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Bezárták a román parla-
ment ülésszakát. 

Április 10-én bezárták a román törvény-
liozái Ülésszakát. Ezután a kormány Oa. T.;tR 
reseu királyi tanácsos miniszterelnök elnökle-
tével minisztertanácsot tartott. 

Qheorghe Tátareiou minisstarelnök, királyi tanácsos.'] 
A törvényhozás Ülésszakát berekesztő ki 

rá'yi kéziratnak a képviselőházban történi, fel-
öl vasáfia  után Vaida Voevod elnök köszönetet 
mondott a kormány tagjainak, a törvényhozók-
nak kifejtett  tevékenységükért. A ház bezá-
rása után felhívta  a román népet, hogy tacu-
bitBon összetartást éB viselkedjék megértően 
az ország kisebbBégi népeivel szemben. Ilyen 
módon — mondotta Vaida — az ország meg 
örizhni szigorú semlegességét a fennálló  szer 
ződések keretében. 

Al. Vaida Voevod 
a Nemseti Újjászületés AroTonal elnöke, kir. tanáosos. 

Megtartjuk  a pünkösdi  búcsút! 
Ismeretien  aggodalmaskodók  azt a birt ^ter-

jesztették  el a vármegyében, bogy az állami ható-
ság nem engedélyezte  évszázadot  pünkösdi  bú 
oíúokat. 

A kedély  jk megnyugtatására  szeretettel  úze-
n-.m ugy vármegyénk,  mint a szomszéd megyék 
túdújáró  közönségének,  hogv ez a hir teljesen 
alaptalan. Az igazság az, hogy a hatóság részéről 
semmi letiltó rendeletet  nem kaptunk.  A fennálló 
rendelkezések  értelmében  azonban, a keresztaljak 
felvonulásához  engedélyt  kell  szerezni. Ezen en-
ged  ilyért  pedig  nemoiak a Zirdafőnökség,  hanem 
maga a vármigyei Prefektus  ur is folyamodott 
az illetékes  hatósághoz.  — Birjuk  a Prefektus  ur 
igéretét,  hoey mindent  elkövet  a búcsúik érdeké-
ben. Ezek  közlésére  felhatalmazást  is adott. 

Arra kérem  tehát a kedves  Híveket,  nyugod-
tan készüljenek  a búoilíra. A búotúra vonatkozó-
lag csak a Plébános urak  informáoióit  fogadják 
el, akikkel  idejében  közölni  fogjuk  az eogedély 
megérkezését. 

Addig  is imádkozzunk,  hogy idei  búosújárá-
•uoJr  is szép, felemelő  is bensőséges  legyen! 

Szeretettel  hívjak  és várjuk  a osiksomlyói 
Stű  tanya minden  buzgó gyermekét. 

Sumuleu—Csiksomlyó,  1040 április 20 in. 
P. Hajdú  Leandar,  h. zárdafőnők. 

Az E. M. G. E. közgyűlése. 
A« Krditji M'gyar QizdasSţ! Efyeaülel  (E 11. 

G. E), min' a mt$}*r Kfzd^áreadslom  Rtdíkkepvla0-
Imi sterve most isrijaevi 'isd-s kozgyUiéBót. A i-ózai 
•ain esztendős intézmény •--priita 29 An beszámol'; ad 
e»y e'mu'ţ i.sj|=ídő nehrtr riiuikajáról. A Dr. Száaa 
Pal elnök nagy-z rü srtfrve'ó  -;3i?h-Q leodttietaa fej-
lődésnek indult ejyes91»t a* utóbbi négy esstendó alatt 
csodálatos tredmenyeivt mnut fel,  am lyek arra köte-
leznek, hogy e'ismerflhunl  adómnak a kisebbségi ma 
gyarság gazda tömegeit ösísefogó,  nzl a fold  BZ3rale-
tére és tudományára atayl sok lelkesedéssel nevelő 
saervUnknek munkájával szemben. 

As E. M. Q. E. muikéjSatk eredményi Cslk-
vármegvenen is asţajbetiicâ^k. Ide ii ralcd >n ttz-todő-
bea egy két tanfolyam  kfr-ji<bfco  s'hoiza a maga hézag-
pótló taultásail, sz „Erd.'lyl Gazt." cimü újságnak 
ha^ábj-l pedig a tudásnak, > gazda neveidének állandó •..„,. , . , , , , . , . . , 
közvetítői Uj állami r e n d ű i n p-dig aa E. M. Q. E ' ^ . F ^ ^ , . ^ 1 1 ^ ^ 1 ^ 8 ^ , 1 ^ ® 1 0 mentességére 
m'yes fnelósséget  \ls<!va .'ojlaikostk mindazokkal a 
kormáivsati e^ondolaaoktn1, boHyek kihatottak a 
magyar gasda mindennapi fislére. 

Am'nt a köagyülesl b számolóból m^gái. .p'that-
lut C?IV vármfiry"  gazdi kfttí.iifeg*  ai'atdasu növekedő 
erdikiődaaasl kapcst>.6die t"iu hzuîb» a komoly ea 
hasznos c-dkitUzji-afcbe,  n-^e'vek népünk gazdasági 
megerősödését, a több iuds-n,.k és töih termelésnek 
négy nemzetgazdasági ériekeit tuoigAtják. 

Csikvârmeţyâben as E. M. Q. B.-nek ezelőtt nógy 
esatendóvel, amikor Dr. Pal vette át as egyesület 
vesztését öa-z^son 18 ia»js voit. E« a taglélBzam ma 
1061 ra etnelked tt. Négy t-?vel eselóit \o 112 gazda-
körünk, ma pedig 32 gazlaiiór 1412 taggal részese 
annak an áldtsnak, amit a stervező erő, as öBBsefogáa, 
az egymáahoa v t ó tertoamdaságnak ápolása adnat. 

Az E M. Q. B.-m.'k egyik legjótékonyabb munka-
területét az Erdélyi O uda Ktji el. M ndan tag azért 
a pár le]*g évi tagdjórt, CO lej; rt olvashatja ezl a 
kiválóan szerkesztett, annyi sok gazdasági tudást éa 
Unocunt s zállító uíxá^nt, ar- 'y acstkl gazdának annyira 
a lelkéhez nőtt aa utóbbi nég;' raateudó alatt. 

UJ, amikor évi kízjyü'bsét lórija aa E.U. O. E, 
ez a nagymuiiu gaadaaágl szervezetünk, legyllnk ott 
lélekben abban a munkában, amely egy ujabb essten-
dőre rakja le aa érd* yl migyr gazda érdekében valé 
célkitűzéseit. Ktpc tolódjunk bele aa eddiginél is na-
gyobb lelkesedessei abbí a támaríllósbe, amely gaa-
dólck ssámára a msgbíciBiéat jjieati. lt'yektzaún> 
aaeretettel ós elismareasal gondolni azokra a veso 
tőinkre, akik sniyl ielkllamerettel állanak az elan és 
ezekben a nehîa Időkben vállalják a gasda n-.hiz 
sorsának Intázéaéi. Qondoljuik arra, hogy eanok a 
sorsnak as lntézéz<s ciak akkor leint teljea, ha voao-
lóiok maguk mbgöit érzik a magyar gazd uársadJom 
bizalmát, egységbe tömörülő öntudatát éz aa iráatuk 
való ragaszkodásnak szeretetét. 

* • 
• 

Most tartja évi kfzjyfi'ósét,  hazáck magyar köz-
életének mánk nsgyfoi'o^gu  gazdasági tényezője a 
.HIDGYH1*, A magyar siövetkezeti gondo'ainak meg 
leBiesitője a H<ogya, -moly 328 ssovaikesetet kspc-ol 
egy testté és miit beszerző, el.á ó, fogyasstási,  ter-
melő- és értékesítő összefogás,  kereskedelmi téran, « 
rendkívül nobéz viszonyok d cár.» tlBz'e'etreméiié ered 
mények t̂ ért el. A súlyos, kdipollllkai zavarok a hitel 
megsaorliá>ábao, az áruellátás fogyatékosságában,  a 
fzi.lltásl  e.<aközrk hiányában, tlaztviselól egyr̂ saén<k 
távollétében tevékenysége elé soVazoros gálaVnt tor-
lasztottak, de mind e bétitó körUlmvnyek mellett nem-
csak Intéaetl egyensúlyát sikerült megőriznie, hanem 
vagyoni erejét is gyarapítani tudta. 

Emelkedésének fokmérőjét  azonban zársaémadáe.ii 
adják, melyek sserlnt a Hicgya a mu t évben — ?z 
előzőt tlzenharmrd félmillióIMI  megliaLdva — 140 
millió lejt forgalmazott  éa 627 718 lej tlaata hasznot 
ért el, ami lanntlija, hogy elnöke, gróf  Htller István 
ml:y b'i'ca óvatosaággal éa előre'áiáesal vezérli a mai 
köagaidasági vliágh^lyset sslklál ás zátonyai köaött a 
Bsövetkeastek szövetségének hajóját. 

A Magyar Népközösség felhívása. 
A katonai behivottak (":oncaectránsok) csa-

ládjainak fl^yolmét  felhívja  a Mapyar Népkö-
zöaaég, hogy mindazoknak, akik &5 napnál több 
idâje katonai ös^pjntositáaon vannak, azoknak 
havi 300 iej pénzsegély jár. Eleket as össze 
geket az illetékes községi elöljáróságok folyó-
sítják éa kötelesek a községek a költségveté-
seikban fedezetet  beállítani erre a c Mra. Amennyi-
b9n egyes községek nem tudnák ezen pénz-
összegeket előteremteni, azoknak a kormány 
hatóságok gpodoskodnak a szükséges péntfede-

zetröl. — Felhívjuk tehát az érdekelt katonai 
összpontosítottak családjainak figyelmét,  hogy 
a fennti  segélyezések igénylése céljából hala-
déktalanul jelentkezzenek az illetékes kösségi 
elöljáróságok kebelén belül megalakult aegélyesö 
b^ottsâţok eiőtt, akik kötelesek a segély hala-
déktalan folyósítására.  A segélyezés április 
hónaptól veszi kezdetét. 

A jelenleg katonai colokra igénybe vett 
állatok viyszandásara vonatkozólag a nagy-
vezérkar 19. számú közleménye intézkedik, 
mely szerint: a rekvirálás alá korülö javak 
tulajdonosinak tudomására hozzuk a követ-
kezőket: „íz állatok, szekerek, hámok és 

vftft'tkozó  kérgeket az illetékes hadkiegéBiitó 
parancsnokságokhoz kell benyújtani, amely 
azokat az uj rekvirá'ási törvény és az érvény-
ben ievó rendeletek alapján intézi el. A rek-
virált tárgyak vissza szolgáltatása iránti kér-
vény 'ket azokhoz az egységekhez kell benyúj-
tani, aaííynól a tárgy található. Etek a lehető-
ség szerint és az érvénybea ievó rendeletek 
alapján eliatézik a kéréseket és az eredményt 
közlik az érdekeltekkel". 

A rekvirált állatok és mezőgazdasági fel-
szerelések visrizanzolgáltatáua ügyében a na-
pokban a mezőgazdasági kamarákhoz ujabb 
iiivgésziiő rendelkezés érkezett. E szerint 
minden gazda kérvényezheti igája felszabadí-
tását. A kórvényben a községi elöljárósággal 
igazolni kell, hogy hány hold, mivel van be-
vetve, további, hogy mennyi igásjószág (ló, 
ökör, bivaly) van a kérvényező birtokában ÓB 
ebből a jószágállományból mennyi szüksógea 
a mezőgazdasági munkálatok zavartalan foly-
tatásának biztosítására. A községi elöljáróság-
gal igazolt kérvényt a mezőgazdasági kamará-
hoz kell benyújtani, ahonnan pártfogólag  fel-
terjesztik a Cercul de Reorutare parancsnokához. 

Tekintve, hogy Csikvármegyében a juh-
tenyésztés fontos  gazdasági érdek és a szak-
szerű gondozás elengedhetetlen feltótele  ai 
állomány fenntartásának,  felhívjuk  az illetéke-
sek figyelmét  arra, hogy a felelős  juhpásztorok 
katonn -̂g alól való felmentését  a fejés  idejére 
okvetlenül szorgalmazzák. Eziránti kéréseiket 
annak hivatalos igazolásával, hogy az illetők, 
felelős  felfogadott  juhpásztorok, az 1940 évre 
küldjéa be minél előbb a Magyar Nópközössóg 
csikvároiegyei központi irodájába, hogy a szük-
séges lépéseket megtehessék. A román nyelvű 
kérvény a helybeli Cercul de Racrutarehoz 
intézendő és ebben ki keli lütnetni azt, hogy 
a kérelmező melyik csapategységhes tartozik. 

Zrinyi Miklós 
a költő hadvezér 1620 május 1 én született. 
Atyja, a szigetvári hós unokája, még protes-
tánsnak nevelkedett, de a korhangulat válto-
zása és Pázmány Páter hatása folytán  kato-
likussá lett. Erős katolikus nevelésben részesül-
tek korán árvaságra jutott gyermekei: Miklós 
éB Péter A két gyermek nevelését Pázmány 
irányította és jezsuita gimnáziumokban tanul-
tak. Iskolái végeztével Zrinyi Miklós külföldet 
járt, majd hazakerülvén Csáktornyára, átvette 
birlokai gondozását ÓB megkezdte élet-halál 
harcát a törők ellen, vallásért, hazájáért. — 
Munkája közben egymásután érik a királyi 
kitüntetések, végül fiatalon  Horvátország bánja 
lesz. — 

Zrinyi mint költő, mint hadveaór egyaránt 
nagy tehetség volt. Hivatást érzett, hogy tollal, 
karddal a kezében egyaránt nemietéoek meg-
mentője legyen. 
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Igaii magyar sors aa élete. Kicsinyesség, 
bizalmatlanság és rosszakarat elgáncsolták nagy 
terveit. 

Zrínyi a magyarság egyik legtragikusabb 
korszakának a hóse. A török mindent meg-
semmisítő ereje tördelte az akkori magyarság 
megmaradt széleit. A segítség ürügyével be-
betóduló zsoldosok asákmányolási területnek 
nézték az országot. A török áfium  ellen való 
orvosság oimü nagy munkája, a keresztény és 
magyar hós vészkiáltása a török veszedelem 
ellen. Külföldtől  nem várhatunk támogatást: 
magunknak kell segíteni magunkon. Egyetér-
tésre és fegyelemre  van szükségünk. Megvan 
győződve, hogy a megszervezett magyar erő 
önmagábm is elegendő az ország megmenté-
sére és függetlenségének  megtartására, arős 
vallásos nevelése szerint hirdeti, hogy az Isten 
bűneiért ostorozza a magyart. De Zrínyi nem 
gyűlöli a más vallásuakat. Erőtényezőnek ismeri 
el a protestantizmust, nem legyőzni akarja, 
hanem az ellenség ellen állítani. Brős magyar 
érzés él lelkében, de nem gyűlöli az idegent 
sem. 

Zrínyinek az egyik müve Siralmas panasz 
cimU vádirata Monteouccolí hadviselése ellen. 
Nita idegen gyűlöletből ina, hanem mert ve-
szedelmesnek látta az idegon Begiíséget. 

Legnagyobb alkotása vait a Szigeti vesze-
delem, ame'y a költő hadvezérnek szintén po 
iitikai céljait szolgálták. 

Z -inyinek, a nagy magyar gondolkodónak 
a megiá'ásai örök érvényűek. Ma háromszáz 
eeztendő uiân is ugyanolyan eleven valóságok, 
mint amilyenek voltak az akkori magyarság 
számára. Tanításai ma is ugy hatnak az éle 
let kerebö nemzet számára, mint a török ve 
szedclem idején. 

Idézzük emlékét a jövőbe látó nagyjaink-
nak. Pillantsunk lékükbe és próbáljuk ma-
gunkévá lenni a nagy tanításaiknak lényégét, 
amelyek egyöntetűen abban látják nemzetünk-
nek sorsát, hogy mennyire tudjuk megbecsülni 
egymást. 

Zrínyi t, költő és a hadvezér egyaránt 
hrr<t tanitott, hogy a magyar helyzet teljes 
idegenséget jelent Európában és azt csak a 
magunkban Vcló bizáa, a* egymáshoz való test 
véri ragaszkodás utjain járhatjuk meg. 

végal (lakóiéban aa elaót, betegágyon a másodikat) 
1917 Jullua 19-én egáaa éleiét feltárja  lelkiatyjának. A 
plebánoa összes könyvelt végigolvassa, gyakran jtrai a 
aaentaégokhea. Ekkor határoaaa el, hogy nj életet kesd, 
aa óssl aalnlévadra nem megy el, helyette elküldi le-
mondását. A plébános próbálja rávenni, hogy térjen 
vlaaaa a aslnpadre a váltoalassa meg olt a köaaaelle-
met, de Éva határoiottan kijelenti: „abba a piszokba, 
amlból kiemelkedtem, többé aem akarok vUaaatérni". 
Zárdába saeretoe elvonulni, de gyenge egéaaaége a 
törvénytelen leánya miatt nem vasaik fel.  Eladja vagyo-
nát Lourdesbe vonul vissa» egy paneléba. 0;i hamar 
felismerik  a világhírű Balaésanól, onnan menekült tovább 
a aárdába. Itt nem akarták befogadni,  kéri volt meg-
térltójét, aegttaen, jön a plebánoa válaaaa: „Hogy mllyeo 
volt aa élete elébb, aat aa Ur Jáaussal elintenie. Da 
hogy moat kiváló a lelke, aat tudom éa nem vagyok 
DiatoB abban, hogy a tlaatelendó Főnöknő aárdájábao 
van-e kUlömb lélek nála?' A szép saoba helyett, a 
aárda kertjének végében e^y elhanyagolt caelédbáaba 
vonul, hol caak lelkével foglalkozik.  A lourdeal barlang 
elélt egy párisi ujságlri felismeri  s cikkeket ir róla. 
Azért Tallileresben kicsiny falusi  háaat veaa meg a Itt 
folytatja  életét Lsooa egykori társalkodónőjével a barál-
cójével. 

O B A K I Akarja, hogy feleaége  la keressen ot thoni 
ASSZONYOM! Bsereasen örömet osaládjának, 

assal, hogy ö n Is pónst keresi 
I N G Y E N kitanítjuk állandó, otthoni, bis-

toi megélhetést nyújtó foglal-
kozás». 

• V Oasdagnak ssórakoaés, ssegénjnek existenolal 
Ismertetőt ad sTrloo-Beoord kézlkötőkészlllékek oslkllerakata 
Caah Gabriella, Merourea-Ciuc, I. C. Bratianu ucoa 31. 

Útban az ég  felé. 
i 

A párisi temető egyik Blrkövén eat olvashatjuk: 
„I.t nyugszik Éva Liva'iere, gaületeti Tcu oneban 1876, 
meghat ferences  terciáraként 1929 jutius 10-én." 

Piiis legünnepeltebb színésznője volt. F era Róbert, 
a francia  ekadámla tagja, e legkisebb páriái kritlknaok 
egyike, mikor 1917-ben nem újította meg aacrződését 
a szinbáaaal a bej-lentetle visszavonulási szándékát, 
az's Irta róla: „« színpadon nagyobb tehetség, rc^yogóbb 
aaepBéir, lenfttgöióbb  kedvesség még aem ját'zott 60ha 
L-v«:.iíf  Évánál*. 

0 asz ujunVAi házaspár gyermeke volt ő családi 
tí-jw]  Piirca.l -e Fan^grlon&k h viák. Franciaországban 
éltfck,  etyja l«onte!»n, fanatikus  azoclállBta, kl egy 
órtllt rohaméban feleséget  és Önmagát agyonlőtte, 
leáuyHt aiér'. nem iudta, mert az ablakon át eimpue-
kü t. A:yti nagynénje nevelte, gárdába járatta, de Éva 
a i z ftoru>ágot  m>guuva, Parisba azötötl ia először a 
nem jó h.mavne'x örvendő kávéházakban énekelt éjaaa-
l-.áikent, h;gy ntpptl tann hasson nyelveket, majd 
sefcd ẑio-iHzcő  lett, v»gre kót év mu'va már PíriB 
befutott  Bzinesznőjekánt emlegették. T^roiószetesen ól 
ls eliupta a eiker lendülete s a páas voozfc  ere|», er-
k? c&ileg leciuüzoll s maot a lejtőn lefelé  B teg lesz 
t-ulyos operáción átesik, Igaa előtte saentségekbes lárul 
de ahogy iólépö!, marad a régi: színház éa élveaet elete 
fő  elemel. Azart a lelkiismerete ettől kezdve aaklat'a 
boi m-guodorodotl magától B javulást fog«  d itt, hol meg 
«.altatta a gyora iramban gyűjtötte a vagyont. Hiába, 
a leikét sokáig nem kábítja el a fény  ée csillogás I 
Sokat szeav.d benső leg, öngyilkosságra gondol, bogy 
megsaabedu jon a lelkiismeret furd  iláatól; 1916 ban 
Londouban mint vendég egvuás után éri el sikereit, 
uralkodók havernak lábalnál, Éva boldogtalan, a Themse 
faíyóba  majdnem beveti magát. Aa lateni Irgalom elve-
tett kűgyclemkavlcsa halcd tovább, feltarióatatnl  »z« 
utjabaa nam lehet. Magjárja Amerikát, azután, hnry 
kipihenje fáradalmait  a az élvezetektől megrongált 
egaasségét helyrehoaaa, 1917 elején belga barátnőjével 
Dcibeiu Líonával Chanceaux fa'ncakájába  megy. M 
követkeaett el élete pálfordulása.  Megismerkedik aa 
öreg plébánossal, kivel sokat elbetaélget. Mikor bet'g 
barátufjét  a pap olaő aaenUIdoaásra késaltgetl, E >a Is 
mindig megjeieolk, végighallgatja oktnásalt a a temp'óm-
ban saentbosflédalt.  Aa egyaaerfl,  keresetlen, de saivből 
fakadó  saavak Eva lelkét megfogták,  e'o'vaaas közben 
a bűnbánó Magdolna életét a elmélkedik Baját élete 
sivárságáról, nemsokára életében a harmadik gyéaáat 

Szaksai vlzsiál a csilieoei Hnniaiamaránál. 
F.lhujuk a vármegyei kepeBiieshea kötőit Ipar 

ágakban do.gozó Ip^roto:: ügyeimét a'ra, bogy a c.iiz 
megyei Munzamara mellett letesltett bizottságok május 
hónapban tartják meg a tavaszi képesi.ő vizsgákat. 

Ez:ksn a vizsgát o j jelentkezni tartoznak mind-
azok az inasok, akiknek tacoucidbje lejárt, a ktzilkbcn 
kezBBiuti Adeverinţa van ÓB azok a Begédek, akik 
mestervlzagárra Jelentkeztek éa plroaaalnű Adeverinţa 
tn.ajdonosal. 

Figyelmeztetünk mindenkit, bogy akik eaelőtt 
három évvol jelentkeztek vizsgára, de mag a biz jtl 
sagok előli nem jelentek meg, bogy a vizsgát letegyék, 
azok saámára ea aa u'.oiBó lehetőség, msrt as ősai 
vlaBgákra már csak akkor állhatnak elő, ba a 300 
Illetve 500 lejeB vizsgadíjakat ós össz:B béljeglileiole 
ket ujjolag Kflsetlk  K»jük aa iptroamasterjkei, bogy 
a vizsgára álló tanouciikal errói ertd^ltsék, ho^y ne 
legyenek fölösleges  kötségiiknek klteve. 

A vlBBgák rendje a következő: 
Májúi 6—7 en kovácsok, lakatolok, bádogosok. 
Május 8—9 én BBabók, nől-Bzibók, kalaposok. 
Ma|U4 14—Ifién  asatalos^k, Laot, kerekesek. 
Májúi 16 án tímárok, szűcsök. 
M)jus 17-18 án cipéiztk. 
MijUJ 20 án faoyképénzrk,  nyomdászok. 
MájDB 22 ÓD vllianyszere:ók. 
Mijus 24-26 én méssárosoV. 
MsjuB 27-28 án kőművesek. 
Május 29 én borbélyok, nól-fcdráSBOk. 
Május 29-én BzobafeBiők. 

hmălelten figyelmeztetjük  az érdekelteket 
hogy a májusi vizsgákon jalenjenek meg. 

A tbnoactBrtó Iparosok vegyék át jóváhagyott és 
visszaérkezett laronc->afrzódéBeiket  a Muukakamaránál. 

arra, 

Minden háztartásban nélkülözhetetlen 
VILÁGSZABADALOM RÉSZÉRE 

Keresünk egyedáruattó képviselőket Oalkmegye 
minden helyiségében. 

Csak komoly sxervezóklpus oégeket részünk figyelembe. 
Az áruraktárhoz szükséges tike 5—10000 Lel. 

Elmatatható, kookáaatmentes kereseti lehetőség. 
A „Trloo-Beoord" késikötökéssfilébek  osikmegyei lerakata 

C S E H G A B R I E L L A . 
Heroures-Cluo, I . C. Bratlanu-uooa 31. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— UJ sebéaaföorvoa  a helybeli Saent Vinoe 

kórban (Dr .Hlraoh aaanatorium) élen Dr. Siakó 
Györxy sebészorvos tz aradi Posiray szanatórium meg-
hívására eltávozik a helybeli S.ent Vince kórháa 
éléről. A kórbáz veaetését Dr. Viíá'yoa Géza BebéBB-
orvoB voszl át, aki a diplomája megsaerBése után a 
debrecaenl sebészeti klinikán saereate meg a műtő-
oklevelet és aebészBaakorvosi cimet. Ugyanitt három és 
fél  évig folytatott  gyakorlatot, majd a BudapeBt II 
saámu női klinikán egy évig volt, mint kinevezett gya-
kornok, azután a zalaegerpzegl közkórháa Bebáaseii 
O'stályán «'orvos. A Bzent Vlocéa nővérek, akik átvet-
ték a Dr. H rsch uagynevű szanatóriumát, most Dr. 
Slmkó távozása után, Dr. Vltáiyos Osca uebéBzorvoBt 
kérték fel  kózhécuk vezetéeére, aki má.us l én á-.vesal 
a kórháa Irányítását. 

LISTA  DE PRETURI  (Artiblizat)  a közszük-
aéglati  cikkekről  vegyeekereikedők  részére, 1939 
év november 18 án a Hirataloa  Lap 268 számában 
megjelent  rendelet  szerint elkészült,  mig pedig  az 
összes árucikkek  felsoroláaával  valamint a Biroul 
Speeuleiboz  Bejelentő-lapok,  hegy mely időtől 
meddig  az iruoikkek  irai változatlanok  maradtak. 
Beszerezhetők  a Vikir  könyvkeretkedésben  Caik-
szerediban. 

— Munka éB Jókedv ünnepe május i én. 
A román muakaüityi miolMter rendeletére ea óv málus 
1-ét a Mû ka é* Jókfdv  (Muoca si Voie Buna) Ünnepi-
f-V  gientellk A Munka éa Jikedv Intéamánye azt a 
célt BzoS" í ho?y a szélesebb nóprétegeklg e iuttas-
sáf  a kultnráoak. a köaművIődiBoek kincseit Ugyan-
aa mint a németeknél a „Kraft  dnrch Freude', mint 
aa olasa muakáaság Dopolavoro mo.ga.ma, 

Mijus 1-én tehát orsaágos űnnepségtk hlrdstlk 
mlidrnfílé  a Muoka és Jókedv mozgalmának erőteljes 
bekapcsolódását a széles népi tömegek életébe. 

a csikmegyel ünufpióísket  a Prefektura  szervezi 
meg az eg'sz vármegyére kiterjedő'eg. A hivatalos 
ünnep d e 10 órái litentisztelettsl kezdődik a heiy-
beit gör. kel. katadrállaban, amelyen részt vesacek aa 
ÖBiarB katonai éa polgári hatóságok. 

A Muoka és Jókedv megyei saerveaete ezúton la 
felhívja  a városunk Iparoaaágát, ipari mnnkáaait és a 
város közönségét, bogy megjelecéBével minél lmpoaán-
sabb keretet biatosllBoa a muika május l-l ünnepének. 

— Cserepet lopott A mult év őtaén faljelen-
tés ment az Bradi rendőrség biiaUgyi osztályához, 
amellyel közölték, hogy litván Aitsl csikmegyei Ghsor-
gheal (<ver<(vószpntmiklóv) városi muakáa munka-
ha'yérói 554 darab csorépsá yhához azUkséges cser.-pal 
lopott. A lopott oerepik értéke kösd 600 lejt t%ll kl. 
A b " zits'.t vla^álat alkamával meg^>apiiást nyert 
Ia vii Aitil bllaoi'âţi ót az 54 éves muakást elő-
áll ották at aridl rjnd5riéin, ahol kii tl'gattá^, m ĵd 
a j=)îv'*îi3qyvet áititták a bifóiií'aoa,  tiiol mást fiţ-
lalkoiott Vrt'a a biriság. a tárgy^^i során a bíróság 
balgtzillaak látta a vádit és ezért István Aotall há-
rom ha fl  elaán?ra Hé te. 

— Szabad a magyar helységnevek hasz-
nálata. A b'.;iUţvm!oHZiâ.!uai r-.ndalela a spj^ű, ma-
gyar njságok a hílységosveket a magyar elnevezésük 
BZírlot használhatják. 

— Kiskorú gyermek lopta el a kareakedő 
pénzét. Jilentíttdk, hogy Nuta H>rfuat3  gverityóditr i 
kereskedő k4zipénztárából lsmerat en tetlas 16 960'e,. 
lopott el fényes  aapp'l. Nih^ny ntpos nyomozás u áa 
a csindőrBéir megáll piton», hoţy Go<i» Vasue gysţe 
anyagi körülmények között élő p^kmaster nagyohb 
bevásáriásokat eszközöl, adósságot fl«*t,  holott na üz-
lete epo'y gyengén megy, mlatadd g Üjyéezógi eaga-
déllya! háakutatást tartottak a p.ékmaBteruél, melynok 
corán 800 lej késapéuat tiláit tk nála. Rivid mau kid^ 
rlllt, hi«v a kardián» napau a pékmester klsxoru fii 
Isstet váiáro't Nu t Htrmaon Bzietibsn. M g a lisztet 
k'mirie a k-TdRkedó, a gyermek ngyedu m»ridt az 
Üzl9tbei. K hujta a pn'.t fló'tját  s a p4nzt mtgáhoi 
vette. O ihOQ átadta sziliéinek a 16.950 lej". A • zülök 
éa kiskorú gyermekük ellen meglódult az eljárás 

— A Vadaaatáraulat felhívása.  A Mercurea-
Ciuc (cslksaarad*1) Vadáiztársulat lgaagatósá<(a tudo-
mására bozaa a tárán at taglalnak, hogy a fö'.dnlveléB 
ügyi mlDÍszl̂ rluu rirdilüte al pjáD, az 1940—41 évra 
érvényes állami fagyv<*r-  és vadarzj 'gyek kiboej-.jtását 
megkezdi. B Vd<*ől « iagok a társulat pénziarcokánál 
Kurta Áronnál helyezzék le kérgüket, a műit évi 
jegyeket. 1 drb uj fenyk^ppel,  a felévi  tagá^gl-díj U-
flastóséről  saóló nyugtát és a jegyek kibocsájtitsáboz 
szttkségc-a össaeget, legkésőbb máju^ bó 6-ig. 

— Éietveazélyea (enyegetea miatt negyed-
évi dlzáraara iteltek. HJÜÓ Acdrss Toplita C uc 
(cM'ztxp'ocíiO lakós a nou t évben összeBzó.alkozoK 
VBSB Imrével. Holló lauuz e'ő.t megfenyegette  Vass 
í nret, hogy nd»rabokra cpritja". VasH Imre a hslybdli 
ügyészséghez fordult.  Mist foglaltozoit  az Üggyel a 
(örvénvPzVit g aa enyhítő körülmények figyelembe  véte-
lével Ha lót hfcrom  hónsp! elaárásra Ite.te, de aa Ítélet 
végrahijiáíftt  3 évre l^lfü/gesatatte. 

— A vadontprmö gyógynövényeket magas 
aron lehat ertekeaitenl aa Erdalyi Magyar Gaz 
daaagi Egylet utján. As E. M. G. E a v idiKtormó 
gyógynÖTH.yek cias*eíy!l|téi>e ÓB értakesUéBe éid kabej 
t^va y megkezdto <tlc:ójál, Rmeiyvt az Idén széi6setb 
körbea óhojt kifejlofzteni  Etvthl el hkrrjitrcl, hjgy 
az f d d f u  ziuhl haţyolt ér.ákea v-da-ormő giógy 
növényekből minél több öiBzeg)üj:eKB..e s ă soiBíor 
nshez-bb fizikai  munk»r.t k p olen /.orm<kek vagy 
dősabb cialidt gok srámára ca glelu.ó jövedelmet blz-
iosllson. — Tiva z.ól ŐBtig Erdó!y mialea vidasea 
Vlandian khet gyógyuovényeket gyUjtesl e mo3t mikor 
60—80°/, al m igasabbak a beváltsBi árak, olnt a mu t 
ívben, jivedVmeaőbb foglalkozás  lett a gyűjtés s olyas 
«mb? rak is fzietlk,  aVlk ko n :nál v.igy gvsngeségük-
oél fogva  más muntári alkaimatUnoí. — Sokat g>tijt-
hitnek sz Iskolák. P i h i t kolozsvári kÁzáplsko.ak 
bárom vasárnap zsákokkal falszerd'.ve  kirándulnak a 
koloaBvári aaónafűvekre  tavaszi héricset ez-dnl, annyi 
hérlca száradba meg BB iskola psd'ásain, hogy annak 
árábóí jó egynéhány szegény taculó iskoláztatása Lis-
ioaltva lenne. — Jelenleg tavaszi héricset, kökény virá-
got, ibolya vlrágfejet,  martilapu virágot, gyöngyvirágot, 
nemsokára bodza virágot, stb. lebet gyűjtani. — Az 
E. M. G. E arra töreksaik, bogy minél több koas .̂ţ-
bau mag-iz rfezzB  e hassaoB muikát s mlcd^n megyd-
beu 1 -2 központi raktározó helyi léget létesítsen. A: 
E. M. G E. utján gyógynövények termelésire ls előnyös 
feltételek  msllett köthetők szerződések. Mladannemü 
'elvilágoiicást, útbaigazítást, ké«zségg«l megad az Ér-
ti t-yl Mtgyar G <fldaságl  Egy K-i GyAK(rnöványterm9sztéB 
Bzakoautáiy», C.uj, Sirada R <s!a No. 16-

— Agyonütötte a fa.  Bartó Mihály Cic^u (c ik-
ciiciói) lakós a közbirtokosság „Egres* nevű erdő 
résziből fát  fuvarozott,  eközben két vastag rönk hir-
telen a fejére  gnralt. A aaerencaétlen ember pár perc 
mnlva meghall. 
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(Syţrgyoi ţlţt 
Előkészületek Gheorgheniben a buku-
resti magyar népművészeti kiállításra. 

A Magyar Népközösség gyergyói tagozatá-
nak kulturális ssakosstálya, a napokban meg-
tartott értekezletén, a bukuresti magyar nép-
művészeti kiállításon leendó réssvétele és evvel 
kapcsolatos teendók előkészítésével foglalkozott. 

A kulturális szakosztály elnöke, László 
Ignáo bejelenti, hogy a kiállítás legföb  rende-
zőivel folytatott  megbeszélései során, arról 
győződött meg, hogy egy igen komoly és nagy 
fontosságú  célkitűzésről van szó, melynek sikere 
érdekében magyarságunknak minden lehetőt 
el kell követni. 

Dr. Gaál Alajos tagozati elnök a kezeiben 
levő hivatalos adatok alapján ismerteti az ön-
álló és bizományi kiállítási rendszerek feltéte-
leit. Véleménye szerint, Oyergyó vidéke a 
következő dolgokkal vehetne részt a kiállításon: 

Csíki farkas  fogas  szőnyegekkel, tiszafa 
l̂ ragványol. kai és minden oly dolgokkal, melyek 
emelni tudnák Gyergyó népe ügyességét, életre-
valóságát. Célszerűnek tartaná egy Gyergyó 

ilU küön székely szoba berendezését, mely 
ben a felvilágosítási  székclyszóttesbe öltözött 
le«nyok és fiuk  adnák. 

Dr. Makkayné, aki habár még nem rendel-
kezik gyergyói von&'kozásu dolgokkal, de ka-
lotaszegi és más vidékről Bzármarott do'gsit 
fzivosen  bocsáj-ja a cél szolgálatára. Indítvá-
nyozza, hogy Gyergyó részére a kiállítás anyaga 
*ztmára egy külön terem biztositassék s s 
mtauyiben a bemu atóhoz az itteni személyek 
fdlu'azáeu  tetemes költséggel járna, azt a buku 
r:stben Ukó székelyekkel oldják meg. 

Gil Ferecc a hízi ipari termékek kiállí-
tásával kapcsolatban önként váíla'ja a környé-
ken, a már r giséget jelentő szőnyegek össze-
u'jüjtóaé* s ajáoija az értékesebb varrotasok 
ósszegyüjtéset is. 

Nagy Bíift  ref  lelkész, Gil Ferenc javas-
lataira vonatkozólag a sepsiszengyörgyi Székely 
Nemzeti Muteum előzetes szakvéleményének a 
kikérését látná célszerűnek. 

Dr. Gaál szerint azonban nincs erre szük-
ség amennyiben a kiállításon a Muieum is részt 
vesz. Viszont, ornamentikái tekintetben a köl-
csönös egymásra hatás az egy és ugyanazon 
vidékekről összegyüj'ött dolgoknak lehetetlenné 
tenné az értékét ls a hatást. Igeu fontosnak 
ianj i ugy a kiállitáeon resztvevők, mint az 
bnyag gyűjtők és választók részére, hogy az 
összeállításnál a színezésre helyezzék a fősúlyt. 

A háziipar jelleg kidomboritása érdekében 
jelentősnek Iáiná a székely osztováta kiszállí-
tást1..!: és a ki-iliitáson annak üzembe való he'ye 
/,éoét. K ri a jelenlevőket, hogy tegyenek meg 
rcindon lehetőt a siker érdekében, mert az ered-
mény n'-pünk műveltsége és élniakarásának is 
értek próbája. 

Az öaszegyüjtendő kiállítási anyag megte 
kintiére és kiválasztására László Ignác főeepe-
rea-plebánost, Dr. Gaál Alajost és Gál Ferencet 
kérték fel. 

László Ignác szívesen ajánlja fel  munkáját 
az ügy legmesszebbmenő támogatására. ígéri, 
hogy hisooló er'elmü megkeresést fog  intézni 
a kerületéhez tartozó lelkészi hivatalok éB tan-
ha.óságokhoz s az anyag összegyűjtésére a 
helybeli zárda vezetőségétől fog  alkalmas helyi 
séget kieszközölni Helyesli Dr. Gaál azon indít-
ványát, hogy a kiállitáBÍ anyagot először mntas-
sag be egy helyi kiállítás keretében és az ebből 
befolyó  jövedelmet fordítsák  a nagy kiállításon 
történő részvételük költségeinek fedezésére. 

Végeredményben is a kővetkezőkben össze-
gezték a kiállítási anyagnak a város és a köz 
Bégek területéről leendő összegyűjtését: 

1. Népviseleti (női és férfiruházat.) 
2. Varrottasok. 
3 Régi és uj Bzőnyegek. 
4. Székely szötttsek és 
6. Tiszafa  faragványok. 
A Magyar Népközösségi tagozat kultur oez 

tály részéről tartott első értekezlete a nagy ás 
fontos  célkitűzéshez méltó komoly éB bizakodó 
hangulatban, a munka asonnali felvételének 
hangoztatásával ért véget. (os—I.) 

ROVATVEZ.ETO: CSIBY LAJOS. 

SzüKség  eseten egy 
mdnus  1$ meqfew 
de természetesen tökéletesebb 
kettővel. 

A kávé is csak akkor töké-
letes, ha Franck-kávépótlékkal 
készül. 

Útjaink iránya a testvériség... 
Az ember saját felfogásán  keresztül Lírái minden olyan 

dolgot, amelyhez ugy érzi, joga van hozzászólani. .Vannak 
azonban rosszindulatú bírálatok is. Hogy az egyes kérdések 
megvitatásával ki milyen álláspontot loglal el, az egyéni 
dolog és ebben nem is gátolhatja meg senki. A jó kérdés 
az, bogy a bírálat mennyire tárgyilagos és fedi-e  a valóságot í 
Talán együgyű volnék, ha tisztánlátás helyett behunyt szem-
mel vonulnék visBza a cselekvéstál éa meddő vitában keres-
ném a megoldást, mint ahogy azt most nagyon sok kisipa-
roa testvérem teszi. 

Tudom, hogy a .omáuiai Magyar Népközösség kere-
tein belül a közelmúltban megalakult Kisiparos alosztály is 
megkezdte szervezési munkálatait. Célkitűzéseit világos és 
nyílt alapra fektette:  megszervezi az erdélyi magyar kisipa-
rosságot és formát  adni annak a munkának, amely a létfenn-
tartás követelményeinek legjobban megfelel  I A szervezés 
folyama  alatt kisiparosaink részéről különféle  vélemények 
alakultak ki. Tekintélyea számban akadtak olyanok, akik 
«ggályoakodtak aielett: vájjon a megalakult Kisiparos Al-
osztály nem bontja-e meg a céhek egységét és nem szit 
ellenséges hangulatot a román és msgyar iparosság között V 
Némelyek határozottan kétségbe vonták ennek a magyar 
intézménynek létjogosultságét és ana hivatkoztak, hogy a 
céhek törvényszerű intézkedései ha nem is százszázalékosan, 
de mégis valamennyire képviaelik a román kézmüiparoaok 
jogait, minek kell tehát nekünk a msgyar Kisiparoa Alosz-
tály? — merül tel a kérdés a borúlátók réazéről. Talán 
azért, hogy ujabb tehertétel nehezedjen vállainkra'/.... 

Súlyos hiba volna mindnyájunk részéről ha a Msgyar 
Népközösség egységének kiulakulása elé, akár azándékosan, 
akár meggondolatlan felületességgel,  akadályokat gördítenénk. 
Mindenek előtt tisztában kell lennie minden józan gondol-
kozású magyar embernek azzal a ténnyel, bogy az erdélyi 
magyar nép ügye nem egyea személyek, vagy pedig világ-
nézeti alakulatok politikai ugródeszkájs. Mi rajtunk nem 
meddl vitákkal és auba alá rejtett bomlasztó szavakkal kell 
segíteni, hanem olyan halaszthatatlan és szociálisan végre-
hajtott tettekkel, amelyeken kereaztül népünk bajai orvoa-
láahoz jutnak. 

üa valaki nem rendelkezik kellő tájékozottsággal va-
lami felfii,  nyilvánvaló, hogy arról nem tud tárgyilagosan 
beszélni. Éppen ezért kell a fennti  három kérdésre feleletet 
adni, mert ezen keresztül domborodhat ki az a tiszta hely-
zetkép, ami minden félreértést  kiküszöböl s megnyugtatja a 
véleményeket. Feladataink közé tartozik mindenekelőtt a meg-
értés. Öntudatunk augalmazására — ha caak taji érzelmünk-
ben van még egy kia vonzalom magyar teatvérein iránt — 
kötelességünk belépni népközösségünkbe és együttesen támo-
gatni munkánkkal annak célkitűzéseit. 

A Romániai Magyar Népközösség Iparoa Alosztályának 
nincaenek burkolt törekvései. Jogaihoz mérten és az ország-
ban élő összes népekkel való békés együtlélésbsn kívánja 
teljesíteni a magira vállalt kötelességeket. Az a munka, amit 
folytat  egyáltalán nem ellenséges magatartású és legkevésbé 
sem irányul a céhek egységének megbontására. 

A magyar Kisiparos Alosztály törekvései a követke-
zők: 1. Fejleszteni az erdélyi kézműipart, hogy európai 
viszonylatban megállhaaaa ugy mennyiségileg, mint minősé-
gileg helyét. 2. Alapot létesíteni kis, tönkrement kisiparos 
testvéreink telaegélyezésérs, hogy megvédhessük őket a tel-
jes gazdasági lezülléatól. 3. Orvosolni mindazokat a gazda-
sági sérelmeket, amelyek a msgyar kisiparosságot faji  mi-
voltunkon kereszttil érik. 

Ezek a törekvések — mint látjuk iparoa testvéreink 
nem jelentenek ujabb tehertételt számunkra éa még ke 

véabé szolgálhatnak hátrányukra. Akkor meg jogunk van, 
hogy magunknak válaaazunk egy olyan gazdasági irányzattal 
rendelkező magyar szervezetet, amely minden bajainkban 
mellettünk áll. 

Ago aton György, kisiparos. 

Eladó írógép 
Képpel féle,  t e l j e s e n uj. 
Oim a kiadóhivatalban. — 

Uj rádió szaküzletemben 
"Ivélií'ok bármilyen javítást. 
Akármilyen tlpusu és bárkitől 
vett rádiókat leggyorsabban 
javítok 

Uj, n a e te l in i i t ié i j i akkumulátortöltő 
M i m m e l 
töltést leggyorsabban végzek. 
Minden akkumnletort azonnal 
töltézra kapcsolok. 

Rádió Vécsey 
Merourea Cino, Str. I. C. Bratianu 46 

aa Dri Kaaainó epületében, a régi fialettél 
saemben. S— 

H Í R E K . 
— A Pázmány társasáig ismeretterjesstő elŐ-

•disii során tervbe vett, városunkban megtartandó 
-lÓEdását, mint vesszük a bírt, blaoaytalan Időre elha-
j tot ta . 

— Halálozás. Gireíff/  Cinád orvostanhallgató 
22 4ves korában, bosBaa szenvedés ntán. folyó  hó 20-án 
m ghalt. Ae elkerülbetelen végzet, mélyaéges gyásnba 
ori<>)tta a sstltóket s mindazokat, akik ismerték ezt a 

<ivétales egyéniségű, komoly, törekvő, fiatalembert.  — 
T im t̂ése folyó  hó 22-án dálntán 5 órakor ment végbe, 
« város táraadalmánab őszinte rérzíéte mellett. Sirjá-
aái L "zló Ignác esp̂ -rss mondott mélyen megráaó 
b.szedet, majd tannlótársal búcsúztatták, korán elhunyt 
barátju'iat 

— Emlékünnepély. Városunk katolikus társa-
it ilma, f-ilyó  hó 21-Sn vasárnap, a templomban szent-
írás u '.n emiókezstt míg áldott emlékű nagy püspö-
ki..rí G jÍ  Majláth G. Károlyról. Emlékbeszédet Dr. 
Csi.y J .aos ás Dr. P-jcr Mlbály mondottak. 

— Felülvizsgálják a helységneveket. A 
>e!ügyj:i Jnzterlum mellett bizottság alakult, amelynek 
r^nd-tia, hogy aa onzág községeinek nevét felülvizs-
gálja, aoból i szempontból, hogy vájjon azok összhang-
oan éilsoak a a közigazgatási törvény követelmónyelvel. 
\ h jlys ţg ok felülvizsgálását  vógzS bizottság elnöke 

H úia Gr ;or cu belügyi államtitkár, akinek Irányítása 
munkát főleg  egyetemi tanárok vágaik. 

FEKESCZ LAJOS: 
Gyergyóban 

Nátank olyan más az élet; 
a tavast 1a késén ébred. 
Hegyek hátán a zOld ianyók 
tépett-szerelmü szeretik. 
Erdő mélyén minién forrás 
anyatesten vérlakadás. 
Büszke cauoson minden aslkla 
égbil hallott tOiea aalkra. 
Feltört keblű sovány földek 
arany búzát ritkán Sntnek, 
Napaszalta hegyoldalak 
édes szőlőt aonaem adnak. 
Fejünk felett  téli árnyak 
nehéz köd&k aOrttn járnak. 
Erdő fái  esontti fagynak, 
foga  osaltog fenevadnak. 
Mindenfelől  azelek fajnak, 
embe azlvek Összebújnak... 

Egy 10 hónapos f a j k a n  eladó. Cim a 
Vákár nyomdában. 
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A S S Z O N Y O M ! 
Ml Önnek örömet ronfiik  ea kereaethoa juttatjuk 
Otthon, OMliilji körében, 

h> vásárol egy „Trloo-ítocord" kézlkötőkéazüléket. G készülék 
kezelésére Ingyen tanitjuk meg önt néhány óra vag' nap 
alatt még akauc ls, ha azelőtt soha nem kézlmnnkázoit. Egy 
nap alatt annyi munkát végezhet, mint kötőinkkel egy hét 
alatt. igyetlrn mozdulattal bO om.-es soit köthet, tehát néhány 
ora alatt pulóvert, blnzt, keztyUt, ldrdő-uhát vagy bármely 
ruházati olkket készíthet. 

30°/,-03 anyag megtakarítás. Minden minta köthető. 
Minden fonalra  alkalmas. Munkája kézimunka, fogyasztható, 
szaporítható és fejthető. 

A készülék kezelése élvezetes és változatos, áia olcsó 
ciak 1300 lej. 

Vételkötelezettség nélkül megtekintheti üzemben a calk-
megyel lolerakatuál: 

Cseh Gabriella női kalapszalonjában, 
Merourea-Clno, I. C. Biítlana-uooa 31. sz. 

— Rövid birok. Síédorsaág és Nametorzzág 
köaött a viaaony feszültebbé  válik. Keietporoszország 
balti tengeri partjain énasi katonai elókeuttietek foly-
nak. — Aoguaban a baboiuailenes propaganda olyan 
mereteket onótt, hogy valószínű feloszlatják  aa öaaaes 
ang.l̂ i kommunista saerveaeieket. — Mult heten sokat 
enyniiii a da keleteurópa! fesahllség,  amely hirtelen 
Európa essakl felére  husódolt fel  es most Bvédorazig 
íoiou gyűlnek a viharfelhők.  — Norvégiában foiynak  a 
tiaimiiveie'.oa a németek, a norvégba ea több helyen 
partra ssállolt angoi csapatok köaött. — Silviu Drago-
itir roman kiBeboeegi minlsstar kijelentette, bogy a 
lorvui.bt! klaebOBÓgi turvany jslenleg nem IdAaserli. 
Ugyancsak Ó tette aat a kijelentést is, hogy minden 
eddigi egyenetlenségnek el kell tUoole, mert nem tudhat-
juk mu noz a holnap — Dr. Markoviéi Luar lgaa-
aagügyminlsster Budapestre utaaott, ahol a nemaetkősl 
jogroi tanult &.őadaat. A mluissteri Budapesten nagy 
unnepaeggel logadtak. — A horvát lapok jalentaao 
aaeiict Teleki Pai magyar mlnissierelnöc kijelentette, 
hogy a magyjr aepviseiőbás feloszlatására  felhatalma-
zása van a cazai a fejnatalmasáaSBl  saUkseg esetén 
tfiui  fog.  — A „Diliy Exprea* cimü angol lap .Kelj 
fai  Izra^i' saivaakal kezdődő ciskehen beismeri, nogy 
a nemetek Doni* ea Norvegia megBaállasaval feloecsttl-
heteuen nadasaatl előnyöknöa jmotiak. A cikk ae egész 
angol birodalmat köaos támadasra tzólitja fel  az eiien-
lel e.leo, amelynek .megazerveaeltsege a sajat erejébe 
vaieţi bite paratlacu. áu a világtörténelemben". — A 
„Teverő" cimü o.aaa lap hevesen kikel a londoul „Daily 
Tdlegrnpi" aaoa aluiaaa eilen, hogy az olazzok isinek 
a hatioi u.ói ez elégedetlenek kormányuk politikájával. 
Az ousa oep nemcsak, hogy num fel  a háborúiéi, 
hanem azt 1935-36 óta rendae életformájának  tekinti 
bB kéazBSgeaeo, sőt örömmel kadbalóp, mihelyt erdekei 
megkívánjak, — Üzeni a londoni njsagnak a .Teveib*. 
— Franciaországban baióilal büntetik ugy a kommu-
nista, mlat a nemzeti zzociáiiata propagandát. — A 
norvég harctérről szóló jelentések, elkeseredett har-
cokról számolnak be. Ugy néa ki a halyzet, bogy oaek 
a harcok egyre Inkább klzaélesednek. — Románia éa 
Németország között uj külkereskedelmi egyezséget 
kötöttek. 

— Hegjelent aa EMOE gazdaköri könyv-
tárának 3-ik kiadványakent Bador Kaimán gasda-
mernök tollából a „Vadontermő gyógynövények gyűj-
tése és értékesítése* cimü köshasztm füzet  II, kiadása. 
32 oldalon gazdagon dimitve, tudományos alapos, né-
pies modorban ismerteti 23 olyan uton-utfélen  megta-
lálható gyógynövény gyűjtését, szárításának, csomago-
íijáDjk éi szállításának módozatait, amelyeknek Beglt 
ssgével nehéz testi munkára képtelen öregek ós gyer-
mekek jelentós kereseti forrásboa  ju hatnak. B kéal 
könyvecske hézagpótló terméke szakirodalmunknak z 
olyan áron keriti forgalomba,  hogy a iegszüzÖBebh 
anvaţl körülmények között éió rétegek ls hozzájuthat-
nak. BdBaeresheiő 10 lejért aa BMGB központjánál Cluj 
Blr. R-tgula 16 

— Hűtlen vagyonkeaeléa miatt feljelentette 
a rokonát Farkas Erzsóbet Ciuaanl (gyergyócsoms-
filvi)  llle;őa>gü, évek óta Bacu.-eatibeu 1-kó asszony, 
tüavádi f-)  j , tnt- tit t^tt sslilófalnja  csendőr>égéo, hogy 
távoz^^a alkalmával ösBzeB hátrabsgyo't «-nékelt és a 
hátát F-.rVaa J.n:? asvü rokonára bízta. F>rk<iu János 
boka .-zöv. B hizáb < c-s kötelezettséget vállalt, hogy 
mied a ingó és iogatlan vngyont hiánytrlsnu' msgőrls. 
Ma t, !•iiiroiáa során kldarli t, hogy sok értékes iogó-
Buj hiányzik, melyekről Farkas Jaooa nem akar f«i-
vitsgo liaat adni. A feljelentés  tlssiázása során beszer-
elt; adtok sNpjáa F.-rkas Jiees ellen bünvédl eljá-
rást Ind ton a csendőrség. 

— Itt aa ideje a gyümölozfák  tavasai per 
metezesenek. M nd erre, mind aa összes további nyári 
époiaal munkálatokra vonatkotólag részletes u.mutatáat 
taláihaiutk Török Bilml EMGE igazgató nagy népszerűt 
Bégnek örvtedó, egy evén be ül mar második kladna-
ért a nyilmö'usfák  kárievói clmii könyvében. M:grao-
de beto az EMGB-n«l ára 15 lej, mely össaeg postai 
bélyegben ia bakü dhető. 

— Másodszor elkerült . . . Pjtbir litván 34 
é;es C.uc ci (.âlkcBeii:f.'..v!)  legényt László nevH test-
vére lstállójns egyik grsodajara fuiakanztVR  ttl.iha 
holtan. A nyomozás során megalapította a cioodőrség, 
hogy aa '»ngyllkos legény nem volt egészen beBzáml:-
ha'<s. Néháay hónappal ezelőtt már egyszar öogyiikos-
zágo; k'sórelt meg, de a testvére ld9]áben éizrevette 
éB szándéka kerezatblvitelében megakadályozta. Most 
egyedül maradt otthon. — Uveaátartozól távollétiben 
akasstotta fel  magát. 

— Agyonütötte a kö. Bara András 70 éveB 
cslkszentdomokosl munkást egy kőfejtés  könben lesza-
kadt aaifciattab  agyeafttttte. 

— Többszörösen büntetett, veazedelmea 
betörőt tett ártalmatlanná a oaendöraég Col-
ceriu Péter Voilabenl (ţy •rgyóvaslábi) fttréirgyáror 
betekkel ezelőtt ja eatébt latt aa ottani csendőrségen, 
óogy éjjel ismeretlen tetuH'ík behaio'tslr t\z»méb«, 
ahoonon 80000 l^j frtékü  szíjat és méB fe'av-reléBt 
loptak el. K'darUit, hogy a b ítirást G il Jîzsaf  J tkabé 
66 éves Tmghas (iölgye»l) szöletá'-U' jelenleg állandó 
lakhellyel nem r.-ndelkezó hivatásos betörő Iö->ett4 el. 
Gil kihallgatása Borán b inmi-rtf,  bogy botorén és lopáB 
miatt többazör vo't bönteiva. A B tndomlnic (caî szent-
domokosi) Kociis fUrtaz«yár,  a Caria (uil̂ kBrcafalvi) 
4s Mercurea Ciuc (csíkszeredai) fJréesgyárak  szíjvltés 
más értékes aaarszamalt evakkel eza'óit fz  ntén 6 lopta 
ul. A Djnsstl (calkdáofalvl)  templomba la ő tört he 
Az eljárás folyik. 

— Felmentettók nemzetgyalázás vádja alól. 
Most tárgyalta a Brafov  (brassói) katonai törve nyBzék 
Gerge'y Aidrás Tuighes (<öigyas!) gaalálkodó nemzat-
gyalázaal büeperet. Gergely eilen az ottani caendóríra 
vezetője vett fel  jegyzőkönyvet. A katonai törvényszék 
mostani tárgyalásán Butoln kapitány, a vádlott v/dője 
kimutatta, hogy G rgel? ellen egy falubeli  gasdálkodó 
iett feljelentést,  akivel egy laiay miatt össaeve^atek 
A katooal lörvényszét ravld tanác^kosás utác felmen-
tette a gaadaikodól a vád és következményei a1 ól. 

— A takarmanyoaas összes reaaletkerdé-
seire pontos ez világos utmutatást talá hauik az 
EMGE sUdaaában magjelent 0«zarü T tkarmányozáa-
ban, Bzagbó Dénes nyug. állattenyésztői főfelügyelő 
hos-zu értékes tapasztalataiból és a modern takarmá-
nyozástan eimeleteből merített példákkal vezet rá a 
hely6B és oksaerll takarmány önsaeál ltás és vele kap-
csolatos kerdásakrj. Az EMGE Gtzdakörl Köayvaoio-
saiának II.-lz Bzáaaazéoi m.-ţj jient ftizst  mezrendelhetö 
25 lej eiienéb3n an EMGE uél. Cluj, Bir. Regala 16. 
szám alatt. 

— Fodor Pál, aa EMGE oluol (oslkl) fel-
ügyelője Jelentkeaeere szólította fel  aaocnak 
a köaaegeknek a vezetőit, ahol a Gazdakör 
meg nem alaknlt meg Aa MGS erőte munkája 
Csíkban ia ereztoii hatját. Gtzdaságl tanfolyamok, 
Gazdakörök tanuskodoak afó),  hogy veaotól hlvatáBUt 
magaslatán álianak és szívügyük a olki gasdakösön-
seg eiőreoaladása. Mu a kéj át elismeri és elő ls segld 
a Caikl Mezőgazdasági Kamara Is ugy, hogy a cíikl 
gaadatársadaiom érdeke, bo<y Gazdakörökön kérésziül 
oekapciolódjék az EMGE orasagos áldtsos munkájába 
éa a tömörülésben raj ó erö nlóoyalt ugy ai egyesület-
től, mint a Meaőgazd iságl Kamarától elnyerhaase. — 
Fodor Pál mérnök, as egyeBÜlet caUi felügyelője  moat 
felhívással  fordul  aaon községek vezatóthez, ahol a 
Giadakör még mega'aaltva nlocs, hogy arról és meg-
alakulás! szándékukról értesítsék Ciuc Sumueu (Cdk 
somlyó) elmen. Miodan szerdán szsmélyesen ls readel-
ktzésre áll as óidak.ódóknek a cilksziredal Bijthy-
iraflkban  (I. C. Uratlacu Nr. 24.) L^gköeelebb Rltkos 
községben kerül megalakitáara Gazdakör. Fodor mérnök 
e helyen iz faibivja  a falud  nép Atyáimét a gyógy-
növények gyűjtésére. B tekintetben népszerű füzete-
ket adott ki aa BMGE, mslyek nála la kaphatók. Knves 
fáradsággal  jcleniekeny jövedelemre tehetnek usert 
nemcsak a fnflak,  hsaem nők ÓB gyermekek ií, kelió 
slőlsmarjtsk éz lráayhás m illett. Cilkmagya hegyes. 
völgyes vadvirágoa vidéke, erdői legeiós területei, 
rétjei, kaszálói l{na alkalmasak gyógynörónyek gyűj-
tésére. 

— A zenés kávéházaknak éa vendéglök-
nek nem kell látvanyosságl adót flzetniök.  A 
galacal törvényszék elvi leleatő lágü Ítéletet hozott egy 
zenés kávéhéz ügyében, amelyre kincstári közegek 
látvány osságl adót vetettek kl. Aa adókivetést a kincs-
tári közegei azon a elmen eszközölték, hogy a látvá-
ayosságl adóról szóló törvény értelmiben mindazok a 
fogyaeztásl  belylség»k, melyekben zene van, művészeti 
is varléto saánio':at mut^taak be, kötelesek látványos-
ság! adót fi'etol.  A helyiséi tu'.ajdonasára su yos büote-
téot ia róttak kl szón a címen, bogy nem tett eleget 
as adóbejelentósi kötel^xettségnek. Falebbeséz folytán 
aa Ugy a törvényszék elé teiölt, atLe'y megs«>mm!si-
t>;tte a böntetó j gyzóbenyset ás Ítéletének lod-jt-ola-
dbaa klmonc'o'.ta, bogy a zenés kávéházak ós v^ud^g-
iők c«Bk z-netdót kötelesek fltelti,  mert a látványos-
sági adi klveteae c-uk htodra a tinéB ío/yi>Bziáti 
helyiségeire vonaikoaik, ame'yet nek ezenkívül müvSsal, 
vrgy varit-tó-programja 1B vp.n. 

— Aa Erdelyreszi Mehézzegyezület saoká-
sos tavaszi mehéseetl tanfolyamat  n fo  yi ívben 
junlna 2 'ó 11 lg reedozi mrg. A 10 nap^a tatfalyam 
teljesen ingyenes, ctupén a J"lentkeaéSDÓ: 100 l«j belra-
tM dlj flieterdó  aiB dél^rissI M hátz'gy atilet pénz-
tárába C uj, S r. R'gala 16 »zám. A r^zvéte:! szándék 
legalább 5 nappul * tanfolyam  knsdbte előtt beleö-
lendő. A tanfolyamon  I á-k! réi>zt vehet korra való te-
kintet nélkB'. A 10 napot lanfo'yam  befejentévol  a hall-
gatók vizsgáznak és a Szamos Tartomány 9620 Baámu 
ínífdélye  alpján blzcnyltván^t ^ppnsk. 

HIRDETÉSEKET 
a legjutányosabb árak mellett 

felvesz 

A Csiki Lapok kiadóhivatala 

Keresünk állandó foglalkoaásra  kézlkotésben Jártas halgye-
ket. — Jó megielenésü lntel l lg«n« hölgyek előnyben 
A TflUJO  HKCORO" kézlkötökészülék megyei főképvl-
sdéte: OSEH O A B B I E L L A , női kalapszalon M-Clno 
Csíkszereda, I C. B ft-.iana-uooa  31 Hzám 2—8 

M -Ciuc város központján (Strada Duca 59. azám alatt) 
jelenleg épülő legmodernebb ház, napos. 

Május 16-ikére k i a d ó , udvarban külön é ltett csinos ház, 
vízvezetéki három szoba, konyha, kamara, fürdÖBzoba,  hosazu, 

napos, külön tornáo. 

Ugy aa osak május 15-re; félemeleten  2 szoba, konyha, kamara, 
fürdőssoba,  vízvezeték, külön kényelmea napos tornáo. 

Julius elsejére; modern két üzlethelyiség, 8 méter hosszú 
belvilág, vízvezetékkel felszerelve  (angol oloset) 

UgyBnosak julius elsejére; legmodernebb emeleti lakás. Bal-
kon, négy szol'., előszoba, konyha kamra, vízvezeték, fürdő-' 

szoba, angol oloset, zárt folyósó,  parkét. 
Érdeklődni a tulajdonosnál: '2—2 

B. Grossberg F. dlvataru üzletben, M Ciuo. 

Elveszett egy kanczáról szóló Igazolvány, mely Ktráosony 
Péter Suanj Luuaa-ío-su? (gylmesf  jlgőloki) lakói nnvrd 
volt klálr.tv-a, megtaláló kéretik, hogy a fenti  közs«gl uiöl-
járóságnak adja át. 

El  adó Mercurea-Ciuc  (Csíkszeredában),  Capitan 
Valorici  (tfargita)-uooa  26 szam alatti  lakóház, 
mely áll:  4 szoba, koaybt,  s&tóhít,  gazdasági 
épületek,  mgy veteményes kert,  gyümölcsösből. 
Felvilágosítást  ugyanott 

U U d ó »gy ciép.őazekróny Ris'.oa—Proktoa, 
ngy HofiFir  4 es kt?ián, egy nyersolaj motor 
Coiumbi i. — Sjem^slyeien tárgyalni lehot: 
Kedves Ltjod, Siindomin:C. 3-3 

Zongora-tanulók  figyelmébe!  Imets  Akosné 
zongora'.anitásit  újból megkezdte.  E/vállal  és 
biztos eredménnyel  tanit kezdőket  éi haladókat. 
Zenei  pályára előkészít.  2-2 

g M O D E L L KALAPOK 
ţ ţ t l i zapszkézt a j fonnák  oiosó 
^ á r b u , s a a t t o k l a t ^ e t i l E 
f i  V E N C Z E L T A N Á R N Í N Á L 

Ugyanott kásaftlaek  miadea-
H - nemű »Ö1 kalapok elsőrendű 
M; ' anyag keaaAadáaával. KilMik 
S ItaMkíttea a legrövidebb Idő alatt. 
Mg Merourea-Qiuo, I. 0. Bratlann (GKmaa-

i lun j -nssa llfl.  az., a BArhaa U i t i i b t z . 

X 
& K » 
A 
M 
X 
M 
M 

Uj liszt regisztereket kell vezetni április hó I  töl. 
11. száma Reg strn Spealal, sütödék, pAkek i i cukrázlák részére 
12 száma Rígistrn Hpeotal lisztrakiárak részére. 
14. számú li-glstru Speolal váminalmok részére. 
'20 száma őrlési bá'Cák. 
18 számú Knglatru Spealal minden kereskedő réatére, aki llazt-

ámsltással fogla  kozlk. 
Cifra  de afaoerl  fakereskedőknek,  uj, 1. sz. minta. 
Cifta  de afaoarl,  Iparosok és kereskedőknek, 2 ai. minta. 
Registru de doposit (Raktárkönyv) 3 sz. minta. 
Bélyegrande!ó-lapok. 
Napi nyilvántartási napló aa elhassnált bélyegekről. 
Bon de plata f&aetési  jogvsek) miaden vasarió rasiére, 

aki 50 lejuél nagyobb összegre vásárol. 
I C BaszerezhotA Váká-nál, Merourea-Cluo (Csíkszereda) 

HEGEDÜÓRAKAT 
oonssrvatoriumi módszer 
azerint, jutányosán ad: 

S P R E N O Z G I Z I , M . - O l a o . 
fltr.  I. a. Duoa (Oimnáaium-aooa) 130. 

„CBIKI LAPOK" 
Politikai, köagasdaaágl éa aaéplrodalml lap 

Eléfizetéal  ár: 
Példányonkénti ára 3 Lat. Megjelenik minden vasárnap 
Sgea» evi. x.», 16U Kélévr* , 8u 
üegyedévra . «0 - KfllfHidra  agy évia . 864 -

Wagyaroraságra 12 Pengő. 
Hlrdatéal dijak a ilcaóbban asámlttataak. 

ttéaltatok asm adatnak «teása 
Nyílttéri kBzlezatay?* dija aorobklet I.»i 2*. 

Kiadóhivatal: Meroorea-Clno. Strada I. C. Bratlann Be 

2 drb. díszes villany fiiggölámpa eladó, 
Megtekinthető: Str. Rosetti 22., Csíkszereda. 

Töltö-tollak javitását és tisztítását 
vállalja a Vákár-Aslet. 




