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oloaóbban számíttatnak. 

Késlratok nem adatnak Tlaasa 
Nyílttéri közlemények 
dija aoronklnt Lal 29.— 

Usclalsalk mladaa vaaáiaap 

A hét fájdalmu Szüz. 
7. Jézus temetésén zokogva bánkódtál. 

SÍÜI Mária fájdalma  akkor tetéződött be, mikor 
szent Fiát a sziklasírba latték. Már nem láthatja még 
holtan B^m. Azt vélte, bogy a kínok tengerébe merül 
egéBsen B a szenvedés ege szakadt rá teljesen. — 
Most már végkép elválasztva fiától.  Szívesen tűrni 
tovább a kínokat, csak láthatná, még élettelenül 1B. 
Zokog, Blr, könnyezik, mert már nlncBen. 

N'm sokáig tart tz a végtelennek látszó Baen-
vedéa. Mária könnyeinek tükrén a remény szivárványa 
csillan fal.  J*zus feltámad  B megjelenik először szent 
Anyjának. Őt vigasztalja s örvendezteti meg legelő-
ször, mert neki jelentett földi  életében a legtöbbet B 
a szenvedésből 1B neki jutott kl kívüle a legjobban. 
Igy kellett az Ember Fiának BBenvednle s azután a 
dicsőségbe jutnia. A szenvedők sírása örömre fordul. 
Hol a legnagyobb a szükség, ott legközelebb az Isten. 
Ezt a szent Szüz saját magán tapasztalta. A fájdalmak 
asszonya, a szenvedő anya, a vértaruk királynéja, a 
szomorú Síüz Mária Igy lett örvendetes, dicsőséges 
anya, szomorúak vigasztalója, a keresztények segítsége. 
Búbánat után örömteli boldogság. 

A ml szomorúságunkat ls öröm válthatja fel.  Amit 
itt e földön  elveszítünk, jólétet, boldogságot temetünk, 
»zt Jézus még viBBzaadbatja. Pé'da rá a béketűrő Jib. 
Elveszett gyermekeit B vagvonát IUen ujjal pótolta. 
Ciak kétségbe ne essünk, f-jünket  el ne veszítsük I 
As utolsó pillanatban Isten fog,  tnd, akar s kell IB 
segítenie, ha rendületlenül bizunk benne B kitartunk 
mellette parancsai követésében. 

AB utolBÓ napon pedig végkép feltámaszt  halot-
talokból, bogy örökké é'jönk. Bo'dogtalanul vagy bol-
dogan, ahogy saolgáltunk neki. Milyen IUBB a te feltá-
madásod ? 

Maradjunk továbbra 1b Máriával J ízus keresztúton, 
hisz úgyis az az osztályrészünk, hogy velük BZ örök 
húsvétot együtt ünnepeljük. 

A K A R - E 
a mai élet zord világából a mesék tündérhonába ellá-
togatni, hogy egy-két feledhetetlen  pillanatot szerezzen 
magának — hogy vlsszaringassa magát a gyermekkor 
derűs, boldog emlékei közé? Ha igen, akkor jőjjen el 
április 14-én, Virágvasárnap  d.  u. 6 órakor  a róm. 
kath. főgimnázium  tornacsarnokába, hol a katb.  elemi 
iskola  tanulói előadják  a „Hófehérke"  című bájos 
mesejátékot.  Aki kedveli a meBe bűbájos világát, aho 
legalább mindig győz a jóság éa igazság — aki tud 
gyönyörködni ártatlan gyermeki lelkek vidám játéká-
ban — aa tegyen télre mindent éa jöjjön el. A kicsi 
iskola minden barátot éB érdeklődőt tisztelettel meghív 
és Baeretettel vár. 

Dr. Gyárfás Elemér beszámoló beszéde 
Nagyvaradon, 1035 m&rolus 31-én. 

A túlzó naoionálizmua 
hullámveresei. 

Aa utolaó években Európa-saerte terjedés hatal-
masodik as úgynevezett túlzó nacionalizmus, mely 
az állam mindenhatóságának pogány elvét a többségi 
nemzet és faj  minden más érdeket letipró uralmávai 
igyeksaik érvényesíteni, mintha soha sem lett volna 
francia  forradalom,  mely kőbe véate BB emberi jogo-
kat B mintha eltűnt volna a földről  a kereszténység, 
mely proklamálta aa emberi méltóságot a pogány 
államhatalomnal BBemben. 

Természetes vo'.t, hogy ez a szélsőséges irányzat 
Románlát sem kerülhette el s természetes volt, hogy 
ea aa Itt élő kisebbségek B elBŐsorban aa erdélyi ma-
gyarság ellen fordult. 

Másfélévtizedes  vezető politikai működésűnkről 
lehetnek eltérő vélemények. Egy elismerést azonban 
nem lehet tőlünk megtagadni. Ellenfeleink  nem hivat-
kozhattak egyetlen kljelentesünk re vagy elhibázott 
magatartásunkra, mellyel megindokolhatták volna, 
hogy miért kell harcba vlnnlök a román közvéleményt 
a ml szerencsétlen népünk ellen. 

Revízió — antirevizió. 
S mart bennünk nem tudtak hibát találni, külföldi 

^testvéreinknek a békeszerződésekkel szemben elfog-
lalt magatartásába kapaszkodtak. 

Memlakult BB antirevlzlonlsta liga B aa erdélyi 
városok főterei  hangosak voltak a revlzióellenes gyü-
léBek szónoklataitól. 

A mozgalom azonban nem állott meg a külpoli-
tikai kérdéseknél, hanem rövidesen ellenünk éleződött 
kl. A Curentul heteken át az Irredenta magyar kisebb-
aég háttérbeszoritásáról cikkezett B az Universul nyíl-
tan mogirta, bogy addig  kall  ütniők  minket,  romá-
niai magyarokat,  mig a ni fejünkre  mért kemény 
ütések  fel  nem ébresztik  t evizióa ábrándjaikból  a 
határontuli  magyarokat. 

Ekkor Bzólalt míg BatM«n Qvörgy Nagykároly-
ban, ezután mond'uk el Willer József  barátommal 
beszédeinket a két háa felirati  vitájában B gyergyól 
beBsédemben külön ÍB BBembeálltam az Unlversul-iai 

Érvelésünk egyszerű éa meggyőző volt: Románia 
érdekel ellen vétkezik, aki azt áilitja, hogy másfél-
millió polgára irredenta, az ország ellensége a kész 
bármely pillanatban annak rendjét felforgatni.  Hi Így 
ÍB volna s ml magnnk állltanók ezt, le kellene tagad-
nlok. Román részről állítani Ilyesmit bün vagy őrültség. 

önérzetes, bátor ÓB őszinte fellépésünknek  meg 
volt a hatása. Az irredenta-vád elnémult, aa uszítás 
megszűnt a még sz Ualversul ÍB elhallgatott. 

Vajda akoiója. 
Mikor igy már-már abban reménykedtünk, hogy 

a megenyhült legkörben előbbre vihetjük népünk érde-

keit, Akkor lépett kl a síkra Vajda a numerus valachl-
cus jelszavával. 

Vajda akciója rosszhiszemű. 
Vajda, aki oly gyakran emlegeti az elnyomó 

magyar uralmat, nagyon jól tudja, bogy aa erdélyi 
magyarság a közigazgatásban, BZ Iskoláztatásban, a 
sajtószabadság terén távolról sem élvezi szokat a jogo-
kat, melyeket annak Idején BB erdélyi románoktól senki 
el nem vitatott. 

Vajda jól tudja, hogy az erdélyi magyarság nem 
is álmodhatlk olyan elhelyezkedésről a hadseregben, 
magas állami funkciókban  éa felBŐbb  bíróságoknál, 
amilyen magyar időkben az ő népének jutott. 

Vajda tudja, hogy mi nyomorult klaebbaégi ma-
gyarok egyetlen román Ifjú  elől aem vesszük el a 
kenyeret, sőt a román ügyvédek egész tömege él ma-
gyar kliensekből a a román orvosok, kereskedők s 
iparosok Bem panaszolhatják, hogy eddig érezték volna 
az öntudatos magyarság természetes szolídáritását. 

Vajda tudja, hogy az államhatalom eddig IB min-
den lehetőt meg tett a román elem gazdasági érvé-
nyesüléséért és hogy ÖBztokéléBre ea irányban Igazán 
nincs szükség. 

Vajda résztvett a gyulafehérvári  nyilatkozatok 
megalkotásában s ő irta alá az ország nevében a ki-
sebbségi szerződéBt. Tudja tehát, hogy BB adott azé 
szentségét szegi meg, saját aláírását tagadja meg a a 
népének kijáró megbecsüléBt veszélyezteti, mikor ilyen 
ezslsóséges elveket hirdet s polgárháborút proklamál a 
kisebbségek ellen. 

Vajda mindeneket tudja B mert mindezek dacára 
aat hirdeti, - mit hirdet B kész ezért nemcsak saját 
pártját szétrobbantani, hanem Erdély népeinek lelki-
békejét 1B feldúlni,  nyilvánvaló, hogy akciója nem jó-
hiszemű. 

A numerus valaohioua 
Mi, akik hiszünk a Gondviselésben, mely a roBZ-

szat csak azért engedi meg, bogy abból is jó azár-
mazzek, hidegvérrel nézzük Va|da akcióját is. 

Természetes, hogy bármilyen — izmusok jöjjenek 
nyugatról vagy keletről, népe Borsát komolyan szivén 
viBelő politikus soha sem helyeselhet Irányzatot, mely 
nem respektálja a velünk Bzületett emberi jogokat a 
főként  nekünk kisebbségeknek soha aem aasbad eltán-
torodnunk a tiszta demokráciától. 

a aa emberi éa népi szabadságjogoktól. 
A numerus valach cus proklamálása azonban elő-

térbe állit a ml számuntra is két égető problémát. 
Nemsetl katasztert I 

Aa mondatott eddig, hogy valamely fajhoa,  nem-
zetiséghez vagv valláshoz való tartozás nekünk meg-
különböztetett helyzetet nem adhat. Ezért nem tartotta 
senki nyilván, hogy ki milyen nemzetiségű,  aőt 
megakadályozták, mikor mi mBgunk akartunk ilyen 
összeírást rendezni s a hivatalos népszámlálás nemze-
tiségi adatait ma sem iBtnerjük részleteikben. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Érdekességek Csiktaplocza község múltjából. 

III. 
Sándor László kivégzése. 

Tévedet t -e Orbán Ba lázs , vagy nem? 
A „Csiki Lapok* folyó  évi 11 -ik számában „Sán-

dor Lász ló ha lá l ra Ítélése* címen É l t h e s Gyula dr. 
emlékeztet vissza az 1H4H—1849-iki szabadságharcot követ® 
gyászos időkre, melyeket a hatalom a hazafias  székelyek 
üldözésére és megbüntetésére használt fel  — Csíkban is! 

A Székelyföld  lángoló szívű kutatója, Orbán 
Balázs nyomán névszerint említi fel  azokat, akiküldözést, 
bőrtönt és halált szenvedtek, de nem felejti  ki azokat Bem, 
akiknek besúgó árulkodása folytán  — bizony — nagyon 
sok család békés élete borait gyászba, csak azért, mert 
azoknak egyes tagjai a szabadság márciusi mBgasztos 
eszméin fellendülve,  részt mertek venni az osztrákok elleni 
harcokban. 

Mindezek után pedig Dr. É l t h e s Gyula leszögezi, 
hogy .Orbán Ba lázs téved abban a m e g á l l a p í t á s á -
ban, hogy Sándor Lász ló bi tólán ha l t el." 

Állításának bizonyítására közli is a cs ikszen tdo-
mokosi Sándor L Ó B Z I Ó , 34 éveB, nőtlen, cs. éa kir. fő-
hadnagy halálos Ítéletét, melyet a nagyszebeni haditörvény-
szék 1851 január hó 27-én hozott B melyet ugyanazon év 
április hó 26-án kelt határozatával — tekintettel az elitélt 
elSéletére — két évi várfogságra  változtatott át. 

Igaz, hogy Dr. Él t he a is, cikkének utolsó előtti 
Bzakaszában, felemlíti,  hogy ez a Sándor Lász ló a csik-
szentdomokosi Sándor -csa ládból származik s ,en-
nélfogva  nem tévesztendő össze a c s i k s z e n t m i h á l y i Sán-

d o r - c s a l á d d a l , amely szintén igen előkelő főnemesi  csa 
Iád", de azért — az esetleges félreértések  elkerülése végett 
s még inkább a történelmi igazság felújítása  céljából ia — 
szükséges hozzáfűznünk  a következőket: 

Orbán BalázB-nak, a Dr. Élthes Gyula által „téve-
déseként kezelt följegyzése  a következő: „Tamás alezre-
dest és Sándor Lászlót felakasztották".  (II. kötet, 158. old.) 

E szomorú esemény részleteit Kacz iány Géza : 
„Magyar Vér tanuk" cimü könyve 108-ik oldalán taiáljuk 
meg. Ezek szerint: Sándor Lászlót, ki őrnagy és kormány-
biztos volt, Urbán Káro ly ezredes fogatta  el a akasztatta 
Kolozsvárt, 1849 október 18-án. 

Az eltogatás elől megszökhetett volna, de nem tette; 
szándékosan maradt. „Én már t ö r ő d ö t t ember vagyok 
— mondá — az é le t rám már semmi beccse l nem 
bir és a h a l á l t szivemből óhajtom*.... 

Az öreg urat Cs ik tap loczán , a régi udvarházában 
togták el s ha jonfe j t ,  gya log kisérték Kolozsvárra. A 
hosszú gyaloglás alatt cipője leszakadt lábáról s az ut igen 
tetemes részét mezítláb tette meg. 

Kolozsvárról pedig kihurcolták a szainoslalvi országút 
mellé, melytől körülbelül 200 lépésnyire állították tel a két 
bitófát,  melyekre — 18-án — két aggastyánt húztak tel..: 
Sándor Lász ló t s madéfalvi  Tamás Andráa honvéd 
alezredest, ki mint szeredai térparancsnok szolgálta — 05 
évvel vállain — faját  és hazáját a szabadságharc idején. 

Ez utóbbit Cs ikszépvizen fogatta  el Gerge ly 
István bíró s ő adta át az osztrák hatóságoknak, akik 
Sándor Lászlóval, madéfalvi  Székely Zsigmond volt király-
bíróval és Csutak Ignáccal együtt kisértették Kolozsvárra... 

* 
* * 

A vértanuk halála helyét az 189(í-iki milleniumi évben 
látták el obeliszkkel. 

Már a fentiekből  is kétségtelenül megállapitható, hogy 
a vértanú Sándor László, ki a csikszentmihályi, de Taplo-
czán „revideáló" családból származott, nős, öreg ur volt már 
B nem lehetett azonos az 1851-ben elitélt, 34 éves, még 
nőtlen, csikszentdomokoei Sándor Lászlóval (akinek halálos 
ítéletét két évi várfogságra  változtatták át) mer t akkor 
már nem is é l t ! 

Mindezeknek további bizonyítására — hirtelenjében — 
még csak a következő iorr&sokra hivatkozunk 

1. Dr. J a n c s ó Benedek : „Erdély Tör téne te" c. 
munkája, 805 old. 

2. „Tolnai Vi lágtör ténelem" (Legújabb kor 362 old. 
3. Pálmai J ó z s e f  „Marostorda Vármegye Ne-

mes Csa lád ja i " c. munkája, 111 old. 
4. Jegyzőkönyv, melyet a felcsiki  kirendelt bíróságnál 

18G3 január 2H-án és február  12-én — Caiksomlyón — 
J á n o s i Mihály járásbiró és Balló Ignác „tollvivő" vet-
tek fel,  mely Bocskor Mihály felperesnek,  a Csiktaploczán 
lakó, de szentmihályi előnevü Sándor J ános (a vértanú 
fia!)  nemes és társai elleni birtokperében az elmondott váda-
kat, ellen- és záróbeszédeket tartalmazza s melynek 8-ik 
ivén a következőket olvaBBuk: 

„.. .köztudat sze rén t Sándor László az 1848— 
49-iki események mia t t , 1849 őszén k ö t é l l e l végez-
tetvén ki"... stb... (Eredeti jegyzőkönyv, 12 ívnyi terjede-
lemben, alulírott tulajdonában.) 

A fentiek  minden kételyt kizáróan bizonyítják azt, 
hogy Orbán Balázs nem tévedet t abban , amit Sán-
dor Lász ló ró l — az u tókor s z á m á r a — f ö l j e g y z e t t . 

1936 márcias. Gaál S á n d o r . 

Keresek megvételre államkölcsön k ö t v n y k t bármily címletekben. 
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Még konkrét eletekben sem ismerik el ait a 
Jogunkat, hogy ki-ki  olyan nemzetiségűnek  vallhassa 
ma gát,  amint a szive sugallja.  Tiszta Baékely köz-
aégekben százával parancsolják ki lakolálnkbél aa 
állitélag nem magyar gyermekeket s Baatmár vidékén 
német tannyelvet erőltetnek olyanokra ia, kik e nyel-
ven meg sem tudnak saélalnl. 

Mindeneken eddig nem tndtnnk segíteni éa fog-
csikorgatva tOrtttk. 

Da hogy most a numerus valachlcua jelssava 
alatt, mint magyart hajigálhassák kl az állásébél azt 
is, aki nem volt nekik magyar, mikor a gyerekét ez 
iBkolába akarta beíratni, az már mégis túlmegy minden 
határon. 

Vajda akciójának hatása alatt elsősorban követel-
nünk kell, hogy Románia össaes polgárairól nemaet l 
ka ta sz te r t vegyenek fel,  még pedig — amint ezt 
Origore Filipascu a nyomában több bukaresti lap ter-
mészetes éa magátél értetődő dolognak jelezte — 
nemzeti ellenőrzés  mellett. 

.Nnmeroa hungarioua*. 
Ha ilyen nemaetl kataszter lesz, akkor mi is 

felállítjuk  kőveteléiúoket  a a magyar kisebbségnek 
az ÖBBZiakósBághoB való arányában részesedést  éa 
helyet követelünk  minden  közhivatalban  éa köz-
tisztségben,  a Bemmitóazektól s a tábornoki kartól le 
a leveibordoig, még pedig községenként, városonként 
éa megyénkent, aszerint, hogy milyen arányt képvisel 
a magyarság az illető kerületben. 

Biztosíthatom Vajda Sándort, bogy nagyszeiU 
vásárt csinálunk ezzel ós soha nem remélt elhelyez-
kedéshez jutna igy jobb sortra érdemes Ifjuságunk, 
mely ma tanacstalanul nézi, hogy miként zárulnak be 
előtte aa utolsó ajtók, még a levélhordói hivatal 1B. 

A gazdasagi élet 
nem tür beavatkoaást. 

Uindezt azonban Vajda Sándor sem gondolta igy. 
O jól tudja, hogy a közhivatalokba  magyar ember 
már be nem juthat  s ciak idő kérdése, mikor fog 
onnan az utolsó ÍB kipusztulni. A numerus valachicust 
Vajda nem a közhivatalokban való elhelyezkedésnél 
akarja érvényesíteni — mert ott erre szttkBég nincs, 
hanem ezen a cimen a kisebbségek  gazdasági  éle-
tébe akar  betörni, a kisebbségek tőkejével alapított, 
az ő munkájukkal fenntartott  B az ő kockázatukra éB 
felelősségükre  vezetett vállalatokban Ígér B hozzá-
csatlakozó Ifjúságnak  fényes  pozíciókat. 

Uost ne beszéljünk arról, amit Vajda Sándor 
nagyon jól tud, hogy a magyar uralom idején álmában 
Bem gondolhatott magyar ember arra, hogy az Albná-
nál vagy bármely más nemzetiségi vállalatnál tÍBZtvi-
Belői állást követeljen vagy ezeknél akár caak igazga-
tósági tantlémeket igényeljen s ba ilyen törekvés fel-
merült volna, ez ellen bizonyára haraogóan tiltakozott 
volna Maniu Budapesten, Qoga Bukarestben és Vajda 
a bécsi Burgban. 

Hagyjuk egészen figyelmen  kívül a kérdés nem-
zetiségi vonatkozását s vizsgáljuk azt tisztán gazda-
sági szempontból. 

Hajlandó lesz-e valaki tőkét éB muokát áldozni 
ipari vagy kereskedelmi vállalkozásra, ba azzal kell 
számolnia, hogy vállalata vezetéaeben éa folytatásában 
kénytelen olyan munkaerőket venni msga mellé, akiket 
nem ő választ ki üzleti érdekei BZ9rint, banem akiket 
kivülről oktrojálnak rá, politikai Bzempontok alapján? 

S továbbmenősn, mondja meg akárki, aki veze-
tett már ipari vagy kereskedelmi vállalatot, hogy lehet-e 
az alkalmazottak muukabeosztáBát a vállalat érdeké-
ben megállapítani, közöttük az együttműködést bizto-
sítani B valamennyiüknek energiáját közös célra egye-
Biteni, ha aa alkalmazottak egyik része tudja, hogy 
ottlétük nem üzleti, hanem politikai érdek? 

Az üzleti vállalat cssk az összes munkaerők 
odaadó  együttműködésével  prosperálhat.  Eit a har-
móniát külső beavatkozással megzavarni, egyértelmű 
az egész gazdasági  élet  megbénításával. 

Ezt meg lehet tenni a Bzovjet-rendszerben, ahol 
a vállalatoknak nem kell a versennyel számolnlok. A 
mi gazdasági rendünk azonban ilyen kísérletezéseket 
nem bírhat meg. 

A n u m e r u s valeohioua tanulságai. 
A Vajda által feldotott  j^szó ezonbBn alkalmas 

arra, hogy felnyissa  a szemüket azoknak 1B, akik még 
mindig nem akarnak világosan látni. 

Tiaztába kell jönnünk azzal, hogy a saját ma-
gunk  és az utánnunk  következő  nemzedék  minden-
napi kenyerét  csak ugy biztosítjuk,  ha szorosan 
hozzásimulunk  egymáshoz. 

Tisztulás és krÍBtá'yoBodáal folyamatnak  kell 
megindulni a ml oldalainkon ia. A görög keleti vallásra 
áttért s állásukból mégis kidobott magyar kisemberek 
elrisBBté példája meg kell, hogy győzzön mindenkit 
arról, hogy cégtábla  átfestésekkel  nem lehet bejutni 
az Ígéret  földjére. 

Vállalnia  kell  a kisebbségi  sors, a száraz 
magyar kenyér  minden  sanyaruságát  annak, aki 
szelni akar  abból a magyar kenyérből. 

Ezt meg kell értenie mindenkinek idebenn  is éB 
odakünn  is. 

Mert az sem lehetséges tovább, hogy amíg ml, 
erdélyi magyarok, ör testünkben szenvedjük el a ma-
gyarsághoz való tartozásunk minden hátrányát s lát-
nunk kell, amint nemzethüségünk miatt gyermekeink 
jövője is napról-napra kétségesebbé válik, ugyanakkor 
magyarországi érdekeltségek, melyek odaát a magyar 
államhatalom jótevő támogatását élvezik, olyan maga-
tartásokat engedhesBenek meg nálunk maguknak, 
amilyenek miatt a mieink önmagokat kapcsolnák kl 
• magyarság egyeteméből. 

Ezen a főidőn  egy önhibáján kivül  nehéz 
kisebbségi  sorsba jutott  magyar nemzettöredék 
élet-halál  haroot folytat  létéért  és fennmaradásáért 
s itt igazán meg kell nyíltan mond*nuok mindenkinek, 
hogy aki ninos velünk,  az ellenünk  van; aki nem 
aeglt nekünk összegyűjteni  megapadt erőinket és 
megcsonkított javainkat, az ellenfeleinknek  segít abban, 
hogy minket szét szórjon. 

Bgy népet nem lehetnek tönkre aor. csapások, 
Bem ellenfelet  tőrvetésel. Csak az a nép hal meg, mely 
maga ássa meg a Birját azzzal, hogy elveBzltl a hitét 
önmagában, bizalmát a jövőjeben, önfeláldozó  szere-
tetet Boratestvérei iránt. 

Nekünk meg VBn a hitünk, a bizalmunk, meg 
kell lennie közöttünk a testveri megértő szeretetnek 
1B B akkor dúlhat a vész haragja, 

A város 1935—36 évi költségvetése. 
Mercurea-Ciuc vároBl tanácsa folyó  evi április 

hó 11-en, Faroga polgármester elnökletevel tartotta sz 
1936—36 evi költségvetését megállapító közgyűlései. 

Fdioga polgármester az uj köiiBegvetéBt beter-
jesztő általános ismertetésében megemlíti, hogy a vá-
ros gazdálkodasa Itgkielégltóbb keptt mutatja. A mull 
evi költségvetés téielröl-teieire százszázalékosan reail-
záltatott. Esősorban a város polgárságának köteleBség-
tudására, megertő áidozalossagara vall, hogy a város 
munkatervet nyen eredményein lehet megvalÓBitani. 
Az uj költségvetést azzal teszi le a tanacs ele, hogy 
a varos közönBége a jövőben ÍB bizonyára a régi meg-
értéssel fogja  támogatni a városi epitő celkitüzeBében. 

A vároa 1935—36 évi köilsegvetasének rendes 
és rdndklvüil bavata.i oidaia, a Bpeciaíia alapokkal 
együtt: 5 millú 794 ez^r 138 lej. Rjndss bevétel a 
városi erdőoőí eladásra kerd.ó het vágterrel, ami ki-
tesz 1 millió 928 ezer lejt, az állami Hozzájárulással, 
a küiönfele  városi Isxtkaai: 3 millió 849 ezer lej; 
a mu t evi felesleg  140 ez«r lej; útalap 180 ezer le]; 
vágónid alap 893 202 lej; uj temdtó-a.ap 5 ezer lej; 
villanyuzem alap 101 ezor lej; köztisztasági alap 16 ezer 
lej; hatralek ok 600 ezer lej. 

A köiel hat mdiló lejes bevétellel szemben a 
következő kiadások szerepének: A vároa kózigazga 
taai kiadaaa, fliotések,  iroda fenntartás:  1 m.Uló 591 
lej; évi járditörleaztesre 210 ezer lej; az utak ftnn 
tariasára, az ui kövezésjneg folytatasara,  a vaBUtfele 
és a Kaszinó malletii utoak in3gayiiá-iára 1 millió 200 
ezer lej; katonazenekar ezervezesere 30 ezer lej; az 
ádami rendőrség fenntartásához  való bozzajáruiaa 77 
ezer lej; az állami Iskolának 115 ezer lej; a feleke-
zeti iskolának 20 ezi r lej; tanonciskolának 20 ezer 
lej; óvódtuak 34 ezer lej; a gör. keieti templom be-
fejezési  munkálataihoz 40 « e r lej; a gör. kath. temp 
lom épilésí alaphoz 20 ezer lej; a rcm. kath. egyház-
nak 20 ezer lej; a znidó hitközségnek 5 ezer lej; 
(a református  t'gyaáz miért maradt ki ? Talán a prés 
bitérlum nem tartotta erdjuHanek egy kérvényt oe-
nyujtsn ? S az o>t levő egyetlen református  városi 
tanácsos talán aludt, mikor az egyhazak segely iránti 
kéreS'-ii tárgyalták? — Sitdő.), a jillékonysági alap 
12 ezer lej; a járásbíróság fenntartására  10 ezer lej; 
luristaegydBÜ etuek 10 ezer lej; a Dil- és Zineegye 
aületnek 5 ezer lej; Altra 5 ezer lej; O tul enekitar 
2 ezer lej; öntözés es tüzoitás 60 ezer lej; villany-
beruházás 101 ezer lej; uj vágóhíd céljaira 848 ezer 
lej; községi rádióra 12 ezer lej. 

Ezekkel a főbb  tételekkel a tanács a város 
költségvetését 5 millió 794 ezer 138 lej bevétellel éa 
ugyanannyi kiadással megszavazza es Faroga Viktor 
polgármestert megbízza, bogy BZI a miniszternek jóvá-
hagyás végett ezemelyeeen bemutassa. 

A tanács elé terjesztetett Aihdics mérnök kérése, 
aki az Imre cukrázda mellett fo  yó patak feletti  terü-
letet kéri építkezés céljára. — A tanács miután a 
város szépeezetenek csak előnyére van, ennek  h kerés-
nek teljesítése, Így a patak feletti  részt ebben odaadja 
kérelmezőnek. 

Vizsga a radnóti főldmives-lakolaban. 
A raluótl római katholikas földműves  iskolának növen-

dékei 5-én vizsgáztak. Nagyon érdekes vizsga volt. A külön-
böző kora, különböző Iskolai képzettségű fiak  értelmeaen, 
bá'ran megfeleltek  a kérdesekre Látszott, bogy a tanári kar 
nagy Bzorgalommal, sreetettel fdlelt  meg nagy feladatának. 
30 növendéke van a kétéves tanfolyama  I B k o l a első évének. A 
téli időben novembertől áprll:slg elméletileg tanulják a gaz-
dasági tudnivalókat. Áprilistól novemberig gyakorlati kikép-
zést nyernek. Aki akar ott maral az Iskolánál s ott gyakorolja 
magát, aki akar haza megy s otthon sztilől birtokán munkál-
kodik. Az Iskola igazgatóia a nyár folyamán  mindegyiket meg-
látogatja, megvizsgálja, hogy mennyire gyakorolta be magát 
a gazdaság különböző ágaiba A 30 növendék közül 20 római 
katholikas, 3 református  1 lutheránus, 9 osikmegyel, s többi 
Erdély különböző vármegyéiből való. 

Az Iskolát az erdélyegyházmegyei róma! katholikas ta-
náos szervezte, nagy áldozattal. HQSZ hold elsőmlnőségd Ingat-
lant adott át az iskolának 2 hold fiatal  telepítésű szőlőt, adott 
fogatot  éa a szükséges barom állomány t. Tandíj nincs Ben-
laknak a növendékek a kastélyban s ott la kapnak ellátást, havi 
400 lel kedvezményes áron. 

Az Iskola oélja, hngy szakképzett, öntulatoB kisgazdákat 
neveljen, akik jó hatássai lesznek gazda ársalkra. fc.zek  lesz-
nek hivatva a minden nagyobb közjégben létesítendő minta-
gazdaságok vezetésére. 

Az igkzgatótanáoa égető kérdést oldott meg Erre nagy 
szükség volt. Kímélhető, hugy a jövő tanévben már 80 növen-
déke lesz az intézetnek. A nevelés valláaerköloBl alapon tör-
ténik, ami meglátszik a növendékek megjelenésén, viselkedé-
sén. A tanári kar Igazán dloséretreméltó munkát végzett. Ta-
nárok voltak: Templl János Igazgató, dr. Szekeres Józst-f  eap. 
plébános, róm. kaih. b tokta'ó, Fejér Pál ref.  esperes hitoktató, 
i'aróozy László, Kovács Tamás, Szentmiklósi Fereno, Balog 
Antal tanárok. 

Minden iaOM nyugodtan küldheti Ide fiát  éa Igyekezzen 
kihasználni a kedvező alkalmit. (az. gy.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A biza lmat lan ember . 

Bz ls egy fajtája  nemünknek. Bőven található 
nálunk le. N;m bizik senkiben. Még önmagában aem. 
Nem vásárol a belyl kereskedőnél, mert fél,  hogy 
megcsalja, A helyi iparost elkerüli, mert fél,  hogy 
beciapja. Iikább bnugrik a házaló vlgécnek, a kontár 
'pirosnak, akik aztán fel  la öltöztetik alaposan. S még 
hozzá nem la o'csón. Ht nagyobb vásárláss van, el-
megy idegen városba, költ utazásri, kosztra, szállodára 
a váaárol portékát jó drágán. A helyi piacot lebecsüli, 
nem ls próbálkozik, bogy szükség étéit ott azerozze be. 
Iţy aztán msgeslk, hogy minden csekélységgel ide-
genbe szalad éB ámulva-bámul, ha rájön, hogy itthon 
olcsóbban, biztosabban éa kényelmesebben hozzá jut 
ihoz, amiért másutt felelősség  nélkül megnyúzzák 
ismeretlenek. N>m beszélünk most a városi kereske-
dőkről, akiknek alkalmuk van valamelyes reklámot 
kifejteni  s igy még a legközönyösebb halandó figyel-
mét 1B valami kirívó dologgal magukra vonni. Egy igtn 
szép Iperról akarunk itt megemUkeznl, amelyik nagyon 
sok pénzt VÍBZ el vidéküokrő1, érpen azért, mert sokén 
oem tudják, bogy itt ls hozzá leh»t jutni, coknak p d g 
nincs biza'ma a helyi iparhoz. A bútoriparról atarunk 
szólni. Zsögöd mé'yén, a régi Mikó-féle  birtokon, csend-
ben, Bzerényen meghúzódva dolgozik Nagy GiUczi 
József  n ú^utoreaztsloB. Oda vitt el bennünket a vélet-
len egyik nap s Mzony vo't mit bámulnunk. A M kó-
kaatély hatalmas termeiben garmadával hevernek a 
szebbnél-szebb hutorok, smlt csak megkiván a szem. 
Vetekednek bárme y nagy vároBi bu'orraktárral, a zi-ö-
gödl mübu'orasztalos raktárai, minőségükért pedig sza-
vatol a tulaldoDOS, kit bármikor elővehetünk, ha valami 
baj van, mert itt vtn köztück, innen él és érdeke, 
hogy jól kiszolgáljon. De ő csak egy példa a Bok kőiül. 
A 1 u'orFzakmát-an még bizonyára ven környékünkön 
pár hasonló jóképesságü iparos, dn egyik sem bo'dogul, 
mivel szerényen meghúzódva, reklám nélkül dolgozik 
és nélkülözi éppen a halyi közönség bizalmát, amely 
Str.pkodva fordul  a más vároBbeli ordító reklámok felé 
és kiviszi innen a p*nzt, m°ly sokkal inkább ven arra 
hivatva, hogv egymást támog ssuk V9'e 

— A vaid is ta bul lám kiiengesei vá rosunk-
ban. Iyen Is let-zik már. Akedl itt is bizoryárs né-
hány kölyök, akinek egyéb dolga nem lévén, zs'dokat 
gUTtOÓ leveleíő 'apókat csempészett be néhány zridú 
házhoz s azokon Palesztinába kü'di az illeiőtet. A 
lapok balkézzel vannak Írva s zsidófeju  halat ábráeol-
nak, me'yet a furiós'-o  tal ver a román gazda. V»gy 
keresztény tomp om, amely fö'ött  zsidócMllagba foglalt 
számit* fej  őrköd k éa más hasonlók. — Az egészet 
kölyökségntk lehetnu belyegezni, ha n m volnának 
országOBan ls olyan szomorú következményei ennek a 
határt nem ismerő gyü.'ölttro uszításnak, melyet a 
gyulafehérvári  határozatok egyik aláírója, Vajda kez-
dett el. Ember persze mied g eked BZ ilyesmire, mnt 
még a 17 millió emb6r életét követelő világháború 
sem tudta Llirtsoi az emberiségből ez egymáslránti 
gyűlölködés kigyómérgét 

— A gyimesvőlgyi .lázadás* tárgyalása. 
Most tárgyalta a törvényszék nzt a lázadásnak feKujt 
ügyet, amely a mult év novemberében tort nt a G>i-
meBVöigyébtn. Ghimeafaget  és LUDCJ de jos községek-
ben vagy 200 csángó A községháza elé vocult s o.t 
az adóba lefoglalt  zá'ogtárgyak vie^zaadását, iskola-
birságok törlését és adóbehajtások enyhítését követelte. 
A jegyző a p4nzügyigazgatósághoz fordult,  ahonnan 
azt az uta»i ájt kapta, hogy adjt vissz-» a lefoglalt 
tárgy ikat. A kielégített tömeg erre én-kelve szétosz-
lott. Az ügyészség aztán vád alá helyezte Nngy Péter 
Anoka, B libok Imre oldal, Bilibok György, Suc'u 
Gábor Mózesé, Suciu Jánosné, Suc u J inos blci, Sáctha 
Piterns, Hijnel Péler M kiós^. Cojoc r Imréné, Ol esn 
Djmeteroé, Co,'oc»r György, Cilcjriu Gergely, Suciu 
Miklós és Suciu Demeter ghim^Bfiigeti  valemint T>nkó 
Imre, Póra Inm éB Tankó G.örgy Gátőré lurcsd--
josi lakósokat. Többszöri elnrpo'st- u ánf-ilyó  hó 10-én 
került az ügy a törvényszék Tódor—Ftbris tanécia 
elé. A védelmet Dr. Ábrahám he lyi, Dr. Rtdu O teaou 
brajovi M.ll ír és Grozdea bukaresti é' Dr li^nedek 
c'uji ügyvéd lá'jí-k el. A tárgyalás m>-gnyiia>)akor L»-cu 
ügyész kérte a bíróságit, hogy a tár. \ t ás anyagának 
hírlapi közlését tiltsa el, amit az meg is tett. Icélet-
hírdatéBre kedd-n kerül a Bor. 

— Aa iparosság n e m b i r j a el a kötelező 
betegsegély biztosí tást A kisiparost kötelezőig a 
mu^kátbizlositó tagjává tettók. O yan i-u'yos teher ez, 
hogy gyakrm a kisiparos évi «dóját is megha'adj*. 
áz ország, de különösen az erdélyi kisiparosság min-
dent elkövet, hogv megszahadu'jon ettől a felesleges 
tehertől. Hiabt minden tiltakozás, megmozdulás a k's 
iparost nem engedik ki a betegBegélyzóből. A kérdés 
álialános részén tul vannak még belyl bajok Is, amelyek 
sürgős orvoslásra várnak s amelvet magunk ÍB a Muo-
kásbiztositó Igazgatóságának fiţye!m<be  ajánluik. 
Április hó 7 én a ctrtai iparosság nagygyűlést tartott 
EEŐ orban tiltakoztak sz ellen, hogy kötelezőleg to-
vább h a muukásbiztositó pénztárak tagjai legyenek 
De ha már ott vannak, B<* orvosuk, se gyógyszer 
"llátá^uk nincs. A legközelebbi orvoB 10 kirre van. 
Pedig Cartan 3 gyárüzem van 200 munkással. Ugyanez 
a Bérelem Frumoasa községben, ahol szintén nirca 
betegsegélyiő orvos. — Mindezeken segíteni kell. A 
Mztositás fáj  az egész ország kisiparosságának. Ez 
országoi megmozdu'ások tárgyé. Azonban segíteni kell 
ezeken a halyl sérelmeken, hogy lega'ább orvost kap-
janak a vidéki iparosok, ha már biztosításra vannak 
kötelezve. 

— A b u d a p e s t i nemzetközi á rumin taváaá r 
Igazolványai kaphatók a hely ball Ipartestületnél. 
Ara darabontot 120 lej. 
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— Pádnál Sient Antal tisztelőinek tudomá-
sára hossuk, hogy a saokásos tavasai kilenckeddi hu-
csuk a sumuleui kegytemplomban folyó  hó 16 án, 
Nagykedden kendődnek. Hivatalos misék d. e. 8 éB 
10 órakor. Zirdafőnökaég. 

— Idegen állampolgárok figyelmébe.  A 
munkaügyi MtnlBztérium közli, hogy BB orsaág terüle-
tén tartóakodó Idegen állampolgárok belyaete folyó  év 
május 1-ével kesdódóleg felülvlisgáláa  alá kerül. Erre 
vonatkozó kéréseket, a szükséges aktákkal együtt 
folyó  évi április 1—20 köaött kell letenni az Illetékes 
fóbzolgabiróságoknál  és rendőrkapitányságoknál, ahol 
bővebb felvilágosítással  ÍB ssolgálnak. 

— Kinoanél, gazdagságnál is többet ér a 
valódi DIANA. Egészséges éa beteg egyformán  áldja 
a DIANA jó hatását. 

— Halálosasok. Id. Divid Elek nyűg. vár-
megyei altisat, 79 évea korában, folyó  évi áprilfa  6 án 
meghalt Csíkszeredában. Elhunytban Dávid István kór-
házi gondnok nevelő apját gyáBzolja. 

— Márton Benjámin, 51 évea korában, április 
hó 7-én elhunyt Cslkszentkirályon. 

— Felakasztot ta magát , de levágták. Bőjte 
Márton sandominicl gazdálkodó 15 éves leánya fel-
akasztotta magát, de idejében észrevették és levágták 
a kötelet. 

— Oaadák figyelmébe.  A mezőgazdasági ka-
maránál a gazdaközönség az ÖSSBBB tavaszi vetómag-
vakat kedvezményes árakon aaerezbeti be. Különleges 
minőségű lóheremag 54 lejes, feketeborsó  pedig 4 lejeB 
árban kapható kilogramonként, tetszésszerinti mennyi-
ségben. 

— Hirdetménv. A pénzügyminisztérium folyó 
évi április 5 én kelt 6063. Bzámu randelete értelmében 
a következőket hozzuk az adózók tudomására : 1. Mind-
azok az adófizetők,  akik folyó  év május 15 ig ae első 
negyedévi egyenes adótartozásukat bt fuetik  5°/« os 
adóelengedési kedvezményben részesülnek. Ez a ked-
vezmény vonatkozik azon hagyatéki llletekekre is. 
amelyek az esedékességtől Bzámltott 45 nsp alatt be-
fizettetnek.  2. Azok az adófizetők,  akik folyó  évi ju-
niut hó 30 ig az egéaa évi egyenca adójukat rendezik 
7°/o-oa kedvezményben részesülnek. 3 A pánzügvml-
niizter um fenti  rendelet** értelmében, akik 1933 évi 
április 1 tői egészen 1935 évi április l-ig fennmaradt 
egyenes adótartozásukat 1935 évi juuiua hó 30 tg 
kifizetik,  menteBek a késedeimi kamptok és a végre-
hajtási költaégek fizetése  alul. 

— Reformatua  vallasos est A helybeli Re-
formátus  Nőszövetség 1935 évi április hó 14 én, Virág-
vasárnap) d. u. 5 órakor, a református  temp ómban 
vallásoB összejövetelt rendes, amelyre az érdeklődőket 
ezu'on 1B szeretettel meghívja. Műsor a követkeiő: 
1. Gyülekezeti ének. 2. Alkalmi imát mond: Takács 
Károly ref.  esperes. 3 .Virágvasárnap", szavalja Lo-
sonczy István. 4 Duett, éneklik: Cseh Zilgmoodné és 
Heliwig Hilda. 6 Előadást tart Dr. Veress Stndor. 
6. .Csillag aa égen*, énekli a nőikar. 7. Kereszttörők, 
szavalja ifj.  Cseh Zsigmond. 8. Ziró imát mond Takács 
Károly ref.  esperes. 9. Ziró ének. 

— Demokraoia nálunk éa — a BEomsaód-
ban. II. Rákóczi Ferenc halálának 200 éves fordu  ójáról 
irt megomlekezéBünk egy réBzét a cenzura törülte. 
Ugyanakkor Csehszlovákiában a kassal rádió megyar-
nyeivü emlékünnepélyt rendeaett Rákóczi halálának 
évfordulóján. 

— Ninos helye a magyar kul turának aa 
allami iakolaban. R-cul község állami elemi iskolájá-
nak nagytermében szokta előadásait tartani a kath. 
Népszövetség ottani tagozata is. Nem régen a csendőr-
Órmaster az előadásokat betiltotta azzal az indokolás-
sal, hojy nincs rá külön engedély, AZ egyesület veze-
tősége igazolta, hogy központjuknak országosan elis-
mert engedélye van kulturelősdások tartására, de ez 
a us-ndőrőrmeBter urnák mit Bem használt. A katb. 
Népszövetség erre D-. Oletea prefektushoz  fordu  t, kl 
átiratban oktatta ki a cseudórséget eljárásának hely-
telenségéről. Már azt hitték, hogy az Ugy el van Intézve, 
mikor az lBkola igazgatósága bizalmas rendeletet ka-
pott, melyben közlik, bogy az iskola kizárólag román 
ku turkálókat szo'gál éa ne marja odaadni aa épületet 
magyar ku'turelőidások tartására. 

— Hogy néa kl a magyar oktatáa aa állami 
iskolakban. Vegyünk egy községet. Példeul Iieu. 
Községi iskoláját m'g 1921 ben átvette Comanidu tan-
felügye'ő,  a bekesserződeBben biztositott magyar tago 
zat felállításának  ígéretével. Persze csak aa Ígérettel 
maradt azóta IB a közBég. Jelenleg van egy magyar, 
egy erdélyi román éB hat magyarul nem tudó regátl 
tanitó az iskolánál. A közbirtokosság megszavazott 
40 ezer lejt tankönyvekre, ha magyar tankönyveket 1B 
vesznek. Meg 1B vették őket, de olt lepi a por a szek-
rényben. Az iskola pedig generációkat bocaát szárnyra, 
akik nem tudnak irnl aem románul, sem magyarul 
Ezt az eaetet figyelmébe  ajánljuk a tanfelügyelő  urnák, 
a jövő tanltógyüléa beszámolójának adataihoz. 

— Mutassa meg, hogy jó román . . A Curen-
tul slránl 02ik, hogy Qyergyóban aa elrománosítás ne-
hezen halad. Két állami Iskolát kellene épitenl, ami 
742 ezer lejbe kerül, de a székelyekből álló városi 
tanscstól nem reméli annak megasavazását. Van azon 
ban egy mentség: M»x Camplan, a polgármester erő 
azakolja kl a döntést a tanácstól éa ezzel mutasBa meg, 
hogy jó román. Nem baj, ha tönkre megy a város, de 
a polgármester mutassa meg, hogy jé román. SÍ ép 
hang ea Is I 

— Ötven azazalókoa utazási kedvezmény. 
Április 26 tói május 5 lg éjszaka 12 óráig a román 
vasutakon minden ntas ötven ssásalékos kedvezmény-
nyel utazhat. 

— Örömükben beverték a haragos abla-
kalt. A bancul közbirtokosság vezetőségének válasz-
tásánál Id. Füstös Sándor, kit 700 ezer lej elslkkaBZ-
tásával vádolnak — fiával  együtt nagy propagandát 
csinált jelöltje Bálint Feresc érdekében, de ennek da-
cára ls kibuktak. Péter Imre, VányolÓB Imre éa Szabó 
Lajos ellenpártlak örömükben beverték ifj.  Föstfis 
Sándor tanlté éa Bálint Ferenc ablakait. 

— Zavar a gyergyól szövetkezetek körül. 
Megírtuk, hogy Qheorgheniben két ssövetkeBet is ala-
kult, melyek közül a minisztérium a Benea ügyvéd 
vezetése alatt állót hagyta jóvá. Ebbe nem nyugodott 
bele Dr. Max Camplan polgármester, a másik szövet-
kezet elnöke. Beutazott Bukarestbe s ott azzal érvelt, 
hogy a máBlk szövetkezet egy klikket képvisel, amig 
aa övé azélesebb néprétegekre támaazkodik. Igy ke-
resztül vitte, hogy övét jóváhagyták, mig a másikat 
utaBitották, hogy olvadjon bele a Camplan féle  szövet-
kezetbe. 

— Törvényszéki rovat . Bujor Todor volt 
lunca-de-suU tanttót egy verekedés miatt a közokta 
tásügyi miniszterhez jelentette fel  Tankó Péter huszár. 
A románul nem tudó Tankó helyett a feljelentést  S ira 
J«nő elcsapott jegyző irta meg, kl abba annyi bűnt 
irt bele, bogy miniszteri vizsgálat indult a tanitó ellen. 
K'derült, hogy a pofozkodáson  kívül ssmml sem igaz. 
Sara és Tankó BB ügyészségen felelnek  tettükért. 

— Oál Alajos dr. gyergyól Magyar Párti tagozati 
elnököt Dr. S todor Balázs gheorgheni ügyvéd feljelen-
tette HBMLA tanúsáéért egy elhalt ügyfele  nevében. 
Tekintettel Sándor Balázs dr. gyakori alaptalan fel-
jelentéseire, LBBCU ügyész a tárgyalás megkezdéBe 
előtt kérte a bíróságot, bogy Sándort igazoltassa meg-
bízójának hitelessége felől.  Miután a megbízó halott 
B annak jelenlevő neveli leánya nem a legjobban nyi-
latkozott Dr. Sándor Balázsról, a bíróság a feljelentést 
elutasltottB. 

— Szőcs Istvánná és Szőc- J mosné ghimet-fageti 
lakósok megverték K-irácdony Poternet. Egyik 2 napot, 
másik 10 napot kapott. 

— Csili Alajos salamáei gazdát gömbrud lopásért 
1000 lejre Ítélték. 

— Bined 'k István, Ko'umbán Portik Béla, Sir» 
Venczel gyümölcsöt loptak Kádár Vtncel gheorghenl 
lakós kertjéből. Két két napi elzarásra Ítélte őket a 
bíróság. 

— Szfcs  Ferenc diiraul famunkást  vaBUtl potya-
utazásért 60 lejre Ítéltek. 

— Mo dován Mária rovottmultu egyént a frumoaai 
csendőrség többszöri lopáson érte es letartóztatta. 

— Szabó Jánoane 65 évea ineui asszony pálinka-
főzésért  két napol kapott. 

— A penzügylgazgatóaág kötelezte BZ Ital-
mérés tu'ajdonosokat, hogy április 15 ig állampolgár-
sági ÓB katonai igazolványt adjanBk be, mert igen sok 
ítalméréBi eng< dé'yt adtak ki régebben megfelelő  Iga-
zolványok nélkül éa Így aktrják elleaőrlznl. 

— Nyelvvizsgára rendeltek a hídmérleg 
kezelőket ls. Fontos misszió a hidmerleg-iteBeles. 
Román nyelv tudása nélkül elképzelhetetlen. Az indo-
kolás szerint közfunkció  és megtörténhetik, hogy szin-
székely közBégben egy román ÍB megy méretni B akkor 
nem tud majd beszélni a hídmérleg-kezelővel. Hát ez 
ÍB megtörténhetik — p tpiron. 

— Hirdetmeny. A pénzügyigazgatóság közli: 
Az Autójármüvek adózására vonatkozó törvény Hzerint 
minden autótulajdonos köteles április 1 és 15 között 
adótárgyaláBra jelentkezni. Tekintettel arra, hogy az 
adómegállspltás az autó súlya éa rendeltetése szerint 
változik, mindenki jelentse be a mult évre megállapí-
tott adóját ÍB, még pedig az autó bruttó súlya utáni 
megállapítást Uj adókivetésre kötelezettek azok az 
autójármüvek, melyeket még eddig nem jelentettek be, 
amelyeknek súlya időközben karosszéria csere folytán 
vá'tozott; ame'yiknek rendeltetése változott. (Pjid&ul 
Ux'-autóból magánkocsi lett. A magánautók adóját a 
bruttó sulv után állapítják meg, mig a t»xiké válto-
zatlanul 5000 lej évente, bármilyen súlyúak azok). A 
pénzügyminisztérium az autótulajdonosoknak május 1-lg 
halasztást adott aa áprilisi évnegyed adójinak bt fize-
tésére. 

— Igy usaik el a székely közöa vagyon. 
Ismét a székely falu  tragédiajárói, a feljelentésről  kell 
Írjunk. Tomesti köaség került most újra a szomorú 
szenzáció központjába. Amint Ismeretes ebben a köz-
ségben évekkel eze'ő:t ellopták a közbirtokosságnak 
egymillió lej készpénzét. Soha nem derült ki, hogy 
kik voltak a tettesek. Sokan voltak vád alatt, azonban 
a nyomozás nem tudott bizonyítékot szolgáltatni. Igy 
megaaabadu't mindenki a börtöntől, a millió lejnek is 
végképpen nyoma veszett. Csak az ádáz gyűlölködés 
és ellenségeskedés martdt meg tovább la a községben. 
Most Albert L tjoB és társai tettek faljelantest  a köz-
birtokosság vezetősége ellen. A fe'jelentéB  arról szól, 
bogy a nagy szenttamási tűzvész alkalmával a leéget 
tak segélyezésére kiutalt famennyiségből  1200 m' fa 
ára nem folyt  be a közbirtokossági pénztárba. A fal 
jelentés nyomán a büoügyi hatóságok bevezették a 
nyomozást és lefoglalták  a vagyonközösség könyvelt. 
N'in 1B folytatjuk.  Felháborodás nélkül alig lehet meg 
Írni a székely községeknek est B vesztüket érző jelent-
gető IstenklBértését. Végig BB egész vonalon dühöng 
a testvérharc. Csaknem minden községünkben felmér 
hetetlen károkat okoznak egymásnak és vagyonközös-
ségnek egyaránt a folytonos  megbutcolások. Ét mégis 
csinálják. A népünk között előretört gonoszság abban 
éli ki magát, hogy egymás tönkretevésére, meghurco 
lására esküdött. Hogy mennyi pénzbe, anyagi és er-
kölesi veszteségbe kerülnek as ilyen jelentgetéaek, 
arról nem ls jó bsssélni. Mlndaaen ciak alrnl lehet. 

REUMÁJÁNAK 
KÍNJAIT  A 

DIANA 
SdÍBOJf  SZÍSZ 
ÍNY  Hl  TI 

ElaŐBorban azon, hogy Bemmi jó és intő szó nem hasz-
nál népünknek. Ahelyett, hogy össaefogva,  teatvérl 
szeretetben támogatná egymást, inkább állandó gyűlöl-
ködésben jelentgeti egymást. 

— összeállították az adókivető blsottsá-
gokat. Az adókivetési munkálatok április 10 én meg-
kezdődtek. A klasszifikáló  bizottságnak, amely a pa-
tenta fixa  törvény Blapjáu adózó polgárok OBztályozását 
végzi elnöke Miballeanu törvényazéki bíró lett. Ezen 
bizottság tagjai: Mtras pénzügylgazgató ; a kereskedők 
részéről delegált tagok: Kalamár Oábor rendes, Altér 
Izo póttag; az iparosok részéről Hajdú Aron és Slen-
gel Károly. 

Az évi és speciális adókivető bizottság a működé-
sét április 15—18 között kezdi meg. Az évi bizottság 
tagjai: Barbat Octavian és Taraay Sándor a keres-
kedők ; Csáka István és Bidő Akos az iparosok részéről. 
A BpeciáliB bizottság tagjai: Bermann Márkus éB Nu-
rldsány Márton kereskedők; Koczkáa Béla éa Berek 
Ferenc az Iparosok részéről, — A felebbeaéal  bizott-
ságba a sorsolásokat még nem ejtették meg. Igy azok 
még ezután alakulnak meg. 

— A vidékén müködö évi adókivető bi-
zottságok a következőit: A topiita-ciuci percep-
tian: VaBS Imre, Nika Albert a kereskedők; Varga 
Sándor és András Gyárfás  aa iparosok részéről. 

— Frumoasan: Fejér Miklós, Dajbukát Antal a 
kereskedők ; Szász István és Vezsenyei Sándor az 
iparosok részéről. 

Sanmartln : Bartók Sándor, Amera János a keres-
kedők; Réazegh Tamás és Dobos Sándor az iparosok 
réBBéről. 

Tulghes: Aurel Nicoleacu, Hurubean Ioan a ke-
reskedők ; Dobribán Ioan éa Váradi Károly aa iparo-
sok részéről. 

— Koldus invázió. A koldusok Mekkájának 
neveBhetjük városunkat, hová az Idegen vármegyékből 
la seregesleg kereaik fel  városunkat. A koldusok, neve-
zetesen p jdig szombat és szereda napokon lépten-
nyomon koldussal lehet találkozni és nyitogatják külö-
nösen a kereskedők és iparosok üzletajtalt, közöttük 
olyanok is, kik elég erővel birnának arra, hogy mun-
kájuk után is megéljenek. A koldusok és karaván 
cigányok helyhez szorítása régi idők problémája volt 
eddig is, da most már itt az ideje annak, hogy a ható-
ságok végét vessék ennek a tűrhetetlen helyzetnek. 
Előző időkben a rendőrhatóság a koldusokat — mihelyt 
jelentkeztek Ilyenek — Idegen megyék- éB községek-
ből, rögtön UletŐBégl helyeikre t o l o n c o l t á k éa 
viiszatérés esetén büntető eljárás alá vonta azokat. 
Most is talán ez a módszer volna alkalmas arra, hogy 
a város közönségét a rendőrhatóság megmentse a kel-
lemetlen Inváziótól. Ezúttal egy speciális esetre bivjuk 
fel  a rendőrhatóság figyelmét.  Ugyanis a rém. kath. 
főgimnázium  előtt egy lellábu életerős (nem hadirokkant) 
tartja a posztját évek óta, aki a járdán valakinek 
oltalma alá helyezkedve, úgyszólván inzultálja a kö-
zönséget és különösen urak és urnók után köpik és 
araszosnyelvét öltögeti, ha az elé tartott kalapba nem 
hull az Italra szánt fillér.  S mikor összeszedte a neki 
szükséges pénzt vagy élelmet: viszi Taplocza felső 
végében levő bizonyos házakhoz, ahol orgiákat rendez. 
Ezt a koldust, aki állitólag udvarhelymegyei egy pár 
esetben a rendőrség nagyon helyesen kitiltotta. Leg-
utoljára a rendőr intézkedesének nem engedelmeskedve, 
klál'ozta: nem megyek I és oly botrányt csinált, hogy 
minden emberben felkeltelte  BB utálatott. Erőszakkal 
kellett szekérre tenni B protekciós vagy más körül-
ménynél fogva  újból visszatért és elfoglalta  posztját. 
Kérjük a rendőrkapitányságot, hogy ezt a kivülról pro-
tezsált ko'dust ismert erélyességével — egyenesen 
közrend szempontjából véglegesen tiltsa kl a város 
területéről — aki ugy látszik a hatósági intézkedé-
sekre 1B ráköpik. K. 

A O. S. 0. tisztujitö közgyűlése. 
Folyó hó 4-én az Ipartestület kaszinójában zajlott le 

sportegyesületünk tisztújító kfizgytllése. 
Az uj tisztikar névsora: Dlszelnökök Dr. Hlrsoh Hugó 

és Dr. Ţeţlu Aurel. Az egyesület Qgyvezetí elnökéül egyhangú 
lelkesedéssel Faroga Viktor polgármestert választotta meg a 
közgyűlés. 

A titkári teendők végzésére Frank Miklós mérnök válasz-
tatott meg. 

Alelnökök lettek Román Romului lg. és Malőr Ionesoa. 
Az egyesület jogtináosost Dr. Debn Ilarle ügyvéd. — 

Központi pénztáros Frled Miklós. 
Az ügyvezető igazgatóság tagjai Dr. Jakab Sándor, St. 

Paolnaohl, Bermann Maron, Részegh Viktor, Dr. Kösztler 
Arthur, Vámszer Géza Grleger Károly. Popesou mérnök, 
Zioharl Sándo", Dr. Dauou Nloolae pari. képviselő, az olle-
nőrő bizottságban Dr. Méra Anton advooat. Szántó András, 
Halász Ernő, Bermann Sama, Fenke Ferena, Anca Pál és Ifj. 
Dóozy János urak választattak meg. 

Az alosztályok a következő vezetőséggel alakultak meg. 
Tennlsz szakosztály Román Romulus, Dr. Varess Nándor, Frank 
Miklós, Sohmldt József  Terk Rupert, Szántó Bandi. — Hookey 
sieotló Trohán Antal, Dóozy András, Ctáka István, Miklós 
Gyula és Lirlnoz Géza. — Football iMflé  Bermann Jóssal, 
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Hprenoz György, Btatran Alexandra, FUoher Sándor és Altar 
Ixaö. — Vigalmi bizottság elnöke Szántó Albertné. MQsiakl 
tanáoaosok Szántó Albert iimérnOk, Fiánk Miklós és Srhmldt 
Jósaef  mérnOkök. 

Faroga Viktor elnök, kl osak az Ismételten kitöri lelke 
sedésnek engedve fogadta  el as elnöki tisztséget megköszöni 
a közgyOléBnek ezt a kitünteti bizalmat és beszédében ráma-
tat arra. hogy ai egyesOlet ne OBak a vezetőség munkájában 
lássa ai előrehaladás éa siker mértékét, hanem minden egyes 
tagnak egyfo-ma  lelkesedéssel kell mankálkodnl az eredmécy 
érdekében. Elismeri szavakkal emlékszik meg az egyesületet 
létrehozó első vezetőségről, de klváltkép Crlsteson ezredes 
arról, kinek tevékenysége és sorozatos áldozatkészsége feled 
hetetlen nyomokat hagyott az egyesület jövő életében. 

Hasonlóképpen kösaönet és hála Illeti a helybeli Batallo-
nank tisztikarát, mely sohasem késett segítségére sietni az 
egyeaOletnek, amikor annak erre szflksége  volt. 

Indítvány tétetett a footballpálya  minél sürgősebb meg-
vételére, melyre a azflkaéges  tike városunk áldozatkéassége 
folytán  már nagyrészben rendelkezésre áll. 

Hogy az egyesület tagjai «gymással és a vezetőséggel 
minél szorosabb kapcsolatban maradhassanak és a sürgősebb 
teendők megbeszélését a gyűléseken kívül ls eszközölhessék, 
a közgyDlés elfogadta  azt az Indítványt, hogy betenklnt egy-
szer, pénteken eate 9 órakor a tagok az Ipartestület kaszinó-
jában öessejövetelt fognak  tartant. A gytllés lelkes hangulat-
ban ért véget. 

• * • 
A C. 8. C. Tennlsz szakosztálya az egyesQ'et tagjainak 

tudomására hozza, hogy tennlszpályált folyó  hó 15-én meg-
nyitja. Az órabeosztás Iránti Jelentkezések Frank Miklós mér-
nöki Irodájában vétetnek tudomásai. — A beosztás iránti Igé-
nyeket a jelentkezés sorrendjében fogjak  kielégíteni, ezért 
ielkérjtlk a tagokat a mielőbbi jelentkezésre. — A jelentkezés 
alkalmával a szezondíj fele  előre fizetendő,  mlg a hátralék 
legkésőbb jullus elsején egyenlítendő kl. 

Frank Miklós, szakosztályvezető. 

Fontos figyelmeztetés. 
Az államrendőrség a'kalmazko4ás és miheztartás céljá-

ból az alábbi felhívást  Intézi Meronrea-Clao város lakósalhoz. 
1. Tekintettel a közeledő melegebb Időszakra, elrendel-

jük, hogy a ház-, illetve Qzlettolajdonosok a járdát naponta 
reggel 7 óráig sepertessék le és tiszta (nem szenny) vízzel 
loosoltassák fel  és hetenként egyszer, csütörtökön az nttest 
fele  mélységig sepertessék meg éa a szemetet gyűjtessék össze, 
melynek elszállításáról a város gondoskodik. 

2. Folyókák ndvarok állandóan tisztán tartandók; ürszé-
kek és pöoegödrök fertitlenitendik. 

3. Minden gazda cselédjét azonnal bejelenteni tartozik. 
4. Minden a városba érkező Idegen a szállásadó által 

azonnal bejelentendő. 
5. Bútorozott szobák bérbeadása azonnal bejelentendő. 
6 Idegen állampolgá ok össz«s okmányaikkal 5 napon 

belül, vagyis folyó  hó 17-tg személyesen jelentkezni tartoznak. 
7. ProBtltnált nőket szállásadóik 24 órán belül bejelen-

teni tartoznak. 
B. Eladó baromfiakat  és kisebb állatokat csüngve hor-

dozni tilos. 
9. Állatokat kínozni, azokat túlterhelni, avagy bántal-

mazni tlloa. 
10. Bérkocsi tulajdonosok kooslja'kat folyó  évi májns 

hó 1-én délelőtt 10 órakor a megyei rendőrségen bemutatják 
a a meg nem felelők  a forgalomból  azonnal kivonatnak. 

11. Kocsikat üzletek, vendéglők előtt felügyelet  nélkül 
hagyni sz goruan tilos. 

12. Minden étterem, kávéház és vendéglő a maximális 
árakat betartani köteles. 

13. Kereskedik a 10, Illetve 30 baszonszázalékos kerese-
tet tul nem léphetik, mert különben ellenük a speoula törvény 
legsz'goru'iban alkalmaztatlk. 

14 Korcsmárosok, vendéglősök, kávésok éB bodegások 
részeg egyént semmiesetre kl nem szolgálhatnak. 

15 Éjszakai csendháborítás szigorúin tilos. 
16. A házak kapai este 10 órakor bezárandók, hogy a 

közbiztonsági szervek ellenőrzése megkönnyitteBsék. 
17 Házaló kereskedik a legközelebbi xendirirszemnek 

azonnal feljelentendik. 
18 Vasár- és ünnepnapokon udvaron át árusítani szigo-

rúan tilos. 
19. Vasúti alkalmazottakkal sugkereakedést folytatni  szi-

gorúan tilos. 
20 Aatókkal a város területén gyotsan hajtani tilos, 

megengedett sebesség az ügeti lófogat  sebessége 
21. Háztartási alkalmazottak és gazdasági oselédek vasár-

és ünnepnapokon ősapán a Primariától a barompiao'g terjedő 
részen sétálhatnak, más uooákon a rselédsétálás szigorúan tilos. 

22. Zárórák pontos betartására az összes érdekelteket 
Ismételten Bzigoruan felhívjuk. 

23. A sétatéri fák,  virágágyak éa gyep kímélésére a 
lakósságot felhívjuk  azzal, hogy ezek megklmélésével kultu-
ráltságát éB humanitását tgazolja. 

24. Halászok csakis sportszerűen és kizárólag saját szük-
ségletükre halászhatnak, a fogott  halakat el nem adhatják. 

25. Baromfiakat  és egyéb állatokat az úttestre kiengedni 
tilos. 

26. Az elszaporodott kontárok megfékezése  céljából BZÍ-

Î;oroan elrendeljük, hogy azoknak munkát adni tilos, mnnká-
atokat csakis arra képesített és Iparengedéllyel rendelkező 

Iparosokkal lehet végeztetni. 
27. A tágyának és szemétnek a kertekben való elége-

tése tilos. 
Komolyan figyelmeztetjük  a lakósságot, bogy ezen fel-

hívásunknak mindenben és pontosan tegyen eleg t mert külön-
ben az érvényben levő törvények és stat-tamok alapján elle-
nük a legszigorúbban eljárunk. 

Azonnali megvételre sürgősen keresek 
egészen jó karban levő, keveset hasz-
nált kerékpárt . Olm a kiadóhivatalban. 

K i a d ó 1935 évi május bó 1-től, 2 ssoba, konyha és 
mellékhelyiségek, I O. D tea ucca 142. sz. alatt. 
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M O D E L L KALAPOK * 
d a n a p o n k é n t n j f o r m á k  olosó M 
á r b a n , a a . « a r t ^ K l A t l x « t â l K w 

V B N G Z B L T A N Á R N É N Á L H 
Ugyanott kéanOlnok minden- M 
nemű nöi kalapok siaöreadü 
anyag hoaaáadáaával. Kalapok 
átalakítása a legrövidebb idő alatt. 

OalkMorodn, I. C. Bratlann (Qlmná-
•lnm)-nooa 111. aa., a B6rháa közelében. 

Háló, ebédlő ós iroda berendezések 
a legegyaaerübbtdl a 
legfinomabb  kivitelig 
U a a i l U U t t á n k k f t l 
b e s a e r e s h e t ó k : 

Nagy G. Jószef  asz ta losnál , Zsögfcd. 
MsgfalBlö  biztosíték • ellett részletflzetésre  Is. 

ii— 

Csíkszeredában,  a „Hideykut"  bűzeiében 
3 éa  háromnegyed  hold  kaszáló  eladó. 
Jirtekezn':  özv. László  LSHncnével, 
a Törvényszék  közelében. 

ISI, 

JJ F É R F I K A L A P O T £ 

{ ja „KALAPKIRÁLY"-nál » 
ţ ţ vásároljon, a s r t elegáns, tartói és ,olcsó, u 
ţ ţ Ugyanott u 
K k a l a p j a v i t á s , t i s z t í t á s , fes tés 

szakszerűen eszközöltetik. 
K írem a u. é. aözönBé< szíves pirifogását.  ţ ţ 

M Mercurea-Ciuc—CsikszBreda, Bratianu-ucca 40. )a 
ţ ţ Ipartestülettel szemben. 3—5 Sí 

Kiadó  lakás.  I.  Duoa-uocábto egy 3 szobás és 1 
konyhás földszinti  lakás  és 2 bútorozott  szoba 
azonnalra kiadó.  Cim a kitdóban. 

É NÖI KALAP, KÉZIMUNKA SZALONOMAT * 
T á , t u . e i y e z t a m . f 

I C. B r a t i a n n nooa 34. a z a m a la 
a „LŐTTE" nil divat szalonnal szemben. 

^ A m. t. hölgyközöuség további szivei pártfogását  kért $ 
g . - o A d & B i e a a I l e & a . f 

Eladó 17 hónapos valódi s iementhaü 
tenyeszbika, Dr. Daradios Felixael, 
Csíkszereda. 

România. 
Ministerul Instrucţiunei 

Gimnaziul de Băieţi, „Petru-Rareş" 
Miercurea-Ciucului. 

1067-10-IV—1935. 
Convocare. 

întrucât adunarea generală nu s'a ţinut în 
ziua de 7 Aprilie 1935, membrii comitetului 
şcolar al gimnaziului „Petru Rareş" din Miercurea-
Ciuc sunt convocaţi în adunare generală pentru 
ziua de 14 Aprilie 1935, ora 5 p. m. în cancelaria, 
şcoalei. 

La ordinea zilei votarea bugetului, alegerea 
comitetului şi aprobarea contului de gestiune. 

Director: Sp. TUDOR. 
Secretară: V. SPOREA. 

Hirdetmény. 
Dăneşli község 2 éjjeliőri állásra pályázatot hirdet, 

havi fizelcs  750—750 lej. Pályázatuk e hó 20 ig a 
községi elöljárósághoz beadandók. 

Prefectura  judeţului Ciuc. 
Serviciul Financiar. 

Nr. 4766-1935. 
Mercurea-Ciuc, 8 Aprilie 1935. 

P u b l i c a ţ i u n e . 
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că în ziua 

de 8 Maiu 1935, ora 4 p. m., în localul acestei Prefec-
turi, se va t'n e licitaţie publică, cu oferte  scrise şi 
sigilate, pentru furnizarea  imprimatelor, rechizitelor de 
birou, nccesare serviciilor Prefeclurei  pe anul financiar 
1935—36, şi imprimarea buletinului oficial  al judeţului. 

Ofertele  vor fi  insofite  de 5°/o la valoarea ofertelor. 
Licitaţia se va tine în conformitate  cu dispozifiu-

nile Legii asupra Contabilităţii publice. 
. Prefect, 

Dr. V. Oţetea. 
Şeful  serviciului: 

BENKES. 

Korosok megvételre össneoBUkható vasagyat 
Cim a kiadóhivatalban. 

Ifaaaltii  VÍ̂ Ü s •><*«.-... 

Modern arc- és szépségápolás! » * 
M E G N Y Í L T g 

1 A K O Z M E T I K A I S Z A L O N * 
t i Csíkszereda,Str.Duca70 sz. H 
^ alatt, I. emelet balra. »-3 
•> «T 

B e r b e a d ó (Harelta-ucca), Capitan Vu'ovicl-ucca 25. 
ssárn alatti 3 szoba, konyha, kamra és mellék-
helyiségek. Cim a kiadóhivatalban. 3—3 

I Frank Miklós és Sctamidt József  i 
I oki . m é r n ö k éa ép i t é szek H 

TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI IR0PÁJA I 

I i M e r c u r o a - C l u c . 

Foglalkozik tervek készítésével, épltkszéssk 
végrehajtásával, költségvBtés készítésével. 

Kiadó  Taploc.én  tnz országút  mentén 4 szobi, konyha 
és mellékhelyiség.  Cim a kiadóhivatalban.  1—3 

* * * * * * * 
I t F l í í Y F I F M I ^ nszyérd-imU közönség »zi- ff 
n I I U I L L L I V I I ves ludomáiára hozom, bory J 
f>  Z tögöd községben, a mai kornak megfelelő  c* 

1 ASZTALOS MŰHELYT | 
K n y i t o k . Elvállalok: a legmodernebb furnéros  H 
w bu orokat, épület munkákat és egysrerlibb fes-
.a tett bútorokat ls, a lehető legszolidabb érák ff 
2 mellett. K4rem a m. I. közönség szíves párt- 5? 
•» fogását,  kiváló tisztelettel: » 

3 Darvas István. ff 
Z'ögöd, 12. hátszám. 5—5 ff 

Öt B z o b á s emeleti lakás kiadó, május 
l-re. özv. Keresztes Antalné. 

R a k e t t h u r o z á s o k s z a k s z e r ű e n és olosón. 
Cim a kiadóhivatalban. 

A „MUNKA" 
ALTALÁNOS UTBAIGÁZITÁSI INGAT-
LAN ÉS ÁRUFORGALMI IRODA 

1935 »v januir hó l-én működését újtól megkezdi 
P l l f á l l a l í a  ssámadasok vesetését, ellenó'-
L l v a l l a l j a seset, mérlegek, adóbevallások 

elkészítését a törvényes előírások szerint. 
Vidékiek minden megblaását aaonnal teijestti, 

ninden ügyben eljár. Jogi ügyekben ügyvé-
dünk áll a megbízók rendelkes^sere. 18— 

Közvetítjük náaak, villák, telkek, mezögaalagág 
birtoTok vátelét, ela lását vagy bérletet 

Calea Steran-:el-Mare 21. ssám, földssint 
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1200 kötetből álló 

kölcsönkönyvtáromat 
o l c s ó á r b a n 4 

Í S L X  " U L S t O » C 1 _ 

Deutsoh Hirlapiroda, M . - C Í D C . 

H X X X X X J K X X d í l X X X X X X X X X H 
g T E K I N T S E M E G J 
K v é t e l k ö t e l e z e t t s é g nélktll a most X 
^ é rkeze t t tavaszi és nyári g 

g kalap m o d e l j e i m e t . S 
8 * 
w n r \ w i i i i i - W 
f î  kalan. Ám k^etninnlra.iiaU» /nastaaé KIMVAM \ Q 

(SÁB0R ÁR0NNÉ 
^ kalap- és kéalmunka-fialet.  — (Barbat házban.) 
Q O l c s ó é i r a l c ! O l c s ó á x a l r l 
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