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Buzaszemek. 
Blmult a hó. A nedves fö'dok  fölött  ismót 

felragyog  a tavaszi nap, élet kOltöziii az élet 
telen rögbe és a természet megtelik a munka 

' -diával Tavasz van, BZ élet valahogy fel-
fokozott  iramban halad tovább. És mi, akik 
most ráztuk le magunkról a téli dermedést, 
ebben az uj ritmusban látunk az uj fealada 
tokhoz. 

I yenkor a szó elBŐsorban falu  nkat illeti, 
a magyar falut.  Azt a közösséget, mely fajieá-
guik és fejlődésünk  ósi és megingathatatlan 
biztosítéka. A romániai magyarság gazdasági 
eletének legfőbb  irácyitó szerve, az ErdMyi 
Magyar Gazdasági Egylet körül belül 6 héttel 
eielőtt zárta be C uj (to-ozsvári) vetőmag ki 
állításit Jí előre elkészíteti tervek, hosszú 
évtizedes tspssz'alatok és a mezőgazdasági 
fejlődéssel  feltétlenül  lépést tartó tanulmányok 
alapján megkezdődött az uj vetőmag a1 c ó. 

Az EMQh irodáiban már január óla tevé-
keny munka folyik.  Kimutatások, grafikonok, 
jelentések készletek a különböző gazdakörök-
től beérkezett adatok alapján és a buza, árpa, 
rozemagok milliói, a kolozsvári körponttól, 
már elérkeztek a magyar gazdáig A faiu  ha-
tárában lassan felenged  a fö  d, a hantok utat 
engednek az áldott ekevaBnak. Ez az uj kenyér 
misztériumának első felvonáea-

A föld  és ember között valami kifürkész-
hetetlen örökké való kötelék van, amely el-
választhatatlanul egymáshoz fUsi  őket. A föld 
titobzatos erői már muakában vannak. Várják 
a gazdát. és_yárják a magot, hogy uj, zöld 
elet váltsa fel  a szántók kopárségát. 

A városi ember ilyenkor elismerő csodá-
lattal nézi a gazdát, aki feszülő  izmokkal tartja 
az ekét és az élet vonalait rajzolja fel  a föld 
kérgére. Erős, bUszbe éa alapvető muaka ez. 
A barázda mélységétől függ  minden. Mert min-
ded talpalatnyi föld,  amelyet a termelés szol 
gálatába állíthatunk, minden buzas?em csirája 
erősiti azt a létalapot, amelyen a romániai 
magyarság épülete áll. 

A romániai Magyar Népközöss^garel egy 
irányú tevékenységet kifejtő  Erdélyi Magyar 
(Uzdasági Egylet munkájának <egfÖbb  jelentő-
sége éppen ebben rejlik, anyagi alepot terem-
teni a falu  számára és minden eszközzel azon 
lenni, hogy ez a támasz minél nagyobb és 
minél szilárdabb legyen. A jó vetőmag, jó munka 
és j6 tarmés nemcsak a magyar falu  számára 
életkérdés, mert hatásában az egész magyar 
népi közösséget érinti. Falun a termés minden. 
A szorosan vett miadennspi táplálékon kivül 
ea teszi lehetővé, hogy falusi  magyar jövőnk; 
a gyermek, erósebben táplálkozhassék. — A 
duzzadó gabonás zsákok jelentik az iskolát, a 
vallás erkölcsi nevelést, a mezőgazdasági gépe-
ket, amelyek módot nyújtanak a gazdának 
arra, hogy olykor feltekin'hessen  kemény mun 
kájában és foglaik  ózhassák önmagával — az 
emberrel. Foglalkozhaaeék serdülő gyermekével 
is. Beláthassa, hogy ivadékainak tovább kép 
zése nemcsak családját emeli magasabb élet-
viszonyok felé,  de egész fajtáját. 

Ma már a magyar falu  jó részt megbíz-
ható utánpótlási terület. Kitűnő és nagyvonalú 
értelmiségeinknek jelentős százaléka tekint 
vissza földműves  szülőkre. De a nemzetépítés 
nagy munkája nem fejeződött  be, hiszen nem 
is fejeződhetik  be aoha. Oazdatársadalmunk 
szellemi kiképzésén változatlan energiával dol-
gozik aa EMGE. Azonban osak akkor közelit-
jük meg az Ideális elképzelt helyzetet, ha fal-
vainkból végképpen Bzámüiaak az irás'udat 
lanságot éa megnyitottuk siámukra aa érvé 
nyesülés össaes kapuit. 

Addig is, amíg a célt meg nem kOzelitjük, 
a magyar gaida njugodt biztonsággal Állhat 

az eke mellett. Nyugodtan állhat annak tudata 
ban, hogy ninos egyedül, nincs mag&ra hagyatva, 
mert eorBát, jövőjét éa gyermekeinek jövendő 
jét, a romániai Magyar N'pközöuaég és az 
Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet, minden esz-
közzel, a legjobb és a leghelyesebb irány bi 
akarja tarolni. És az áldozatos munka ellen 
értékeként kisebbjógi sorsunk hivatott intézői 
nem kérnek egyebet, mint bizalmat, szorgaimaB 
termelő. munkát és azt nz odaadást, amely az 
Összes magyar erők egyetlen, megbonthatatlan 
tömbbé való összekovácsolásához mu'hatatianu! 
szükséges. 

őfelsége  beszédet intézett a műszaki 
tisztiiskola h a d n a g y i r a n g r a emelt 

növendekeihez. 
Márc'os 31 én, a fővárosi  műszaki ilsetllskolában 

felemelő  bajtársi UnnepB̂ g zajiott le, amelyen részt-
vett aa Uralkodó Őf*la$g<~,  Kihal n tgy vajda trónörökös 
áa a kormány tagjai ls. As iiiuep^gdt óbból aa níka-
omból rendezték, bozy a nö?endrk.>k .K-gela F»rdl-
aand" évjáratát haduaţyi rsigra cmetsfe. 

llcus tábornok, nsauavvtdiini miniszter felkö-
azíntój:ra Ofalaége  a kővetkező czsvikkal válaszolt: 

Bijtársakl A kivételes idóioik tulajdonítható, 
atn lyeket az egész világ átV, hojy néhány hónappal 
alőbb távoztok az Iskolából, m at tervezva volt és 
aagkapjátok a hadiagyi rangot. A tl avatásotok Igy 
zlvétalei körülmények kcz itt folyik  le. Ei az évjárat 
annak a nevét kapta, aki a nemzet iránti hitével z 
szeretetével egy évezredas áimot ie;jasitait be. Eioek 
i körü mánynek folytán,  hogy évjarstotok az egasz 
orssájra nézve aaeot ,R<gsl> Fjrd aaad' navet vlsaií 
és aa avatáa kivételes, pjra canok-i oi megkívánhat 
ják, hogy tl ls kivételesen v.jaliedj v.e<: klvéleloaeu 
a kötelességérzeiben éa hl - ekbeo. Midőn egységel-
tekhea távoztok, sohaae fele*  aétck el eat a két paran-
csol. Törhetetlen mergyózOdesem, bogy ea a szép 
ifjúság,  tm*ly moBt fí-lvtezl  az tiLŐ t Bzti jelvényt, 
áöieleaaége m*g*Blatáu áll mijd, aa ősökhöa méltóan. 
Ugy Bigéijen benneteket az UrUten I 

A jelenlevők hosszas eljenaíee után Őfelsége  és 
kísérete sz Iskola éttermébe msnt. Az Uraikodó pohá'-
iöszön ő'. mondott éB poharát ez ebediőbm rendezett 
fogadsson  a „Ragele Ferdinánd* évjárat egesaaagére 
érttette. E<uian aa uj hadnagyok dtazfeivonulása  kö-
vetkezeti. A dlsa'elvonulás utan Őf̂ laage  a király és 
Mlhai nagyvejds, a kormány jelenlevő tagjai B a katonai 
méltóságok kíséretében aa Iskola diaatarmébe ment, 
ahol beirta nevét sz aranykönyvbe, majd az ebédiőba 
t rtek, abol dlszebéden vett<-k résit. Eaacbe Iordache 
badnagy pobárközzöntőjére Őfelsége  a klrá y u követ 
kezőkben válaszolt: 

— Köszönöm ezeket a megindítóan zaép aaavakat, 
«melyeket társaid nevében Intéztél hoanám. Adja Izten, 
hogy a fogadalmak  áthassák lelketeket éa bogy egész 
életeteken át a hitetek maradjon. Etiől aa önfeláldozó 
lelkestdéstől függ  a nemzet jövője, Minél jobban hatja 
át a tiazteket a katonáé erény, annál erősebb és jobb 
less hadseregünk. Esek aa erények elsősorban la a 
polgár erényei, melyeket csak növel a tisztek önfel-
áldozása. UiOól kívánom, hogy m ndvéglg hivatásotok 
magaslatán álljatok. U<y Begéljon lUen bennünket I 

Mult hét. 
A mull hét aem maradt eaeniáció uéiklil. Az 

AdrUl tengeren megjelenlek aa első angol hadibajók. 
Ba a tény világosan mntaija, hogy aa angol badlten 
geréaaet a legkomolyabban el vau szánva arra, bogy 
megakadályozna a Németország aaámára való köaveteit 
szállításokat. 

A szövetségeseknek ez aa ujabb lépéae aat jelenti, 
bogy Németorsaág gazdasági körül kerltósét tervsze-
rben folytatják  és eaen aa uton akarnak döntő csapást 
mérni a németekre. 

Aa Adriai tengeri események nagy idegességet 
okoztak, ugy Német- mint U aesorsaágban. Kőnek tu 
lajdonlthatók a legutóbbi olasa IntéakedéBek, amelyek 
éB OIBFZ haditengerészet tlz korosztályát Baóillőtték 
fegyverbe.  Ezenkívül aa olasa kormány Mussolini elnök-
letével minisztertanácsot tartott, amelyen több nagy-
fontosságú  háborús intéskedást foganasltottak. 

Aa olasa nyugtalanságot csak fokozza  az a francia 
I Inatratlon-ban megjeleni térkép, amelyet az uj francia 
miniszterelnök szobájában fényképeztek  le. Ez a térkép 
a háború utáni állapotokat tünteti fel  B azon Trieszt 
4s Albánia nem tartoaik 0 aazországhoz. 

Azéta már a francia  külügyminisztérium is saük-
aégesnek látta nylIatkoBnl az Mustrálton térkép Ugyé-
oen. Kijelenti, hogy egy s háborn előtti térképről van 
aaé éa nem a szövetségesek által tarveaett uj Európa 
tértípről. 

A sióban forgó  térkép üggyel a román Cnrentnl 
la foglalkozik  ós megírja, hogy esőn Németoraaágból 
nem hagy'ak egyebet, mint Poroszországból egy klB 
réi-zt éB Csehszlovákia valamint Lengyelorsság Ismét 
szerepel a régi határokkal, Trlesatel és Iaairlát pBdlg 
aa u,ra feltámadott  Auutrlához csatolják. 

Eiban aa Idsgea helyzetben április 8 án mondotta 
sl Chamberlain mlnlaalerelniík nagy beaaédét aa angol 
ílsóháa ülésén. A beszéd kijelentette, hogy Anglia ás 
Franciaország nem akarják megmarni a délkelet-
európai békét. Hsngoatatta Chamberlain, hogy Német-
orezsgot meg kell fosztaol  azoktól a lehetőaégeklől éa 
aezközöktől, amelyekkel támadó politikáját folytalhatla. 

Az angol miniszterelnök beszédével caaknem egy-
idejűleg nagy megbeaaélések kezdődtek a aémet biro-
dalmi kancellárián is, amelyen résat vettek a hadaereg, 
i haditengeréizst éa a légi haderő főparancsnokai.  A 
aám-t sajtó leBzögszi, hogy Námeloraaág aa ellenség 
bármilyen lópisáre aaonnal és erélyesen fog  válasaolnl. 

Húsvéti gondolatok. 
M «napság, amikor egy láthatatlan eieml erő aa 

emberek millióit állítja saembe egymással, Istenfélő 
embernek jólesik vlssaa vonulni éB — ha rövid ideig 
is — oly elméitekkel foglalkozol,  amelyek megnyug 
tatólag hatnak aa élet küzdelmeiben annyira elcsigá-
zott Idegrendszerre. 

Általában elmondhatjuk, hogy BB átlagpolgárnak 
vajmi kevés köze van a világ romlott oaamélnek ki-
alakításában. 

Iiyen körmönfont  ravaszságok kiesBeléaáre Ideje 
sincsen, mirt rendes életviszonyok mellett a polgári 
agyén a családban, a társadalmi elhelyezkedéahen éa 
a rárótt kötelez íttségek teljesítésében kielégítő munka-
tőre és ezáltal kiegyensúlyozott lelkiállapotra talál. 

Rsndkivül gazdag tapasatalalok Igazolják, hogy 
ugy az állami, mint az egyéni társadalmi rendszer alap-
jai elsősorban aa anyagra, jobban mondva a földi 
javak rozoga pilléreire vannak fektetve.  Caak másod-
sorban mozognak azon a szellemi síkon, amelyiken aa 
jrişv "tnlv.'rl igazság tnrvéayel scerlet Államnak és aa 
iltumot aikoto egyennek egyaránt haladni kellene. 

Kétségtelen, hogy a teremtő Isten által nynjtott 
anyagi javak kihasználása nélkül emberi élet el nem 
zepaeibető, de aa 1B kétségtelen, bogy az ember életét 
ezsknek az anyagi javaknak egyenletesen kell szolgál-
jiok; ha aat akarjuk, ho^y az éleiben örömet és no 
ináraetelen Rzeavedaseket találjunk. 

Mindig valtak éa vaunak emberek, akik teljesen 
áraéketleoek sói lelketlenek embertársaikkal szemben. 
Ezek BHOÍ, akik mlndan rendelkezésükre álló hatalom-
mal vagy eszközzel csak egy cálért, az anyagi Javak 
teljes kUajá'.itáaáert küzdenek. 

Egyenlőségi elvekért céltalan éa kilátástalan ugyan 
minden kűidslem, da a azorgalmat éa aa olyan tehet-
séget, aajly általánosságban aa emberiség javát aaol-
gálja Igen la értékelni kell. 

As igaaságos értékelést aaonban nem saabad 
kizárólag a társadalom által jél Ismert éa földi  Javak-
kal túlterhelt egyénekre blaul, mert eaek rendaaarlnt 
elfogultak  és nem tárgyilagosak. A lélek embereire la 
saükseg van ez esetben, BŐI ha lehet a hatalom ser-
penyőjét ea Ilyen elemek javára kellene bUlenlenl. 

Világi embarek kevésbé hivatottak a lelkiség 
saellemének fejiesatésére,  mert mai fogalmaink  saerlnl 
életpályájuk teljesen anyagi kötelékekhea van láncolva. 

Isten jól látta, bogy a szabad akarattal felruhá-
zott ember önkormányaalra teljesen képtelen, mert 
tercmtciBátói fog<a  letéri aa egyenes u>ról B bálvány-
imádasri vetemedett. — Azt hitte ngyanla és hiszi 
ma Is. bojy élni csak ugy lehet, ha évezredez kulturá-
ltat ls romlásba dönt sz anyagért, az elvakító bálvá-
nyért, a földből  elővarázsolt aranyért. 

Msgvállóra volt szükség, hogy Isten különös ke-
gyelme folytán  aa embar értelme megválloaaék a egy 
uj esame varázsában e főidőn  béke honolhasson. 

fiauek  aa esamanek J tzus Krisztus volt megteste-
sítője, aki nem anyagi javakra, hanem lelkiekben gaa-
dag apoatolok vállaira helyezte aalklánál ÍB erősebb 
váralt. — Aaóta aa emberek által épített aranybálvá-
nyok mérhetetlen tömege lett romhalmaz, migazapoz-
tolok által terjesaletl örök igaaaágok eredménye ren-
d.thetetleolll áll és dacol a viharral, amely hova tovább 
mind vesnélyeaebb formában  kead tombolni napjainkban. 

Ezért hát fokozottabb  mértékben kell felaorakoaal 
a vállát védalmére azoknak, akiknek élete célját elaó-
dorban a lélek ápoláaa képezi. 

Aa egyházi élet fenniartáaa  aem nélkülBahetl 
ugyan aa anyagi eszközöket, de ennek kereteiben ál-
dásosabbá vá'lk aa eloBztédás. Fájdalmas hallani, hogy 
saüklátókörű emberek aa egyhásl lőrvenyek végrehajté 
tanyeaőinek működéséből kovácsolnak ellenaaeavet a 
vallás esiméje ellen. A valláa paraocaal aem hibásak 
a gyarló emberi végrehajtáaért a eaért laton ellen vét, 
aki — a valláat — éa nem aa emberi gyarlóságot 
kárhoztatja. 
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Nem minden gazda fejt  kl egyformán  okuerB 
gazdálkodhat éa aa ebtől eredő károkért aohasem a 
főidet,  hanem a hanyag gaadát hlbáatatják. 

Amlat vannak a világi életben jé gaadák, ngyan 
ngy vannak Krlsatns kővetői között jé éa jobb apoB-
tolok la. — Aa erdélyi kereastény egyházak aohaaem 
Balikölkődtak Jé apoatolokban, mart gondviselésünk ngy 
akarta, bogy ea a föld  rendíthetetlen bástyája legyen 
a nyngatl kereBat'ny kuliura védelmének éef  ejődósé-
nek egyaránt. 

I yen áldoaatOB lolkü apoatola volt aa erdélyi 
római kathoiikus egyháanak Gróf  Uíjláth Gusatáv Ká-
roly éraek, aki 40 évea keresatOl kormányoata katoll 
kus népünket azoknak, a krlsstusl elveknek Baellamé-
ben, amely csak igaaán klvétalea lelkOlotü és kivételes 
tebetaégü embereknek jut osatályréaaül. 

Március hó 18-án röpítette világgá a budapesti 
rádió kezyelmes fópá<zborunk  halálhírét. Bár tuda'á 
ban voltunk, hogyhozazabb dő óta betegeskedik, mégis 
leaujtó volt a halálhir. 

Különösen minket csikl katolikusokat ért első-
aorbau mérhetetlen veaaieaág, mert testi és 1e!ki sae-
melnk előtt még élénken látjuk munkás életének ha-
tárainkon Is túláradó éa áldást nyújtó gyümölcsét. 

Ember még nem szerette ugy a csikl katolikus 
aaake y népit mint ea a kegyelmes főpásztor,  aki a 
rendelkezésére álló anyagi javak fölött  valóban Krisztus 
tanításai értelmében rendelkezett. 

Bnnek a jóságos atyai lelkületének kösaönhette, 
hogy bivel valósággal Imádták B egy-egy bérmautja 
olyan diadalmenetté változott, ami yenben aoha nem 
volt éa aoha nem lesz résaük aaoknak a földi  javak 
felett  rendelkező — kla éa nagy batalmaBBágoknbb, 
akiknek tevékenységük és lelkiségük, csak a Baját 
mulandó kéjelgésükbtn merül kl. Isten «Olgájának 
mloden időkben dicsőség volt lenni, de különösen 
dicsőség napjainkban, amikor a fektelen  emberi gyűlö-
let fekeaéae,  csakis lélekkel rendelkező emberektől és 
nem aa anyagi javakat hsjbáaaé világi nagyhitalmaa-
aágoktól várhaté. 

Nem véletlea, hogy a hadviselő éa semleges ál'a-
mok követel nap-nap u:án Rómába alatnnk, mert ken-
dik belátni, bogy Igazságos és tárgyilagos tanácsokat 
csak oiyan egyeuektől várhatunk, akik kívül állanak 
kicsinyes hiúságokon, amelyekből végtelen nagy aasn-
vedések háramlanak az eszét vesztett embertömegekre. 

Sient Páter utódja; a mindenkori római pápa a 
katolikus vl ág Baantségea atyja minden Időkben ez sil-
den és méltányosan augároaza a szeretet ÓB béke 
fenysávjait  az egéaa emberiségre éa hitem BBerlnt 
caakia innen indulhat kl az egyetértés és megbocsátás 
minden reménysége. 

Kétszeresen fájdalmas  tehát egy keresztény eré-
nyekben tieíeljeíü t apozsol elveszt'sa, da vlgaaatalé, 
hogy a goadvlaelő Isién kegyelme velünk van. 

Megtaláltuk aa utódot, akiben rendilbetetlenü1 

biaunk, mtrl aa elbuuyt főpásztor  tanításaiból táplál-
kozott es ami vérünkből emelkedatt az Alba Iulla i 
gyulafehérvári)  elárvu't püspöki aaék magasságába. 

Isten vezérelje tovább aaon a fő)dl  uton, amolyen 
elődje nyomán oly sok áldás fakedt. 

Mi csikl székelyek magigérj lik, hogy a jövőben 
ls kitartunk hitünk mellett, melyei dicsőségesen véd-
tűnk és védünk mindhalálig. 

Majláth Püspök atyánk emlékezetét örökre szi-
vünkbe zárjuk és most ls látjuk áldást osztó két kezét 
fölöttünk  kiterjesztve, amint négy fehér  táltos paripája 
lassú lépésben szellők szárnyon vontaasa Isten orszá-
gába oda, ahová m»jd ml la BBeretnénk követni, hogy 
saemtől szembe láthassuk Jóaágoaan mosolygó szelíd 
arcát, amelyet a földi  életben már végleg elveszí-
tettünk. 

Vén Hargitánk hóval födött  csúcsai éa Nagytomlyó 
legendă bercel; bocsássatok le most aa egyezer arany 
hdiki»t. bogy Ceibsomlyó fölött  u» legyen rögöa az 
átvevető nt, m?rt lélekben easn a saent helyen békes-
ségben akarunk találkozni plroB Pünkösd napján M-j-
láth püspök atyánk Baellemével, ennek a főidnek  volt 
á'dstl emlékű lelkéaaével. 

A Cslkorsaágot övező fenyvea  bércak völgyeiben 
kicsiny asékeiy falvak  lakésaágát imára hívja a busvéil 
harangrzi. Harangjaink csen fáéból  a fájdilom  hangjai 
rezdülnek B templomainkban faltáiudáa  aaent ünnepén 
temetéare hlv aa ének. 

Temetésére egy nagv pűapökuek, kinek nevét 
áldja éa szivébe zárta Erdélyország földjének  hálás 
magyar népe. Kertén  látván. 

A nagyvezérkar 10. sz. közleménye. 
A Dagyvezé'kar a rekvirálás alá eső Javak iu>J-

donoaalnak tudomására hozza a következőket: 
1 Az állatok, kocsik, hámok éz kerékpároknak a 

rekvirálás a'óll mentesítése érdekében beadó kérések 
aa Illetékes hadkiegészítőkhöz Inténandők. Esek a kéré-
seket na érvényben lető uj rekvlrá'áal törvény rendel-
kezéseinek megfelelően  Intézik el. 

2. Autójármüvek felmentése  Iránti kérések a kör-
zeti pararcsnokságothez (oá'uak Comandamentul 5 
Tdiitoru', Buzin) clma^tdők s esek a fenti  törvány éa 
a nagyvezérkar rendeletei alapján intéaVeduek. 

8. A rekvirált Javak vissaatérltéan Iránti kérések 
aa illetékes csapatteatekhea küldendők, amelyek java-
kat rekvirálták. Eaek a lehetőaéghea mérten éa a ka-
pott rendeletek értelmében ellntéaik aaokat. 

4. Fenti természetű kérések, melyek a nagyveaér-
karhoa 1940 áprliia elaeja ntáa adatnak be, válaaa 
nélkül maradnak. 

Lázasan folynak  az előkészületek 
a bukaresti magyar népművészeti 
és háziipari kiállításra. 

Mint ai o'ivasóköaönség a lapokból már értesült, 
a Magyar Népköaöaaég bukaresti ta»oz»tánzk női 
alosztálya május 9 -13 nspialn nagyszabású népmü-
vésaetl éa háallpari kiállítást rendsa. Az előkószű 
letl munkálatok napról-napra gyorsabb ütemben ha-
ladnak e őre éa aa érdeklődés orsaágszene mind 
inkább fokozódik  Brdély mlndan részéből egymás-
után jöniak a réazvéteil ajánlatok éa msgkersséBek, 
mlá tal a kiállitáa váltoaatoa és értékas anyagának 
ösasaahordás már is blalositva van. A rendező bizott-
ság aaoaban aat akarja, bogy a romániai magyar 
népuüvésaet és háallpír egye len jelentős terméke 
ae maradjon kl. Esárl még egysesr felhívja  mtnd-
aaokat, akik kiálltául óhajtanak, hogy ebiali saái-
dáknkat a kiállítandó tárgyak pon'oi körülírásával 
legkésőbben április hó 15 ig közöljék Csiha Lajos, 
Bacaresti, III., 8r«dt Armsueasci 17 c'tnre. A rea-
deaőaág Maşinaţiei <oţ«d olyan tárgyakat ls, amelyek 
nem eladók, hanem csat a kiállítás szépségét emellV. 

Megszűnt a Magyar NépközAsség helyi 
tagozatának segélyezési akolója. 

A Romániai Magyar Nspköaösség csikmegyel ta-
goaata a mult hónapodban nagyarányú segélymozgalmat 
Indított be bajba jutott magyar testvéreink felseglté-
sóre. A mai nehéz Idő/ben Igei gyakori eset. hogv 
munkáskéznek nemz-tvéde!ml célokra való fe  haszná-
lásával számos magyar csaUd alól kicsúszik a létalap. 
Ezeknek a nyomorgó testvéreinknek támogatását cé-
lozta az a mozgalom,' melyt a Népköaöaség helyi 
szervei a megye magyar társadalmának saéles rétegei-
ben elindítottak. 

Dr. Koiumbán Jéz?ef  ügyvéd, a Népközöaség 
helyi tagozatának elnöke most annak közteaera kér fel 
bennünket, bogy április hin°p ól kezdve a segélyezési 
mozgalom megisüot. A megsiűnés okát usm társadal-
munk resavétlnnaégében kell keresnünk. Eicek magya-
rázata aaon felaőbb  rendeletben van, mely szerint 
minden segélyezési akció beindítása ezután áll ami 
keretben történik a csak BZ állam kezdeni nyez'aével 
elindított mozgalmuknak van létjoeovu'taáguk. Modnn 
támogatásra saoruló embar a megfelelő  állami saerv»-
ken keresztül fogja  ezn'án a neki járó segélyt meg-
kapni B magán kezdeményezést Bem társadalmi egyo-
süistektek, sem más Jogi testületeknek nem enge-
délyeznek többé. 

A segélyezési mozţa'otn megszűntével a N-ip-
közöíB^g belyl tngoztta hálái azavaLkti emlékezik m->g 
éa mond e helyen ! özJuatet azért a várakozáson 
felüli  á'dcz itkészség^r.', amellyel o várraegye minden 
lakóna egy emberként, állott kl bajbajutott teatvérálnok 
sígé y-zesére éa aa önkéntesen vállalt adományokat 
olyan mintaszerű pontossággal teljehitette. A mis var 
iosivérl szeretetnek ezen infcolspá.'dája  örök idókre 
«m'ókneteB marad, Jelezve minden Időknek, hogv a 
nab^z napokban kétpzaras erővel árad a testvéri szív 
melege n ssűkölködó sorstestvérek felé.  A segilypzsi-
tek lelkében psdlg éljen o-t továbbra Is az a sz:<nt 
érzelem, mely elfe  edietl sz egyedülmarudka nyomasztó 
éraíaét éB figyelmezteti  arra, hogy mindnyájan egy-
forma  tagjai vagrunk a nagy magyar családoak, mely 
bajalnkbau egyedü l olta mizón'í, véda'münk és táma-
szunk. A testvéri Baeret->t meleg kapcsol kötnek ösaza 
bennünket B amíg e fö  don élün^, gondilkodát nélfcüi 
követnürk kell aaon vezetőink uta>ltáaalt, kik egyetlen 
társadalmi átfogó  Ba6rvűnket, a Romáalal Magyar Nép-
kösösséget, a romániai magyar tömegeknek a mai 
vlhiros Időlrben küzkedő hajóját a legjobb képraségelk 
éa odaadásuk szerint Irányítják. 

a 
A muokaügyi minlsatenum aalgoru rendeletben 

utasította a munkaüzyl felügyelőségeket  és a várrae-
gyel betecBszélyző hivatalok mellett működő muoka-
ellenőröket, hogy a I^gselgorubban Vpj-nek fel  nmeden 
olyan es>tben, ha a jelenlegi lpBrtörvéoy r cdílkezé-
aelvel kapcsolatosan szabálytalanságokat találnak. 

A rendelet világosan kimondja, hogy aaonnal be-
zírandók mindazon Ip iri üzemek éa mtibelvok. melyek-
nek tulajdonosai » tervényes kbpaaltést 1940 április 
elsejéig nem tzerezték meg. 

Kivételt b'psieek aaon űaemek, melyekoél a 
képeBltés Ugye felebbeFés  alatt van éB még nem érke-
aett meg a végleges elutasító döntés. 

A rendelet « továbaUkban utasiij a az ellenőröket, 
hogy vlBBgálják felül  aa üzemekben do'gozó Ipari és 
képasltelt munkások Iratait Is éa büntető iegyiőkönyvet 
vegyenek fel  a következő eaetekbeu: 

1. Ha a tn'ajdonos még nem váltotta kl Ipar-
engedélyét: ea esetben megbüntetendő a klhágá=oj ért 
Ipari üzem tulajdonosa. 

2. Ha «z üaemben dolzoaó munkások valamelyike 
még nem cserélte be vagy még nem váltott* ki munka-
könyvét. Ez esetben megbüntetendő ugy aa ütem tu-
lajdonoaa, mint a kihágáson ért munkás. 

8. Ha as flaemoél  dolgozó képesítetten munkások 
nem rendelkeznek a törvényben előirt kép-altetlen 
mnnkáa könyvecskékkel. Bz esetben SBlntén büntetés 
alá esik ngy a munkaadó, mint a mnnkáa. 
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Aa ellnuőraés április e's.ijén kezdődik ós Cluc 
•Csikj-negyibeu a betegsególyaő péuztir mellett mű-
ködő muokr hivatal végzi. 

Aa Iparengedélyek kiváltására vooatkoaólag ko-
zülJUk a helybeli muokakamaJa felvllégosltásál  mely 
saerlnt aa Iparengedélyek klváltáaáhoa szükséges a 
m'atürköayv^ BZ egéEaségügyl hivatal,ól bes.araett 
működési engedély és a betegaogélyző pénztár 200 
1 , J M AzőfSarosok.  kik Iparengedélyüket 1930 Július 
14. előtt váltották kl, a müh lyükkel nem koltöatek, 
nem köleleaek működéBl engedelyt váltani. Esek a 
muukakamara által kiállított blaonyltvánnyal igazolják, 
hogy Iparengedélyük a fenti  dátumnál régibb keletű 
a ennek alapjáo BB egészségügyi hivatal ingyenesen 
allltja kl saamukra a működési engedélyt. 

Etu on la fe  hívjuk tehát a varmegyei Iparosság 
figyelmét,  hogy ktpsBliésI iratait a legrövidebb időn belül 
oeseereanl igyokesaen, mert ellenkeső esetben aok kelle-
metlenségben lesa ri'sae az ellenőrző közagek résaéról. 

Aa E. K E. ciikszéki osatálya mai napon .Állás-
foglalás'  ciman egy köalemáuyt juttatott lapunk aaer-
kesztőségshjz Nam köalooi l<s. Niucsan értelme tovább 
nyujtaol az ügyei. Nam érdamel sem több munkát 
aem több nyomdafestéket. 

Aa említett .állásfoglalás"  teljaseu egyoldalú 
beállításban tovább orő.teii a maga lgaaát. Erre ls, 
arra U próbái igazat tenai. Nekem is valamit ju tat 
öe ó.e. „Kigyeletes tlszseieitei" eiulákezik mag a világ-
háború a daziu ró;. Szép tőlűz. Kiszöajüz. Mtjdhala-
mák után jelentkeaűnk a kegyaietea jutalomért. 

N^m közlöm egésaében eat aa „Allásfoglaláat". 
Ma.d ók msgialá'jik ennek is a hilyei. Csupán aat 
szögezem le, bogy ezt az . Allásfojíuiás.'  az E. K. E. 
csUazakl oaatá ya áprliia 3 án megtartott gyűiéseben 
hoz .a. Ez inagyUirBtu je.en soltbk: Frank Miklós uiarnöz 
Nagy Imre fesiőműveaz,  dr. Buzaa Má.ion orvos, Kovats 
Jjnó, CseJó János tlgyv^dsk, Schmidl Jlzsef  mér-
nök, B ró Zoltau rudiófcraaiedi,  Farencz Gyárfás  hír-
lap.ró, Lisz ó Juliánná tr .ü<us, ifj.  Drócia l<nra fcBtó, 
Sd.Wjrih Lmzió fényképész,  Bjkcei Karo;y szabó, Vb-
asanyl József  azücs, Kua oár Feraac és Hekea Zjitáa 
migauiisetviaelők, Vakar L jos kereskedő, Mathj Jjzsef 
es Nagy Fjreuc kereakodóaegéddk, Kereaziea N. ea 
máaoi. 

A gyűlés több órai rágódás u>án sem talált meg-
oldási. Erre ugy határozott, bogy Frank Misié], dr 
Búzás Mar.on t,s Nagy lararo biz=a a ksrdas végleges 
ellntézss:!. A bárom tagú bizottságban végűi meg-
született az eredmeny. Kél tag ai&lrla -::z .A:.á>fogla-
lasi", mig Nigy l x í r j fesióm-vcbz  a jegyzőkönyvei 
Ciak blzoayoj magj gyzéss-1 \o.t bajlaudó uialr^i. Ed 
is csaz azért tette, hogy az általa ea mások áuai 
amyi á dozattal ietrehozoit tpli.tlat a csikl fcporlnaa 
vainhogy ma^meathosai. Ejöen a a t-n engedekeoy-
aégemre is számítóit. VígSI is a fennti  áliaafoglaias 
az alábbi nyilatkozattal módosult. 

Kiigazítás. 
Folyó hó 4 én este összejövetelünk alzaimával, 

ahol Frauk M.kiés cis D.-. BaziB Mirtoa urakkal ái:áB. 
faglslvi,  egy jegyzőicönyvbtn a zaró aaó, itnlart en 
aa a&i.'&sam >t odaadtam, kijiaradt; azt bive, hogy 
aat a jegyző illetve Frank Miklós ur vtzui Ez veg 
idgea eibatározás>i3i, auil m;llett most és akkor is 
voltam éa maradok, ez volt. A j .gyzókanyvfel  kai 
cso atosan Vámsztr Gjza tanár úrral azemoen, kli.ou 
vóleaibEyem van, amit akkor mondok éa nyiivanitoi, 
amikor aa idői ea alkalmat megfelelések  találom. 

Ezen kiigazítás a feutemiiteit  állásfoglalás  min-
den egyes pjid&ny&haz melléiteltndő, bármilyen csira 
haBsuaiták Ll. 

Csksztrdda, 1940 április 5 d. n. 6 o. 
Nagy Imre. 

Tcdomásui vtt uk : 
Calk-z reda, 1940 ápri is 5-éa 

Frank Miklós, Dr. BUBAB Marton. 
Ennek aa egésa eljártnak első erkölcsi slksre 

kCppsu a kÖ9ötk;tő ingok jdltuteitu- ba az egyesület 
bői va.ó Bzosoail tllep .ebbet: N.igy Imre featőmüveBz, 
FeraDCi Gyárfás  hírlapíró, B -rzovics B^rnard n'-omdasz 
ea Bíró Z j tan. J 

Nsgy Inrável együtt én Îs eihalasatom a Vámsaer-
ről va.ó nyilatkozatomat akkorra, amikorra már a füg-
getlen blróaág 1b nyilatkozat. 

Ei addig dolgozzanak továbora la békével és 
egésaaégbea HB áitaui uzol^lt érdekek szellemének 
megfelelően  Na faijen.;k  tól<, Jó és hálás talaj ea és 
barany tűre mű naiv nép lakja. Muadtlttmég feldől 
gozni való roikadó temp om, mennyezet éa menedékház 
gyapjú és Idegen tollak, less Bpors, tői lesznek belípil-
dljak ls, mert a sportot az Idők szelletra teremtett-
es nam a sportszenvedály vámszedői. És ez a sport 
megmarad minden elnökök és aaok lutrikéinak ellenére Ib 

Állásfoglalásokat  p«dig nam lehet aJátráüok avüj-
togetéBével kUrőazakotul. H« lehetne, akkor mo't a 
járdáról letaBBlgáit „nyomorék- nyugodtan megszóla 
tathatnám magam mellett E d dy—B inát éa Buko jma 
sok ezeroyi hdd rokkantját, nyllvanoBBágra hoahatnám 
a naponként hozzám érkező és velem együttérző leve-
leket megszólaltathatnám azt a hála Istennek még 
mindig tízezredre menő megmaradt uri érzésű ember 
tömeget, akiket még nem ölt meg eddig a vámsaerl 
módaairektől való nndorodás. 
N ÎL k l j e l ? n , e a l 6 8 bizonyltom, hogy aa E. K E. 
CaiksBékl OiBta.yát, vagy annak tagjait részemről soba 
aamaiféle  támadás nem érte. 
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â y ţ r g y o i ţ l ţ t 
A GYILKOSTÓ... 

Anutulu Tboodor, Gheorghaol (Gyergyftazeotmlklóa) 
polgármestere nyilatkozik a Gylkosté gazdaaágl, turisz-

tikai éa idegaaforgalnl  fejlődésének  lehetőségéről. 
Mit tett éa mit uindékazlk még teani 
a viroa a Gyilkoaté fejlesztéséért  ? 

A mai életformát  kitöltő sport éa essel 
összefüggő  mozgalmak, egyre fokozottabb  mér-
tékben váltják ki aaokat a hatásokat, melye-
ket kulturális irányzatnak nevezünk. 

A aportok legtöbb fajtája  ma már nem url 
kedvtelés, komolytalan játék, vagy feltűnési 
viszketegség, hanem életrevalóság. Lényege a 
jellemnevelés, egészségügy éB ismeretek Bzer-
zése, mig nemieti fejlödöB  szempontjából való-
sággal nélkülözhetetlen. 

A sport nemzet- és embernevelő hatásának 
és fontosságának,  a sport kultusza értékének 
teljes tudatában és különös szeretettel jár elöl 
Qheorgheni (GyergyÓBzentmiklőp) városa, ami-
kor a jövő helyes megérzésével éB okos jövő-
belátással végzi áldozatkész munkáját a tó, 
sport kultúrájának fenntartása  ós fejlesztése 
érdekében. 

Utóbbi években, különösen a korosolya 
sport fellendítésén  fáradozott.  És nem kis ered 
ménnyel, mert a Oyiikostó ma országosan is-
mert és szinte egyedüli biztos helye a korcsolya-
verssnyeknek. 

A Oyiikostó további fejlődését  illetőleg, 
— főképp  idegenforgalmi  szempontból — még 
sok tennivalónk van. Vannak hiányok, melye-
ket föltétlen  pótolni kell |és vannak hibák, 
melyeknek orvoBláBától függ  a Gyilkostó jövője... 

Anastaziut, a város polgármesterét kérdez-
tük meg nrndezekre vonatkozólag, aki kész 

K O V A T V R Z . B T O : C S I B Y L A J O S . 

séggel áll a „Rovatvezetőnk" rendelkezésére 
s mint iró és újságíró is, komoly és részletei-
ben is tárgyilagos felvilágosításokkal  szolgál. 

A város éa Gyilkoaté egymásközti viszonya 
gazdasági éa turisztikai szempontokból? 

Hogy látja palgârmoa'er ur — kérdeztük 
— a város és Oyiikostó egymásközti viszonyát, 
gazdasági és turisztikai szempontokból? 

— A Oyiikostó közigazgatásilag is váro-
sunkhoz tartozik a igy a legnagyobb érdeklő 
dissel figyeljük  az ország e legfiatalabb  turista 
és UdU.őhelyének fejlődését.  Azon igyekszünk, 
hogy ez a folyamat  minél nagyobb eredmények-
hez vezessen. 

— Tesszük ezt annál is inkább, mert a 
természeti szépségekben bőven megáldott hely-
nek, nem Bzabad a hétköznapiaaság vonalán 
maradni, hogy mint valami „külvárosi rész" 
szerepeljen. 

— Főképpen ebből a szempontból tudom 
helyeselni a város rendészeti tervek legfelsőbb 
bizottságának, a (Comisia superioară a planuri-
lor de sistematizare) határozatát, mely szerint 
a Gyilkostóí hazánk páratlan turisztikai hely-
nek minősítette s mint iiyent, ugy találta, hogy 
azt másképpen ia kell kezelni. Különösen, az 
épitkezéscknélelóirt rendszabályok betartásával. 

— Természetesen — folytatja  a polgár-
mester, mindezek a tennivalók is általában a 
Gyilkostó érd skében kifejthető  mozgalmunk 
uzorossan összefügg  városunk gazdasági életé-
vel, melyben a forgalom,  ebben a pillanatban 
ha nem is jelentőa valami, de munka alkalmul 
szolgál. 

A korosolyaveraanyak, külföldi  ered-
ményei Idegenforgalmi  meglátásokban. 

Milyen benyomást keltettek itthon és kül-
földön,  az utóbbi években megrendezett kor 
cwlyaversenyek a jövő idegen forgalmát  ille-
tőleg? 

— A kül- éa belföldi  turisztika állandó 
növekedése bizonyítja a Oyiikostó jelentőségét, 
nem is emlitve az evvel kapcsolatos gazdag 
irodalmat, ami ennek a nyomán keletkezett. 
Különösen örömre szolgált és saolgálhat mind-
annyiunknak, ha a versenyek viaszhangját kül-
földi  lapokban olvassuk. Többek köaOtt az 
egyik nBgy angol folyóirat  oikkezett a Oyilkos 
tóról, ékesszólóan emlitve a turisztikát éa a 
kitűnő pisztrángot, a vid*k szépségét. 

Jóm  W  is 

íekd  bentie 
p e r s z e f ű z ő v e l s z e b b és k é n y e i -
m e s e b b . ^ c j p ó n é | f o n t o s a f ü z ó , 
a k á v é n á l p e d i g f o n t o s a F r a n c k -
k a v e p ó t l é k . 

Éppen ezért, semmi áldozatot nem aajná-
lunk, amit a város hozott és még hozni fog  a 
versenyek megrendezésével. Hiszen a versenyek 
annyi sok szép emléket hagytak mindannyiunk 
lelkében. De meg kell említsem azt az értékea 
erkölcsi támogatást is, amelyben a korcsolya 
szövetség elnöke Szilviu Dragomir miniszter 
ur részesített. 

Lehst e állandó téli éa nyári 
aport élet a Gyllkoaténál ? 

Hogyan és miképpen látná biztoaitottnak 
polgármester ur, a Gyilkostó állandó téli ós 
nyári sportéletét? 

— Sajnos, dacára a Gyilkostó birnevének, 
amely már túlszárnyalta vidékünk határá', vá 
rosunk eokkal szegényebb, minthogy ujabb és 
nagyobb köteleBségaket vállalhatni ennek az 
üdülő éa kiránduló helynek alapos, messzemenő 
kifejlesztésére. 

— A nagy töke hivatásit volna, hogy je-
lentő» befektetéseket  eszközöljön s ezzel tegye 
lehetővé mindazokat a beruházásokat (villany-
világítás, vendég és-iuristu Ezál:ó, vízvezeték 
és szórakozó helyek) melyek megteremtésével 
aztán csakugyan biztosíthatnék a Gyilkostó téli 
és nyári, állandó forgalmát. 

— Hiszem azonban, hogy nincs messzi az 
idő, amikor megfelelő  kényelmet, szórakozást 
és oly tökéletes üdülést tudunk biztosítani lá 
togatóinknak, amit más nagy üdülőhelyek is 
biztoaitanak. 

— Van-e tudomása polgármester urnák a 
Oyilkostónál uralkodó aránytalan drágaságról? 
És hogyan lehetne azon segíteni: 

— Igen. 
— Vannak még bajok és hiányok, amiken 

segíteni kell. De fogunk  is segíteni. Minden 
körülmények között megfogjuk  találni a mód-
ját idejében, hogy a hus éa zöldségfélék,  vala-
mint másnemű élelmiszereket kiárusiló üzletek 
felállításával  segítsünk mindazokon a súlyos 
bajokon, amelyek bizony, nagyban veszélyez-
tették és veszélyeztetik a Gyilkostó hírnevét s 
aa idegen forgalom  komoly beindulását. 

Majd igy fejezi  ba értékes felvilágosítását 
a polgármester : 

— Én a legszebb színben látom a Gyilkos-
tó jövőjét. 

— Hiszen annyi látni és csodálni való van 
ott, hogy akik minden évben eljönnek, mindég 
ujabb éa ujabb szépségeket találnak... 

— A helyi turisztikai hivatal megértő éa 
tevékeny tagjai segítségével remélem, hogy az 
idén ia hozzá járuiha'unk a tó további fejlő-
déséhea. Azonban bármilyen nagy áldozatokat 
ia fog  hozni a vároa, okvetlen azflkaégea  a 
Nemzeti Turisztikai Hivatal közbelépése, hogy 
nagyobb lehetőségeivel valóban segítsen. 

— Giurescu propagandaögyi miniszter úr-
tól is elvárjuk, hogy felkarolja  a Gyilkostó ér-
dekeit, amit sem ő aem pedig vendégei nem 
bánnának meg, akiket mi különben miudég 
saeretettel várunk. 

Éa ahogy ml látjuk. 
A polgármester nyilatkoaata, nemosak a 

Gyilkostó aieretetéről, de alapos hozzáértésről 
és helyes meglátásokról tesa tanúságot. 

• i* Ha mindezekhez hozzáadjuk mindazokat aa 
embereket, akik itt, vagy tőlünk távolabb él-
nek, de akiknek a Oyilkoató éB anal minden 
összefüggő  dolog; soha meg nem szűnő gond 
éa szeretet, ugy nem kell féltsük  a mi gyö-
nyörű Gyilkostónkat, Csibv Lajoa. 

„RADIO VÉCSEY" 
uj r á d i ó - s z a k ü z l e t 
1940 m&roius hó 11-én 

MEGNYÍLT! 
A régi üzlettel  szemben, a Kaszini  épületében, 
I.  C. flrafianu-uoca  46. ss. alatt vj üzletemben 
mindennemű  javítást,  átalakítóét, 

akkumulator  töltést  elvállalok. 
Legújabb rádió  típusok  állandó  raktáron. 

iSzíves  pártfogást  kér 
VÉCSEY  GYULA,  Csíkszereda 
oki.  elektrotechnikus.  6-5 

K é t r a i a . 
Bemutassuk az Erdélyt Magyar Dalirodalmi Táraaaág, 

erdélyi tárgya nótaszöveg pályázatán oklevelet nyert két vara-
szöveget, melyeket vároannk kitt nótaszOveg Írója irt. 
Zarug János: 

O i t k e n a f i g i  t n n t M k k n . . . 
Cslkországl fenyvesekben  basán zokog iajgat a síéi, 
A sok színes vadvirágot letarolta mir a zord tóL 
Kihalt itt most minden élet, nam la tndom, hogy mióta, 
Caak esténként a fonóban  alr a nóta, magyar nota. 

II. 
Sir a nóta, magyar nóta, Istenem, de azépet mesél, 
Vágyainknak tavaszáról, amit még megkímélt a tél. 
A lelkünkben njra éled, njra zöldül minden kla lg, 
A kanyargó maros partján njra nyílik majd vadvirág. — 

Bálint ÁkOB: 
S t á é l y l t a t a i é . 

Szép Erdély — honnnkoak büszke dalnoki I 
Sziveink érzelmét Jertek öntsük kl 1 
Testvér-kezek lánea fogjon  Össze ma, 
Legyen óhajtásnak egy-egy szent Ima! 

Szülőföldünk  ős-sírokkal, nagy klnssekkel van teli, 
Nem engedaek osüggedetten és gyáván lemondani: 
Dloső korok, nemes tettek által szentelt földekre 
Derítsen még szebb napokat a népeknek Istene 1 
Itt születtünk, Itt tipegtünk a szőttük Uja álmaink', 
Férfi-gonddal,  verejtékkel küzdve át a napjaink', 
Most 1a ámbár a sors üldöz s mm tekinti ősjogonk. 
Bú-, örömben és viharben szép hazánk el nem hagynnk ! 
Megtanultak megbeeaüln! a megértő lelkeket: 
Român és szász testvérekkel egyUttélnl mint lehet. 
S amíg kedves anyanyelven mindnyájan dalolhatunk, 
Béről fennsík,  völgy éa hegyek visszhangozzák eient dalnak 

H I R~B K . 
— Gyűlést tartott a Népköaösségi tagoaat 

gazdasági aaakoaatalya N$pköaösségünk gazdasági 
*zakoez!á'ya folyó  bó 2 án tartotta meg elaő gyüléaét. 
A gyűlés keretében elhaegzott nagyhorderejű kérdiaek-
ről jövő számunkbm fogunk  réaaleteaen beaaámolni. 

— Örökbe adná: egy nagy nyomorúságban levő 
18 gyerekes apa örökbe adná két 6—10 évea rém. 
kath, egóaeség.'s flu  gyermekét. Bővebbet vároanak 
Népköaöss-g Irodájában, Qheorgheni (Gy.-aaentmlkléa.) 

Uj liazt reglaztereket kall vezetni áprliia bé l-től. 
11. számú Registru Speolal, sütödék, pékek éa oakráidák réazére. 
12. számú Reglatrn Speolal haitraktárak réaiére. 
14 azámn Registru Speolal vámmalmok léaaéra. 
20 azámn őrlést bárcák. 
18. azámn Beglatrn Speolal minden keieakedó résiére, akt liazt-

árusítással fogla'kozlk. 
Cifra  de afaeerl  fakereskedőknek,  a] minta. 
Bélyegrendelő-lapok. 
Napi nyilvántartási i . . napló aa elhaaanált békénkről. 
Fiaetéat-Jegyaék minden váaárló réaaére, akt 50 lelnél na-

gyobb Osuegre vásárol. 
eaaereahető Vékáinál, Meratuea-Oluo (Oatkaieroda) "Wf 
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K Ö NY VIS M E RTETÉS. 
.Kövess engem*. 

P. Lukira Minavét mlaaalóa benéds l . 
II. kőtat, sa beaaéd, 808 lap. 

Álig mait félive,  hogy a kiváló missziós atya beszédei-
nek első kötete megjelent. Kritika i s közönsig egyaránt n u y 
örömmel én elismeréssel fogadta.  Nem mindennapi érdemére 
élénk fényt  ret az a paszta körülmény, hogy ai elaő kötetet 
oly gyors Iramban követhette a második. Ebben Is, mint az 
elsőben, a lilek-sorsok mindenekfölött  illó Ugye Iránt irdek-
lödó különöskippen megragadja a missziós páternek a beizé-
dekből kiáradó apostoli bazgósága, fáradhatatlan  gondja is 
lázas tevékenysége a lelkek felszabadításában,  ujjáteremtiaiben 
megmentésében. Éa akkor lesz niml fogalmánk  e munka rend-
kívüli méreteiről is messzekiható jelentőségéről, ha nem feled-
jük, hogy Mansvit páter közel 400 missziót tartott a nagy 
egyházatyákra emlékezteti szánt hévvel is kitartással. 

Az l.-ső kötet főkép  az öiök Igazságok fényit  gynjtja 
kl — hogy legyen sarkcsillagunk az élet utveaztőlben. 

A második kötet nagy részében a gyakorlati vallásos 
élet, a keresztény etika fontos  problémáit világítja meg. Fel-
tárja az utakat éi eszközöket, miképpen lehat minden hivatás-
ban, emberhez miltó nemes, tartalmas életet élni. Eletet, 
melynek irtéke nemosak a jelennek szól, hanem visszasugárzik 
az ntódukra, iletet, melynik jó hatásai akkor ls ilnek, mkor 
ez ilet hordozói már rigen elporladtak. Megkapó fejezeteket 
olvasusk a lilik értékéről, a férfi,  a ni magasztos hivatásáról 
a testvérekről, a gyermekekről s a keresztiny nevelésről, a 
sajtó, templom is Iskoláról, a tiszta életről, a kevilység, U'hat-
námság, «z iszákosság rombolámlról, A SzUzaoyáról, a Feren-
ces szellemről, az Oltáriszentségről szóló beszédek áhítatra 
hangolnak, a missziókat bofejező  szónoklatok pedig olvasva ls 
éreztetik azt az elragadó hatást, melyet a missziós napokon a 
hallgatóságra gyakoroltak. 

A beszédek első sorban a néphez szólnak, mect maga a 
missziós páter Is a nép nagyobb tömegeihez Intizte azokat, de 
umos az a tanalt fő,  .kl ne okolhatna belőlük. Az okolás ket 
tós lehet Intelligenciánk belekerülve a mily lelkiségei sugárzó 
beszédek sodró áramába — ireznl fogja  azoknak megtisztító 
és meglfjitó  erejét, másrészt meg a beszédeken átrlllauó misz-
szlós egyéniség megmutatja, hogy müvek ritegünk — ha való-
ban jót akar tenni a néppel — mllyra lelkülettel közeledjék 
felije. 

A 3b beszédből álló gyűjtemény a vallás-erkölcsi érzel-
meknek es godolatoknak, a nevelő értekeknek is erőknek egész 
gjzd.gsígát zárja magába. De magának a misszionáriusunk 
egyéniségo — smlnt könyvében, beszidelben msgnyllatkoz k — 
egyike a VOLZÓ, példát mutató nevelő erőknek is tényezőknek 

Mansvit pátor nem a kertelés embere: egyenes, bátor, 
szókimondó, mint rendjének közipkorl, európai h'rQ magyar 
kiválósága: Temesvári Pul bárt. Megmondja az Igazat. De ma-
gasztos oélirt: hogy a hallgatóit az Igazabb, jobb, nemesebb 
eletmagaslatal feli  vezesse. Erlntl az ilet tragikus örvénye I, 
feltárja  a léljk mélységeit, anélkül, hogy balladai homályba, 
vagy a szimbol'zmus rejtelmeibe veszne. Stílusának alapvonása 
a józan okosság, az egyszéril világosság is migls gyakran 
költői lendülettel tud Bzárnya'nl: ezvtk, képek váltakoznak s 
a tzónok hangulat és érzelmi hullámzása megmozgatja kedily-
világunkat, tllze magával ragad. Mansvit páter közelében nem 
lehet hllvösen maradni. 

Beszédeit elsodró pá-thosz hstja át, a legnemesebb fajta 
a lelkek sorsáért égő, aggódó és munkálkodó apostoli lélek 
tüze. Ez a tilz teremtett ivezredes kaltarát, ez ipltőtt égbe-
nyúló dómokat, ez a tüz fogja  újjáteremteni a mai megrozzant 
világot. 

Vannak könyvek, melyek szórakoztatók, rombolnak, van-
nak, melyek gyönyörködi-, tve nemesítenek. Vannak, mely-k 
két kézzel és egész azivvel építenek. Utóbblak sorába tartozik 
Mansvit páter könyve. Jóté'.emény, klnosestár. Ott van a helye 
Intelligenciánk, népkönyvtáraink, falusi  vezetőink asztalán — 
Logy néptluk és vtz?tősige egyaránt bármikor felnyithassa 
ezt a klncs?stárat s ajra m?g újra riszesülhessen a misszió 
üjvöa hatásaiban. Megrendelhető: Bonaventura, Cluj, 9trada 
Frtnoiscanlior 1. Ara 150 lei. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Á p r i l i s a l s a j e t ő l e r v é n y b e l é p e t t a k é t -

s s a a a l e k o s h o n v e d e i m i a d ó . A hivatalos lap Április 
t iarj^l asama köall EZOU rendeletet, msly szartól fenti 
n-piól kezdve kétssázalekos Illeték ssámltEndó mit din 
vásárlás mán, mely az 60 l ; j t meghaladja. As illeték 
mindenfele  áruhoz hosaássániiandó aa eladásnál, meg 
akzor is, ba e vásár.ás nem Írásban, hanem szóbelileg 
t ö r t é n i A s írott saersédéseknel a s ellenőrző közegek 
lál tamcaísa alapjao történik a flíotéB,  mig szóbeli vásár 
lásoanál mozgó bélyegek alakjában, melyei a fittest 
jegyzaSr* ragaBsIanav. K^ntl naptól keadve minden 
keraskadő, mgylpiroa, gyáros éB vei.d;glóB köteles aa 
előirt fltetési  jegyektt b e z ú z n i s a iokra mlrd«n vá-
Báriasnal a vásárolt cikkeket érlek sserlnt beírni. A bélye-
gek ngy ragaBztandók, hogy a flaelébl-jegy  leszakliása-
kor a bélyeg fal*  a zaakttásdai msgssmmUü jön. — A 
kertbkrdók  az eladott á iu t ró l napi fcinulaUtt  kőtele 
B.S KJORITBNL a minden hómp el-6 5 napján a napi ki 
mutatásokat a ketssésalékoa Illeték faltüotetéaével  ez 
adóhivatalnak bematatják, Mindazsk, kik fliatésl-jegy 
néikill adaak el arat, aa elmu asztott bélyegllletek 
llssaereaével büntettetnek. A bélyegeket as adóhivata-
lok árusl j í k s azok alél m-jnlesltve vannak a követ-
kező árucikkek: kenyér, llsst. kukoricailast, BÓ cukor, 
hus, z-irfelék  ás zildségek, tej, az országban termő 
gyümölcsök és főzelékfélék,  monopolcikkek, patroleum, 
aa újságok éa fo  yóiratok. 

— E g é s z s é g ü g y i h é t k o a d d d l k a p r i l i e 18 á n 
As cgéBBSegUgyi mlolssterlum tz egyéni egésssegGgv 
feltételeinek  feljavítása  érdekében folyó  év április 18 
és 26 kczötl „egészségügyi hét" r tndesését határozta 
el. Aa egéesBSgttgyl het megrendesésére a vármegyei 
egésaségUgyl hivatalok utasításokat kaptak s annak 
főbb  teendői a következőt leesnek: 1. Fdrdésak, ruhB 
és fehérnemű  tlsz itások és es élő dlak Irtass. 2 Nyil-
vános fürdők  éa fertőtlenítő  kemencék létesítése. 3 Ui 
közfürdők  alapkőletétele, melyeket még ea évben be-
fejeznek.  4. Kolektlv egésztégügyi Intésk 'dések, mint : 
Hasak klmesselése, falud  gazdasági udvarok takarí-
tása és rendsaése, állóvls gyülbelyek eltakarítása és 
ferlőllenltéBe  a bennük élő káros rovaroktól, valamin •. 
utak, árkok és vlslefolyő  helyek rend ' z i se . Ida tarto-
slk még es hév íz kntak tlaategatáaa éa a j é ' s M t a t é k 
kijavítása, továbbá aa iatálló takarítás, satnnétgödrök 
fertőtlenítése,  a nyilvános helyek, vendéglők bessál ó 
udvarok éa korcsmák, asállodák fertétlenitéee  é a « e 

élőidlektől valé kitakarítása, valamint a ferlőző  beteg-
ségek elleni k ü z d t e m és a fertőzöttek  elkülönítése. 
Bssel kapcsolatosan a nyilvántartott társadalmi beteg 
Bégeknek az" egészségügyi ellenőrzés során valé felül-
vizsgálása és uj i-aetek bejogyaéso. Aa egéssségügyi 
hét inegrendesasében a vármagyel egéssségügyi híva-
la'okoak az ösezaa hatóságok támogatást nyújtani 
kötelesek. 

— I p a r o s o k r a n e m kftteleafl  a s u j h o n v é -
d e l m i a d ó . As uj, kétazásalékoa honvedeimi ad a bí-
vesatesWíl kapciotatbaq kösöljük olvasóinkkal, hogy 
a pinsügylgasgatóságtól nyort értesüléseink sserlnt 
esen adónem nem vonatkosik olyan iparosokra, kik 
kereskedelmet nem üssek. A kereikedalml ténykedést 
is folytató  Ip iroBoknál nem kötelesé a bélyegek ra-
gaaatása a megrendelt munkák uiánl értékére, de kö-
telesé a raktárra kéasltett és eladásra kerülő áruk után. 

— E g y g a s d a k ö r p é l d a m u t a t ó m u n k á j a . 
A calkisögodl gasdakör. Nagy Imre foBtőmüvess,  kis-
gazda Irányítása mellett példamutató munkát véges. 
\ tel jejen sse'veietlenfll  álló küzaég gaidatársadal-
mát fegyelmezett  egységbe tömörítette Nagy Imre. A 
cslkssögódl g a i d á t elhatárosták, hogy mindan társa-
dalmi megmozdulásukat köaös erdekeik szolgálatába 
állítják Mladeu mulatság vagy öa z jövetel eat a céit 
ssolgá'ja. A munka meglepő eredményeket hozott. A 
cdkasögödl fiival  gasdakör rövid falesatendő  leforgása 
alatt már a második vadonatúj vetógépet vasar j l t a 
meg és fliette  ki teljesen. Rivldisen modern ekeket, 
boronákat, kapáiégépaket, krumpllklBsedő ekéket ea 
más, a aode rn mezőgaadasághos elengedneleilenül 
szükséges gépsket szerezlek be. A gépasitÓBsel pár-
husamosao a me^falelő  elméleti és gyakorlati oktatás 
ról sem Medkesik mag a gazdskör. Vasárnaponként 
ssakgasdák bevonásival előadasozot tartanak. Bseket 
aa előadásokat egyre többen hil lgalják. A tanultakat 
már ez ;a a tavaszon gyakorlatilag faihasanáljak. 

— • C l u j ( k o l o s s v a r i ) P a a m a n y t a r s a s a g 
I r o d a l m i éa e i d a d o l e e t e l y t r e n d e s M o r o a r e a 
C i u o o n é s O h e o r g h e n t b e n . Es imjnyssamba menő 
irodalmi élminyb.iu le?z raz> a kei varos kösonságé-
aek. A Pázmány Társaság városunkban m» jm 2 au, 
Oyergyójseuünlklósoa áprlíis 29-an irodalmi előado-
estélyt randez, a társaság legjobb erői és tagj il kiizra-
müködssável, Qróf  Bathlea Györgyni, Qyárfas  Eiemár 
dr. szenátor, Huaelia előidómlivasaaő, Hiszke BJÍB 
fi  i-.kár Huaella Öiön éa Atbart l i tván tagokon kivüi 
Hzsrapel a da á rd i , d ) lesz meg több megiepeleB-
ssámba meoő máa ssórakoziató s s i m ls. As eatelyre, 
mely évek óta első ilynemű magmosduiasa egy elő 
kelő Irodalmi társaságnak, már moj i feihtvjuz  olvasóink 
fl^yelmit. 

— H a l á l o s a s . Caikssantlmrei Ililió B j l a birtokos 
április bó 4 en, 66 <*v-ts korÁiian elhalt Ciikazentlmren. 
Temalóse folyó  hó 6 án délelőtt történi Igen nagy 
részvét mellett. 

— F e l e m e l t é k a a ú t l e v e l e k b é l y e g i i l e t ó k ó t . 
Apri.ii elsejével felemelték  az u.levulek Kiállításáén 
f^lszámlloli  oÍLináaybs'yaii leiftiei.  As egy éven erve-
avű útlevelek bélyegilletéke aa eddigi 100 lej helyett 
1200 lej, a féléves  u t^vs leké 750 Hj helyett 900 tej 
As onmáoybélyegen kívül minden egyes utievelnei 
ílllöa 600 lej ldeveaforza  ml bályegat i i kell flietnl. 

— A oalkaaeredal belyőrség altisstl körének ado-
mánya a hadoavoGultak osaisdjalnak segélyea°aare. A m -
01U01 (.sikszereda1) helyőrség altiszti kaszinója Marou Ulpiu 
őrnagy elaúklete is Vas'le Ş «fan  törzsőrmester, alelnök es a 
helyőrsig többi altlsztjjlnük támogatásával folyó.iv  február 
hó 24-in a „Czdll'-étterem termeiben a hadbavonultak osalád-
tigjainak Sagilyezési-e táneestélyt roniezett, melynek tiszta-
jövedelmit, 7900 lejt a következő szrginy osaládoknak osztot-
ták kl : Muigu Anna, Margu Pál toplloa-oluol (oslktaploszal) 
i.kós felesége  1000 lej, Géozl Borbá'a Dobândi loau vaslábi 
Ukói felaíége,  T noa Llna, ( oloer Petru vaslábi lakós felesige, 
i öldes Honn, llies Mihá y kisteleki lakós felesige,  Bârsan 
Auna, Albert Ágoston Idlesége, Tompea Ana, Tompea Gheo-ghe 
hodosai lakós felesége,  Marou Parasohlva, Marca Toader lio-
dotal lakós felesige,  Maria Tup' íj, Valdeţ Toader (Jojan bikásl 
lakós felesige,  Poloşm M a r a , Lamuiá Oavilla bikásl lakós 
felesége,  C ampnanu Oavrll bikásl lakós, Catrlnoi Sf.rghl  Toader 
bikásl lakós, Oal'er Ida, Crutol loslf  csíkszeredai lakós fele-
sige, Adam Roza, Sorban Péter C3lkaz«redal lakós ltlesige, 
György Iuliánna TamaB Albert csíkszeredai lakós felesége 
£00 -500 lej i s Marghioala Birb. Damltra Birb Cloibea békási 
lakós felesége  400 lej öaBzesen 7900 Uj. 

NYILTTCJR.*) 
K tasegh Viktornak a C ilki Lapok folyó  évi már-

cius ho 31-lkl ssámában „Hiboru i regény* cim alatt 
megjelent éa eegr-m btcih.etemben tamidó és rágal-
mazó hazug cikkére hasonló hangnemben — sem egyé-
niságemuéi, sem állásomnál fogva  — kellő váiaBzl nem 
adhatok a igy magamnak illetékes forumoknál  fogok 
elégtételt szarosul. 

11. Ciuc (Cdkszereda), 1940 április hó 1 én. 
V a m s a e r Q e s a , 

főglmn.  tanár, 
az EKE oalkazikl osztályának elnöke. 

*) E rovat slatt közlőttskért nem vállal felelöa-
• '« • t a Sierk. éa Kiadó. 

Eladó egy 11 soros, hengeres vetögép. 
Oim a kiadóhivatalban. 

Meroorea-Oiuc (Osikszeredában) kisebb 
osalAdi h&z eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

Egy 10 hónapos fa j  k a n eladó. Cim a 
Vákár-nyomdában. . J 

Composesoratul Borsec al comunelor Dilrău-Lăzarea 
cu sediul in comuna Uzarea; judeţul Ciuc. 

No. 89/1940. 
Publicaţiune de licitaţie. 

In conformitate  cu dispoziţiunile C. S. şi a art. 
88 — 11U din Legea C. P. se va ţine o licitaţie publică 
în localul Ocolului Silvic Joseni în ülieorglieni la dala 
de 15 Aprilie 1940 o r a 10 a. m., pentru vanzarca 
771 buc. lemne de brad molid, fasonată  şi adunate in 
stive în jurul Băilor Borsec, în cantitate de 772  m. c. 
proprietatea coinposesoratnlui Borsec. 

Preţul de strigare este de Lei 281 per 111. c., iar 
pentru întreaga cantitate este de Lei 208832. 

Condiţiunile de licitaţie se pot vedea in fiecare  zi 
la Ocolul Silvic Joseni, in Gheorgheni şi la Compose-
soratul Borsec in comuna Lărarea. 

Lăzarea, la 28 Martie 1940. 
Direcţ iunea composeso ra lu lu l Borsec 

în Lăzarea . 

Societatea de Vânătoare »Trotuş« din Gliimeş-Făget. 
Nr. 121 — 1940. 

C o n v o c a r e . 
In conformitate  cu Statutele Societăţii de vână-

toare >-Troluş« din Gliiineş-Făgel, prin aceasta convo-
căm in adunarea generală pe loji membrii acestei 
societăţi, ce se va ţine în z iua de 21 April ie 1940 in 
localul primăriei din Gliimeş-Făget la orele 10 a. in. 
cu următoarea ordine de z i : 

1. Darea de seamă a gestiunei financiare  pe anul 
1939-1940 . 

2. Alcătuirea şi votarea bugetului pe 1940—1941. 
3. Diverse. 
Dacă membrii nu vor fi  în număr, adunarea gene-

rală se va ţine la 23 Aprilie a. c. la accaşi oră şi in 
acelaş loc. 

Vice-preşedinte: Secretar 
Vlncenţlu Alber t . loan Suclu. 

V e n d é g l ő hat szobáa hízzál, tekepályával, 
villannyal, forgalmss  helyen, eladó. Azonnal 
átvehotő. Cim a kiadóhivatalban. 1-2 

Fedező  mén! 
Csedő  Imre  Toplita-Ciuc  (esiktaploczai)  lakós 
4 éves, sötét szürke.  Lipicai fajtájú  teayész-
ménnek minősített  ménJ  ovával mindennap 
reggel  7 óra éa délután  5 órakor  lehet fedez-
tetni. Fedezietési  díj  150 Lei — A fedeztetést 
igazolo igazoiványt a méntulajdonos  állítja  ki, 
amelyet az mllatorvos  ur, a fedeztetés  után 
utólag  ellenjegyez  hivatalosan. l—t 

A „Co.-so" és .Eloyal* női és fétli  fodráizat  tulaj-
donosit tisztelettel é.-tealt.k Meronrea-Ciuo (Osikszsreda) 
is vidikd negyerdeuiü közönségét, hogy f.  év április 
hó 1-től üz'eteikit agvesltlk i s ai uj női és férti  fodrászat 
„LUX" elnevezés alatt özv. Dr. Fejér Antrlné házában 
(Cseh István mészáros Üzletével szombau) április 1-én 
megnyílt. 

PJ ÜBletiink k ü l ö n női és ferfl  termek-
ből áll, a legmodernebb bútorokkal, hi-
deg éa meleg viszel, örökhnllámosito, 
motoros hajssir i to atb. gépekkel ellátva. 
Fodrászatanknak agy a női, minta firtbsztályán 

szakmánk legképzettebb munkaerőit alkalmaztak. Nagy 
gondot forduank  arra, hogy közönségünk bizalmát ki-
érdemeljük. 

Szíves pártfogást  kirilnk : 
BABTHA QÉZA éa QHIQEB KÁHOLY 
a , ' ,Ql a női és fórti  fodrászat  tulajdonosai. 

4— 

Értesítés. 
Miu'án üzletemet ez év április 

végén megszüntetem, raktáromon 
lévő Összes maradékokat (resztlik) 

leszállított áron kiárusítom. 
Egyúttal felkérek  mindenkit, akinek 
tartóz-Ba van, hogy április hó 20 ig 
okvetlen rendezze, mert azután min-
den követelésemet birói uton fogom 
behajtaoi. 

Tisztelettel 
Nuridsány Márton. a-s 

Rfí'Sn-. - • y'ii : íw-wtírs ' i . , « í j , tte*-*. I n 

Hirdetmény. 
.X £ M C l n c (es'kBzeredal) L'gelőtáraulat l«as-

eatósága. 1940 gssdasagl évre, hasi o- bérbe adla, 1940 
é v i á p r i l i s h ó 21-ón d o. 1 0 ó r a k o r , a Kösblrio 
kosaác székházában tartandó nyi'vános Bsóbell árveré-
sen 14 parcellából álló kaaaálókat, mely 2 - 3 holdaa 
területekre van felosstva,  a hassonber asonnal flselendó. 

M-rcurea Cluc, 1940 március hó 4-én. 
A « l g a a g a t ó s á g . 




