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K i a d ó h i v a t a l : 
Vákár kftnyv-  éa paplrkerea-
tvdéa* Calkaieradán, hová 
a hlidatéaek árai ia aMfiaa-
<ial dijak alira koldandék. 
Bgyaa aaám ára Lal I.— CSÍKI LAPOK 

POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TARSADALMI HETILAP. 

•14fla*téal  ár: 
Egéaa 4vr« Ul 180.-
Félévre . 60. -
Negyedévre . 40.— 
Kolloidra egy 4rr« . «40.-

Hlrdatéat dijak a leg-
olcsóbban uimlttatnak. 

Kéalratok nem adatnak vlsa»* 
Nyílttéri kOxleményak 
dija aoronklnt Lal 29.— 

UaClelenlk minden v a a á n a ; 

Gyárfás  Elemér a cenzúráról 
beszélt a szenátus február  7 iki Illésén. Elmondta, 
hogy a Magyar Párt mindig a kivételes intéz-
kedésekről szóló törvény ellen foglalt  állást, 
elsősorban az előzetes c enzúrával szemben. A 
oanzura magatartása a kisebbségi és különösen 
a magyar lapok ellen minden mérteket felül-
múl és a polgári szabadságjogok elkobzásán 
kivQl sérti az állam magasabb érdekeit is. Ki-
fejti,  hogy újév alkalmaval politikai beszedet 
tartott G leorgheniben, ugyanolyan szellemben, 
mint azt jatiuu hó 29-én a szenátusban tette, 
e szenátus tapsai.ól kisérve. A c uji magyar 
lapok teljes egészében közölhették a beszedet, 
amelyet a megértéa szózatának cimeztek. Az 
oradeai cenzor azonban egyes lenyeges, de 
ártatlan mondatokat kivágott. Az aradi más 
fontosabb  kijelentéseket nem hagyott megjelenni 
a ciuci egész részeket vágott ki, amelyeket 
míg az Universul is közölt. Legtovább ment a 
timisorai cnzor, aki 3 napra felfüggesztette  a 
TameBvári H rlap megjelenesét annak a beszéd-
nek a leközléséert, amelyet a legjobb intenciók 
vezettek és amelyért egyébként is vállalja a 
felelősséget. 

E?y másik eset Aradon történt, ahol a 
szövetkezetek közgyűlésén elnökölt és ez alka-
lommal nyilatkozott az „Aradi Közlöny* éB 
„Erdélyi Hírlap' cimll lapoknak a szövetkeze-
i k összeteteléről és működéséről. Nyilatkozata 
alkalmával kérdést intéztek hozzá a kisebbségi 
tanitói és tanári kar helyzetéről is, amelyre 
röviden válaszolt, konstatálva a szóbanforgó 
népnevelők súlyos helyzetét. Itt leteszem a 
szenátus asztalára, — mondotta Gyárfás,  — 
eredetiben az aradi cenzor által kivágott kije-
lentéseket, hogy bizonyítsam, milyen tökéletes 
hozzá nam értéssel cenzúrázzák a lapokat ebben 
a városban. A c ím ura az utóbbi napokban a 
magyar lapokhoz rendeletet intézett, kötelezve 
őket arra, hrgy az összes helyiségneveket ro-
mánul irják, ami túlmegy a cenzúra hatáskörén, 
mert olyan kérdés, amit törvényes u'on keli 
szabályozni, de nem egyoldalú intézkedéssel. 
Ezt  a felelősséget  a kormánynak kell átengedni. 

Kéri a belügyminisztert, hajlandó e meg-
állapítani és közölni a lapokkal és különösen 
a cenzorokkal, hogy olyan kérdéseket és prob-
lémákat, amelyeket nyilvánosan megvitatnak, 
nem lehet a lapokból sem eltiltani és ne törőd 
jenek más ügyekkel a cenzorok, mint amelyek 
veszélyeztetik azokat az érdekeket, amiket a 
kormány kivételes módon megvédeni óhajt. 
Kézdezi a belügyminiszter', elismeri és fejn-
tartja-e álláspontját? A parlament előtt, a párt-
vezérek által tett kijelentésekért ők viselik a 
teljes politikai, erkölcsi és bün'etójogi felelős-
séget és ezért menteseknek kell maradniok a 
cenzoroknak egyoldalú beavatkozásától, külö-
nösen a vidékiekétől, akiknek szűkebb a látó-
köre. Hajlandó-e a miniszter ilyen értelemben 
utasítást adni a cenzoroknak? Elismeri e a mi-
niszter, hogy a cenzor nem illetékes arra, hogy 
a lapok számára bisonyoB ortográfiát  és nomenc-
laiurát írjon elő és hajlandó-e ezeket az intéz-
kedéseket visszavonatni? 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Auboin jelentése  a Szenátus  előtt.  Az 

egyik volt alminiszter Gafencu  a szenátusban 
foglalkozott  a külföldi  pénzügyi szakértőnek a 
véleményével. Ez a vélemény leszegezi, hogy 
a román költségvetés hiánya minden évben 
3—4 milliárd között forog.  Három évvel ezelőtt 
Ristnek hasonló szakértői véleménye a kormányt 
megbuktatta. Gafencu  a szenátusban felvetette, 
hogy a mostani kormány milyen magatartást 

tanúsít azzal a nehéz helyzettel szemben, a 
meljet Auboin jelentése kimutat. 

A felszabadított  országrészek  iránti  kí-
mélet.  Az Auboin-fele  bu.yoa jelentésre Anto-
nobcu uj pénzügyminiszter a szenátusban vala 
szólva azt igyekezett bizonyítgatni, hogy a 
külföldi  szakerők tanácsai eimeleti szempont-
ból lehetnek nagyon helyesek, gyakorlatban 
azonban nem valósíthatók meg. Ezek a tanácsok 
nem számolnak azzal, hogy a felszabadított 
országrészek bizonyos kimeletet érdemelnek (?) 

A szerbia román kisebbségek  ügye a 
parlament  előtt.  A jugosziaviaban elő ruman 
aisebbseg iskola sereimdinek ügyével foglal-
kozott a roman parlament. 

Drágul  az élei.  Az utóbbi héten az élet 
dráguim Kezdett az eges-z vonalon. Érihetetlen 
buifoidi  jelenseg, amely kétsegbeeseBBel tölthet 
el mtndnyajuoga'. 

A Maniu—Vaida  barátság  szakadása 
egyre nyilvánvalóbb  lesz.  Auiiut figyeiüeto  a 
szakadttal ezomoru vua^nezeti ellentetek rob-
bantották ki. Vnida az egykori kisebbségi har-
cos egyre kimeietlenebbui faeoista  húrokat pen 
get. Vaida, aki egy életet elt le kisebbségi 
aorsban, most a többségi páholyból nyíltan a 
kistbbaegek megfőj  tasar, a numeius kiauzust 
sürgeti. Nem az erdelyi talajba való ez a faj 
védelem, nagyon jol tudja azt Vaida ur és mé-
gis csinálja a késői aggkornak megüasonlott-
ságával ezt a szomoiu játékot. 

A Szovjet  sem űzet  Amerikának.  A szov-
jet kü ügyi kepvissie'.w' bcj3;es:suo, hogy 
nem hajlandó az Amerikában felgyűlt  orosz 
adósságokat kifizetni.  Emiatt az EgyeBÜlt Álla-
mok több konzulátusát feloszlatta  es visszahívta 
Siovjetoroszorszagból. 

Az egyik román közgazgasági  lap  érde-
kes statisztikai közöl Rumuma es a szomszé-
dos államok gazdasági viszonyairól. Eszerint 
román termékeket a szomszédos államok a 
következő értékben hasznainak: Csehszlovákia 
fejenkint44  lej értékben, Lengyelország 7 3 lej 
értékben, Jugoszlávia 12 8 lej értékben, Bu -
gária 16 8 lej értékben es végül a kvóta u oisó 
helyen Magyarország fejenként  62 lej értékben. 
Viszont Romániában minden emberre a követ-
kező arányszámok esnek: cseh arukért 61 2 lej, 
lengyel árukért 20 lej, jugoszláv árukért 6 lej, 
bulgár árukért 1 lej és magyar áiukért 17-7 
lej. Ilyenformán  a kölcsönös haszonrészesedés 
alapjan minden cseh polgárrá eső nyereseg, 
amit rajtunk keres, 17 lej és minden lengyel 
polgárra esik 13 lej. Románia legjobb váBárlói 
a magyarok, azután a bulgárok és végül a 
szerbek. S mégis a gyűlölködés sorrendjeben 
első helyen az a nép áll, melynek vásárlás-
kéBzsége országunk egyik gazdasági bázisát 
képezi. Jó volna, ha ezt elolvasnák azok, akik 
karmesterei a soviniszta hangulatszitáB kóru-
sainak. 

Goering  varsói utja  A találgatások özö-
nét szabadította fel.  Állítólag Goering missziója 
egy Hitler—Pilsudszky találkozás előkészítése 
volt, amelynek valamely a Pilsudszky által 
megbatározott lengyel határszéli ponton kellene 
megtörténnie. A találkozás olyan jelleggel birna, 
mint a nem régen Velencében megtartott Mus-
solini—Hitler találkozó. 

Az influenza  veszedelmes méreteket kezd 
ölteni; ugy latszik, még a közbiztonsági sze-
mélyzet sem elég ellenállás képeB, mert Foga-
rason a rendőrség egész személyzete megbe-
tegedett éa a szolgálatot egyedül a rendőrfő-
nök látja el. Vájjon a betörök íb megbeteged 
tek? Mert most arathatnának. 

A jugoszláv  parlamentet  feloszlatták.  AB 
uj választások május hó 5 re vannak kitűzve. 

A parlament felosztását  azzal indokolták, hogy 
az ország uj gazdasági és politikai programjá-
nak kidolgozására olyan képviselőket akarnak, 
kik a néppel állandó összeköttetésben vannak 
és bajait ismerik. 

A helytelen államgazdálkodás 
kritika tárgya volt örökösen. Nálunk csakúgy, mint 
másutt örökös viták voltak efölött  ós nem egy kor-
mánynak az életébe került. Mindig ujabb és ujabb 
nemzetmegváltó eszmék zászlóvivői jelentkeztek és az 
ország a sok apostol között menthetetlenül aüllött tovább. 

Ennek a fejnélküli  gazdálkodásnak egyik beszé-
des példája az a kis füzet,  melyben Em. Tatarescu, a 
miniszterelnök testvérbátyja teBzi meg jelentését a 
Monitorul Oflciuinál  lefolyt  vizsgálat eredmenyéről. 
Kóztudomásu, hogy a mult év tavaBsán a képviselőház 
oppen Em. Tatarescu képviselő felszólalására  egy bi-
zottságot küldött kl a Monitorul Oflcialnál  történt 
szabaiytalanságok kivizsgálására. A bizottság jelentése 
eieg szomoiu fényt  vet arra a gazdálkodásra, mely 
ennel aa intézménynél folyt. 

A vizsgálat négy évre visszamenőleg folyik,  va-
gyis attól az időponttol kezdve, mikor az államnyomda 
mbővitesere aa igazgatóság 205 millió lejert megvett 
egy ctód előtt álló magánvallaiatot, melynek tényleges 
erteke alig negyven millió lej volt. Kimutatja a jelen-
leg, hogy az igy kibővített üzem munkaellátására ren-
deletileg odairanyiiouák aa összes állami intezmények 
nyomtatványszükségletét, mely ténykedés az egesc or-
szág nyomdaiparának tönkretételét jelezte. Hiába volt 
a haldokló nyomdaipar minden memoranduma, a nyom-
tatvány moncpoiium megmaradt és fenail  most ls, mi-
után Tatarescu ur bebizonyította, bogy az állam nyom-
tatvány szükséglétét 120 millióval fizette  drágabban, 
mintha magán vallalatoknal dolgoztatott m'pa. Ha ehhez 
az ÖBBgeghez meg hozzászámítjuk aat, hogy négy év 
alatt az állami nyomda 76 millió adókedvezményt élve-
zett, azonkívül adós maradt az államnak 19 millió lej 
adóval és tetemes adósságot csinált aBacca Nationa-
lanál ÍB, akkor jogosan kérdezhetjük, hová lett aa óri-
ási összeg, amit eladminisstraltak. TatareBCU ur saerint 
aa állam négy év alatt 475 millió lejt fiietett  rá arra 
a vállalatra, amely ráfiietest  még tetemesen megnövel 
az is, hogy aa észtelen politikával kizárlak a termelés-
ből és egyúttal aa adófizetésből  pár ezer nyomdal mun-
kást és megbántották aa ország egyik legjobb adófizető 
rétegét, a nyomdatulajdonosokat. b mindezt azért, hogy 
létrehozzanak egy mamutüzemet, mely méreteiben túl-
haladja az orszAg kereteit s abban elhelyezzenek egy 
par tucat jál megfiietett,  de hozsáérteB híjával levő 
igazgatót, akik felelőijég  nélkül herdálják el az állam-
po garok verejtékéből kifacsart  milliókat. 475 millióval 
saroBÍtotia meg az államot négy év alatt egyetlenegy 
helytelenül vezetett intézményé B ugyan akkor a munka-
nélküliség kilátástalanságaba sodorta adófizető  állam-
polgárainak ezreit. Negy even keresztül folyhatott  az 
ailam megkárosítása anélkül, hogy rájöttek volna. Most 
aztán meg volt a vizsgálat, megszületett a jelentés, 
mely ramutat részletesen a elkövetett hibákra, sőt 
visszaélésekre, csak egyet felejt  el; ho<y mindezekért 
kl a felelős.  Ki a bűnös azért a lelkiismeretlenségért, 
bogy ez a gazdálkodas négy éven keresztül folyhatott. 
E'. kik a bűnösök azért, bogy annyi ideig ellenőrzés 
nélkül hagyták ezt a milliókat -érő vállalatot, mely 
olyan mély lyukakat vágott ar állam költségvetésébe. 
Ezt kérdbzzük ml éa ezt kellett volna megkérdeznie 
Tatarescu urnák ls a jelentése végén. Éi kiabálnia 
kellett volna ott a parlamentben, hogy szüntessék meg 
a nyontatványmonopoiiumot, amellyel siróadöntlk aa 
ország nyomdaiparát ÓB megássák a saját Birjukat la. 
Mert BZÓ, ami szó, évi 120 millió rifisetést  egy intéz-
ményre, nem sokáig blr el egy olyan nehezen lélegző 
ország költségvetése, mint a ml hazánké. 
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5 MODELL KALAPOK l 
tli naponként nj formák  oloaó a ! 

g árban, Ba.«art*lKUa.UL«t6lK £ : 
K VENCZEL TANÁRNÉNÁL ) 

Ugyanott kéaaülnek minden- 7 ; 
w nemű női kalapok elaörendü 1 
I anyag hoaaáadáaával. Kalapok 1 ' 

átalakítása a legrövidebb Idő alatt. ( ! 
Calkaaereda, I. 0. Bratlanu (Olxnná- i 1 
sium)-uooa 119. aa., a Bórhál köaelébea. ? ; 
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Egyről-másról. 
(K ..) Tituleaou  kűiügymiuiezitr Lüifö.dl  u járól 

hazaérkezett. Fogadtatására több újságíró jelent meg 
a bucureşti pályaudvaron. 0 4 voltak a külügy minUz-
térium hivatalnokai ia, — Savéi Sadulesou  külügyi 
államtitkár pedig egészen a halárig utaiott elébe. A 
miniszter reszletes nyilBtlozatot ugyan nem adott a 
sajtónak, da általánosságban kijelentette, bogy a főbb 
nemcetközi kérdesefcnek  a két utóbbi hónapban koasta-
tá'ható menetével rendkívül meg van elégedve. Mondta 
pidlg ezt — Titulescu  saját szivait idézve— minden 
diplomáciai  hamisság nélkül.  A Saar-kerdís barát-
ságos elintezéee; a francia  —olasz megegyezes, vala-
mint az angol—francia  megállapodás, a miniszter Bze-
rlot, — a keleti paktum mielóobl megkötésére adott 
impu'zust és általában az 1935-lk esztendőt a békés 
építés és nagyjelentőségű fejlődés  évének jósolja. Igaz, 
hogy óvatosságból Titulescu  is azt mnndja, bogy 
h a c s a k előre nem látott dolgok nem következnek 
be. Nagy szó a diplomáciában es a „ h a c s a k ' . . . 

* • 

• 
Az angol alsóházban D. M.  Foot  képviselő meglnterpel 
ialta ae angol külügyminisztert a fiáiroei  bűnüggyel 
kapcsolatosao. A trianoni bakeazerződes 76 ik Bzakasza 
Ujyanii kimondja, bogy a volt osztrák-magyar mo 
narchia alattvalóinak politikai cselekedeteiért, melye-
ket 1914 évi juiiua 28-tól, uj állampolgárságuk tisz-
tázásáig követte el — nem vonhatok felelősségre. 
Ginek a szakasznak védelme alá akarjak helyezni 
Rákosit  id, aki a magyarországi kommuiizmus min-
den elfijuiásanak  realese volt. M-ig szerencse, hogy 
Szamuelli  öngyilkos lett, mert őt ls ezen szikasz 
Vádelme alá prjoáloák helyezni az elvtársak. Oa hi-
Bzen egyszerű pálinkái cjelekedr.tael nem egyéb az 
sem — ezek szerint — hogy Szamuelli  tucaio-dag 
akaaztatta fel  és lövette főbe  mindazokat, akik a kom-
munista uralom durva elfajulásaival  egyet nem értettek. 
Szamuelli,  amint a Rtkoal-targyalas tudósításai be-
számolnák, pí dau! nyugodtan tudott teázni ugyanazon 
veud^ő helyiségben, ahol egyetltn kézlntesere a 
gerendafara  felhúzták  a „delikvenst',  s egyetlen arc-
izma megrándulaaa nélkül végig tudta nézni, hogy B 
feleség  az akaBZtofa  a.á álliiott térj lábal aló1, a meg-
kegyelmezÓB beígért remenyeben klbuzza a zsámolyt. 
Tarmeszeieaeu a megkeţyelmezessel a telyb.tílmu 
Szamuelli  ados maradt a minor a feU  BJg lá'ta, hogy 
saját ferjet  ó akasztóit* fel  — megőrült. Ének es 
ezekhez hasonló üzelmei a kommunista pr.békeknek a 
trianoni békeszerződés vedslme ala eBbetnenek ? . . . 
Talán mégsem. Mar pedig Rákosi Mátyás  ha nem is 
akasztott, da bizonyara akasztatott, hiszen a Szamuelli 
fiuí  aiá valakik csak lovat kellett, hogy adjanak s 
ezon valakik közölt Rákosi  ur is helyet foglak,  a 
bekeszerzódegek. elég «ok furcsaságot  csináltak. Éppen 
az voina hatra, hogy aa emberiseg szegyenére elköve-
tett tömeggyiikosságokBt is vedelmébe vegye. Az er-
kölcsi igazsagBZolganatáBnak durva és ssegyenteljas 
elgancsoiasa voma, ha egy Szamuelli,  egy Rákosi 
vagy egy Károlyi  Mihály  büntetlenül vigyoroghatna 
szimba a meggyalázott magyar önérzettéi. Csodalatoa 
Bzervezettsegre vall, hogy egy kommunista népbiztos 
érdekeben Pariaban „Rákosi bizottság"  alakul, London-
ban pedig meginterpeilaljak a nagyhatalmú Simon  kül-
ügyminisztert. 

* • 

• 
Londonban befejeződött  a nagy sakkverseny első 

fordu.ojü.  Németország sakkot kapott a .légi  Locsrao" 
formajaban.  Igaz, hogy ez a eakk áldozatul kívánta a 
vtnaiuesi szerződés 6-ik reszenqk elvi felfüggesztését 
B a nemet egyenjogúság elvi elismerésit, de azt gon-
doljak Parisban, bogy a „légi  Locarno'  találmánya 
f-tlerne  ezzel a nagy veszteséggel... Nem is rossz. 
Tudott dolog, hogy Németország légi felkészültsége 
túlszárnyalja minden más állam ilynemű felkészültsé-
gét. Azzal ia számoltak az ellenfdlek,  hogy Német-
országot ezen a terén már utói Bem érheti senki. Ki 
kelleti tehát eszelni a „légi  Locarno" nagyszerű ter-
vét. Eszerint Anglia, Franciaország, O aszor^zág, Né-
metország éa Belgium egy közös légi megegyezést 
kötnének éa légitámadás esetén kölcsönös vedalmet 
nyújtanának egymásnak. Egyelőre ennek az egyez-
ménynek csak Anglia és Franciaország az elfogadója, 
de csatlakozaara fogják  felszólítani  a fn t  említeti 
barom máa országot ÍB. Alig mull 48 órája annak, hogy 
Tituleaou  a folyú  év külpolitikai alakulataira nézve 
Igen rózsás nyilatkozatokat tett s már 1B bekövetkezett 
az a bizonyos előre  nem látott  dolog,  amit Titulescu 
óvatosan cy.latkozataba belevett. Miként értesülünk, 
Németország a londoni egyezményt megvlzBgáita és a 
következő nyilatkozatot tette rá: 

1 Németország magára nézve lehetetlennek tar-
taná a londoni egyezményhez való csatlakozást, h< 
abban Oroszoiazág is reszt venne. Németországnak 
ezen f.-ifogását  Lengyelország Is tejesen OBztja. 

2. N imstorazág az oiaaz—francia  egyezményt 
kedvezően fogadja,  mart nem szánd ékBzik Ausztria 
belügyeibe beavatkozni s Auaztrla fúggeilenBegét  tisz-
teletben kivánja tartani, de ezzel szemben követeli. 
hogy ugy Olaszország,  mint minden  más ország 
szintén  tartea  tárol  magát  Ausitria  belső  ügyeitől 
Az osztrák  nép maga kell,  bogy a saját  sors a felől 
döntsön  s ezért  egy népszavazás  lehetőségeinek 
útját  nyitva  kell  tartani. 

3. Németorság késs az angol—francia  légi egyez-
ményhez csatlakozni, de ennek előfeltételei:  egyen-
jogúságának  teljes  elismerése. 

4 Németország a Népszövetségbe ÍB haj andó 
visszatérni, de csak egyenjogúságának  elismerése 
után. 

a o s l k l i n t ó z ó s é g n é l : 

LŐRINCZ JÓZSEFNÉL, MERCUREA-CIUC, 

v 
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Kostler  némut nagykövet ezekkel a pontokkal 
Párisba ut»zott. Mo t Mvárclaft  I: bellink t> ját sun a 
második fordu'ójára.  Egyelőre Németország a neki 
adott sakkot nagyon gyorBan és ügyesen visszeadta * » 

* 
Az európai politikai erőviszonyok alakulata igen 

érdekes képet kezd mutatni. Eddig a klBebb államok 
erős érdekeltséggel vettek réezt az erőviszonyok ki-
alakításában, de ujabban ez a taktika mintha vesztett 
volna jelentőségéből. Ae európai nagyhatalmak vissza 
kezdenek térni a vl'ágháhoru előtti időre, eroilor tudni 
illik Eurépt politikáját fokéig  az úgynevezett hármoF 
szövetség (N m>-torHzág, Ausztria Magyarorsrég ei-
Olaszország) majd pedig a négy en'.ant (Anglia, Francia-
ország és O'oszorsztf)  lrányi>ották. Ebben a nagy-
hatalmi alakulatban a kis államok csak zöngét adtak, 
még pedig egészen diszkréten. Nem sok Bzavuk volt 
a kiskirályoknak Ha kérdezték — feleltek,  benem 
p dig bölcsen hallgatnlok kellett A háború után er 
az irányzat nagyot változott. Az addigi kontránok prí-
mások lettek s az orcheBzter elveszítette addigi sz'p 
összjátékának hatásait. Most ismét a régi prímások 
veszik át a főszerepet  s a kontrások megmaradnak 
csak kontrátoknak. — Ennek valahogy Így is van a 
rendje. Az erósebb. a hatalmasabb diktál B a gyengét) 
szépen engedelmeskedik... 

( Megérkeztek 1 
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Egy tanitó rémképei. 
Iyen címet adhatnánk annak a hihettt'eoül naiv 

köpködesnek, amit a „Naţionalul* (mér a neve is mu 
tatj ) nevü, nemrégen létesült féllibtrális,  illetve titok-
ban liberális lep tarűeyi rovatában látott napvilágot. 
Egy állítólagos Miháj N colaescu r<mü'dözik és készen-
létre szólítja fal  a román nr'pet az európai kontinens 
egyetlen békeravaró nép°: »mag\ar ellen A marBeillei 
merényiét ől Erdély visszahódítását minden mumust 
e őaz d annak bizonyítására, bogy Budapest.az anarchia 
föfeszke.  SíömyUségosen m;részek ezek a magyarok, 
akik még a ml államunk vezető pozícióiba is befész-
kelték magukat, pedig itt c<ak vendégként tűri meg 
őket N'colaescu ur és ma már ott tartunk, hogy a 
román c<ak portás éB uccaseprő lehet nmi szép hazánk-
ban, mi rt a felelősségteljes  állásokat mind elfoglalják 
ezek a disznó msgyarok. 

Hát nem égbekiáltó dolcg ez. N colaescu ur É< 
most nézzen csudát I Mi Igazat aduik Önnek Sőt Ö inel 
együtt fogjuk  világgá kiabálni, bogy repedjen meg a 
dobhártyája mlnd'n emb rnek, az ö l nagy sérelme 
ballatára: Igen, ná'unk már a portás éB az uccisepró 
is román. Ákl nem hiszi, jöjjön éa nézze meg, hogy 
rúgják ki utolsó magyar portásainkat, hogyan váltják 
le állásaikból magyar tanítóinkat éa cserélik kl őket 
olyan gvü ölettől elvakult, minden felebaráti  szeretetet 
nélkülöző ku turplonlrokkal, mint öa. 

Jöjjön és nézze meg, hogy reszketnek és Bírnak 
magyar «zülőink, mikor arra gordolnak, hogy gyerme 
keiket ö i és az ö höz hasonlók fogják  tanitanl. J ijjön 
ide és piru'jon el. Fordíttassa le és olvaBsa el azokat 
a cikketet, amiket ml minden héten a megértéB jegyé-
hen írunk le én aiuelyeknrk olyan kevés visszhingia 
van épp»n a* Ö íök, tanítók sajtóorgánumaiban. Mi 
figyeljük  BZ Ölök működését és sajrâlattal tapasztal-
juk. hogv a jövő gem ráció kuliurzónás nevelői csak 
gyűlöletet ulnak prédikálni éa IrUysíget nevelnek 
tanítványainkba, kik az Ölök nevelese folytán  lelki 
nyomorékokká válnak. 

D* arra kérjük, bármennyire ls fáj  er, Öin*k, ne 
általánoson Ml ezeket csak Ö inek inuk Es az Ölhöz 
hnsonlókr®1'. Ét nem mindenkinek. Mert mondom, mi 
figyeljük  Ölöket és számon tartju'i azokat a becsüle 
tes, megér ő, józan emberbarátokat, akik sclntén romá-
nok, mint Ői, jó hszsfUk,  de Ilyen köpködőre nem 
képesek. M«rt b'gyje el, Bok kollégája van Őrnek, aki 
nem azonosítja magát rzzel a h»"»gal. Pióbáljon ve ük 
öaBzejönri é= ők majd meggvőzlk Ölt, hogy mi is c-iak 
olyan lét'rt küzdő balBodók vagyunk, akiknek ef>ze-
ágában sincs a világot felfordítani. 

Összeállítottál a nyári menetrendet. 
Fobruár hó 4 én a helybeli PMekíurán Muntean 

vasúti felUgye  ő ea a helyi hatóságoV bevonásával 
megtartott értekezlet összeállította az 1935 május 15 én 
életbelépő nyári menetrendet. 

M-'gálUpodtak sbban, hogy ezen menetrendben 
bárom direkt vonatpárt állítanak be Braşov—Rszboieni, 
egyet Bra'ov — P^tru-Rares között a ezenkívül a vasár-
és ünnepnapi fürdővonat. 

E szerint tehát a 413 számú vonat Br««ovhól 
Irdul 5 óra 10 perckor, érkezik M-rcureK-Ciucba 
7 óra 43 perckor. Petru-RareBen összeköttetés Gilec 
telé 8 óra 4 petekor. 

A 415 számú vonat Brasovbói Indul 12 óra 60 
perckor, M°rcurea C ucba érkezik 15 óra 41 perckor, 
Razbolenl felé  ŐBSzeköttetés azonnal. 

A 417 számú vonat Brasovból indul 20 óra 25 
P'Tckor, erbezlk M<rcurea-Ciucha 23 óra 18 perckor, 
Qalac f  dé összeköttetés 0 óra 22 perckor. 

A 419. szimu vonat indul Bra«ovból 16 óra 55 
perckor. M rcurea C'ucbn érkezik 19 óra 45 perckor, 
6 ilacz fale  csatlakozás 20 órakor. 

Mercur»a Ciucból a 414 számú vonít indu1 13 óra 
18 perckor, Braso^ba érkezik 15 óra 50 perckor. 

A 416 számú vonat indul M rcu-es C'uehól 
21 óra 15 perckor, órk«»ik Brasovba 23 ora 45 perc-
kor, öB-izeköttetéB Bucureşti—Arsd—C uj felé. 

A 418. számú vonat índu' Mercur** C'uehól 
6 óra 56 perc'ror. érkezik Bruovba 9 óra 19 perckor, 
ö-iezeköttMée Bucureşti felé. 

A 420. számú vonat Indul Mercurea-Ciuc^ól 
16 óra 42 p -icVor, Bra<ovba érkezik 19 óra 26 perckor. 

V^nár- éB liiinepnap fürdővonat  indul M-ucurea-
Ciuc'r.ól Tu^nádfúrdőig  10 óra 52 petekor. 

Brasovbó indul 7 óra 45 perckor, Mercurea-
Ciucha érkezik 10 óra 13 p°rckor. 

Berbe vennek kettó 3 szobás laká6t, 
lehetőleg egy udvaron. Esetleg 7—8 
szobát egvbe, vagy emelet-földszint. 
Havonkiot pontos flzetó.  — Választ 
.Vidéki" oimre a kiadóhivatalban. 1-3 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Vetőmag beszerzés a mezőgazdasági kamara utján. 

A varmegyei mezőgezd sági kamara, mint minden 
gndaság! év kezdetén, ugy ezúttal is köriratban szóii-
totta fel  a gazdaközönFéget, tavaszi vetőmag szükség-
letének Idejében való blztOBitáBára. 

A változott viszonyok dacára, a kamara mintegy 
20°/o segélyt fog  adni a beszerzési árból azoknak, 
akik a kamara révén szerzik he tavEBzi vetőmagszük-
ségletüket. Micden községi elő járóségnál aláírási iv 
van n'őkéBzitvp, ahol a megrendeléssel epy'dőben a 
gazdáknak csekély összegű előleget kell l6teniök. bopy 
a kamarának meglegyen a biztosítéka, miszerint a 
megrendelt magvak ténylegesen át is lesznek véve. 
Tavasz buza. tavaez rozs, árpa éB zab vetőmag minden 
mázsájáért 100 lej, lóhere, lucarne, fiimag  keverék, 
szarvasképp es takarmányrépa minden kilójáért 20 lej, 
baltacím, Vik'oría borsó, bükköny, harlc«ka, kender, 
len és napraforgómag  minden kilójáért 5 lej e'őleg 
teendő le. N gy észt erdős a'ma, körte, szilva éa meggy 
csemetékért d»rafcontint  10 lej. 

A körrat, tekintettel arra, hegy 1934 ő̂ Bén a 
gazdák nagyon kevéB búzát és rozsot vetettek, a tavasz 
buza és tavsBz rozs nag>obb mt r«ü termelését ajánlja, 
hogy a kenyér magvakban érezhető hiányt pótolni 
lehessen. Az árpa éB zab vetőmag felfrlsitését  Is taná-
csosnak tartja, hogy az elkorcsosodott és ellenállóké-
pességüket veszített magvak megsemmisített féleBégek-
kel legytnek póto'hatók, melyeket háromszékl minta-
gazdasagokból fog  a kamara beszerzi. 

Különös gondjába ajánlja a kamara a gazdáknak 
kaszálóik karbantartását. Tavssz kiedetén 2—3 klgr. 
fűmag  elszórását micden bo'd kaBzálóra, ezután pedig 
hosszában és széltiben való megfogasolását.  Az előj»gy-
zéseket február  hó 15 lg kall a kamarához beküldeEi 
az előlegül befizetett  összeggel együtt. 

Saakelöadasok a gyümölosfak  ápolásáról. 
A vármegyei mezőgazdasági kamara a gyümölcs-

termelés fellendítése  érdekében <gy r< pülőb'zotteágot 
állított össze, smely bizottság minden szükségeB erz-
köazel és permetező készülékkel felszerelve  azokat n 
köiBégeket fogja  felkeresni,  ahol a gyllmölcrfa-lultusz 
jobban el van terjedve. 

Ez a bizottság szemléltető módon mutatja be a 
kártékony rovarok lerakott petéit, á'cáit éB tojásait, a 
növényi betegségek spóráinak ezreit, áfák  elálló kérge 
es a rügyek körül, bemutatja elpnaztitécuVnak médo 
zatalt és a téli mészkéneggel való permetezés egszerü 
ségét, amely permetezés hathatós óvszer és gararcia 
oly irányban, bogy a gyümölcsfák  kéregmrutesen me-
hetnek B tavaszt rügyfakadás  elé. Mig a té'i kezelés-
ben nem részesült j«va-korutben levő almafák  még jo 
g.ümö'c-itermő években Is alig adnak 2 - 3 véka, 
nagyobbrészt férges  és hibás termést, addig a lelki-
ismeretes ápolásban részesülő fák  8—400 kilogram 
kifogástalap,  egyöntetű sz4p termést adnak. Bmelyből 
legfeljebb  6—10°/, a másodosztályú. A bizottság a 
vármegyei mezőgazdasági hivatal Igazgatójából Iosn 



6 «aia. 

Bor. I i 'p^torb ' l Rrnyl Arp*,1 aaakelő.dó és I Bu 
cur agronomból AII és eddig Voalab V .lea 8 ramb» 
és Joseni kbzsgek gyümö'csSselbfn  i.rfottAk  m»g 

i l T Î ' i \ * ' j 8 î ' V B "'k»'""»"--» előadásaikat, 8 lakó°ság élénk érdeklődése és résavé:ele meil.tt. 
I t említjük meg, hogy Valei-S'ramba község 

egy gondosan kezelt csemetekertet tart fenn,  amelybő' 
minden egybekelő mátkapérnsk éB nj Piüiblt gyeríret 
szOleinek két oltot termetét ad irgyrnrsfn  emlékül 
A kozBPgl jegyző és tanácstagok eme eljártát köve 
tésro méltó példaképpen ajánljuk a többi község elöl-
járóságainak. 

Értesülésünk szerint a Jövő hét fo'ysmén  Alcslk 
gvümo'cBtermelő községei majd Frumoasa éa Sando 
min'c községek kerülnek sorra. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A helységnevek kérdése 

napirenden van magyír lapjainkban. Ismertettük s u t 
számunkban, hogy egy rendelettel megtiltották a magyar 
helységnevek kiírását a így különösen nem megyebeli 
és külföldi  olvasóink kivannak téve annak, hogy olvas-
sák a híreket éa nem tudják, ml hol történik. Ezenfe-
lül ig*n rosszul hangzik a román helységnevek beleli 
lesztese a magy?.r szövegbe. Nemcsak a ml vélemé-
nyünk ez, hanem igen sok máeé a magyar sajtóban és 
már egyes hn'yeken pör is van folyamatban  a cenzúra-
hivatal ellen, mert nem találják jogosnak az eijáráat. 
Ilyen pört indított egy bánáti magyar és egy német lap 
A pör kimenetelét nem lehet tudói, de minden esetre 
jellemző tünet ea is, hogy pörrel kell élni Ilyen elemen 
tárls jogok kiküzdésfr^.  A dolognak még furcsább  résae 
BZ, hogy nem mindenütt követelik a helységnevek ro 
raánul Írását; még nem lehet tudni, hogy tényleg léte-
zik e ilyen rendelet, vagy nem. R «gebben aa Ilyen dol-
got Írásban közöltek éa a felsőbb  rendelet azámára ia 
hivatkoztak, de most csak a cenzúrahivatalok szóbeli 
közléBei alapján történik aa egész ÓB aa la csak egyes 
városokban. Mi kerestük a belügyminisztérium rende 
letét a megyei hivatalos lapban ia, de ott aein volt 
semmi erre vonatkozólag. így aatán nem tudjuk, bánya-
dán áll a dolog. K-*nytel«nek v»gyunk ahhoz tartani 
masuikat. hogy amit M.-Ciuc-bau éa C ujon nem saa-
bad, azt Brasov-ban és Timisoari-n éa még jónehány 
megyeszékhelyen szabad a kisebbségi Bajtónak. Jó 
volna, ha már egyszer eljönne számunkra is a vliág-
t^r^mtésénnk azon hatodik napja, mely világosságot 
boz a rerdel'tek értelmezésének sötét káoszábm. 

— D \ Pal Gábor és Dr. Gyárfás  Elemér 
a legfelsőbb  caendőrparanosnokaag előtt. Folyó 
évi január hó 31-én a c-»iki magyar keptise'ők Ismét 
megjelentek Bucurestlbrn a legfelsőbb  ceendőrfőpa-
nncsnokségon ÓB feltárták  a cetatulal községben nem-
rég előfordult  cseodőrbrutálltáBt, ahol rgv operált 
embert vertek ÖBBBB a csendőrök ugy, hogy hat héten 
tul gyógyuló sérülést szenvedett. A csendőrfőp&rancs-
nokság megígérte a vizsgálat elrendelését. 

— VallásvAltoatatások. Lazarestl községben 
vallÁRváltoztBtá°ok érdekében teljeBen jogtalan lépé-
sei ró én beavatkozásokról kapunk híreket — Han-
goztatjuk, hogy mindenki nyugodtan megtarthatja azt 
a vallást, amelyben BZÜletett a annak megváltoatatá-
sára Benkinek nincsen joga Bemmiféle  befolyást  érvé-
nyesíteni. 

— Iskolaserelmek. A madaras! felekeaetl  isko-
lánál egyre tovább tárának a névelemzés cimén való 
kitiltások. Pedig aa 1924 évi Iskolai törvény kimondja, 
hogy isko'aváltoztatáanak évközben nincsen helye. 

— Elmarad a Zsldo Nőegylet balja, A hely-
beli Zsidó Nő- és L >anyegylet február  bó 16 ra terve-
zett tárcuulatságát közbejött akadá yok miatt bizony-
talan idóre elhalasztotta. As eBtély megtartásáról kellő 
időben értesíteni fogjuk  közönségünket. 

— Vasúti kedveamény a vadáBBoknak. A 
vasút vezérigazgatósága a foria'om  fokozása  végett 
sorozatosan különböző utazási kedvezményebet léptet 
életbe. Most a vadászoknak engedélyezett 60 százalé-
kos redukc'ót bármely vonaton és bármely osztályon, 
kivéve aa expresa vonatokat Aa utaaáanál szükséges, 
hogy legkevesebb ötöa csoportban vegyék Igénybe a 
kedvezményt és a jegyet cs«k a vasutlgazgatóság által 
kiadott egyéni fényképes  igazolvány elleneben válthat-
ják meg. A szükség >s karneteket a vadásztársaságok 
Bzerzik be a C. F. R.-től. 

— Kertéas Is tván lett as .Unltaa ' kiske-
reskedő egyesülete saövotkeaetenek ügyvezető 
alelnöke. A szövetkezeti mozgalomnak egyik leglel-
kesebb embere végre olyan megtiszteltetésben részesült, 
hogy a Kiskereskedők Egyesületének .Uoitas' elmen 
Blnkitott árubesserzési szövetkezete Igaigatósága meg 
hívta a bras»ói asékhelyen működő körpont ügyveze-
tésével összefdggő  összrB teendők ellátására. Ea a 
meghívás aa öt vármegyére alakult aaövetkezet vese-
tésében teljesen uj Irányt Jelent ÓB olyan Baakavatott 
kezekbe teszi le a vezetést, Bmely mindenkit teljes 
bizalommal t'jltbet el ennek a Bzövetkeaetnek a for-
galmát, kiBaolgálását éa ügykeaelését illetőleg. KertéBB 
az állásit február  elsejével foglalta  el. Távolléte nem 
befolyásolja  a „Pátria* néven eddig veaetett üzletének, 
a fenntartását,  mert as üzlet szakavatott kezekben 
továbbra la a közönség rendelkezésére áll. 

— Viaagálat a megyénél. A megyei prefektu-
rán a hét fo  yamán háromnapos vlzagálatot tartott 
Pretoreaou veaérfelügyeiő.  A vizsgálat megejtése u»*n 
a legmelegebb elismerő saavakkal nyilatkozott Dr. 
Otetea Valér prefektusnak  arról a póldás rendrő és 
pontosságról, melyet a vesetéae alatt levő közintéz-
ményénél talált 
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Erdélyi és Bánáti 

iőelárusitók: 

Arad: Altalános Takarékpénztár Bésavénytáraaaág éa AL Qoldaohmldt. 
Brassó - Fortuna Al. Enkelhardt. 
OluJ: Illeaoa Bank Béaaványtáraaság Takarákoaaág, Kereak. Hitellntiaet. 
Oradea: Daola Bank, Union Bank. 
Targu-Huree: Bérééi Ernő. 
Timişoara: KSapontl Bank, Leaiám<toló Bank, Temesvári Bank. 

— Irredenta vad aa esküvői aaokasbol. 
Kl CBlnálhatná máa ezt, mint a csendőr. Ilyen éles 
szemel nem la lehetnek más hivatalos közegeknek és 
olyan lelkiismeretlen aem lehet máa, hogy megzavarja 
a legnagyobb családi örömöt. Adorján József  armsBenl 
gazda Igníc nevü fia  házasodott. Szokás ilyenkor falu-
helyen, ho*y két zöldágot ütnek ugy a flu,  mint a lány 
kapuja elé. Aa Adorján-háa elé ÍB leütötték a két aöld 
fenyőfát  a hogy szebb legyen 
lehántották a szárát és piros festékkel  aaékely motí-
vumokat featettek  rá. M g a náBznép aa esküvőn volt, 
arra járt ám a esendő: őrmester és mindenütt bűnt látó 
szemel felfedezték,  bogy a aöld ág fehérre  letakarított 
szára a piros festéssel  magytr nemaetl szint ad Rög-
tön be la ment aa öröm apáhoa és jegyzőkönyvet vett 
fel  az Irredenta esküvőről, amelyet át la adott az 
ügyészségnek. Nem elfő  eBet az ilyen nemzeti szín-
látás A csendórórmester szemel már ugy vannak be-
rendezve, hogy BÖtétben la magyar nemzeti azint látnak 
s maholnap a nemzetiszínű álmokat is felfogják  jelen-
teni az ügyészségén, ahonnan bosszankodva dobták 
vlBBza nem egyszer az Ilyen nevetséges vádaskodásokat 

— A január havi időjaraa adatai. A bot 
falusi  cukorgyári meteorogiai állomás jelentése szerint 
januir hónapban a m-xitnális hőmérsék + 8 C°, a mi-
nimális —19 C*. Aa átlagos hőméreék —3 C* volt. A 
csapadékos napok saáma 8 volt, az öbbbob csapadék 
12 mm. volt január hó foiyamán. 

— A munkanélküli kereskedelmi alkalma-
zottak es tlBBtvi'Olők tombolával egybekötött nsgy 
bált rendesnek a Bukt rest-kávéház összes termeiben. 
Tekintettel a kilátástalan helyaetre, melyben munka-
nélküli kereskedelmi alkalmazottaink a város kereske-
delmi életének általános pangása miatt vannak, kérjük 
városunk áldozatos szívű közönségét, bogy segélyezés-
nek ebhez a formájához  járuljon hozeá támogató rész-
vételével. 

— Nem sikerült a toplitai bál. Azaa, bogy 
egy kis baj volt a jegyek körül. Györgypál Bsla, Lu-
kács Lá°zló és Botár József  toplitai lakosok bált ren-
deztek. K< IB vették a jegyekhez szükBégea kincstári 
papirt ÓB 5 lejes jegyeket nyomattBk. A bál estéjén 
aatán megjelentek a pénzügy emberei éB megállapítot-
ták, hogy aa ötlejes jegyeket 20 lejért árusították ÓB 
a közönség jórészétől belépti-dijat szedtek ugyan, de 
jegyet nem adtak érte, tetemeB kárt okoava a csala-
fintasággal  a kincstárnak. Ha ez lgsB, ugy sokba fog 
kerülni a toplitai bál, mert a pénzligylguzgatóság meg 
Indította a vizsgálatot aa ügyben és szókkal nem lehet 
tréfálni. 

— Gardaifjak  tanú 'menyi kirándulása Nó-
metoraaagba. Aa Erd»lyl Gazdasági figylel  évenkent 
5—10 erdélyi magyar klagazda ifjút  helyea el Német-
országban klBgaida családoknál Bbból a célból, hogy 
betekintést nyerhessenek a magas nyugati mezőgazda-
sági ku lurába. A kirándulás ideje március végétől 
október v'géig. A gazdnifjak  mint családtagok dolgoz-
nak N-matorazágban, ezért teljes ellátásban részesül-
nek. A kedvezményes áru útiköltségről azonban min 
d-*nkinek magának kell gondoekodnia. A vízumokat 
kedvezményes árak mellett rendszerint sz E. G. E. 
titkári hivatala saerzi meg. A kirándu'ók bélyegmentes 
kérésben kell kérjék felvételüket  legkéBŐbb február 
bó 20 lg aa E G. E. elnökségétől. — Több rendben la 
rámutattunk eazel kapcso'atosan arra, hogy a csíki 
gazdaifjuságoak  milyen nagyaaerü tanulási lehetőség 
kínálkozik ezzel a németországi hat hónapos tanulmány-
úttal. Felhívjuk arra a figyelmet.  Bár minél többen 
akadnának, akik felhasználják  est az alkalmat arra, 
bogy bepill»ntá8t szerezzenek nyugatnak fejlett  mező-
gazdasági kulturéjába. Különösen pedig a német fa'u-
nak magas ku'iuréletébe, amelytől annyi tanulni valónk 
akadhat. Bár minél többen járnák meg ezt az utat és 
minél többen hintenék el közöttünk annak áldásait. 

— Si verseny. Aa Idei t i verseny a Sutában 
leBB. M>g pedig a futóverseny  febr.  16-án, azombaton 
d. u. 2 órakor, BB ugró- és akadályverseny február 
17-én vasárnap d. u 2 órabor. Belépti dl] személyen 
kent 10 lej BeneveséBi dj«k tagoknak bárom versenyre 
30 lej, ety versenyre 20 lej. Nem tagoknak 40, Illetve 
30 lej. Vasárnap este 7 órai kezdettel tea-est lesz aa 
Európa-étteremben. Aki a máa városokból érkező ver-
senyzők réssére Mállást, vagy étktaéat ajánlanak fel, 
kérjük jslentH aat be a Dttrr bórüiletbsn. 

— Halaloaaaok. Silló Antalné szül. Orbán 
Z'uzsánna, 64 évea korában, február  bó 2 án meghalt 
Ciceu-ban. 

— Özv. Cslpak Györgyné Beül. Sirokmán Rózália 
83 évea korában, folyó  évi február  hó 4 én elhunyt 
városunkban, február  hó 6 án temették el városunk 
közönségének Igen nagy részvételével, rfi  hunytban Dr. 
Cslpak Lajos c. kanonok, főgimnáBlumi  tanár az édes-
anyját gyászolja. 

— özv. Vass Jánosné szül. Baláza Veronika, 
70 éves korában, február  hó 7-én elhunyt Toplita-
Ciuc-on. U hucytat 6 gyermeke, 7 unokája és nagy-
számú rokonsága gyászolja. 

— Hamar GrzBlke, 25 éves korában, folyó  hó 8 án 
elhalt városunkban. TemetéBe 10-én d. u. 3 órakor lesz. 

— 30 kilós osomagot 25 leuért saallit a 
vonat. A vasúti állomásfónökkégekhez  rendelkezés 
erkezett a C. F. R. vezérigazgatóságtól. Eszerint az 
orazág bármely résaébe 30 kiló csomag 25 leuért küld-
hető vonaton. A csomag tejet, bort, élő vagy vágott 
jószágot, gyümölcsöt stb. tartalmazhat, ellenben füstölt-
bu-s, konaerv a kereskedelmileg feldolgozott  cikk nem 
küldhető. 

— Nagy ünnepségre készülnek a oiuol 
tanítók. A kulturzóna munkásai összegyűlnek márci-
us ho 9 én, bogy megünnepeljék az újonnan kinevezett 
tanítók felavatasát,  Vajon meghivják-e a nyelvvizsgán 
elbukott kollégáikat, akiknek a helyét éa kenyerét 
most ők vették el? 

— Elfüstölt  milliárdok. Aa állami dohányjö-
vedek kimutatása szerint öt éa fél  milliárd a bruttó 
haszon, amiből három és háromnegyed milliárd a tiszta 
jövedelem. Ea a borlbiiis összeg, Bsinte teljes egészé-
ben a dohányárukból származik. Több mint tiz eB fél 
millió klgr. dohányt füstölnek  el az emberek, ami ezer 
vagon dohánynak felel  meg. Az olcsó cigarettákból 
2600 millió darab fogy  el évente, mig a drágább BZI-
varakból 15 millió darab. Az ország 3 gyufagyára  a 
bukurestl, temesvári és kolozsvári összesen 128 millió 
doboz gyufát  gyárt. A monopolhoz tartozik a kártya 
értékesítése ls, ami azonban visBzaeBŐ irányzatot mutat. 
Elmúlt évben csak 160 eaer csomag került eladásra as 
„ördög bibliájából'. 

— A hargitai kőbányaaaerenoBétlenség miatt 
letartóatatták Zu lanl József  bányavezetőt, kinek felel-
nie kell a birósag elő it a súlyos baledetért, mely három 
ember életét kioltotta. A vádtanács a letBrióatatáal 
végzést 30 napra megerősítette. 

— A Kath. Népszövetség adómentességé 
a látványosság! adó aloi. A Kath. N-pszövelBég 
1935 évre megkapta a látványoaságl adó alól való 
mentességet. A mentességet biztosító rendeletet a köz-
pont kapta meg B a népszövetségi tagozatok fordulja-
nak oda ezen fontos  joguk érvényesítése érdekében. 

— A auseni állami tanitók aegelyiranti 
kérése. A suseni állami tanítók beadványban fordul-
tak az ottani közbirtokossághoz, amelyben a saját fel-
segélyezésükre 500 m' fának  a kiutalását kérték. 
Ebben a községben olyan szegény a nép, amint aat 
éppen a ianitó urak legjobban tudják, hogy saáaával 
kénytelenek a szülők gyermekeiket idegenbe Bzolgá-
latra küldeni. Amiből terméaaeteBen megint CBak sok 
baj éa kellematienaég aaármaalk arra a népre, amely 
lskolamulasatáa miatt a büntetések aokaaágát kell vi-
Belje. Nos a tanító urak pont ezeknek a szegény embe-
reknek a jutalékából kívánnak 500 m' fát  a kultur-
aónáa fizetések  mellé, amely Bmugyls másfélszer  ma-
gasabb a rendes fizetéseknél.  Legyünk csak Igazságo-
sak urak, nem Illő dolog ea. 

— Divat a feljelentgetés.  Blaony Így VBn, 
divattá, sőt Iparággá iett a minden oknélkül való fel-
jelentgetés, pn<ztán azért, hogy kellemetlenséget okoz-
zanak egymásnak a bőrükben nem férő  pörlekedők. 
A héten Baaa Antal c'.ucaangheorghenl gazda feljelen-
tésére Laca Gábor 7 gyermekes és Kovács Lajos 4 
gyermekes családapák állottak a biróság előtt, kiket a 
feljelentő  hamlstanusással vádolt, de a vádat nem tudta 
lgaaolni s Igy aa ügyésa felmentést  kért. 

— Fegyverrejtegetés. Blaga Pétér Luoca-de-
jos-1 lakosnál a csendőrség egy rajtaütéssaerü házku-
tatás alkalmával revolvert és hoazávaló töltényeket 
találtak. Fegyverrejtegetés elmen eljárást Indítottak 
ellene. 
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— A Telefon-Club  elad osapata városunk-
ban. Síépen fejlődő  hockey-sporiunk egyik kiemelkedő 
eseménye lesa a m'érkósós, melyet a C. 8. C. folyó 
hó 9—iO-én, aaombaton AB vasárnap jateaik a buiu 
resti Telefon  Club első csapatával. A mérkósések kü-
lönös érdekessége, hegy a Telefon  Club csapatában 
Bflámos  olyan játékos SBerepel, aki a most lemj'ott 
davosl nemietköal jéghockey mérkőséseken Románia 
aalnelt képviselte éa nemaetköai viszonylatban ls jelen-
tős nevet szerzett magának. így többek között a váro-
sunkból elragadott Vákér éa Bíró ls. Közönségünknek 
Igazán élvezetes sporteseményben lesa tehát réaae, 
amelyet elmulasztani kár volna. 

— Elsaaladt a verekedő oaendőr elől. Ba 
la ritka eset, mikor valakinek Így sikerű1. Biaonyára 
irigylik is a többi csendőrök, kiknek ea a klvételeB 
Batrescae nem adatott meg. Dltrauban történt. Balázs 
Iguács 23 éves legény Iddogált a kocsmában két tár-
sával, amikor bejött oda Mezei István nagy gazda, kí-
nál B tláza 17 évea öccse azolgált a mult évben. Mesei 
akkoriban 100 lejt levont a legénytől a most a talál-
kozás során Balázs kérte aa öccsének járó pénat. A 
szóváltás hevében Balázs két pofont  la adott Miseinek, 
mire az a csendőrst-gre vitette Ba-
lázs felajánlotta,  hogy megfizeti  a 200 lej bírságot, 
ami a két pofonért  jár, csak ne verjek. Miután ajanla-
tát nem fogadta  el csendőrőrmester, kérte, hoyy adjak 
át az ügyészségnek. Aa őrmester ur bizonyára sértés-
nek vette, hogy aa ő puskaagyas biráBkodásával nincs 
megelégedve , de Balázs 
kitépte mtgát a kezéből és a nyitva hagyott ajtón ki 
uţorva, meg aem állott a m.-cluci magyarpárt irodáig, 
ahol előadta panaszát. A partiroda közbelépésére aztán 
Rtdu'escu csendorpara csnok egy irást adott neki, 
amelyben megtiltja a ditról őrmesternek, bogy B .lázat 
tovább ia verje. Baláas tehát szerencsésen megúszta a 
dolgot, mert remeljük, hogy a csendórparancsnokság 
menlevelét alantosal resp.ktüol fogjak;  de hányan 
vannak, akik nem ju hatnak htzzá aa Ilyen menlevél-
hez és akikről ml Bem tudunk panaszt tenni, mert hír-
adásunkat kitörli a cenzura. 

— Tiltott műté t te l foglalkozik  a baba. M nd 
gyakoribb eBet as ügyészségi krónikában az ilyen eset. 
A sansimloni csendőrség előállította legutóbb Szép 
Janosné bábaasszonyt, mert t ltott mütetet végzett 
Marcu Romu'usné tusnádfttrdől  eB Molnár Ida tusnad-
aati assaonyokon. A törvényszék vádtanácsa a baba 80 
napoa vizsgálati fogságát  megerősítette, a két ssstony 
ellen pedig megindította az eljárást. 

— Közokirat hamiaitaaért ha t hónap. Cbi 
lienl közsegben a nyáron táncmulatságot rendeztek Oai 
András és Péter József  gazdak. Ki is váltottak az en-
gedélyt. de azon a napon, amelyre az engedely szólt, 
nem tudták megtartani a mulatságot. Kijavították te-
hát az engedélyben a dátumot éB igy próbáltak meg-
tartani a táncmulatságot, de a csendőrség beleszólt es 
a két gazdát feljelentette  közokirat hamisításért. Most 
a biróság 6 - 6 havi fogházra  itéite őket. A büntetesbe 
a legények belenyugodtak, mert nem gondolták míg 
annak súlyosságát éa igy aat már megfelebbeznl  sem 
lehet. Siomoru az, hogy a súlyos bUntetéB eppen 
azon község lakólt érte, melyet példaként állíthatunk 
csíki községeink ele, meri lakói legritkábban szerepel-
nek az ügyészségi és csendőrség bünügyi krónikáiban 
és megbecsülést érdemelnek törvénytisztelő becsületes-
Bégüaert. 

— AS E. K. E osikszekl osztályának évi 
beBaámoló közgyűlése február  hó 10 én, vasárnap lesz 
a a u t a i h á z b a n . A közgyűlés kezdete d. u. 4 óra, 
amennyiben kellő ss&mu tag nincs jelen, akkor dél 
után 5 órakor megtartjuk a gyűlést tekintet nélkül a 
jelonle vők számára. A vezetőaég. 

— SOCIETATEA VĂZĂTORILOR DIN MtRCDREA-
C1DC VB ( nea adunarea general» tu alua de 23 Februarie 1935 
la ora 16 p. m., In oazal aA adanarea na va fl  In namAr, ea 
se va (ine In zlua de 2 Ua-tle 1935 ou orl-oe namAr de membri 
prezenţi, tu looalal Ceroalat Come-olauţilor, ca nrmAtoarea 
ordine de zl: 1. Desohlderea adaoArll prin preşedinte. 2. Ra-
portai Bearetarnlal. 3 Rapotal oomltetalal de oontrol. 4. Sta-
bilirea bugetului pe anal 19d5. 5. Alegerea anal vioepreţedlnte, 
anal subseoretar fl  a unul membra In D reoţlane. 6. Propa 
nerl. (Aoestea trebuie înaintate Direcţional ou 3 zile înainte 
de adaaire, n tarts) âjferlnda-ne  la soliolta ea noastră de 
mai Înainte, rngAm pe 10(1 oari aa vânat prins pe oul cari 
aa canoitiiifA  despre v&nat prins, oa sA anauţe a eaata In 
termen de 8 zile administratorului noitra, I. Pechar, tilnloA 
In oaz contrai vom fi  siliţi a proceda conform  legei protecţii 
v&natulul L'Ir acţiunea Socle'.&ţlt. 

— A helybeli Vad&aitársaaig 1935 ivi febrnár  23-án. 
határozatképtelenség esetén mároius 2-ín  d a. 16 órakor ta tja 
évi rendes közgyűlését a Kereskedői Kór hely ségében, a kö-
vetkező tárgy soroz »ttal: 1 Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelen-
tés. 3 Számvizsgáló bizottság jelentése. 4 Az 1935 évi költ-
ségvetés megállapítása. 5. Egy alelnök, egy másodtitkir és 
egy Igazgatósági tag megválasztása 6 Indítványok. (Ezek 
3 nappal a gylilés előtt Írásban benyújtandók az Igazgatóiké-
nak) Korábbi feJhívásunkra  hivatkozva, felkérjük  mindazokat, 
kiknél vadak vann k felfogva  vagy akiknek llyen»kről udo-
inásak van, hogy 8 napon belül ezeket Peohár J. Intézőnknél 
jelentsék be, mait elleiesetben a vadásztörvény értelmében, 
büntető eljárást leszünk kénytelenek ellenük folyamatba  tenni. 

A vadásztársaság Igazgatósiga 
— Amikor a lab nem tudja , hogy mi t osi 

nál a fej.  Máté Kis Mhaiy tuieni gazda mr-g 1928 
ban fát  termelt ki a saját erdejéből. Feljelentettek, 
hogy a megengedett mennyisegnel többet termdt ki 
és eaért a pénaügyigasgatóság 21,700 lej adót rótt kl 
rá. Maté megfelebbeate  a súlyos adóösszeget és évek 
során annyira ment, hogy azt leszállították 4320 lejre. 
Most aztán kiment hozza a végrehajtó és 21,700 lej 
adotartozáa miatt lefoglalta  nhcdenét és árvereBt Is 
tűzött kl. Hiába Igazolta, hogy adója le van asállitva, 
a végrehajtó nem vett tudomást feletteseinek  Intézte 
dóséról. A szegény ember most aatán ssaladgálhat, 
mlg aa adóvégrehajtó ur számára megfelelő  hivatalos 
értesítést szerez. 

— ítélet a livezi vaauti Bzerenoaétlenaég 
ügyében. Négy évvel ezelőtt történt, hogy a livezi 
állomáson összeütközött két tehervonat és több kocsi 
Stare örött. Ha'á'eaet, sebesülés nem történt. Mindaz-
által vizsgálat indu't Valearu I le forgalmista,  Q,igoret 
lm váltókezelő, valamint Clobotaru Pe're, Madoc Ioac, 
Buraa Marin éa Kencse F renc mozdonyvezetők éa 
vonatvezetők ellen a haj előidézésén'k megállapítása 
végett. A hosszadalmas vizsgálat során a bíróság ugy 
találta, hogy a szerencsétlenséget a vátckez'só hanyag-
sága Idézte elő, mivel az éi'ométhelyét elhagyta, a 
forgalmista  pedig bűnös, mert nem ellenőrizte, hogy 
alantosai pontosan végzik szolgálatuké. Ennek alapján 
a blró»ág Voleanu lile forgalmistát  epy honn pl fogház 
és 2000 lej pénzbüntetéssel sújtotta A mozdony, illetve 
vonatvezetőket felmentette. 

— Minden falu  eiő Járóaéga rádiót kap 
A belügyminiszter elhatározta, hogy minden közBeg 
házára rádiót ssereltet és minden nap lesz egy köz-
igazgatási óra, amely tájékoztatja a közereket a szük-
séges intézkedésekről. A réd ókat a Dlscom fogja 
felszerelni.  Hasznos ujitás, de üzletnek aem uto'só. 

— Télen keadjük rreg a gyümölosfék  kártevői ellen 
való védekesest Az Erdélyi Gazdasági Egylet Gyümölcsé 
szett és Kertészeti Szakonztálya felhívja  a gyümölcsös tulaj-
donosok figyelmét  arra, hogy nemaokára Itt az Idejo a rügy-
fakarfás  előtt 2—3 héttel elvégzendő téli meohanikal és per-
metezési munkáknak. Ezek a mnnkik az egész évt eredményre 
kihatnak, ezért elma avzthatatlsnok ttügyfakadás  előtt 2—3 
héttel a tapaezt&Tatok szerint loghatá-osabh a téli permetezés, 
mert az áttelelő kártevők akkor ktzdentk téli dume kéglik-
ből ébredezni és ilyenkor puaztlthatók el a legkönnyebben. 
A fákat  első sorban ls kaparóva9sal le kell kaparni, drótke'é-
vel le k"ll kefélni,  sza-az Agakat, leveleket, a f&n  maradt, 
megkövesedett rothadt gyümölcsöket és 'ől>g a kis és nagy 
hernyó észki-ket he-nyózó olloval el kell távolit nt és el keli 
ége'nl A fakörnyékét  ásóoyomnylra felássak  egészen a osa'gáfg 
(tányérozzuk) és m'gtrágyizzuk- Most végezzük a kor na-
takarltist, ml iltal a fa  ko onáját szellőssé. levegőssé tesszük 
A ritkítás folytán  általunk ejtett avagy pedig mis külső bx 
hatások folytán  keletkezett sebeket simára faragiak  és Almola 
sebkenöcsoael betapasztjnk, nehogy azokra a vértetü 1-tele-
pedhessék. Caak ezen munkák elvéglése ntán következhet'k 
a téli Novenda permetezés, melyet m g^snyomásu permetező 
géi pel mindig fagy  és szélmentes Időben végezzünk. A No-
venda karboüneumból és kénből áll, azonkívül bordói lével 
Is kereredlk, tehát egy menetbin a régebben két téli perme-
tezésben adagolt szerek ki permetezhetők és az összd9 áttelelő 
rágó, Bzlvó és gom^a kártevők egyezerre e'pusztithatók. Száz 
liter vízre 5 kg. Novendát és ho'zá 2 kg rézgállct és 2 kg 
meszet számítunk. Erősen megtán.adott fáknál  a bordót lé 
arányát (rézgállo é« mész) 4 kg-ig emelhetjük Az Idén már 
számolnunk koll iz al, hogy Erdélyben ls fellép  a gyümölcs-
fák  minden eddig nél veBzedrlmes*-bb ellensége a kaMorn a1 

palzstetü, mely 2—3 év alatt kiirtja fáinkat.  Ahol a kaliforniai 
palzţtftU  fellépett,  ott 3, vagy erős fertőzés  esetén 4'/0-os 
oldatban a Libex-Unive'sal nevű kénzitmény. mely b'ztu>au 
pusztítja eat a veszed-lmes kárto'-őt s azookivül a fán  tal&lható 
minden más áttelelő 'ágó és sztvó kártevőt Is. Vigyázzunk 
*rra, hogy a téli permetezéa m'ndig l--csolásszerüen történjek 
és azt a gyümölcsfák  legfelső  része n kezdjük és ngy htladunk 
lefelé.  Almafáknál  a gyökérnyakat is kl k<>ll bontani éa ennek 
környékére erős sugárral he kell pt-rm tezol. mert a vérteiü 
igen gy-kran ide hazódlk )e. A téli permetezés elvégzése 
ntán azonnal alkalmazzuk a fák  törzsére a Hiberna he cyó-
enyvgyürüket, hogy feltétlecül  megakalályozh sstik aföllün 
át elel'ő mászó férgeknek  > fába  való feljntását.  Az Erdé yi 
Oazlaságl Egylet m nd"n érdekeltnek ezentúl is teljeseu díj-
talanul áll felvilágosításokkal  rendelkezésére. Az egy'et kei-
tészott osztálya pedig Igen mérsékelt áron killd ki szakkép-
zett kertészeket a munkák >end9zeres végzésére. 

— A feljelentők  nem nyugszanak még a 
rokkantaktol sem. R'gi betegsége a széte^ynfk  a 
pibzkák'dáp, a más bajával törődés. A legcsekélyebb 
sértésre kéBZ bajbpjut'Btnl spa fiát,  testvér a testvérét. 
Akadnak jellemtelen, le'ketlen, senkiházi emberek, akik 
még a bábcu szerercsétlen áldozataitól sfm  nyugbat-
nak. Erdé'y Ferenc armaseol, mirdkét szemére vak 
hadirokkantat jelentette fel  t-gv sötetlelkü ro-tzakarcja, 
hogy vakságát nem a háborub n szerezte. A feljeltn-
t j s alapján a hsdüe\minisztérium a te jestn írunkaki^p 
telén ember njuzdiját megvonta ea utasította a pénz-
Ugyl közegedet, f^l'vre  visszamenőleg hajtsák be a 
felvett  n\u?di)At, 7200 Ifjt.  A pénrligv emberei összes 
iniis^gsit lefoglalták  ts most Dr. Pál Q >bor képvise'ó 
f-radozik  azon, bogy a lehetetlen helyzetet, melyet 
egy szívtelen ember bűnös kőnyelműsége okozott, 
tisB'ázza. 

— Feljelentés a sanoraieni plébános ellen. 
A enndőrség müve ei is. Jacuír hó 24 én a sancrnieni 
temp ómban 's T -D:umot kel utt tartani. Pateiff  J -nő 
p'ebános meg is t rtotta, de nem délelő'.t, ml't váro-
son szokta, haiero n reggeli mise u'áa P e r z ' a 
cs»ndőrőrm >HI r urr.ak e-foi'jtett  < bejnlent*ni, hogy ő 
1 oráb'ian ke't a T D umhoz « igy mikor jó későre ng 
órm^Ht r u f  t^mp om-'H Ir-dult, azt zárva találta. F-I 
is jelen e'te azonnal Pétetffy  p'ebánost . i ügyészségen, 
hogy O'-tn tar ja tisztdi-tben a nemzeti llnT-p'!. 

— 10 ovea flu  merenylete egy lány ellen. 
Cltiriga Ion 19 éven u gh si su» rc k-1» uno'iscccs'1-
v«l lakására hivatta Mo dorán P u a 20 evf  s leányt, 
akin erőazaVot akart elkövetni s a dulatodáR hevében 
megfoj'o  ta. Azlái kiment a kertbe és ott dolgozott. 
A lány ho'ttr'Stére a c-erdőrsér ak 'dt rá, amely azor-
nal letartóztatta az elveteniUlt fiu».  Most a törvényszék 
15 évi fegyházra  ítélte. A?i ügyész súlyosbításért, védő 
enyhítésért fellebbezőt. 

— KöszönetDyllVhniths. A UHrottak hnlásHEív-
ve' mindünk ka-'zoneft  mird-iz n i>m rőseinktek, jó 
larátilnknak, nkik bo'dogu't fúrjam  iMetve édttsep m 
ha'ála atka'máva! r^ozvétűirkel felkerestek. 

Top'lta C uc, 1931 évi fet-ru<<r  hó 8 án. 
ör.v. B rtnlia  Agostoooé  és 
Bartülia  Irénke. 

Mindazoknak a kedves, figyelmes  tisztelőimnek, 
akik boldogult édesanyám e hunyta alkalmából jelen 
létükkel, vigasztaló soraikkal fájdalmamban  osztoztak 
ilyen formában  is hálán köszönetet mondok. 

Mercurea-Ciuc, 1985 évi február  bó 8-án. 
Dr. Ciipak  Lajos. 

A közönséghez I 
A sok alattomos, roBSzhlBzemü liiletrontófckal 
Biflmbennl  védekezésül, » uözöns^g tájékoztatására 
a következőket közlöm: Dicára, hogy a;árucikkek 
árai napról n ipra emelkednek, nagv készletem 
folytán  abban a sz r^ucsás helyzetben vagyok, hogy 

adhatoV : 
teljes temetkezési felszerelést 600 lejért 

(festett  koporsóval), 
tölgyfa koporsót és hozzá illő teljes 

felszerelést 2600 lejért. 
• V A jobb minőségű felszerelést  szintén igen elö-
nyöa áron booaatom a t. kösönseg rendulkeBéaére. 

Mint mindínb^n, ugy a temetkezési cikkek-
ben is van minőség és árbeli kü ömb?ég. Miodóg 
az áru minőségétől és annak kivit^ióiől függ  az 
ára is. 

Kérem a nagyérdemű közönséget, ha b családjuk-
ban gyászeset bekövetkezik ne üljenek f'l  közvetítők 
nek, hanem előbh g y ő z ő d j e n e k meg á ra imró l , 
mert bárki bármit Is mon-ijon, vagy aián'jon, biztosítom 
a t közönséget a legelőnyösebb áraimról. 

Állandó nagy raktár, a legegyszerűbbtől 
a legfinomabb  kivitelig.' 

A gyasakoosit díjmentesen adom. 
Szíves pártfogást  kér — teljes tisztelettel 

őzv. Filö Károly né 
ősik megyei első temetkezési v Allatain. 

Primăria Comunală Sâncrăieni. 
No. 137—1935. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa generală, că în ziua de 

25 Februar ie 1935 orele 10 a. m., in localul pri-
măriei Sâncrăieni, jud. Ciuc, se va ţine a doua licitaţie 
publică pentru vânzarea materialului lemnos de e.senţa 
molidă din pădurea comunei Sâncrăieni, jud. Ciuc. 
situate ia »Tányéros«, ín cantitate de 1818 m3. 

Garanţia este de 10' u la suma oferită. 
Preţul de sirigare este 80 Lei per m3. 
Licitaţia se va ţinea cu oterte închise şi sigilate 

conform  art. 88—110 din Legea Conlab Pubiice şi cu 
respectarea disp. reg. O. C. L. şi cu aplicarea contri-
buţiun lor pentru exploatarea pădurilor stalului. 

Sâncrăieni, la 7 Februarie 1935. 
Primar: 

Valentin Krlstó ss. 
Notar 

F. Moldovan ss. 
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„GLORIA tt GÚZM0SÓ ÉS VEGY 
T I S Z T Í T Ó INTÉZET 

szakképzőit vezetés mellett vállal Ingek és gallérokon 
kívül a mai kor igényelnek megfelelően,  vegyi aton 

női és ferflruhak,  papi es 
miserubak tnzt i teaat , 

va'amint i lbontás nélküli festését,  azonn&l és jntányos 
árban — teljes megelégedésre. 

A t. közönség bizalmát és pártfogását  tl°ztclutrl kéri: 
SZABÓ LÁSZLÓ 

vegytlsztito és keim'festő,  Uerourea-Ciuo, 
1— Bnlev. Perdim nd 62 

Jó karbAn levó bátorok, szekrenyek, 
asztalok, díványok, stb. és egy zon-
gora eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

• e l r s a U a a á l l i t e t t í i i k k t l 4 
b e a a e r e a h e t ö k : 

Nagy G. Joszef  asztalosnál, Zsögöd. 
, Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  Is. • 5-

I 
• 

I Haszonbérbe kiadó jóforgalmu pékség, 
e l adó kit&aö s a r j a es egy vaBut 
melletti kasz&lo; öív. Beke Agos-
tonné n&l, Mercurea-Ciuc. 

• —8 
Eladó. M.-Oiuo, Str. Bra-

tianu 140 szAma villa. — Értekezni 
ugyanott. t—3 

I Smilovits László 
bukaresti figyvéd,  táblai hites magyar tolmáos 

éa legaUaélt fordító 
ezúton hoaaa h. csúi ügyfeleinek  tudomására, 
hogy I r o d á j á t Bukaresten, Bulevardu 
Maria No. 4/C alatt m e g - n y l t o t t a . 

Telefon:  4-18/84. .. a—3 
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