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Miért? 
A csikmegyei magyar népközösség gazdasági oaztA-

lyának munka programmját közöltein volt a tél folyamán. 
Akkor az indoklással adóé maradtam, mert ezt egy 

heti lap terjedelme nem engedte meg. 
Igy, amit egyazerre nem tehettem meg, azt fokoza-

tosan teszem meg. 
Legelőször ia az általános részben közölteket indok-

lom ls arra a kérdésre telelek, miért vállaltam aktiv munkát 
a népkiizösséghen én, aki soha politikával nem foglalkoz-
tam, ahoz nem is értek. 

Igaz,  bogy 40 év óta többféle  politikai lapot állan-
dóan olvasgattam, de rsupán szórakozásból, igy pedig 
politikát tanulni n«m lehet, az újságokból való politizálás 
caak olyan [urma, mint az a dohányos, aki a mások által 
elszitt cigarettáknak füstjét  szippogta anélkül, hogy valaha 
cigsretia keiUlt volna szájába. 

Ezzel szemben a sora megengedte, bogy igen sok 
üdék gazdasági és közművelődési életét tanulmányozhassam. 
I Vlsflroagyarországon  a tótok közt 8 évig szerkesztettem a 
(íaramvidék cimü heti lapot. A szilágyaágban, a Dunán tul, 
a Bánátban, huzamosabb időkig szolgáltam, gazdasági szak-
előadóként részem volt a marosvásárhelyi egykori székelv-
kirendeltség munkájában és a világháború előtt is alig volt 
valami gazdasági megmozdulás, különösen, ha a székelyeket 
érintette, hogy ott ne lettem volna. 

A változatos, de azért mindig az eke szarvára tá-
maszkodó életpálya megtanított az igazi ialnai néplélek 
igazi mélységére, jóságára, kormányozhatóaégára. 

Tizennyolc évig laktam oly vegyes lakosságú város-
ban, ahol románok, németek, magyarok, szerbek, zsidók, 
gürör, török utódok laktak elég nsgy számban. Kilenc féle 
vallás temploma hirdette Isten dicsőségét, anélkül, hogy 
valaha a legkisebb zavBr lett volna egymás közt. Nem 
tudom eltelejteni, amikor 19'21-ben a református  püspök 
meglátogatja e nsgy városban aránylag kevés számban lakó 
biveit. A kis református  templom megtelik mindenféle 
valláau néppel, a görög keleti, a görög katolikua, a római 
katolikus, evangélikus, a azerb papok, a zsidó főrabbi, 
diezes öltözetükben, kezdetét veszi a püspöki szent beszéd, 
ezen jeligével: „Mindnyájan egy atyának vagyunk gyer-
mekei*. 

Meggynlsd egyik román gazdának a háza, villám 
gyorsasággal oltani siet mindenki, senkinek még csak 
e szébe sem jnt nemzetisége. Akármilyen nagyobb termé, 
uzrtli baj jelentkeznék, egy emberként sietnek a segítségre 

Ezek nemzetiségi vidéken szerzett tapaaztalataim. 
A munkára nézve a világháború előtt ia, nagy kü-

lümbség volt, jogáaz végzi e azt, vagy valami azak em-
ber pl. gazdák. 

B zony hivatalos helyeken caak másodrangú helyünk 
mit, lehetett a legmagasabb képeeités, ami egyáltalán le-
hetséges volt, lehetett szorgalom, tehetség, egy hivatalos 
iratot például a minisztériumban nem volt azabad soha alá 
írni m&Bnak, CBak jogásznak. 

Ezért bizony annak idején is sokat zsörtölődtek a 
Hzakemberek. 

Ezek után csak természetes volt a megnyugvásom, 
amlko. a népközösség minden féle  szakértelemnek méltó 
helyet adott. 

Vannak dolgok, amik a népközösségben ép oly fáj-
dalmasak nekem ia, mint azoknak, akik a dolgok miatt 
vonakodtak a népközösségi munkában réazt venni. De ne 
iclejteük el, történelmi időket élünk, sok oly dolognsk kell 
történnie, amiket talán még azok is fájlalnak,  akik ezen 
dolguk végrehajtását szorgalmazzák. Egy-két ember törté-
nelmet nem csiuálhat, akármelyik táborba sorakozzék is. 

Az egyes embereknek osztályrészül csak s munka 
jutott s azt becsületesen végezni annál inkább kötelesség, 
miuél inkább megnehezült az idők járása felettünk. 

A népközösségben töbL igen jó hangzású magyar 
néviől nem olvasunk az utóbbi időben, de ugyan az áll a 
román éa m&a nemzetiségeknél ia. 

Azonban ezen nevek viaelőinek munkáját örökké 
tisztelnünk, becB'ülnünk kell a feltételezzük,  ha nem elül is, 
de dolgoznak ott, ahol alkalom adódik rá. 

A népközösség alkalmat adott a magyaroknak ia a 
munkára s ezt el nem fogsdni,  szerény felfogásom  szerint 
hiba lett volna; ha nem vállaljuk a népközösség kereteit, 
ugy járunk, mint a száraz partra tett halak. 

Psssiv ellenállás ? Elmúlt ennek ideje. Amikor a tör-
ténelmi események alig figyelhető  gyorsasággal kergetik 
egymást, hogyan álljunk tétlenül. Igaz ez volna legkönyebb, 
•le ki vár ránk ? Ki meri vállalni a tétlenségből származó 
népünket érő károkort a felelősséget? 

És amikor az latén adott nekünk a történelmi idők-
nek megfelelő  vezetőt, aki az eddig elhanyagolt gazdákat 
egy táborba terelte, aki önzetlen, fáraaztó,  nagy anyagi 
áldozatokkal járó munkájával napról-napra példáját mntatja 
miként kell dolgozni a nagyoknak, a tehetősöknek, miként 
kell a falvak  népének életkedvét viasza adni, miként kell 
egy kaláaz helyett kettőt termelni, akkor azabad-e ezt a 
vezért nem követni, aem támogatni? 

Feleljen rá ki-ki lslkiiamarate laariat 

Én azonban követem, mert tudom, hogy politikai vezér-
ségre soha aem pályázott, bsanm önzetlen nagy munkája a 
politikai változások nsgy eseményeivel annyira össze vágott, 
hogy akár akarta, akár nem, vezérnek kellett lennie. 

Azon sem kell megütközni, ha gazdasági téren a gazda-
sági felligyelőaéggel,  mezőgazdasági kamarával összhangban 
kivánnnk működni. A cél egy. A földmivelő  nép elődadá-
sát szolgálni s azon munkában mi, akik ősidőktől ismerjük 
a földmiveseink  minden báját-baját, hegyeit, mezőit, rétjeit, 
legelőit, csak segítségül lehetünk, soha nem pályázva első-
ségre. csak szerényen meghúzódva ods, ahova a történelem 
kereke juttatott. Szőke Mihály. 

A sveü vasérc a skandináv államot veszte. 
A háború kitérj'dt a S :andináv fóiazlgelre  Is.— 

Dániát néhány óra alatt fog  atták el a németek. Nor-
végia hadáBaatllag fontos  pontjait aa angol aknasár 
ellenére ls 24 óra alatt megazállták a német katonai 
alakulatok. Hirthlt-n kövttkca-ttl be ea as esemény. Ciak 
a beavatottat; Indiák, hogy készül valami északon. A 
drámai fordulat  beköveUtzáaet az emberek nehtzan 
akarták elhinni, hisz a Bktndioáv-áilamok a béke fogal-
mával nőttek ösbse. C;akn.-in 160 év-: nam volt aton 
a vldaken háború 8 Íme mngÍB bekövetkezett az, amire 
az emb'.-rek nóbény hónappá! eso ó i még gondolni sem 
merlek vo.'na. Amit az rmherek ma Is ailg akarnak 
elhinni. Mi aa oka enoaí a fordulatba  ? Arról, hogy 
fontoz  gardtságl, poiitlkel vagy p d * stratégiai okok 
kénysserltették-e a nemeteket arra, hogy ezen irányba 
ttrjasssék kl a frontot,  egye.óra hivatalosan nem nyliat-
knauak. Aa egész német sajtó az eljáráz erkölcsi iga-
zolásával foglalkozik. 

Aa összes távolabbi és töselebbl indító okra pedig 
caak később. eBetleg a háború után fugnak  rávilágítani, 
•alán az épen jelenleg Bz.-repió tgyenlaegek emlékiratai. 
N-m áll előttünk tthát tlszian mlrd*z, ami a német 
oadvez-tójéget ez?3 lép-se m~g'étpL-ro indította, azon-
Dan ha nem ia az egyedül, d-i mégis egyike a legfon-
tosabb okoknak a svéd vasérc volt. 

I{*o, a régi Időben aiemb reb jó fődért,  lege-
lőért, később aranyért és kincsért viselek háborút, a et-
leg rablóhadj trs'O', ma azoobán aoy c-rannyagoktri folyik 
as ádáz küzdalem a nagyhaU.mt.k közt. H-tborubin 
termétz itezen azokért a nyersanyagokért, amelyek nél-
kül a háború nem viselhető, vagy legalább nem a gyó-
selmcs boftjaséslg.  Iiyenak as ó.i-'meséihes szükséges 
anyagokon kívül a foyéío&y  arany: a putio^um s a 
kUiönböső ércek, köstük a vas. A háború kiterjedését 
mindenki kelet felé  varta. Miodeat azért, mert a modern 
hadviselésnek egyik legfontcsahb  nyeraanyega a petró-
leum, amely nélkül amo'.urlzslt hadsaregtk megállnak. 
A repülőgépek fel  nem szállhatnak, a tengeri hajók ki 
nem futhatnak,  tehát megáll a háború. Mindezek miatt 
azt vélték, hogy a zzövetségesek a petro eum besser-
sesl lehetőségektől vágják el a németekei, ha máskép 
nem ugy, hogy eseket a terüloteket hadszíntérré változ-
tatják B emiatt várták a habom Kle t-felé  vaió kitolását. 

Mlndea esideig nem történt meg. Halyette ésaakon 
dördültek meg az ágy u'r, semlegaB klB országok had-
zzlntérré változtak. A legfontosabb  háborús anyag miatt: 
a vas miatt. 

A svéd vaaérc telepek okai atnak, bogy ma Dánia 
s Norvégia Idegen megszállás alatt vannak. 

A világ leggaadagabb vasérc-telepe Svédországban 
van. Mennyisége a szakértők becslése sserlnt több mint 
3 milliárd tonnára rug. 8 ihol a vl ágon nagyobb meny 
nyiségben olyan nagv vastartalmú vasérc uem lelhető 
fel.  A evád vasérc 70 sziaalóka tiszta vas. S ami a 
legfontosabb,  mentes o yan anyagoktól, (.melyek a vaB 
ea acM tulajdonságát károsan befolyásolják.  Ninci benne 
például kén, amely törekeny és nehezen feldoigoshatová 
teszi a vasat. 

Svédországban vasércben való gazdasága ellenére 
sem fejlődhetett  kl a nehéz vasipar, mivel hiányzott a 
vas feldoigozáá'aoz  Bsükséges másik nyersanyag: B 
ssén. Ismeretes, hogy a világ legjobb acélja a faBsén-
nel kldolgoiott B véd acél, de előailitása nagyon kölisé 
ges és aa előállítási lehetőség is korlátozott. A Bvéd 
vasércet tehát, amely egéss begyeket alkot és ngy 
tárják fel  és bányáBBsák, mint másutt a köveket, mert 
retegsődése helyenként 60—60 méteres, értékesíteni 
kellett külöldön. 

Tőkeerő vállalatok alakultak a svéd vasérc bányá-
szatára és szállítására, A vasércat N»r végién át as 
Étzakltengaren fekvő  Nirvik kikötőbe szállították, vagy 
pedig a Botenl öböl valamelyik kikötőjébe. Mintán a 
B Utl-teger több hónapon át be van fagyva,  téli időben 
Narvlk kikötőjén át ssállltották as ércet. A svéd gas-
daságl életnek alapját kép aste a vasércklvltel. As állam-
háztartás bevételeinek nem kis rósz a ebből származott. 

A kivitt vasérc évi értéke 10-12 milliárd lel volt 
Esen kedvesé és számunkra nagy előnyt blstosltó hely-
űiben a svédek talán még hosszú ideig élhetlek volna 
éa a svéd nemzet gasdasága gyarapodott volna, ha aem 
követkeslk be a bíbora éa a hábotn nyomán a gasda-

ságl háború, blokád és ellenblokád. Kölcsünösön a sem-
legességi jogok sértésével. Kisült, bogy a vas van olyan 
fontos  kellék a hadviseléshez, mint a többi, sőt taláa 
fontosabb,  mert lgas, hegy petróleum nélkül nem Indul-
hat meg a motor, de viszont vas nélkül sem motort 
sem ágyút, de még löveget sem lehet csinálni. Bmlatt 
Indult meg háború a vas körül. Anglia lehetetlenné 
akarta tenni Németországnak a svéd behosatalt. Eőaaőr 
as által, hogy a flan  háborúval kapcsolatban háborúba 
akarta ke varul »• ássáli oraságokat éa megssállnl a 
vasérc telep jket, vagy legalább Is megakadályosnl annak 
Németországba valé saâilltâsât a skandlnáv-államok 
megsegítésének as örve alatt. Midőn ez nem sikerült a 
finn-orosz  békekötés miatt, a norvég semlegesség meg-
sértésével akarták a Bsállltáaokat tengeri utón megaka-
dályozol. A németeknek ugy látzslk ssükségük volt a 
18 millió tonna vasércre éa emiatt blslositanl akarják 
annak szállítási lehetőségét. A legegysserübb módot vál-
lasstotiál:: megszállották Norvéglát Narvlkkal együtt. 

I*y Svédorsság vasércgasdasága, amely a nemsetl 
jövedelem főforrása  volt oly sok éven át, as európai 
háború miatt okozója lett 3 boldog, gazdag, békesserető 
kis ország megszállásának. 

Lehel, hogy a németeknek más, hadássati vagy 
politikai presztízskérdésekből is meg kellett tenniök aso-
kat a lépéseket, amelyek as északi orsságok megszál-
lását eredményesték. A világ köztudatában mig In aa 
mariid, hogy Skandinávia felzaigetének  vasércgaadag-
Bága és gazdaságuk alapja lett jelenlegi Borsuk okosó|a. 

N:m nagy vlgasstalás más, kis népek ssámára, 
amelyek rendetkesnek a bábom vlseléséhes ssükséges-
nek veit nyersanyagokkal. 

UBAM/ Akarja, hogy felesége  ia kereaaen otthon P 
AB8ZONYO Hl Saereaaen őrömet családjának, 

aaaal, hogy ön la pénat kereal 
I N G Y E N kitanítják Állandó, otthoni, bia-

toa megélhetést nyújtó foglal-
kosáara. 

•K* Qasdagnak ssórakosás, aaegénynek exlatenolal 
Iamertetltada Trloo-Beoord kézlk&tikaszOlékek oslkl lerakata 
Cseh Gabriella, Mareurea-Cluo, 1. C. Bratlanu-ucea 31. 

„Egyetlen tenyérnyi föld  sem 
— megmüveletlenül." 

Bucureşti. A tavaszi mezőgazdasági munka 
sok munkáskezet igényel. As összes mezőgaz-
dasági munkák végrehajtására idejében megtör-
téntek a szükséges intézkedések. As illetéke-
sek megfelelő  figyelmet  szenteltek ennek a 
nagyjelentőségű kérdésnek. 

A hosszura nyúlt tél következtében a ve-
tés nem szenvedhet késedelmet. 

Gyora ütemben, erőltetett menetben min-
dent el kell végezni, nehogy későn történjék 
a vetés. 

Ha ödszel a körülmények alakulása foly-
tán egyes mezőgazdasági munkák beiejeiéae 
késhetett is, a tavaszi vetésnél hasonló kése-
delmet nem lehet megengedni, mert ea nemcsak 
nemzeti gazdasági egyensúlyunkat, hanem első-
sorban külkereskedelmünket ingatná meg a a 
lakósság mindennapi kenyerét veszélyeztetné. 

Ine, a főldmiveléaügyi  miniszter elért dol-
gozott ki részletes munkatervet, aminek végre-
htjtását ellenőriztetni is fogja  alárendelt szer-
vei utján. A nők, iskolások, országór- és katonai 
elftkl-pzAs  csoportokon kivül mindenkitől uj 
lendületet vár a kormány, nemcsak a munkások 
számát, de a munkaórák számát ia megsokszo-
rozva. Kezdődjön a munka kora hajnalban a 
ceak késő eate érjen véget. Dolgouanak a nők 
a az iskolások is. 

Es az óv nem olyan, mint az elmúlt évek. 
A veszedelmek aem apadtak. 

Egy jó terméa számos kérdést old meg. 
Megnöveli a védelmi erőket, a leghathatósabb 
védelmi fegyvert  létesítve. Jó terméare as Idén 
nagyobb szükségünk van, mint bármikor. 

Éppen ezért az orazág minden azOgletében 
el kell kiáltani éa alkalmazni a jelszót: .Egyet-
len tenyérnyi hely ae maradjon megmüveletle-
nül, hanem igenia jól legyen megdolgozva 1" 

Egy 10 hónapos f a j k a n  eladó. Cin a 
Vábir-nyomdában. 
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Vita Semmelweisz körül. 
A Brassóban megjelenő .Kronstaedter Zei 

tUDg* panaszkodik, bogy amig a német film 
vállalatok semminő áldozattól visssa nem riad-
nak és magyar hasaflas  tárgya filmeket  gyár-
tanak, addig a magyarok SemmelweiB filmet 
csináltak erről as állítólag „magyar" tudósról. 
A magyarok — írja a lap — különben is Bse 
retnek idegen, főleg  német tollakkal ékeskedni. 

A brassói ssáss lap cikkével annak rendje 
éB módja, de érdeme sserint is foglalkosik  a 
magyarossági sajtó s megírja többek köaött: 
Semmelweist senki aem vitatta el a németek-
től, ellenben önmaga vallotta magát magyarnak, 
tudományoa munkásságát Magyarországon fej 
tette ki, könyveit magyarul irta, tudománya 
magyar talajból nőtt ki, a magyar tudományos 
életet gazdagította. 

As, hogy magyar filmeket  késiitettek róla 
B Budapesten szobrot emeltek emlékének, a 
lángeszű tudóa megbecsülését jelenti, Bemmi 
egyebet. Ki csináljon filmet  róla, ha nem as a 
magyarság, amelyet ö a magáénak vallott, amely-
bea élt éa dolgosott. A .Kronstaedter Zaitung" 
talán aiért lelkesednék, ha a magyarság egy 
nagy tudóst osaládja sváb szármasásáért elta 
ssitana magától f  A n fitm  magyar film  s egyet-
len pávatoll sinci abban, ha a magyarság meg-
becsüli ast, aki érsésben, tudásban egy volt vele. 
A magyarságnak nem hibája, hanem örök dicső 
sége, hogy soha aem volt az ostoba, fsji  gőg 
nemzete B Ssent István birodalmában fajok  fölötti 
államalkotó képességével magához tudta von 
zani a nem magyar fajokat  üldözés, megvetés, 
kicsinyéé nemzeti perzeku.orkodáaok nélkül. Az 
erdélyi Bzászok ma is szászok a ezt annak kö 
asöoheiik, hogy a magyarság a nemzetisegeket 
nem a faji  gőg gyü'öiködésével kezelte. Legyen 
nyugodt tehát a .Kronstaedter Zatiung", a né-
metséget nem érte semmi sérelem. Sokkal szebb 
dolog ugyanis filmet  csinálni egy kitünó tudós 
emlékezetére, mint okvetlenkedespket kenni a 
papirosra, abban a tudatban, hogy Sammelw^is? 
már nom vtídekezhetik és nem verhet az ó 
magyarságát tagadó .Kronstaedter Z -iiuat" 
körmére. 

Minden háztartásban nélkülözhetetlen 
VILÁGSZABADALOM RÉSZÉRE 

Keresünk egyedárusitó képviselőket Csík megye 
minden helyiségeben. 

Csak komoly szervezőképes cégeket veszünk ügyelembe. 
Az árnraktárhoz szükséges tóke 5—10 000 Lel. 

Kimatatható, kookáaatmentes kereseti lehetőség. 
A „Trloo-Beoord" késlkötókésaálékek osikmegyel lerakata 
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Kendelet szabályozza a nyugdíjas áthelyezé-
sek módját. 

Az állami nyugdíjasok áthelyezésével kapcsolatban 
külömbiiző eljárásokat követtek és ennek sz volt a káros 
eredménye, hogy egyeseknek áthelyezési kérését hosszú 
időn át nem intézték el, másrészről pedig voltak olyanok 
ia. akik az ÖBszesség érdekeinek rovására, a reudelkezé-
B Ü k r e álló lehetőségek igénybevételével télrevezették a ható-
ságokat és két helyen is. felvették  nyugdijaikat. 

Ezeknek egyszerre véget veteti az Orazágos Nyug-
díjpénztár bukuresti központi vezetősigének rendelete, 
amely 2700—í)40 t>zám alatt tegnap, érkezett meg a csík-
szeredai pénzügyigazgatóság nyugdij-osztilyához. A rendelet 
előirja, hogy az a nyugdíjas, aki lakhelyét megváltoztatja 
és azt óhajtja, hogy nyugdiját más pénziigyigazgatóság 
utján folyósítsák,  ezt az üjszágos Nyugdíjpénztár központ-
jától (Casa generala de Pensiunii kell kérje és pedig min-
den h4nap lU-éig, mert csak ez esetben intézkednek ugy, 
hogy a nyugdíj még abban a hónapban a ,kívánt helyen 
lolyóeittassék. A kérvényt annál a pénzügyigazgatóségnál 
kell benyújtani, amely a kérvény beadásáig a nyugdijat 
lolyósitotta. A kérvényben meg kell jelölni a nyugdijkönyv 
számát és annak a határozatnak is a számát, amelynek alsp-
ján a nyugdijat részére tizetik. Ua a kérvényben ez a két 
ügyiratszám nincs feltüntetve,  a kérvényt figyelembe  sem veszik 

Amennyiben valaki ugyanazon pénzügyigazgatóaág 
hatásköre alá tartozó területen változtat lakhelyet, ngy 
fenti  kérését sz illetékes pénzügyigazgalúsighoz keli intézze 
és kérését a pénzügyigazgató saját hatáskörében intézi el. 

Az uj lakhelyen a nyugdijat akkor folyósítják,  amikor 
a Központi nyugdíjpénztár rendelete erre vonatkozólag meg-
érkezik. 

Orbán Balázs báró en maaán kézen megőrzött levele. 
Orbán Bálára elhalálozásának 60 ÓVOB évfordulója 

alkalmából a Keleti Újság folyó  év április hó 14. saámB 
emlékiratot szentel a nagy damokrala mágnásnak. Az 
.elkallódott levelek* cimü rézzhez hozrá'sólva nyil-
vánosságra hozom, hogy Kovács Ákos a folyó  évben 
Mercnrea-CInc (Csíkszeredára) költözött nyugalomba 
vonult 81 éves református  leikéss birtokában van Orbán 
Ba'áis egy eredatl levelének, amelyet neveset! KovácB 
Akos apjának Kováca Aron Tárgu-Mures (maroavásér 
belvl) református  parocbusnak Irt abból az alkalomból, 
»mikor a .Bz kelyföld  leírása' cimü munka egy pél 
dány-Borosatál ajándékozta neki. 

A levelel aa e'ső kötet táblájának belső oldalára 
irta, aa alábbi szöveggel: 
„Kováos  Aron legkedvesebb  barátomnak  szeretettel 

Orbán Baláza 
Ason férfinak,  kl hazsfl  volt mindig; akkor 1B, 

amidőn a hazafi  tág bére bitófa  éa börtön volt, aki 
rendületlenül hazafi  volt akkor IB, amidőn a causzâs-
mászái gazdagon jutalmazva volt z kl, meggyőződé 
sem, bogy hazad lesz mindig, minden körülmények 
közi. Ssóval, ki fel  van ruházva aaon legtöbb tulaj-
donnal, azon legmagasztosabb erénnyel, ami az em-
bert egyedül kép ÍB nagygvá tenni s ami előttem aa 
emberbecaüléa rangfokosója  EJ erényt benned fel-
találtam, ez hoiott ssivemhes közel s mert tudom, 
hocy vá'tosnl soha se fogsz,  azért szivembe mindig 
első he yet foglalandasa  el*. 

A másolat hiteléül: Saabó Qésa. 
Hilyesbltem és kiegészítem a Kelttl U|ság .Arany 

a Balved, ezüst a jellemed' dmü közlését. Modombfln 
van ezt megtenni, mart ez O.-br-n Bilázs ejnndéko'ta 
aranyóra acél láncc*', amelyet Kovács Aron kapott, 
iróai ztalomhan fekf-slk  és BS alábbi véBetl (ráít vlaell: 
. 4 néppel, a napért". — As óra fadoboaábin  Orbán 
Balázs k-z -Írása: .Arany a srived, acal a jeli*med 
az ezt jelképező em<-kí>> 'ogadd O'bán B lántól". 

R á szo'gált-e Kivéts Arn O . bán B'iáBsbarái 
kllürtetésére, arra fe'el  Kopács Aron vá-árhelyl tlr-
f->  irata: 

.Mint lel-késs B hon-véd p !̂-dáaan véd e ha z íját. 
Szival a Bióssé ken, karddtl » h-trcl mvzőa 
L'ltla-rő köse-pMt köve té a Krisztusi példát, 
Küzdött, lú-t maca is, ê m c<ak l-gét tanított. 
Vardor e tlr-kórői három ütőt véss ba azt v^dbe : 
Hidj Iitent, Bse-recd a hazát, re-mé'j a jö^őlen". 

Mercnrea-Cfuc—C-ilkfz  -redt, 1940 április hó 13 én. 
Szr.bó  Géza. 

B a l c k M M B a k é K & l n i a s a . 
ötvennyolc  éve már lent nyugszol  a siibm, 
Jítszépajtásom  és jó iskoletáraam. 
Nem  itmertem jobbat az életben nálad, 
Azért,  érted  moat is, szemem könnybe lábbed! 
Hol  a omoru nyírfák  és tzép fenyők  nőnek, 
Kifsomlfó  tetején temettünk  el téged. 
Azok őrzik  otten ősei  d  a airi álmod, 
Amig egflror  végre tested  ia feltámad. 
Drága édes  anyéd.  kis lányka  nővéred, 
Mint  mikor  zápor hull,  ugy sirattak  téged. 
Ott állott  sírodnál  a tiszta sziv-eaber, 
Akihez hasonlót nem sok intézet  nyer. 
Földes  József  atyánk:  e jó igazgató. 
Nyugtasd  meg porait kegyes  Mindenható! 
Ott Oiftálytársaid  egy szív  és egy lélek. 
Mély  fájdalmak  kőzött  bucsuztunk  el tőled. 
A tömegben volt  egy Róza nevü leány, 
Szeme könnytől  ázott,  arca bús, halovány. 
Ahogy mondtam  lassan a búcsúbeszédet. 
Könnyes  szemeivel egyszer osak  rém-nézett. 
E né léssel  miotbi igazolta  volna, 
Mint  fáj  a szív,  válni, egyszersmindenkorra... 
Attól:  akit  mindig  annyira szerettünk. 
Sajgó  érzés tölti  be egész életünk. 
Tudom:  a kertedben  nyílni  fog  a rózsa. 
Tudom:  most is eljársz pünkösdi  búotúra. 
V'(l.T  egy p™* rótsát  s tedd  le mint emléket... 
A jóságos Isten  megBzeti  néked  ! 

Székely  Károly. 

Pályázati hirdetmény. 
A helybei Magyar Ku'tur-Kör (Kasziri") 

pályáia'ot birdet e g y k e z e l ő - k i m é r ő l 
ál lásra. Pályáaa i feltételek  a kasztnó 'itkárá 
nál Szenlpétery Bilint urnái („Transsylvania* 
Bank) magtekinthetők. — Pá'yázati határidő 
1940 áprilia 30 

2-2 Elnökség. 

Miként kell jövőben a számlákat, nyugtákat 
és kérvényeket bélyegezni? 

Április 1-én életbelépők az uj adótörvények s ezek 
sorában a bélyegilletékek emelése is. 

Ennek alkalmazására nézve a pénzügyminiszter a kö-
vetkező utasítást adta k i : a bélyegilleték 20 százalékkal 
emelkedik. 

A számlákra tehát az eddigi 0.4 százalék helyett 
0.5 százalék bélyeget kell ragasztani. 

Ha az emelkedés egy lejnél kisebb töredéket tesz ki. 
ugy ezt nem kell felragasztani. 

Ha a bélyegilleték eddig 5 lejnél kisebb volt, ez nem 
emelkedik ezután sem. 

A kérvényekre ezentúl a lej bélyeget kell ragasztani. 
Az üzleti könyveknél (öle de registra) az eddigi 5 lej 

lej helyett li lej alkalmazandó. 
A bizonyítványok 14 lej helyett Ili lej bélyeget kap-

nak. — A nyugtákra és hitellevelekre a bélyeg a követ-
kezőképpen lesz ezután: 100 lejtől 10.000 lejig 8 lej 
60 000 lejig 8 lej, 100,000 lejig Ki lej, 100000 lejen felül 
minden további 100.000 lej után az eddigi 5 lej helyett 
(J lej. — A 3 lejes bélyeg azért marad változatlan, mert 
ennek husz százaléka 0.60 lejt tenne ki, márpedig a bélye-
geknél aa 1 lejnél keveaebb emelkedés elmarad. 

Az ngynevesett aránylagoa illeték, vagyis átírási, 
Üzleti atb. illeték 20 százalékkal emelkedik. Igy pl- . bér-
leti szerződésekre ezentúl 1.8 százalék illeték fizetendő. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Április hó 20-an kezdődik aa allami 

Iskolák húsvéti szünete. Az pgyetrmt-k éB aa Iskolák 
énrlls 20-án délben t-*dik m-g bosvétl szünidejüket. 
Ae előadásokat májúi hó 6-án, hélfón  reggel 8 órakor 
kérdik meg Ismét. 

— Fejd pásatorok. A falukon  nagy aa aggo-
dalom, bo» ml lesa a nyáron a fejŐB  Juhokkal, ha . 
pásztoroknak katonai gyakorlaton kell lennlök Igen 
zürcőz és nagy gaadaaágl érdek fűződik  ahhoz, hogy 
az össaea leezegődött f-jó  pá*ztorok Ssent György n°p-
tól Ssent Mihály mp'g szabadságoltassanak A fnjö-
pisstorotat máaotkaí pótolni n»m l^hat, mert a feĵ B-
bes és Bajt kéBíltófhaz  n»gv gvokorlat ke l. Amúgy la 
Ily emberekben nagy szüksóg volt még ak'?oria, tmi-
lror rendes vUronyok volta*. Amint a ju^ak felivüj-
l-lt-k, egy parclg sem leh tnvk f  jő pásztor nélkUI, 
mert mindennap kétszer fejni  kell, aki ess nem tudja, 
a juhokat elrontja. Nem kill több, csak egy pár n*p 
ce frjesaenak  a juhok rendasan, a juhok tőgve elrom-
lik, amiből helyrahoshstlan károk lessaek. Nagy köz-
érdek, hogy az Illetékes técvezók a kntonii hatóságok-
nál közben Járjanak aa összes fejő-páez'orok  aaabad-
aágoltatáaa érdekében. 

— Aprilie 30 ig aa agglegényadó tárgyában 
vallomaat kell beadni. Mlsd n 25 évnél idí- bb 
r ő t Í R D , elvált özvegy ferfl.  atlnu« n i c c * gyerünk?, 
köteles a jövcdelraéró' á p r l I l B hó 30 lg nyi'Htkorjfţot 
beadni as ll|alék«:i fidóh<v;-tsibor  v.;y p ' o s l i n y i i n z -
gatósághoa. A vallomásban fel  kell tlin etoi teljéi I-ÍV.-, 
pootos lakcímet, cia ádl állapotot, az e őző éU öB îta 
jövedelmeit. 

— Hirdetmény. A h '̂.vb.̂ li fidóm-igá'̂ r>itó 
pénzüey<g'sga*ó^ág fs-hivja  mi^d-zo" ' r "'-.edfiket, 
lp•^^oso'ra,, váMsVok A, axelyk kr-r "íied-i'ml könyvek 
v»íflt:sira  töt">sattek : r.np'6,  If  'tír, p. aztárkbeyv. 
főkönyv,  j<*ayiőkönyv, gyózynserkönvv, szk odul uiaa-
roglsvtfr,  stb., és am'K iöny v̂ ir 1940 »pr li< 1 illőit 
^o TTK lá'.tümfZVF,  J'L^NTK.'-ZAT'n k rek'Sitrr-'WKFLL a.'M 
Qf-m  h-.saná . I pain A 1 l-̂ jw»1 bdlyiil'ftîfli:  lúÖDbo-
z>ííf;l  va'ó megrí1 v»sa ltáit. Emi i''elnke<iat uAjuj 1 
»iótt keli li'j-tsit^nl, miri ezután rz adó fe'ét  a'kal-
mazBák büntAtéeUl. 

— Meghalt Dr Kormos Emil. Sibiu (N >?v-
=afh"r.b(-r)  1940 íprÜiR 10 07 m^cbVt 61 korá-
ban D\ Ko-troí Emil ü r v -íl. a Bitben r:e?yul Mirvar 
N'p'iniöisfig  fő'1''  ára. Dr. Ki'mos E^llro a háború 
A óíti Mercuma-Ciuc (Cs ip?»r( di) tátaadalma jól i m-
i'-kt.rl'-. Dr. Ssáetó SIIEU Uí>v-d lrr.dá'í>b»n j'lo -ri-
kodott ón élénk t^pteny-ieget folyÍT'ott  a is víros 
társsd<l(ri ' 'tâveo. I * en mósr hihoru ?lótl H • her.b» 
távozott, ahol szere lő kn'émV h dasít az ntiiy, h k 
gyars^g ja "ára ba°JDall». 19!8 b r> plriSi»- vo t a n'.gy-
•<a?her)l magyar oe"!r«tl taDnean^V. nnjd bs!.» ;t g har-
cosa vo't n°m*L-t̂ laebbs>gl »üzdjlm'ánVn.>!:. 

— Megtámadta a ezomazédnöjét K 
B ni Ciucv-cow.u (ci'i.ü .1 gvör<v') gMda 1939 évi 
ruívmbflr  21- n CiiV ẑ-.rvd'+r, j:rt. Ü<»ci e.int z^e 
u'.án b -tárt aa eţylk korcsmába én alaposan f  'öntött 
a fcsr-i  ra. Mánoroí f-ij-l  f  rkezMt fa'uj-»lv-4  H^.fil^ 
menet megi'lott D író Far háza s í " , n^zy p-i-
tállát r-rdíz >tt, ra .jd betlir:- ito uaaéd ó;e bapujÁi 
s m«gMy><>ttp. br -y m"í'i l. D rór.á i.i.l-H g r: kt-
ál;olt. Az udvaron do'ío ó fi  i azihali'o tá:-. kl ed 
myju'-ftt  szoru't h^i\r:-|ifcő'  A tervér,yza i miiéül-.' 
sértés ég élat«"P3 'yes f  r y.'jj»twH miiMt, FZ f>n>h  ú 
kör1!m:nyek flg  «'embí vételével, 1 hónapi el"árá»r-» 
lti'lie K-T̂ oBleB BJnlt. 

— Mikor követelhet a város oégtablaadot? 
I íekulz I tván dr. aradi ü«yV'd fe'fo  vamod'Hi cdoit 
be -r»d váw adó-iv. tsse t "Un, ameli.vHl 300 I'j 
táh's^dó n-. ?flía!»B  re feclR:i>&tti.  Az ür'r'íd közöl 
bog" eryáltaláo nlt-.cs c*«l ib.aja haz uccal fi»ian  ec 
csupán ügyvédi bodiln ajtnjira V?n tiirvs a n ve, PÍ 
pedig nem ' e í inh 'ő ĉ e»̂ » 14CBV. A V^OSI f  Isbb:-
eésl blzitvár, nnely elé a* ügy trade i fg  került, a 
HebbtzéM elntasl-ot'a azral " z ^dokoláspa', h«-gj 
iözigííeit v l tiirv ny îiz c.-n o'i .iblizt^ é-t'í.in ;•)•» 
vároknaV. jojAb»n u-i cAg ^b -i dás H"-toi ín m 
N té'eleshető, lnpy «--gy "gytíd cért-l-láv»! -endelke-

az et. stftt  Hvrt-'i joga» TO'». E haiá'osat e'l- n 
j-.'p-trit b? f  l'olv módi t 1 hc 'u i l<tv'n d'. « ter 
«"ayns^ibez, a- t-'y ah r v t a - k ho.yi ».donó>klmín-
dotthogv o'r4a er*ib:!Q. amlk.r va:akin -t ci-cs 2 
ucc.'ira néző cé, i'ibl/ija, a varo- nem kü;.t.li.ti i 
c ígtáb'a' dót. 

— Megindult a Palffy—  Gill es Gergely 
vámmalom T.ip'Jta C uc (Cslkup'ocáiak) » :igh i 
•elchpn uj vérem- om î t«nü t. a mioo inlsjdjro <i 
Pá ff,  Kiroly—Q4I. PUer es Q rg'-'y  AndrA». A válla!-
» ozái m4r loj. a Barmmal m gkezdtp rcuikáj il és a 
román hmvétl ünnep i fi10m  U 8 Í | őr.éaél î  
•'á la'jB ablisn a m^onylargbin, amelyet a törvény eió r. 
Az őrli tő kötans'g fi<>rl-.ét  fe'hlvjuk  » csiki részei-
nek err* a nagy BzUkaegr-t pótló vámmalraár». 

— Foghazaal Jaro bonyodalmak egy vég 
rendelet körül. Albert DJIEOVOS ciltluanádi ga»d»i 
kodó hOHHfU  Idei bet-e»Bked4B ut«n olhHtároat». hozv 
minden vagyonát HZ fit  gondoaó QalamboB Taréira 
hagyja. E I» kíssltette végrFrd-l<.|ét s 1 evével kéeóbh 
meghalt A törvényes crökiiaök, különösen A bari Jízjef, 
Arbert Aafir̂ R  és Bilázs Igotcnó n véír rdelnet mez 
támadták azzal, hogy érvénytelen, mort örökhagyó 
Írásbeli Intézkedézével a végrerdeint«t megRRmmlzltetie 

J A.TI'.®,1*^ e r r 6 1 e«y okiratot. — Azonban as 
.okiratról" kiderült, hogy baml». A törványaz k m a g á n -
okirat hamlnltása ralstt Albert A n d r á s t , m i n t értelmi 
szerzőt hathavi elzárásra ítélte ée 1000-2000 lejes 
pénsbCctetáat ls kirótt. 
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â y ţ r g y o i ţ l ţ t 
Az erdélyi magyar mükedvelés. 

Hozzászólás, műkedvelői ezlnjátazáaunk kérdéseihez 
Régen vajúdó kérdése a magyar kisebbségi 

kulturéletnek as, amit ujabban, Lőrinczi Lásiló: 
Ankét a mükedvelésröl eimen ai „Ellenzék" 
hasábjain megsiólaltatott. 

Műkedvelő színjátszásunk hatásait, mint a 
kultúra egyik legtermészetesebb éB nélkülöz-
hetetlen ágát, ugy egyéni, mint nemzeti műve-
lődés szempontjából, — akár a falu  neveló 
hatásiit illetőleg, szinte fOlOsleges  már felsora-
koztatni. 

Egyetemes",kulturánk fejlődésében,  a Bzin-
liáz miadég osodáletos és végtelenül vonzó ere-
jével hatott s félreismerhetetlenül  vegyült Össze 
a színpad miudenkori szeretetével. 

Volt idö, mikor ebben a szeretetben első-
sorban a tudnivágyás vezetett, mig a feltűnni, 
tetszelegni akarás, vagy máa szempontok osak 
luellökhaj'ásai voltak annak a mindig bennünk 
elő erőnek. melynek kényszere alatt szívesen 
inen̂ kQUUak abba az álomvilágba, ahol feled 
!Unk, hiúi a festett  háttér és zene kiaimitották 
a Qítköznspok, arcunkbavájt ráncait. Mikor még 
hj1 dogok is voluak, padig tudtuk, hogy csak 
iuzudju* mindtzt, amit csinálunk. Amikor öreg 

ifjú,  szánt kötelességének tartotta a műked-
velő snujítszást. Boldog és büszke volt az, akit 
ezinp ;drd vittünk, amikor áhítat, komoly aba 
ras voit ti nyelvművelés és műkedvelői munka. 

A mükedvelés nagyhorderejű jelentőség», 
,/ tbbin rejlő régi imadat ma már közönséges 
pénzszerzésé zsugorodott, amit ha egyik-másik 
i-gye:>ü!ereink meg kell, hogy rendezzenek — 
meri létérdeke követeli — azt végig csinálni 
vtlósigoa gyö relem, kínszenvedés. 

Miért? 
Ĥ y vid-^i kisvárosban vagyuuk: 
Az egyesület, i !o'.v:« a rendezőâ K egj 

) íiigu bizottsága kAri fel  a B*er> p őket. Stép, 
kene'teljes szavakkal adják e;ő kérésüket, 
rvi .tp könyörögnek. 

É i kezdődik: 
A bizottság összetétele nem volt elég 

> iőkelő. 
A feikin  t, szerep rOvid. 
N'-'m fog  dhatja ei, mert X Y. ia játszik 

d^rabbsn 
Nem tetszik a rendező. 
Csak ugy fogadja  el a szerepet, ha ez, 
a?, Mz a játszótársa. 

ROVATVBZBTO : CBIBY LAJOS. 

Sqy ilyen  széKce 
JUMietUJtni 
de mennyivel jobb, ha párnázva 
van., 

Hasonlóképpen van ez a kávé-
val is: a Franck-kávépótléktól ízle-
tesebb lesz. 

I 

e 

Az iíle ő csak főszerepat  játszik. 
Nam fogadja  el, mert nem öt kérték fel 

ulőször. 
0 akar szerepet választani. Ha elvállalta, 

«kkor kiköti, hogy csak akkor megy a próbákra, 
.oiktiő akar. 

De vt gre eg>0'.t vannuk papíron. 
Az o'vítsó próbán fele  már hiányzik. Nincs 

gy i'sie, ho?y a szereplők együtt legyenek, 
iioi hz e^yi ', hol a másik hiányzik. 

Kérdőrevonni ? Komolyságra inteni, vagy 
több tiszteletre hivatkozni? 

Míg csak ez keUen?. 
Hílaap este van az elóidás, az engedély 

í-': nb »n <nég nem érkezett mrg. 
Líyanc-ak igy van a falvakban,  sót még 

rosszabbul is... 
E<er és egy akadály merül fel,  ami telje 

a ii megjl minden jó szándékot akarást... 
Ifjujágunk  java részének nincs érzéke a 

műk» dveléshez. Az idősebb komoly elem elfá-
íi'i,:, belefáradt,  akiket nem lehet színpadra vinni. 

E eorok íróját több mint 30 évi aok szép, 
>l>î ínnál több Bzomoru visszaemlékezés kész 
•vi mindezek őszinte feltárására. 

KOVÁCS Hazló szerint, a mükedvelés ter 
'^•ízetsaerüleg mindég a mindenrangu ifjúság 
I 'idviH mu'ats4ga vo!t. Igaz, de caak volt. 

Hi a nemesfajta  mükedvelés terén az ifjú 
sé? elitjére az egyetemi ifjúságra  gondolunk, 
ftkkor  osak egyoldalú megoldásra jutunk- Ezt 
p>dig nem lehet cSIuok. Magasabb végzettség-
gel biró ifjúinknak  n'ncs szüksége a mükedve-
lés által nyújtott ismeretekre. 

Városokban, ahol aaintáraulat van, ott ninea 
szükség műkedvelő színjátszásra, de tere alnos 

Tehát minden gondolatunk és nkarásunk a vi 
dák felé,  főképpen  a fa  u fdlé  kell irányuljon, 
ahol — a nyelvművelés, csiszolt beszéd 
pallérozottság — kell, hogy fontos  eszközévé 
válljon a falu  emberének éa ahol tényleg 
.iskolapótló" is. 

Mükedvelésünk rendszeresítését, legelső-
sorban is ifjuaágunk  egész ujjá neveléséve) 
kellene kezdjük, amit huiz éve elmulasztottunk-

Papjaink és tanítóink belefáradjak  a sok 
herce-hurc&ba, amit nem annyira az engedélyek 
körüli Bok éa fárasztó  tetsndő, hmem az ifjúság 
érthetetlen, a fönt  felsorolt  lehetetlen magatar 
tásával okoz. 

A mükedvelés mindig mostoha gyermeke 
volt ugy írói közösségünknek, mint társadalmi 
vonatkozásban. Hogy itt-ott m'g előfordul,  az 
egyházaink papjai és tanítóinak köszönhetjük. 

Társadalmunk, — sajnos — nem igen ér-
deklődik a műkedvelői színjátszásunk után. 

Mjst legu óbb is, városom legkiválóbb mű 
kedvdióivei votam egyik 8—10,000 lakósu 
községben vendégszerepelni, abol egy 150 főnyi 
befogadó  képességű teremben is még elég hely 
maradt üreaen... 

Mikor a falu  vezetőitől érdeklődtem e fel-
tüuó, elszomorító jelenségről, igen furcsa,  de 
időszerű feleletet  kaptam: 

Hát nem elég színház, a mi életünk? Hát 
nem minden pillanatban a dráma kellős köze-
pébe és... 

Tovább nem ia folytattuk. 
Ezek az emberek még azon is tul vannak, 

hogy a színházzal feltudnák  vidítani magukat. 
Műkedvelőink egységbe való tömörítéséről 

ma, szó Bem lehet. Többféle  okok miatt is 
melyek ieküzdhetetlenek. 

Újból meg újból hangsúlyozom, hogy éppen 
annak a neveleset mulasztottuk el, akik hivatva 
lettek volna mükedvelésünk gondozását fenn-
tartani, kezükbe tartani. De igy van ez az álta-
lános falumunkával,  faiusi  irodalmunkkal, annak 
művelésével, amiről csak mindég cikkeztünk, 
tervezgettünk, de gyakorlatban tenni elmulasz-
tottuk. 

Hogy mik lennének a legsürgősebb teen-
dők e tekintetben? 

Az, hogy Magyar Népközösségünk egy erre 
hivatott külOn, vagy a kultur szakosztálya ke-
beleben működő aloaztálya erre hivatott emberei 
intéznék a mükedvelés országos problémáit. 

Elmulaaathatatlanul szükséges felvenni 
végre, de a legkomolyabban a falu  papjai éB 
tanítóival a közvetlen érintkezést e tekintetben. 
És megkezdeni azt a munkát, amit a „Sagit-
aég" című cikkemben (tz Menzék mult év 
november 6-iki 266 ik száma) kOnyOrOgtem a 
falu  érdeke és a oaendőr hatalommal szembeni 
teendőket illetőleg... 

Magyar Népüözöaségünknek aok áldozatoB 
munkája kOzOttt ia ea legyen legsürgőaebb 
feladata.  , , 

Ne feledjük  el, hogy minden munkánk, 
minden tevékenységünk falrahánytboraó,  a falu 
egyaége, a falu  saelleme nélkül, ami ha ideig 
óráig guaaba is van kötve, de némaságában 
küzdő, érlelő ereje megfog  aaégyeniteni, vá 
dőlni fog. CB. L. 

1)} rádió szaküzletemben 
elvállalok bármilyen javitáat. 
Akármilyen tlpusu ÓB bárkitől 
vett rádiókat leggyorsabban 
tavitok, 

Uj, nao teljesítményű aüuMlatortöltő M e z e m e t 
tbltéet leggyorsabban végaek. 
Minden akkumulátort aaonnal 
töltésre kapcsolok. 

Rádió Vécsey 
y Aerourea Ciuo, Str. I. C. Bratianu 46 ^ 
• aa Uri Kaszinó epületében, a régi fialettel  9 
y ezemben. 2— ^ 

A Budapesti Nemzetközi Vásár hírei. 
Az Olasz Birodalom  hatalmat  pavilonja Albánia 

részvitelével  a Budapesti  Nemzetközi Vásáron. 
Aa április 26 án megaylló BudapeBtl Nemsetköal 

Vásáron aa O.aaa Birodalom a legmodernebb kiállítási 
technika aaerlnt épülő hatalmas pavilonnal vasa réaat. 
Bemutatásra kerülnek az anyaoraaág nagyszerű Ipará-
nak, különösen a textil- éa gépiparnak kiváló gyárt-
mányai, valamint a vi.ághlrü müvétzl olasajkerámlák, 
porcellan-, üveg- és bőrdiszmüáruk. Kiállításra kerül-
nek továbbá a gyarmatokon termelt déligyümölcsök, 
valamint különböző nyersanyagok mintái ia. As olasa 
pavilion egy résaét Albánia kláiiiláaa foglalja  el, albán 
nyeraanyagokkal, valamint aa albán háallpar éa nép-
müvóBzet jellegaetes termékeivel. 

Budapest, miat divátiriayiti  köspoat. 
A Budapesti  Nemzetközi  Vitir  divat-
revüje több mint 200 eredeti  modellel. 

A nyugati bábom követkeatében a Balkán éa a 
Köael-Keiet ruhasaaloajai ÓB konfekclóüaemel  nincsenek 
abban a belyaetban, hogy a divat legújabb irányairól 
Parisban lájókoaódhassanak és ott saereahaaaek be 
modeljelket. Parisnak eat a saerapét Bnrópa délkeletén 
éa a Kdael-Keleten Budapaal veaal át, nemcsak föld-
rajzi fekvésenal  fogva,  hanem elBŐsorban a magyar 
textilipar éa a budapjstl .haute-couture" ellamert elis-
mert islóBe, ötletesaáge, Eltűnő anyagi és flaom  mun-
kája folytán.  A B, N, V. modern revüaalnpadán Buda-
peBi 6 legelső saalonjanaí több mint 200 ereded mo-
delljét fogják  Budipast leggyönyörűbb mannequlnjel 
bemutatni. A modellek a kiválóan fejlett  magyar textil-
ipar tavasai éB nyári saövet-, Belyem- éa moBÓanyag-
ujdonságatból kéaaUinek. 

Nagyszabású  kézművesipari  export-kiál-
lítás  a Budapesti  Nemzetközi  Vásáron. 

Aa áprliia hó 26 ától május hó 6 lg megtartandó 
Budapaati Namzetközl Váaár egyik láiványoasága lesa 
a Kisipari Kiviteli Iitéset pavllionja, amelyben aa ex-
portra alkalmaa összes kézművesipari cikkek kiállításra 
terűinek. Rmdklvül érdekes grafikonok  mutatják be a 
kisipari export különböaő adatalt. A Kisipari Kiviteli 
Intését díjmentesen bocsátja a helyet a kisiparosok 
rendelkezóaere, hogy ily módon anyagi helyaetére való 
tekintet nélkül mind in kisiparos résztveheBsen a vásáron. 

Egy teţjea hónapig érvényeaek a Buda-
pesti Nemaetkőai Váaár kedveamányeL 

KQIfOldlak  a B. N. V. utazást Igazolványai alapján a 
m«gyar vuntakon éa dauat ha]ókoa engadélyéutt 90 (aázslé-
koa aUiásl kedvezményt a bantuiénál 1940 áprliia 16-tól májas 
6-lg, a vlaaiautáiáanát áprliia 26-tól májoa 16-lg vehetik Igénybe. 
Belföldiek  vasatl ktdreimény Igénybevételével áprliia 26-tol 
májai 6-lg ntuhetnak Badapeatre éa áprllle 26-tól májua 13 lg 
vlaaaza. Az 90 azézalékoa migyar tuáal kedveaményen felöl  a 
B. N. V. utuáal Igaaolványal kolfoldl  állam veaaU-, haióiial 
éa légiforgalmi  vonalain 10-90 aaáaalákoa utaaáal kedvea-
ményre Jogoaltanak. 
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A S S Z O N Y O M ! 
Ml önnek örömet esenUnk éa kWMttei Juttatjuk 
Otthon, osaládja körében, 

ha vásárol egy „Trloo-Record" kézIkOtőkéazaléket. E készülék 
kezelé»éie Ingyen tanítják meg Önt néhény ér* vagy nap 
alatt még akkor is, ha azelőtt aoha nem kézimunkázott. Egy 
nap alatt annyi munkát végezhet, mint kötőtűkkel egy hét 
alatt hgyeth-n mozdulattal 60 om.-es sort köthet, tehát néhány 
óra alatt pulóvert, blozt, keztyOt, fürdőruhát  vagy bármely 
ruházati cikket kéazlihet. 

30"/,-O8 anyag megtakarítás. Minden minta kOthető. 
Minden lonalra alkalmas. Munkája kézmunka, fogyasztható, 
szaporítható és fejthető. 

A készülék kezelése élvezetes és változatos, áta olcsó 
csak 1500 lej. 

VetelkOtelezettség nélkül megtekintheti Özemben a osik-
megyei iőlerakatnál: 

Caak Gabriella női kalapazelonjábaa, 
Merourea-Cluo, I. 0. Brátlanu-uosa 31. sz. 

— Bövld hírek. A Baovjelparlament junius 16 ra 
tüaíe kt a választásokat aa uj karoiial flon  szovjeuöa-
lárs -óig tertlleióQ. — A fiaa  kormány a Napsaövetaég-
hea jelentést intéaeu Finnországnak aa oroaaokkal foly-
tatott háboruoan Menvtdett vebztezégelról. Kazcrlnt aa 
eleaeitek asáma 16 aaer, a se beeül let é 40 eaer. 4600 
baa piuatuil el ea 60 eaer finn  lelt hajléktalanná. A 
szovjetnek átengedett letüieiről 660 eaer fim  menetült 
el. - - A román blróaág halálra tteite, Tarnoveanu rabló 
gyilkost. aki a mait ev november 29-én több kéesiu-
r«saal meggyilkolta Bertók Sindor kolozsvári va*uu 
mérnők feleaagét.  — Hitler birodalmi veaér aahletes-
napj.t áprUs 20. Bbbói aa alkalomból aa egész nemet 
b.roda oabaa elbataroaták, bogy né.kü.öahetó femlár-
gyali minden poigár a Vtzárnek ajáa'Ja fel.  — A Sto-
luol Ugyoókafrg  aat jelenti hogy angol körök egy 200 
eaer emberből álló tsdóhadstreg felállítását  tervezi*. 
— A román Írók aaövetsége majns hó 26 án bonrp.l 
meg Eiioetcuoak, a nagy román költő baiaiácak 60 ik 
évfordulóját.  — A kolozsvári bttnielőíábla, 26—26 ávl 
kényszermunkára ítélte aat a 3 cimpuluog-megyel rablót, 
Bklk a mult ev auguutujában kirabollak a „Dacom" 
doháuyelozaló besaterczel kocsiját, a kocsist lelőttek 
68 a ilsz.viselói tulyoaan megsebeaitut.ék, — A pép*, 
a jövő hó^ap minden napjára elieadoite, hagy Imád' o» 
mink, a békének, a rendnek éB a nj ugaiomoak a népek 
koaöttl ujuól való megteremtéséért. — Anglia többezer 
harcir*pbiőgépel rendelt Amerikában. A repülőgépek 
fegyverzetet  angol gyárak fogjak  keszitenl éB felszerelni. 
— Barátságos Bzeraódéa jóit létre Irak éa Arábia kö-
aött. — A magyar nemet társaság berlini megalakltáaa 
alkalmaboi H iler veaer OB kancellar klhallgatáeon fo-
gadta Tdnn&di N gy Andrást, a magyar kbdóitBég ve 
aeiőját. — Nep^aamlaiáét tartottak egeea Francieorsaég 
ban. tmeljnek alapján recdealk aa éleimlaztrjegyek 
BzétoaziáBál. — Megnem támadaui Bsersódéa jött létre 
az Ejybbttlt Államok ea a dalafrikai  államBBÖvetBég 
köaótt. — Romániában tórvényjaveaiat ketzii1, amely 
Bzerlot a nemaetiaagek által lakott határvidékeken ro 
mánekat telepítenek le. — Nagy ea föl  millió ortzigőr 
Ifjút  mozgósítottak Romániában mezőgazdasági munkára 
— Szjnjegyekel vezetnek be majus&an Fmciaország' 
ban. — Bukarestben megnyitottak es uj Nőmet Tudo-
manjoa Imezftel.  — A Magt&r Atíetlzai Szövetség aa 
iden 6000 leventeoLtatOl kep a kt. A cAl: aa atlétika 
tömegsporttá vaió fejlesztése.  — Homan Billut magyar 
közoktatásttgyl miniszter rendeletare DB Egyettml öa-
k6ntea muakaazolgálat OBBtagal aa idén klaárólag aa 
árvizaujtotta területen a károk helyrjállitáai munkála-
taival foglalkoznak. 

— Feloaalatták a helybeli vasgárda tábort. 
A bciügymlnUater eirenduite a vasgárda számára léte 
biiett ketiyszerlakbelyek filosalatáaát.  Bűnek megfele-
lő in feloszlatták  a Hargita alatti földmiveslskolnl  tábori 
is, amelyei a fogljok  áprliia 18 án már teljesen el 1B 
hagyta*. 

— A vadaeataraaaag tagjainak fegyvervl-
aeléai engedélye lráatl kérv Ínyeit 1940 mnjua 16 lg 
kell beterjeszteni. Aa 1940 - 41 evl ezgedélyek Iráni 
kervónyaea mellékelendő a tagdíj beázásénak Igazo 
lása is óa a kérvényeket a vada»*ársaaág együttesen 
kell e.őterjusszé 1940 máju-i 16-ig, amely lermluui u'áo 
a f.gy  varaiét eUiedik miadazjktól a vadászoktól, akik 
aa eog .d i'y megújítását nem kérték. 

— Halaloa muokásszerenosetlenzeg a kő-
bányában. Fodar Ltjos R*cu> (csizrákoil) Ufcóa  ez 
o;tani kó&anyáb&n dolgozni. A megindult olvadás 
raeg fcziloil  egy nagyobb kő.izltlál, mily lezuiant és 
magi alá tem*.la a mua'iást. 0 yjn tuyos külső ás 
belső sérüléseket aaenvedelt, bogy az éleinek meg-
menten! már nam lehetett: kel napi aaenvedéa után 
meghalt. A felelő t̂hg  liietaaása érdakébtu a nyomo-
zást buvezatte a csendőrség. 

— Saabadsagvasatea büntetés szernödéaea 
kötelazettség be nem tartáaaert. A aaé2e:yek á tti 
lakott vldakezao Igen gyaVorl, nogy ótif,  belegea, 
magatebbtellen gazdák ugy kívánnak B3gltent maguzon, 
hogy cţy.-ţaâg aUp;án átira'-ják Ingó- és ingatlan va-
gyonúim olyin flatala'ub  gaadakri, akikben m«gblanak. 
Az egyezség roiodin esstben arról saól, hogy a birtok 
ell?a;bea âleifojyt'gUol  e'.tar.á^, jó báaáimód, ápolás 
és goadazú Illeti m az örag gazdát és c^iladját. 
Bajaos, az 1 y«u egyezsJ<;kz^l raodja^rlnl bzj van, 
gyakoriak a psavsaok, sót bírósági beavatkoztok is 
I<y járt Bilaas Lijos 70 éves cslkmadirasi gazdi ls, 
M'klós A barl odavaló lakóssal. Njhányévlg jll viselte 
magát Mik'ÓJ, azonbiu későbben mind jobban elluoya-
goua az dragat, ati végül IB blróiághoz fordu  t. A 
bíróság mig IB á'lapltotta, hegy Miklós nem tej asilettn 
szarzódísas kötaiea^t.aégél, durván báal az Idős gazdá 
val és aa egyeaaéget megsemmisítette. Egyben Miklóst 
aaabadeágvesatéaael ia sújtotta: két hónapi elaáráara 
Ítélte. 

— Vem állapították mag a Oaaln (káoaonl) 
társaagépkoosl veaetAjénak faielfinaéKét  a na-
pokban történt könnyebb lofolyáan  köaleke 
déal balesetért B^aárooitunk arról a közlstedós 
bdlesmrő1, mely a Bărbat Oc-avlan lu'sjdonát k<>pprő 
kászoni tárBssr̂ pkocBlt óz amelynek sarrencjére 
C'sk könnyebben Bf>b>-sOlt  áldoaatal voltak. A hatósá-
gok most befejeaták  aa Ugybrr a vlrsgáiatot és meg-
állípltou k. bory a balesetet a eagy hífuvAs  okozta 
és Kttpös Qu»« Av gépkocsivezető mlrd»n elővlryázaii 
Intézkidist megtett a snlyosabb baleset alkorülésír 
ÓB ennek lehet köszönni a bal>set könnyebb klmaneteRt 

— Unokája halálos azerenosétlenaegéért a 
nagyanya ellen Indult aijAráa. O.ortvicss J -nt>í> 
Sandomlclc (cBlVsf?n<domokori)  f  atdálkodó 2 ávi a Kr,-s! 
nevü kislánya be'eesett a> olv»dá t̂ól racţdazBidi töz-
s-Sgl patakba és bele fülledt.  A csendőrság a fele'őssép 
meeállapltása céljából megindította a nyomoaáat. Meg-
állapítást nyert, hory Oyírgylcaa Jánosné édesanya 
oem Ügyelhetett a leánykára, mert ágyban (• kvő ba-
tne volt Igy a f«lelőaBÓg  a halálos bali>set*rt öiv. 
Oyenge Gergely J'zitfoó  nügy^nyát terheli. Oord«t-
lanaágból elkövetett emberölés miatt lodn't eljárás 
llece. 

— A Meronrea-Ciuo (osikaaeradai) oraaág-
firők  a poate, távíró ea túaoltaa aaolgalataban 
A heivhcll Pdtru R res romín íimnázíum ÓH » 8umu'<u 
(oslksomlyó1) ről hftztartást  Iskola mlnt gy busz röven 
déte, tanárai vezetése alatt raaíjelent BZ orüzá^őrl 
oktatás keretébtn a posta- és táviróhlvbtal balyUlgé-
ben. hogy Unô pWyes ki-retek között esküt tpgyer 
ennek aa á'laml InUiménynek HBÜkaég e'etfn  való 
nrgaefllésére.  A tövrndékeVet ét  tanáréit Rilt pcBla 
főnök  fogadia.  Mijd I->»n B rcan gcrögte'etl lelkésr 
feleskette  ra oríz'gőíökel í s flív'rofztette  őket DZ 
estü aa'ntaég^ro. izu'ái Ppiru Tudor, a ?!mn4ztim 
igugí'ója Ismertette azokraV a szolgálsto»n8k a foo-
tOBsáiát, melyet az oraaágőr Ifju'ég  i< trbst ar állam-
nak, illetve avnak iotézményei megspgltésébpr. E yAb 
ként aa omájőrök kikípeést nyertek a tü*o!tásh*.n, 
lég- és gázvldelem során alkalmazandó első segély-
nyújtásban is. 

— Felbeosülhatetlen károkat okoatak a 
gyergyói gyümő.'oaősökben a vad nvulak. A 
hosszú, kemény tél bekényBz<>rlt(>tte a vzd nyuladat 
la a falvakba  és varosok I-N. Mts táp'álék hiányában P 
(tyümö'c fák  kérgi ben tettek f-lbecBOIbetetl  n krrt. 
Krtlönösen a gyergyói böaaógrkből jel ntenek nagy 
károkat. Tőbb Ave*, már g>Umö>c>öt horó fák  kérg-v 
rágták le a nyulak ugy. bogy *:o7at kl krli caer^'c!. 
mert, ba kelió gondozás m-llett tnsg ls lebetn» mxc er.l, 
ugy a fa  növése, rniot tcrui^s bizimánsV ize meg-
érezni a s^rQlést. Itt adjuk ürül, hogy a CeiklM^Ő-
gaadaaágl Kamara >>a idm la hozatott m^tfele'ő  gyll-
tnö'cífpcBPmeKki  t, még pedig a kXvetk. aő f-ltákbsD: 
Jonatbán, Póoylk, R n t. London P^p n, T.jök B-s'lot 
a'm f-j  áka', körtében ra v'd*k»n Ipmer; ryérl 
éa téli fajtákat,  ea- n Hvtil erif  caer^zeye. m°ggy, 
egr?B is riblsll caemet, Illetve o tv'ny 1». A csemeték 
érk'z'-aAt e hó véger^, ll'e'.ve jöcő bó elejóra várják. 
A Kamarától nyeri felrl  ágosltás saerlnt, a nju'rág&B 
tói kevéBbbé sérül! fík»t  meglehet m-nienl, ha a sé-
rü'ás hílydt simára ki-p>.rjak és aat, íyóry z -rláralbso 
la kapható „almafa*  nevü konőcfcsel  bekeejük ta 
ronggyal átkötjük. A viasak IB jó, azonban Igen drága 

Aprilie 23 án Slmloneati (Caikizentsimon-
ban) községben tartja tavaeat rendea közgyű-
lését aa „Aloalk-Ktaaoni Rom. Kath. Tanitó-
egyaaület". Aa „^'c-lk-^nrool róm kütlt Tznltó-
egyesfllet"  terasz', rend.s közgyUIéaét Cslkcaen' Bimor 
köaségben tarja, április h* 23 án. A körgyHIás, m l̂y-
n-»k meghívóját Kov.'cs Baláas eBperas-tRnfelöíy l̂ő 
ceybázl, Becze E »k vii ági elnSk éB OV I'onka jegyző 
bocsátotta kl, saentticisétel kezdődik. U-ána az Iskola 
belylségeben gvakorlutl tarltápok leBznek. Eteknek az 
anyaga: a II. o<atá1vea °ẑ m*acbM „írásbeli osztás" 

a III. 0Bziá')0* fiiltából  .A hőmérő'. A tsni'á» 
e'őadójái sorsbuiái utján jelölt kl, Igy minden egye 
sbletl tagatk ktsaUIrle kell. A tanításod után e'nökl 
meţnţltit mond B CO B ek. utána gyermf-k^órus  ÓB 
szívattok következzek, mnjd 'gy dl|azott pelogógial 
pMvomuika «ló'di:ár>» kerlí; sor nevelő fe'adata 
a 11—12 éven ^yerm^kek l-lblviléítn >k klaiBtltásánál 
a rejteîrafiV,  wltslmşk rdd g éfire  n: m vett ösztöubk 
korAbaL* címmel. Ujabb nv-rmslk r fn-kfzsniBl  után 
„Ciikuz- otiitmon moiogr> fl  ,j»" c'mrn Q r^ely JWej f 
kántortanító ért»keilk. Qt' Ioika Mlbály E.'lfc» 
tasitóoók énekkettő e u á^ Finta Arp^d tgarjintó Unltó 
olvas M .Bm'ékezzBnk r^lakrő ' címmel. A tartal-
mas tárgysorozat utnn Dgv- ÓB vagyonkezelői beszá 
mólók következnek, mely után közÖE-ebéddal a köz-
gyüléa v^gel ér. 

— Egyre törhetetlenebb a drágaság Ciuo 
(Caik) megyeben Az pKőrfndÜ  köz zükség etl cik-
kek drágáén olysn foto.  t érte1, mely telj>Kec 
vsszé'yezt tl aa egAtz m^«yében a mei(í)tiet'St Uen 
aok közszükségleti cikk el la tVnt a phcról É el olajat 
a nagy b t alatt csak kéz «Isit. dutva lehetett brpnl, 
pidig egjlke iett a lagfoníosibb  rö»MUk '̂glá*l c kkek-
net, mióta a zalrnak -'aló iz lorna »'s islr Ara olţan 
mag ten enelkedett, bogy azt met fi  elei mm lehet. 
A város vezetősége most a köa aUkgrgle'l cikkek leg-
mtgaSib't ármegil xpitáaát érvácylelenltettn ezznl as 
Indokolással, hogy az elsőrendű közszükségleti c kkek 
árbuliámiáai a m x'm^'ls árak betartását lehetetlenné 
teszt. Erre a m'szárszéknkbnn ismH lehetnit aertéa-
huil, zdroaVvalót s"b. kapni, de o'yau áron, amely 
10—16 l«jjel haladta meg a régi m xlmális árat. Bz 
történt egyéb árucikkekkai la. Nam csoda tehát, ha 
a korlátolt fijntésB  fogyasztó  köaönség nem Ind m°g-
kttzdeal a tűrhetetlen drágMággal. Aa árak 40 60°/,-al 

felemtdkediek  caak aB elsőrendű küaaükségletl clk 
a él, uam la említve a ruha éa I xdiátakat, ahol a 
drá&n.ás többsaáa azízíláko', uty, hogy veién*«gel 
haaaáfdrhetntlen.  A böztlsztvl^iók most em okiratban 
fordulnak  Dlmba J>a?ef  alearsdia-magyefónök  utján 
a kormányhoz és atfofő*  lutéakedéit kémek a .tartha-
tatlan átlapol megszüntetésére 

Keresünk állandó foglalkozásra  kézlkOtésben Jártas hölgye-
ket. — Jó megjelenésű In te l l igens hölgyek elónyban. 
A -TfllCO  BeiCOBD" kézíkOtókészülék megyei fdképví-
Sülete: CSEH O a B B I B L L A , nél kalapsialon U.-Omo 
Csíkszereda, I. C. BrBsianu-nooa 31 szám. '—" 

M.-Ciuc vároa központján (Strada Duca 59. azám alatt) 
jelenleg épülő legaodsrnebb ház, napoa. 

Május IB-ikére k i a d ó , ndvsrbao kalOn épített cslnoa ház, 
vízvezeték; három szoba, konyha, kamara, fOidAszoba,  hosezn, 

napos, killOn tornáo. 
Dgjanoaak május L6-re; lélemelsten 2 azoba, konyha, kamara, 

Ifirddszobs,  vízvezeték, kOlOn kényelmes nspos tornáé. 
Julins elsejére; modern két üzlethelyiség, 8 méter hossza 

belvilág, vízvezetékkel felszerelve  (angol oloset). 
Ugyanoaek jullua elsejére; legmodernebb emeleti lakás. Bal-
kon, négy szoba, eltfszobs,  konyha, kamra, vízvezeték, Ittrdd-

szoba, angol oloset, zárt folyósé,  parkét. 
Érdeklődni • tulajdonosnál: 1—2 

B. Qrosaba rg F.  divataru üaletban, M.-Cluo. 

Convocare. 
Concordia" S. A. ierestrău cu aburi şl moarfi 

ţărănească dm Suseni, la 9 Malu 1940 ora 17, in 
biroul stabilimentului propriu din Suseni va (inc 

adunarea generală ordinară 
care cu onoare invilă pe toţi acţionarii. 

In cazul dacă la data de mai sus nu se vor întruni 
acţionari in număr stabilit de statute, adunarea va avea 
loc în ziua de 18 Maiu 1940 ora 17, în aceiaş loc fără 
considerare la numărul acţionarilor prezenţi. 

Ordinea de z i : 
1. Deschiderea adunării, constatarea capacităţii 
hotărî, alcătuirea biroului. 
2. Kaponul consiliului de administraţie. 
3. Raportul comitetului de cenzori. 
4. Examinarea socotelilor, verificarea  bilanţului, 

acordarea descărcărilor. 
5. Modul de întrebuinţare al beneficiului. 
6. Eventuale propuneri. 

Ui adó egy ciépiöazekróny Ruaton—Prokton, 
egy Hoffjr  4 es kazán, egy nyersolaj motor 
CoiumbU. —Szeoielyesea tárgyaim lehet: 
Kedves Lajos, Sündominic. 2-3 

de a 

Zongora  - tanulók  figyelmébe!  Imete  Akotné 
zoDgora'.anitátit  újból megkezdte.  Elvállal  ét 
biztot  eredménnyel  tanít  kezdőket  ét haladókat. 
Zenei  pályára előkétzit.  1-2 

Tutnádfürdőre,  az Adler-villába  ker  ette tik  nőt, 
gyermektelen  házmester, olyanok,  akik  cudoaJr 
románul.  2—3 

ixxxooacxxxii MODELL KALAPOK 
tla a apaiként n j formák  eleaé 
árbam, B&«*t*3cL&t]a.«t6k 

VBNCZBL TANÁRNÉNÁL 
Ugyaaott kéaatUmak aaiaAea-
aemfl  aől kalapok elzAramdft 
anyag koaaáadaaáTal. Kalapok 
Italatbiaaa a legrövidebb Idő alatt. 

Marouroa-Oluo, I. 0, Bratlaau (Olmma-
altua)-uooa Ul . aa., a Sörház közelében. 
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Uj liazt reoiaztereket kell vezetni április hó Itől. 

11. száma Registrn Speolal, sa^j lek, pékek és oukrázlák részéra 
<2. számú Rigistru Speolal ílsztraktárak részére. 
14 számú Heglstrn Speolal vámmalmok részére 
20 számú érlésl báicák. 
18. számú a?glstm Speolal minden kereskedő részére, aki Uszt-

árusltásasl fogla  kozlk. 
Cifra  de aiaoerl f«kereskedaknek,  uj, 1. sz. minta. 
Clfrs  de afaoirl,  iparosok és kereskedőknek, 2 sz. minta. 
Registru de deposlt (RiktárkOnyv) 3 sz. minta, 
üélyegrendelo-lapok. 
Napi nyilvántartási napló as elhaasnált bélyegekről. 
B 0 í . d « ? I . , t f .  < f l , o t é ; 1  J®«V«ék) minden vásárló részére, 

aki ou lejuél nagyobb Összegre vásárol. 
i V BdNzerezhető Véká nál, Merourea-Cluo (Csíkszereda) 

„OBIKI LAPOK" 
Politikai, kösgasdasági ea saéplrodalml lap 

Előfizetési  ár: 
Példányonkénti ára 3 Lel. Megjelenik minden vasárnap 
t g e s j « . r . . uet lüo - Félévre . . . , 8Ü -
Negyedévre , 40- KaHöldre egyévze. 8 6 4 -

Msgyarországra 12 Pengő. 
Hirdetési díjaz a legolcsóbban számíttatnak. 

Kéziratok nem adatnak vlaaza. 
Nyílttéri kOslsmények dija aoronklnt Lel 2S.— 

Madóhlvatali Kerouna-Oiua, Btrada X. O. Bzatlanu M 




