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Egy nagy király halála. 
A legnagyobb világhatalom, a brit 

birodalom uralkodója: V. György 
keddre virradó éjszaka, 71 éves korá-
ban meghalt. Hivatalos cimén : Nagy-
britannia és Írország királya. India 
császára annyi alattvalónak az ura, 
hogy a földkerekség  összes népessé-
géből minden negyedik ember angol 
alattvaló. De nemcsak ezért volt »nagy« 
király az elhalt uralkodó, hanem n.-gy 
volt ő valóban emberi és uralkodói 
erényeinél és képességeinél fogva  is. 
Még élete utolsó évében, a közelmúlt-
ban is, mindent elkövetett az európai 
béke megmentéseért s ezzel örökre 
beirta nevét az emberiség történetébe. 

Haláia könnyebb természetű be-
tegségből, meghűlésből (bronchitis) ke-
letkezett, de közvetlen oka annak 
szivgyöngeség volt. Jövő kedden te-
metik, a nagy uralkodót megillető 
gyászpompával és ősi szokásokon 
alapuló szertartások mellett. Temetésén 
több külföldi  államfő  ós miniszter is 
résztvesz. Romániát Miklós herceg, 
Titulescu külügyminiszter és dr. Ang-
\y*)erminiszter fogja  képviselni a 
temetésen. 

Az elhunyt angol király utóda az 
ő legidősebb fia,  a volt walesi herceg, 
aki legutóbb Magyarországon két izben 
is megfordult  s aki az angol világ-
birodalom trónját most, mint VIII. 
Eduárd, már el is foglalta. 

Nem engedték meg 
a szász népszavazást. 

Megírtuk, hogy a romániai német 
(szász) népkisebbség vezetői népsza-
vazást határoztak el a német népegy-
séghez való tartozás tárgyában. A 
népszavazás célja az lett volna, hogy 
a romániai németség egységes kisebb-
ségi politikát folytathasson,  s ne le-
gyen senkinek kedve poli tikai ka-
landorságra és renegát-pártalakitásra, 
mint ahogy a magyar kisebbségnél 
látjuk. 

A kormány azonban a népszava-
zást nem engedélyezte, s a közigaz-
gatási hatóságoknak rendelkezett, hogy 
azt mindenütt akadályozzák meg. 
Hans Ottó Roth, a németség vezére, 
a képviselőházban tiltakozott a nép 
szavazás megakadályozása ellen. 

Renegátok tragédiája. 

( A pirosEcsillaghoz! 
A nagyérdemű közönség szíves 
tudomására hozom, hngy füszer-
és csemege-üzletemet üveg és 
porcelánra kibővítettem, hol leg 
olcsóbb árban vállalok ablak-
üvegezést, tükör és képkeretezóst. 

A nagyérdemű közönség szí-
ves pártfogását kérve: N 

L é b I z s á k . 

(A Keleti Újságból vesszük át | 
szószerint ezt a cikket, mely annyira ; 
találó a mi megyénkre, mintha csak 
itt írták volna.) 

Nemzeiárulók mindig voltak, van-
nak és lesznek. Rendszerint érvénye-
sülni nem tudó politikai akarnokok, 
munkakerülők és félrecsúszott  ekzisz-
tenciák, erkölcsi érzés hiján való sem-
mirekellők és túlfűtött  hiuságukban és 
becsvágyukban megsértett emberek, 
akiket az államok, mint szükséges j 
rosszakat, alkalomadtán igénybe vesz i 
nek, de arra már nem számiihatnak, | 
hogy komolyan is vegyék őket 

Sajnos, nekünk is vannak rene 
gátjaink, akiket a magyarság csendes 
megve éssel és utálattal t»rt számon. 
Egyelőre nincs ellenük semmiféle  legá 
Iis fegyverünk.  A magyarság kisebb 
ségi Öntudata sem eléggé fejlett  még 
ahhoz, hogy a renegátjait teljesen ki 
tudja közösíteni -nemzettestéből. Sza-
badon élnek és virágoznak tehát. Ha 
az utcán találkozunk velük, s meg 
szólítanak, rendszerint ugy tüntetik fel 
magukat, mintha ők volnának a ma-
gyar nép igazi barátai és prófétái. 
Szidnak és piszkolnak minden magyar 
közületet lapjaikban, mert egyeseknek 
lap-luk is van. állandóan a magyar in 
tézményeket purifikálják,  uj kisebb" 
ségi pártokat gründolnak s el vannak 
ragadtatva minden otyan kormányin-
tézkedéstől, ami a magyarságnak fáj. 
Gratulálnak a többségi politikusoknak, 
ha az a Magyar Párt vezetősége ellen 
kirohan s mindenütt ott vannak, aho' 
mosolyogni, hajlongani és helyeselpi 
kell, jobbkezüket a szivükre teszik, 
balkezük tenyerét állandóan nyitva 
tartják, hátha — leesik valami . . . 

Sajnos, itt élnek közöttünk és 
nincs elég erőnk és bátorságunk, hogy 
ne álljunk szóba velük, ha nem tu 
dunk kitérni előlük, megrázzák a ke-
zünket és mi is kínosan fanyalgunk. 
hogy igy és amúgy, de örülünk, mi-
kor elváltunk, émelyedik a gyomrunk 
s a legközelebbi mosdónál megmos-
suk a kezünket. 

Emlékszem arra az időre, mikor 
a románság Erdélyben »kisebbség« 
volt, mint mi most, de arra is emlék-
szem — és ezt a románság dicsére 
tére mondom, — hogy ők a renegát-
jaikkal szemben olyan megvető és le-
sújtó magatartást tanúsítottak, hogy 
azok tisztességes román embert meg 
sem mertek szólítani, nem beszélve 
arról, hogy a románok valósággal ki 
közösítették msguk közül a renegá 
tokát s előttük minden ajtót bezártak. 

Most is csak felhasználják,  de 
soha meg nem becsülik őket. És sor-
suk különben is meg ven pecsételve 
Mindig kiderül, hogy sem a válasz-
tásoknál, sem más alkalmakkor nem 
használhatók, ilyenkor aztán, mint a 
kicsavart citromot, a társadalom sze-
métdombjára hajítják, ahol mélfó  he 
lyen fejezik  be dísztelen és káros sze 
replésüket. 

Második évtizede annak, hogy 
csendes szemlélődéssel figyeljük  a 
magyar renegátok szomorú működé 
sét és dísztelen pályafutását.  Hányan 
és hányan merültek fel  az ismeretlen-
ség homályából és hányan tűntek és 
pusztultak el a megvetés, magáraha-
gyatottság s a züllés mélységes pos-
ványáhan 1 

Sőt -itt említem meg azokat a jé 
hiszemü tévelygőket is, akik a ma-
gyar kisebbségi politikai egység rová-
sára akartak- uj pártokat alakítani, 

igyekeztek a politikai egységet meg-
törni, hangoztatták a román pártok 
mintájára való politikai tagozódást, 
hirdették a politikai váltógazdaságot, 
még ezek is eltűntek, meddő harcaik 
kudarcba fulladtak,  mert a román 
kormányok mindig csak annak a ki-
sebbségi pártnak a jelentőségét ismer-
ték el, — még ha annak a vezető-
sége ellen harcoltak is — melynek a 
háta mögött tömegek álltak. 

Kétségtelen, hogy politikai éle-
tünkben ezek a jelenségek nagy-
ban hozzájárultak ahhoz, hogy az itt -
é'ő magyarság politikai egysége töret-
len m8rad\ sőt idők folyamán  mind 
jobban egységessé kovácsolódott. Ma 
már renegáti szerepre csak jelenték-
telen desperádók vállalkoznak, akik-
nek kérészéletű politikai szereplésével 
nem is érdemes foglalkozni.  Az volna 
egyetlen vágyuk, hogy a nevüket az 
újságok hasábjain leírjuk. Aligha érik el 
ezt. Ezek a kinos ekzisztenciák itt-ott 
felütik  a fejüket  és a sátrukat, han-
goskodnak, gáncsoskodnak, denunci-
álnak, zuglapocskákkal próbálnak a 
jámbor vidéki magyarság közt rob-
bantani, a hatóságoknak hízelegni, 
bizonyos érdekeket kiszolgálni, de 
lidércfényre  emlékeztető életük rövid 
• v c & ^ t f f p t l f e .Q '•irr V»or — -'b *•> "* * 'J" -'o •> -
székelyeket, aztán kialszanak a mo-
csárban. (—s) 

Ipartestületi ügyek. 
— Az ipartestület közleményei. — 

F. hó 19 én zajlott le Clujon az 
országos kisipari kongresszus, amelyen 
44 iparos intézmény képviseltette ma-
gát. Jelen volt a kongresszuson. Al. 
Samoila senator, a romániai kisiparo-
sok egyesületének elnöke és Szabó 
Béni országgyűlési képviselő is. A 
tárgysorozat első pontja a Roman Va- 
ier munkaügyi államtitkár ipartörvény-
tervezetének megvitatása volt. A ter 
vezet ismertetése után két javaslat té-
tetett, Farcaş Andrei cluji ipt. elnök 
javaslata az volt, hogy nem szabad a 
tervezetet visszautasítani, annak mó-
dosítását kell kérni, a másik javasla-
tot Al. Samoila senator tette, aki 1 
és fél  órán át tartó hatalmas beszéd-
ben bírálta a törvénytervezetet, meg-
állapítván, hogy a tervezet nem jó, 
úgyannyira, hogy még tárgyalási ala-
pul sem fogadható  el. Ezért azt a ja-
vaslatot terjesztette a kongresszus elé, 
kérjék, hogy a tervezet vonassék visz-
sza és készítsenek egy olyan kisipari 
törvénytervezetet, amely kizárólag csak 
a kisiparosság részére legyen megal-
kotva. A két javaslat után heves vita 
fejlődött  ki, mig végül is több hozzá 
szólás után a kongresszus határoza-
tilag kimondotta, hogy kéri a minisz-
tert, készítsen olyan ipartörvényt, amely 
kizárólag a kisipar szabályozásával 
foglalkozik,  válassza el a kisiparosokat 
a nagyiparosoktól, valamint az ipari 
és magánvállalatok alkalmazottaitól. 
Tiltakozzék az ip?rtestü'e»ek feloszla-
tása és vagyonának kisajátítása ellen 
s ezt csak abban az esetben tartja 
megengedhetőnek, ha az ipartestületek 
helyett pz iparosok részére önálló 
önkormányzati szervezetet létesítenek. 
A kongresszuson Szabó Béni képviselő 
előbb román, majd magyar nyelven 
ismertette a braşovi ipartestület állás-

pontját, hangsúlyozva, hogy a kisebb-
ségi iparosok mindig lojálisán viselked-
tek a mindenkori kormányokkal szem-
ben. Az ipartörvény egységesítését 
szükségesnek látja, mert lehetetlenség, 
hogy egy országban négyféle  törvény 
legyen az iparosok részére. A kong-
resszus, mely d. e. fél  11 órakor kez-
dődött, d. u. 4 óráig tartott. 

Ismételten felhívjuk  iparostársaink 
figyelmét,  hogy a kereskedelmi és ipar-
ügyi minisztérium felhívása  értelmében 
alkalmazottaikat — segéd és tanonc 
— f.  évi február  1 ig az említett mi-
nisztériumhoz jelentsék be. Nyomtat-
ványok az ipartestületnél kaphatók és 
azokat díjtalanul ki is töltjük. Kérjük 
tehát iparos társainkat, hogy saját ér-
dekükben minél előbb tegyenek eleget 
a rendelkezésnek. Akik az ipartestület-
nél akarják a kimutatást megcsinálni, 
azok hozzák magukkal segédeik mun-
kakönyvét, tanoncaik szerződését és 
a munkaadó mester legutóbbi adóki-
vetésénél felvett  jegyzőkönyvet (Pro-
ces verbal.) 

Az Ipartestül t 

Iskolai büntetések. 
Megyénkben ismét tömegesen rój -

ják ki iskolai mulasztás cimén a bünte-
téseket. Poloniţa—Lengyelfalván  bün-
tetik azokat a szülőket is akiknek 
gyermekei szabályosan be vannak irva 
a felekezeti  iskolába, de az állami ta-
nító ezt nem akarja figyelembe  venni. 
Más községekben azokat a szülőket 
büntetik, akiknek 15—16 éves leány-
gyermeke, mint szolgáló van távol. 
Szükségesnek tartjuk a következő tör-
vényes szabályokat ismételten közölni. 

Az iskolakötelezettség, a hete-
dik osztály sikeres elvégzését tanusitó 
bizonyítvány megszerzéséig, vagy a 
16 ik életév betöltéséig tart. Az állami 
iskolákban az igazolatlan iskolamulasz-
tások miatt a szülőkre a bírságokat a 
tantestület veti ki 15 napon belül és 
az erről szóló listát megküldi az adó-
végrehajtónak, aki csak 20 napon be-
lül foglalhat. 

Az 1924. évi iskolatörvény 33. 
cikke értelmében a szolgálatban távol 
levő gyermek iskolamulasztásáért a 
a szülőket nem lehet büntetni, hanem 
csak a szolgálatadó gazdát. Ilyen eset-
ben a szülőkre kiszabott bírságolás 
jogtalan s az ellen felebbezni  kell. 

Ugy ezt a felebbezést,  mint min-
den más jogtalan bírságolás miatt való 
felebbezést (contestaţie) csak a fogla-
lás után és a foglalás  ellen lehet'be-'' 
adni 15 nap alatt a járásbírósághoz és 
a felebbezésssel  egyidejűleg letétbe 
kell helyezni a percepţiânâl azt az 
összeget, amelyért a foglalás  történt s 
a letéti nyugtát a felebbezéshez  kell 
csatolni, mert ellenesetben a felebbe-
zés semmis és azt figyelembe  nem 
veszik. 

Alkalmazás ! Előkelő biztosító tár-
saság üzletszerző tisztviselőket keres. 
Havi 3000 lej biztos kereset. Szakma-
beli gyakorlat nem feltétlenül  szüksé-
ges. Ajánlkozások a lap kiadóhivata-
lába, »Tisztességes kereset« jeligére 
Írandók. 

1—2 

Előfizetési  árak : 
•fféez  évre 120 leu. 
Fél évre 60 len. 
Negyed évre SO len. 
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Egy kis megyei statisztika. 
Megyénkben a gazdák száma birtoknagyság szerint a következőképpen 

oszlik meg. 
1—10 holdas 33.106, 46.725 hold területtel, 

10—20 „ 5.411, 62.079 „ 
20-100 „ 1.202, 30.346 „ 

v 100-500 „ 80, 13.296 „ 
500 holdnál nagyobb — — — — 

Összesen 39.799 152.466 hold területtel. 
Éz adatokból látható, milyen nagy a száma a törpebirtokosoknak a 

10—20 holdas kisgazdákhoz és még inkább a középbirtokosokhoz viszonyítva. 
Ezek szerint 33.106 törpebirtokos mindössze 46.725 hold szántófölddel  rendel-
kezik, egy-egy törpebirtokosra tehát átlag két hold sem esik. A 10—20 hol-
das kisgazdáknál a 10 hold körüli birtokosok vannak túlnyomó arányban, mi-
után 5.411 gazda összesen 62.079 hold szántóval rendelkezik, amiből egy gaz-
dára alig esik 11 hold szántó terület. 

Ha a megyénkben földek  nagyrészének silányabb voltát is tekintetbe 
vesszük, érthető, miért van a legtöbb kisgazda a földmivelésből  eredő jövede-
lem mellett mellékkeresetre utalva. Jogos tehát a kisgazdatársadalomnak az a 
régi kívánsága, hogy a mellékkereset (fuvarozás,  deszkaárusitás, háziipar stb.) 
után ne terheljék külön kereseti adóval. 

A kataszterek lefordítása cimén taxát 
szednek a községekben. 

Egyes községekben bizonyos ka-
taszteri munkákat kezdenek az ott 
megjelenő vállalkozó urak és pedig a 
kataszteri iveket (vagy talán a föld  -
könyveketis?)lefordítják  román nyelvre. 
Ezért a munkálatért a gazdáknak pár-
cellánKént 6 lej munkadijat és 2 lejt 
a papirért, összesen tehát 8 lejt kell 
fizetniök,  ami ujabb súlyos megterhe-
lést jelent. Van ugyanis olyan szegény 
kisgazda, akinek kevés birtoka 20—30 
párcellából áll. 

A kérdést a jogosság és a hasz-
nosság szempontjából a következőkben 
világítjuk meg. Nálunk ezidőszerint 
kataszter törvényesen nincs. Az ingat-
lanok osztályozása az úgynevezett 
adórollokban történik csoportonként. A 
községekben ugyan ma is vezetik a 
kataszteri kimutatásokat és földköny-

vet s ez gyakorlati szempontból helyes 
is. A községnek azonban nincs jrga 
az emiitett taxák kivetésére, ha azon-
ban mégis szükségesnek tartja a ro-
mán nyelvre való átfordítást,  annak 
költségeiről másképpen kell gondos-
kodnia. Legcélszerűbb, ha szerződés-
szerűig általány-összegben egyezik 
meg valamilyen vállalkozóval, amilyent 
ma az elbocsájtott tisztviselők között 
is lehet kapni. Ezek bizonyára olcsób-
ban vállalkoznak a munkálatok elvég-
zésére. Mindenhez azonban szabály-
szerű határozat kell s a munkálatokat 
olyan időben kell elrendelni, amikor 
erre pénz van, nem pedig amikor egyéb 
közterheket is alig- tud rendezni a 
kosság. 

A praidi közbirtokosság gyii-
mölcsfásitási  elhatározása. 

A gyümölcsfásitás  nagyobb mérvű 
felkarolása  érdekében az eimult 4 év 
alatt több községben történtek nagy-
jelen tősegü elhatározások a mezőgaz-
dasági kamara akciója folytán.  Most 
a Sóvidék központjának, Praid község-
nek a közbirtokossága csatlakozott és 
adta tanújelét a gyümölcstermelés fel-
karolása iránti nagy érdeklődésének. 
Ugyanis a közbirtokossági tanács és 
direktórium f.  hó 18 án tartott gyűlé-
sén, Gyerkes Mihály meghívott gyü-
mölcstermelő ismertetése és indítványa 
alapján, egyhangú határozattal kimon-
dotta : 

1. Hogy a Varga nevü egyik 
határrész területeit a hármashatár mi-
velési rendszer alól kiveszi, s arra a 
területre nézve a szabad gazdálkodás 
beállítását fogja  a közgyűlésnek java-
solni, hogy igy ezen a területen a föl-
dek tulajdonosai mentől nagyobb 
mérvű gyümölcsfásítást  végezhessenek. 

2. Példaadás és jövedelemszerzés 
céljából pedig maga a közbirtokosság 
is beállít egy 30 holdas területen egy 
szakszerűen eltervezett gyümölcsöst. 

3 Esetről-esetre megengedi a ké-
relmezőknek, hogy a halár bármelyik 
részében is területeket kikérhessenek, 
s azt bekeritve nemes gyümölcs-
fákkal,  vagy legalább beoltásra al-
kalmas vadfákkal  ültessék be. 

4. Felhívást intéz a birtokosság a 
község összes lakóihoz, hogy a ker-
tekből a vadfákat:  fenyő,  füz,  kőris, 
csere, nyárfa  stb. irtsák ki, s ezek 
helyébe, valamint az üresen álló kerti 
helyekre ültessenek gyümölcsfaoltvá-
nyokat. A nagyobb és külső területe-
ket pedig egységesen, főleg  a nagy 
piacokon legkeresettebb: Jonathán, 
Batul és Londoni Pepin téli almafélék-
kel telepítsék be. 

5. Felkéri az iskola és a felnőtt 
ifjúság  vezetőit, úgyszintén a falu  kö-
zönségét is, hogy legyen mindenki az 
ültetett gyümölcsfák  oltalmazója, gon-
dozója, s a pusztítók ellen védelmezője. 

6. Rajta lesz a közbirtokosság, hogy 
az egész község lakossága karolja fel 
a gyümölcsfásitást  és a gyümölcsvé-
delmet, hogy alakuljon ki igy egy 
egységes, egészséges közszellem ezen 
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bővebb jövedelmet igérő termelési ága-
zat érdekében. 

Eddig szól a határozat, melyhez 
nem kell bővebb magyarázat, csak el-
ismerés és buzdítás, hogy a nagyje-
lentőségű elhatározást vigyék véghez 
minél előbb. Vármegyénk többi köz-
ségeinek birtokosságai pedig kövessék 
a helyes utat mutató példaadást, mert 
ennek révén mindenhol megindulhat a 
határokban is a gyű nölcsfásitás,  sigy 
a kiadósabb jövedelemszerzés. Erre 
pedig mindenütt nagy a szükség. 

Gy. M. 

Az élet  zenéje* 
Életünk  zenéje nagy hangzavar, 
Alaphangja gyűlölködés. 
Csak  hamis akkordokkal  dolgozik r 
S amit elérhet:  szenvedés. 

Halotti  zene száll  szét a légben, 
Mi  mindennap  csak temetünk; 
Jóérzéseink  sorra kihalnak  — 
Vonaglik  lelki  életünk. 

Nagy  hangzavar életünk  zenéje, 
5 nem más. Mert  hol a sziveket 
A rút önzés uralja untalan, 
Ott zene, összhang nem lehet. 

Ahol a jóság barázdálja  fel 
A lelkek  termő  talaját, 
Ott felebaráti  szeretetből 
Születnek  uj melódiák. 

És ha majd  ez a szeráfi  zene 
Hat  mindent  dallamával  át: 
Akkor  lesz boldogság  itt a földön, 
Akkor  lesz szép s jó a világ. 

VÉGVÁRI  ISTVÁN. 

x Művirágot selyembői; *mhára", 
díszítésre stb. készít rendelésre Andres 
B.-né Benedek Elek-u. 8. Vasúti meg-
álló mellett. 8—8 

Egy régi háziúr és felesége. 
Ha számot vetek magammal és 

emlékeimben fölidézem  azt a sok ese-
ményt, amelyre hol kellemes, hol bo-
rús érzéssel futnak  vissza a gondola-
tok az eltöltött időkbe : hol és hány 
lakásnak voltam a bérlője, hány házi 
urnák voltam szerény lakója : elszorul 
a szivem. Nem is csoda 1 Ha az a 
pénz, amit a lakásért eddig fizettem, 
most együtt volna —: magam is egy 
egészen rendes háznak lehetnék bol-
dog tulajdonosa Pesten. Hol ismertem 
házigazdámat, hol nem. Különben 
erre eddig nem is gondoltam. Most 
azonban emlékezésem visszavisz a 
múltba, s megáll egy olyan »háziúr«-
nál, akire — a szokástól eltérően — 
kellemesen gondolhatok. Igaz, hogy e 
háziúrnak még a boldog békeidők-
ben : 1895 ben voltam lakója, mi-
kor még a lakó és a tulajdonos meg 
is becsülték egymást. 

Nájer bácsi s Nájer néni hamar 
megszerettek bennünket s kölcsönös 
volt a megbecsülés. Kispesten a Batty-
hiány utca 10 szám alatt a földszin-
tes ház frontját  ketten laktuk. Vagyo-
nából élő jómódú ember volt az öreg 
bácsi, fiatalabb  feleségéve),  ki nem-
régiben ment keresztül nehéz operá 
ción, aminek következményeit a sze-
gény asszony bizony később meg 
érezte. Gyermekük nem volt — s 
Lujza néni éppen ennek a hiján egész 
sereg macskát tartott, szeretete, gon-
dossága nagy részét ezekre fordította. 

Fiunk ekkor egy éves volt s az 
öregek fiatal  feleségemet  s a kis gye 
reket szeretettel vették körül. Az öreg 
bácsi éppen a sok macska miatt sokat 
panaszkodott, aminek a hátterében ott 
rejtőzött a gyermektelenség szomorú-
sága. Egy napon fegyverbe  való üres 
töltényhüvelyet talált az udvaron. 

— Nézze, lelkem — mutatta asz-
szonyomnak — csak éppen akkora 

fiam  ienne, hogy e kis apróság a 
fejére  találna, bizony milyen boldog 
lennék én! — S fanyarul  mosolygott 
utána. 

— Ha a sorstól igy adódott, meg 
kell nyugodni benne — szólt asszo-
nyom. — Az operáció után ne is gon-
doljon erre Nájer bácsi. 

A barátság szives volt köztünk s 
munkából hazatérve, sokszor láttam, 
hogy hol az öreg, hol asszonya 
sétálgatott kis fiammal  a karján, s 
akkor még én is boldog apa voltam. 
Nagyon figyelmesek  voltak kis csalá-
dommal szemben, s egymás közt 
szinte versenyeztek kis fiam  iránt ta-
núsított szeretetükkel. S a bácsinak 
csak a macskák láttán ült sötét ború 
az arcán. De nem is csoda. Lujza 
néni 6—7 macskát is tartott, ami 
mind az ő nevelése volt. Mikor kiál-
lott az ajtóba macskáit hívogatni: 

— Kis cica, nagy cica, kismama, 
nagymama, fehér  cica, kormos cica, 
tigris cica ! — az udvarról, a kertből 
a névre, a hivásra fölfigyelt  valameny-
nyi. Elcsodálkoztunk, mennyire meg-
értették a nevükön való szólítást. Va-
lóságos kultuszt űzött a jó asszony 
ez állatokkal. Mi, bármennyire állat-
barátok is voltunk, az öreg bácsit pa-
naszával megértettük. Nájer néni 
ugyanis a dolgot annyira túlzásig vitte, 
hogy minden áldott reggel öt órakor 
felkelt,  kovászt kevert, s már a reg-
gelinél kaláccsal traktálta meg jósza-
gait. A bácsi magában dúlt fult  a mé-
regtől, azonban nem szólt az asszony-
nak. Egyszer aztán olyan tanácsot 
adott élettársam titokban Nájer bácsi-
nak, ami felderítette  borús arcát. 

— Akik ugy szeretik a gyerme-
ket, mint a bácsi és a néni: vegye-
nek gyermeket örökbe; a macskából 
elég egy is a háznál, a többit el kell 
tenni láb alól. Néninek ne szóljon, 
mert nem szeretném, ha azt tudná, 
hogy én vagyok az értelmi szerző. 

Két nap múlva az öreg néni sirva 

panaszolta nekem, hogy a »nagymama 
cica« eltűnt; megint pár nap eltelté-
vel a »mama cica« tünt el, s igy 
sorra, mig csak egy macska maradt 
a háznál. Az öreg asszony kétségbe 
volt esve. 

— Néni, lelkem, ne búsuljon, — 
szólt feleségem  — majd az Isten más-
képpen fogja  kárpótolni. 

— Hát, hogyne búsulnék, drága 
lelkem, hogy szerettem az én kis cicá-
imat, az aranyosokat, a kedveseket, 
minden örömöm bennük volt. Nekem 
nincsen egy mákszemnyi sem abból, 
ami magának van, s amit ugy hívnak, 
h°gy gyermek 1 

Feleségem ezt a pillanatot alkal-
masnak találta örökbefogadási  eszmé-
jének közlésére. 

— Hát, Istenem, lehet az, édes 
csikmákiné (igy becézte asszonyomat 
jó kedvében, csiki származásomra cé-
lozva) — hát . . . hát . . . jaj te jó 
Isten ! — gyermek . . . gyermek, más 
gyermeke is lehet az enyém 1 

Sirt, nevetett. Nájer bácsi a háta 
mögött integetve hálálkodott asszo-
nyomnak, hogy ime a siker jelei mu-
tatkoznak. Azután sok tanácskozás 
folyt  a két öreg közt. Mi azonban, 
mire a dolog megérett volna, már 
Pestre hurcolkodtunk. A néni minden 
hétfőn  felkereste  családomat, sok min-
dennel kedveskedett, a régi barátság 
tartós maradt. 

Egy alkalommal izgatottan top-
pant be lakásomba, s nőmet magával 
hivta a lelencházba. A vagyoni kö 
rülmények megengedték: két tesivórt, 
egy négy éves fiút  és egy három éves 
kis lányt hozott el onnan örökbe. Az 
öregek boldogsága ezzel teljes volt. 

Most 40 év távlatából visszanézve 
is meghatódom, mikor arra a gyer-
mekszeretetre emlékszem, amely az 
öregek házánál a túlzott macskaked-
velés, s az emiatt való örökös zsör 

tölődés helyét elfoglalta.  És nem tu-
dom elfelejteni  az emberszeretetnek 
azóta sem tapasztalt annyi melegsé-
gét sem, amivel bennünket, magamat 
és családomat is, körül vettek. Ta-
vasz kezdetével — ha szép volt az 
idő — Nájer bácsi majdnem minden 
vasárnap reggel becsöngetett hozzánk, 
hogy kis családommal készüljünk fel, 
üljünk vicinálisra, mert bennünket Kis-
pesten ebéddel várnak! Mondanom 
sem kell, hogy Lujza néni lucullusi 
ebéddel fogadott,  s rendesen kedvenc 
eledeleink voltak az asztalon. Aztán 
jött a tártli: — bácsival a szép kert 
filegóriájába  huzódtunk s poharazás 
közt folyt  a kártyázás oly csekély 
alapon, hogy ha végre tíz krajcárt 
nyertem, az már nagy nyereség volt. 

A nagy szeretet és figyelmesség 
megnyilvánulása akkor érte el a tető-
pontot, mikor az ősz beálltával eljött 
a gyümölcs- és paradicsom befőzés 
ideje —ţ s a jó Lujza néni már jó 
előre kikötötte, hogy ezen dolgokat 
otthon elvégzi ő s mi csak be kell, 
hogy a holmit szállítsuk Pestre. Ez ellen 
hiábavalónak bizonyult minden tilta-
kozás, s a nagy gonddal megtöltött 
befőttes,  üvegek felirattal  ellátva ke-
rültek be kis kamránkba. Ennek a jó 
lelkű asszonynak fogadott  gyermekei 
és mi mellettünk még az a kedves 
testvér volt minden figyelme  tárgya, 
ki a nehéz operációnál segédkezett és 
betegsége alatt őt annyi figyelmesség-
gel ápolta a kórházban. Érezte a jó lé-
lek, hogy az életét az orvoson kivül 
a kedves nővérnek, s a további javu-
lást — ami nemsokára be is követ-
kezett — nekünk köszönheti. 

Ezzel a megemlékezéssel adósa 
voltam a jó Nájer bácsinak, s Lujza 
néninek. Negyven évvel ezelőtt volt 
mindez 1 Akkor még szerették egy-
mást az emberek. Azt a nagy szere-
tetet most én és családom a szenve-
dések egész kálváriájával rójjuk le 1... 

Sárosy Károly* 
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^jpongiUia 
FÁJDALOM ŰZÖ CSÚZ 
ÉS KÖSZVÉNY KENŐCS 
Oldal. hat. gerincz és 
keresztcsont fájdalom, 
szúrás szaggatás és 
lábköszvény ellen. 

Hatása csodás! 

KONCZ 
GYÓGYSZERTÁR ODOSHEÍÍJ 

CHERESTESIU 
• 

teljes kiadású ro-
mán-magyar és ma-
gyar-román-szótár, 
pomán n y e l v t a n i 
melléklettel nyom-
dánk üzletében 495 
& lejértj kapható, s 

Kellemetlen következményekbe sodorták egy vallásos 
ünnepség szerepiciit. 

Ő esztendő éjszakáján Brăduţ— 
Bardoc községben a református  hivek, 
ősi szokás szerint, mint más eszten-
dőkben is összegyűltek a templom 
előtt, búcsúztatni az ó-évet. Zsoltáro-
kat énekeltek, a gyermekek pedig a 
toronyból vallásos tárgyú verseket 
szavaltak, s az ünneplők között jelen 
voltak a csendőrök is. Ugyanekkor az 
állami iskolában Szilveszter-estét ren-
dezett Tóth Péter áll.|iskolai igazgató. 
Amikor megszólalt az éjféli  harangszó, 
Tóth Péter az Albert Tivadar adószedő, 
Máthé József  asztalos és egy soffőr 
társaságában odajött a cigányokkal a 
templom elé és elhuzatták az Imnul 
Regalt. Ezt a hivek tisztességtudóan. 
végig hallgatták, bár olyan rosszul 
húzták, hogy még a csendőrkáplár 
se tudta mindjárt felismerni.  Ezután 
azonban szerelmi nótákat rendeltek s 
a cigány húzni kezdte »Ami köztünk 
történi, az a kettőnk titka« cimü dalt. 
Ketssgfelen,  hogy ezzei nerficsak  a 
•vallásos ünnepélyt, hanem az Imnul 
Kegalt is profanizálták  s ez megboránt-
koztatta a hiveket. Albert István mé-

száros tiltakozott is a botrányokozás 
ellen, s azt mondta, hogy ezután csak 
istenes éneket lehet énekelni, itt nincs 
helye szerelmes daloknak. Közben Lá-
zár Zsiga VI. oszt. áll. iskolai tanuló 
egy verset szavalt egy cenzúrázott 
naptárból, amelyben az is benne van, 
hogy az újesztendő ünnepe előtt csá-
szárok és királyok is leveszik a fő 
vegüket. 

A vallásos szokású ünnepélyből 
kifolyólag  vizsgálat indult meg. A 
csendőrök január 20 án letartóztatták 
Albert István mészárost és Lázár Béla 
kereskedőt, a megye székhelyére ki-
sérve őket, és a községben elfogult 
oldalról azt a magyarázatot akarják 
adni a Lázár Zsiga szavalatának is, 
hogy abban Ferenc Józsefre  történt 
célzás, mert most »császár király« 
nincs. 

Biztos helyről kaptuk az informá-
ciót, hogy ez az igaz tényállás, nern^ 
pedig az, amit a türelmetlenségéről is-
mert egyik, város unkbeli román nyelvű 
újság megirt. 

H I R E i € , 

Jan 25 

Az egyesülés ünnepét pénteken 
egész Romániában a szokásos módon 
megünnepelték. Voltak ünnepélyes 
istentiszteletek, a katonaság, hivatali 
testületek, intézetek kivonulásával, is-
kolai ünnepélyeken méltatták a nap 
jelentőségét és a házakat fellobogózták. 

Időjárás-jelentés. A héten 3.9 mm. 
csapadék esett városunk környékén, 
legtöbb hullott csütörtökön, amikor 
1 négyzetméter területre 2 és félliter  ál-
dás esett. A legmelegebb nap 23 án 
volt 10°C maximummal, leghidegebb 
éjjel vasárnap volt —5°C-el. Várható 
idő:  Borús, változékony. 

Jegyzői áthelyezések. I. Imbărus  
brâdestii —fenyédi  jegyzőt, aki eddig 
mint prefectusi  titkár a prefecturán 
működött, I. G. Dúcára—Kereszturra 
helyezték át. Ugyanonnan dr. I. Reg-
neaiát Lupeni—Farkaslakára, innen I. 
Longerát Fântânele—Gyalakuta köz-
ségbe, innen Sam. Dâmboiut Brădeş  
tibe—Fenyédre. A prefecturára  pedig 
V. Popot helyezték Sűngeorgiu de Pă- 
dure—Erdőszentgyörgy községből. 

Uj orvosdoktor. A mai napon 
avatják orvosdoktorrá Jaklovszky Dé-
nest, Jaklovszky Dínes áll. iiceumi 
tanár fiát  a cluji—kolozsvári egyetemen. 
Az uj doktor, szigorlata alkalmából, a 
nőgyógyászat köréből választott tárgy-
ról irt, nyomtatásban is megjelent, ter-
jedelmes értekezést, alapos tanulmá-
nyokkal, nagyszámú szakmunka fel-

"használásával. 

Halálozás. Csikszentimrei Gergely 
Elek  dr. ügyvéd, 60 éves korában, 
városunkban f.  hó 17-ikén elhunyt. 
Régebben Gyergyóban volt jónevü 
ügyvéd, onnan települt az impérium-
változás után városunkba, ahová ro-
koni szálak is fűzték.  Felesége, gyer-
mekei és tekintélyes rokoncsaládok 
gyászolják. 

Különös közmunka. Morareni— 
Malomfalva  községben az a közmunka 
van elrendelve és meghonosítva, hogy 
az állami tanitót hét végén, szomba-
ton este vagy vasárnap reggel, sze-
kérrel Lupeni—Farkaslakára kell szál-
lítani s onnan vasárnap este ugyan-
csak szekérrel visszaszállítani. Monda-
nunk sem kell, hogy ez a közmunka, 
amely esetenként két szekeres-gazdát 
is igénybe vesz, teljesen törvénytelen. 

Egyházi adókivetés. A helybeli 
református  egyház presbitériuma ki 
vetette 1936 évre a rendes egyházi 
adót és a toronyfedél  kijavítására a 
20% os pótadót. A rendes adó a mult 
évi alapon van kivetve és arra jön a 
20% os pótadó, csak ezen évre. A 
kivetési lista a lelkészi irodában köz-
szemlére van kitéve és ott megtekint-
hető. Netáni felebbezések  február  hó 
9 én déli 12 óráig adhatók be, a lel-
készi hivatalnál. 

Ostromállapot a Nagy Domokos 
falujában. A Nagy Domokos lupenii— 
farkaslaki  biró testi sértési ügye olyan 
állapotokat teremtett a községben, 
hogy ott most 7 órán tul boltot, 
korcsmát, mindent be kell zárni, holott 
máskor 9 óráig voltak nyitva. Az 
utcán este nem szabad járkálni és 
három ember nem állhat meg beszél-
getni. Ez a törvényellenes állapot nem 
szolgálja a falu  békéjét. 

Helyesen kell elnevezni a vasúti 
állomásokat. A vasúti vezérigazgatóság 
elrendelte, hogy vizsgálják felül  az 
állomások elnevezését a Bánságban, 
mert ott nagyon sok állomás van 
ugy elnevezve, hogy az nem felel  meg 
a valóságnak, mert más a politikai köz-
ség, más a vasúti állomás, sőt más a 
postahivatal elnevezése is. Ez pedig 
zavarokra ad alkalmat. Hasonló felül-
vizsgálás helyénvaló lenne a mi me-
gyénkben is, ahol pld. a Mugeni— 
Bögöz község területén levő vasúti 
állomást Dobeninek hívják, ami egy 
sokkal távolabb fekvő  községnek a 
neve. 

A helybeli Oltáregylet harmadik 
vallásos estélyét most vasárnap, azaz 
f.  hó 26 án 8 órai tartja kezdettel a 
róm. kat. főgimn.  tornatermében. A 
fáradhatatlan  rendező hölgyek művészi 
műsor összeállításáról gondoskodtak. 
Minden katholikus testvért szeretettel 
meghív és vár a rendezőség. Az estély 
műsora a következő : 1. Vallásos ének. 
Énekli a közönség. 2. Beszédet mond: 
Labud Antal s. lelkész. 3. Zongora-
szóló. Előadja : dr. Hadnagy Károlyné. 
4. Énekel: dr. Páll Gyuláné, zongo-
rán kiséri Debreczeniné Szabó Ilus. 
5. Dialóg. Előadják: Beldovits Emil 
és Miklós József,  a Székely Dalegylet 
tagjai. 6. Khéler B. Ungarische Lust-
spiel Ouverture. Előadja a Székely 
Dalegylet szimfonikus  zenekara. Vezé-
nyel: Kiss Elek karnagy. 7. Mécs 
László költeményeiből szaval: Fehér 
Imre színművész. 18. Befejező  vallásos 
ének. Énekli a közönség. 

Mindent iparnak minősítenek. Co-
rund—Korond községben iparigazol-
ványt követelnek mindazoktól, akik 
bármi olyan kisegítő munkát végez-
nek, ami nem szoros értelemben vett 
földmives  munka. Igy a toplászokat, pa-
takmalom-tulajdonosokat stb. is az ipa-
rosok közé sorolják, még ha nem is 
az a főfoglalkozásuk  s ha bizonyos 
mesterség jellegű munkát csak elvétve 
és mellék-keresetképpen folytatnak  is. 

Nem fppen  Ufiy  volt Az erdővidéki kari-
kás gyűlésről, amelyről Réti lapja olyan nagy 
diadallal irt, mi is kaptunk tudósításokat Ezek 
szerint a karikásgyülcsen egyáltalán nem vol-
tak »tömegek« s öctuditos magyar ember ép-
pen nem vett részt a gyűlésen. Tőkés, volt 
esperes, személyesen járta be előzőleg a vidé-
ket, személyesen hivta meg a magyar papokat, 
de azok nyomban visszautasították a meghí-
vást és a gyűlésen egyikük sem vett részt Ér-
zékenyebb ember bizony a szivére venné az 
ilyen szégyenletes kudarcot. 

Egy régi ssjtcper megbocsátás-
sal ért véget. A Hargita c. lap egy 
régebbi számában politikai elvakultságra 
valló cikket irt a magyar párt mun-
kájában résztvevő magyar ügyvédek-
ről. Gönczy Gábor dr. a rágalmazásért 
pert indított a cikk miatt, amelyért a 
felelősséget  Asztalos Dénes vállalta 
magára. Az ügyben f.  hó 20-ikán volt 
a főtárgyalás.  Asztalos a törvényszék 
előtt kijelentette, hogy a cikkben fog-
lalt állitások alaptalanok, s a cikkért 
amellyel Gönczyt megsértette, sajnála-
tát fejezte  ki. Gönczy dr. kijelentette, 
hogy kész megbocsátani, mire a tör-
vényszék az eljárást megszüntette. 

Megyebál. Régi óhajtást valósit 
meg a Székely Dalegylet vezetősége, 
mikor február  22-én, szombaton este 
a »Bucureştic szálló nagytermében 
egy magas nivóju, művészi hangver-
seny keretében megrendezi az idei 
farsang  záró, nagy bálját, ahol test-
véri találkozót ad ugy az Erdővidék, 
mint a Só-, Al- és Felvidék lakossága 
egymásnak. Műsoron lesznek a leg-
klasszikusabb mestermüvek, a Székely 
Dalegylet kiváló kórusának és újon-
nan szervezett szimfónikus  zenekará-
nak előadásában, szerepelnek váro-
sunk irói, cluji művészi vendégsze-
replővel. A Székely Dalegylet ezúton 
is meghívja megyénknek igazi művé-
szeket és kulturát pártoló kedves kö-
zönségét erre a kitűnően rendezendő, 
megyei bálra, ahol majd, remélhetőleg 
sok boldogító, rózsalánc is szövődik 
vármegyénk fiatalságának  körében. 

x Meghivó. Van szerencsénk az 
odorheiui vadásztársaság tagjait f.  évi 
január hó 29-én d. u. 4 órakor a vár-
megyeház kis üléstermében megtar-
tandó közgyűlésre ezennel tisztelet-
tel meghivni. Megjegyezzük, hogy 
amennyiben ezen összehívásra a ta-
gok elegendő számban meg nem je-
lennének, ugy a következő közgyűlés 
ugyanazon helyiségben f.  ^vi február 
hó 4 én este 8 órakor, tekintet nélkül 
a megjelent tagok számára, meg fog 
tartatni. Az elnökség. 

x Kiadó lakás: 2 szoba, konyha, 
kamra, pince, kut az udvaron I Gh. 
Duca utca 12 szám. 2—3 

x Hangszerek ! Mindenféle  fúvós 
hangszereket javítok és eladásukat 
közvetítem. Strada Genăral Neculcea 
(v. Budvár-utca) 14, Odorheiu. 

LEGBIZTOSABBAN HAJT A 

HÄSHA3TO 

Tejcsarnokok 
figyelmébe! 

Vajcsomagoló papiír 
kg.- ként 95 lejért kap-
ható a Könyvnyomda 
Részv.-T. üzletében, a 
K A S S AY-bodega 

Hal ló! Hal ló! 

j a i z n o d j o f e j q o Q 

• u j o ţ i s n a e i ^ 

i 
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Szabadliceumi előadás. A mult 
vasárnap délután a Polgári Önképző 
Egylet szabadliceumán, mintegy 80 
főre  menő hallgatóság jelenlétében 
Jakó Albert róm. kath. főgimnáziumi 
tanár tartott előadást Edison korszak-
alkotó találmányairól, a technika, a 
villamosság sokféle  kihasználásának 
leleményes eszközeiről. A másfélóráig 
tartott kitűnő előadást igen nagy figye-
lemmel hallgatta a közönség. Az elő-
adás után Képiró Gyula szavalta Vá-
radi Antal >Judás« cimü költeményét, 
nagy szavalókészséggel. A hallgatóság 
nevében az előadónak és szavalónak 
Csiky Albert e. elnök mondott köszö-
netet. A legközelebbi előadás, az egy-
leti közgyűlés febr.  9 ére kitűzött idő-
pontja miatt, február  16 án lesz. 

Táncos háziestóly. A tűzoltó-bál 
elhalasztása miatt február  l-jén ren-
dezi a Székely Dalegylet műsoros 
háziestélyét saját helyiségében. Ez al-
kalommal a Székely Dalegylet házi-
asszonyai lesznek: Bucsi Dezsőné, 
Czikmántory Józsefné,  Dolvig Keresz-
télyné, Gyarmathy Istvánné, Hermann 
Oitóné, Kerestély Gyuláné, Kovács 
Lázárné és Nemes Józsefné.  Minden-
kit szívesen látnak 1 A szép műsor a 
következő számban. 

Szétszaladt egy szekér macska. 
Városunkban irtó hadjáratot rendeltek 
el a macskák ellen aval az indokkal, 
hogy veszettség ütött ki azok között. 
A gyepmesteri személyzet házról házra 
járva szedte össze a macskákat és 
szállította el a gyűjtő szekérben Egy 
asszony nem tudta elviselni kedvenc 
macskájának ezt a szomorú sorsát s 
bánatosan követte az utcán a foglyo  • 
kat vivő szekeret. Eközben egy inas-
sal találkozott, akit néhány lejes aján-
dékkal rávett, hogy a ketrec ajtaján a 
reteszt nyissa meg. A gyerek, aki 
ugylátszik szintén jó szívvel van az 
állatok iránt, ezt észrevétlenül meg is 
tette s egyszerre csak a szekérrázás-. 
tói hátravágódott a ketrec ajtaja s 
mintegy 30— 40 macska egymás he-
gyén-hátán ugorva ki a börtönből 
szaladt világgá a járókelők nem kis 
mulatságára és bizonyára a kedvenc 
macska gazdájának nagy örömére. 

Európa lakossága országok sze-
rint. Oroszország 116,047.000, Német-
ország 65,092.000, Angolország és 
Észak Írország Maltával és Gibraltárral 
46,439.900, Franciaország 41.943.900, 
Olaszország 41,145.000, Lengyelország 
31,100 000, Spanyolország 23 817.200, 
Románia 18,025.200, Csehszlovákia 
14,726.200, Jugoszlávia 13,930.000, . 
Magyarország 8,683.700, Belgium 
8,060.200, Hollandia 7,920.400, Ausz-
tria 6,722.400, Portugália 6,660,900, 
Görögország 6,204.700, Svédország 
6,141.600, Bulgária 6,006.000, Svájc 
4,066.400, Dánia a Farői-szigetekkel 
3,574 900, Finnország 3,534 400, Íror-
szág 2,972 000, Norvégia 2,810 000, 
Litvánia 2,220 100, Lettország 1.900.000, 
Esziország 1,114.900, Európai Török-
ország 1,044.300, Albánia 1,005.900, 
Danzig 407.500, Luxemburg 299.800, 
Memmel land (autonom terület) 147.000, 
Island 108.600, Monaco 25.000, San-
Marino 13.400, Lichtenstein 10.200, 
Andora 6.000, Vatikán állam 1.000.— 
Európa népei közül 215 millió római 
katholikus, 135 millió görögkeleti, 120 
millió protestáns, 10 millió zsidó és 
10 millió mohamedán. 

A kereskedelmi és iparkamara köz-
leményei (128—1936) A »Mihai Vi  
teazul« katonai iskola f.  évi február 
3 án d. e. 11 órakor saját hivatalos 
helyiségében árlejtést tart 200 gyapjú-
takaró és mintegy 15.000 lej értékű 
különféle  villanyszerelési anyag be 
szerzésére. Fel-ételek megtudhatók az 
intézeti »Comitetul şcoUr«-nâl. — 
(171 —1936) A heiyi Divizia 20. f. évi 
február  14 én d. e. 10 órakor a pa-
rancsnokság helyiségében árlejtést tart 
a helyi garnizon és katonai iskola ré 
szére 1936 ápr. 1-től 1937 március 
31 ig tartó időre szükséges hu^nemüek 
KnpoofTácóro  A «n̂ fifl  li«; feltételek  meg-

tudhatók a parancsnokságnál. — (189— 
1936) Satu-Mare városa »Luna Sät-
mărului« t rendez f. évi junius 20 tói, 
julius. 20 ig kereskedelmi-, ipari-, me-
zőgazdasági és művészeti kiállítással 
kapcsolatosan. Kiállítani akarók, vagy 
résztvenni szándékozók, mindennemű 
felvilágosításért  forduljanak  a Satu-
Mare i primăriâhoz. 

Gyümölcstermelósi konferenciák. 
A mezőgazdasági kamara tovább foly-
tatja már ismeretes gyümölcstermelési 
tanfolyamait,  viszont a Siculia gyü-
mölcstermelési és mezőgazdasági szö-
vetkezet Odorheiu is esetenként meg 
tartja a gazdasági konferenciáit  a fel 
kért hozzáértőkkel. Ilyen tanácskoz-
mány-jellegü előadássorozatot tartott 
Praid községben, a ref.  férfiszövetség 
meghívása folytán,  Gyerkes Mihály ja-
nuár hó 16—22 ig. A nappali előadá-
sokon 30—35 hallgató, az estéli órák 
alatt pedig átlag 200 hallgató vett 
részt. A gazdasági ismereteket: pro« 
paganda előadások, rendszeres konfe-
renciák. szervezett tanfolyamok  és gaz-
dasági iskolák juttatják el a néphez. 
Ilyen kisebb konferencia-előadások  tar-
tására vállalkozott a Siculia Szövet-
kezet is, melyek közül az idei első elő-
adássorozat már végbement, s az min-
denképpen a legjobban sikerült. A »Si-
culia« gazdalap most megjelent első 
száma bőven foglalkozik  e kisgazdasági 
konferenciák  mikénti szervezésével és 
megtartásával. Az első sikert kövessék 
a továbbiak 1 

x Eladó OJorheiun a katonai lak-
tanya mellett, forgalmas  helyen, csa-
ládi ház, füszerüzlettel  és kocsmával, 
engedélyekkel, öregség miatt jutányo 
san. Hirsch Dávid Odorheiu. 

Szerkesztői üzenet. 

Figyelő. Névtelen levelekre ugyan 
nem szoktunk válaszolni, de közérdek-
ről lévén szó, ezúttal kivételt teszünk. 
A kliens fogásnak  ez a módja — s a 
kliens fogás  általában — törvénybe és 
a jó erkölcsbe ütközik. Az sem vál-
toztat a dolgon, hogy a kérdéses úr 
az illetőnek apósa. Sőt éppen azért 
esik súlyosabb megítélés alá ez a sze-
rep, mert a kérdéses úr nem mint 
após, hanem mint népvezér, mint a 
kisgazdák »politikusa« tereli abba az 
irodába a klienseket. Az ügy egyéb 
ként az ügyvédi kamara fegye'mi  ha-
tósága alá tartozik s ha bizonyítékai 
vannak, ott tehet feljelentést. 

Nyilttér. 
E rovat közleményeiért a szerkesztő nem 

vállal felelősséget.  — 

Köszönetnyilvánítás. 

T.  »Minerva«  Biztosító  R. T. Cluj  
főügynöksége 

Odorheiu. 
Ezúton is hálás köszönetemet 

fejezem  ki Önöknek, hogy a decem 
ber 6 án földig  leégett csűr és istálló 
épületemben történt . tűzkáromat telje-
sen megelégedésemre becsülték meg 
és a kártérítési összeget minden le-
vonás nélkül kezeimhez ki is fizették. 

Mugeni—Bögöz, 1936 január 121 
Veres  Ferenc 
tejcsarnokos. 

Pindenféle  fotó-munkák,  úgy-
szintén, előhívás, m á s o l á s , 

nagyítás és külső felvételezés  stb. 
szakszerű és gyors kidolgozását 

vállalja a 

LÁNTZKY-DRQGUÉRIÁBAN 
Fotó-Pluhár. Előhívás ingyen. 

Ujság-
makulatura 
kapható: 

a Könyvnyomda R.-T. 
papirkereskedésóben 
12 lejért kilónként 

KONCZ GYÓGYSZERTÁR • 0D0RH EIU 

Boltos pályázat. 
A dealüli—oroszhegyi »Hangya« 

fogyasztási  és értékesítő szövetkezet 
szakképzett, garanciaképes üzletvezetőt 
keres 1936 márc. 1-jei belépéssel.  Fi-
zetés havi 500 lej, 3°/o jutalék vegyes 
áruk után, liszt után 2°/®, monopol 
áruk uíán 1%. Fü ésre évi 1500 lej. 
Lakbér 1500 lej. Üzletvilágitásra 150 
lej értékű petrofeum.  * 

Az üzlettel kapcsolatban korcsma 
is van. 

Pályázók forduljanak  a szövetke-
zet igazgatóságához Írásban vagy sze-
mélyesen. ahol bővebb felvilágosítást kaDhatnak. 

Kölnivizet, pudert, puderdo-
bozokat és minden kozme-
tikai cikket megbizható 
minőségben és j u t á n y o s 

áron a 

Lántzky-drogueriában 
szerezhet be. 

Nyári, őszi, téli cipők, 
legújabb fazonok, köz-
ismerten jó kidolgozás, 
megbízható jó minőség, 
versenyképes szabott 

árak 

BÁNCS cipöüzleté-
ben, 

ahol Dermata-cipők is ál landóan kaphatók. 

Varrónők, női « férfi-
szabók figyelmébe! 

Női és férfi-divatnapok 
nyomdánk üzletében 

n a g y választékban kap-
hatók, 2 0 , 5 0 , 180, 3 4 0 
lejért . 

Schöne W i e n e r i n , Star, 
L o n d o n fctyles,  Reeord , 
Distfnetion,  Pár i s i ö i -
vat, I / É l é g a n e e Féni i -
n ine stb. 


