idtti 6.'ő Mint harcigáz, IliékoayBága miatt, terepen 
nem veszéiyea, csak z*rt helyen. A gázálarcban csak 
egész különleges batét köti meg egy blnonyos Ideig. 

A hadi vegyészeknek trősen óhajtott célja est a 
kél erőB mérget o!v ólakban előállítani, amaiylk nem 
Illan e! gyorsas, hanem huzamos ldalg megmarad a 
ttrepin. Á rltólag aa oroszoknak lennének mar Ilyen 
vegyületül, reméljük, hogy nsm Igás. 

A fojtó  gáaok. 
Eibi ' cíoptrib-s Urtoznak a legtöbbet használt 

éa legióob hal'i t okozott h'res aöidkeresales harc.gázak, 
a ch.or̂ &ü, <t pbosgén, a peranyag ós a chlorplkrln. A 
foj<ó  harcigázak miad?gyike, mint a neve la mulatja, 
n légzőszerveken okoz su'yos elváltozásokat. Iagerlő 
bittá*uk erkély, csut 4—6 óra mu va muiatkoslk, 
im'kor m'tr aa egész eaerveaetel átjárták és romboló 
hatásukat eivé^ozték. Allattomos, Igen erős mérgek, a 
fosg'ta  m-ig i növényvilágot is elpusztítja. Élettani ha-
iásuk abaaa nvllvánu'., hogy a tüdő szöveteit felmarva, 
-tnnak működjét megbénítja, láogaaomj, majd tüdővl-
seuyő lép fel  és a margazsit megfullad,  aaéaaorlnt a 
sajái vérében. 

Szolgáljon megnyugtatásul, hogy a gáaálarcok 
valamannyl fojtógáz  ellen tökélstoa védelmet nyujtaaak, 
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Mari  vagy hólyaghúzó  giaak. 
Ebbe a caoporlba tartóz aak aiok aa anyagok, 

amelyek folyadék  alakban a bőrfalületet,  gőz alakban 
pedlf  a légzőszerveket la megtámadják, tehát ami a 
aokoldalu poaailió hatást illeti, tSkéleteaeknek mondha-
tok. Ide tarioanak a hírhedt mnalárgáa éa lewialt. 

A mnatárgáa tlaata 
állapotban majdnem Baagtatan, aaintelen folyadék.  Ipail 
állapotban mnstárra, vagy fokhagymára  emiékeatelő 
••aga van. Normállá körülmények köaött nagyon laaaan 
bomlik, a terepet hónapokig megüli éa mérgeid hatá-
sát nem veBaltl el. Bgyfornán  mérges folyékony  éa 
gáaállapotban. Nagyon alattomos méreg, a bérre csep-
pentve semmiféle  éraéat nem okos, CBak érák múlva 
jeleotkeslk a hatása. Ha nebáoy percen belül nem kö-
aömbösltjQk (ilatóapsplrral éa cblorpuderrel), felaalvé-
dik és menthetetlenül elvégéi rombolé hatását. A bé-
rűn igen roasa lndnlatu fekelyeket  okos, amelyek na-
gy oa laaaan gyógjulnak, szembe jntva, megvakít, gőa-
alakban belélegeave, a tBdöt roncsolja saét A gyégyn 
lás nagyon lassú éa sohaaem tökéletes, de mag a ha-
lálos mérgesésl esetekben Is caak hossan és sohasem 
tökéletes, de még a halálos máigeaéa esetekben la 
csak hoBsau kínos saenvedéa után követkeaiz bo a 
valóban megváltó belál. 

A légaósaerveket, • szemeket, a Jé gáaálarc biz-
tosan védi ellene. A bőrűn át történő fertőaéaek  ellen 
B vtdekeaéa igen nehéa. tónd.nféle  anyagon átBaivódik 
ez a rosaalndulatu méreg, caak egéaaen speciális gumi-
ruhák éa cipók védenek ellene. 

A lew.slt, vagy halálharmat: Lewls amerikai ve-
gyéza találmánya. A világháború végén a frontmögötti 
polgári lakósság ellen akarták használni, erre aaonban 
már nem került sor. Tulajdonságai mérgező hatása, 
nagyjában megegyeztek a mustárgézival, azonban vala-
mivel kevésbé vesaélyeB éa vla hatására, ellentétben a 
mustárgáaaal, nagyon könnyen bomlik. A meglévő 
kéaaleteket az amerikai hadveaotőaég a világháború 
végén megzemmlaltette. 

Amint már említettük, a vllágháboiu végén kb. 
60, Jalenleg mintegy 100 harclgáa Ismeretes, ds a 
felsoroltaknál  használhatóbbakat eddigi tudomásunk 
szerint nem Igen állítottak elő Persae lehetséges, hogy 
aa egyoa hadveaetősógeknek 7 pecsét alatt örzitt tit-
kos anyagjaik vannak, amelyeket nem árulnak el, ne-
hogy aa ellenük való véd^keaést kidolgozhassák. 

Ne játszunk a szavakkal, 
A tekintély elve Ieromholóűott. A szülőknek a felet-

teseknek járó tisztelet megfogyatkozott.  S napról-napra kezd 
megvalósulni, megverem a pásztort a azétazaladnak a nyáj 
jubai. Az erkölcsi lejtőre állított korlátok ledöntése után 
végeláthatatlan sorokban indulnak az egyéni tragédiák. S 
caak tehetetlenül szemléljük, mert első megdöbbenéaünkben 
eszűnkhe sem jut, hogy hogyan segítsünk a bajon. 

Az ősz óla városunkat egy csendes borzadály járta 
végig s kínozta. Egy feltűnő  szépségű 15 éves leány el-
tűnt a szülői háztól. Az eltűnést családi háborúskodás előzte 
meg. A családot nagy szégyen érte. Gyönyörűséges szép 
leányuk megbotlott s a vallásos éa Istenfélő  család azért 
volt elkeseredve. Lányukat megfenyítették  a meggondolat-
lanul azt mondották neki, hogy menjen a Maron mélységébe, 
amiért akkora szégyent hozott a családra. A leány ugy 
látszik nemsokat latolgatott, még azon este megfogadta  a 
tanácsot. Azóta négy hónap telt el. A szülik tűvé tették 
érte az egész környéket. Keresték a rokonoknál, ismerősök-
nél. Most a napokban a Maros jegébe befagyva  megtalálták 
a szerencsétlen leányzót. Ekkorra a szülök már minden 
könnyűket elsírták. Az édesanya könnyei megolvasztották 
volna még a legvastagabb jégkérget ia annyit sírt. Csak 
még egyszer szerette volna látni szive magzatát. Fejszével 
kivág'ák a jégből, Hazavitték, A jégtorlódás tetejéről, amely 
ugy nézett ki, miut egy üvegravatal, hazatért koporsóban 
a szerencsétlen leány. A koporsót uem nyithatták íel • 
édesanyja könnyei nem hullhattak Ugyos arcára, caak a 
koporsó fedelét  áztatták, Igy rimánkodtak az apa ég anya 
bocsánatért, h"gy durvák voltak hozzá. Mindenki könnyes 
szemmel és megrendülve nézte őket. 

Az egész hitközség lelkéből talán semmi sem törli ki 
ennek a szörnyű tragédiának az emlékét. S éppen azért 
BZÓ nélkül nem mehetünk el az esemény mellett. Ebből 
mindenkinek tanulni kell, hogy hasonló esetek meg ne 
ismétlődjenek. 

Mindenekelőtt meg kell jegyeznünk, hogy a tekintély 
elve csak látszólag vnn megtépászva. A tekintély létezik. 
Hogy sokan semmibe veszik, ez nem irányadó. Az Istent 
is sok buta tagadja, de ez nem változtat az Isten létezésén. 
Van tekintély. Hiszen erre hivatkozik önkénytelenül min-
denki. Van tekintélye a papnak, a szülőknek a az Istentől 
rendelt elöljáróknak. Ezt látom és tapasztalom még ebben 
a fejetetejére  állított világban is. Azért a tekintély hordozói 
szavaikkal nem játszhatnak. Krisztus a komolyságot mennyire 
kihangsúlyozza, amikor azt mondja, hogy legyen a ti beszé-
detek igen, igen, nem, nem. Tehát semmi komolytalan szó-
nak nincs helye, mert a tekintélyt viseld emberek axavai 
és cselekedetei után indulnak a többiek. S látjuk azt, hogy 
egy-egy elejtett, komolyan nem vett szó mennyi családi 
tragédiának lehet az előidézője. 

A Saar-vidik visszacsatolásakor népszavazást rendel-
tek el a németek, A világháború után onnan elszármazott 
németeket hazahívták az egész világról. Amerikából az egyik 
hajón hazafelé  tartott egy német aaszony két kia lányával. 
Az anya a kabinba kötött. A kislányok a fedélzeten  ját-
szadoztak. A kisebbik hancúrozott. A nagyobbik árulkodott. 
Az anya inegtenyitetle a leánykát, hogyha rosszalkodik, 
akkor beledobja a tengerbe, hogy a tengeri kígyó megegye. 
A leányka egy kia ideig ió volt, aztán iámét kezdte a 
hnnootkodáat. A nagyobbik leányka ae azó se beazéd, meg-
ragadta hugooakáját a baltlökte a tenger be, hogy a tengeri 

kígyó megegye. Nemsokára jön viasza anyjához a leányka 
s anyja kérdésére elmondja, hogy a kicsikét belelökte a 
tengerbe. íme a meggondolatlan fenyegetés. 

Oroszországban történt, a abban az időben sziltiben-
hosazában tárgyalták az újságok a következő oaaládi drá-
mát. Az édesanya elment reggel vásárolni s otthon hagyta 
két kia gyermekét A nagyobbik Ünoska volt. S megkér-
dezte az anyját, hogy mit oaináljon a bugával, ba az air. 
Az anya azt mondta, hogy vágd ki a nyelvét. S avval 
gyorsan indnl. Ügyesen bevásárol, jön haza a otthon vér-
tóosában találja szöazke kislányát. Mozdulatlanul teklidt. 
Felkapja, ébresztgeti, csókolgatja, Bzólitgatja. Szájára rá-
alvadt a vér. Akkor lépik be a tiaoakája s kérdezi mi tör-
tént a leánykával V A gyermek könnyeimben rávágja, hogy 
sirt s kivágtam a nyelvit. Az anya rémületében leejti a 
halott kisleányt s a fiút  ugy kente a falhoz,  bogy a teje 
ellaposodott a az agyveleje kiloccsant. 

A segítség akkor kell, amikor arra szűkség van. Nem 
a teritett asztalnál nyilvánul meg az igazi barátság, hanem a 
szükségben és a nyomorban. A gyermek minden veszedelemben 
a szülőhöz menekttl. A szülőnek kötelessége, bogy fenyít-
sen, de a bajban gyermekének a bóna alá kell nyúljon a azt 
az eleaettségbSl felemelje.  A bajt nem szabad tetézni, hanem 
el kell simítani. S szem előtt kell tartani azt, hogy hibát 
hibával nem lebet kijavítani, hanem a hibát jóvá kell tenni, 
ez a kötelessége minden épeszű embernek. 

Két évvel ezelőtt hozta az egyik újság. A bányász 
hazajött háromezer lei havi keresetével. Letette az asztalra. 
Fát hasogatott s hozta be, hogy tegyen a tűzre. Látja a 
kályha előtt a kis három éves tiacskáját. Az ezer lejeseket 
rakta a kályhába. Az apa feldühösödött.  A gyermek kézit 
csuklóban levágta. Az anya kicsikéjét fürösztötte,  hallja a 
sírást szalad ki a az alatt a kioaike belefúlt  a vizbe. A 
szerencsétlenségben elvesztette a lejét a addig, amig segít-
hetett volna, a gyermek is elvérzett. Az apa látva a sze-
rencsétlenséget, még jobban megbolondult s felakasztotta 
magát. íme mit tesz a meggondolatlanság. 

Zaók Rózsi virágos koporaóban, frissen  hantolt sírjá-
ban kint nyugszik a temetőben. Szívszaggató l'Ájd&lin&t éa 
nehéz gyászt hagyott maga után S egy nagy figyelmeztetést 
minden szülőnek és minden Katalnak. 

P. Oibor Ananr.H7. 

mrrttlő valntárla ügyelet Intéanl, csupán ea egyez 
orutgokba saükBéges behozatali engedéllyel kell a 
külföldi  gazdának randalkuzole. 

A magyar kormány a kU földiek  tenyéosállntvá-
sárláeáaak előmozdítására igen jelentős kedvezménye-
ket éB könnyítéseket engedélyezett, amelytk aegitaégé-
vel a pzom°z*dos országoknak ifaavarozBzággal  fenn-
álló áruesereforgalma  keretében a Posti lf  agyar Keres-
kedelmi Bmk, a lfagvar  Alta'áaos Hitelbank, a M >gyer 
Leaaámltolé és Pánzvéltőbank és as Ango'-Kagyar Bank 
érdi kéltségéi körébe tartozó külföldi  Intésetek bekap-
csolásával a külföldi  gazdák ml'den valutárls nehézség 
nélkül bonyolíthatják le a vásárlásaikat. A külföldiek 
Utal  vásárolt  tenyészállatok veauti szállítási kőli-
aigit  a megvár határig  a rendező  bizottság  viaeli, 
a szállításául  és vásárlással  kaposolatoa  költségek 
megtérítésére  pedig  a kormány  jeleotőe  vissza-
térítést  nyújt a külföldi  vásárlóknak. 

A Budipesti Maaőgardaságl Kiállításra felutazó 
minden külföldi  gazda Idejében tegyen lépéaekel a 
magyarországi beutaaáakoz saükséges vlaum megaaer-
séae érdekében, amelyeket aa llletékea m. kir. követ-
ség vagy konzulá'ui a kiállítási Igazolvány és útlevél 
felmutatása  ellenében min dan Indokolt esetben 2.60 
peogő kezelési díjért fz  algái tat kl. 

Mindennemű felvilágosításért  aa erdélylek aa 
E'délyi Mtgyar Otzdsaági Bgyeaületbea, Cluj, Andrei 
Mureaan 10. egyéb külföldi  érdeklődők a m. kir. követ-
<égnkh>z. I'letve konru'átuaoVhoa forduljanak. 

Felhívás! 
Nehéz időkben csak komoly munkával lehet elősegí-

teni a társadalmat a nehézségekben. Társadalmunk még uem 
küzdött oly nehéz problémákkal, mint most, amikor higgadt 
megfontoltsággal  kell mérlegelni mindent, amely érinthet 
bennünket. 

Egységesen eljárni és cselekedni csak szervezett tár-
sadalom tud. Minden rétegünk egységbe tömörülve hallgss-
son meg minden központi utasítást, hogy ugy a köznek, 
mint saját magának segitségére lehessen. 

Komoly, kérő szóval fordulunk  a coiki magyar társa-
dalomhoz : jelentkezzenek közösségi munkaszolgálatra mind-
azok, akik népünkkel testvériséget ls tényleges közösséget 
éreznek. 

Falun jelentkezzenek & népközöaaég ideiglenes veze-
tőiül, városokban a népközösségi irodán. 

Olyan munkát kezdtiiuk, amely nemea és épitu. A 
katonai szolgálatra behivoltak családjain és a szegényeken 
akarunk segíteni, különöskép éhező gyermekeken. Engedélyünk 
van arra, hogy falun  és városon egyaránt a népközösség 
szociális szakosztálya keretében a segélyezést havi megaján-
lott segélyadományokból teljesíthessük. 

Ezeknek az adományoknak összegyűjtésére, kezelésére 
szegények helyszíni adatfölvételére  pontos munka szükségen. 

Felelősséggel és lelkiismeretességgel járó rendszeres 
munka kell. 

Ezért bárki, tekintet nélkül társadalmi állására, jelent-
kezzék legkésőbb március 15-ig, hogy a megtelelő munka-
területet mindenki megkaphassa. 

A népközöaség ideiglenes falusi  vezetőihez a segély-
adományok összegyűjtésére szánt iveket a Pretektus ur 
aláírásával és megfelelő  útbaigazításokkal eljuttatjuk. 

Lehetőség szerint a népköznsség csíki tagozatának 
vezetősége l-l kiküldöttel a beszervezés megindítására min-
den faluban  megjelenik. 

Mégegyszer ismételjük, komoly segítő munkáról van 
szó és társadalmunk épitő erejét most próbálja ki. Most 
tudunk igaz embereket megszámlálni ezzel a jelentkezéssel, 
mert önkéntes munkára jelentkezés a felelősség  érzet legfőbh 
bizonyítéka. Kucurestiben már ingyenes orvosi rendelőnél éa 
ingyenes jogsegélynél tartanak, ott a munka már javában 
íolyík. Mi Csíkiak sem fogunk  elmaradni, ezt biztOBÍtja majd 
minden testvérét szerető felelősségérzettel  biró munkaszerető 
magyar. 

VÉC'SEi ÜU : I ,A, 
a Romániai Magyer Népközösség 

csiki tagozatának titkára. 

A tilfildi  gazdát érdeklűdose 
a Budapesti Hezoaazdasá£i Kiállítás 

TENYÉSZÁLLATAI IRÁNT. 
A külföldi  gazdák köréből ea évben la sokan 

érdeklődnek a budf.pastl  mezőgazdasági kiállítás alkal-
mával kiállítandó tenyéBsállatok Irán», mert a kiváló 
magyar állattenyésatés anyagából itt kívánják beBze-
reanl saűkiégletüket. A rendező blioHság kifz'éae  sae-
rlnt Jugoszláviába, Romániába, Sz'ovákiába éa Bulgá-
riába akadálytalanul bevihetők a kiállításon vásárolt 
tenyéaaállatok, csak aa állategézzeAgügyi egyezmények-
ben előirt feltételeknek  kell eleget tenol. Mag ar rérz 
ről nincsen akadálya egyéb országokba irányuló tenyész-
ál aiklvltelnek aem éa a Magyar N»mietl Bank vala-
m Qt a M. Kir. Külkereskedelmi Hivatal - amelj î 
Intézmények a kiállitáa területén kirendeltséget állíta-
nak lel - a legnagyobb alőaikoayiéggtl fogják  a fol-

S Z Í N H Á Z . 
Zsutolt házak és páratlan erkölcsi siker mellett zajlott 

le a Kozma—Battyán színtársulat sziniidényének első hete. 
A Rut kis kacsa bemutatóján Balogh Júlia, primadonna 
hangjával, gyönyörű ruháival éa keresetlen egyszerű játé-
kával, kényes ízlésű közönségünk szeretetét nyerte meg. A 
töbhi előadások n siker emelkedéséről tettek tanúságot. — 
Vörösmarty, (iróza Földes Berta, Barabás Irén, Bardóczy, 
Karácsonyi, Solti, Darvas, Battyáu, Kozma, mind-mind fém-
jelzői az előadásoknak. 

Kiemelkedett a Földindulás nagyszerű előadása, mely-
ben Vörösmarty Lili és Badúczy István nyújtottak kiválót. 
Méltó keretet Bdtak hozzá Földes Berta és Kozma Hugó. 

lövő beti műsor a k ö v e t k e z ő : 
Szombaton, Szomorú a nyá.l'aerdő, (operett újdonság.; 
Vasárnap, d. u. 8 órakor, Zsiml.eri zsombori szép-

asszony, (olcsó helyárakkal.1 lJ. u. •> órakor, Tul a nagy 
krivánon, i Farkas Imre gyönyörű zenéjü operettje, olcsó hely-
árakkal.) — Este !) órakor, l'iros bugyelláris, nipszinmü. 

Hétfő,  Velencei kaland, Szabados Árpád operettje. 
Balogh .lulia és Badóczy István jutalomjátéka. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Keroakoddinket éa iparoamoaterolnket 

ezúton is Béri a Kitboiltua Lsgenyegylet veaetősége, 
bogy fi  «tai alkalmazottaikat a 3 lelki napra — március 
14., 16 éB 16 án este 9 inkor a főgimnáziumba,  17-én 
Virágvasárnap 8 Arakor pedig a temp ómba elengedni 
szíveskedjenek. U^yan-'zau kérést la'ézl a vezetőség 
azou szü őzhez ls, akiknek a kereskedjem vagy Ipar 
terén, vagy mAB ssabsd pályán mtködő, felserdült  flil 
vannak. A lelkiaapok lelklér lékeket akarnak nyújtani, 
vagy a maglévőiét megtsr anl és fejleszteni.  Ezek aa 
értekek: íz  irgalom, buig^ság és pontosság a munká-
ban, megbízhatóság, egyenesség, becsületesség. O y 
ért6kak ezek, melyek nélkül stm az Iparban, sem a 
kereskedelemben, aem aa élet más területén. Igazán 
bodogu'nl nem lehst. Materek és szülők aa Ifjúság  és 
ssJát érdekükben cselekszenek. ha nemcB«k megadják 
az engedélyt, hanem a megjelenésre buzdítják fialkat. 

— Vlrlghalláa. Kozán Imre gazdasági felagyelót  és 
oaaládját rulyos gyász érte. Má clas 2-án gennyes mellhártya-
gyulUdásbtn meghalt egyetlen Xmrlke nevQ 6 éves Btoskáiuk. 
A földig  sojtott HzUlőkft  felmérhetetlen  veszteségOkb^n az 
egé'z vároa és vidéke tárnaSatma mély fgyattérzéssel  vette 
kOrlll. A legmelegebb részvéttel Igyekezett mindenki a nagy 
megpróbáltatást elvíaelhaiAvé tenni a azUlök számára, akiknek 
lelkében ez a os'páa olyan kegyetlen sebet vágott. Az Is<>en 
adta, az latén elvette ezt & napaagarat, amely hat esztendői 
keresztül megaranyozta, oélt éa értelmet adott a kis osalái 
életinek. 0 tulja, hogy miért Nekünk h'nuttuk kell Óienao 
és ez a hit átsegíti a kitsigbeeaett azfllöket  ls ezan a nagy 
lelki válságon. 

— Nem belyegzik le a Nemzeti Bank bank-
Jegyeit. A panzügymiulsatar közleménye. Apínzűgy-
miolsater kötblrrá teBzI, hogy aaok aa egy»s rémhír-
terjesztőktől terjetz <*tt mendemondák, amelyek szsrlnt 
a Nemzeti Bink (Bszca Naţionala által klbocsato t 
binkjegyeket a kormány lo akarná pecsételtetnl, telje-
sen alaptalanok s csak act a célt szolgálják, hogy a 
köaóoaéget állandó aggoda'omban tartsák. A kormány 
nyomába van a rámhlrtrrlesatőknek s ve.ük szemben 
a legszigorúbb büntetést fogják  alkalmazni. 

— Egy 15 evaa gvermek felakaaatotta  ma-
gát. A hlr rövid. Czlka F.-rsnc 16 BBBI indts Ramolea 
remit. 1 gyermek, a nagybttyja Istállójában felakasi-
totta magát. Da mskkora a tragédia, ami emögött a 
hlr mögö.t van. Cilké Parenc kötelet akasztott a nya-
kába, mert gyermjk életét megkeserített» a Beülök kö-
aötti állandó nisetsltérés, amaly végül Ib váláshoz ve-
zetett. A szülők magkü'.öobUitek, aaétmentek. Bdulg 
semmi baj nem lett volna. D > a gyermek a villás után 

m e 8 sehol aat, amit a családnak, a azü.ők 
köaötti egyetertéanek kall nyújtani, A gyermek nem 
kapta meg a családi élet melegét és inkább a halált 
válasstotta. A hlr fölött  nem lehet egyszerűen átBlklanl. 

*?V? 8 k Aat miodea saUlónek meg kell 
gocdolnla Hz a vl á;rahozta, akkor lelkiismerettel, 
átdoaattal gondoskodnia la keli arról, hogy idő előtt 
koa ág B í 5 M ® ^ k B e k 8 l e l k e n e meneküljön az Bngyll-
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Ágala két Mg vait nálunk. Nem estrl mintha 
rá lett volna saorulva, de gyergyóban telodsi Jómóda 
gazdz leánya tanalnl megy. 

Ily veit Againál la, akt a fala  aok-aok aaépaé-
gél, tisztaráját boala magával a városba. Határosottan 
látfaot  rajta a Jó nsvelóa, a templom... Mdgrögaött, 
ősrégi nyelvezetéről pedig meaaaeföldön  ráismernének 
gyergyói voltára, amit a rajta ringó ssép aaőttez aaok-
nya caak blaoayltaal Ind. Ugy mondták, hogy 4 táacel 
legaaebben a falsba.  A gyergyal oepelt, meg a Kállay 
kettős figuráit  agy kijárni, mlot Agnla, aatán senki a 
környékbe... 

Bünké éa öaérsotes leány, He kell aláaatoa la. 
Bok Örömet aaeraett kedvea aalvaágával, parányi 

vllágaéaetóből fakadt  meglátásaival, a még aannayadé 
értelem klbontakoaáaa köabea elkövetett caacslaágalval. 

Lélektől Indett kacagni meg alini a óiaelmelt 
senki nem tndta Jobban kifejezésre  juttatni, mint ö. 
Egyaránt aaoretett embert éa állatot. 

Csodálaton keveréke volt ea a fiatal  aaékely leány 
fajának,  aki egymaga blaonyltotta, hirdette a aaékely 
nép nagyságát, annak minden aaép éa jétnlajdonaágát. 

Agnla életében a 17 lk tavasa követkesett Javá-
ban nţlladoatak salve virágai a mire aa őaa elérkezett, 
a legény — mint komoly ndvarló — már bojáratoa 
volt a konyhába. Falubólije, Jómódn legény, kl a taOlók 
tndta éa akaratával jött hetenklnt egysaer, eaetleg 
kétaaer la. 

Tiaateaaógea, alkalmaakodni tndó fiu.  Mindég 
feszse,  vlgyái állásban köszöntött a családban mind-
annyiunkat. Károlynak hívják, aaép barna legény. 

Igy telt aaép laaaactkán aa Idő, mig az egyik 
ujeutendö elzó napjának reggelén aürll könnyek köaött 
bucsnaott Agnla Jó aaaaonyátál. Feleaégem aaemébea 
ls faitartóatathatatlanul  calllogtak a könnyek, caak én 
mókáztam, hogy aatán megeankló hanggal forduljak 
be a asomeaéd aaobába. 

Múlott aa idő. 
Agnla ha feljött  aaombatonklnt a hetipiacra, aoka-

ssm Jött Drea kéaael. B;csületea lelkének őaalnte ra-
gaaakodáeával csókolgatta volt eaaaoayának a keaét a 
báraonyoa tekintetének háláa almogatáaa volt minden 
pillantasz. 

1 yenkor mindig aat mondta hogy boldog. 
Caak kéaőbb hallottuk, hogy nincs rendjén valami 

aa Agniaék portáján. Isten áldását, a gyermekei várnák, 
de kealk, egyre kéalk a ea aa állapot feifordniáaaal 
fenyegeti  boldogaágukat. 

• • 

Újra tavau Jött, gyönyörűséges aaép tavasa. 
Agnis nem bírta aalve nagy terhét, a lelkében 

öztzagyDlemletl sok p aatzt, k'serüséget. Ki kellett 
önteni, el kellett mondani valakinek, mert ha nem, 
szét rtp^sztl a mellét. 
mióta nem láttok, szinte felére  zsugorodott.. 

Szemében fáradság  ült, ae ajka o'yan fonnyadt, 
akárcsak a muskátli aairma téli Időben. Aa egéaz assaony 
maga a bánat, szomorúság. 

Ahogy elzlrta, elmondotta sorsát, valahogy Igy 
történhetett: 

A tavasa volt aa oka mindennek... 
Vasárnap, vtca*rnye után, ugy nap*z*ntU'aUor 

lehetett aa idő — amint mondja — amikor ő és KáruJ 
együtt üldögélték a tornácos kicsi háa előtt. 

Agnla ekkor már 22 év körüli vérbeli menyecske, 
Károly négy évvel Idősebt, komoy munkás ember. 

A tavaFsssBgu ették simogató lehelete érsett a 
H «rgiîa fj'ö  s az ég alján szeleire búzott tzajjal kei-
itult kacagd a hold. 

A^nií erősen betetézett s mélyen hallgatott.. 
Karuj — mint Agnla mondja — háttal ülhetett 

a holdnak, mert nem sokat törődött a aa ezüstfehér-
nek Ígérkező éjtzakával. 

— Kárnj 1 — kezdie a szót Agnis. Cltorázbatnék 
egyet, amig a bóldat néz-m... 

— Hateha — hökkent meg Káruj, csak nem-
ment H a izâp eszed? Ml bajod a holddal, hogy nézni 
akarod? 

Erre mltagadáa agnla bévallá, bogy erőst érzi a 
tavasat s Káiujt Is megkéréé, vájjon ő nem érsl-e? 

Karuj nBgy méregbe jött a aszal fenyegetőzött, 
hogy a bo oodok báaába vissl, ha Hyaneket beszél. 

Di Agnla ae azéri fehérnép,  hogy ne legyen 
magáhos való eaae, kacérságra fogta  a dolgot a npm 
tagadta, hogy ilyenkor agy Jön, hogy fart  táncoljon 
B vissket a bőre alatt... 

Na de csakhamar vége lett a bolondságnak. 
A mindig egéaaaégeaen gondoikoeó saékely még 

magyarázatot sem várt, hanem ngy arcnl ütötte aaép 
fi  tal feleségét,  hogy doktorhoz kellett vinni. B még 
ezeket ls utanna mondotta: Nasae tavasz a holdvilág., 

Azóta alr Agnla, azóta billent hl valami a lelké-
ből, a ugy éral belepusztul. Ilyen faagyén,  bogy ót áa 
u-a,-

H» vannak bőset a néma türelemnek, a fala 
ábrándosé szegényeinek, ugy Agnts csat agyán rz volt. 
hetében Jó Istenén kívül az nre játaaotta a fősaere-
pat, aki iránt éraatt zzerelme éa haragja váltakozó 
formában  áll aauony-Ielkébea. 

Bat a lelkiharcot cascdss megadással viselte 
amiről aem tudtak sokan. Aneál többet ml, akik sal 
Igyekeatüak megérteti 1 vele, hogy ebbea a felfordult 
vllágbaa legjobb orvoaaág a oaend éa békeaaég. 

Tréfálkozva  Idéatem a bibliai mondást: 
No álljatok ellene a geaosatat, hanem aki megüti 

a jobb arcodat, fordítod  aekl a másikat la. 
Aa eredmény aaeazáelóa volt 
Agnla előbb leborgaaatott fővel  hallgatott, majd 

olyaa aalvéből kacagott, hogy még a de a la felébredt 
a kályha alatti 

• » 
Aa egyik saombetoa,'titkolózó kuncogás köabe 

találtam a két aaaaonyt. Agalzaak valami klmondha-
tatlaa fóay  catllogott a aaemébea a arcán csak amúgy 
aniáraott a kacagó boldogság. 

— A gólya kopogtat — mondta a feleaégem, 
mire Agata csak hamar kipenderült aa ajtón. 

Aa egyik aaép havas délnlánon aa Agnlaók falu-
ján kereeatül mentünk egy másik köaaécbe. Vétek lett 
volna fel  nem kereanl Agnlsékat, ha már ott Járunk. 

Már salate aötét volt, amikor hoteljuk órkeatüok. 
A kicsi fali  óra éppen akkor kakukkoita el a 

délutáni hatot Klat ködőa aaürkfeaég  ülte meg a főidet 
A szobában, ahol Agala feküdt,  kapkodó lélekaettol 
pislákolt a tüz a alig éaarevehető árnyakat rajzolt a 
'uUpánoa láda elad oldalára, ahol vlrág-drádák közé 
volt írva aa évssám: 1678. 

Aa aaaaoay, aki a zsobában tartózkodott, a Kába 
néni volt 

— Rosakor Jöttünk Agnea — mondta a feleaégem, 
mire Agnla előbb elsírta magát, majd caak ennyit 

ladott moadanl: Istenem, drága Jó... de nea meat a 
beaaéd. Caak almi tudott a 1 átázott a mély megillető-
dés éa mtaiha ssSgyelné éa magát... 

áa Kkrollyal baaeélgettem, aki aehogy ao akart 
a szemembe néaaL Erezte, jól tndta, hogy vétett fele-
zége ellen, aat la tudnatta, hogy ml árteoUvo vágynák. 

Látszott rajta, hogy aemaziért aem adná, ha mog 
aem törtem voina. 

Fel, reaakot a feleaégéért  a a boldogság, hogy 
gyermeke aalUetlk, nála aaokatlan éraéaeket Irt aa 
arcára. 

Ba zemmlt nem említők, nom akartam üaabp* 
rontó lenni. Kdlinben la a szinte mellettünk feltörő 
heaaaa Jaj némává tett mindkettőnket.. 

Agalaaak Aa aaaietett Szép, egóaaaógea klcal 
aaékely. 

Egyezerre alrl éa kacagott Károly a a feleeége. 
Ahigy reánk aóatek, mintha caak oaeket mon-

dották veina: Neaaetek csak milyen aaép Itt körülöt-
tünk minden. 0<i kint a károgó varjak, a aatrke oimoa 
ég, a háa ereaaaról lecüngő jégcsapok a mégla aat 
moad|áiek, hogy nem iasp az etet?... 

Mikor elköszöntünk, Agnla megtörten, fáradtan 
aludt Aa arcara ült boldogaágot egy alágördült könny 
szántotta végig a mig kiest fia  aalve fölött  plheat, é 
boldog megayngváaaal Járhatott valahol a moayoraaágba. 

Oaibj Lajt. 

is kanc/Szet 
de a hang színtelen és rideg. 
Kávénk csak akkor kap szint 
és ízt.  ha Franck-kávépótlékot 
teszünk hozzá. 

A Budapesti Nemzetközi Vásár ÍM 
Kivitele*  visirviztim és díjmentes  tar-

titkodili  engedély a Budapesti  Nem-
zetkőzi  Visir  látogatói  számára. 

A magyar kormány az 1940 évi Budipesti Nam 
aetköil Váaárt felkeresni  kívánó külföldi  közönség 
utazásának megkönnyítése írdakében engedélyt ede-tt 
arra, bogy a kü földön  mükfdő  magyar követségek (» 
konzulátusok zaját hatáskörükben rövid u'on adhassa-
nak kl Magyarorsaágra BFÓ'Ó beutazna! engedélyt a 
a vásárlgasolvány alapján. A ̂ euiasásl vlrumart csupán 
a keselésl illeték (Pengő 2 60) flielecdő.  A vliunot a 
vásárlvaaolváay alap'án meg apba<Ják mindazok, aklk-
nsk Budapestre ntasása g-Bd-sárI vazy egyéb iz >m 
pontbél lodokolt A vlaum 24 órai bud»p»atl tartón 
kodaera Jocoalt Aki ezen Időponton tul Budap^zten 
Illetve Magyarországon óhajt mar >dM, díjmentesen 
nrgk pbatja a tartéakndásl engedélyt. baaBud*p?Btr 
;örtént érkezés el»ő 24 óráján h*löl jelentkezik érte 
éa pedg épri'is 16 tói 25 lg. a KHIfö  diaket E lecő zó 
Országos Kíspontl hatóságnál (Budapest, IX, Fővám-
ter 8), április 26 tél május 6 lg, tihát a vásár tartama 
alatt a váaár területén működő kirendeltségnél. A tar-
tózkodási engedély általában 12 napra szól, de indo-
kolt ezetekben ho<Beabb Időre la kiadják. 

A bikis  gatdasigi  propaganda  repülő-
gépe  a Budapesti  Nemzetközi  Visir 
plakitjiB. 

A Budapesti Nemzetközi Vásár piai átjai éa egyéb 
nyomtatványai ea évben Ismét 14 nyelven és aok millió 
példányban kerülnek forgalomba.  A kitűnően alkerűlt 
plekát ea évben magaaan tzálló repülőgépet ábrázol, 
amelyből röpcédnlák bulinak alá. A röfcidulákon  levő 
betűk képezik a „Váaár" szót Külön müvézzl meg-
lepetsz leaa a vásár reklám bélyege. A nyomtatványok 
rövldeaeo elkésaü nek éa elindulnak a világ minden 
tájára, abol nemcaak a vásár propsgaadáját szolgálják, 
hrnsm a magyar tervező művészetiek és a msgyar 
nyomdaiparnak la dlcsŐBÓgére válnak. 

A Budapesti Nemzetközi  Vásár is ada-
kozott  as anatóliai  földrengés  káro-
sul tjei javára. 

TörOkorzzág ea évben külön nemzeti pavl'onnal 
vesz részt sa április 26 án megnyíló Budapesti Njm 
aetköal Vásáron. Ba a réssv*tel alkalmat nyújtott a 
BudsppBii NamzetkFal Vásárnak arrB, hogy a maga 
raaaéről la ae|liaés« re alesaen aa anatóliai katasatróf* 
károsultlslnak. A Badipestl N msetkösl Vásár vese'ő 
aége ngyanla a török pavilion aiámára lefoglalt  terlUet 
tellea helydíjat felajánlotta  a törők kormánynak, as 
anatóliai károtn lek Javára. Már Intéakedée la történt, 
hocv a Jelentékeey ömaeget kitevő adományt, a aegély-
akelót latéaő Tőrök Vöröa Falhold sürgőién megkapja. 

„RADIO VÉCSEY" 
u j r á d i ó - s z a k ü z l e t 
1940 március hó 11-én 

MEGNYÍLT I 
A régi üzlettel  szemben, a Kaszinó  épületében, 
I.  C.  Bratianu-uoca 46. s». alatt  uj üxletemben 
mindennemű  javítást,  átalakítást, 

akkumulator  töltést  elvállalok. 
Legújabb rádió  típusok  állandó  raktáron. 

Szíves  pirtfogist  kér 
VÉCSEY  GYULA,  Csíkszereda 
oki.  elektroteobnikus.  1—5 

E L A D O K : 
2 drb- latenga'yQ azekér, 2 dib. iélfsdalaa  koosl, 
2 dib. vaatengelyü axakér, 2 drb. erdőid szán, 
2 drb. koosl-szán, gaadaaágl hámok, kosai hámok, erddld 

lánook, szántó eke éa borona és egyes dolgok, továbbá: 
11 drb. sonkának való disznó, 1 pár fgásló  éa 1 koeatló, 
1 nagy és 1 klosl fdzdkályha,  1 drb. ebédló kredeno. 

Vass Géza vendéglős, M.-Ciuo. 

„8. A. Conoordla" Fabrtoa de oherestea ţi moaiâdln Snaenl-Clne. 
BILANŢ ÎNCHEIAT LA 31 DECEltVBIE 1939. A o 11 v e. Numerar In oassa Lel 44.801-— Garanţii depnsl Lel 640 — Investiţie Lel 663,571 — Invent ar: Cereale - — — — _ - 40493 — rhereatea şt bnţtenl — — — — 7969it6 — Măstl de gaze - — — — 3600 — Bkc&nle — — — — — — — 1059 974 — Pădure _ _ _ _ _ _ _  24467.— 1925520 — Diverşi debitori — — — — — Lel 290341 — 

2924876 — Paalve. Capital social Lel 2000000— Fond de rezerva Lei 361.300— Fond pt. oteanţft  dub Let 26283— Fond amoi-tizare 16« 400— Tranaltorla Lei 33 792 — Diverşi oredltorl Lei 60946— Pro'lt oto. Binefiol->  1938. Lei 151.331 — Benefiota 1939. Lei 122 8 !4 - Total 2.924876-
PBOF1T ŞI PIKHDERE CTO. Debit. Chiria bacmiel Lei 2400— SalareLel 1154280 Impozit pe ulm Lei 41836'— Impozite dires ta Lei 92 474 — Imoozlte Indlreote Lei; 161.975 — Asigurare c/a Incendia Lat 30889— Asistenta aslg. soelale Lei 82833— Chehnell rene-raie Lei 140188 — Art. teehnloa Întrebuinţate Lei 60070'— Aloc«tle pt amortizare Lel 331QB— Baneflolu  Lei 122824 — Total Lei 1924937 — Credit. Marfa  taaoaaH Lei 1593831 — Moara t* &nia.si Lei 245436— BtoAnle Lei85870 — Total: Lei 1924947-— 

Ooaatknl de administraţie; OYÖBOY UÉZA, eoak aat. 
VssllUat ţt gtalt la teguUi Oeaaedt 
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— HalUosások. özv. Apponyl Királyné sstU. Tőke 
Zenzsinna 74 éves koriban mirotos 8-in meghalt városunkban. 
Apponyl Károly nheameeter özvegye kit w t n U n l élte ttü 
a férjél  a velük most a viroa régi megvár tiiMdalminak 
ismét kidőlt érdemes maokésiletO esaUdiájs. Nagy Ma-
lidat neveltek lel, a régi magyar klalparoanak Istenben blsó 
hitével ia szorgalmival. A munkának is nipse családiaknak 
szentelték egész étetoket a moat, amikor öz». Apponyl Károly-
nival altba szülött a legöníeláldozóbb idesanya le, megható-
disial gondolánk arra, hogy lassan kipusztulnak annak * 
világnak mig aa em'ikal ls, amelyben a magabíró mnukinak 
megvolt az ildisa. 0<T. Apponyl Kirolyni halilit hit gyer-
meke ia azéleakCiQ rokonáig gyászolja. Holttestét miiclos 
10-in délután 3 órakor temetik. 

— Dr. Zakarláa I. Istvin orvos folyó  iv mirelos 5-én 
meghalt l>9 íves korában, Ustkszipzlsen. Elhunytban Dr. Za-
kiriás Manó is Dr. Zakariás Jeni helybeli ügyvédek testvéi 0-
ket gyászolják. 

— Id. Veress János, a osíkszentslmoul kSablrtokossig 
alelnöke 62 ives koriban rOvld. de salyos betegség útin mirfl. 
8-in meghalt. A kOzirt sokat dolgozó munkás, szorgalmas 
ember volt, aki mindenkor készen állott, hogy szolgálja fali-
nak is a kOznek irdskelt. Halála részvétet kelt mindenfelé, 
abol Ismerték áldozatos, beo'llletes egyéniségét. 

— Most Idősserű a gyümőloifák  kártevői ellen való 
védekeaéa. Az E. U. 0. £. Irodalmi szakosztályának kiadá-
siban a Gyümölcsfák  kárterii olmen Tőrök Bálint E. M G. E. 
Igazgató tollából egy fOzet  Jelent meg, mely egy iven betol 
már a második kiadás. E füzet  a kerttulajdonosok is a gyO-
inö cttermelők ssimá-a nélkülözhetetlen utmatató • gyümOIos-
fák  kártevői ellen való védekezés terén. A héiag ótló kSnyv 
első kiadása egy iv alatt elkelt, a. második linyegesen bívl-
tett kiadás terjedelme osaknem kitszerese as elsőnek. A könyv 
as EMGE gazdikőri könyvtársorozatának a 2. száma kötete. 
A több, mint 100 kártevő fejlődését  is az okoiott kárt ma-
gyarázó ábrával díszített könyv külön fejezetekben  Ismerteti 
a gyökir, törzs is ágpnsztlló, a gályákon klvttl élősködő, let él, 

" virág is terméspnsztltó kártetóket, Béaileiee ntmntatást nynjt 
u ellenük való védekezésről A tudományos alapon, niplas 
modorban megírt könyv ára a közönsigea' poetal portóval 
együtt 15 lej. Megrendelheti az B. M. G. E.-nil Ulaj. Str. 
Regalt 16, szám alatt, a füzet  árának egyidejűleg való bekül-
dise mellett. 

— Leegett a ssőgödl melegfürdő.  Máról as 2-án ijjel 
tüzet lógott és földig  égett a zsögödl melegfürdő.  A meleg-
fürdőt  inig a hábora alatt építette a katonaság. Az ipalet 
már tnlélte magát ia már nem felelt  meg hivatásinak. Minden 
kárban van haszon Legalább nj fürdőt  Kap a közönség. 

— Nagy vaautl és vlsunkedvesmAnnyel lehet Buda 
pestre utasmi. Az O. M. G. E. a> ldin má-olu* hó 30 tói 
április 7-ig rendezi meg szokásos mttőgazdaaágl kiáll.tását 
is tenyiszállatváiíárját Ba lapesten. Ei alkalomból agy a OFR.. 
mint a MÁV jelentős utazási kedvezményeket engedélyezett 
A menetjegyiiodikban 200 lejirt váltható átázást igazolvány 
alapján a. 1. a Komániában márelos hó 24 is április 7 között 
váltott égisz jeggyel 50 százalékos személyvbnatl jegyárked-
vezménnyel lehet visszautazni márclcs 30-tól április IH-lg — 
A l l lV. vonalain bármely hátinál omistól Budapestre mire. 
24-in 0 órától iprllls 7-én dili 12 órilg is Budapestről vissza, 
Illetve tovább bármely hatirillomáslg márotns 30-án 16 órától 
április 13-án 24 óráig 53 százalékos kedvezménnyé lehet utunl 
bármely kooslositályon. Aa utazás odautazásnál 24 órára, 
visszautazásnál tetszisszerlntl időre egyszer megsimítható, 
azonban osak az utazási kedvezmény irvinyeasiginek Idő-
határán belül. — Az Igazolvány alapján március 24-től ápMJs 
13-álg Magyarországon három ízben lehet Buda pestről a vidékre 
utazni is vissza Budapestre 33 százalékos kedvezménnyel A 
nagy utazási kedvezményen kívül az Igazolvány alapján jelen-
tő» vlzumkpdvezminyek le könnyítik az atasást, amennyiben 
a vízumot 250 F.-nek megfelelő  75 lej kezelisl költség e!l>-
niben lehet m4>geiereznl a magyar konzulátuson. Az Igazol-
vány birtokosa kitazer dsjtalannl léphet be a kiállítás terüle-
tire. Az Igazolvány ára osak 200 lej és bármely menetjegy-
irodában beszerezhető. 

— A „Corao* éi a „Royal" nfll  éa ferfl. 
fodrasaat  1940 márc'ma végevei átköltözik Dr. Fejei 
Autalne háaaba (Cseh látván méaaárosaal énembe) és 
.Lux" női éa feifl  fodráaaat  név alatt fog  tvvább mű-
ködői. Városunk legaaebb éa legmodernebb női éa feifl 
fodráaaata  leaa. 

— A „COflSO"  női ót térü fodriszatba  a rigi 
női fodriszsegéd  visszajitt  ét dolgozik. 

— KereakodA babona Különösen a hölgyvá-
sárló közönségnek van órla*l gyakorlata abban, hogy 
miképpen lehet almán éa flaoman  elkoptatni a keres-
kedő idageit. A drasatlkusabb ldígkoptatél eljáráaokról 
most ne essen saó. A )árdz tisztogatásának reggeli 
torn&jitóí egéaaen a mentő angyalnak esti aárőra alp-
jáig hosszú és göröngyös egy napnak az u:Ja. E:en a 
göröngyös uton eokan feivonu'nak,  aa üalet napi for-
galmában. KöetÜk van őaagyaága ls, aki a détatánl 
álma után bevásárlási körútra Indul. Tipui ő már a 
szakmába». Nagyon 'rti. Ahány kereskedía azt mind 
végig sétálja. R ndsaernt semmit sam talál. N ncaea a 
földön  az a választék, amely aa Ízléséig felér.  Kd!ön-
ben Brassóban saokott vásárolni. Itthon csak éppen 
kirándul. Egészségügyi sétából aaórakoaaa végig az 
üz'itekjt. A végin vs-áro' la valamit D> ciak asért, 
hagy másnap reggsl legelsőnek kildmse vlsaaa aa 
iialetakba éa aa árát vissz tkéntasa annak a portéká-
nak, ame'ynek ejiea éjszakán keresetül boldog tulaj-
donosa vo t. Hkt ettől lrtéalk a ker -skedő a legjobban. 
N m azir'.tl, ha aa üzleti nap ilyBn forgalommal  nyí-
lik. Babonás Irtózással fáinak  a kereskedő* ettől a 
rémtől. Ei goado om a kereskedők nam tiltakoznak 
elleae, ba atra kérjük eaaket a visszacsirálgeiő haj-
lamú „rossa-omeneket*, hogy ne igyekesaenek éppen 
legelaőnek kellemetlenséggel keadenl aa üaletl napot 
Varjanak egy kicsit. Legalább a déli érákig. 

— Sokba korttlt aa aaaaonyveréa. 1989 ben 
történt, hogy Kelemen Farenc Cieeu csicaól Ukéa el-
veaztette a türelmét Ejy aaép napon megbillent a 
családi egyensúly, aminek aa lett a vége, hogy as 
asszony aulyos teatl sértés miatt fe>jelentest  tett az 
ura ellen. A türaéaysaék mint foglalkozott  az üggyel 
éa a verekedő férjet  kéteser lejre büntette. 

— öakenyeaen ne blráakodjonk PAI Antal 
Oiaeatl danfaívi  gazda rajtakapta, amint Gared B «láss 
6 évea leánykája a gyümölcsét désamálta. A gaada 
éktelen haragra gerjedt A leánykát Jéi elvert* a aaon-
kivül egyik fahoa  hoaaá kitörte Aa ügy blréaág elé 
karült. Aonak dacára, hogy ldőköaben a felek  kibékül-
tek aa Dgyéaaaég mégla tovább vitte a vádat — Pál 
Antalt usmélyaa«aabadaácmegsértéae alatt bűnösnek 

a tfnéajaoéh  éaütaaáa hl péwMiaágra Ítélte, 

— Megverte a saomsaédaeaaonyt. Ruw Orl 
tora mig 1988 ban rátSrt Crăciun Conatantloné szom-
széd asszony ara év megverte. A törvényszék most Rusut 
e n hónapi fogház  a éa ezer lej pénabüntetécre Itelte. 

— Ne rágalmaaa. Molnár Jinosné Mh illeni 
aaantmlbfeiyl  lakóit rága mtsáz miatt fogta  perbe Antal 
Bóaa. Molnár Jánosait ener lejre büntették. 

— No veantegeaa. Nagy Józa :f  Mlaentea mind 
'aenti Ukós 1939 ban Dgyea-hajoa dolgai eivégaésére 
Qyimepra utazott. N ;m vitte magával a azemélyazonoz 
sági blaonyltványát, ami kéaőbb fnrcaa  éa kellemetlen 
helyaetbe keverte aaegéay f-Jét.  Nagy Jiaaef  csendőr 
járőrrel tálálkoaott a ghlmaal völgyben, Laigazoltatták. 
M n ái nem volt nála Igazolvány a csendőrök közre-
fogták  aa egyébként jámbor embert. Rémületében fzt 
gondolta, hogy megpróbálja ellntéanl aa Ügyet. A sze-
gény ember köitaégvetéaébon vékonyan áll aa ily»n 
terméaaetü előlrányaat. Nagy Jőaaefnek  mlndösaae 50 
lej vo't egéss készpina vagyona, amivel ijedtében meg-
próbálkozott. Neki nem alkerü t. A csendőr feljelentette 
es most a törvenysaék 1 hónapi börtönre Ítélte haté-
aágl köaag megvesztegetése miatt. 

— Kőssőnetnyllvinltie. Drága Imrlkink elvesztisivel 
ért mérhetetlen tájdalmank Iránt tanaeltott riszvitst, szere-
tet nyilvánítást is gyOnyörü virágokat a leghi'áeabban kö-
szöniük minden jóakarónknak. Kozin Imre is esaládja. 

18 honapos tenyeszigazoivanyos bika eladó. 
N ĝy Inre Jigod n—Zsögöd. 1-3 

A hölgyközönség figyelmébe! 
Bakaresti tanolmánynUmrót hazatérve, ssakmat 

tndásoiu teljes kiegészítésével állok a hölgyközönség 
rendelkezésére. 

I Dauerwelle örókbullámosltás mellett 
kesaltek legújabb divatú hajfesülese-
ket és bajfestsaeket  a klvant salnben. 

A hölgyközönség további pártfogását  kirí: 
Veaaenyl nfll  fodráaaat 
(az Ipait.stOlettel szemben.) 

Vidikl leány tanulónak felvitetik. 

Ili 

Egy jó karban levfl  3 kerekű bioiklit keresek 
megvételre. Cim a kiadóhivatalban. 

NYILTTaR.*) 
Tndomásása bczom tisztelt vevőimnek, bogy Joel 

Lajoz nr nem képviaoli  oégomof,  tehát részemre sem 
rend-siéat, sem p-net tem vehet fal. 

Targn Murea, 1940 évi február  hé 18- in. 
VĂUOS  SASDOR. 

Nyilatkozat. 
Alulírott id. Bane Imre éa neje ssGI. Bscae Mária 

plaesll-de-Joai-1 lakósok eaennei kijelentjük, hogy gyer-
mekünk: lf;.  Bane Imre tónykfdéselért  és esetleges 
flaetéai  kötelesettaégeiért semminemű felelóaséget  nem 
vállalunk 

Piaesil de-jos, 1940 március 6. 
Id.  Bane Imre  ia neje 

azül.  Beoze Miría. 
•) E rovat slatt köslSttskirt i n vállal felelős-

i t a Sserk. i s Kiadó 

Eadó  négy drb  uj autógumi: ebből  3 drb  32X.0-O» 
éa egy drb  000X30 a a, Oidró  Mártonnál  Cárta 
KareiMva  2-s 

Keresek április l-re  2 azoba, konyha éa ietállós 
lakást.  Garantált  faj  ruoh tojás eladó. C m a 
kiadóhivatalban. a-2 

MODELL KALAPOK 
tla napomként a j formák  oleaé 
trbaa, a&««t^KlAtb.mt<£]K 

V K N C Z B L T A N Á R N É N Á L 
Ugraaott kéaaOlmek nalmdoa-
aoaaü zől kalapok a l i ő r n l t 
u j a g koaaáJtdáaával. Kalapok 
ItalakHáu a legrövidebb tdő aiatt. 

Meraaroa-OlM, I. C. Bratlaaa (Olaua v 
iltun)-aaea 111. aa., a BArháa kOaalébea. ^ 

Invitare. 
COOPERATIVA FORESTIERA „CIUC" 

va (inea la 
26 Martie 19401a orele 11 a. m.,ín localul Cooperativei 

adunarea generală ordinară, 
la care invităm pc membrii in sensul §-lui referitor  al 
statutelor, cu condijia, că in caz, dacă Ia aceasta 
membrii nu se vor prezenta in număr suiicient pentru 
votare, în ziua de 9 Aprilie 194u la orele 11 a. m., 
se va t>nea tot acolo nouă adunare generală, care va 
decide în obiectele puse la ordinea zilei, fără  conside-

rare la numărul prezenţilor. 
Ord inea de zi: 

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

2. Stabilirea bilanţului pc anul 1939. 
3. Alegerea alor 3 membri în direcţiune. 
4. Alegerea alor 6 membri in comisia de cenzori. 
5. Aprobarea bugetului pc anul 1940. 
6. Alegerea delegatului pentru a lua parte la adu-

narea generală a Institutului Cooperaţiei şi Alianţei. 
7. Darea de procură pentru semnarea socială. 
8. Eventuale propuneri şi chestiuni neamânabile. 
Mercurea-Ciuc, la 6 Martie 1940. 

Direcţiunea. 

Invitare. 
Co o p e r a 1 i va E c o n o m i c ă „CIUC" 

va (inea 
la 27 Marile 1940 la orele 10, in localul Cooperativei 

adunarea generală ordinară, 
la care invităm pe membrii, in senzul §-ului referitor 
al statutelor cu aceca, că în caz, dacă la această membrii 
nu se vor prezenta in număr suficient  pentru votare, 
în 10 Aprilie a. c. la orele 10 se va {inea lot acolo 
o nouă adunare generală, care va decide despre obiec-
tele puse la ordinea zilei, fără  considerare la numărul 

prezenţilor. 
Ordinea de z i : 

1 Raportul despre rezultatul gestiunii anului 1939 
şi darea descărcării. 

2. Stabilirea bilanţului pe anul 1939. 
3. Dispoziţiuni asupra beneficiului  net. 
4. Alegerea alor 3 membri în direcţiune. 
5. Alegerea alor 6 membri In comitetul de cenzori. 
6. Aprobarea bugetului pe anul 1940. 
7. Delegarea membrilor pentru semnarea socială. 
8. Afaceri  neamânabile. 
9. Eventuale propuneri. 
Raportul comitetului de cenzori şi bilanţul exa-

minat de cenzori sunt afişate  in localul cooperativei 
spre vedere. 

Mercurea-Ciuc, la 6 Martie 1940. 
, Direcţiunea. 

Meghívó. 
A „Csik" E r d ő g a z d a s á g i Szövetkezet 

1940 évi március hó 26-án d. e. 11 órakor 
a szövetkezet helyiségében 

R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S T 
tart, melyre a tagokat az alapszabályok vonatkozó § a 
érlelmeben azzal hivjuk meg, hogy amennyiben ezen 
a tagok határozatképes számban nem jelennének meg, 
ugy folyó  évi április hó 9-én d. e. 11 órakor ugyan-
azon helyen ujabb közgyűlést fogunk  tartani, mely a 
napirendre felvett  tárgyakban a megjelentek számára 

való tekintet nélkül jogérvényesen fog  határozni. 
N a p i r e n d : 

1. Az 1939 évi Uzleteredményről szóló jelentések 
tárgyalása, az cvi zárszámadások megvizsgálása és a 
felmentvéuy  megadása. 

2. Az 1939 évi mérleg megállapítása. 
3. Az igazgatóság 3 tagjának megválasztása. 
4. A felllgyelö  bizottság 6 tagjának megválasztása. 
5. Az 1940 évi költségvetés letárgyalása. 
6. Institutul National Cooperaţiei és Alianţa köz-

gyűlésre delegált kijelölése. 
7. Cégjegyzésre jogosítottak megbízása. 
8. Netaláui indítványok és halasztást nem tiirú 

ügyek. 
Csíkszereda, 1940 március hó 6-án. 

Az Igazgatóság. 

Meghívó. 
A „ C s í k " G a z d a s á g i S z ö v e t k e z e t 

1940 évi március hó 27-én d. e. 10 órakor 
a szövetkezet helyiségében 

R E N D E S KÖZGYŰLÉST 
tarl, amelyre a tagokai az alapszabályok vonatkozó (j-a 
értelmében azzal hívja meg, hogy amennyiben ezeii a 
tagok határozatképes számban nem jelennének tneg, 
ugy folyó  évi április 10-én d c. 10 órakor ugyanazon 
helyiségben közgyűlést fogunk  tartani, hogy a napi-
rendre felvett  tárgyakban a megjelentek számára való 

tekintet nélkül, jogérvényesen fog  határozni. 
Napirend: 

1. Az 1939 évi Uzleteredményről szóló jelentések 
tárgyalása, az cvi zárszáraadások megvizsgálása és a 
felmenlvény  megadása. 

2. Az 1939 évi mérleg megállapítása. 
3. Tiszta jövedelemről való rendelkezés. 
4. Az igazgatóság 3 tagjának választása. 
5. A felügyelő  bizottság 6 tagjának választása. 
6. 1940 évi költségvetés letárgyalása. 
7. Cégjegyzésre jogosítottak delegálása. 
8. Halaszthatatlan Ügyek. 
9. Indítványok. 
A felügyelő  bizottság jelentése valamint a felügyelő 

bizottság állal megvizsgált évi mérleg a szövetkezet 
helyiségében kiiüggesztetett és mindenki által meg-
tekinthető. 

Mercurea-Ciuc—Csíkszereda, 1940 máreius 6-án 
_ _ _ _ Az igaqatóaég. 




