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K l a é ó h l v a t a l : 
Tákái könyv- és paplrkerea-
kedéae Cal kasered án, hová 
a hiidatf  Mk kral éa aléfiaa-
lial dl)ak tUn kaldendék. 
1(7« siáa áia Lal I.— CSÍKI LAPOK 

POLITIKAI, KÖZGAZDA8AGI ÉS TARSADALMI HETILAP. 

•lMaetéel ávi 
Egéaa évra Lal 100.-
Félévre . B0. -
Negyedévre , 40.— 
KsliOldre egy érre . «40,-

Hlrdetésl dijak a leg-
oloaóbban számíttatnak. 

Kémlraiok nem adaknak vlaaia 
Nyílttéri kSileményak 
dija aoronklnt Lal 25.— 

W«C)elealk minden vaaáiaap 

Ne bántsd a máséti 
U j a b b h a d j á r a t a z e g y k o r i 
r o m . k a t h . s t á t u s e l l e n . 

E g y r o m á n lap é r d e k e s be leszó lása . 
Mint ismereten, as a vita, amely as állam és a 

rém. kath. Btátns köaött vagyonjogi és vagyonkeaelÓBi 
tekintetben felmerült  — a Romai Egyezménnyel (.Acor-
dai dela Roma") végződött. Ezt aa egyezményt — mely 
a Szentszék és Rom«oia közötti konkordátumnak ki-
egészítő része — 1932 évi május hó 30 án kötötték 
Romiban: Rouánla királya nevében Pop Valér igaz-, 
aágügyminlszter, a Vatikán részéről P°ceili blbornok-
államtitk&r Írták alá; nemsokára megjelent an a Mo 
nltorui Oficial-ban  is, min-k következtében jogerőre 
emeiked it. Az egyezméiy értelmében az Erdélyi Róm. 
Kath, Státus átalalul az alba íu ial latin szertanasu 
egyházmegye sz^rvavé s az „Alb»-Iiilia-I Latin szer-
tartású Katholikus ijţyhâzmegye T^nscsa" elnevezést 
fogja  viselni Mindazon javak, amelyek a státus birto-
kában és keaeléBe alatt állottak, egyházi jellegű javak 
ÓB eredeti rendeltetésüknek megfelelően  fognak  fel-
használtatni, kizárólag csak az alba-iullal lat. saertar-
tásu kath. egyházmegye területén. Az egykori státus 
tanácsadó közreműködése mellett a mindenkori erdelyi 
lat. szertartású püspök k»z«II a régi kath. státus va-
gyonát. Az 1620 és 1521. canon Baerint a püspök 
köteles az egyházmegye javainak kezelésénél aa Egy-
házmegyei Tanács segédkeaését Igénybe venni B intéz 
kedéselnek megtétele előtt őt meghallgatni. 

Mindenki azt h'h»tte, hogy aa egyezménnyel 
— melyet a státus varyona elleni hazug vádakkal és 
rágalmakkal teli hajsza e őrött m°g — ez a kinos pör 
végleg lezáródik. Nem igy történt. Mert c<aku*yat> 
igaznak blzonvu't a közmondás: hogv „as ördög nem 
alszik". J -len esetben ez a felette  éber ördög egye-
temi tanári állást viael és Uoisifor  Ghtlunnk hivjak 
P volt a rA<jl H<ls?ánaV la a sanrzői» AB fóraozgatéia. 
Nem coda, ha az u. n. moral ins*nity — erkölcs' 
meghibbanta — jut eszünkbe, mikor látjuk, hogy v la-
kit as olhatatlan kapzsiságnak és gyűlöletnek ilyen 
végletes saanvedMve fttt.  Midőn látta, bogy a római 
egv»suiény következtében a biztosra vett aaákmány 
k'c u<zik k'irmei közül u ;, féktelen  hsjazát indított a 
atá'ut ellen, azzal a cállal. hogy az Egyezményt ér-
vénytelennek mondják ki s lgv rátehesse kezet av 
áhított vagyonra. Könyveket, röpiratokat ir!, a Bajié-
ban uszító cikkeket helyezett el, legutóbb sok ezer 
jámbor román fildmivesnnk  aláirásét szedte Össze, 
számtalanszor zörgetett a kormánvok aijtBján — egy-
szóval megmozgatott eget-földet,  bogy célját elerheBse. 

Étnek a lázas harciak miberlétét és módszereit 
érdekesen világítja meg a „F»ruJ Ncu'  bu'sareati 
lapnak két, a kérdéssel foglalkozó  cikke, melyekei 
szószerinti fordításban  itt közlünk: 

A .Farul Nou' f-bruár  hó 3 Iki száma .560000 
aláírás*  elmen ezeket írja: 

.A V-.tikánnal kötött egyezmény felbontására 
akadt ember, aki nem kímélte a táradságot és viselte 
a költségeket, amikor félmilliós  felül  gyűjtött aláírást; 
még egy kevés reklám és — amint az .Uiiversul* 
mondja — ami Aatást keltő  népszavazásunk jóval 
felülmúlta  volna S«arl németekét. 

Megérdem'l tehát, hogy közelebbről megismerjük 
a módot éB a cált, amelyért ezt az annyira hatáBtkeltó 
népszavazást rendezték. 

D-t előazör egv kérdés: Miért kell tömegeket 
felizgatni  ÓB százezrekre menő aláírást összegyűjteni 
akkor, ha aa elérendő cél igazságos, amit az igozság-
Bsolgáltatáa a törvény nevében magától blzosit? 

Valóaainű, hogy az igazsAg'zo gáltatás las»u lép-
tekkel ha!ad és Itten erős érdekek forognak  kockán. 

Csakhogy akkor, amikor szenvedélyes propagan-
dát űznek olyan érdekekért, amelyek nem igazak, 
köztudomá-u, hogy a misztifikációk  tömege, majdnem 
felelőtlenül  folyik,  mint a részeg ember bűnözése. 

Igy ami esetünkben la aat állították, bogy a Vati-
kánnal kötött egyezmény aa erdé yi katbo'lkusoknak 
egyháaellenes és autonom szervezetet ed, óriási va-
gyonokat biztosit számukra, amelyek nem llletík meg. 
bogy a Vatikánnal kötött egyezmény ellenőrzés nélküli 
használa'ukat teszi lehetővé román ellenes és revizio-
nista célokra, hogy egysaóval eazel aa egyezménnyel 
Pop Valér a románok vagyonát a római katholikus 
Státus keaeibe juttatta, amely Irredenta magyar szer 
veaet. 

Mindeat a sok valótlanságot nem kell lelepleanl, 
mert a f jntl  állítások aa uto'só betűig teljesen valót-
lanok, csupán közölni kell fac  — slmilékben (haron-
má'ban) es a maga egéssében a Vatikáni rgy^amény 
Baövegét, amelynek köaléaét ellenségei minden elő-
vlgyáaattal igyekeatek elkerülni. 

És mégla eaeket a nyilvánvaló mlsatifikációkat 
2000 templomban prédikálták kl és igy kapták az 
öregeknek reBaketeg betűivel, az asszonyoknak tollhoa 
nem szokott kezével éa a fiatalok  energikus vonásai-
val Irt 560.000 aláírását. 

Nyilvánvaló, hogy egyetlen ilyen aláíró aem 
olvasta a Vatikánnal kötött szerződéi Baövegét ÓB ennél 
fogva  nincs is más hibájuk — ha hibának lehet ezt 
mondani — caak BZ, hogy hallgattak lelkipásztoraikra 

De felvetjük  a kérdéBt: sz erdélyi metropolita 
és Román ortodox testvériség elnöke, Puecariu S xtl, 
akik eaekkel aa aláiráaokka! aa orsaág mioiizterelnö-
kéhea mentek, ők aem olvaBták az egyezmenyt? Ha 
pedig olvasták, nem feltek  attól, hogy megveri az 
I ten? Feltéve, hogy hisznek a természetfölötti  vi-
lagban. ^ r * 

Most lássuk céljukat ie. Kettős éB világos: pénz-
beli  éa  politikai.  A penzbe.it maguk az alairók mond-
jak meg: hogy magukévá tegyek a katbolikusok, 
.óriási" (?) vagyonait; a pol.tikait szintén az .Univer-
>u." adja tudomásunkra: hogy Pop Valér ne aatrez-
hease meg Erdelyben a liberális elnökseget. 

Ami Pop Valér elnökségét illeti, a fáradság  hiába-
való, mert aa Ilyen kérdésekben köztndomátu, külö-
nösen egy idő óta, hogy ná unk nem a nep, hanem az 
istenek határosnak. Ami a k^tholltus Státust és regebb 
általa keaelt vagyonokat Illeti, a Vatikáni egyezmény 
esetleges megsemmisítésével nem történnék egyeb, 
mint ami a francia  közmondásban van, hogv nyiit 
ajtókat törnének be, mert B Státust éppen a Vatikán-
nal kötött egyezmény szüntmte meg; erősen elkívánt 
vagyonát p-dlg maga ls od«Ítéli annak, aki e vagyon-
nak jogos tulajdonosa. Azer. ismételjük, hogy legjobb 
esetben nyitott kapukat tön ek be, mert az „Egyez-
mény" eltépésével a erőszakos, egyoldalú geBBtus alkal-
mazásával, a külügyminisztérium jogi tanscsának 
fi<yelmeatetése  szerint is, . ok eB nagy kellemetlen-
ségnek tesszük kl magunkai. 

A m á s o d i k c ikk . 
A fenti  lap február  17-ikl Bzáma veaércikkben 

foglalkozik  a Status vagyonának elvételet célzó 
törekvésekkel e címen: Ofensiva  demagogiei  — 
.4 demagógia  timadiaa. 

Az aiba-iulial katholikus Egyházmegye, mint az 
orBzágnak majdnem minden katho ikus egyházmegyéje, 
legyen az latin, vagy görög Bzertartásu, valamint a 
aem katholikuB püspökségek is. magáénak mondhat 
néhány alapot es alapítványt, amelyek kulturális, egy-
házi és közjótékonysági celt szolgálnak, egyetemes 
-<gybázunk hivatasának megfelelően.  Ezeket az alapo 
kat és alapítványokat, amelyeknek reáHs ériekét az 
agrárreform  tetemesen leapasztotta, 1867 'ői 1932 ig 
megszakitas nélkül az Egyházmegye „S>atun catuoli-
CUM" szervével kezelte, amely a p»psag képviselőiből 
as a világiakból állott, azóta pedig, a román állán nak 
•i Szentszékkel kötött egyeBBege után, az Egyház-
megyei TanácB. 

Az említett alapok és alapítványok sok, Idegesítő, 
álmatlan éjsaakát okoztak, az erdeiyl ortodexirmus 
egyes atlétáinak, akiknek tipikus képviselője, a c uji 
pedagógiai egyetemi tanár, Qhibu O úsifor.  Ez az ur 
egy 12 évvel ezelőtt megjelent kónyveben, anHyet 
a kuliu'mlnlsztérium pénzen, tehát mindnyájunk pénzén 
adott kl, parancsolóan követelte az erdélyi vallási 
állapotok revízióját. AB államnak közbe kell lépnie 
és „Igazságot" kell CBlnálnia, el kell vennie onnan. 
»hol van és sdria kell azoknak, akiknek „oircsen". 
Ha B tfrökök  1453 han a konstantinápolyi Széni Z ófl* 
'emp'otrot török m> esetté változtathatták át. nn-rtne 
'udoá a román állam Is a C ui főterén  álló katbolikus 
Sz<nt Mihály templomot or odex k»ted>állssá változ-
tatni? M ért lettek volna a török etultsnnak nagyobb 
jogai, mint Nagyroménia kormányénak ? S miért ne 
lehetne azt a néhány nyomorult katholikus alapítványt 
és aa agrárreform  által már megnyirbált katholikus 
birtokot az „uralkodó egyháznak* adni, hlaaen aaért 
.uralkodó?" 

Természetesen a kormányok, amelyeknek BB 
összes felekezetek  érdekeit képvlselniök kell, nem 
•lettek eleget tenni n clujl pedagógus kívánalmainak. 
Ghilu Oiisifor  ur azonban tevékeny ember. M*girta 
második könyvét, a harmadikat la. A cikkeknek, emlék-
iratoknak, referátumoknak,  Itthoni éa külföldi  utazá-
sainak, közbenjárásainak és nyomatékos kéreteinek 
kezdve Rómától egészen Genfig,  a kulturmlnlsatérium-
tól a külügyminisztériumig véget nem érő aora követ-
kezett. És az emberek mégsem mozdultak meg. N jm 
mozdul.ak meg aa*rt, mert BB összes felelős  állami 
köaegek, akik saját fejükkel  gondolkoanak éB saját 
lábukon járnak, mind eladták magukat a magyarok-
nak, öntudatlan árulói a haza éB a nemzet magasabb 
érdekelnek. 

Csak a fáradhatatlan  psdagógus öntudatos hazafi, 
aki nem adta el magát és megértője az állam maga-
sabb Bzempontu érdekelnek ÓB BZ Ő uralkodó egyházá-
nak, egy ember tehát, akinek élete tántorlthatlanul 
hazafias,  nemzeti éa ortodox. 

Aa ebben aa irányban .lovagoló" Ghlbu O.-nak 
mégis volt egy sikere. A Jorga-kormány 1932 ben aa 
»kkori éa mostani igazságügyminisztert, Pop Valért 
Rómába küldte, derítsen világot és tegyen pontot b 
katholikus Státus és alapjainak B alapítványainak 
ügyére. Eanek a kű'detésnek az eredménye a .Római 
egyezmény•  volt, amely azóta híressé vált. Mi van 
ebben az egyezségben? AB, hogy az Egyházmegye 
alapjai és alapítványai továhbra ia az ő tulajdonában 
ea kezelésében maradnak. Ha azonban bebizonyosodik 
az, hogy azoknak ku'turália rendeltetésük van, tehát 
nincB felekezeti  jellegük, a román állam tulajdonába 
és kezelésébe mennek át; ha bebizonyosodik az, hogy 
egyetemes katholikus rendeltetésük van — Bzertartáal 
jelleg nélkül — akkor a latin Baertartá'uaknak és BB 
egyesült románoknak közöa tulajdonát fogják  képezni. 

Mi lett volna a c'ujl pedagógus haz a fi  aB feladata 
ezen egyezmény megkötése után? 

1. Hogy bebizonyítsa - dokumentumokkal bizo-
nyítsa be — hogy a vitás alapoknak éa alapítványok-
nak nincsen katbolikus rendeltetése, ami aa adomány-
levelekből ÓB BZ alapitéiratokból volna megállapítható, 
hanem egyetemes ku turáliB rendeltetése — mondjuk 
bizonyítékokkal — nem pedig Inzultusokkal, melyek 
lehetnek testes kötetek a még aem bizonyítanak egye-
bet aaenvedélynél éa gyengeségnél. 

De mit tett és mit tesa a fáradhatatlan  Oaiatfor 
ezen tiszta és minden kétséget kizáró jogi helyzettel 
szemben? Kizönséges és veszedelmes demagóggá 
válik 1 As ortodox >k közt népszavazást rendez. Ksrdő-
iveken az egyszerű falusi  parasztoknak arra kellett 
feleletet  admok, hogy az említett javak a .magyar 
katholituioit' kezén maradjanak-e, vagy pedig aa 
„ortodox româno!:-;'' îogycatk. A fclelei3t  előra lohet-t 
latnl, mert mit felelhettek  volna egyebet a jámbor 
hivők, mint amit feleltek?  U<y hírlik, hogy 560000 
iiyen szavazatot gyűjtöttek össze. Nngyon csodálko-
zunk I Azt hittük volna, hogy legalább 5 milliót fog-
nak öBBzeaaedni. M-rt hát a román ortodoxia nagyon 
gazdag hívőkben éa nem értjük, miért kérdeztek meg 
csak Ilyen kevés embert. K»rjük a népszavazás kiegé-
-zltésM I Másképp megaértódik a nép. A nép nemcsak 
560000 egyénből áll. A nevetségesség Így biaonyára 
teljes es megsemmisítő volna, mert semmi Bem öl ugy 
mint ea. 

Gbibu Oalsiforon  nem csodálkozunk; tudjuk kl 
ő és mire kepes. De szerfelett  csodalkoiunk a kii Unó 
egyetemi tanaron es aksdemlstán, Puscariu S x il-en, 
akit ortodox testvéri szövetségi elnöki áliáBa abba a 
kényes helyzetbe hozott, bogy ő, a műveltség és lelki 
fiiomság  embere, Bza>sdjon hóna alatt az aláírások 
kötetevel — mint valami érdemes ereklyékkel — a 
kamarától aa elnökségbe?, a kultusztól B külügyhöz. 
Ez talalhat O ii» for  urltoz. de Bemmiképpsa sem a 
fisom  tudrtshor, Pu-cariu S-x il-hez. Egy ilyen dema-
gógikus eff^nziva  más tulajdonságokat kiván, amelyek, 
meg vagyunk győzővé, benne nincsenek meg. * • 

• 
E két tárgyilagos közlemény minden magyarázat 

télkttl is eleget mond. Ciak annyit fdzünk  hozzá, amit 
éppsn három évvel ezelőtt — a hajsza első fellobba-
násakor — vármegyénk több mint százezernyi kat. 
néps ünnepélyes tiltakozásképpen kifejeiésre  juttatott 
a amit az élen Irtunk: ne bántsd  a misét!  Az a 
vagyon az isteni és emberi törvények szerint a miénk, 
erdélyi magyar katholikusoké. Ez a tudat a támadá-
Bok lavlrájábau 1b nyugodtságot ad nekünk. Igaa 
ügyünk adta nyugodtBágunk mélységes komolyságával 
üzenünk még valamit aa ádás ellenségnek: a morállá 
lemer u n. égbekiáltó bűnöket; ezek egyike, ha valaki 
elvonja a munkások megérdemelt bérét. Milyen bünt 
követ el BB, aki — bár maga bőségben úszik, mégla 
kl akarja venni kolduasá tett magyar munkások éa 
gyermekek keaéből aa utolaó száraz kenyeret? Van 
erkölcsi világrend ÓB van — Nemesis. Nem jó kihívni 
eat a — Nemesist I —t. 

( Megérkeztek 
az 1935 t í p u s a 

• BATÉRIÁS ÉS HÁLÓZATI RÁDIÓK 
É ffESOŞBS  8 A K & Q & 
• r á d l ó - M z l o t , ^ I s r c t axeeL-Clv i c . 
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IlöMetek az 1935-36. éti aflóMéseto. 
(K...) Aa adóbevallások végBŐ határidejét a pénzügy-

minisztérium febrnár  hó 28 lkában állapította meg, d<-
aa adókivetési előmunkálatok már megindultak. Majd-
nem aa összes vidéki ujaágok különféle  hireket hói-
nak a könyvvizsgálatokról, amelyek ezeket az adó-
kivetési munkálatokat volnának hivatottak alátá 
maaztanl. 

Szükségesnek tartjuk a kereskedőket és Iparoso-
kat felvilágosítani  a könyveket Illetőleg, bár valahogy 
ujy vagyunk eszel a kérdéssel, hogy a könyvvezetési 
kötelezettségnek gyakorlati hasznát legfeljebb  a kincs-
tár látja s az Is caak akkor, ba előnyös  adatokat 
tartalmat  az 6 részére  — mlg a könyvvezetésre 
kötelezeti iparos vagy kereskedő a könyvvezetésnek 
rendszerint csak kárát látja, de sohasem hasznát. 

Tudunk eseteket, mikor egy szövetkezet vagy 
vállalat Bsáa-Bzáaalékosan tökéletes éa pontos könyve 
Iţet vezetett éB még sem vette a kincstár figyelembe. 
Es tudunk eseteket, amikor az ugyatcsak abszolút 
poatossaggal vezetett könyvek adatain felépült  mérle-
get Ujyan elfogadta  a kincstár, de a mérlegben kimu-
tatott deűoitet  mégis súlyos százezreket kitevő tiszta-
jővadelmre  tudta átbüvészkedoi. 

A kereskedelmi könyvekkel ugy van az adófizető 
polgár, mint a bevallások. Ugy az egyiket, mint a 
masikot a kincstár szigorúan megkövetelik az adó-
fizető  polgároktól, de figyelembe  csak akkor veszik, 
ha azokkal aa adózó polgáron lebet ütni. 

A végrehajtási utasításoknak és rendeleteknek 
egész Bora iatoit már napvilágot, amelyek mind arra 
utasítják az adókivető közegeket, hogy a minimális 
követelményeknek megfelelőleg  vezetett könyveket az 
adóziveteseznel figyelembe  kell venni, BŐI a táblai 
dönteaek egész tömege helyezkedik erre az álláspontra 
a kincstári aozegek önkénykedéselvel szemben, m«giB 
megy minden ugy, mint eddig, mert ezeket az utasi-
tásókat, rendeleteket 6B döntéseket a kincstári közegek 
nem veszik komolyan. Nagyon jól tudják, hogy ha az 
adókivetéseket iranyitó legfőbb  szervnek ez BZ eljárá-
suk nem voina kedves, büntetlenül nem maradhatnának 
az ellenkező eljárások, de mert látják és tudják, hogy 
a szepen hangzó utasítások és rendeletek be nem tar-
tásáért eddig egyetlen tisztviselőnek még a hajaszála 
sem görbült meg, — nagyon természetes, bogy eddigi 
eljarabuk megváitozlatásara komoly okokat nem látnak 
fenforognl. 

Érthető ezen tapasztalati tények után, hogy a 
könyvvezetésre kötelezett adtfizető  polgárok nem lát-
ják komoly aUpjat a könyvvezetésnek s természetesen 
annaa pontos es lelkiismeretes vezetésére nem is for-
dítanak gondot. Miért? goodoják, hiszen maguk B 
kincstári közegek adjak ezen eljáráshoz az Impulzust 
azzal, hogy a vezetett könyveket figyelembe  nem ve-
szik, vagy legfeljebb  akkor éB ugy veszik figyelembe, 
ha azokkal az adózó polgárt a kincBtárral szemben 
hátrányosabb helyzetbe lehet szorítani. 

Meg vagyunk győződve, hogy ha a kormány 
minden korlátozás ueiküi kimondana, hogy a minimális 
követeimenyeknek megfelelőleg  vezetett ker-skedelmi 
könyvek az adókivetéseknél szigorúan  figyelembe 
veendői s minden ellenkező eljárást szigorúan  meg 
IB toroina, — de ugyanakkor azt la kimondaná, hogy 
a bebizonyosodott valótlan könyvelési adatok* rt at 
üzlet bezárása, sulyojabb esetekért, elzárás ÍB jar — 
bizonyára mindenki igyekeznek pontos könyvetet ve 
aetni, mert egyrészt meg volna győződve annak gya-
koriali hasznosságaroi, másreszt kétszer is meggon-
dolna, hogy erdemes volna-e a megtévesztő adatokért 
vállalni aa üzletbezárás veszedelmét, vagy éppen e 
szabadságvesztést. 

Míg a helyzet ideérik, addig mást nem tanácsol-
hatnak polgártársainknak, mint a jelenleg fennálló  tör-
vényekbea való alkalmazkodást. Ezek a törvények és 
rendeletek összesűrítve a következők: 

1. Az egyenes adótörvény 105. g ánzk b) pontja 
szerint minden adózó könyvelt, számláit, szerződéseit 
és egyab olyan iratait, melyekből nagyobb jövedelem 
állapitoató meg, mint ami megállaplttatott, köteles e 
kincatar közegeinek előmutatni és a kért falvi'ágosl 
tánokat megadni. Akik ezeket megtagadják, egyen'B 
adójút Vj-val felérő  bírsággal sújtatnak. Ugyanezen 
törvény 105. szakaszának g) ponija szerint mindazon 
kereskedők  éa iparosok,  akik kereskedelmi könyve 
ket nem tartanak,  kereskedelmi  adójukkal  egyenlő 
őtszegú  bírsággal  sújthatok.  Ea a bírság azonban 
nem alkalmazható a kiskereaktdőkre és kisiparosokra. 
h.1 1932 evi december bó 31-én hozott fent  űzési és 
forgalmiado-törveny  84. § a szerint kiskereskedő az, 
akinek megadózható évi jövedelme nem éri el e 
155 ezer lejt.  mig klslpaios az, aki 5 lóerőnél  na-
gyobb energiát nem használ és legfeljebb  7 mun! ássál 
dolgozik. Nem esnek ezen kedvezmény  alá azok az 
iparosok,  akik saját  házuknál  dolgozó  munkások-
nak adják  ki a munkát. 

Aa egyeneBadótörvény 106 §-ának b) pontja sze-
rint azok a kereskedők és Ipnro ok, akik jóllehet ve 
aetnek könyveket, de atoi  bemutatását megtagadják 
B azokat a klnctári közegek batáridőhöz kötött írásbeli 
felhívására  sem mutatják elő, ezen írásbeli felhívás 
kézbesítésétől számított mindennapi  késedelemért 
600—1000 Lejig  terjedhető pénzbírsággal büntétbeók 
Végül azon személyek,  akik a jövedelem megáll' pl 
tásáhos a kincstári közegek által kért Írásbeli dolu 
mentumok 10 napon belőll előmutatását elmulasztják, 
10.000 lej birsággal sújtatnak. 

BaekbAl minden érdekelt tlsstán láthatja, hogy 
a kincstárnak éppen elegendő eszköz áll rendelkezé-

sére arra a célra, hogy polgárait egyrészt könyvek-
veretésére, másrészt a könyvek éB egyéb dokumentu-
mok előmutatáaára kényszerítse. Ml tehát csak azt 
ajánlhatjuk, hogy mindenki Igyekezzék alkalmazkodni 
a törvény rendelkezéseihez, mert az ellenszegüléssel 
járó pénzbüntetések messal felülmaijak  aat aa 
öaaaaget, ami t a legrosszabb esetben adóba 
kellene fizetni.  Nem a j tn i a tos a mel lékutakon 
való j a ras sem, m e r t m a r számtalanszor be 
igaaolódott , hogy e r re ia keservesen ea r end 
aaeresen ráfizettek  a .ferefaragók",  Legjobb éB 
legbiztosabb az egyenes ut... 

Részt venyen-e dalárdánk: az országos dalversenyen. 
A helybeli Dal- éa Zeneegyesület igazgatósága Dr. 

Búzás Márton elnökletével iolyó évi február  hú 15-én vá-
lasztmányi ülést tartott. A tárgysorozat egyik legfontosabb 
ügye az orazágoa dalos versenyre való meghívás. A Itomá-
niai Magyar Daloaazövetaég folyó  évi junius hó 29—30-án 
Targu-Mureaen tartja meg a magyar dalnak ezt a nagy 
ünnepét, amelyre a helybeli Dalosegyesületet mint az orszá-
gos daloa szervezetnek egyik legrégibb ia leglelkesebb 
tagját megbivták. 

Kultur gondolkozással, a dalnak szeretetével a fel-
vetett kérdésre csak az lehet a válasz, hogy a dalárdánk-
nak a romániai magyar dalnak erről a megmozdulásáról nem 
szabad elmaradnia. 

Tisztelünk és megbecsülünk minden kulturmunkát. 
Nem vitás azonban, hogy ezek közül legtöbb érték abban 
van, amely a dalunk intézményes ápolásában adott kapcso-
kat miteli és amely a dalunkat építgeti a testvéri össze-
iogás, együttérzés elmélyülése felé. 

Valamikor ebben az elgondolásban lüktető dalos élet 
folyt  e város l'alai között. Jó volt tudni, hogy volt egy 
kis dalossziget, ahol legalább 80—40 ember szerette 
egymáBt. Többet soha nem lehetett ebben a daloskulturát 
olyan félvállról  kezelő városunkban összehozni akármilyeu 
nagy és elhatározó rohamot is intézett a dalárda a jóhangu 
emberek ellen. De azok a kevesek, akiket hevített a dalunk 
szeretete, azok 1926-bau országosan is első helyet biztosí-
tottak városuuk zenei életének. 

1920 óta a helybeli Dal- és Zeneegyesület mondhat-
juk egészen kikapcsolódott a Iioinániai Magyar Dalosszö-
vetség munkájából. 19211 óta egyetlen dalosversenyen nem 
vesz részt. Bár átszervezett lilbarmouikus zenekarával faj-
súlyos és egy kisváros zenekultúrájának dicsfiségére  szol-
gáló munkát végez az egyeBÜlet, de tökéletesen meghalt 
benne a dalárda jelleg és dalosszervező munka. 

Tovább nem mehet ez igy. Ha pillanatnyira is lel 
kell támasztani a dalos életet. S erre legjobb alkalom a 
juniusi országos dalosverseny. 

Dalárdánkat erre a nagy eseményre újra kell szer-
vezni a a romániai magyar úaitl&k 'jnniusi országos talál-
kozóján újra meg kell szólaltatni a tiz éve elnémult dalunkat. 

A Dal- és Zeueegyesület igazgatöválasztmánya ugy 
érezte, hogy a magyar dallal szembeni kötelessége mindent 
elkövetni, hogy a juniusi dalos versenyen az egyesület részt 
vegyen. Éppen ezért elhatározta, hogy az egyesület vegyes-
karát megszervezi s azzal a dalosversenyre benevez. 

Elsősorban pedig szeretettel fordul  városunk közön-
ségéhez és kéri fogadja  megértéssel, jólélekkel ezt az elha-
tározást. A magyar dalnak országos találkozásáról van szó. 
A szervezés munkáját tehát támogassa miBdenki, akiuek áz 
Isten hangot és dalos szivet adott. Ne zárkózzanak el a 
dalárdában való énekeléstöl éppen a legképzettebb hang-
jaink, hanem hozzák oda tehetségüket, hogy művészi szin-
vonalat adhassunk a versenyre iudtiló egyesületünknek. 

Abban a reményben forduluuk  közönségünkhöz, hogy 
sehonnan visszautasítás nem ér és mindenki egyforma  lel-
kesedéssel meghozza a maga áldozatát, a versenyre induló 
dalárdánk megszervezése,|eredményes munkát biztositó össze-
tétele éB versenyképességének megteremtése iránt. Hisszük, 
hogy a dalárdánk részéről beiaditott szervezd munkát egész 
társadalmunk szeretettel togadja. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
A hétfői  minisztertanács  elhatározta, hogy 

az állami költségvetést vegervényesen lOVo-kal 
csökkenteni fogja.  Eizel szemben Angbeleecu 
közoktatásügyi miniszter kijelentette, hogy a 
költségvetést valóban két milliárd lejjel c ök-
kenteni fogják,  6 azonban a közoktatásügyi tár 
cára eső tiz százalek leszállítását a legjobb 
akarat mellett sem tudja keresztülvinni. — Pe-
dig akármennyire fontos  a közoktatásügye, 
mf-gis  csak egyformán  kell elviselni a költség-
vetés csökkentésével járó áldozatokat. Anghe-
leecu tanítói aa úgyis éppen elég kiváltságot 
elveznek ma is. Nem lehet ezt a privilégiumot 
tovább fokozni  az ország nem tanitó polgárai 
nak bőrére. 

A román külügyminisztérium  nevében 
a parlamentben kije enteite egyik interpeiia 
cióra Savel fUduleecu,  hogy a magyar külügy-
minisztérium román áliampn'gáraágu kisebbeé-
gek érdekében a kormánynál nem interveniál 
hat, vagy ha teszi, azt figyelembe  venni nem 
lehet, mert küiföldi  államok követségei román 
alattvalók érdekében nem interveniálhatnak. 

Beverték  a magyar konzulátus  ablakait 
Clujon.  A tüntetést valószínű ifjúmunkások  kö-

vették el, akik a mugyer bíróságnak a leg-
utóbbi kommunista ügyben hozott életfogytig-
lani Ítéletével nem voltak megelégedve. 

Az afrikai  háborús konüiktus.  Oiyan a 
világ, mint egy robbanni késtüö kazán. Ma itt, 
holnap ott próbálkozik ezétrepeBzteni a falait. 
A diplomácia eröfeBzitéBeinek  sikerül mindegyre 
elcsendesíteni a kitörésre készülő szenvedélye-
ket. Nem lehet ludni mennyi időre. Minden 
ugy néz ki, hogy a világ lángralobban. Ha ma 
nem, de holnap minden bi?onnyal. — A leg-
frissebb  háborús veszély Afrikában  támadt fel. 
Abessziniában. Afrikában  O asz, Francia és 
Angolországnak vannak gyarmatai. Bzek az 
európai államok annak idején ugy elintézték 
Abessziniát., ezt a kétszer akkora földterületet, 
mint Franciaország, hogy elzárták minden ten-
gerre vezető u'tól. A helyzete az lett Abesszínia 
12 millió lakóaságának. hogy az európai hatal-
mak kapzsisága miatt éhen kell pusztuljon, 
mert sehol nem kap kivezető utat a világpi-
acra. A keresztény Kurópa ilyen gyönyörűen 
felszabadította  Afrikát.  Most O aszország hábo-
rús ko âkiuibi keveredett ezzel az önálló 
afrikai  országgá1. Szaladnak már az olasz ka-
tonai vonatok. O aszordzág háborús lázban ég. 
A nigy világháborús mészárlás befejezése  utan 
16 év sem kellett s Olaszországban már e ső 
szóra 70 ezer ember önként jelm.kezett a 
vágóhídra. Csakhogy Abessziniának mindenre 
elszánt modern hadserege Bem nézi összetett 
kezekkel a nagyétvágyú Európának eltipró 
szándékait. Éa lehet, hogy baj lesz. A levegő 
olyan, hogy az ellensAgesktdes átragadhat is-
mét az egész világra. E;ert & hatalmak mindent 
elkövetnek, hogy az Afrikában  adott háborús 
veszélyt elsimítsák. Ki tudja, hogy ezúttal fog  e 
sikerülni. 

Bománia árukivitele  az ujabb kimutatások 
szerint: műit óv novemb-reben 1,491,602.624 
ej, d csmberben 1.092,016 695 lej, ez ev janu-
árjában 911,616 088 lej, februir  1 tői 13 lg, 
388.601 450 lej. A fokozatos  csökkenés az uj 
sporttörvény beállítása óta mutatkozik, mely-
nek árnyoldalait a régivel szemben a lapok 
sokszor vitatták. 

Treiscaunemegye  tanítói  ösztöndíjakat kér-
nek az eimagyaroaodott románok gyermekei 
számára a cris'uri és sfc.-gheorhei  tanítóképző-
ben. Sierin'ük a megyében egész falvak  elma-
gyarosodtak és ezeknek a visszaroinánoBitáett 
csak a közülük kikerült tanítókkal lehetséges. 

Ujabb  taxák  a láthatáron.  A költségvetés 
három milliárdos defionjenek  pótlasára ujabb 
taxákat akarnak behozni. Április hó 16-től a 
isztre hoznak be egy klgr. kint 15 banis taxát. 
Azonkívül megtakszalják a villanykörtékhez 
szükséges nyersanyagokat, uj taxát rónak ki a 
cementre, az uj épületekre és az alkohol tör-
vény átzservezésével is ujabb jövedelmi forrás-
hoz remélnek jutni. 

A közönséghez I 
A sok alattomos, rosszhiszemű t'zle'rontókkal 
Biembennl védekezésül, a tözöos g .aj <>oztatására 
a következőket közlöm: Dicára, bogy az árucikkek 
árai napról napra emelkednek, nagy készletem 
folytán  abban a szt r«ncséa helyzetben vagyok, hogy 

adhatok: 
teljes temetkezési felszerelést  600 lejért 

(featett  kop< rsóvai), 
tölgyfa  koporsót és hozzá illő teljes 

felszerelést  2600 lejért. 
B V A Jobb mlnóaégü felaaereléat  szintén igen elő-
nyős áron booaatom a t. köaönaeg renddikeaésere 

Mint mlndeabm. ugy a temetkezési cikkek-
ben Is van minőség és árbeli kü ömbség. Mindég 
az áru minőségétől és annak kivitelétől függ  az 
ára ls. 

Kérem a nagyérdemű kOzSoaéget, ha h családjuk-
ban gyászeset b következik ne üljenek fel  közvetítők 
sek, hanem előbb gyózAdjenek meg ára imról , 
mert bárki bármit la mondjon, vagy aján'jon, biztosítom 
a t kBzOnaéget a legelóoyösobb Araimról. 

Állandó nagy raktár, a leregysaerübbtől 
• legfinomabb  kivitelig. 

A gyésakooilt díjmentesen adom. 
Szíves pártfogást  kár — teljes tisztelettel: 

özv. Piló K&rolyné 
ősik megyei első t emeUezez i va l la la ta . 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Csaknem ingyen utazhat Brassóba 
50°|o C. F. R kedvezmény 
és m é g c s a k n e m u g y a n e n n y i t t a k a r í t 
m e g az á r k ü l ö m b s é g g e l , m e r t 

TAVASZI 
Szövet és Selyem Újdonságainkat 

M t * e r e d e t i gy&ri á r o n á r u s í t j u k ! 

„SERI LAN A" ÓVÁRI LERAKAT BRASSÓ KAPU U. 3. 

Olosó le t t aa emberhús 
nagyon. Ne tessék mindjárt Abessziniára godo'ni, vagy 
az olasz hadikéstű édesekre, a betve&ezer bá balodnlo 
fascista  fiatalra.  Nem hivatkozunk most rájuk. Kgesz n 
közeli, helyierdekű dologról less szó. A ml buutilrói. 
A székely húsról. Amit mindennap bicskával, fejszével, 
puskával, kaBzával és mindenfele  siuró-vágó bartpő-
zuzó szerszámmal Irtanak itt a közeliink bt n. A farHang 
végére járunk. Ha végig nézzük lapunk Bzámai', egye 
bet sem látunk, m'nt frissen  elkövetett és már Ítélet 
alatt levő gyilkos bűntényeket. S még hozzá ezeket 
nem is a nyomorúság okozta pillanatnyi elmezavar 
okozta, mint a nagyvarosok bttnkrónikált. A gyilkolás 
tárgya Itt nem a penz. A mi bűnözőnk nem akar éiel-
met vnnni a rablott panzeu, hiszen n m IB rebol. Azért 
gyilkol, mert iszik. B rug és megforgatja  a krzeügyebe 
uíadó gyilsos szerszámot a legelső embertársában, aki 
utjaban akad. Vagy egyszerűen meggyilkolja azért, 
mert haragszik rá. Tudatosan nyitja ki a' bicskát, hogy 
elvegye felebarátjától  azt a életet, amit nem ó adó t 
neki. TuUjdonkíppen ez ls egy fajtaja  a rablásnak. 
E.elrablás. Ez pedig sokkal Bulyosabban büntetendő 
cselekmény volna, mint a nyomorbsjtotta gyilkolás. A 
büntetőtörvény reformja  vo'na szükségéé ae ilyen ese-
tjk helyes elbírálására. A köz pkorl, szcmet-Hzemért, 
fogat-fogért  elve óta annyi sok változáson ment ktr?ez 
till a b'iintetókod-x. hoty ma már sablonná vált HZ 
emberölésen klBZubendó büntetések nugáiliptása. Kei 
ev, négy év, hat év, leüli a szekely s ezu án ujr.* 
„becsiiletes" em^er lesz — a legközelebbi verontáeig. 
Azután kezdi eiő-ről ismét. Nem jól van ea igy. Valami 
súlyosabb format  kellene Bdoi n pállnkázáB verbosstu-
enberölésért kivetett büntstéseknek. Na legven olyan 
o:csó az emberhús. Hisz, ha Így haladunk, akkor ma-
holnap nem is vesszük emberszámba azt, aki legalább 
egy-ket felebarátját  a másvilágra nem küldte. Trofeu-
mot c'loáiu-k a blc-kázásból, mint az indián a akal-
polásbil. Érzéketlenné vá u .̂k a halálesetekkel szem-
ben ÓB természetesnek vészük, vagy bicska alatt kl-
mu ni szebb, mint b^rcmezején elesni a nagyfejüek 
önző érdekeiért. Valamit tenni kell Erőszakosabban, 
súlyosabban kell fellépni  a meggondoiatlen bicskázá-
sok ellen. Ne legyen lapiéma a pyi kolás. Annyi Bok 
nemes eszme van, amelynek erdekebin kitombolhatja 
migát minden ifjú  enurgia és ha a bicskázásra pocsé-
kot sok nyerseröt kissé fegyelmezzük,  csodadolgokat 
művelhetünk. Próbáljuk mng. Sz-pazerével annál, aki-
nél m"gy, erőszakkal, suyos büntetéssel ott, ahol a 
szép szó nem basznál. 

— A kath. nepsaövetaég kulturáliB aaak-
oaztalyaban február  hó 23 ao, szombat este fel  9 
órakor dr. Cs p >k L>jos főgimn.  tanár folytatja  Ady 
Endre költeazetéröl szóló, kiváló érdekességű elő 
adás alt. 

— A megye prefektusa  közölte a községekkel 
a belügyminisztérium körrendeletét, amelyben megküldi 
nekik a községi rendőrség szervezeti szabályzatát es 
kötelezi a községeket a községi rendőrség azoanall 
beszervezésére. 

— Gvergyoban a közbir tokosságok kő tsé-
gen epi tenek u j azolgabtroBagt epületet . Gábor 
György gyeigyói fószogabtró  a napokban értekezletre 
liivta a járásához tartozó községi bírákat es elő'járó-
págokat s közölta velük, hogy a főszolgabiróságrak  uj 
épii'etet aker építeni, amelynek költségeit a közbirto-
ko-sííoknak kell viselniök. Az indítványt elfogadták  és 
i*y n gyertyói közbirtokosságok jövő évi költségvetése 
egy 500 ez--r lejes teteitel meg lesz terhelve jó előre, 
m;rt az uj épületre annyi van e'őirányózva. 

— Egy t a v i r a t ka lvár ia ja . J llemző ea az 
ebet a mai postaszolgálatra, melyet a magyar pista-
raesti r Jk leváltása fo'ytán  a helyűkbe bozoit románok 
helyzet nem ism"r-Büknél fogva  teljeséggel fölzavartak. 
Bíró Sándor lelicoi plébános 1 táviratot akart feladni 
az odorheimegyei Sa u-Mare ra. 53 lej taxát fi  letett a 
táviratért s legnagyobb csodálkoaaaara és to"ZU<ágára 
4 n»p múlva visszakapta a táviratot, bogy a címzett 
ismeretien. Miután a visszaküldő állomás bélyegtőjét 
megvizsgálta, réjfttt,  bogv a postamester tévedésből a 
táviratot a satmarmegyei S i'u-Mre-ra küldötte. K uv 
teleti vo't egy ujabb táviratot feladni,  sml megint 53 
lejbe került és ha a postamester újra nem téveszti el 
a rendeltetési állomást, megvan minden reménye arra, 
hogy az ötödik, vagy hatodik nepon a távirat eljut a 
szomszédoB megyebe. 

- Szélhámosok Alosikon A kenyérkereseti 
lehrtŐBégek u án kétségbeesetten kspsszkodó székelyek 
biszékenységet minden csavargó szAihémos kihasználja, 
aki közéjük kerül. A napokban Sancraienlben jelent 
meg egy ilyen nagyszájú Ismeretlen, arzal a mesével, 
hogy a eft  gheorghei dohánygyár krres 200 munkást. 
Azon a elmen, bogv valakit BZ ügy érdekében meg kell 
kenni, többektől 20—1000 lej összeget vett fel.  Egy 
szegény román f-munl  ástól 1000 lejt kért, hogy egy 
portási «i'ást sztres neki. A szerencsétlen embernek 
csak 200 leje volt éB egy Bspkája, emit oda ia sdott 
az Ismeretlennek, aki aztán eltűnt éa többé nem jelent-
kezett. Figyelmeztetjük ezúttal la jó hiszem Ű aaékely 
népünket, hogy aa Ilyen nagyhangú Ismeretlenek igé-
rateit ne vegye készpénznek, mert aaémtalan esetben 
megismétlődött a hasonló példa és keservesen keresett 
garasaiból rövid Idő alatt kiforgatták  a leggyanúsabb 
kinézésű szélhámosok. A csendőrörmeBtereket p°dlg 
f,tikérjük,  hogy nyissák kl a ssemeiket Ilyenkor, mikor 
szélhámosok Járnak a fa'uVban  s ne aa ártatlan em 
berek megburcoláaával a irredenta pörök gyártásával 
Igyekezzenek érdemeket saereznl. Sokkal nagyobb ér-
deme a nép kizsákmányolásának megakadá'yosása 
mint BZ ttiyéssségtöl visszadobott Irredenta aktaewmA, 

• 
• 

— AB Oltáregyeaület tea estelye Mtrciusbó 
3-án este 7 órai kezdetlel a helybeli O taregycsület a 
BukareBti k&vf  ház éttermeiben tea-eetet rendez, amely re 
városunk közönségét ezutrn is szeretettel meghívja az 
egyesület vezetősége. Az O táregyeBület március 3 án 
h szokásos, családisa összejövetelei jellegével rendezi 
meg ezt a teaeBtelyét in s arra városunk egész társa-
da'raát szívesen látja. Biztosítja a rerdtzőség, hogy 1 
kedves f  rsangl estnek a hangú atétadja mindazoknak, 
akik teaestélyét megjelenésűkkel megtisztelik. 

— Orvosi hir. Dr. Vogel József  orvos rende-
lőjét városunkból február  hó 21-én áthelyezte Gyergyó-
ba, Ciumanl ba. 

— Rokkantak figyelmébe.  A bukarest I. O. 
V. hivatal átiratot intézeu az egeszBégügyi minisztéri-
umhoz, amelyben közli, hogy igen sok rokkant a helyi 
hatóságoknál könnyen elintézhető ügyes-bajoB apróság-
gal 1B Butarestb" utazik, fölöalegeB  költségeket okozva 
így a központi I O. V. hivatalnak, mely elszállá-olá-
sukat és u lkOlisétűket megtéríteni kötiltB. Az egész-
ségügyi mlniszttrium most értesítette a menyei prefek-
turát, hogy a rokkantak bármilyen természetű pana-
szainak orvosláBíra elsősorban a helyi I O. V. hivatal 
veaetője, a megyei főorvos  jugosu't. Fölhívjuk tehát a 
megye területén levő ÖSBZFB rokkantak figyelmét  srra, 
bogy panaszaikkal csak a megyei főorvosi  hivatalhoz 
forduljanak. 

— Hegbüntetik a köaség tanéosost, aki 
nem jelenik meg rendesen a tanaosüieaen K--
lem-n F-ir-nc, Biabó József,  Strosi Mózes es Kipacz 
Lajos c'c 'UI közaftgi  tanácsosokról Dr Guiman IŐHCO -
gablró <py ellenő ző körútja alkalmával megállapította, 
hocy kétszer lfd^ko'atlanu!  távo marndtak a tanács-
ülésről a ezért 1000—1000 lejre büntette. A tanne-o 
sok a büntetést megfeleobbezték  a c'ujl revlzlósbizotl-
aághoz, amely azt helybenhagyta. Most Bukarestbe 
felebbezték  meg, de kevés remennyel. Igaz is. Válasz-
tások idején olyan tülekedés van a tanácsosi állát okért, 
bogy egymást verik le. Akkor hát ugy is Illik, hogy 
ki mit magára vállalt, annak tBgyen eleget. Nemde, 
tanácsoB uraim ? 

— Leszáll í tot ta a Tábla a büntetéaét . Nagy 
J^nos cetatuial legény a mu t farsangon  valami BŐ 
'Igyből kifő  yólag szivenszu ta I<tcze Ignácot. Ezért a 
törvényszék négy évi börtönre Ítélte. A bünletÓBt moBt 
a tábla leBzá'litotta 2 és félévre,  amiből egy évet a 
vizsgálati fogsággal  kitöltöttnek vett. 

— A oaikl kisiparosság a bukares t i iparos 
kongressBUron. Az ország kisiparossága február  hó 
24 es 25-én Bukarestiben tiltakozó kongresBZUBt tart. 
M ghiváBt krp'.ak arra az öeszea erdelyi ipartestületek 
ls. Miután aa országoB ipiroagyüiés hatalmas demenatrá-
clónak van szánva, am*iy aa elviBeibetetlen terhekkel 
szemben tiltakozik, ezért a kÍBÍpxro«Bág képvlseleiei 
egyfo  ma lelkesedéssel fogták  fel  ablvó szót R f-bru<r 
hó 24-re aietnek az ország fővárosa  felé.  Különösen 
végveszéllyel fenyegeti  az iparosságot a kötelező beteg-
segelyző biztosítás. Ez olyan teher a kisiparosságon, 
amely megh-<ladja aa évi állami adójának végösszegét. 
De az iparos kongresszus felhívja  a kormány figyelmét 
arra ls, hogy az orsaág kisiparossága sz adótehernek 
az eddigi mértékét sem birja. H< a kormány el nem 
tBrll véglegesen a kisiparos betegaegélybiztosítását ÓB 
nem redukálja aa adóját, akkor megsemmisül a kisipa-
ros ea a költségvetési érték. A február  hó 24 iki kong-
resszus erre a két tételre van építve. Aa a hivatása, 
hogy a jelenlegi éB volt kormányoknak bemutassa aa 
ország kisiparosságának a felfokozott  terhek miatti 
lezüllését. A gyűlésen megjelenik a r^gl ób jelenlegi 
munkaügyi miniszter ls. A helybeli Ipartestület elő'jéró-
sága legutóbbi ülésében foglalkozott  a bukaresti kong 
resBzus meghívásával és ugy határozott, hogy azon a 
csíki kisiparosság képviseletének is jelen kell lennie. 
Éppan ezért a cslkl kisiparosságnak a kötelező beteg-
aegélyzől biztosítás elleni tiltakozását, valamint BB adók 
méraéklésével foglalkozó  álláspontját eljuttatta a kong-
resszus rendezóaégéhea, azonkívül megblaia Kocák áa 
Béla ipartestületi alelnököt, hogy a kongresszuson a 
csíki réasek kisiparosságát képviselje. 

— Polgár bal húshagyókedden. Amint azt 
városunk polgársága mar a farsang  elejen közönségünk 
'udomáBára hozta, húshagyókedden a közbirtokosság 
székhazában táncestelyet megrendezi. 

— A helybeli fodráBamesterek  éa alkal-
mazot tak kereae a kosonsegbea. A bacaui Munka-
kamara a vasarnapi muokaszuneli törvény legszigoiuob 
betartására eB ellenőrzésére utasitotta az iiletekes ható-
ságokat. Miután városuuk területen is e törvény betar-
tasara szigoiu intézkedések tétettek a Munkakamara 
helyi fiókja  aital, éppen ezért a helybeli fodraezmeste-
rek ÓB alkalmazottak felyó  ev február  ho 21 en meg-
tartott gyűlesükben elhatározták, hegy a kozónseghes 
fordulnak.  Feitarják azon helyzetet, mely a törvény 
szerint eltiltja őket a vasárnapi kiszolgálástól, kihágás 
eseten 15 ezer lejekig büntetheti es kérik a közönsé-
get, hogy ezt megertve ne kenyszeritsen se munkaadót, 
se munkást a törvény megszegeBere es txiszlenciaját 
veszélyezteiő bünteteseknek ne tegye ki őket. A fod-
rászmeaterek ÉB alkalmazottak, amíg a vasárnapi mun-
kaszünet törvénye másképpen nem intézkedik, vasar-
es ünnepnap senkit ki nem szolgálhatnak aneiküi, hogy 
nehéz büntetésnek ki ne tegyek magukat. Kenk a kö-
zönséget tehát, hogy a fodrász  munkát Ünnep eiőtti 
este minden körülmenyek között vegeztesse el, mert 
az ünnepnxpokon a törvény szigorú rendelkezese miatt 
semmi körűimenyek közölt nem állhatnak a közönség 
rendoikezesere anélkül, hogy súlyos bűutetea ne erje. 

— A penaügyminiazter l egú jabb rendelete 
a i adoval lomások kiegészítései ói. A pénzügymi-
niszter az eduVaJiomasok benyujtasacak hatbr.dojet 
februar  hó 28-ig meghosszabbított». Ugyanakkor elren-
delte, hogy csak azok adozhatók meg a patenta fixa 
törvénye alapján, akik az adjvaliomasuikban ezt kife-
jezetten kértek. Ha ezen klvausága az adozofdlnek  nin-
csen a valiomásaban lerögzítve, akkor azokat a rendes 
evl adófizető  bizottságok elé utaljak. — Azon Bdozok 
tehát, akik azt ake.rjak, hogy lovabb is a patenta-fixs 
törvényé alapján adózzanak, azok februar  ho 28 ig uyen 
ertelemben kell kérjék a benyujiott adóvaliomaBi ivek 
kiegészítését. 

— Eihalaaatot tak a megyei tanáos tavasai 
közgyűlését Ciucvarmegye tanacsanak rendes tavaszi 
közgyűlését, melynek megtartása március elsejen lelt 
volna esedekes, elhalasztották. Az uj időpontról a ta-
gokat, a prefektu*  külön meghívóval fogja  értesíteni. 

— Li tvanyossag i engedélyeket a színhazak 
vezérigazgatosagatoi kell kérni . A közmUvelódes-
ügyi minisztérium ertesitette a helyi prefekturat,  hogy 
latványosságl engedély ik kiadasára a helyi hatóságok 
nem jogosultak. Azt csak színházak és operák vezér-
igazgatóságának megfelelő  ügyosztályától lehet kérni. 

— Pályáaat t isatviaelöi állasokra. A megyei 
prefekturan  folyó  hó 26-án vizsgákat tartanak köztiszt-
viselői álláara p ilyázni akaróknak. A viasga szóbeli éa 
írásbeli. Palyáahatnak legalább 21 évea, négy közép-
iskolát végzett egyének. Szügsegesek születesi, honos-
sági, erkölcsi és iskolai bizooyltványok. A vizsga tár-
gya: Románia történelme, közigazgatási foidrajs,  köny-
velési alapismeretek és számtan. A bizottság áll a 
megye prefektusából,  M.-Ciuc város polgármisteréből 
és az alispánból. — Valea-Strimba község palyázatot 
hirdet egy községi tisztviselői es egy végrehajtói állasra. 
H «táridő március 1. — Racul éa Tuigea közgségek 
pénztárnoki állásra hirdetnek pályázatot. Jelentkezni 
lehet március hó 15 lg. Bővebb felvilágosítások  a köz-
ségi elöljáróságnál kaphatók. 

— Elitéltek, m e r t ké t s i e r szavazott . Csibi 
JánoB és 0 áh Péter gyergyól fi  «tal gazdák azzal vá-
dolva kerültek a törvényszék elé, hogy a legutóbbi 
választáson kétszer saavaztak. Oláht felmenteltek,  mlg 
Csibiről bebiaonyosodott, hogy tényleg kétszer szava-
zott, de réBBeg volt. A bíróság .az enyhitő körülmé-
nyek figyelembevételével  6 napi elzárásra és 1000 lej 
benzbűntetésre Ítélte. 

— A osiksomlyoi árvaháaat vezető Steretet 
leányai „Isten flzease'-vel  megköszönik D. I., D. J. éa 
D. B. 600 lel adományát, melyet kosaora megváltál 
elmen aa árváknak juttatni ulvesek voltak. 
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— Kur lejre taxii ták a karáosonyfákat. 
8 tudor Dinea ia Farenca clceul testverak karácsony 
előtt 160 darab karácsonyfát  akartak siekéren Brassóba 
aiállltaol. Sinslmlon községben összetalálkoztak Po-
pescö erdőmérnökkel, aki föitartéztatta  óket és elko 
boita a karácsonyfákat.  Jogtalan vágás miatt jegyió-
könyvet vett fel  ÓB a birósághoi beadott elóterjeszté-
sébea 1000 lej büntetést javasolt minden darab fáért, 
vagyis öaaaeaen 16000 lejt. A megtartott tárgyaláson a 
két legény aiial védekezett, hogy a legelőtlsztogatá* 
kőiben vágták kl a fákat  B Így a vágás nem kepeai 
bűncselekmény tárgyát. A bíróság elrendelte a bizonyí-
tás kiegészítését. 

— Hegakarták semmisíteni a tar toaasakat 
blaonyltO okiratot. Oyörgy Imre és felessge  Filatö» 
Róza frumoasal  lakésok tartoztak Daák Dénesnek. A 
napokban Diák kiakarta cserélni a kötelezvényeket s 
e célból felkereste  Györgyöt és feleségét.  A háaatpár 
az iratokat tűsbe akarta dobni, bogy azután letagad-
hassa az adósságot s Diák csak nagy dulakodás árán 
tudta abban megakadályozni. Feljelentést tett ellenttk 
a bíróságon okirat megsemmisítésért. 

— Bzáa lej erdflklhagáa  miat t megfagyhat 
aa ember a oaendöraegen. Lslkiismeretlenségre vall 
ez aa eset la attól a csendőrsegtől, amelyik nem vesal 
észre ha a területén Bzéibámoaok garázdálkodnak, de 
szeret rémeket látni ott is, ahol nagyítón sem lehet 
látni bűnt felfedeanl.  O ál Bilázs sancreleni, 35 éves, 
2 gyermekes családapa a Magyar Párt lrodájaban elő-
adta, hogy mnlt szombaton délután megjelent nála egy 
csendőr és az őrsre kísérte. .Ott kl sem hallgatták, 
haoem bezárták a padlásra. Érdekes, hogy máskor a 
pincébe szokták zárni az embereket, de tél köz> p a 
padlásra zárták Gál Balázst és ott hétfő  raggelig tar-
tották. Akkor bekísérték a m -c uci ügyészségre, abol 
közben felesége  már meg ÍB érdeklődte, bogy 100 lejre 
van büntetve erdőkigásáért ÉB le 1B fizette  a büntetést, 
mire Gált azonnal szabadon engedtek. 

— Mezőgaadazági továbbképző tanfolyam 
gazdasági iskolát vegzettek számára. A S oroj -
nat-megyel Petriceanca közBég mezőgazdasági Bzakls 
kólája nyári továbbképző tanfolyamára  jelentkei hetnek 
az első és másodfokú  mezőgazdasági iskolák, valamint 
a téli tanfolyamok  absolvensei. A tanfolyam  tárgya a 
legelőmüvelés, gyógynövény termelés éB tej ellenőrzésben 
való kiképzés. A tanfolyam  májustól októberig tart, 
hogy a növendékek gyakorlata kiképzésben is részesül-
hessenek és az ellátási dlj 4000 lejbe kerül, ami előre 
flietendő.  A jelentkezni óhajtó növendékek ösztöndijat 
kérhetnek a községi elöljáróságoktól vagy közblrtokos 
aágoktól, ahol arra msgfelelő  alap VBO. 

— Baleaet. Moldován Jiaos helybeli 1 akóa a 
napokban olyan szerencsétlenül eBett el a CÍUBZÓG uton, 
hogy egyik lába eltörött. 

— Halálozások. Dalea Mirglt vármegyei tiszt-
viselőnő 31 éves korában, hosszas szenvedés után folyó 
év február  hé 18 án Clujon meghalt. Elhunytat haza-
szállították és a helybeli temetőben február  hó 21-én 
helyezték örök nyugalomra. 

— Kászonyl Ferencné szül. Sintha Rózá'la, 70 
éveB korában, február  hó 20-án meghalt Cetatnia köz-
Bégben. b'hunytban Kászonyl Alajos vasúti főtisztviselő 
édeaanyjat gyászolja. 

— Dobál Gergely kereskedő és nagybirtokos, volt 
megyil, községi és egyháztanécsos 75 éveB korában 
folyó  év fabruár  hó 22-én hosBzas szenvedés után el-
hunyt, Lunca-de-Bwoo. E hunytat a Ghimes-völgyl és 
frumosal  Dobál családok gyászolják. 

— Snseniben a mu't héten az országúton vérbe-
fagyve  találták Molnár József  odavaló legényt. A csen-
dőrség letartóztatta Huszár Mihályt éa Lukác* Józsefet, 
akik a gyilkosságot bosszúból követték el; bűnrészes-
Bég miatt a további nvomozás során még letartóztatták 
Saőci Máté és Kovács András legényeket. 

— Ujabb aierenosetlenség a harg ' ta i kőbá-
nyában. Február bó 21-én a hargitai kőbányában is-
mét eu'yos szereccsétlenség történt. Robbanás után az 
alázuhanó sziklák összetörték András István toplita-
clucl lakós végtagjait, ugy hogy egyik lábát a helybeli 
korházban amputálni kellett, Székely Dínes C'CÍUÍ 
muakás szintén olvan mlyoa sérüléseket szenvedett, 
bogy a kórházban fdkszlk. 

— Fejeaével tamadták meg a végrehaj tót 
A végrehajtók erőszakoskodásától éa legtöbbször jog-
talan foglalásaitól  agyonzaklatott lakósságnál mind 
gyakrabban fordul  elő ez az eset O teán JánoB gbim-sl 
gtzdánál 300, HJŐCS Jtnoioá1 250 lej ad*ért foglalni 
akart a vegrehajtó. A ket gazda fejszével  fenyegette 
msg, mira hatóság elleni eljáráa cimén eljárás indult 
ellenük. 

— Románia erdőgazdasága az ország összte-
rületének 22 százalékát teszi kl, meívtői az orsrágré 
szék aránya Baerlnt legnagyobb rész Erdélyre és Bukó 
vlnára esik, mlg az Ókirálvság és Baszarábla erdőben 
Bzegény területek. Az Ó irá'yság összterületének 18 
százalékát, 2°5 millió hektár terület teszik az erdőségek. 
Erdélyben 32 százalék, 3 3 millió hektár, mlg B-*sza-
ráblában 5 Bzázalék, 0 2 millió bektár. Vllággazdisári 
szempontból erdőben gazdag területnek tehát cak Er-
dély és Bukovina számit. Hiába méglB csak jó fejőste-
henek a csatolt területek. 

— A köaoktatáaügyi minlszter lam rendele 
tet küldött az összes tankerületi főigazgatóságokhoz, 
amelyben közli velünk, hogy a hadirokkantak és özve 
gyek gyermekei a jövőben tandíjmentesek. A rendele-
tet rövidesen megkü'dlk az ország összes iskoláinak. 

— Zongora hangoló. Kérjük, hogy akik zon 
gorájnkat hangoltatni, vagy javittani akarják, szándé-
kukat Jelentsék a Vákár üzletben, hogy a zongorahan-
gólét megfelelő  aiámu jeleatkeső esetén hlvhasBák. 

— Közmunkával la le lehet róni aa erdfl-
klhágáaokert Jaró büntetéseket. A fóldmlvelésügyl 
minseterium legújabb Intézkedése szerint ez erdőklbá-
gások miatt kirótt pénzbüntetéseket ezután át lehet 
változtatni közmunka napokká, melyek az Időjárás 
okozta károk javitáal munkálatainál teljeaitendők. 

— Aa Erdélyi Saemle jubiláris évfolyamának 
hatodik ezáma rendkívül gazdag és választékos tarta-
ommal jelent meg. Különösen nagy érd íkiődasra tart-
hat számot aa a cikke, amelyben erről ad bírt, hogy 
egy budapesti egyetemi tanár plágiummal vádolja Ka-
tona József  a Bánk-Bán világhírű szerzőjét. Tamássy 
György GogaM-idách-fordltásának  jelentőségét méltatja. 
Tóvlzi Géza Erdély és az Irodalom történetíród alom 
történetírás vlaoaonyát tárgyalja. Az llusztráclókban 
bővelkedő számot rajtunk kívül többek között még Dr 
Gyalul F «rkas, S. Nagv László, Bsnczády Pál, Tűrök 
Sándor, W altér G ula, Sztojk» Ltszló, Wojtlczky Gyu'a, 
B. Adorján Jdnő, Fsrenczy L . M<rcelia és mások ér-
dekes közleményei gazdagítják. Ktpható minden tőzs-
dében, megrendelhető a kiadóhivatalban, Cluj — Cal. 
Marechal Foch. 48 

— Köszönetnyilvánítás. Alulírott hálás Bzivvel 
mondok köszönetet mindtzon Ismerőseinknek, jó bará 
tainkrak, akik boldogult férjem  halála alkalmával rész-
vételűkkel felkerestek,  Mercurea-Cluc, 1935 február  22. 

öav. Díjbukát Jakabné. 

T u r i s t a s á g . 
A febr.  16—17-lkl m -olool sí-verseny eredményei: 

A al-verflenyre  Összesen 56 más városbeli vö'BPnyző és 
kíséri Jött el és p'dig: Brasov. Arad, T&rgn-Marea, Tupl (*-
Român», Sft  -Gheorghe, Tárga-Seouesc, Odorsetu, Gheorgh nl 
stb A verseny a legnagyobb rendben és jó hangulatban folyt 
le, ősapán a közbejött h'rteleo olvadás rontotta el klasé a 
nagy fáradsággal  éa pénzáldoiattil előkészített verseny sike-
rét. — Csíki verBeyzőInk aránylag Igen szép eredményeket 
értek el. 

lfl  km. futóverseny.  Senior: I Beke Dénes (B atov) 
I óra 44 pero, 2 Dressnandt Konrád (Brasov) 1 ó-a 45 pe-o, 
9 Chlnţol Gheorghe (helybeli Armester). 4 Csorna István 
(Topliţt- Roman»), 5. Nedelka János (Csík). 6 Fzljgyártó Oy. 
(Marosszék). 

7 km. női verseny. I. Barabássy Babkó (Geo ghen') 
1 óra 6 pero. 2. Szatmáry Burtos (Târga-Mu-fş),  3. Dróoaa 
Emma (Calk). 

11 km. jnnlor verseny: 1. Czlkmantorl Ottó (Oiorhelu) 
1 óra 36 p, 2 Kiss Fereno (Csík) 1 óra 37 pero. 3 Kósa Já-
nos C">do hem). 

Akadály-verseny. Senior. I. DressnanSt Kon ád (Bra-
•ov), 2. Micbz Vilmos (Os'k). 3 DrócBa Imre (Cs k). 

Jun'or: I. Kósa János (O I. rhel-). 2 Kiss Fereno (Csík). 
NAi verseny: I. Dróosa Panni, 2. Dróaaa Bözsi, 3. üróosa 

Emma. 
ngró-vsrseny. 1 Halász Endre (Brasov) 2S1 pont. — 

2. Kováos Imre (Darnmo) Cs'k — 270 pont 3. Gödri Fereno 
(Brasov 263 pont, 4. Orbán János (Odo<h»io) "47 pont. 

Jon or: 1. Kósa János (Oloiheiu) 256 pont. 
A vasárnap esti tea-eBt ritka jó hangalatban a reggeli 

Arákig tartott. 

Nyilatkozat. 
Nem könyvelhetjük el az E. K. E he'ybell osnportja 

által megrendezett atve-senyt anélktll, hogy ne rell -ktáljank 
•zokra a rosszmája hlrt-Biteléeekre. amelyeket a sportnak 
ál^Brátjal éa álBzakértól Igyekeznek széltében, hosszában ter-

z en'. 
Ml mély hálával tartozunk a ml közönségürknek, mert 

a ml közönségünk Igaz tarátsággal és mepér'éssel aleteit 
mindenkor seg'tségtinkre jönni, hogy a tnr sztlkának és idegen 
forgalom  emnléséiek eme lelkes, kloalny osoportja olyan 
mrokát prodnkálhas-on, mint amilyet a ml közönségünk áldo-
zatkészsége foly'án  produkálhatott Is. 

Ml elég erAsnek érezzük macánkat, hogy minden becsü-
letes kritikát elviselhessünk, de mlg gyengék vagyunk az 
intrikák ellen ktl'deni, mert ezek aláv-ló eszkö'ökki 1 do goz-
nak és ezek kiirtására még nem vágyónk kellőképpen fel-
vértezve. 

Hírek terjedtek el, h rgy í z egyesület által megépített 
a j ugrósánc nem alkalmas • z agrásra mert akik megkísérel-
ték ezt az lBtenklsé téBt, bordatöréssel éa agyrázkódással 
kórházban fekszenek. 

Talán nem ls reflektálnánk  az Ilyen alaptalanságokra, 
ha >z a hála, mcly t a közönségünk Iránt érezünk, nem dik-
tálná nekllnk azt a kötdleaségérzést hogy Igenis válaBzolnonk 
kell a rágalmakra 

Mindnyájan tadjnk, hogy a nagyaánonn való agráat a 
verBeny napján történt hóol alás tette lehetetlenné. Ha a 
verseny napján osak 10 om -es hóréteg maradt volna, mely a 
aáno lrjiAit ba kolja, a közöiség élvezhette volna az éppen 
jelenlevő romániai bajnoknak prodakolólt. 

Dreaznandt Konrád, Románia bajnoka a versenyt meg-
elAzA napok' an négy ízben is kipróbált a nagy sáncot. Két 
ízben 36—38 m. távot ért el. Ugrott Juhász Laios szintén 
két icben 35 mtit Helybeli taHársaink sem rémU'tek m>g a 
nagysáno méretei'AI Miessz Vilmos Dróo a lm-e és Kovács 
Imre 20—30 m.-es távokat értek el. Á btjnk hogy s mmiféla 
bal sít nem történt. Senki sem (ekézik a kórházban az og-ók 
közül, sAt im nnyl^en alkalma" hóv szonyok lesznek még 
az idén, az ogróinknak egy olyan pá'ya áll rendelkezésükre, 
melyen képességüket (októl fokra  fejleszthetik. 

Birtokunkban van D easi and Konrádnak Írásban lefek-
tetett ezakvélrmény* ia. melyben Igazolj , hr gy a sntal nagy-
aánoonk minden teklntrtb. n helyesen van megépítve és ki 
lehet íejleBztenl egé z 50 - 60 m-ea ográaoklg. 

Kérjük tehát ami jóbarátalnkat éa apoitkedvelA közön-
ségünket, hogy ne hallgaasák m'g a rosizak ratnak ezeket a 
minde t 1- gyilkolni akaró megnyilvánaláaalt Ezek a hlrter 
jeei'A szakértők nyilván még Bohtsi m láttak acróoáncot én 
nem ls jó barátaink nekünk, ^e hozzájuk ls szólank. Kérjük 
Aket, jAjjenek el hozzánk és mondják meg nyíltan, becsülete-
sen hogy mit akarnak. Ha ezt m-gtennék, amit az Ilyen jelle-
mektől n»migen várhatnak el, talán megtudnánk nekik ma-
gyarázni, hogy eliáráBokkol mennyi kárt okoznak a Bi-apnrt 
fejlA  'éaének elAhaladáaában éa hogy ne kedvetlenitsék el 
az kat, kik ailnte emberfeletti  munkát végeztek ősapán altruiz-
musból, csupán azért, hogy Ifjoeágonkat  a kávéházak éa 
korcamák helyett erre a legszebb spoiUa neveljék. 

X. K E. oalkasékl oaatályának Tesetósége. 
Dreaznandt Konrád országos ogróbajnok szakvélemény* 

a antal ngróaán ról: 
„Mintán a antal ugrósánoon febrnár  hó 15-én négyszer 

ugrottam (30—31 mt.) a sánoról az alábbi azakvéleményt adom : 
A aáno Igen jó arányokban éa formában  épült, főképp 

25—40 métere* ugrások réaiére. A aáno inkább kOzepea ugrók 
részér*, teljoaaa képa*tt ugróknak mir kloeU A aáno kit 

javítással 50—60 méterea ográaok részér* könnvan nagyobbít • 
ható. — A aáno Igen elAnyöa abból a szempontból, hogy 
könnyen lehet rajta álló ngráaokat fogni. 

Minden aáno más te hntkát kíván a ezt nem m'nden 
ugró találja meg helyesen, mert az ugró előbb jól meg kell 
iamerje a sánoot. 

ígérem, hogy mihelyt elegendő hó eaik eljövök éa szí-
vesen matatok b* ugrásokat a caikl közönségnek, hogy ezzel 
la kárpótoljam, mintán a febr.  16-lkl BlveiBonyen aa elolvadt 
hó miatt, a hónélküll sánoon ngrajkl életveszélyes leit volna." 

Dressnandt Konrád 

CONVOCARE. 
In temetni deolilonel No. Doa. Fi 215—1935 a Trib. 

Cluo oonvoo 
ADUNAREA GENERALĂ 

Firmei „DitrólFalpír" din Oiu&a, In zloa de Damlntoft,  3 Wartle 
1935 oia 12. in DitrSu, tn aala oaael oomanale invitándu-le pe 
aotlonarli cft  In oonlorm tat* art. 10 din statutele aft  depune 
a' ( anlle la p nrtltor ptnt la ora 10 a. meridian zlaa 2 Martie 
1935, in biroul adv Dr. Daradics Fel z Merourea-Cluo orl át 
ae prezint* «a acţiunile la partfttor  In şedlnţ*. 

O r d i n e a d* z l : 
1. Deliberare aaapra tnchlerel Trlb. Cioo din 12 Feb-

ruarie 19B5. 
2. Rtnunfarea  Advooatalui Dr. Daradloa Fellz la oall-

tate de liohldatorl. 
3. Alegerea a trel llohláator In loool lol Dr. Daradloa 

Felii ţl n loool decedaţilor IoBii Krogloth ş Ştefan  Szatmáry. 
Mercorea-Cloo. la 21 Febrnarie 1935. 

Sltról Faipar In liohida-* 
prin Dr. Daradloa Félix. 

No. 687-1934. Poit. 
PUBLICAŢIUNE DE LICITAŢIE. 

Subsemnatul Poitft-el  şif  adoo la oanoştlofa  publlot 
in baza deoizlunei Nj. G, 235—1935 al Jidecátorlel M-ztt 
M.-Ciac in favoarea  mlnoru>ui Tamaa Ptitru repr. prln advo-
oatul s"u legitimat pentru încasarea oreanţel de 12 250 Lel 
oapital aocesorille, termen de licitaţie este tizit p > ziua de 
27 Februarie 1935 la orele 4'/a P m - l n comuna Dáae^t: u de 
se vor vinde prin lioltaţlune publlcá jadic-ară mobilele seche-
strate «1 anume: 93 buo. scandări groase mari de 4—5 m. 
41 bac. lemne oonţtraoţie langl de 4—14 m., 2 cal c4-a|a, 
1 vaoa. 1 vacA saiâ, 1 iapt neagrft,  7 ol, oarl B au preţuit 
ln 13 700 Lei şl ln oaz ne-esar şl snb preţul de strigare. 

Meroarea-Cloi, la 13 Febraarle 1935. 
Portftrel  şef: 

A. Mlohalaohe. 

E g y f a j k a a  e l a d ó , özv . P e t e r I s t v a n n e -
n a l O s i k a z e r e d a , B r a t i a n u u c c a 4 . 

Regatul România. 
Primăria oraşului Mercurea-Ciuc. 

No. 261-1935. cons. 
Publicaţiune de concurs. 

Se publică concurs pentru complectarea postului 
de jurisconsult vacant ia Primăria oraşului Mercurea-
Ciuc. 

Doritorii de a ocupa acest post, îşi vor inainla 
cererile complectate conform  art. 7, din regulamentul 
legii pentru Statului funcţionarilor  publici, până in ziua 
de 16 Martie 1935. 

Postul va fi  retribuit cu salarul corespunzător 
func(iei  prevăzută de art. 77, din Regulamentul suscitat. 

Cererile incomplecte precum şi cele primite după 
termenul susmenţionat nu se vor lua in considerare. 

Mercurea-Ciuc, la 20 Februarie 1935. 
VICTOR FAROGA m. p., primar. 

B. TÖKE m. p., secretar. 
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ALTALAN0S UraAISAZITÁSl INGAT- 2 
LAN ÉS ARUFORGALMI IRODA J 

1935 «v janutr hó I én müködaset uj >ol megkezdi, 
F l v á l l a l i a aaámadaaok veaeteaet, ellenö'-
[ . IVd l I a l J a «eset, marlegek, adob -vá lások J J 

elkesaiteset a tör.euyea előírások aaerint. — 
n « 
« 
fi  S8.©sok£«tTáa»9Secease%Bl9Sao« { I 
TI Caisa Stefan-cel-Mare  2i. szám, föidaaint  ^ 

Vidékiek mindsn megbízását aaonnal teljeatti, f l 
ninden ügyben eljár. Jogi ügy ékben ügy te- Jţ 
dün i án a megbízók rendelces ^aere. 9— 

Köavstitjük názak, villát, telkek, mssăţazdasig IÁ 
birtokok vátelet, elaiasat vag/ btrletet fT 

„GliORIfl" GÖZM0SÓ ÉS VEGY 
TISZTÍTÓ INTEZET 

azakképzett vezetés mellett vállal Ingek és gallérokon 
kívül a mai kor Igényelnek megfelelően,  vegyi aton 

nő i ea ferf lruhaa,  p a p i ea 
m i s e r a h a k l ieat i taaat , 

va'amlnt elbontás nélküli festését,  azonnal és jutányos 
árban — teljes mrgelégedéaie. 

A t. köaönaég bizalmát és pártfogását  tisztelettel kéri: 
SZABÓ L Á S Z L Ó 

vegytlsitlto ea keim featö,  Merourea-Cluo, 
2— Bolev. Ferdio nd 62 

J ó k a r b a n l e v ó b ú t o r o k , s z e k r e n y e k , 
a s z t a l o k , d í v á n y o k , s t b . e s egy z o n -
g o r a e l a d ó . Oim a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

B e r b e v e n n e k k e t t ó 3 s z o b á s l a k a s t , 
l e h e t ő l e g e g y u d v a r o n . E s e t l e g 7—8 
s z o b á t e g y b e , v a g y eme le t - fö id sz in t . 
H a v o n k i n t p o n t o s fUetó .  — V á l a s z t 
, Vidéki* oimre a kiadóhivatalban, a-3 




