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Magjalaalk mimdaa vaaá iaap 

A vámőrlést malmunkban a régi alapon továbbra is becsületesen végezzük, 
szándékunk megállani nincsen, ezt csak rossz akaróink híresztelhetik. 

Tisztelettel üál Ferenc és Társa j C s í k s z e r e d a , 
Az érem másik oldala. 

Nigy kavarodás keletkezett két budapesti iris 
körül, melyekrő! lapunk hasábjain is, előző számunkban, 
némi s ió esett. Ujylátjuk, hogy a mesterségesen fel-
kavart hullámok egyre dagadnak B igy köteleeségsze-
rüjn , a tárgyilagos asempontok Bz'goru Bzemelőttartá-
sával, keretinkh"B mérten, ml ls szeretnénk néhány 
Bsót a vitához füini. 

M ndenek elótt meg kell álhpitanuuk, hogy az 
elltéléstő1, sőt sok eBetben útszéli gyalázkodáBtól piff) 
gő .csépelőtnek" halvány fogalmuk  slcci Bo'dizsár 
Iván, di különösen N meth László kilétéről. Anélkül 
fogaak  pennát és irnak, bogy Ismernék a kérdéses 
Írásokat, de különösen a vádlottak padjára c palt Bzer 
zóiet. 

tt'ső Borban, ssareny ismereteinkhez mérten, erre 
Bzeretnénk rávilágítani, kiváltképpen a Németh Ltezló 
esetében. 

Azontu', fcogy  N.míth és Boldizsár a magyaror-
szági fiat->1  Írónemzedék két legtehetségesebb tagja, 
Nimetb társadalmi és politikai porondon is túlságosan 
nagy su'yt jelent ahhoz, hogy amúgy kapásból el le-
hessan „it ézní", ahogy náuik szokássá vált. 

Németb László az a fi  ital, kétségtelenül gerinces 
és meg nem B'«UVŐ magyar, aki évek hosszú acra óta. 
M«py>rország egyik legnívósabb folyóiratában,  a „Ta-
buban" céltudatosan küzd a magyar parasztság jogos 
erd9keiért. Könyörtelenül le akarja operálni azokat B 
caökevényekut, melyek hosszú Idő óta száraz kenyéren 
és hagynán tartják azokat a széleskörű n' prétegeket, 
melyeknek államfentartó  szerepük van. Jivőt, btciü-
leteR jövőt igyekszik (piteai a Közép^urópa tegelytben 
társtalanul él* magyarok száméra 

Azt la meg kell áilapit-tcunk, ho^y munkáját nem 
kis eredménnyel fo'v  tatja. Széleskörű és kemény kötésű 
lényekből álló tátnra van, akik cyitott szemmel 
fwv'dlik  az eseményeket, nem szaladnak ábrándok után. 
szémo'nak a való téry ikkel és onnan Indu'nak kérlel-
hetetlen alkotó rohamra. 

Az Igazsággal és v<ló tényekkel bátran szembe-
néző éa azokkal leszámoló ember másképpen lát, c-je-
bkazlk s ha arra kerül a sor ir a dolgokról, mint azok, 
akik bizonyos röi(>szm4kbe kapaszkodna igyekeznek 
ki a hínárból s nem veazik ésera, hogy kapiodó itua-
kájuk során még jobban belekeveredlek az útvesztő 
ingoványba. 

íanti megállapításaink nem azt jelentik, rojotha 
Németh éa Boldizsár csalhatatlanok volnának. OÍ is 
tévedhettek, hisz emberek. N-itn Bz*bsd azonban nyom-
ban goromba eszközökhöz fo'ysmodnl  a bunkosbottal 
agyoaverést kísérelni meg ott, ahol a bunkónak nitefc. 
helye. Siámitásba kell venni azt la, hogy ennek az 
ü>ő.?zer.'zámnak két vége van B atruţy istenesen vissza-
vághat, m rt — ismét a tárgyilagosság késztet rá — 
meg kell állapítanunk, hogy nagyon sok esetben Iga 
zuk van. 

Fiatal, tettrekész emberek jártak Erdélyben. Nem 
futólag  Ismerkedtek. Nem egészen „kirándultak*, hanem 
komolyan Igyekeztek belenézni az erdélyi magyarság 
már-már tu'ságoBan felBsinra  került ingoványalba. 

Minden szégyenkezés nélkül beismerhetjük; nagy 
és égető bajaink vannak. Hogy bajaink meglátása köz-
ban tévedtek is, kiküszöbölhetetlen emberi do'og ez. 
Viszont nem lebuikózni való. 

MI történnék, ha az erdélyi magyarság az összes 
.tévedőket" színe elé idézni éa felelőaségre  vonná? 

Ssabadkőmives B más eaekhea hasonló hangzatos, 
de annál gyatrább vádakat vagdosni, olyan emberek 
fejéhez,  akik mégla c*ak jelentenek valamit, nemcsak 
nem aaabad, hanem ílletlenaég la. Árt a nagy, tisztá 
záa alatt álló kérdéaeknek. Olvan kérdéBeknek, melye-
ket aa erdélyi kisebbségi nép érdekében Igy ls, ugy Is 
tintáiul kell I Est követelik a való tények és BZ azok 
bő fo'vó  m> gmásithatatlanui igaz helvzelek. 

Hwg ulyoziuk már, hogy alapjában a széles er 
délyl néprétegeket nem nagyon érdekli a felkavart  B 

jelek szerint, mesterségesen egyre erőse.j zsebben dagasz-
tott viiák. Azonban napról-aapra ujabb es ujabb vadak 
hangzanak el a .tájékoztatók" elien. Mar-mar ugy nez 
kí a dolog, hogy mindtn bo.orbun egy-.^y bűntudattól 
sápadtan remegő kisebbsegi magyar ul, nfci  faja  nagy 
érdekeit .elárulta* a magyaror^zagi iiók elölt- A tisz-
tán elvi jék-ntősegü kérdések már a azemúlyeakedesek 
terére csapnak ál, amint már szozas naiunk. Ujabb 
szakadékok hasadnak az anny.t hangsúlyozol! es idő 
Bzerü egység helyett. 

Pedig a dolgok máskeppn állanak. A H rezeg 
Ferenc budapesti támadó ci uke ca nevteien /̂ dzsentrik" 
vádirata nyomán kbifctte&au  póráza vita anyagai azi 
igazolják, bogy Nemeih es Bo.dizsar állják a vihari, 
Nem lánco nak vissza. Sőt: »gyre lobban ea többen 
akadnak, akik vedeimükbe viBzik a bunkó aíá jól el-
készített irókai, miközben r.z „'informátorok"  szert pj 
ia tisztázódik. 

Torma Cecil és Kállay M klós közösen fogalmazott 
cikkben válaszolnák H.rezeg F.recc cikkera s iram* 
során meglepő lajekozoiiaagoi árulnák el. 

S*jnos, helyszűke miatt nem tudjuk a gyors 
egymásutánban megjelenő írásokat tidemükEzerinl Is-
mertetni. Gerincként idezziii a következő kitelelt: 

— I.t nem arról van a/*), miiytn azepen lud meg-
halni a magyar, hanem ho&, clhjt -.uvabb. 

Erről van BZÓ tehát az irajoitban, melyekben 
hemzseghetnek a hibát, de megs meggondolkoztaló 
irányt mulatnak. 

N m ;tb Líszió pedig vídokeiése során ilyen han-
gokat ül meg az ól navtelenül támadó erdélyi „Dzsent-
rivel szemben: 

— A cikkíró informátoraimat  firtatja  s azt hiszi, 
megtalálta óitt az elcsapott jegyzőkben, kiugrott pa-
pokban, vagy legalabb azokhoz közti. Nos az említett 
urak közül fen  egyiket sem láttam, nem emlékszem, 
bogy a nevüket ts hallottam vom « egyáltalán nem 
tudom megitéini, jogoson, vagy joglaltnul kiáitja-e ti 
őkei áru; o aöpredetnek. J ;:iomzőnek talá om azonban, 
hogy aki ól a makulátlant bírá ja, caak áriiió éa sep-
reaek közt meri ktreBni. 

— Nam tudom, milyau informiiorokat  adott volna 
mellem a cikkíró, de îogy éu azokat kcTcBlem, akikel 
muakájuk után, mint kruikus btcjü lcm, Itrmeszetes 
nek ken tartania. Muri leved az ur, ha azi hiszi, hogy 
en Erdélyt ez alatt a barom het alatt Ismertem meg. 

— mit informárorok  ? Hal nem jartam erdelyi 
magyar falvakban  ? Nem láttam a uepi eihagyatottuág-
nak oiyan mtriezet, ami ki, a tundrakra kívánkozik? 
Tudom, hogy ma mar nehéz a falvakba  kijutni. Da 
ugy voil-e ez végig a LUrfaa  években, egébzen tavalyig ? 
Nem voit e ep a magyar dzsentrinek bő alkaima, 
nogy jóvátegye a néppel szembtn nyomoruságabtn, 
amit boldogabb időkben elmu.abz;oit... 

Éi igy tovább... zug, Omák az előliünk köziamert 
keaerüseg a .Tauu" saerkeaniójenek tollából. 

Iimeielien hangtulyoziuk: kétségtelenül vannak 
tulBágoaan söteire mazou színak az erdelyi magyarság 
eieiei lagialú írasokban. Azonban merőben eihibazou 
taktika, caak ezeket látni meg. Bír mennyire hangeulyoz-
zu<, hogy beibő kisebbsegt kerdasemkbe nem türünk 
beleszólást, mégis meg ken állani esek előtt az irasok 
előtt B ha egyebet nem, — elgondolkozni felettük. 
Ámbár cselekedni sem ariana, tőt már reg elerkezeti 
ennek ls az Ideje. 

Nam „szabadkőműves" .fenegyerdkestedésrőt'  van 
Itt szó, hanem komoiy, eleibevágó s egyben szinte fel-
mérhetetlenül BUiyos problemakroi, rne y^kkel nemcsak 
Illik, hanem kótelesaeg ia foglalkozni  s leszámo'ni voltik. 

Román és német nyelvoktatást vállal 
kezdőkkel es haladokkal, kepesitett 
nyelvtanárad. Oim akiadohiv.-ban. 

Papok, vagy apostolok 
címen a mult vaaárnap a „Caiki Lapokéban megjelent cikk-
ben a kepeelengedés kapceán érintettem három pontban a 
helybeli g. kat. egyházközség lelkészének a jövedelmi forrá-
sait. Főtiszt. Vlad Izidor g. kat. lelkész ur jövedelmeire 
nézve a köv. íelvilágositást közölte velem 1. Az agrárreform 
során kapott H6 hold kaszálót, melyet feles  réndszerrel 
műveltet: 2. a Magánjavak eidőibfll  a gör. kat. egyházköz-
ség javára kiszakított részt templomépitésre adták; 3. a 
vároB környékén levő községekben van 1U liliája: ezek 
közül templom-helynek (í faluban  sajátítottak ki telkeket, 
melyeknek jövedelme együtt kb. 150U lej 4. kongruája 
havonkiot 2b00 lej. Ezzel szemben a szentkirályi róm. kat. 
plébánosnak — bár kongruája kb. annyi, mint a 4. pont 
szerinti — gabonában, fában  és slolában több a jövedelme, 
mint a gör. kat. lelkészé (ami egyébként érthető, mert a 
rk. plébános egyházközsége nagyobb — 1500 lélek, mig a 
uiásik kb. 5ÚU a várossal és a tiliákkai együtt.) Ezen ada-
tokat helyreigazításképpen azért közlöm, nehogy fenti  cikk 
alapján az a látszat keletkezzék, mintha a főtisztelendő  g. 
kat. lelkész .ur dúskálna az anyagi javakban. 

Albe r t Vilmos. 

Megtört a jég. 
A .Csíki Néplap" legutóbbi számában bátorhangu 

cikk jelent meg, mely fürdőink  fejlődésének  kilátásait tár-
gyalja. Eülönösen a Hargita fürdőre  vonatkozó megállapí-
tásai érdekesek annál is inkább, mert eddig ez az ügy a 
nagy nyilvánosság előtt agyon volt hallgatva és senki aem 
merte felvetni  a kérdést, mert félt,  nehogy magára vonja a 
székely közvagyon elleni izgatás vádját. A Csiki Néplapra 
ezt igazán nem lehet ráfogni,  hiszen magának sajátította ki 
a népmentés misszióját és ha most éppen ennek a lapnak 
hasábjain emelnek szót Ciceu község vezetőségének érthe-
tetlen magatartása miatt, amellyel a Hargita-fürdő  kiépülé-
sét elgáncsolni igyekszik, ugy megtört a jég, mert a kérdés 
megérett arra, hogy állandóan felszínen  tartsuk és az ezzel 
kapcsolatos terveket a város érdeke szempontjából megvi-
tatva, a fejlődés  éa közérdek nevében hozzájáruljunk a si-
ker eléréséhez. A székelytöldi megoldatlan problémáknak ez 
a területe sok nehézséget, közönyt, sőt roszakaratot állit s 
fejlődés  útjába, hogy a hamis jelszavakról ne is beszéljünk. 

De nem lehet már sokáig homokba dugott fejjel  a 
korszellem és annak szükségletei ellen harcolni, itt Ciceu 
községnek naját érdekében engedni keli, mert abban igaza 
van a Csiki Néplapnak", hogy később már nem rajta tog 
múlni, hogy lesz-e terjeszkedési lehetőség vagy nem. Har-
gita-fürdö  természeti szépségei, de különösen gyógyvizei és 
kénes gödrei korlátlan lehetőségeket rejtenek magukban. 

A Gyilkostót alig pár éve fedezte  fel  a nagyközönség 
és milyen hatalmas lendülettel iejlődik azóta, (iheorgheni 
idegen forgalma,  fogyasztó  közönsége megnőtt, erősebb vér-
keringést vitt be a város életébe és soknak adott megél-
hetést. 

Hargita-fürdőn  a gyógytényezök hozzájárulása még 
nagyolb perspektívát nyújt. 

Ha itt a területek felszabadulnának,  nem lassú ütemü 
a primitívből tovább fejlődő  építkezéssel kell Bzámolni. — 
Nagyon sokan vannak, csak a mi városunkban is, akiknek 
már régi vágyuk itt családi nyaralókat építeni, hiszen ez 
volna a város természet adta weekend telepe, ahogy tíheorg-
heninek a Gyilkostó. De külföldiek  is hányszor emlegetik, 
hogy szívesen nyaralnának és keresnének gyógyulást itt, 
ha minimális igényeiket kitudnák elégiteni. Olyan építkezési 
lázra lehet számítani, hogy ez már könnyen a fürdó  modern, 
esztétikailag harmonikusan megoldott rendezésének útjába 
állna, építési anarhiára vezetne, ha mindenki ott, ahol eszébe 
jut és akái milyen kalibát építhetne. Ezt kell megelőzni azzal, 
hogy már jó előre el kell készíteni a fürdőrendezési  terve-
ket, utak, sétányok kijelölésével éa az építésügyi szabály-
zatot, amelynek szigorú betartásáról egy fürdő  intéző bizott-
ság gondoskodna. 

A mag, ahonnan ez az uj telep kifejlődhetne,  a Turista 
Egyesület részéről tavaly kezdeményezett, de nevetséges 
ürüggyel elgáncsolt elgondolás lehetne. 
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E terv szerint a disznópisc melletti tisztáson kis csa-
ládi nyaralók épülnének, közös léckerítéssel övezve, közös 
parkkal, játszótérrel. A telkeket egymástól legteljebb élőaö-
vény választhatná el, melléképületeket nem tűrnének meg. 
Ezen a területen több a napfény,  nem olyan zord a vidék, 
azinekben, frisseségben  és hangulatban kia paradicsom le-
hetne, igaz, hogy a régi épületek ezáltal egyszerre száz 
évet öregednének, ha bár most sem valami fiatalok  — ha 
nem is korra, de kinézéare nézve. 

A helyiérdekű nyaralótelep mellett, okvetlen szűkség 
volna egy több emeletea szállóra is, ami téli szezonra is 
berendezhető. Ebben megtalálhatná az igényesebb közönség 
is a gyógyuláshoz szükséges kényelmet és csendet, mert 
a jelenlegi tornácos, nem is annyira külső kilátásra, mint 
inkább a nyilt betekintésre szolgáló elrendezés éjjel a tatár-
járás borzalmaival kelti tel az alvót, amint a jókedvű tár-
saságok végigrobognak rajta. 

Ma már a fürdőhelyen  való épitkezéanek kialakult 
normái vaunak, melyek célszerűség, térkihasználás, hang — 
hő és szag szigetelés szempontjából tökéletesen megoldott 
alaprajzok és ízléses, egyszerű felépítést  kívánnak. 

Ezeknek a szükségleteknek felismerésével,  már kezdet-
ben olyan irányú hatást kell gyakorolni az építkezésre, 
hogy azok modern, higénikus és sok napfényt  betogadó 
jellege biztosítva legyen, összhatásban pedig elegánciát, 
derűs nyugalmat keltsenek, J_S akkor Hargita-fürdő  szebb, 
maibb leBZ, mint akár Tusnád, vagy Borszék. 

Reméljük, hogy Ciceu vezettsége éa jobb érzésű la-
kóssága nem fog  továbbra is útjába állni természeti kincsei 
kiaknázásának. Közös erővel és egy kis jóakarattal véget 
lehet majd vetni e tarthatatlan állapotoknak, amelyek a 
székelységre a maradiság bélyegét ütik. 

A Székelyföld  vagyona és adósságai.*) 
A székelység a történelmi idők óta mindig manók 

védelmére rendalt harcos tömegek kisebb-nagyobb lé-
lekszámából ailó nemzet-törzs volt. Vagyonát a közös-
ség jellemezte. Jövedelmeit a közösségben tartott er-
dők, legelók adták tu.nyomó részben. Ez voit az ő nem-
zett tőkéje. Az egyéni vagyonrészek, melyek nagy kü 
lömbsegeket nem mutattak egészen a Habsburg időkig, 
inkább azoa teherviselésére szükséges erőforrások  voltak, 
melyek a gyalogsztskeíy, a lovasszékely és a főnemes 
szekeiy katonáskodás kötelezettségéből folytak. 

A múltnak hagyományai és közvédő erői a ma-
gánjogi tu ajdou elkülönítess miatt és a székelyekétől 
elütő jogi rendszerek folytán  úgyszólván kihúztak B 
közösségi vagyon összefogó  es fenntartó  erejat a szé-
kelység eletlehetősegei alól. 

A mu t század végén s ennek elején megkezdett 
és végrehajtott arányosítások es utgosiiaaok Eoran igen 
sok szjxely 1—2 daci pálinkáért, vagy annak áráért 
adta el erdó-kózosBégbeii juisat es az élelmesebb eB 
nem mindig eaekely egyedeit a székelyföldnek,  külö-
nösen fsnyőardő  borította vidékéin Igen jelentékeny 
vagyonok ea jövedelmi források  bir.okába jutottak, 
melyből az erdokitermelesnek nep számos munkáját 
végzó szekelyseg caak flilereket  kapott s gyakran még 
itt ia versenytársai keltek a 8 iekely földnél  meg sze 
gónyebb rutnen vidékről bozo t o.Cdóbb erdei munká-
son tömegeiben. 

1908 ban hozott egy törvényt az arányosítást visz 
azaelesoitöt jól ismerő Dr. Sebess Danes volt targu-
muresi ügyved, majd kepviseiő előadásában a magyar 
lórvenyhoicas, de ez a törvény már nem volt képes 
megatbdalyozoi a végső romlását éa nem volt akalmaB 
viSiijCiinaini, vagy kiegyensúlyozol azokat a vagyon 
eiíolodasokaf,  meiyjk revén a szâkely közvagyonból 
élelmesebb elemek kezébe Igen sok jutott. A székely 
közvagyonok egyéni kezekbe jutott reszelnek jövedel-
miből Keletkeztek nagy részben a székelyföldi  kis ban-
kos. A közbirtokosságok lutazményel is hiányosan véd 
léii meg a közvagyonok pusztításának élósdijeltől a 
székelyseget. S midőn aa impérium változás után az 
erdők kiaajátitaaa éa állami rezervák létesítése bekö-
veuezetl: egyeneaeu megállapítható, ho»y a azóteiy-
Bég közvagyoni ereje csak ez évszázad elejei vlazo-
ny0ih04 ia mertbn körülbelül egynegyedére esett visaaa. 

A székelység hegyekkel elválasztott, vizekkel szét-
ágczóiag megosztott területeken lakik. A Maros, aa Olt 
és a kat Kúioiló vize folyásainak  iránya a szekelyek 
lakta terűiét. Es amilyen szétágazók a völgyek, melye-
ken átfo.ynak  a kisebb folyóvizek,  oly szétágazók a 
székelység életviszonyai ls. 

A régi székely aaékek: I. Udvarhelyszék; Ke 
reaztur és Birdoca fluszékekkel,  II. Háromszék ; mely 
hajdan Hapsi-, Kezdi- éa Orbai-aaakekből egyeBÜlt 
ugyanazon fokira  yjiró alá a ezekhez járult későbben 
Mikiósrar-s/dk is, III CslkBaék; Gyrgyó és Káezon 
fiaszékekkel,  IV. Mirosszék és V. Aranyozzék, bár 
elveszítették közjogi jelentőaágüket, se a mu t emléké-
vel malg ÍB egybefogjak  az egesz Bzékelységet, minden 
vlzválaaató hegygerinc ellenére. 

Da a azékelyaég életében ugy politikailag, mint 
gazdasagilag érzik aanak az összetartozandóságnak 
hiáaya, mely e fajt  nagyobb gazdisági erők gyűjtésére 
es egyaégea irányú vezatesére évtizedeken át képte-
lenné telte. 

Eíek előrebocsátásával bizonyos BtatlBstlkal ada-
tok koalesére kell áttérnem: 

1928 ev végén, amikor a lej stabilizációja nem 
voit meg keresztülvive, 131 olyan pénzintézet volt az 

•) Részint az .Erdélyi és B&nátl Közgazdaság Lexikon 
1928 ivrdl eaazeálllto.t mérleg kimutatásokból, részint sz „Er-
délyi Bankazlndlkátna" 1929 évi működéséről jeleotésból, n m 
külőmben a „Gazdaságiés HltelszOvetkezetek" szövetsége, mint 
azö vetkezet Clojon" 1932-lkl, X. évi üzleti jelentése éa i&ró-
•aimadáaából és dr. Felinar Frlgyea müvéből állítottam Ossae 
» cikkben ««forduló  a iám éa agyéb adatokat. 

HALLÓ! j j j L HALLÓ! 

1 LEGOLCSÓBB TEMETKEZÉSI 
VÁLLALAT! 

Gyönyörű INGYEN gyászkocsi! 
Mindennemű temetést 

a legolcsóbb napi áron — Ingyen gyiszkocslval — 
eszközölnek helyben ét vidéken 1 

DÁJBUKÁT ANTAL és TESTVÉRE 
és FEJÉR MIKLÓS 

2~s F r u m o a s a — Cslkszepviz 

•-rdolyi, bánáti és körOavidéki, valamint mármaroei ré-
szeken, melyeket akkor még magyar jeliegüeknek te-
kinthettünk. 

E 131 intézőt alap- és tartaiékiőkéje majdnem 
egy milliárd lej volt (964 376 354 lej) 

E pénzintézetek 1 ötül a széíe y lakta területen 
levő, avaey olt érdekeltséggel (fi  >kon>a:) biró intez«tp.t 
száma 37 %olt, molyek tisztán oelyi  tőieje 226 233 000 
lejt tettek ki, mibő': 

alaptőke 160470000 I'j, 
tartalék tőke 65.808000 lej volt. 

Vagyis az összeB magyar jellegű pénzintézeti tőke-
vajtyounak V4-ét tették kl, d cára hogy a székelység 
legalább la a Romániához csatolt 1 és '/a mi.liooyi 
magyarságnak. 

Az erdélyi mafyír  banVseindikátus kötelékében 
működött Bzözetkezeieknek 1929 d e mber 30-án.: 

üzletréaa á lemánya 14 910 000 lejt, 
tartalék alapja 11.120060 , 
takarékbetét álicmánya 158 326 000 „ 
kihelyezett öaszegek allománya 210367 000 , 

tatt ki, mely ÖBBB̂ gekből a BZékely területeken levő 
azövetkeaetek: 
üzletrész állománya 4868000 l«j, 
tartalékalap állománya 5.484000 „ 
takarékbetét állománya 76 533 000 . 
kihelyezett öaszegek állománya 108 500 000 . vo t. 

Vagyla az üzletrész állomány arátya 70:30% 
a tartalékalap állomány aránya 50:50°/« 
a takarekbetet álloméoy aránya 62:48°/o 

s végül a kihelyezési állom iny artnya 52:48°/, 
az egész erdélyi és csupán székelyfóídi  szövetkezetek 
között. 

A Gazdasági és Hitelszövetkezetek Saövetsóge 
kötelékeben működő szövetkezetek ada'ai az 1931 év 
végével a következők: 
az összeB szövetkezetek Bzáma 312 
a szövetkezeti tagok Bzáma 101 735 
az Dz etrássek száma (1930 ró)) 567.400 
az üzletrészek névérieke 52 600000 íbj, 
a téuylag befizetett  üzletrészek értéke 48 761900 . 
a rejdis tartalékalap értéke 13 878 234 . 
eryéb tartalékok érieke 13 432 991 . 
a takarékbetétek számszerű értéke 287.616820 „ 
mibő;: 
a székely érdekeltségű szövetkezetek az. 135 
az ugyaulttecl szövetkezeti tagok száma 43 686 
. . szövetk. üzletrészek száma 243.180 

B . „ névért. 22 542000 H 
a tény.eg btfioteit  üsletreszek értéke 20 930 400 „ 
a rendes tartalékalap értéke 5 947 815 . 
egyéb tartalékok értéke 5 328 423 „ 
takarékbetétek számszerű értéke 123 244 351 „ 

Vagyis a szövetkezeteknél már arányosabb volt 
a székelység vaţyonl erejo, mint a pénzintézeteknél. 

A beezoraett adatok azerint 1922 évben az erdélyi 
pénzintézetek között 37 volt, Braşov, C ik, Háromszék, 
Ktaküküllő, Mirostoida, N -gykütülíö és Udvarhely me-
gyék Itrüieien, melyek 

alaptőkéje 26 000 000 lej, 
tartalék alapjil 10000 000 . 
betétjel 122.000000 „ 
igénybe vett hl.elel pedig 82.000000 „ 

kerek összegekben szerepeltek. Akkor az öaszea erdélyi 
pénzintézetek száma 197 volt, meivek 

a aptökéje 274000 000 lej, 
tartalék alapjai 90000000 . 
betétjei 1 305 000 000 . 
hitelezők lő! Mvatt tartozói 600.COOOOO „ 

összegűek voltak kerek számokban. 
Ugyanezen pénzintézeteknek 1928 évig: 

alaptőkéik 440000000-val 
tariaiek'.óiiéjbk 60.000C00 val, ÖFzesen 

1 milliárdra emelktdteíi. Vagyis százalékokban kifejezve, 
az emelkedéa 

aa alap öténél 160°/o os, 
a tartalék tőkénél 67°/, os volt. 

Erre az időre, vagyis 1922-től 1928 évekre eseti 
a legnagyobb fjku  péuzfelhigiiáa  éa az aklorl viszo-
nyok ndital azerint a pénz vásárló ereje legalább 300 
százalékkal csökkent ez időköz alatt. Ilyképpen a pénz-
latézetek saját vagyonának emelkedési összege felei 
se érte el a pénz vásár.ó ere ja csökkenésének, vacy 
legfeljebb  felére  tehető aa ériek emelkedés • vásárló 
erő csökkenésével szemben. 

A IegMbb bsnkNuics 1935 május haviban egy 
kimutatéBt hészitett, nnly t,z< rint Erdőben 329, a 
B4na;gb*n 140 bank van ősziesen Ez»»bő Erdélyben 
13 580 lakónr.i iut egy bank. urg a B»ü«áfehnn  6 732 
la'<ósra. E dilv 329 bank) » 2129 mii ió ii j tőkevei dol-
gozik, mig a Bánságban 476 mll ló Írj gyümö'c özik. 
Ez a kimutatáa azt Bzöirezi le, bogy a legerősebb tar-
tom iova Romániának Erdély, mely az erszág bank-
tőkéjének '/« ét képviseli. Dacára annak, bogy a ko-
rona beváltáskor ez aa orezégrész vefzitelt  legtöbbet. 
Hi ez adatokat a székely lakta vid^kpk fentebb  f.  IFO-
rolt me>y'ire vonatkoztatjuk, ugv szt láijuk, hogy kö-
rülbelül egy t z d« esik a banktőkrnek a SEékely ma-
gyarság által lakO't terület^krp, en'piek vtg.on. 
gyanánt. Vagyis lekertkiivp 200 mlliió lij. 

Va'óban azosban ezek CBak p piron szerep'ő szá-
mok, mert a konverzió következményei ezentúl fogOBk 
jelentkezni és az etyn intézetek vagyonából csak annyi 
marad meg ténvlegea vsgyen fţeoftnt,  rml a konver-
ziós átmeneti idő ahtt megmenthető vo't. 

A mentési munkálatokat pokstor szalBzerü. de 
sokszor triiklszerű m^don mlrd'n (gyes pfnzlotri'et 
e ős akarással, ső; erőszakostodá-sa! î i végti, ^okfíor 
ali-pta'anu' Igénybevevő biróeégi jogsegélyt is. 

A széke'yfö'd  pénzintézeti biteisiövetkpzeti 
kezelésben álió vagyora az 1928 évi f<-ntebb  közölt 
szám>'dttoVhoz mérten legfeljebb  re tehető a kon-
verziós veszteségek fo'ytán.  Vagyla circa 200.000 000 
lejre. U<yane terü'et mezőgazdanági vagyonának érték 
klirutatásánál a következő táblázat szolgálhat majd-
nem pontos «d '̂o^kHl : 

Megyék 
^ K>®k Meafigsad.  mllv. 

ÖS8Z. ter.i .l.lti terlilet 
Ikmhen' (BiAntó, réti 

Cülk 
HárorGezék 
Udvarhely 
Maros 
KlskQkül'á 
Torda 
tí'assó 

4493 I78 000k't hold 
3556 130 000 „ „ 
3417 130 000 „ 
4324 169 C00 „ „ 
1545 108 000 „ „ 
3360 205000 „ „ 
1803 65 000 . . 

22600 |985000kat bold 1047X03 595.0U0 
1 i 

Az 50 ho'doa a'óil b r'o'cosek sí ţi tó cialádtag-
jslk, gazdtBágl cselédek és munkások, ktre»ő feifiak 
birtoktiszonys Csik, HáromBzek, Maros éa Udvarbe'y 
raegvékben 1916 b s n : 

Foglalkozási csoport Összesen Magyar 'U 

1. Kisbirtokos, (kisbérié) 
20-50 kat. h ' ld 14 494 98 12177 10 ti 

2 Klsblrt. 10—20 k. hold 24 647 16 6 2' 125 176 
3. Kisbirt. 5—10 k. hold 26683 18 20 913 18 3 
4. Klsblrt. 5 bol ton alél 32 2*27 21-7 2 <239 293 
5 Földnélküli földmi-

2 <239 

ves, juh tenyésztő, kar-
tész 1.527 1- 978 09 

6 Földnélküli gazdasági 
oseléd 13 783 93 10.575 92 

7. Földnélküli mező-
munkáo 35131 23 6 26 428 23 1 

összesen: 143.491 ICO •/„ 114 435 100»/ 

Ed Bierln- 114 435 kereső  magyar férfí  van e 
mogyekban, az 50 ho'don aióll birtokosok között, arci 
családonként 4 tagot i-zámitva, 457740 léleknek M.jl 
meg Kiskűküú'ő, Tori a és Brast-ó megyékbm 115 000 
sscé elv vai össeesír . A székelység ÖsszeB szarua 
595 000, arcból mezőjazd^Bágbó! élArek 440 000-et 
(75°/o o ) mis foglalkojásuainak  145 000-et veh tünk. 
A művelés alitt ulló tirür t a lé ekszamhoz aráayltva 
(57°/,). 1 585 000 kat. holdból az agrárreform  ellenérj 
is a ssékeiység tulajdonául vehetünk 1.000.000 kat. 
ho'.dat a m*g meghig\ott közbirtoVossági erdőkkel 
együtt, ami leg-tUbö 4500 lejee áiisgos értéket véve, 
4 milliárd és 500 m.lkó lejro brcsü'bető. 

Az állatállomány alapjául C3ak 1890-ts statisztika 
V:U, ami azonban nagyjában változatlan, mert a hábo-
rús pu^zlu áa ellensúlyozta » szaporódéBt. Ezek szerint 
a felaoro't  7 megyében 246000 szarvasmarha, 48.000 
ló, 138 000 sert' s ós 430.000 juh székely tulajdon. 
E*ek értékét Bzsrvasm-.rbákná! á 3000 a sertcBeknél 
á 800, juhoknál á 200 lejba véve megközelítően 1 mil-
liárd érteket k»punk. A városi és f  'u-i piilei kérti-
két Fi-l'ner editálnák arányositái.ával kb. iiintén 1 
uiíU'árdoak veszi. Egyéb Icgóságok (örökösödén illeték 
alá ecő:-) kb. 500 mll ió lej értékre becBülbeíők. 

A székelységnek ma már nagyréBtben t gyénekre 
átháru l vagyona ingatlanokban éa ingó tókekhen ösz-
Bzesen nem lehető többre 7-tő. 7 éa Vi milliárd lejnél. 
E< p^dlg a következő összeállításokban: 
Mezőgazdasági művelés alatt álló Ingat-

lanok ériéke 4 500.000 000 
tőke pénzek értéke 500 000000 
á'latállományok felfelé  kerekített értéke 1.000 000.000 
ingatlanok ltfelé  kerekített is9zege 1.000.000 0C0 
ingóságok va'ÓBzinU értéke 500.000 000 

öaazeaen: 7.500 OOO.OCO 
azaz hét és fél  miMérd lej. 

Dr. Felin r Frigyes szr rlnl a ré^i Magyarország 
kereken 20 miüió lakófáoak  éa sz'ntén ki relén 4 mil-
lió háztartáaának egy háztartásra, i letve egy fejre 
• ső aktív vagyona ktrk számban 15230 kor. 2945 lor. 
adóssága 4949 „ 957 „ 
tiszta t agyona 10281 . 1988 . t 
vagyis aáz általános eladósodoítB^g sz összes cstekvő 
"agyocnak 32 éa '/a0/,-lg, az ÖBSZC-B do oel vagyotini-k 
pedig ( Hetve e vaiyonpénzértékének) 4019%-ig terjidt. 

Ez ad itok felhasználáBával  a követ ező hoz?ávc-
tőlegea Bzémitást etzköiölkm a Bzékelyek lakta fenti 
7 véjmegyere vonatkozólag: 

A Romániához átciatoit, vo't magyarorazAgl te-



5 a á » c s í k i l a f g k etfat. 

rületen az 1910 évi magyar nép^z'-.m'álási ststi ziikz 
szerint ösBzes?n 5 az«z ötmillió lak^n V*g i-. 
a volt Magyarország 20000000 (20 nri ió) !Whs v.i. 

Es 5 (ni) millió lakó*bó' ez 1920 «vi t>i:tinx-Ub 
1 millió 360 ezer lakost tUnti-t fel  magyarnak Ez a 
szám azonban helyeden legalább Is 1 millió 500 ezerre 
tehető minden nagyítás nélkül éa a számiitaok lergy-
azerUsitéae órdekób°n is. űMő! a másfél  miüló mrgyar 
lakósból a székelység száma kereken 595 «zer léién... 

A RomániAhoz c atolt területek h^zt»rtAsa!nak 
*ztima szinten egy negyede a négymillió hHiUrtisnvk 
Vagyis egymillió. Ha feltétele*zük,  hogy egyen ősn 
oszlik a vagyon és a teher, ez esaitnn az aktív va-
gyonra, adóssagra és tiszta vagyonra vonatkozó és arany 
koronában számított adatok itt Is egveső^k az 'gymll 
lió históriásra vonatkozólag. Ugyanaz, Bmit fentebb 
ld?z'-<k D . Fttliner müvébő'. 

A 4 székely megyére (C iii, H irombák. M w 
es Udvarbe y) vonatkozó kimu »tá* szerint 114 435 ké-
tely fo  dmiveíő, háztartást M»t felvenni  T •niitefe' 
arra, bo<y a töbl i 3 m gyo (KukBi ülő, Tjrdtés B«-
»:av) circi egyhatod (»/,) rétzo a minik 4 m»gye lakói-
nik (magyarságánál) T .Ián helyesnek lab't elfagsdnl 
azt a feltevést,  hogy a 7 említett megye székely lakta 
vidékének háztartásai k-reken 130.000 ruţnak. 

A 7 milliárd 500 mlll ó lejt erő, INtve ennyire be-
csült székely vagyon összegét ha elosztjuk 130 ezer-
rel, ugy kapuik háztartásod énti vagyont 6770 lejtés 
ba ugyanezt a 7 és fel  milliárdot elosztjuk 595 ezer-
re', mint lélekszámmal, amit a 7 megyében a azókelv-
R'g képvisel, ugy a fejenkénti  vagyon ÖBSzegéül 1260 
iejt kapuut. 

Arról ia vo't számításom, hogy a pinzlctázeti li-
liitwiezésaken felüli  legalább 4 milliárdos kö!csön ki-
helyezések összigét a mígán adósságokkal rgyött 5 
milliárdra tehetjük. I<y alig >/,-» maradt a székely 
vtgyosn'ik adósság mentes. (7 5 milliárd vagyonnal 
szemben 5 milliárd adósság.) 

Az eladósodottság a convt-rzlós rendezés folytán 
körülbelül és átlag — a városi tartozásokat ls bele 
ó.-tv-e — 40 száza ékkal csökkont. (E taklnt^e egyes 
vidikekei forszírozott  magán egyezségek miatt az adó-
sod á'tal magukra vállalt magasabb százalékú adÓBság 
nívótól.) Igy még mindig legalább 3 milliárdot tesz kl 
a székelység adóssága. EJ a sziiely vagyon értékének 
40 száziléka. Ez még mindig tulma^as adósság volna, 
ha nem 17 óv alatt kellene töresiteni. A béke idők 
Magyarországának adóssági százaléka az akkori arany 
koronában számított vagyon értékhez képest dr. Fell-
ner Frigyes szerint a vagyonnak 32 5°/,-ig, az összes 
dologi vazvonnak pedig (illetve e vagyon pénzértéké-
nek)  40'19°/o-ig terjedt. 

Vtgyis  mi, székelyek  ma is ott vagyunk  az 
eladósodottság  foka  tekintetében  a konverzió  után, 
ahol a világháború  előtti  időben  voltunk,  mikor 
Magyarországhoz  tartoztunk.  De a kereseti  és jő 
vedelmi  lehetőségeink  legalább  V»-ére estek  vissza 
az akkoriakhoz  képest. 

Ugyanekkor  vagyonunk  értéke  et aranyérték 
viszonyában '/,-ára  esett vissza, amint a fenti  táb 
lázatok  mutatják.  Ellenben  adóink  számsterü ősz-
izege a békebelinek  legalább  15-20-szorosára emel 
letett.  De közben a közösségi vagyon Bzétfor/ácaoló-
datt, mjiy segíthetné a szákjiység teherviselését. 

A magán gazdisági rendszer, a banktőke irányító 
sz^rspt ma is változatlanul fennáll  ami Borsunk inté-
ztében iJ. Ez a banktőke azonban ma slccs a mi ke-
züikön oly martakban, bogy székely fajú  éB jellrgü 
vf7?:ók  alatt á'ló pénzintézetek láthatnák el a székely 
vidékek teljes hitel szükségleteit a konverziós idők 
elmulta után. 

Az a törekvés, hoţy a konverzió szétroncsolta 
vagyonokat nagyobb tőke-gócpontokba tömörítsük, ta'An 
ott a legkevésbbé népszerű a Széke'yfoldón,  ahol en-
nek lehetőségére legjogosultabb a fe  tevés. Míg min-
dig netn akadt o'y magasabb koncpclóju pérzügylem-
h rück vagy Intézményünk, ma'y összefogná  a majd-
n̂ m évszázad óta valósággal Bzétzüllesztett közvagyosl 
erejét a székelységnek, ha pénzintézetekké átváltozott 
formában  is. 

Már tovább nem halasztható szükségesség, hogy 
a székelység gazdaság erejét Bzoroaabb egységbe tö-
mörítsük a hitelayujtás terén is és pedig a szövetke-
zeteken felül  és kivül működni hivatott p^nziatázote-
inkkel. Tiz év előtt kezdtem m'g ennek is hangozta-
tását. Akkor nem értettek mag. Sót félremagyarázták 
ás elgáncsolták eztacMját többünknek I Nem akarták 
megérteni. A székelység közérdeke és vagyoni hely-
zete nem tűrhet és tarthat el továbbra ls 37 Snálló 
pénzintézetet 595 000 ember Bzámára legalább 300 
igazgatóval, 300 felügyelővel  és ugyanannyi tisztvise-
lővel I Ním fiiethatl  37 pénzintézetnek suiyos adóter-
heit és nem viselheti fenntartásának  más költségeit. S 
est mind-mind azon székelységnek munkássága gyü-
mö'cléből, me'ynek közAp átlagos mezőgazdaság mü-
veid alatt álló terile éből fejenként  alig 1 hold ingat-
U 0 < van, rneya k jö7edslm>ből a míg mindig leg-
alább 3 m l lárd lejt kitevő adósság kamatilt m -g 2 
szásalékkal N a'lg leh >t kikeresni, iéván az 695 000 
főnyi  székíly m»;yarnsk legfenn^bb  595 000 kataszt-
ráls hold tsrü'etü szántója es rátje s ezenfelül  lilán 
migaonyl erdeje él erdii !«gelője. Hlsz°n Csik, Há 
romsz»k. Ud7arh«ly, M ro , K skikfil  ő, Tordaés Br issó 
22 600 • k'lómé^r teri e én cs k 985 000 katisz ri-
li] hod szántó »s rét van, milyen 1470000 lélek la 
kik s ebből 595 000 a m g/arob száaa amit a fenteb 
biekben táb'ázattal már illu ztráltam. A székelység fe 
dezze fel  és találja meg önmagában minden erejét. Ds 
használja is kl, ha élni akar az egyet en igas uton: 
• tömörülés  utján. 

Tarau-Sacuezc, 1936 január 23. 
Dr. tíoloir  Dénes. 

Mindenkit érdekeli 
Ssivea tudomására hozom a n. i . 
közönségnek, hogy lakásomon, 
Calkaaeredában, (Q. Duoa 87. az. 
alatt Czell sörgyárral szemben) 

Nöi, férfi  és gyermek fehérnemű 
valamint 

p a p l a n é s á g y n e m ű 
azaksaerfi  készitéaCt vállalom a 
l e g j u t á n y o s a b b árak mellett. 

: Tisztelettel: 
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A részegség áldozatai. 
Az alkoholos elvcdulas nyomán villanó tiícdLa-

vlriusnak a mult heten ismét ket haibios áldozata tóit 
a vármegyében. Mied a két eset viiagos bizonyíték 
amellett, hogy milyan megdöbbentő eszteienségeket es 
szomorú tragédiákat eredményez az alkohoinak mér-
téktelen fogyasztása.  Ártatlan emberek halnak meg 
legszebb fiatalságukban,  jobb sohra érdemes életek 
válnak börtön tö leiékké azért, mert nem sikerül né-
pünket rávezetni a szelídségnek, a kulturáltságnak, a 
mértékletességnek uljbira. 

O yttn nehéz megpróbáltatáfeok  közé jutottunk, 
amikor komolyan kell gondolkozni azon, bogy az előt-
tünk álló küzdelmeket es fehdatoka1.  azzal a néppel 
megjárni nem l'ibet, t m-jiy az sKohol r^tja lett. Mar 
pedig minden j»leuseg azt mutaijn, ho^y valósággal 
tezdürk elmeriilni a bornak és paliukánaic ftnőjében. 

Síinte fi  iérig biztos az, bogy mindbn szegény-
ségünk meliett évi 60 millió éntkü szeszt isznak meg 
ebben a megyében. De ettől eltekintve penzzel fel  nem 
merhető az az erkölcsi kár ts rombolás, amelyet okoz 
ez az emberek torzán lec-urgó szörnyű méreg. 

Hit tioni múlik el, hogy a pálinkával megmér-
gezett índu atok ne öljenek. Mind?n heten megvillan 
a bicska a székely tenyerekben. Pé dailt.n ostobaságok 
és kicainyessi'gek miatt éleiek hullanak a korcsma 
p.tdiójára. Részeg fóvd,  agyodiatoil aggyal a leg-
fájdalmasabb  trsgídiákat rei-deeik meg Bzéltóben-
hoaszában. 

Mint a pusziába kiárott s/ó ugy vész el mioden 
intés, miaden (unná.». A lejlóre juiut.?&g és nemtörő-
dömig liite meg a lelkekél a jó ta.iac^usal szemben. 
Senki nem akarj* m>?gball»ni aít, bogy elvesz az a 
nep, amely alkoholban pácu j j aü üiienailátát, szemz-
őén edíi ez idsgeit és mnrt ktelecscgben kéeziti fel 
a lelki szükségletéit az é'et nch k elviselesére. 

U ŷ védekezni, aho^y mi uaioaijuk nem lehet. 
A bajokkal szembe menni csak józanul, csak tisKt 
fővel  és látással lehet. A m ^páiinkázott koponya, a 
o)omoruíágot tetéző Ital m g jora, okos cselekedetre 
senkit nem vezetett. Ellenben minden rossznak, bajnak 
furrása  ugy az egyes miat a közösségnek eleteben. 

Aki végig olvassa az alábbi hírünket lehetetlen, 
hogy ketségba ne essen az alkohoi okozta kataszirófá-
n*k ezen tipikus eBzielensegen. Bjireananu V^aiie es 
Bodó Karoiy a xos obeni „Via" vallalatnai do bozták. 
Jó baranok voltak. N^gy ev óta egy lakásban is lak-
tak. A két emberi szintű testvéri kapocs fűzte  ösbsb. 
A hosszú évek közöj muika terüiutéa összenőttek és 
igaz jóbarátság fej  ődött ki közöltük. Nos ez a ket 
jobarat a mu,t szombaton az egyszerű legény lazás-
bin inni kezdett. Jo hangulatban telt az idő. A gra-
mofon  szolgáltatta a muzsikát, amelynél sokáig eibe-
BZé gettek. Hajnali 3 órakor Boireceanu leállította a 
gramofont  és kérte a barátját Is, hogy fejezzék  be a 
mulatságot és f  eküdjenek ie. Bodó Karoly tovább akarta 
járatni a gramofont.  Ezen összeszólalkoztak. Bodo 
Károly kést kapott elé és legjobb barátját egyetlun 
szúrással megölte. 

— Laearea-n—Szárhegyen  Sólyom András és 
B^ncze Mhaly gheorgheni i 19 eves suhbncok beruţott 
allapotban belekötöttek Kozma Ignác* szabadságos 
katonába és agyonszurkáltak. A szegény katona sérü-
léseibe belehalt. 

A mu't hét pálinka-mérlege tehái két halott. 
Jegyezzük fal  éa álljunk meg ismét egy pillanatra 
ennél a két koporsónál is. Próbáljunk meg tanulni 
ebből a két fájdalmas  tragadiaból. Akarjuk meglátni, 
hogy a testvér vernek i'ytn könnyelmű pusztítása meg 
boszuja magát. F tlvalnk, n-jpiak nemcsak a jelen 
nemz?dékeben de jőcőjében ÍB veszélyeztetve van, bk 
nem s^glt a pálinüázó szenvedélyén. Mindezeket meg-
gondolva egy kötelességet kell erezzen a vármegyé-
nak minden fii  abban, hogy leküzdje napunk alkohol-
ban va'ó elmer'i'ésinek v»-zilyét. 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

« • l 7 « a U a a i l U H t t á r a k k a l 
b e s z e r e z h e t ő k : 

Nagy G. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  Is. 
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Mezopziasáíi Kiállítás \MÉm  csoportjainak. 

846—1936. Hr. 
Magtíinlskeztünk már arról, hogy aa Idei tavaBzl 

országos mezőgazdasági kiállítás tenyészállat csoport-
jába iíc -n nagyszámú bejelentés érkezett a január 15-i 
hA'.áridóig. A számszerű adatokat legközelebb Ismer-
tetjük. A kiíl.itás többi csoportjaiban csak február 
nó 15 t>n jár ie a bejelentés határideje, de már eddig 
ia olyan bősőges és sokoldalú anyagot jelentettek be 
'iiallitásra, ami teljesbn mag fogja  tölteni a rendelke-
zésre áiio halyet es teljes képet fog  nyújtani a hazai 
mezőgazdasági termeiő eszközeiről a termelésnek éB 
az értékesítési törekvéseknek ujabb eredményeiről. 

Szerepelni fognik  a kiállításon a különböző mező-
gazdsBâgi érdekű testületek és intézmények, a uező-
{ttzd^ii kUlónböző üzemei és a kapcsolatos termáiéi 
agak, valamint az értekesites szervei, bemu'.atva mükö-
daBŰk módszereit és eredményeit. 

Lmot oit lcBznek nigybitü kiitrieiügyi intézmé-
aydink, Azonkivlil a fó  dmiveiesiigyi minisztérium gazda-
sági szakoktatási intézményei ez évben is roFztvusz-
uuk a kiállításon dcmonsíracics Miytgukkul. Ugyancsak 
nzerepelni fog  az Országos Mezőgazdasági Knmt.ra 
valbmint a Külkereskedelmi Hivatal külön-külön pavll-
ioabaa nagyurdek" klailitásával. Föltűnést fog  kelteni 
az idén is a zöldmezókiállitás újszerűen megkapó ren-
dezésével. 

Ezeken az oktató jellegű cBoportokokon kivül 
gazdag anyag lesz kiállítva a baromfi-,  erdoszeti-, fa-
csemete-, borászati és szőlészeti, háziipari és iparmű-
vészeti, halászati, méhészeti, dohány-, mezőgazdasági, 
•pazi és élelmiszeripari, valamint a mezőgazdasági 
gep- és eszközklál'itési csoportokban. 

Újításként első ízben vadászati kiállítás is lesz 
az évb?n a mezőgazdaság nagy seregszemiején, amelyen 
*,öbbek között bemutatják a magyar vad^azoü világ-
viszonylatban ls fijyelmr:t  keltő szép zsákmanyuzac. 

Kz évben is megrendezik a tenyttózállatkiáliitáa 
kiegészítéseként a díjazott lovak éa szarvasmarhák 
elővezetését, valamint a nagysikerű lovaemérkőzeseket, 
különböző látványos lovasmutatványok bemutatását es 
fogatok  eiőbajtáBát. A lovasmutatványok során nagy 
érdek őió^re számíthatnák a tervezett népies lovas-
jatékok, ezek köEŐtt a csikós- és betyárjelenetek. 

A kiállítás keretéihez kapcsolódva mioden hazai 
kutyafajtát  felölelő  kutyabemuiaió, randârkutyavbraeny, 
puiikkhl nyájteralő verseny és vadaszkutyabemutató 
13 ItSZ. 

Minden állatfajta  nagyszámmal 
lesz képviselve a kiállításon. 

847—1936. Hr. 
A uiirc uá 20—25. napjain rondezendő idei orszá-

gos mozőgazdvsági ktauit&s tenyészállat csoportjában 
a jdlentktzesek batárideje lejárt. Ü.ommel közölhetjük, 
hogy a bejelentések száma a kedvező előjelükhöz mert 
várakozásoknak mtgfelelő.  KtilönösbO a batáridő lejarta 
•íőttl mo só nrpozbaii volt igen elünk az ordanlödes. 
A boj-jlunte'.t tvnysuzállatoít szama nag' jából megfelel 
a mult évi kialiuas kereteinuk, mivel a tenyesztók 
a bsjelentésok során figyelembe  vettek a rendező-
bizottság eziráoyu ece t e s tájékoztatásán. A pirostarka 
msrtiák caoportjaban azonban igy is lényegesen m?g-
bHlttdja a bejelentések szama az oiőiranyzott kerdtekut 
ez »rt ebban a csoportban a kiálíitasra felhúzható  alla-
tok számát csükkentenl kell miíjd. 

A feltJtelesen  eltogadott bejelentések állatfajon-
u<nt a köveiktszőkcppt-n oszlanak meg: azarvai-m.irha 
999 ás biva'y 2, juh 512; sertes: mangsiica 890, hús-
sertés 200. A kiáilitacdó lovak szama meg num veg-
leges, mivel az állami és az egyezmenyus magan-
msnssek m^g csak részvételüket jelezték, közemboi 
számszerű ad»tok közlése nétküi. At eddigi lóbejeien-
tések között legaagyobb számú az angol felver,  szép 
számnál lesznek képviselve a Nonius, arab, lipizzdl 
és hld 'gvórti fajták,  valamint öszvereket is jelentettek 
be a lii kllitásra. A azurvasmarhaktiól 115 a magyar 
fsjta,  25 a borzdsres, a többi bejelentea a teliver es 
fslvér  Bzimnenlail, valamint a hazai pirostaika faj-
tádra ealk. A juioknai a fesusgyapjusokDói  234 darao 
a bejelentés, a nagytestű febüsgyapjasokbol  ptdig 178. 

A bejelentett tenyészállatok minősége magasan 
itiváló, a rendezőséggel közölt eladasi arak ehhez ké-
p;st igen előnyösek. A tenyészáilatvasari torgalom 
előmozdítására a földmlvelésügyl  miniszter küionfeie 
jelentőa kedvezményeket adott. 

A magyar kutyák nagy propagandája 
lesz a kiállítás. Kotorok-, pataany-
fogo-  és nyáj terelő versenyek, vala-
mint rendőrkutyabemntatö is lesa. 

848—1936. Ui. 
Fokozott népszerűségre számíthat ebben az ivbeu a 

mezőgazdasági kiállítás butyaosoportja. amelyen az összes Is-
mert ebtenyésztő egyesületek nagyszámú kutyakoliekalóval 
vesznek részt. A kiállításon úgyszólván az összes iütgyaror-
szágon található kutyafajták  képviselve lesznek, a legnagyobb 
számban azonban mint az elmúlt évben, must lsa nagy köz-
kedveltségnek örvendő magya'fajta  ház- és nyájirzó kutyák: 
pu Ik, pumlk, komondo'ok és kuvaszok, va'amint a vadászku-
tyák, foxterrlerek,  rendőrkutyák stb. fognak  saerepelnl. Ebben 
az é^ben a kiállítás rendezősége különféle  látványos kutya-
bemutatókat ls tervez, úgymint kotorék- és és patkányfogó 
versenyeket, vadász és rendőrkutyabemutatót, nyájterelő pull-
verseuyt, a dijat nyert kutyákat pedig el fogják  vezetnt. 

A. kiállítás Iránt nemosak a főváros  ebkedvelA közön-
sége, hanem a fajtatiszta  kutyákkal rendelkező és azokat te-
nyésztő gazdák 1« nagy érdeklődéit mutatnak. 

A kutyák ktllön asop^rtban, a mait évben épült díszes 
katyapavlllonban kapnak hajlékot. A kutyakiállítási oaoport 

\ránt már most nagy az érdeklődés. 
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Az asztalteritésl verseny. 
Elmúl vaaárnap reodkivill értékes eseménye volt váro-

sunknak. Az erdélyi rém. kath. Nőszövetség leányklubi ta-
gozatának helybeli szakosztálya ez alkalommal jelent meg a 
nyilvánosság előtt- Az egyesületi életbe tömörült fiatal  leánya-
ink első megmozdulása egy asztalteritési veraeny volt, 
amelyet a közbirtokosság nagytermében rendeztek meg, óriási 
siker mellett. Tizenöt különtéle alkalmi aaztal volt felterítve. 
Az ötleteaségnek, a szépségnek, a művészi elrendezésnek 
szivet- lelket nyugtató gyönyörűségei voltak ezek a teríté-
sek, amelyek között az óriási érdeklődés alig tudott eltelni 
az értékeB elgondolások éa Ízléses kivitelezések meglepeté-
seitől. Élményszerű, egészen az újdonság erejével ható volt, 
amit a helybeli leányklub az aaztalteritéai versennyel hozott 
A közönség szivébe fogadta  éa hálásan honorálta ezt a finom 
és egészen a müvészi-szép határain mozgó eseményt. A 
leányklub büszke lehet arra, hogy a megindulásuk olyan 
munkával kezdődött, amelynek lendületére, komolyságára és 
izlés nevelő szépségeire egy egész vároa felfigyelt.  Biztosak 
lehetnek, fiatal  leányaink, hogy azt a munkát, amelyet a 
leányklubjainkon keresztül a lélekneveléaben, az önképzéaben 
és a közhasznú tevékenységben programmal tűztek, városunk 
közönsége megértő szeretettel támogatni fogja. 

— Időjárás. Feljegyezzük, hogy ezen a télen 
február  1-eig Csíkban meg úgyszólván hó nem esett. 
Az egész varmegy területen jeien pillanatban egészen 
tavaszias az időjárás és léinek nyoma sincs. Az erdó-
kiiermeiesek meg egyáltalán nem iodu hattak m;g, 
amely miatt a fakereszedelem  kiszámíthatatlan karo-
kai szenved. A naptár szerint rövidesen itt van a ta-
vasz ls. Az egykori szibériai leletről hires Csíkban meg-
értük azt, hogy 1936—36 leien egeszeo februar  l-ig 
semmi havazas nem volt. 

— A revolverrel ne játszódj. A töltött re-
volverrel vaiO gyermekusaegnek isméi áldozata van. 
Ö4V. Márkus Viktorné szül. Bandor Maria c.ucsan-
gneorgni kereskedővel történt a szerencseiienBeg. Az 
OzvegyaBZzony kereakedesuben Tompos János községi 
bíró eióveua revolverei a azt egy kifl  vet akarta öaz-
Bzehaaonmani, amely aüteai hibából egeszen a revo -
vernea volt hasonló. Gaen közben a revolver elaült ea 
az üzlettulajdonos özvegyasszonyt a golyó fejen  tá-
lalta. Azonnal beszállítottak a helyben töakorhaaba. 
Az aaaaouy eletben marad, de egyik BZtmst elveszítene. 

— 50 szasalekos vasúti kedvezmennyei 
lehet Budapestre utaani. Az Országos Magyar Gaz-
dásági Egylet a foiyo  evben ls megrendezi Budapesten 
marc.us no 20—25 napjain Bzokaaoa mezőgazdasági 
kialuiasát, amely alkalomból 50 azázalekoa vasúti ktd-
vezmannyel lehet Budapestre utazni. A kedvezményes 
jegy vaiiáaara jogosító igazolványok beszerezhetők lesz-
nek marc.us elejeiéi minden menetjegyirodában. A ked-
vezmény időtartama 14 nap. 

— Haialozasok. Ázbé Istvánná szül. Szilveszter 
Katalin 71 éves korában f.  év január 31-én megha t 
Casinul-Núujan. Méiyen vallásos erzüleiü, Ideális gon-
dolkozású lélek volt, aki férjével  együtt gazdag mtce-
nasa vo.i templomanak, egyházának. A jo Isten hosBZU 
elettel áldotta meg, ame<y alatt caak jót, hasznosat 
cselekedett. Tumeiese f.  ev febiuir  2 án daiután 3 
órakor lesz. 

— Súlyos veszteség érte Simon J izsef  éa neje 
Oal Anna bancul lakósokat. Január 29-eu maghalt 
ÖJikö nevü 13 éves gyermekük. 

— V.  év januir 28 án, 88 évea korában elhunyt 
vároaunkban Id. Rsazegh Tamás. Jinuár 30 án a hely-
beli uj tematóben he yezték örök nyugalomra. 

— Saabadlabra Helyezés. Krlató Bálint aan-
craieni községi biról, amint iamereteB, államellenes iz-
gatas vádja miatt előzetes letartóztatásba helyezték. 
Mont a vizsgálóbíró elrendelte a szabadlábra helyezését. 

— Vetetlenül karbolaavat ivott. Mihály 
Ghsorgbe a helybeli ploner zász.óalj egészségügyi káp-
lárja tevedeaből rum helyet kBrbolB&vat ivott. A szörnyű 
méreg borzalmas kinok közöli megölte a szerencsétlen 
katonat. 

— Bicskázás. Madaras Pater és Bála ö-asaszó 
lalL óztak György Sándor és JMOB gheorghenl lakó 
Bokkai. A vitáboi verekedés lett, amelyben György 
Sándor es JAOOS 6 héten tul gyógyuló sebesüléseket 
szenvedlek. Madaras Pátert a csendőrség letartóztatta. 

— Lopások. Lump rt L pót nnrcurea-ciuc i ke-
reskedőnek aa ailomaB szomszédságában fekvő  telepét 
feltörtek  es az irjdábaa levő kézipenztári 56 ezer lej 
tartalmával elemallék. A nyomozás folyik,  de még ez 
ideig eredményre nem jutott. 

— Tóth Juliska muresizvori cselédleány b ha'olt 
Márton József  terménykereskedő lakásába, ahonnan 
nagymennyiségű fehernemüt,  luhef^lét  éB más értéke-
ket lopott. A tolvaj caelédleányt lefogták  éa lopáB 
miatt eljaraat Indítottak ellene. 

— Sándor Lajoa, Lévay Pater és Káli G>ö gy 
cigányok betörtek Erő"S István valea strambal keres-
kedőhöz, ahonnan 3000 lejt és sok árut loptak. A le-
fogott  cigányokat átadtak az ügyészségnek. 

— Feljelentea a sanmartini felekezeti  is-
kola ellen Suteu Isidor aeged tanfelügyelő  a sanmar-
tini felekezeti  iskolánál vizsgálatot tan ott. M'odant a 
legnagyobb rendben talált. Aaonban az in?pelcló végén 
egy ütott-kopott könyvtokén megaktdt a szeme. Eity 
1901-ben Budapesten kiadott kia-káté volt. Hittankönyv, 
amaiy senkinek sem vet A bevezetett razzia során 
cnaknamar előkerült még egy katekizmus. A tanfelü-
gyelő aa eaetről nagy jagyaőkönyveléat csinált B azt 
e.őterjeBztette egyenesen a miniszterhez. 

— Öngyilkosság. Tamás Lázár 40 évea san-
martini gazda bárom hettel ezelőtt eltűnt hazulról. A 
műit héten felakasztva  találták meg a község közelé-
ben fekvő  erdőben. 

— SOCIETATEA VÂNĂTORILOR DIN 1ÍERCUBEA-
OIUO va ţine adularea generált In ziua da 13 Februarie 1936 
la ora 18, In looalul Ceroulut Comeroianţ'lor. In oaz oá adu-
narea nn va & In nnmft-,  ea ae va (>ne In alaa de 22 Feb-
ruarie H3B la ora 18, ra orl-oe nnmtr da membri prezenţi, 
on armttoarea ordine de zi: 1. Deschiderea adutărll prin 
preşedinta. 2. Raportai aeoreta-alal. 3 Raportai eomlslanel 
de oontrol. 4. întocmire* bagetalal pe annl 1936 5. Alegerea 
dlreoţlnnel noal si a comitetului noa. 6, Fropanerl (acestea 
trebne Înaintate Hlreoţanel on 3 zile înainte de adunarea 
generală, In acria). Direcţiunea Sooletăţll. 

— A CSÍKSZEREDAI VADÁSZTÁRaAfÁO  folyó  évi 
február  hó 15-én, határozatképtelenség esetén 1936 évi tebrnir 
hó 22-én, 18 órakor tartja évi rendea közgyűlését, a Keres-
kedni Kör helyiségében, • következő tárgysorozattal: 1. Elnöki 
megnyitó 2. Titkári Jelentés. 3. Számvizsgáló bizottság jelen-
téaa. 4. Ai 1936 évi költségvetés megállapítása 5. Tisztújítás. 
6. Indítványok (ezek 3 nappal a gyűlés előtt Írásban benyúj-
tandók az Igazgatósághoz). A Vadásztársaság Igazgatósága-

— COMITETUL FILIALEI „CRUCEA ROŞIE" ^ RO-
VANIEI Meronrea-Ciuo, aduoe la cunoştinţa tuturor, rft  orloe 
of  rana ă In bani Baa alimente trlmlae „Crdoel Roţii" pentra 
lafumetbţ'.i  din Moldova şl Baaarabla aont sontlte de taxe po|-
tale oonlorm Inţelegerel Ceot-alel „CRUCEA ROŞIE" cu di-
recţia poştelor. 

— A ROMÁNIAI ORSZÁGOS VÖRÖSKERESZT EGYE-
SÜLET eaikmegyei tagozata közhírré teszi, hogy a moldovai 
éa baszaráblat nélkülözök réazére a VöröBkereszt Egyesületek 
ntján küldött pénz-, vagy természetben1, adományok, a posta 
vezérigazgatóság rendelkezése .értelmében, menteaek a postai 
szállttá*! dijak alól. 

— Kére'eml A helybeli róm. kat. főgimnázium  könyv-
tárában VitoB Mózes; .Cslkrnegyel Füzetek" olmü havifolyó-
iratnak hiányoznak a 20, i5, 33 34, stb. számok, akinek ezek, 
mint feles  példányok megvanmk, kérjllk azt a főgimnáziumba 
elküldeni 

— Hookey-tea. A C. S. C. korcsolya szakosztálya folyó 
évi február  hó 8-án (szombat) este 8 órai kezlíttel tombolá-
val egybekötött teaestet rendez a Baoarestl étterem összes 
helyiségeiben. A szakosztály vezetősége ezen az estélyen ed-
dig Meroarea-Clacon nem látott, teljesen aj megl- prtésekben 
fogja  a t megjelenőket részesíteni. Tekintettel arra a körül-
ményre, hogy a hookey-osapat febrnár  11-én az orazágos baj-
noki mérkőzések lejátazáaa oéljából Bucartstlbe Indul, kéri a 
rendezőség a m. t, sport szere tó közönséget, hogy szíves és 
áldozatkész támogatásával aegltse hozzá a eaapatot a 4 - 5 na-
pos távollét költségeinek eliteremtéaéhez. 

— Etökóaaflletek  aa EGE olujl vetőmag kiállítására-
Február 16—22 napjain tartja meg az E délyl Gizdaságl Egy-
let Clajon a tavaszi vetéal Idény előtti vetőmagklállltását> 
amelyre az előkészületek serényen folynak.  A kiállítás az E 
G. t . Maresan a. 10 sz alatti székházában leaz. A termelők 
nagy azámnen jel-ntették be réBZ vételüket, agyzlntén a vető-
id ag-kvreakedelem ls méltóképpen iesz képviselve, agy, hogy 
minden erdélyi gazda ösazea vetőmagszükségletét a legolcsób-
ban és legjobb minőségben e kiállításon szerezheti be az Idén. 
Az egyeBÜlet a kiállítás alkalmából 50 százalékos vasúti ked-
vezmény engedélyezését kérte CFR-től A kiállításon a ga-
bona, takarmány, ipari, o'ajmagvak, kapásnövények, vetőgd 
mokon kivül képviselve lesznek a zöldség, virág, gyógynövény 
atb. magvak la. A növényvédelem ma már közismert jelentő 
sége a k'állításon la kl fog  domborodni, mert a'egjobban be-
vált éa legiamertebb növényvédelmi azerekmlnd bemutatásra 
kerülnek és beszerezhetők lesznek. A k állításon való résztvé 
teli szándék az EGE -hez jelentendő be Clnj, Maresan atca 
10 az. alá. 

— Szövő éa fehérnemű  asabásaatl ós varró tanfo-
lyamok Tardán. Az erdélyi magyar Uatal leányokat ésaaz-
szonvokat bizonyára meUgen fogja  érdekelni az az önzetlen 
éa áidáaoa munka, amit érdekükben a M ssz'ó j Társalat tar-
dal szervezete az Erdélyi Gazdasági Egylettel karöltve végez 
A Missziói Táisa'at ugyanis febr.  1-től mára. 15-lg Tardán 6 
hetes azővő tanfolyamot  rendez Papp Rózsika vezetésével. A 
szővő ttnfolyam  befejezése  után, folytatólagosan  2 hónapos 
fehérnemű  és ágynemű BI bászatl és varrótanfolyamot  rendez 
márc. 15 tői májas 15 lg. Ezt a tanfolyamot  Deézsyné Tömös 
váty Mariska ny. ipariskolai tanárnő fogja  vez'-tnl, aki már-
széles körben Ismert kiváló szaktudásáról éa kitűnő pedagógiai 
módszereiről. A szó'ő vagy varió tanfolyam  résztvételt dija 
egy-egy t<i>folyamta  500 lej személyenként. Akik elszálláso-
lást Igényelnek azok szállással és élelemmel egyfttt  egész 
időre egy-egy tanfolyamért  1500 lejt Sze nek. Je'entkezéaeket 
elfogal  a EGE. Claj, Maresan atca 0 és a Missziós Társalat 
Szervezete Tarda. 

— Ping pong. Folyó hó 26-án Tárgn-S&oaasc spo tégy-
letének rendezésében, nagy érdeklődés mellett lezajlott ver-
senyen városunk ping pong osapata nagyon szép helyezéseket 
ért el. Csapatversenyben harmad k helyen végzett, mig egyé 
nlben Szvoboda réven az első cBztá'yon ötödik, a másod osz-
tá yon első helyezést ért el. A osapat olyan fejlődést  árait 
el, hogy közelebbről minden reményünk megvan arra, hogy a 
0. S. C. plng-pong szakowtálya la az élre kerül székelylöldi 
viszonylatban. 

— A méhészek nem fizetnek  kereskedelmi adót. A 
pénzügyminiszter rendeletet adott kl, amely szerint a földbír 
tokoaoknak a méhészetből származó jövedelem atán, tekintet-
tel arra, hogy ez az ágazat ia a mezőgazdaság körébe tarto-
zik, nem kell kereskedelmi adót fizetnlök.  Ha azonban a mé-
hés'etet valaki bérilt földön  kereskedelmi oélzattal folyta'j», 
akkor az Illetőnek ke eskedelmt adót kell fizetnie. 

— DJból falemelik  a körvények bélyeg'lletékót. El-
sősorban azoknak a folyamodványoké  k Illetékét fogiák  föl 
emelni, melyekn-k Illetékét Sl&vesoa m'nlezte- 11 lejről 9 lejre 
szállította le. A kérvények Illetékét h"Bontóképpen föl  fogják 
emelni és számlákon stb. fokozni  fogják  a repülőbélyegek 
hcszná'atái. Ugyancatk tervbe vették, hogy a repülőhélyegek 
klbooBátásának és kezelésén' k ellenőrzését a pénzügyminiszté-
rium bélyeglgasgatósága láasa el ezental. 

— Amerikából Budapestre uta-ott egyedül egy 4 
évea leányka. Néhány nappal ezelőtt egyik tudape»ti pálya-
udvarra egy 4 évea leányka érkeiett, aki az Amerikai Egye-
sült Államok egyik nagy városából, Calkágóból egyedül uta-
zott Badapeatlg A kisleánynak egy tábla volt a nyakán, melyre 
angolul, franoláal,  németül és magyarul ez volt felírva:  „Pap 
Kató, aki Chlkágóból Indolt útnak, Budapestre utazik Kéri a 
jószívű embereket, igazítsák ntbaa vigyázzanek rá". A leányka 
apja Pap Károly faltaláló,  ak nek eltált felesége  Budapesten 
lakik. Hoziá küldte a kisleányt, hogy magyarnl tanaljon, cse-
rébe pedig volt feleségének  máaodlk házaS'ágából való, hat-
éves kisfia  fog  ' h'kagóba kiutazni. 

— Bünvadl feljelenten  Bussu főerdöfir  el-
len. Kelemen J nos 56 évns cicui lakós szabály-zerü 
harcával fát  hozott aa erdőről, össtotalálkozott Ru ><>u 
fő  rdőőrrel, aki felszólította,  bogy a f  tt azonnal tegye 
le. A PZ->gény ember Igazának tudstában a r-Mzólltán 
nak nem tett eleget. Felmutatta bárcáját éa igazo'ta, 
ho?y a fát  nem lopta. Erre aa erdőőr puskatusozni 
kezdte a székely embert és felháborító  módon ossae-
v»rte. Ai eaetnek szemtanul voltak Kopács Ferenc, 
K<«lem°n Antal Mihályé éa S«áaz E ek, akik bizonyít 
ják, bogy milyen ártatlanul érte Kelement az inzultus. 
A súlyosan bántalmazott ember bűnvádi feljelentést 
tett a hatalmával vlsaaaélö erdőőr ellen. 

— Törvényszéki hir Birabáa Gyula frumoasei 
lakást verekedésért 15 napi fogházra  Ítélték. 

— ő * v n aaiaa'ékban román dal. A b»lügymlnlaater 
Illetékes osztályának rendelete azerint ez*ntal a kávéházak, 
éttermek éa nyilvános mnla'óhetyek zeneka al legalá* a 50 
azázalékban román nemzeti dalt kötelesek játszani A gyakor-
lati mAgoldá?a ^nnek a rendelk' zé^nek komplkát mert a mu-
latós emberek hangulatát alapnl viWe, nem Igen lehet Ilyen 
korlátokat szabni meg aztán a szórakozni vágyó közöcBég 
több'ége és temperamentuma kell, hogy meghatározza a zene-
kar tapintatos magatartását. 

— Uunkaa-saerenoaétlenaég. András B^ázat 
a helybeli vasöntöde művezetőjét ámult héten tu'yos 
szerencsétlenség érte Egy köBzörükővet próbáltak kl, 
amely a nagy forgási  sebesség alatt szétszakedl éa 
egy hatalmas kődarab András Balázst gyomron vágta. 
A holybeli kórház sebészeti osztályán vették ţondoa 
ápolás alá. AîUpota súlyos, de már lu van aa élet-
veszélyen. 

— Köszönetnyilvánítás. Szereteti édesapánk 
e'bunyta alkalmiból ezu-.on f-íjfizziik  kl hálás loszöne-
lünk^t mindazoknak, ak.k reszvéteikkíil bána-unVat 
enyliit'ni (hajtottál' As a temetA-if  n r^sztvet ek. 

C-iksomyó, 1936. jaruiT hó 26. 
Fiam J  nka, Géza és Rezső. 

Csíkszeredában, Oapitan Yulovici ucca 
23. szám alatt 1 szoba bútorozva, 
teljes eilfetas  mellett kiadó. 

Haszonbérleti hirdetmény. 
Néhai B ke E ekné szül. C '̂ Hő T- réz örököcei 

u'tidooát kép 'tő ingatlanok ez 1936 gardasági évre 
1836 évi fdbtu-.r  hó 9 én delutrn 1 órakör, a 
csíkszeredai közbirtokosság Fz^kbézábar, a leg.öbbei 
igérőnsk nyilvános árverésen baszocbrrbcídBtnak. 

1. Bal. R.gele Ferdinánd 48. szám alatii belső. 
2. R ti kaszáló, zsögödi határ, csepolás mellett, 

3 hold 1236 négyszögöl. 
3 Erdei kaszáló Szabó György, 3 hold 780 nfz.  öl, 

zsögedi határ. 
4 Siánió éa kaBzáló, rétre menő, 3 ho'd 308 pbz.-öI, 

zsögödi hítár. 
5 Sztatóbérc dül ó^en 100 négyszögöl. 
6 14 ho'd cdk^zrredal közhalybell illetmény folyó 

évi falzás  és legeltetési joggal. 
H 'Szonbér összege árverés alkalmával azonnal 

fizetendő 
Mercjrea C uc, 1932 é;i január hó 27-én. 

Gondnok. 
Mercurea Ciuc—CsikszeredábaD.aReg. 

Ferdioád uocában egy üzlethelyi-
ségből és Degy lakásból állo belső-
ség eladó. Érdeklődőknek felviiégOBÍtáe-
sal a câr(ai—kbrczfalvai  (jud. Ciuc) róm. 
katb. plebáuia szolgál. i_a 
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m Építkezésekhez fa 

minőségű meszet 
bármilyen meacyiséghen, ked-
vező feltételek  mellett az 

m jo 
m 
m 
E az építkezés helyére szállítunk. 
m 

Megkeresésre ajánlattal szolgálunk. 

| VICTORIA 
y Általános Gizdatági Szövetkezet mészüzems, 

S&ndominio-Ciao (Csikaaentdomokoa) 
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a«iu 
Prima friss  tej es mindenfele  tejter-

mék kapható, László kertészetben. 
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MODELL KALAPOK * 
ilz naponként uj formák  olosó 
árban, aa.«art*laâs.tJb.«t6lK 

VENCZEL TANÁRNÉNÁL 

K 

* 
Ugyanott keazülnek minden-
nemű nói kalapok eiaőrendű 
anyag hozaaadáaával. Kala^ak 
italakItáaa a legrövidebb Idő alatt. 

Oaikznereda, I. c. Bratlann (Olzzua-
•lum)-ueoa 113. az., A Sörház közeieben. 

HEGEDUORAKAT 
oonasrvatoriuml módszer 
sserint, j u t á n y o s á n ad: 

S P R E N O Z O I Z I , Osikszereda 
Str. Cap. Vulovlol (Harglta-uooa) 96. 




