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Gazdag szegények. 
Apró újsághír köretében volt elrejtve, az a nagy-

szerű eszme ÓB rendszer, amely pár óv alatt meghó-
dította egész Svédországot. Az egesz nemzet kor, nem 
és rang külömbség nélkül katonás fegyelmezettséggel 
beállott az eszme szolgálatába. SrédorBzágban egy vi-
lágos eBzü ember kiadta a jelszót: embérek Eporolni 
káli. Kritlzálás s hírlapi csaták a nagyszerű gondolat 
eszmevé avanzsált, megizmodott, életerős tettekbe len 
dűlt s országmentő rendszerré nőtte ki magát. Kicsinyke 
vagyonkájára, mint szeme fényere  kezdett ügyelni 
mindenki. Oyarapltotta, kamatoztatta, forgatta.  Az elet 
megindult. A nemzetgazdászok elragadtatassal konsta-
tálták, hogy a leromlott gazdasági viszonyok, melyek 
po ip karjainkul ember milliókat fojtogatnak  másorszá-
gokban nálunk kezd Ismeretlen lenni. A gunyoBan le-
moBolygot s agyon anekdilázott skótokon sporlás tekin-
tetében tultettek. Az áldozatos és öntudatos muukát 
bomba siker kisérte. Az eszme áttttzeBisette a leltrekai 
egy egéBZ ország népének szívügye lett. Forradalmak 
gyorsaságával száguldott végig aa országon s fi  italos, 
fida  hímvaB kezevei letörülte az ország arcáról az 
életuntság, tespedés és unalom szántotta barázdakat. 
A bankbetétek megkétszereződtek sót meghéromszoró-
zodlak egyetlen év alalt. A vásárlási kedv fokozottabb 
lett. A különbség csak az lett, hogy miudanki csak 
haszaaveheső, értékes és szükBégleti cikket vásárolt. 
Az uj rendszer a piperét az oktalan lukszust mindjn 
tarén kezdte kiszorítani. S ebben az oly semmit mon-
dónak látszó kicjinységben ráébredtek saját erejükre. 

Minek folytatnám  tovább? Okos ember kevés 
szóból is Bokát ért. Nilunk a sápadt nyomor Bzedi 
aldozatait. Kővé meredten állunk s rémülve nézzük, 
hogy hová jutottunk. Tagadhatatlan az Istan keze na-
gyon reánk nehezedait. Bujt, próbál mint az aranyat a 
tuaön. Erőnkön felül  azonban nem bocsájt reánk csa-
pásokat. Mindaz csak azért van, hogy magunkra esz-
méljünk. Körülöttünk jó és roBZ példákat látunk. Ezek-
ből, mint a méh a különféle  virágokból, ugy válogaa-
buk ki a hasznosat. Müveit ós egyszerű ember között 
hulljon le a nagy d fferenciálódásnak  képzelt palánkja, 
a tátongó űrt tölise kl és hidalja át az életképeB eszme 
és randsz°r. Vigyük bele a köztudatba a sporlás gon-
dolatát, az igények iefokozását  és leegyszcriisiteset. 
Bir a mostoha sors már sok mindenre megtanított még 
cok mindenről ie tudnánk mondani anélkül, bogy vissza-
büly=duónk az állati sorsba, vagy a primitív népek 
életszlntjére. L^znek, akik fel  hördülnek ezak halla-
tara Míg tovább leegyszerűsíteni az élet követeimé-
cy=>n, hitenként nem elég három-négy ni>poa kérész-
iül böjtöljünk? N-.m ezeknek 
szólnak e sorok. Másoknak, akiknek még van félre 
tanni valójuk. Mort még vannak ilyenek ÍB. Nem rég 
Míalkoztam egy önmagát szegénynek mondó emberrel. 
Éíip.̂ n valami pénz, Begély vagy könyöradomány után 
lobolt szegény feje.  Panaszkodott, hogy az emberek 
mennyire fásultak,  elvetemültek, szivük mennyire jég-
hideg s kihalt belóiük minden Lönyörület. Ugy panasz-
kodott s ugy verte fóldh'iiz  magát, dobálta kezeit s 

gesztikulált, hogy megesett az én szivem ls rajta. — 
Szegény ember, hová jutottunk s ehhez hasonló kife-
jezésekkel vettem részt szörnyű fájdalmában.  Kózben 
bánatában B idegességében egymásután nem ls Bíivta, 
hanem rágta a flaom  csaknem 2 lejes cigarettát. Szive 
bánatát közel másfél  óráig hömpölygette előttem u 
ezalatt (* cigaretta végekből sikerült csak megállapí-
tanom, mert olyan gyorsan szívta) tiz cigarettát füstölt 
el. Megkérdaztem : szenvedélyes dohányos ? Oh igen I 
Must már le redukáltam valamennyire, da azért moBt 
is eiszitok napjnta 25—30 at. S ezt a minőséget? — 
Rígen jot.bat szívtam, ma már anyagi körülményeim 
csak ilyet engednek. Ki számítottam. Naponta 50 lej, 
havonkint 1500, 1 év alatt 18,000 lej. 

Misaziós körúton voltam. Beteghez hívtak. Veze-
tőm elhagyatott Bzegényes ktuézéaü udvnwkalauzoit 
be. Az ud7art>n B a ház előtt minden szanaszét, bevert. 
A nádfódoles  kis házikó ablakában hervadozó muskát-
lik szomorkodtak. Bjunt a szobácskában sötétség de-
rengett s pipafüst  felhője  gomolygott. A szegény szag 
mindent átjárt. A ház lakói megszokták, kénytelen 
kelletlen tűrték. Mit tehettek mást? A fal  mellett egy 
leírhatatlan kinézésű á&yon, beesett arcú, sáppadt vézna 
aBSzony élte utolsó percdit. Agya mellett 5 hasonló 
kinézésű gyermek törülgette könuyeit. Siratták fi  italon 
sirbaszáiló anyjukat. A férj  egykudvü:>n pipázgatva 
nézte őket. Az asszony rószer>liit a haldoklók vigaszta-
lásában, Krisztus testével megerősödve, megnyugodva 
b megbékélten várta a csontkezű kaszást. Mikor a 
szobából kileptem, a féifl  hozeám szegődött s minden-
ről panaszkodva szegénységét elviselhetetlennek mon-
dotta. Nincs kereset. A'ig ludia kimódolni naponta az 
5 leit tejből, tojásból dohányra. Egy liter tej máBfél 
ici, 2 tojás 1 lej. UgyauakLor, nem vette észre, hogy 
egy kiló marhahús csak 5 le;. Kipas volt gyermekei 
diájából kivenni a falaloi,  cjaktujgy szenvedélyének 
élhessen. Eier módja van a tpjrlásnak. Szívleljük meg 
a svédek életre való rendszerét. O»talan eljárásunkkal 
önmagunk életét rövidítjük. 

Apróságok. 
E^yre jobban tojibol a nemzeti túltengés. Egyre 

msgdoüoentőab páldák keruinsk felszínre.  Mindea ol-
dalról vádoljá'3, gyomrozzak, .irredentának" bélyegzik 
a gazdaságilag elesett, rettentő bajai közül alig látszó 
szakelységet. O.yan helyekről is hangzanak el .vandál, 
műveletien ázsiai horda, semmirekellő söpredék" s mas 
uzekbez hat-onló .dinzeB" jelzők, ahonnan UgkevéBbbé 
várná az ember. Sőt más nemzettől származó, de 
ebben az országban kisebbségeknek számító egyének 
is jogot formainak  ma&u^na'i a kisebbségi magyarság 
csépeiésére. Valósággal megkergüit a világ. Gyűlöletet 
szítani minden áron — ez a jelszó, mintha ez jóra 
vezetne. 

Mélységesén megdöbbentő valami, amikor torzs-
gyökeres román származású egyéneket is .irredenta' 
magatartással vádolnak. Már néhány tanítót jelentettek 
fel  fiitaiabb  kartársaik Ilyen cimen a miniszterhez. A 
lefolytatolt  vizsgálat kétségtelenül igazolta őkot. Egy-

szerűen kiderült, hogy a nagyszerű gyakorlati érzékkel, 
több éves ciuci szolgálattal rendelkező tanitók jobb 
hazafiak,  mint a feljelentgetők.  Ujabban egy állami 
tisztviselőre sütötték rá az „irredenta" bélyeget. Az 
ügy folyamatban  van. Az eredmény ez esetben Bem 
igen kétségeB. Nem, mert annak a románnak, aki 
„magyar irredentának" csap fel  B ez kétségtelenül bi-
zonyítható, nem a börtönben, hanem a bolondok házá-
ban van a belye. 

A sok fajta  .Irredentizmus' közepette önkéntele-
nül felmerül  a kérdés: létezík-e egyáltalán „Irreden-
dentizmua* a megyében? Hol vannak ennek a több-
ségi részről annyiBzor hangoztatott .mozgalomnak" a 
látható jelei? Mi ilyesmit nem látunk. Szajkómódra 
halljuk ismételni a vádakat, de a jelenséget meghatá-
rozó mozgalom hiányzik. Tudtunkkal az nem irreden-
tizmus, ha az orBzág kisebbségei, köztük a magyarok 
is, törvényes keretek között küzdenek és követelik 
törvényblztositotta jogaikat. Ezt Bem vajmi bangOBan 
teszik. Nyugodtan lehet aludni tőle. 

Tiltakozunk tehát a „honmentők* céltudatos rá-
galmai ellen, mellyel örökös „Irredentizmusokat* má-
zolnak a falakra  s ezzel céltudatosan mérgezik BB 
egymáBra utalt B történelmileg együttélésre rendelt 
népek szükségszerű lelkibékéjét. 

Ugy gondoljuk, bogy az ezirányban többségi oldal-
ról nagy előszeretettel gyakorolt munka nem lehet 
államérdek s ha nem az — padig nem aa — miért 
gyakorolják ? 

* • • 

A genfi  Népszövetség legutóbbi gyűlésén egy 
asszony ls felszólalt.  A legmagasabb nemzetközi emel-
vényen beszédet tartó asszony anya, közelebbi meg-
határozással svéd anya volt. Vázoita az európai hábo-
rús veszedelemtől sistergő katlant. Hideg tárgyilagos-
sággal állapitolta meg, hogyha a dolgok aa elindult 
irányban haladnak ujabb emberpusztltó mészárlás 
keletkezik. 

Ez nem lehet hivatása az embernek — folytatta. 
Mi anyák nem azért hozEû c világra gyermekeinket, 
neveljük, kétségbeesett gondok közepette virrasztunk 
betegágyaik mailett, hagy nagykorukban puskagolyó 
elé állítsák. Figyeljen fel  a világ a háborús veszedel-
mekre. Igyttkezzak kiküszöbölni azokat. Helyezkedjék 
az emburi megértés alapjaira a politika s ne készítsen 
uj lövészárkokat fiaink  számára. 

A gyűlölet táplálta háborús veszély közepette 
határoio ttan beszélt az anya. Nem volt tekintettel a 
diplomáciai szálakra, csak az emberies szellemet tar-
totta szemelótt. Azt a szellemet, mely minden formá-
jában könyörtelenül elítéli a háborút. Az egymásra 
acsarkodó falek  tárgyaljanak zöld asztaloknál. Döntsék 
el ott B kérdéseket, de milliós emberéleteket ne ve-
szélyeztessenek. 

A Genf-ben  összegyűlt komoly urak meghallgat-
ták a beszédet. Idevonatkozó jelentések szerint meg 1b 
tapsolták. Hogy megszívlelték volna — arról ninoB 
jelentés, Bőt a puskaporos hordó körül még azután 
kezdtek forgolódni  vitathatatlan buzgalommal a Bzépen 
hímzett frakkok.  Ki a fene  bíbelődik emberség B más 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 

Egy darab vajaskenyér. 
— Elbeszélés. — 

Irta:  Qóbó. 
Hárman voltunk a vasúti fülkében.  Két férfi  ÓB 

egy nyúlánk, sápadt arcú, nagyszemü asszony, aki 
elótiüak fjktidi.  Három idegen ember, három külön 
világ, akiknek élete és sorsa azonban, még is csak a 
Teremtő kezében találkozik. 

Az asszony diszkréten elegáns és fisom.  Visel-
kedése tiszteletet parancsoló, nézése tiszta és nyugodt. 
Bőröndjei BZ Igazi úriasszony mellett tanúskodnak, de 
minden hivalkodás nélkül. 

A férfi,  aki mellettem ült, magasan emelkedett 
ki, a könyöklők közül. Nadrágja rényeB, kissé gyűrött 
és térdes ia volt. Látszott rajta valami, ami szegény, 
ami fájó  és elszomorit. Férfias  szép arcát magas hom-
lok Ívelte, bizonyságául a csillogó értelemnek. Mössze-
néző szemeit pedig, a lélek tlBzia és nyugodt tükrö-
zése csillogtatták. 

Körülöttünk, az élet örömeinek vegyeB érzése 
uralkodott, melyek a jólét éB saegénység, a megbékélt 
beleélés és a magunkra parancsolt nyugodlsig, mint 
egyéni életünk alaphangjai mutatkoztak. Vonatunk 
csendeB zakatolással hasította a kora tavaszi levegőt 
s aa itt-ott söldelő föld  bársonyos lehellete érzett a 
levegőben. 

Már jikora darabot futott  vonatunk, de egyikünk 
sem bessélt. 

U'úárscónk, csendeB megadással hunyta le sze-
meit B h03szu fekete  Bzemplllái formáson  árnyékolták 
Bápadt, szép arcát. Szomszédom, a magával hozott 
újság és folyóiratok  halmazát forgatta  és jegyezgetett. 
Már ugy látszott, bogy beszélgetés nélkül tesBzük meg 
a kétszázhatvanáét kilóméteres utat, mikor az asszony 
ijedten ült fel  s révedező szemekkel bámult reánk, 
majd egy mély sóhajjal hanyatlott vissza fekvő  helyére. 

Mi egymásra néatttnk, mire szomszédom minden 
késedelem nélkül kérdezte: 

Nagyságos asszony beteg? 
Nem, csak fáradt... 
Hilálosan kimerült vagyok — felelte  — B ugy 

nézett maga elé, mint aki egyszer látja élete ösBze-
omlását és erzl azt a basogatást, mely örök nyomot 
szokott hagyni, a mellben. 

Látszott, bogy szenved. 
Nem folytatta  B mi nem kérdezhettük. 
Szomszédom azonban mintha Izgatott lett volna 

b láttem rajta, hogy kérdezni szeretne vagy valamit 
mondani, ennek a szomorú asszonynak, mivel meg-
vigasztalhatná. 

Útitársam már tudta, érezte, hogy miért szsnved 
ez az asszony. 

MBBBBI nézett el, B vissza felé  szaladó mezőre 
s mintha caak magának mondaná, halkan beszélni 
kesdett. 

— Ismertem egy embert, aki barátom Is volt. 
EgéBBSégeB gondolkoaáBU, nemeB veretű lélekkel, aki 
aa ideálizmuB szent tűsét fennkölt  gondolkosásával 
párosítva, CBak szépet éB jót remélt aa élettől, aki 

amikor BZ aratul ia kezdett, élete boldogságát megkoro-
názva látta. 

— Később megnősült. 
— író ember volt. írásaiban lelkének egy-egy 

darabkáját osztogatta 8 készü ó regényeinek alakjait 
sorakoztatta fel,  kicsiny lakása kellemessé tétele éB 
feleségének  szórakoztatására. 

— Egy csúnya reggelen, barátom reszkető kezek-
kel adott át egy papírlapot, melyen ez állott: 

. . . Nem birom tovább a szegénységet... Sok 
minden hiányzik életemből, mit nem nélkülözhetek... 
Sajnállak, da nem tehettem máskép . . . Elutaztam... 

Ez a szegény ember ugyan Így feküdt  előttem, 
B vasúti fülkében,  mint öa asszonyom, amikor szana-
tóriumba szállítottam. 

Az asszony Ijedt szemekkel bámult a beszélőre 
s nagy barna szemeiban, könnyek CBlllogtak. 

Kicsoda Öi? Es honnan tudhatja, hogy én • . . 
bogy engom ls igy . . . 

Nem tudott tovább beszélni. 
Erősen rázta a sírás, szenvedés volt nézni. 
Bocsásson meg, nem akartam fájdalmat  okozni, 

ellenkezőleg. Vigasztalni szerettem volna s azt meg-
magyarázni, hogy nemcsak hogy On egyedül, nemcBak 
ml hordjuk az élet e nehéa keresztjét, hanem sok.. . 
Bokán, akik akkor merülünk alá; mikor sseretnl ls 
próbálunk. 

Elhallgatott. 
Az asszony tovább sokogott, de mintha Bségyelné 

is magát. 
Vonatunk csatlakozó állomásra ért, mind hárman 

klssállottnuk. 0 az elsőosztályu étterembe ment, ml 
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ezekhez hasonló „bagatell" dolgokkal, amikor robba-
násra késa puskaporos hordókat gSrgethet. 

• • 
• 

Idegenforgalmunk  fellendítése  érdekében tagad-
hatatlan buzgalmat fejtenek  kl as ntóbbl Időben hiva-
taléi részről ls. Belátták a kérdés óriási hordereját. 
Külön nerancsétlenBég, hogy minden jólrányu hivatalos 
vagy magánkesdeményezéBt kereszteznek a rossz-
Irányba esuuott, fékevesztett  szenvedélyek. Gondolko-
zás nélkül iBuák szét hosszú évek céltudatosan ki-
épített eredményeit. 

Igy van es a clucl fürdők  idegenforgalmával  is. 
Fürdőink lendületnek Indultak. Évről-évre több Idegen 
látogatta. Pénzt hagytak itt, miközben nem remélt 
iramban fejlődtek  a fdrdőhelyek.  Nahány nappal ezelőtt 
horogkeresztekkel ékesitott diákcsoportok .rándultak 
ki" a csiki fürdőkre  s riadal-
mat okoztak. Tusnádon és máshol az emberek nyárfa-
levélként remegtek. Egy csöppet aem érezték magukat 
biztonságban, sót nem kevesen akadtak olyanok, akik 
a legközelebbi vonattal hazautaztak. 

Még nem is olyan régen örömmel fogadták  a 
vigkedélyB, urlmódra viselkedő diáktársaságokat a für-
dőkön is. Kedélyesebb Silnt adtak a fürdő  életének. 
Most rettegnek tólttk, mert a vigkedélyt „honflbánatba" 
borult arc váltotta fel  s a jó modort furkósbot.  Érthető 
tehát a riadalom-

As illetékes hatóságokon a aor, hogy az Ilyen 
iránya Idegenforgalmi  „fellendítésnek'  elejet vegyék. 
Ha tanuiás helyett minden áron politizálni akarnak a 
diákok ám tegyék, hisz szabadakaratukban senki sem 
gátolja, de tudomásunk szerint a politikai mozgalmak-
nak enyhébb eszközei is létezoek s nem feltétlenül 
szükséges, hogy a békés, nyaralni akaró polgár testi 
épBége veszélyben forogjon. 

• » 
* 

A minap Sândominic község felekezeti  iskolája 
ls anyík napját akart rendezni. As Ünnepéi} t a tan-
felügyelőség  Idevonatkozó rendelkezése alapján készí-
tették elő. Szép műsort állitottak össze, majd a község-
háza nagytermében, szépszámú közönség előtt király 
himnuszai megkezdték az ünnepéi) t Alig hangzottak 
el a himnusz akkordjai s lépett az első elemista sza-
való a színre, megjelent a csendőrség s aa engedély 
felmutatását  kérte. 

A meglepett reudözőség tanfelügyelőaégi  rend a-
latre hivatkozott B hangsúlyozta, bô y az ilyen, hiva-
talos természetű ünnepségek az iskola működési keretei 
közé tartoznak. A védekezést figyelembe  sem vették. 
Felszólították a rendezőséget, hogy szépizerével llrltse 
ki a termet, ellenkező esetben ők látnak hozzá. Egyben 
ai önkéntes adományokból befolyt  háromszázegynohány 
lejei .kasszát" is lefoglalták. 

A .hivatalos ténykedéstől* meglepett lakósság 
elkeseredett hangulatban oszlott szét. Nem tudta sehogy 
Bem megérteni, iniért nem saabad a sandominlc-l fele-
kezeti iskolának is méltó keretek kőzött megünnepelni 
az anyák napját. Jóian ember nem le Igen érti meg 
az „anyatisztelet* ilyen formáját.  Éppen eaért as ille-
tékesek figyelmébe  ajánljuk az esetet, 

• • 
• 

Három héttel ezelőtt szóvá tettük, hogy a vár-
megyeház előtt elhelyezett u'irányt jelző táblák rette-
netes magyarsággal vannak írva. Igy nézoek kl, ahogy 
irjuk: .Jobra tarcV 111 Azóta türelemmel várjuk, mi-
kor figyel  fel  városunk mérnöki hivatala, hi«s elvégre 
aa 6 hatáskörébe tartozik ea a tábla. Eredmény: aa 
utóbbi 17 év magyar „helycairâea" jelen pillanatban 
is „útbaigazít*. 

Tudomásunk szerint a városi mérnöki hivatalnál 
nagyszerűen beszélnek magyarul. Feltételezzük, bog) 
helye?írást is tudnak. Ha e tekintetben tévedtünk volna, 
veit Idejűk első figyelmeztetésünk,  bárom hét óta 
„megérdeklődni". 

Hjgis felháborító  aa aa egykedvű nemtörődöm-
ség, ahogy c?ufot  űznek a magyar nyelvből. A mepya 

meg a nagyablatu folyósókon,  lesütött tejjel ődöng-
tünk, még mindég hatása aiatt az előbb történteknek. 

Szegény asBzouy, látta bogy szenved? 
Láttam — felellem  — mindent figyeltem  s ami-

kor sajnáltam az asszonyt; öal bámultam, uram. öa 
jobban érdekel, Öi nagyobb talány, mint önnek az 
asszonynak friBs  szenvedése; akit még Ciak aa ellő 
ütéiek értek, da Ön . . . Öi — mintha egy kész re-
gény volna? 

Utitánam újra messzi nézett s felső  kabátja 
zsebéből egy gyűrött, fehér  papírzacskót vett elő e 
belőle egy darab vajaskenyeret A pspinaeekée felírás: 

Vegyeskereskedés, üvegesé?, képkeretezés és 
naponta frissen  pörkölt kávé. 

Mély tisztelettel aéztem ezt ezt aa emb'rt, de 
aem zavartam. Jiicüea evett • aaép csillogó merne, 
most a földet  nézte. 

Egyszerre csak, az asszony állott előttünk. 
öfl  most ebédel ? — Kérdezte parányi mosollyal — 

8 ugv nézett a mellettem azégyenkenőre, mintha ait 
mondaná: 

— Oh, Te szegény, melegen érző, nagylelkű em-
ber, aki embertársaidnak szenvedését az arcukról ol-
vasod s ebéded talán sokszor csak egy darab vajas-
kenyér ? 

— Uram — mondotta — ha Cluj felé  uiazlk, 
kérem adjon módot, bogy beszélhetek önnel... 

Délután tizennégy era husa perckor futott  be a 
Cluj felé  menő személyvonat. Kalapom mélyen le-
emelve köszöntem el útitársaimtól a ő megértően szo-
rított kezet. 

Oly furcsa  e meglepi volt mindén, hogy alig 
tudtam gondolataimat l euess sda l . 

közvéleményével együtt háborog aa Idegen is. Az aa 
Idegen, aki ugy tudja, bogy Cluc-ban magyar kisebb-
Bég lakik s egészen helyesen feltételed,  hogy ea a 
kisebbség tud 1b magyarul. Tehát nekünk ue „tarcsa 
nak jobra". Vegyék le azt a táblát onnan. Ha nem 
tudják vagy nem akarják helyei magyar Írással felírni 
as útirány jelzést, írják csak egy nyelven Ugy, ahogy 
tudják. Gunyüzésre nincs ízűkiége ennek a népnek, 
különösen a'városi mérnöki hivatal részéről,,, 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Az egyetemi  ifjúságot  el  kell  tiltani  a politi-

zálástól.  Amint ismeretes a mult héten megdöbbentő 
politikai gyilkosság történt Bucurestlben. Vtigárdista 
diákok behatoltak az egyik korházba s moggyllkolták 
az ott betegen fekvő  Steiescut, a pártból kivált egy-
kori vasjárdlsta vezért. A korházi ágyon fekvó  Steies-
cut valósággal pozdorjává lőtték. A legkétlégbeejtöbb 
a gyilkosságban az, bogy a tettesek között 6 papnö-
vendék in van. Papok, akiknek Krlsstus vallását, a 
szeretet tanát kell hirdetniük Ilyen gyalásatos gyűlöl-
ködésben vesznek részt. A merénylet nyoatáo a köz-
oktatásügyi mintatér tanácskozásra hívta össze as 
egyetemek rektorait, amelyen megbeszélték azokat a 
tennivalókat, emelyekkel aa ifjúság  politikai szereplé-
sét szigorúan szabályozni fogják. 

Betiltották  a Magyar  Párt  nagygyűlétét.  A 
Migynr Párt nem tarthatja meg a Sfantu-Gtoorgbe-be 
egybehívott országos neggyüléeét, mert a kormány 
visszavonta an egyszer már kiadott gyűlési engedélyt 
A belügyminiszter a betiltást azaal indokolta, hogy a 
gyűlést a mai feszült  politikai helyzetre való tekintet-
tel nem lehet megtartani. 

— A fürdőhelyeken  különösen  tilos  minden 
rendzavarás.  A belügyminiszter szigorú rendeletet adott 
kl a fürdőhelyek  nyagalmáuak biztosítása érdekében 
és minden szükséges mozgalom eilen. A rendeletre 
azért volt Bzükség, mert BZ utóbbi időben a szélsősé-
ges megmozdulások rendkívül sokat ártottak egyik-
másik fürdőnknek. 

A spanyol ellenforradalom.  Egész Spinyolország 
területén fellángolt  az ellenforrad  alom, amolyet a jobb-
oldali pártok indítottak a baloldali kormányzat ellen. 
Jelen pillanatban Spanyolországban általános po'gár-
báboru pusztított, amelynek fdd'g  50 eaer halott áldo-
zata van. Az elienfomdalom  kimenetelét még nem 
lehet pontosan látni. Az ellenforradalmot  a spanyol 
nemzeti gondolat védelmére indították a kommunista 
szinü kormányzat ellen. 

Románia i milliárd  600 millió  lajaa  kölosőnt 
kapott  Ctahazlovákiától,  nmelyot katonai természetű 
beruházásokra fo-ditanak. 

Törők  katonaság a Dardanellákon.  Amontoreuxl 
egyezmény aláírását, amely Törökországnak megengedi 
a Dardanellák katooai megszállását és •egsrőoltéoót, 
egész Törökországban nagy lelkesedéssel ünnepelték 
meg. A tőrök katonaság megssállotta a Boszporusn 
mindkét partját. 

ítélet  a Cotroceni  tőmegszerencséthnség  ügyé-
ben. Az ilfovi  törvényszék most h rd ;tett íteletet a 
Cotroccni tömegszeroocsétlenség ügyében. Eszerint 
D.-u'u és Blumeofc-ld  vállalkozókat valamint Cozianu 
mérnököt másfélvi  börtönre, Vastlescu polgármester-
helyettest, Bolotny ée Burcus mérnököket l-l évre, 
C?cip és Ionercu mérnököket és Dobrin épitésat 8 8 
hónapra Ítélték. 

A budapesti  Rikóczi-uton  nagy épQletszeren-
csétlenaég  tőrtént.  L >váit egy négyemeletes bérház 
homlokfala.  Eddig bárom halott került elő a romok alól. 

MBQVEB8BM báró Orbán Balá'a: „8a4kelyföld"  oimü 
müvének s-ik (Héronraékmegye) kötetét. — Claa a 
kiadóhivatalban. 

Ml Is történt csak? 
Eţy szép lelkű síró asszony? . . . 
A szenvedő, már tapasztalt féifi  ? . . . Egy-két 

siomoru élettörténet... Egy darab vajaBkenyér... 
Sajnálkozó megértés; talán szeretet? Egy újból fcen-
dett élet, boldog vagy szenvedő fordulatokkal  teli ujabb 
regény. 

Egy kezdődő, nagy szerelemre gondoltam, apró, 
kiozó éa boldog szépségekkel, amit már ciak a meg-
tanult éa átélt szenvedés egyengethet? 

Vonatnak tovább szelte s tavasa levegőt Egye-
dül voltam a aok zlsi köaött 8 ugy érestenz, mintha 
megcealt volaa, elrabolt volna valamit belőjem es a 
két ember, akiknek közös sorsát tiszta érzésekkel 
emeltem az ember felé  s akik most képmutató, hazug 
szóval ámítsák egymást, csak azért, mert beszélni kell. 

Erdekednek, nagynak, szenvedő hősnek kell lát-
szódjanak aa emberek, mert fő  a hatás, a pillanatnyi 
szép és az erőltetett jó? 

Szlvfájdltóan  groteszk gondolataim voltak. 
Megérkeztünk. — A leszálló utasok gyűrött te-

kintete u*y kapcsolódott a várakozók kapkodó nésó-
lébe, mint akik nincsenek nagyon elragadtatva egy-
mástól. 

Ei ösztönösen kemtam azt aa emberpárt, akik 
különösen érdekeltek. 

Aa assnony frissen  púderezett volt, minden uvome 
aélkűl as élőbb! vonagló sírásnak. A féifi  mellette 
lépkedett e nadrágja még gyüröttebbnek látszott. 

Tévedtem volna? Hisnen ugy mennek egymás 
mellett, mint akik nem ls Ismernék egymást. 

As assnony kecsesei lşpett an autóba S a féifi 
HÜM aéaett. — Hosssaa . . . sokáig... 

Hotjai kaphatlak taiMi halasztást az önbM? 
A hadkiegészítő parancsnoka ág ezúton közli, hon az 

1087 évfolyamhoz  tartozó önkéntesek tanulmányainak foly-
tatása végett halasztást kérhetnek a bevonulásra, £ tálból 
legkésőbb augusztus hó 15-ig felbélyegzett  kérvényt nyujt-
aanak be az illetékes hadkiegészítő parancanokaigbot, u e | y 
a következő adatokat kell tartalmazza 

Vezeték és kereiztnév. Állandó lakhely, aho! a vilaszt 
megkaphatja. Születési idő és hely. Évlolyam. Suroiin had-
kiegészítő parancsnoksága. Az iskola él székhelyének fel-
tüntetése s a beiratkozási év közlése. Akik nem nvajijik be 
aagusztue hó 15-ig kérvényeiket, azokat íaSü évi november 
hó 1-én behívják tényleges szolgálatra. 

2. A következő év, azaz 1HB7 juliua hú ;!<i.jg a ké-
relmező be kell nyújtsa a lőiskolák is kUll'Ulili kut'ettágek 
katonai attaséinak megküldött nyomtatvány azerinti bizonyít-
ványt arról, hogy be van-e iratkozva s iskoláit áiUn.i/.m 
látogatja. EzenkivUl az „A" és ,B" minta szeiimi nyilat-
kozatot ia be kell terjessze a katonai taksa beleltjére 
vonatkozó nyugtával arra az évre vonatkozóan. melyre ha-
lasztóét kért a hadkiegészítő parancsnokságtól. 

IL Az 1337 évfolyamnál  öregebbek, akik 11'-.-̂  —l̂ cni 
évre tanulmányi szabadságot kértek, tolyó év jui:,,, j,o :tij. 
ig nyujtaák be az előbb 2. szám alatt jelzett ii«t-.-kat. kü-
lönben 1930 november hó 1-én behivatnak. — Amennyiben 
193C, év november hó l-ig nem töltötték be 27. . i-'.iviket 
(illetve 29. életévüket, amennyiben orvos, gy-jgyszdiez, 
állatorvoetanhallgatók) a újból halasztani akarják bevonulá-
sukat, abban az esetben ajánlott levélben, vagy :i,á»(éut 
küldjék be a hadkiegészítő parancsnoksághoz a következő 
bizonyítványokat: 

1. Legkéaőbb íoiyó évi augusztus 15-ig F<-l!,h-ţjett 
kérvény a következő adatokkal Vezeték én k-i-sztuív. 
Állandó lakhely, ahol a választ megkapja. .Szúl-t.'-íi i-i.j éa 
hely. Évfolyam.  Sorozás kiegészítő parancsnoksága. Iskola 
éa szikhelyének, valamint a tanévnek megjelölése. A kér-
vény benyújtásának elmulasztása eaetén az il'jut uuvember 
hó 1-én bevonultatják. 

2. 1937 év juliua hó 30-ig következő okiratba kell 
bemutatni: 

a) Iskolai bizonyítvány a beiratkozásról és l.wg.téa-
rül a főiskoláknak  és a külföldi  követségek roell-ru mutadő 
katonai attaséknak küldött minta szerint. 

b) Nyilatkozat az „A* la «0* minta szerint. A kato-
nai taksa befizetésit  igazoló nyugtával arra az évit vonat-
kozóan, melyre aizve halasztást kértek. A mulasztás novem-
ber l én bevonnltatmst voa maga után. 

III. A kérvényeket i s bizonyítványokat a hadki-'gésátő 
parancsnoksága ál (Cercul de llecrutare- kell tiriiyujuni, 
amelyeket direkt a Miniszterhez küldenek, azokat n-m ve-
szik figyelembe. 

IV. Ezek az intézkedések vonatkoznak a k.'.Ml.iün 
tannló iţjakra ia. 

A targa-muresi kereskedelmi és ipar-
kamara közleményei. 

Közöljük az érdekeltekkel, hogy az 1'.•:!•á|>r3ia 
29-íki 98. azámu Mooitorul Oöeial-ban megjelent i»!afl 
gazdasági tanáca felállításáról  éa a szakkamarák oirgswr-
vazéaéról* szóló törviay 95. i s 1<*<). szak. ren4'U'?isei. 
valamint a lolyó iv jnnius 2t»-án kelt sz. miniszteri 
rendelet utaaitisai értelmiben, a lolyó Ív azept*m».i bari-
ban megejtendő kereskedelmi éa iparkamarai választ;.—kra 
tekintettel, öaazeállittattek, illetve felülvizsgáltattak  a VÍUÍZ-
tói listák i s ezek a Kamara irodáiban iTg.-Mures -tr. 
Primăriei 1.) 1930 julioe 24-től augusztus - ig bdcókg 
az érdekeltek rendelkezéaére állanak. 

A névjegyzékbe tévesen bevett, vagy kihagyott \alasz-
tók ők maguk, vagy u löt? kamarai választó egr ltiMen 
julius 24-től augusztus ri-ig bezárólag telebbezéssel í.tttiek 
a tg.-muresi kereskedelmi éa iparkamaránál, amely :.g<iiz-
tus hó 24-ig dönt ezen telebbezések ügyében. 

Ezen határidő lejárta után a választó-listákat 

Szorosan állottam a háta mögött. Ha vissza fordul, 
belém ütkönik, ha aem, ugy követem. S mikor tgy 
hatalmas lendülettel megfordulva  futni  szeretett volna 
vissza, aa állomás felé,  szemeink találkoztak. 

— Önt keresem — lihegte — s ugy szorongalta 
Jobb karom, mint aki csakugyan örül. 

— Ml töitént ? — olvashatta kl oésésemból — 
mert nem kérdeztem, mire beesélai kezdett. 

— Ma abban akorbaa élünk, amikor csak löok'e 
mehetünk. A külsőnk Is e mellett tanúskodik. Szárnya-
szegett ázott verebek vagyunk, akikben a szép lélek 
ée nemesebb érzések szent tüzét ma már esak a fé-
nyesre kopott s kitérdesedett nadrágok szimbolizáljak. 

Látja kérem, es as asszony koldusnak nézett, 
aki — amikor egy barátom esetét elmeséltem — 
ijedett tőlem, amikor a vajaskenyeret ettem megsajnált, 
később az Illemre s a „Művelt társalgók11 magüs Is-
kolájára oktatott, mig végül... 

Igen... Pillanatnyi zavaromon akart segíteni 
ötszáz lejjel. Arany tálcsán kínált semmi, emberi hn-
goo mondott sajnálkosás, mely fojtogatott  Az ember, 
mindég csak as ember, aki rosss, kegyetlen önző és 
hssug. 

Elhallgatott. 
Nagyon sajnáltam est aa embert ée ugyan igy 

magam s miudaaokat as embereket, akiknek szerény 
vagy kopott külseje, mint árnyék fátyolozza  a lélek 
tiszta tükrét éa akik meg nem érdemlő esógyeokriés-
mlérf?*  ó n é M k k S a e I > * t t e kérdezik önmaguktól, bogy: 

Nem beszéltünk, csak mentünk, mentünk, csend-
bea 4§ Mgyos uomonui, • város felé... 
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a Primariái-nAl Juures, Cmc ig Odorheiu megyék  Prefecturáinil. 

szerint i " 8 ^ 6 ^ 0 " 4 * e l l e n a z ^dekeltek a lakhelyük szerint úietékes törvényszéknél felebbezéssel  éhetnek. 

mitott l u í b . Í e Z é " h a t á r Í d e j e 8 U 8 t 4 k W%«e«té8étfll  ázá-
sok t ^ V f ^ 1 ^ 1  r e n d e l k < l z a kereskedők és iparo-
natul i T r , ° / Z a V h 0 g y invenciónkra a Snbaecreta-
sz r C t t 8 8 a F o n d u l u i ú Aviaţiei 6564 
« k r E J ^ 8 / 0 . , 1 , 0 4 ' ' kelt iratában meghosszabbította a 
It lT36nt ' C é « t 4 b l f / t  8 t b - repülöbélyegekkelvalóellátá-aat 19db augusztus hó 15-ig. 

. k . « G é ? é S Z é 8 t Ü Z e l ö i v i z 8 « 8 — értesülésünk szerint — 
t ehe tőség magyar nyelven utoljára a brasovi Iparfelügye-
óségnél: a kérésekkel és a vonatkozó iratokkal jelentkezni 

lehet a brasovi iparfelügyelőségnél.  Str. Titu Maiorescu 7. 
BZ. alatt, lolyu év julius hó 2ö-án délelőtt 1U órakor. 
. „ — A z 1936 szeptember 0—15-iki Ipari Kiállítás ren-
Uezö bizottsága ismételten telhivja a kamara körletébe tar-
tózó iparosokat, ipari üzemeket, hogy a kiállításon való 
részvételüket sürgősen jelentsék be, hogy megfelelő  elhelye-
zésükről kellő időben gondoskodhasson. 

Egyetlen iparosnak sem szabad ezen kiállításról elma-
radnia, hiszen belátható időn belül nem lesz ebhez hasonló 
alkalma, hogy jelentéktelen anyagi áldozatiéi a .Luna Tg.-
Aluresului" keretében termeivényeit országosan reclamiroz-
hassa. 

„Mi piroslik oly szépen a hegytetőn 
líagyogó nap égre ha jön i" S egy csöndes, kedves 

kápolna, — a Szent Antalé —, mely hív az áhítatos imára". 
Ez előtt két évvel még lekete volt teteje az elron-

gyosodott zsindejtől, fakó  a fala  a sok esőveréstől, színte-
lennek ablakvédői a festék-kopástól,  omló-toszló a tornya a 
szél munkája után. 

Most megujultán, megifjodva  s szépülve áll a sumuleu-
hegyi Szent Antal kápolna. Piros cserép fedelével,  megplé-
hezve, megtornyozva, megvakolva és kiíestve hirdeti Ciuc-
uak bitét és Szent Antal iránti tiszteletét. 

Buzgó elődeink megépítették, megőrizték. A Szent 
Antal kápolna harangocskájának latin felírása  tanúskodik: 
Csináltatta nemes és nemzetes Apor István 166'2-ben. Száz 
év multán 1787-ben újra öntette tek. László dános. A hom-
lokzaton az 1775. évszám van kiverve. A számok az ősök 
hitéről s áldozatáról beszélnek. 

Oivendetes tény, hogy az utódok buzgósága s áldozata 
sem maradt az ősöknek utána. A kissomlyói Szent Antal 
kápolnát múlhatatlanul javítani kellett. Nem volt rá egyet-
len lej sem. Szent Antal segítségében és tisztelőiben bízva, 
a háztőnökség hozzákezdett a javitási munkálathoz s felhí-
vást bocsájtott ki: segítsetek ! A felhívás  nem maradt siker-
telen. A kápolna mostani állapota a bizonyság rá s egyben 
a nyugta a befolyt  adományokról. 

Mindazon által nyilvánosan is és ezúttal köszönetet 
mondunk minden jótevőnek, aki a Szent Antal kápolna ja-
vitási akciójához bármivel is hozzájárult, akár Sumuleun 
lakjék, akár Mercurea-Ciucon, akár Cürtan, Frumoasan, Ciceu-
ban, Toplitán, Sáadominicon, Tusnádon, Armaaenin, akár 
Ürasovban, Zetean, vagy a Mureş, Oltul és a Tisza mentén. 

Mindent köszönünk: az ezreseket is, az ötszázasokat 
is, a százasokat, a busz, tiz, öt és egy lejeseket is. Köszön-
jük a legutolsó lejt s a legkisebb tojást is. 

Xevet nem emiitünk. A jó Isten tudja. Szent Antal 
tudj», mi is tudjuk. Ez elég. Egyébként a bőkezűbbek ne-
veit a kápolna falán  tábla is hirdeti. Az összes jótevőkért 
pedig folyó  hó 2H-áu, kedden 10 órakor ünnepélyes szent-
misét togunk mondani. 

Sumuleu, iy36 évi julius hó ü4-én. 
Szent Antal nevében : 

a F E R E N C E S E K . 

Fékevesztett szenvedélyek 
dolgoznak az egész vonalon. Rivolver, farkosbot  lett 
a fó  politikai „eszköz*. Aki uem bírja ésszel, taktlká-
val-revolverrel, jobbik esetben furkósbottal  segít ma-
gán. Egyszerűen eltesai lábalól ellenfeleit.  A közönsé-
ges gyilkosság szalonképes politikai fegyver  lett a 
Vasgárda kezében. A iasl-i rendőrfőnököt  a .Vezér 
sajátkezlileg .küldte" a másvilágra. As ország egyik 
legértékesebb koponyáját, Duca miniszterelnököt máj 
tanítványai támadták meg és útszéli, sunyimódra vé-
gezték kl. 

Pár hót óta furkoBbotok  sokaságával árasztották 
el az országot, bevert koponyák sokasága bizonyítja 
.áldásos" működésűket. Scrutător Graur ÓB társaik 
még ki sem kerültek a korházakból, a lesből golyók-
kal leterített munkások sirhantjaln meg sem száradt a 
frissen  domborodó földréteg,  máris ujabb gyilkosságra 
szomjazott a fékevesztett  vadszenvedé.y. 

Mihail Stelescut a vasgárds volt képviselőjétjkor-
házl ágyon lőttek szitává, volt hlvel. S.elescnról tudni 
kell hogy egyedüli értékes tagja voi a .honmentő» 
gárdának. JóhlB.emü, okos ember aki k e z d j e n az 
hitte hosv a gárda eBsköseivel boldoguláshoz lehet 
Beirit'eniaz országot. R Menthetetlen bátorsággal kíp-
3 t e parlamentben és parlamenten kivüpártjaeBZ-
méit. Szuronyoktól Bem riadt vlsssa. Astán S nalan 
"dördültek a gyilkos revolverek. Es már sok volt neki. 
ö n í m akarta soha kioltani as orsság értékes kopo-
n y á i n a k «é le té t Essmékért harcolt tisstességeB uton, 
S f n e î  vállalhat közösséget útszéli gyilkosokkal -
hangoztatta s ott hagyta a vasgárdát. 

„Cruciada Românismului* cim alatt lapot Indítót. 
Krősen Jobboldali ssineaetben támadta a vasgárdát. 
Közönsége* gyilkosoknak neveste. Bisonyára tudta mit 

és miért Ir, hisz hosssn esztendőkön át soraikban, BŐt 
élükön harcolt. Veaérüköt sem kímélte. Ez már több 
volt a soknál B a felforgatásról  hireB söldlngek fekete 
listára tették. 

Moit hajtották végre ujabb fegyvertényüket.  Ste-
lescu vakbéloperációval a fóváro:-i  Brancoveneac kor-
házban feküdt.  Csütörtökön délután 12 vasgárdista láto-
gatás elmén behatolt a szobájába, revolvereket Bseges-
tek B védtelen embernek s 11 golyóval a másvilágra 
küldték, majd, mint akik lgon jól végezték dolgukat, 
eltávoztak s jelentkeztek a rendőrségen. Kijelentették: 
azért ölték meg Stelescnt, mert hazaáiu'ó volt. 

Ki nem hazaáruló a vasgárda szemében, haSte-
lescu ls BB volt ? Kit nem ölnek meg ezek a mindenre 
elszánt .vitézek"? Kinek nincs veszélyben az élete? 
L*het csodálkozni azon, bogy napról-napra bődülete-
sebbnél-bődjiletesebb, légbőlkapott vádakat olvasnak a 
hasongondolkoBáau .honmentók" a békeaégben élni 
akaró kisebbségek fejére,  ha már Skelescu ls orvgyil-
koB golyót érdemlő „hazaáruló* ? 

Az ország felelős  tényezőin a sor, hogy ezt a 
fékevesztett,  minden emberi érzésből kivetkőzött, kizá-
rólag gyilkosságokból táplálkozó folyamatot  egyszer s 
mlndenkozra megakadályozza. Elvégre nem tudhatják, 
hogy holnap-holnapután nem éppen őket teszle fekete-
listára a „htlállégió". Addig nyúljanak bele a darázs-
fészekbe.  míg alkalmuk van rá. A késedelem helyre-
hozhatatlan veszélyeket hozhat. 

Pekek-
Oukrászok-
Kenyér-sütődék-
Malomtulajdonosok-
K e r e s k e d ő k n e k 

Nyilvántartási füzetek 
az njonnan életbelé-
petttörvénynek meg-
felelően,  olcsó Áron 

k a p h a t ó k 
VAKAR lÉFtaMéselM, MERCUREA-CIUC. 

Liszt bonok, 
Számla-könyvek, 
állandóan raktáron. 

A székelység marhaállományának ve-
szedelmes csökkenése tiz év alatt 200 

millió lej értékű kárt okozott. 
Országrészünk azon vidékén, ahol a föld  termelő-

ereje gyenge és a gabonanemüek nem biztosítják a 
lakósság megélhetését, az állattenyésztés az egyetlen 
biztos és komoly jövedelem. Ez a körülmény a Székely-
földön  és annak egyes vidékein is érvényesül. Éppen 
ezért valósággal tanácstalanul áll meg az ember, ami-
kor elolvassa a szarvasmarha állományúikra vonatkozó 
hivatalos adatokat. Az Impérium változás óta összeBen 
3 Btatisziikát hoztak nyilvánosságra, amelyekből a leg-
szemléltetőbb adatok az 1925 és 1936 évi statisztikai 
kiadványokban találhatók. Ezeknek a kimutatásoknak a 
bennünket érdeklő vonatkozásait a „Carpat-post* leg-
utóbbi száma köall. 

A Bzékelyföld,  amint az alábbi adatok igazolják 
tlz év alatt 31881 d°rab szarvasmarhát veszített el. 

Ssarvasmarhaállomány: 
Az állomány Növekedés Csökkenés 

Megye 1925-ben 1935-ben sz.-ban */(-ban sz.-ban %-ban 
Mures 71.757 77.444 5.687 7 — — 
Ciuc 74 666 71.399 — — 3.257 4 
Odorbei 52 907 40470 - — 12137 23 
Trelscaune 64.638 38.074 — — 16.437 30 
B.-asov 23 000 39.43716.437 41 — -

Feltűnő Trelscaune és Odorheiu megyék hatalmas 
vlaaBaeBése, ahol 30 és 27 ssázalék a szarvasmarha-
állomány csökkenése as elmúlt tíz év alatt. 

Növendékállatok: 
Az állomány Növekedés Csökkenés 

Megye  1925-ben 1935-ben sz.-ban °/,-b«n sz.-ban s/a-ban 
Mures 12 882 17.823 4 941 38 — — 
Ciuc 18.546 20.094 1.548 7 7 — -
Odorbei 16 556 10.277 — — 6 279 37 9 
Trelscaune 11.961 9.175 — — 2 786 23 
Braşov 2 884 7.493 4.609 61'5 — — 

Tejelő tehén-állomány: 
Az állomány Növekedés Csökkenés 

Megye 1925-ben 1935 ben sz.-ban "/,-ban sz -ban °/,-bao 
MureB 34.5 5 34. 82 - — 133 0 3 
Ciuc 31.495 27.945 — — 3 550 11 
Odorhei 19.974 18.008 — — 1.966 9 8 
Trelscaune 22.959 17.470 — — 6 489 24 
liraBOV 11.029 17 695 6.666 37 — — 

Teljesebbé vállik a kép, ha as ökörállományban 
beállott váltosáBok adatalt is viaBgálat alá veBBBÜk. 

Ökörállomány: 
Az állomány Növekedés Csökkenés 

Megye 1925-ben 1935-ben sz.-ban "/„-ban sz -ban °/« b>n 
Mures 13.298 8 933 — — 4 365 33 
Ciuc 14.936 10.862 — — 4074 27 
Odorhei 12295 4.615 — — 7.780 63 
Trelscaune 12.988 6 939 — — 6.049 46 
Braşov 7.248 8.711 1.463 17 - -
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Bikaállomány: 
Aa állomány Növekedés GaOkkená 

Megye 1925-ben 1935-ben si.-btn '/,-ban sz-btn '/,-bf 
Mures 633 516 — — 17 3 
Ciuc 788 373 — — 416 62' 
Odorhei 333 370 — - 63 19 
Trelscaune 704 271 — — 433 61 
Braşov 170 228 58 26 - — 

Mint látható, cBak magában Braşov megyébt 
növekedett BB utóbbi 10 év alatt a bikák Bsáma, 
többi bárom megyében apadt. Feltűnő méretű ea Tre 
scauje megyében 61 és Odorhei megyében 62 százi 
lékkal. Kedvezőbb aa arány Mures és Odorheiu megyéi 
ben, ahol általában as állattenyésztés fejlettebb  foko 
áll. Megjegyzendő, bogy a fenti  adatok az ellenőrzi 
alatt álló bikákról szólnak. A távoli legelők csordálna 
bikái a kiterjedt hegyes területeken nehezen ellenőri; 
hetők. 

A bikaállomány csökkenése különös jelentőséggi 
bir a meddőtehénállomány megnövekedése szempon: 
jából. Ennék adatai a következők: 

Az állomány Növekedés Csökkenés 
Megye 1925-ben 1935-ben sz.-ban %-ban sz.-ban ,%->>*-

Mures 10529 15.790 6261 33 - — 
Ciuc 8.441 12.125 3684 30 3 — — 
Odorheiu 3.740 7.400 3651 49.3 — — 
Trelscaune 6 071 4.219 — — 1852 30 5 
Braşov 1.669 5 220 3561 68 — — 

Végig tekintve a székely megyék szarvasmarha 
állománya csökkenésének adatain, ha összegben kiván 
nők látni kifejezhető  az értékkülönbözetet, amit ai 
állomácy csökkenése ma jelent, ea több mint 200 mii 
iió lejt tesz ki, ha 10.000 lej értékben veszünk egj 
bikát, 6000 lej középértékben egy igás, Illetve hizóök 
rőt és tejelőtehenet és 2000 lej értékben egy növen 
dékmarhát, a növendék tehénnél pedig átlag 3000 le, 
értékcsökkenést veszünk, mint különbözetet számításba 

A pontos adatokból mindenki megállapíthatja 
bogy a székelyföldi  szarvasmarha állomány katasztró-
fád  csökkenése az ottlakó gazdateBtvérelnk megélhe-
tését alapjaiban támadta meg. Önkéntelenül felvetődik 
a kérdéB, vájjon minek tulajdonitható a nagy éB vesze-
delmes apadás és vájjon hogyan lehetne megakadályozni 
a szarvasmarha állomány további csökkenését? Mindsn 
erőnkkel oda kell hatnunk, hogy újból pótoljuk a hiá-
nyokét. 

A Székelyföld  megrenditő adatainak szinte álta-
lánosan Ismert okai vannak. A lakóság nagy része az 
erdőmunkából éa az állattenyésztésből hozta ösaze a 
mindennapi kenyeret. Az erdőBégek már kleBtek a 
munkaterületükből és nemcsak a munkalehetőség és 
alkalom hiányzik, hanem már ősi erdőségeik fölött 
sem rendelkeznek. A lakósság tekintélyes része kény-
telen volt a megélhetés utolsó esEközéhez, aa állatéi-
adáshoz folyamodni. 

A „Gazda" mai számával felhivást  Intéz a szé-
kelyföldi  mezőgazdasági helyzetet ismerősökhöz, hogy 
közöljék észrevételeiket és megállapításaikat a szarvas-
marha állomány csökkenésével kapcsolatosan. Olyan 
nagyjelentőségű kérdés ez, ami fölött  nem lehet hang-
talanul és szónélkül tovább htladnl, hanem Igenis meg 
kell találni a kivezető utat és meg kell találni aa or-
voslás biztos lehetőségeit. 

Az a székely ember, amelyik sem BB erdőből, 
sem az állattenyésztésből nem tud megélni, faraghatja 
a koldusbotot és Indulhat a főváros  felé,  ahonnan talán 
sohasem tér vissza. 

A magyar gazdának ragaszkodnia kell az évszá-
zadok óta birtokában és tulajdonában lévő ősi auyaföld-
h'jz, mert a legsúlyosabb helyzetben IB BB ŐBÍ foglal-
kozás aránylag a legbiztosabb Bzerény megélhetési le-
hetőség. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kis emberek nagy tragédiái. Egész töme-

gével iéteznek olyan emberek, akik az összeírásoknál 
kimaradtak az állampolgársági listákból. Emiatt ter-
mészetesen rendkívül sok hátrány, kellemetlenség szár-
mazik. Vannak, akik mostanáig nem la tuitak arról, 
hogy nincsenek felvéve  az állampolgárok közé. Ilyeu 
például Biró Antal sanmartlnl-l cipészmester esete, aki 
itt városunkban született, soha távol nem volt 1918 
óta a megyétől, 1925-ben ebben az orsságban meg-
házasodott. Most valami hivatalos ügyben állampolgár-
sági bizonyítványra van szüksége és kiderült, hogy 
nincsen felvéve  az állampolgársági listába. 

— Szegény Pintér János valea-stramba-1 6 gyer-
mekes házalónak az esete ls minden résavétet meg-
érdemel. 1919 ben költözött Ide, családot alapított, 
Valea-Stramba-n letelepedett. Most kiderült, hogy 
nincsen beirva az állampolgársági listába. K'utasltották, 
éB Csehszlovákiába áttették. Itt maradt feleBége  éa 
mind a hat gyermeke, akik családfenntartó  nélkül ma-
radtak, as összeírások alkalmával elkövetett lelkllBme-
retlenségek miatt. 

— Fekete Rózsi nagysikerű gyermek-
előadása, Fekete Rózsi rendezésében folyó  évi julius 
hó 21-én szépen Blkerült gyermekelőadás volt váro-
sunkban. Harminc gyermek ssereplővel színre hozták 
a „Kotynyeles kisasszony" cimü operettet. Fekete RÓSBÍ 
rendezői leleményessége az előadást egészen látványos 
revüvé varázsolta, amelynek keretében a legtehetsé-
gesebb gyermekek léptek fel.  Fekete Rózsi ezúton ls 
köBzönl a szülőknek és közönségünknek egyaránt azt 
a megértő támogatását, amellyel vállalkosását fel-
karolták. 

— Feljelentés. Fekete Ágnes lasarestl lakós 
as Ügyészségen feljelentést  tett Bálint Mátyás ellen 
magánlaksértés miatt. 
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— Útonállás. Bara Márton is Katona Dines 
Inen kösségbell legények Frumoasa-n szolgáltak. A 
napokban a két legény egyik ottani korcsmában együtt 
töltötte aa Időt Bothaal Ferenc zetea-i gazdával, aki 
Gblmes-re igyekezett. A legények Botházitól kikérdez-
ték utjának célját, majd mikor elindult elejébe vágtak 
a GbimeB felé  vezető erdőben, ahol kifosztották.  A 
legényeket letartóztatták B rablásért és utonáliáséri 
indult ellenük eljárás. 

— Veress Irén augusztus hó l é n táno-
tanfolyamot  nyit. Veress Irén a megyénkben köz-
ismert kiváló táuctanárnő BUJUJZIUJ 1-től kezdődőleg 
vároBuikban tánctanfolyamot  rendez, külön kezdőknek 
éB haladóknak. Magfelelő  jelentkező esetén vidéken is 
tart egy-egy nyolclíeteB kurzust, amelyeken a legmo-
dernebb táncokat tanltja. 

— Augusztus 2: Kirándulás Sötétpatak-
filrdőre.  Mait számunkban felhívtuk  Közönségünk 
figyelmét  arra a kirándulásra, amelyet Kalfás  József 
Sótótpatakfürdó  tulajdonosa Bzervezast juiius hó 26 ra 
azon céllal, hogy a gyimeai havasoknak ezt a gyö-
nyörű fekvésű  és nagyszerű gyógyhatású fürdőjét  minél 
Bzélesebb körben megismerjék. Az első felhívásnak 
eredményeként olyan tömegesen jelentkeztek a juiius 
hó 26 ikt kirándulásra, hogy a következő vasárnapra 
iamet esedékes egy társbButazás szervezése. — Így 
augusztus hó 2-án, jövő vasárnap egy kényelmes 
autóbusz áli lemét rendelkezésére mindazoknak, akii 
Sótétpatakfúrdőt  akarják meglátogatni. Egy személy 
viteldíja oda ós vissza 60 lej. Iadulás augusztus 2-án 
(vasárnap) reggel 6 órakor az Ipartestület székházától. 
A kirándulásra jelentkezni lebet naponként Kalfás 
József  vendeglőjeben. 

— Műit héten iámét két halálos áldozata 
volt a bioskanak. Bodó Lajos és Eiekes Irtván 
Buseul-i legények összeverekedtek, ti ekes bicskával 
olyan suiyoBan megsebesítette Bodó Lajos társát, bogy 
aa Bérüiesébe belehalt. 

— Ugyancsak mu'.t vasárnap Gábor G.igor Bicuieni 
vasúti munkás Aatal litván szaoót szuria meg a sziv-
tájekan. Antalt az óriási vérveszteségtől baldokoiva 
szállították be a halybeli közkórházba. 

— a in timbru községben a Margit bucsu alkalmá-
val rendezett táncmulatságom a simones'.i-í községbeli 
legényekkel verekedtem össze. As egészen Utközatszerü 
összecsapásnak három nagyon bu'.yos és közui harminc 
könnyebb sebesűit áldozata van. Sii!yosan seaesültek 
Gergely Bala Jánosé, Sass Dávid Ferencé, Szabó Lajos 
(Kerekes) nevü legények. — Egészen szégyenteljes az 
a gyava, oktalan virtus, amellyel népűnk egymást 
pusztítja. A bicska a gyáva embernek ez az aljas 
eszköze az utóbbi Időben megdöbbentő módon szedi 
áldozatait közöttünk. Nem lehet leszoktatni népünket 
arról, hogy ne ölje, ne pusztítsa egymáBt eppen akkor, 
amikor a leginkább kellene éljen közöttünk az össze-
fogó  testvéri szeretetnek. 

— Megölte a villamosapás. B.ága Rózáiia 
Lunca-de-bus községbeli asszony B:rta nevü 7 éves 
leánykájával szénát készített az erdőa. A közeledő 
vihar eiől egy fenyőfa  alá mauaküllbk, ahová a villám 
becsapott. A bét éves leányka azonnal szörnyet halt, 
aa édesanyja padig eu'yos égési sebeket azenv^dait. 

— Vezzett kutya garázdálkodott. Ju^us 
hó 19-én veBzett kóbor kutya több emberi összehara-
pott, Bartha Gyula jigodiei mészárolt és a városban 
ot cseledet, akik a kora raggeli órákban az uccáu 
tartózkodtak. A város hat embert utalt be a c.uji 
Pasteur intézetbe. Ezzel kapcsolatosan ovaioBBágra 
Intjük a közönségét, de kérjük arra is, hogy akik 
ku;yát tartanak, szigorúan tartsák be a most elrendelt 
ebz&rlatot. Ne tegyek ki kedves és hüBéges állataikat 
annak, bogy lemergezzék vagy annak, hogy kóbor 
vesett kuiyák megfertőzzék. 

— Hét iskolás gyermeket harapott meg a 
veszett kutya. Borok Ferenc Bmcu közsegbeú lakos-
nak a kutyája bét iBkolás gyermeket harapott meg. 
EÍ az eset U figyelmeztető  legyen ciinden leikiiswora-
tes ember szamara, hogy szigoiuin tartsa be az eb-
zárlatot éa a megkötőit allatokról gondoskodjék, hogy 
ezekben a m?leg időkben ne szenvedjenek a bőségtől. 
A kóbor kutyák irtása megkezdődött es minden kutyát 
irgalom neikül lemérgeznek. — Ezért figyelmeztetjük 
ismételten a közönséget vigyázzanak állataikra és ne 
engedjek, hogy az uccán csatangoljanak. 

— Feltörte a templom perselyeit. Tatár 
Zsigmond 65 éveB R^m&iea községliall munkanélküli 
feiterle  a templom perselyeit és azokat egy krajcárig 
kiürítette. Ezenkívül ellopott a templomból egy oitár-
teritőt ÍB. A csendőrség Talárt elfogta  és atudta az 
ügyészségnek. A Bzékely nép küzött alig akadt esideig 
templomrabló. R tVasagok közé tartozott, hogy valaki 
BZ Istenházát meglopja. Általában a lopás a legförlel-
masebb bün. Minél kulturáltabb egy nep, annál inkább 
tiszteletben tartja a másét. Északi népeknél, például 
olyan m B g a s és bámulatosan fejlett  ez a lu «jdonság, 
hogy lopások nem 1b igen fordulnak  elő. N ujatl álla-
mokban egész értékeB dolgokat lehet az uccan hagyni 
anélkül, hogy ellopnák. Mindenesetre tacujuok ebből 
a hírből ls annyit, hogy kuiturember Irtózik a lopástól 
ós a tolvajságtól. 

— Hónapok óta lopják. Sieln Nathau slculani 
pék ezelőtt hat hónappal felvett  egy Ruian Rudolf 
nevű segédet. Most rájött arra, hogy a segédje állán 
dóan lopja a kenyereit és azokat jóval olcsóbb áron 
eladja. A csendőrség letartóztatta a péksegédet és 
átadta az ügyészségnek, amely lopás miatt az eljárást 
megindította ellene. Az ügyészség vádat emelt orvgaa-
daság miatt Gyenge Dénes siculenl lakós ellen 1b, aki 
hónapok óta vásárlója volt a lopott kenyérnek. 

— Ujabb villámozapás. A julius hó 22 én 
átvonuló viharnak ujabb haláloa áldozata van. A villám 
agyonsújtotta Mészáros Rizália cartai asszonyt, aki 
nyomban meghalt. 

— Tilz. Tőzsér Béla gheorghenl-i lakatoa műhelye 
lugber mészárosnak a füstölőjétől  kigyúlt és földig 
égett. 

— Még as erdőn sinos nyugalom. A Siculenl 
csendőrőrmesier rendelkezett, a községtől 30—40 kilo-
méterre fekvő  erdőkben élő jubpáastoroknak. Ugy szól 
pedig ez a randelkezéa, hogy a pásztorok csak egyet-
len egy kutyát tarthatnak B azt ia megkötve. EBek a 
szegény emberek, akiknek fegyvertartási  engedélyük 
sincsen és minden biztonságukat a kutyák látják el, 
moat a legnagyobb kétségbeeséssel vették tudomásul 
ezt az értnetetlen randelkezésl, amellyel szemben a 
főszolgablrósághoz  fordu'.tak  védalemirt. 

— Verekedés. Nicolas Cojccar blcazl legény 
Suclu Todort három késszuráBBal megsebesítette. A 
bicskázó legényt átadták az ügyészségnek. 

— Halálos végii összeszolalkozás. Elekes 
litván és felesége  Sasenl lakások, juim hó 21-én a 
mezőn összetalálkoztak Bodó Lajossal. Valami egészen 
jelentéktelen kender-kaazáláa falóit  összeszólalkoztak, 
majd összeverekedtek. Elekes és felesége  ugy meg-
verték B >dó Lajost, hogy az sérüléseibe két nap múlva 
belehalt. 

— Mayer János nyug. tanár elvállalja tanulók-
nak Bzakazerü előkészítését javító- éB felvételi  vizsgára. 

— Mórion Zsigmond: Bab oroealán. Móricz Zsigmond 
nemcsak a paraszti életnek és a kisvárosnak virtuóz Írója, 
hanem Badupestnek ls meglepően jó ismerője Csodálatos gaz-
dagtággal és Igazsággal bontakozik kl nj könyvében ls az a 
polgári élűt, amely a bérházak között tenyészik s hajtja hol 
napfénytelenül  sápadt leveleit, hol bűnösen baja virágait. A 
„Hab oroszlán" egy vidékről szakadt, de a pesti életbe gyöke-
rezett házaspár dramalan izgalmas regénye, ahogyan a test és 
vér rabságából lassan átöregednek a lelki béke csendjébe. — 
Pompás Írói mnnka a amellett pompás olvasmány ls Mórlncz 
nj regénye, amely az Athenaenm 2 pengős sorozatában most 
jelent meg. 320 lap, szokott szép kiállításban, kartonálra 53 
lej, minden könyvkereskedésben, vagy Lepagenál Claj. Kérje 
az Athenaeam újdonságok teljes Jegyzékét. 

— Vioki Baum: Grand Hotel. Vlokl Baam -. Oraad 
Hotel olmll regénye a klvá'ó Írónő legszebb és legemlékezete-
sebb slkertl alkotása. Akik első megjelenéskor olvastak, felejt-
hetetlen, élményszerű emlékeket őrzünk Barllnnok, a világvá-
ros farosa,  tragikus és komikas tig irálnak, a nagyszállónak 
erről a aajátosan megható és mulatságos hőskölteményé ól. 
Vlokl Btarn ezzel a regényével bizonyította ba, milyen fölé-
nyesen Ismeri az emberi lelket; de ő is ember: csúfondárosan 
mosolyog minden hlu és hiábavaló erőfeszítésen  és szánakozva 
nézi a botladozásokat, vagy elbukásokat. Izgalmas és mara-
dandóan érdekea könyv a Qrand Hotel s őzért osak helyeselni 
lehet, hogy az Athenraam most 2 pengős sorozatában ajra 
kiadta a régen elfogyott  kötetet s ezzol »z olvasók legszéle-
sebb rétegei számára Is hozzáférhetővé  tatte. A 300 lapos vas-
kos kötet Bzép kiállításban kartonálva 53 Lej, minden könyv-
kereskedésben vagy Lepagenál Cluj. Kérje a teljes sorozat és 
ez Athenaeam ajdonságok Ingyen jegyzékét. 

— Jonathan Latimer: Gyilkosság a tóbolydaban 
Előkelő és drága tdeggyógylntézet, dnngaBiag öreg hölgy, 
detektívek az örultek-háza ápoltja! között — ebben a környe-
zetben játszólík Jona.han Latlmer, a kitUnő angol detekilv-
regénylró szenzáolós bűnügyi regénye, amely most jelent meg 
magyar nyelven. Halmozódó rejtélyek és egymást nyomon-
követő Izgalmas fordulatok  teszik oly érdekessé ezt a könyvet, 
hogy szinte lehetetlen egyhazamban végig nem olvasni. Kég 
nem olvastank ilyen izgalmas, mulatságos és jól megírt detek-
tív regényt. Jonathan Latlmer : Gyilkcsság a tébolydában cimü 
kötete most jelent meg az Atheceaam népszerű detektívregény 
sorozatában. Ara 33 Lej. minden könyvkereskedőiben, vagy 
Lepagenál Claj. Kérje a pompás sorozat és egyéb aj könyvek 
jegyzékét Lepagetól Claj. 

— Lédas Sándor: Negyedsser férjnél.  Nádas Sándor, 
a pesti aszfalt,  a redakoló, a kávéház páratlan népszerUségű 
Írója, kötetbe gyűjtötte legajabb novelláit. Negyedszer férjnél: 
ezt a olmet viseli a könyv, amely bizonyosan remek cseme-
géje lesz Nádas nagyszáma ol< asótáborának. A tarka pesti 
életnek egy-egy megkapó pillanatfelvétele,  érdekes sz nfoltja 
minden egyei novella ebben a kötetben, amelynek őszinte 
nagy slkeit jósolhatunk. Nádas Sándor: Negyedszer férjnél  o 
kötete moat jelent meg az .athenaeam novellusorozatában. — 
53 Lej minden könyvkereskedésben, vagy Lepagenál Clnj. 
Kérje iz Athenaeam ajdonságok teljes jegyzékét Clnj. 

Kösröaetnyilvanitssok. 
Lelkünkből mondjuk kötfönaiet  m'ndizo-aak, 

akik a mi drága ctaiádfóak  elvesztése miatt bennünket 
ert suiyoi Cjupás elviseléséhez őszinte részvétükkel 
nekünk erőt adtak. 

Mercures-Ciue—CíikBzereda, 1936 julius 23 
Őtv. László Oézánó és családja. 

Mindazoknak, akik drága jó ferjem  halála alkal-
mával reszvétükkc-1 felkereslek  és nagy veszteségünk-
ben velünk egyiittéreztek, eíu on mondunk háláa kö-
szönetet. 

S .ncraicni— Csikszeutkirály, 1936 ju ius 24. 
Özv. Rancz Qáborné és családja. 

ISKOLAI HÍR E K. 
A Brasor-i Ref.  Fiu  Felsőkereskedelmi  Iskola, 

mely az ország egyetlen magyar tannyelv 11 felekezeti 
szakiskolája és kü.őnasen a mai válságos időkben 
tanu'ói jövőjének biztOBltéBa szempontjából a legcél-
szerűbb éB a legtöbb megélhetési lehetőséget nyújtó 
iskolatípus, az I-ső osztályába felvesz  felekezeti  különb-
ség nélkül olyan tatulókat, kik magyar anyanyelvűek, 
a gimnázium IV-ik osztályát sikerrel végezték éa Ab-
szolváló Bizonyítványt nyertek. Az Iskola az általános 
műveltség mellett alapos szakképzést sd növendékei-
nek, kik a négy évfolyam  elvégzése u:án államérvé-
nyes, önkénteEségl jogot biztosító oklevelet nyernek, 
melynek alapján állást kaphatnak Ipari és kereskedelmi 
cégeknél, magán- és közvállalatoknál, takarékpénztá-
raknál, szövetkezeteknél, biztosítóintézeteknél, gyárak-
nál, gazdaságoknál, üzemeknél, közaégt hivataloknál, 
vasútnál, postánál, építészeti hivatalokban, stb., szóval 
azokon a pályákon, melyek a megélhetést elsősorban 

blztoBltják. Végzett növendékei az iskolában szerzett 
intelligenciájuknál fogva  rövid Idő alatt kiváló gyakor-
lati emberekké, kereBkedőkké, Iparosokká, gyári munka-
vezetőkké képezhetik kl maguk. Kereskedelmi iskolát 
végzettekre vár a szövetkezeti élet megteremléae, 
mely ezreket Juttathat független  és biztos megélhetés-
hez A tacu'mányok folytatását  is lehetővé tessl a 
kereskedelmi akadémián, jegyzői tanfolyamon,  stb. 
Tanulók az 1936—37 Ik iskolai évre augusztus 25-től 
szeptember 10 lg iratkozhatnak be. Érdeklődőknek fel-
világosítást nyújt, vidéki tanulókat állandó tanári ellen-
őrzés éa felügyelet  alatt álló moat épült modern inter-
nátutban mérsékelt díjazás mellett elhelyezi az igaz-
gatóság, Braşov, Calea Victoriei No. 7. 

A Brasovi Református  Leánygimnáziumban, 
melynek sikeres végzése a tanltónőképzőbe, a keres-
kedelmi Iskolába, a líceumba vagy bármely más szak-
iskolába való felvételre  jogozlt, az előjegyzések folya-
matban vannak. Az általános műveltség megszerzése, 
de a törvény rendelkezése miatt is, mely mlndsnkit 
16 éves koráig randsaerea iskolalátogatásra kötelez, 
minden leányra nézve kötelező a IV-ik elomi végzése 
után, a tanulás folytatáj».  A gimnázium I-ső osztályába 
szeptembar 4 én leteandő falvételi  vizsga alapján fel-
vehetők a IV-ik elemit sikerrel végzett magyar anya-
nyelvű tanulók, bármely felekezethez  tartoznak ÍB. 
Vidékiek a Szaratetház bannlakásában helyezhetők el. 
Tájékoztatót készséggel kü d az Igazgatóság, Brasov, 
Calea Victoriei Nr. 7. 

România. 
Ministerul Inslrucţiunci. 

Gimnaziul de băieţi »Petru-Rareş« 
Miercurea-Ciucului. 
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Publicaţie. 
La gimnaziul »Petru-Rareş«, din Miercurea-Ciuc 

primesc înscrieri in cl. I. şi rcînscrieri ín cl. II., III. şi 
IV. până la data de 31 August 1936. 

Examenul de admitere în cl. I. se va (ine în ziua 
de 1 Septemvrie 1936. 

Nu se va face  înscrierea la examenul de admitere 
a elevilor cavi n'au ţoale actele complete şi anume 

1. Extrasul de naştere. 
2. Certificatul  de botez. 
3. Certificatul  de nationalitale. 
4. Certificatul  de IV. clase primare. 
5. Buletinul de vaccin. 

Director, 
SPIRU TUDOR. 

Secretară, 
F. SPOREA. 

Eladó egy komplett uj háloszoba beren-
dezés. Cim a kiadóhivatalban. 

Eladó belsőség Ciucani-bana volt állami 
csemetekert. Oim Fodor Pál, Sumuleu. 

i Férfi  szövetek, posztók í $ 
( Scherg és Zimmermann s-r. • 

gyártmányok, gyári lerakati árakban, I 

Í
nálam beszerezhető, úgyszintén béllés ^ 

áruk is. — Szives pártfogást  kér: • 

Karácsony János, Mercurea-Ciuc. | 

Ü Építkezésekhez 
jó minőségű meszet 

bármilyen mennyiségben, ked-
vező feltételek  mellett az 

az építkezés helyére szállítunk. 
Megkeresésre ajánlattal Bzolgálunk. 

VICTORIA 
Általános Gazdasági Szövetkezet mósiűzems, 

S&ndommio-Olao 
Rendeléseket líeraarea-Clao éa vidéke részére fal-
vesz: .ŢIGLA" építőanyagok raktára Meroarea-Clao. 

m 
m 
m 

m 
M 
m 
m 
% 
E 
m 
m 
m 

M 
m 
M 

m 
m 
m 
m 

Él 
m 

imifflfflBiBfflfflfflfflfflfitilfflfflfflfflfflffliHfflB 

Tanuló leányt felvesz  Venozelné nói-
kalap-szalonja, M.-Oiuc. 

Egy fenyezett  diófa  ebédlő-asztal eladó 
Cim a kiadóhivatalban. 

í r ó g é p e k e l a d ó k . Cim a kiadóhivatalban. 
Keresek egy bútorozott szobát konyhá-

val . Cim a kiadóhivatalban. 

Nyomatott Vákár könyvnyomdájában, Meruurea-Cluc. 




