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Az erdélyi katkolikusok parlamentje. 
A mut hiten két fontos  eseménye volt as erdélyi 

(Ardeal) kisebbségi közéletünknek. As egyik ns Urszá-
gos Magyar Párt Intézőbizottságénak közgyűlése, B 
másik â gyulafehérvári  (A'ba Iaiia) róm. kath. Egyház-
tanács közgyűlése. Mlndakét esemény Erdély (Ardeal) 
fővárosában  Ko ozsváron (C ui) zajlott le. Itt is, ott 
ls nehás sorsdöntő tanácskosások folytak  egy népnek 
Boráéról. 

A S:átus gylllést ezávben Vorbuchnar Adolf 
segédpüspök nyitotta meg, aki elsősorban a szeretet-
ne* és hálának szavaival emlékezett meg a beteg 
Majláth püspökről. 

Azután rámutatott a pü̂ pökhelyettsB azokra a 
nehézségekre, amelyek az egyházmegye életét és mun-
káját oyan leküzdhetetlennek latszó aki.di:yok ele 
állítják. Az akadályok nemcsak gazdjBágl természe-
tűek. Hatalmas világnézeti viharok du'nak az tmturi 
aég lelkében, amelyek elsősorban éppen Krisztus egy-
házát támadják. 

Vortuchner pÜBpökhelyettes az egyháztanács 
közgyülésót abban a reményben nyitja meg, hogy az 
elkövetkezendő nagy világnézett harcban, amely az 
istentelenség ellen folyik  minden keresztény lélek éB 
az Egyházmegyei Tanács minden tagja bicsülettel 
túljsöiteni fogja  kötelességét. 

A magnyitó beszéd után Bilázs András előadó 
az iskolaügyet ismertette. Kimutatta azokat a veszte-
ségeket, amelyek az utóbbt két évtized alatt értek az 
egyházmegyét. Aa egyház a kisajátítások következté 
bán 200 millió lej vessteaéget szenvedőit. Ezt a bor 
zaBstó csapást követte sz az iskolapolitika, amely 
annyi nehézséget támasztott a felekezeti  oktatás útjába. 
Élnek következtében egyházmegyénkben a tanulók 
Hzirna, amilv 1922 évben 22 ezer volt, mára 16 ezerre 
csökkent. 1922-ban az egyházmegyének 242 ele ml 
iskolája vo't, amelyből ma CBak 192 iskola működik, 
azonkívül két gimnáziumot négy osztályos középiskolává 
kellett leépíteni. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb és legtartósabb 
kivitelben a legjutanyosabb 
árak mellett esakösöl a 

Vákár üzlet , Mercurea-Ciuc. 
Az Egyházmegye közgyűlése eihatározza, hogy 

az eddiginél erőteljesebb küzdelmet Indít a bolsevizmus 
veszélye ellen ls, amelynek pueztitáBa egyre érezhe-
tőbb rombolási végez a lelkekben. 

E?en kívül foglalkozott  a közgyűlés a szövetke-
zeti gondolat terj^atésével, a gazdasági oktatáa fel 
tarolásával. Az ezekkel kapcsolatos indítványok, az 
időket megértő okossággal látják azokat a tennivalókat, 
amelyek népünk gazdasági megerősödését Bzolgá'ják 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
A királyi  trónbeszéd  November hó 16 én, va-

aárnap ünnepélyes keretek között nyitották meg a 
román parlamentet. A törvényhozás házalt megnyitó 
királyi irónbeszíd különösen hangsúlyozta Románia 
mai határainak örökéietüségét ée az ezt biztoslto had-
sereg felszerelésének  minél modernebb kiegészítését. 
A román külpolitika célját a trónbeszéd abbr.n jelöli 
meg, bogy a béke fenntartását  és a határok sórthetet-
lenségének védelmét követi. Est a célt a Népszövetség 
keretében látja elérhetőnek. 

ítélet  Roska Márton  régésztanár  ügyében. 
Roska Márton kolozsvári (C u ) régész-profrtsszort  a 
badbirÓBág á lamellenes Izgatás miatt barom hónapi 
fogházra  es jogvesstésre italie Amint lsm»reteB Roska 
tanárnak egy taru mánya jeleni mag egy Magyarorszá-
gon kiadott könyvben, amely miatt ezt a m'vos Ítéletet 
kellett elszenvednie. — Legutóbb Jorga Mulós történet 
tudós, aki Rjska tanár kiváló érdemelt közvetlen 
ismeri, akciót Indított, hogy kegyelmet eszközöljön kl 
aa elitéit éB állását vesztett RoBka Márton számárB. 

Kolozsváron  (Cluj)  is nagy revizióellenes  gyű-
lést  tartottak  november hé 16-án, amelyen resztvettek 
a város öfsses  haaafl  is éa taraadalml egyesületei. 

Németország  és Szovjetoroszország  kőzött 
egyre élesebb a helyzet.  Orossorazághan a mu't 
héten több német alattvalót letartéatattak kémkedés 
és államellenes tevékenység gyanúja miatt. A német 
kormány most megtorló rendszabályokkal élt a néme-
tek letartóztatása miatt és tussként kezeli azokat az 
orossokat, akik Hamburgban éa Danzigban aa orosz-
német kapcsolatok lebonyolításával foglalkozó  hivata-
lokban dolgoznak. A helyzet annyira élesedett, hogy 
számítani lehet a két orsság közötti diplomáciai vl-
ssony megszakításával, 

Szovjetellenes  német—japán titkos  egyezmény 
hírei lerjediHk el az u óbbl időbsu, az angol jMante 
sek sznrlnt. A kommunista ellenes frontba  J pínon 
kivül Kínát ls b9 akarják kapcsolni. 

December 1-ét az egyesülés  ünnepét, et idén 
nagy fénayei  Unnepslilt m ;g. A romáa kormány elha-
tározta, hogy az ünnepségekre meghívja a jugoszláv 
és csehszlovák páriáméit tagjait ÍB. — Hir szerint BZ 
Uralkodó december l-re széleskörű közkegyelmet fog 
gyakorolni. 

Németország  és Olaszország  elismerte  a Fraoco-
kormányt  Némot- es 0 aetor-zsg teljesen azonos 
szövegű közleményt adott ki, amelyben bejelentik, 
hogy elisurrík a felkelő  Frasco-táboruok spanyol-
országi kormányát és a d'p'omáciai kapc o'-.t fölvé-
telére ügyvivőt küldenek kl. 

Salengro  francia  belügyminiszter  öngyilkos-
ságot követett  el novtmbor bó 17-cu éa m >gbalt. 
A miniszter ellen aa utóbbi időben ellenfelei  sajtó-
hadjáratot indítottak, amelyben azt áliitották, hogy a 
háboiu alatt katonasaökevézy volt. Ezek a vádak a 
Delügymiciszter Idegeit annyira megtiBelték, hogy a 
halálban keresett menedsket. 

A Magyar Párt a parlament ele viszi 
a romániai magyarság sérelmeit. 

Az Országos Magyar P<>rt foiy  i hó 13 áu ea 14 ik 
napjain tartotta meg az elnöki tauies es piirlain̂ afl 
Csoport, majd est követő n a közpo iti Intéző bizottság 
üieeet, melyeken a tagok caaLutm te jes számban 
ve tek róBzt 

Az üiéa elbő pontjaként dr. Iíczédy-JoVsman 
Ödön üv. alelnök terjesztette e'ő a Pa»t müködapéröl 
Síoló jelentését, melyet dr. Wibr J zsef  képviselő 
főtitkárnak  a panam»ntl c-cport munkájáról szóló be-
számolója követett. E jelentésekkel kapcsolatban Indult 
meg az intéző bizottság largya'áBa, melyet elejétől 
véjtig a magyarság mai suljos holyzete feletti  ktimoy 
aggodalom jellemezett. 

Tiltakozás  a aaggyüiés betiltása  miatt. 
Az orsz igos Intézőbizottság liv.c.só portsa üar,e-

p ily ért tiltakozását f-jezte  ti a Magyar Patt naí?>-
gyiliését,ek betiltasa miatt, me'yet a „Székely hót" é* 
számtalan közművelődési és vattáson összejövetel be 
tiltása vagy megakadályozása követett. 

A sajtó izgatások  elfajulása. 
A* IatézőbizoU.tág fájdiiommal  állapította msg. 

hogy a román sajtóban éveken át közzétett gyűlölet-
keltő cikkek a magyarság ellen olyan uszitánosat tar 
talmaztak, melyeket mint nyl<vánvaló nemzetiség elleni 
izgatásokat nemcsak a cenzura nem gátolt meg, Lisat m 
ások miatt a vádhatóságok stm tetibk bűnvádi eljá-
rást folyamatba.  E megtorlatlanul hügyott izgatások 
az elleoBéges közhangulat minden terén érezhetővé 
váltak £B sok helyen elviselhetetlen bánásmódban 
nyilvánulnak meg. 

Mély megdöbbenéBBel szerzett tudomást az Iatéző-
bizottaág arról, hogy B Székel)fo  din Udvarhelyeu 
(Odorheiu) .QÍBB Roman, BE" clmii lep november 12 AU 
megjelent száma a magyarsággal Sitmben a tömeg 
gyilkolást jelentő ,B rtalan éj"-t helyez kilátásba. Az 
Intézőbizottság a legmélyebb felháborodásának  ad ki 
fejezést  e szörnyűséges fenyegetés  felett,  mely a c+ti 
zura o'»alma alatt megjelenhetett. Ezen példátlan izga-
tást a Párt a parlament éB Bzükség esetén világfórum 
elé vissl. 
Egy fenyezett  diófa  ebédló-asztal eladó 

Cim n kUdóhhata'ban. 

HEGEDÜÓRÁKAT 
oonaervatoriumi módsser 
szerint, jutányosán ad: 

S P R E N O Z G I Z I . M . - O l u o . 
Btr. Cap. Tulovlol (Harglta-uooa) SS. 

Kíméletlen  adóbehajtások. 
As adóbehajtáBok azon módja, hogy as adózókat 

már a foglaláskor  a lefoglalt  tárgyak azonnali elszállí-
tásával megfosztják  B legszükségesebb javaiktól, 

olyan kíméletlenséggel 
folyik,  ami elkeseredést Idáz elő. A magyar lakósság 
terhelt p?dlg még as ls fokozsa,  hogy kifogásol 
haté esnköaökkel állami és román egyházi épitkezé-
sekhes szUiséges anyagok lngyanea szolgáltatására 
sok hâlyen Igénybe veszIV. 

A parlament  elé! 
Az Intézőbizottság elhatározása alapján a magyar 

képviBeiők ezen ea egyeb jogtalanságokat (nyugdijatok, 
rokkantak, elbocsátott lisstviaelő stb ) a parlament elé 
tarjak ea ezek közölt azon törvényellenes intézkedése-
ket is, melyek a községi t x« törvénytelen kivetésé-
vel a cehi: zjn orvosolható sérelmek ösönét okoszák. 

A sajtószabadság  védelmében. 
Aa Intézőbizottság tiltakozását fejezi  kl az ismé-

telt lapbetiltások ellen éB megbízta a Part parlamunti 
tagjait, hô y miad n lehetőt köveBsenek el a sajtó-
tor veuy jjvaslatának a sajtószabadságot és a magyar 
újságírók léterdekeit veBzélyeztelő terveivel szemben. 

A magyar zsidóság. 
As Iatézőblzotlaág a biharmsgyei (Bihor) éa nagy-

váradi (O.-adea) tagozat határozata alapján megismé-
telte mar eddig is elfoglalt  álláspontját, hogy nem 
tesz különbségét keresateny éa zsidóvalláeu magyarok 
Között, kik magukat a magyarság kösöSBégébe tarto-
zónak vallják. 

Az állampolgársági  kérések. 
Sulyoa sérelemként állapította meg as Intéző-

bizottság azt a sajnalatos körülményt, hogy meg ma 
is jeluotekeny szamu állampolgárság megállapítása 
iránti kérés fekszik  elintézetlenül éB igy számtalan 
ezurenc-tiileu magyar van kitéve mladazou hátrányok-
nak, m îyvkdt az áilatupolgbraág hianya okoz. 

A mindvégig magas sziuvoaalon mozgó tárgyalás 
befejezésével  az loíezóbizottság lelkes ováció között 
fogadta  el dr. Beruády György indítványát és biztosí-
totta nagyrabecsüléséről ea osztatlan bizalmáról ugy 
a Part olaözet, mint a parivezetőség tagjait, kiffcjezest 
ad.'a magütküzeBének afdlöti  a válasz felett,  melyet 
Titu'.escu akkori külügyminiszter a parlament sslne 
elóis aa elnöknek adott. 

Apróságok. 
A lapbetiltásokban ninca hiány. Ujabb ilyen irányú 

hírek érkeznek. Gyors egymásutánban már a harmadik ki-
sebbségi magyar lapot függesztette  fel  a kormány. A „Brassói 
Lapok"-at, a Tordáu (Turdau) megjelenő „Aranyosszék" éa 
a szatmári (satumareij „Újság" követték. Most kapjuk a hirt, 
hogy a .Népújság" megjelenését is feltiiggesztette  a belügy-
miniszter. Hivatalosan egyetlen felfüggesztést  sem indokolt 
meg a belügyminiszter. Nem szivviditó folyamat  ez. A sajtó-
szabadság magasztos eszméjén tul, egy csomó újságíró, 
kiadóhivatali tisztviselő és nyomdai alkalmazott kenyerét 
veszélyeztetik a felfüggesztések.  A Brassói Lapok és Nép-
újság beszüntetésével kapcsolatosau — amint értesülünk — 
illetékes tényezők kijelentették, hogy a jövő hét folyamán, 
mindkét lap megjelenését engedélyezik. — A felfüggeszté-
sek tehát csak időlegesek. 

* * 

A napokban tették közzé a hivatalos sajtótörvény-
tervezetet. Napilapjaink részletesen ismertették a nagy hord-
erejű közkérdést. A tervezet lényege BZ erős kéz. Minden 
téren rendet igyekszik teremteni, miközben a közel két év-
tizedes múlttal rendelkező kisebbségi újságíró szervezet ki-
maradt az újságírók társadalmát magába tömörítő Bajtó fő-
tanács tagjai sorából. 

A tervezetet készitők sok célravezető, szükségszerű 
intézkedést valósítottak meg, de sok homályos része is vau 
a tervezetnek. Megszorításod halmaza bukan fel  minden 
vonatkozásban. Részben helyesek is ezek. Szükség volt rájuk, 
de — ugy látjuk — e közben elvész a lényeg : az igazi 
gondolatszabadság, mely nagy vívmánya az emberiségnek s 
kétségtelen haladást biztosit a számára. 

A parlament jelenlegi Ülésszakában tárgyalásra kerüld 
törvényjavaslatot — értesülésünk szerint — megküldték az 
érdekelt sajtószervezeteknek éa lapkiadóvállalatoknak véle-
mény nyilvánítás céljából. Minden bizonnyal a gyakorlati 
emberek hozzászólását ia ágyelembe fogják  venni illetékes 
helyeken s a fontos  javaslat olyan végleges formát  kap, 
mely — nyugati mintára — az ország szükségszerű fejlő-
dését fogja  szolgálni. 

* * 

A politikai eseményeken tul is akadnak még érdekes 
dolgok a világon. Igaz, tulságoBan távol esnek tőlünk. Pél-
dául az egyik new-yorki bíróságnál — abogy azt a tudósító 
irodák közlik — Iiubinstein Salamon, gailérkereskedő fele-
sége válókeresetet indított férje  ellen. Indok: udvariatlanul 
bánik véle, kívánságát nem teljesiti, moziba egyáltalán nem 
engedi. 

A tárgyalás során a férj  fárasztó  munkájával védeke-
zett. Reggeltől estig ugrál az üzletben s ilyen körülmények 
között este ó is pihenne. A biróság nem vette figyelembe  a 
térj kétségbeesett védekezését, sem az asszony vŰási kere-
setét. Kimondta: a férj  köteles szórakoztatni a feleségét 
Deoember hó 2 iki kezdettel hetenként köteles egysier a 
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moziba vinni asszonyát a az előadáa alatt karonfogva,  messze 
menő ndvariaaaiggal bánni véle. A felperes  asszonykát arra 
kötelezte, hogy az Ítélet pontos betartásit időnként jelentse 
a bíróság illetékes osztályánál. 

Boldog amerikai világ!.... Hol állnnk mi tőled ?.... 
Nálnnk már rág nincsenek szórakozási zavarok, aem ilyen 
alapa válóperek.... 

* 
* * 

Madrid környákén tovább tombol az őrület. Sőt: még 
oaak most mutogatják, mit tudnak az ellenfelek.  A jelenté-
sek azerint, házsorok, egész városrészek állanak lángban a 
a „teremtés koronája" minden állati kegyetlenkedést elhal-
ványító eszközökkel eszel ki ujabb és ujabb pusztító mó-
dozatokat. 

Az „áhítatos" Franco katonái bombazuhataggal igye-
keznek kikergetni a .vörös patkányokat", akik azivósan 
védekeznek a igy egyre ömlik a vér..., minden vonalon caak 
a vér a lángol a hatalmas értékeket felemésztő  tiiz. 

A világtörténelem már sok kegyetlenségről számol be, 
de ehez hasonló vadaágot még nem volt alkalma (eljegyezni. 
Mondjon és valljon bárki bármit, mi hisszük éa kereken 
leszögezzük, hogy nem emberek harcolnak már ott Minden 
emberi érzésből kivetkőzött fenevadak  vívnak kétségbeesett 
harcot egymással. Nincs a földkerekségén  eszme, melynek 
keretébe bele lehetne illeszteni a példa nélkül álló vadságot 

* * * 

Ugy halljuk, hogy a falusi  konverziós adóaok tulaá-
gosan sok esetben nem tesznek eleget törvényazabta fizetési 
kötelezettségüknek. Valami fásult  nemtörődömség vett erót 
az érdekelteken, ami ügyük elhanyagolására készteti. Pedig a 
törvény világosan beszél. As abban előirt határidők lejárta-
kor pontosan dzetni kell, ellenkező esetben jön a per éa 
végrehajtás. 

Soha helyre nem hozható hibát követ el önmagával 
szemben az a meggondolatlan, aki esedékes konverziós adós-
sága törvényes részlettizetégét elmulasztja. Azt fizetni  kell, 
ha törik, ha azakad. Elsőrangú kötelességet vélünk teljesí-
teni, amikor felhívjuk  a falusi  konverziós adósok ügyeimét, 
hogy törleaztéai kötelezettségeiknek haladéktalanul tegyenek 
eleget A törvényesen befejezett  ügyet halogatni nem lehet. 
Nem ia tanácsos, mert a hitelezők perelhetnek, ami óriási 
költségekkel jár, eltekintve attól, hogy a mostani körülmé-
nyek között megbocsáthatatlan bün veszélyeztetni az örökölt, 
vagy szerzett vagyont. 

* * 

Értesülésünk szerint Sass Antal csikkarcfalvi  (ríirtai) 
esperes-plebánust állami iskola elleni izgatással gyannsitotta 
az ottani csendőrség. Ilyen irányú feljelentést  terjesztett a 
helyi ügyészség elé, mely eljárást indított ellene. 

Végtelenül elszomorító dolog, hogy idáig fajulhatnak 
az iskolaügyek. Szerény véleményünk szerint az ilyen „esetek* 
egyáltalán nem szolgálják azt a szükségszerű megértő folya-
matot, mely a történelmileg egymás mellé rendelt népek meg-
elégedett együttélését Begiti elő. Önkéntelenül felvetődik  a 
kérdés szükség van-e egyáltalán az iskolák közötti nézet-
eltérésre t A felelet  csak nem lehet. Ennek a nemnek csak 
értelme van. Nagy és mély értelme az, hogy a szülők tör-
vényben biztositott szabadiskoláztatasi jogát tisztelni kell. 
Ne ígérgessen, csalogasson s ha igy nem megy bírságoljon, 
fenyegessen  az állami iskolai igazgató, vagy taniló, hanem 
hagyja a székely szülőt a maga válaaztotta uton menni. 
Engedje abba az iakolába a gyermekét, amelyikbe be akarja 
Íratni Ha ez igy lesz, pedig igy kellene lennie, hisz törvény 
biztosítja a jogokat, akkor nem lesz állami iekola elleni 
izgatási vád. Akkor befolyásmentesen  fogja  érvényesíteni 
akaratát éa választ iskolát a szülő. 

A mostani időkben nagy megértésre van szükség az 
együttélő népeknek. Aki az együttéléshez elengedhetetlenül 
szükséges lelkifolyamat  kialakulását gátolja, az nem a ma 
embere. Az bármennyire „hazBâaskodik" és veri féltéglával 
a mellét, nem használ annak a közösségnek, melynek nyu-
galomra és békés egyetértésre van szüksége. 

A fríz  + racka juh keresztezése. 
A racka juhot mindennap láthatjuk. A frizet  már 

kevéBbbé; ez fehór  Bzlnü szarvatlan, kltfinő  tejelő ké-
pességű juh fajta,  amelyet régebben Kassán tényén 
tettek nagyobb Bsámban, most Magyaróváron. 

Bő tejelése miatt a kevés tejet Bdó racka javí-
tására a háború előtt a bresnóbányai földmlves-Iskolánál 
keresztezéseket végeztünk, aminek eredményét Itt 
kÖBlőm. 

Tejeiét.  A fejést  április 12-én keadettük meg ÓB 
október 20 lg folytattuk.  A fejést  időszak tehát 191 
napból állott. Ezen Idő alatt racka juhaink átlag fejen-
ként 68-10 liter tejet adtak. Esek közül a legjotb 
8201 litert, a legrosszabb pedig 32 64 literi. Ezzel 
szemben friz+racka  kereBztezésü félvér  juhaink frjen-
klnt átlag adlak 87 02 liter tejet B a legjobb fejős 
126 31 litert, a legrosszabb pedig 63 77 litert. 

Összehasonlítva a tisztavérben tenyésztett racka 
és a friz+racka  keresitezésü félvér  juhok az Idői 
tejelését az utóbbiak fejenklnt  a fejésl  Időszak alatt 
28 92 liter tejjel adlak többet, mint tisztavérben tenyéBa-
tett rackáink. 

Átszámítva: amíg tisztavérben tenyésztett racka 
jnhalnk aa egész fejésl  Idő alatt f-jenklnt  éB havonta 
átlag adtak 8 litert, a frir+racka  keresztezésünk 
12 5 litert, vagyis fejenklnt  4 6 literrel többet. Napon-
kint pedig mig racka juhaink fejenklnt  átU» 3 d c<-
llter tejet adlak, a fríz  keresztezésü juhaink 4—6 drd 
litret vagyis ft-jenkint  éa naponta 1 6 deciliterrel többet. 

Fejlődét  ét testsúly.  A friaek  gyors fejlődésüket 
kiválóan örökítik át, racka keresstezéeü félvér  juhokon. 
Ezek már saabad szemre iz jóval fejlettebbeknek,  na-
gyobbaknak lálazanak. 

Méréseink alapján pedig a tisatavéiben teryéaz-

C S I K I L A P O K 
tett racka és frlst  racka kereBztezésü fehér  juhok 
súlyban a következő eltéréseket mutatták: 

Bárányainkat elválasztáskor lemérve, a racka 
bárányok elválasztási Bulyának átlaga 18 kgr. volt, a 
keresztezőitek 16 kgr.-val szemben s mig a racka 
bárányok kőaül a legsúlyosabb 14 klgr.-ot nyomott, 
addig a keresztezőitek közül többen a 18 klgr.-mot 
is elérték. 

Nagyobb a súly különbözet az egy éves anyák 
kőit, amennyiben a kereaztezettek átlag 84 klgr. ot, 
a rackák p?dlg csak 30 klgr. ot nyomtak fejenklnt 
sőt volt oly frlt-|-rnckB  keresatezésü felvér,  me'y már 
a 40 kgr. élőtulyt ia elérte. 

A fejős  friz  keresztezésü anyák átlagos élősúlya 
38'4 kgr. volt, mig a tisztavérben tenyésztett racka 
anyák átlag caak 34 9 kgr.-ot nyomtak. 

A gyapjú. A fríz  juh, erőteljes oaaló gyapjúi ad, 
ami sokkal értékesebb a rackáénál, mivel Bókkal több 
közte az u. n. pehely-Bzál. 

A fríz+racka  kereBBtenések nemcaak minőségileg, 
da mennyiségileg ÍB fölényben  v«nnak a tlfzta  racká-
val Bzemben. 

Az átlagos gyopiu bozam a tiszta r&ckákoál volt 
1'88 kgr., mig a friz-j-racka  keresztezések 2 12 kgr. 

Breanóbánya vidéke, ahol ezen keresatezések 
történtek, a ml csiki vidékünknél zordabb, hidegebb, 
magasabban fekvő  hegyei vannak. Ha ott a kereszte 
aések jól beváltak, kérdés miért ne válhatnának be 
ná'uik is? 

Takarmányozás, gondozás teljesen aaonoB volt a 
rackákéval, együtt éltek. Amíg a bó leesett legeitek, 
télen Is egyforma  volt a takarmány, erdei széna és 
saalma. 

Szőke  Mihály. 

Nem gyermek Ön! 
Mart tudja, hogy a bizalmat iS szaktudást 

mtrél-holnapra nem lehet megszerezni! H a 

R Á P I Ó T 
• l y a a e é g & é l T e g y e m * a k e l 
a t e s t i e k k e l sea&e&keaaek t a t 

HOL? 
VÉCSEY és BIRÓ 

„Rádió-Techaica", Merourea - Oiuo 
a PbiltBa* Stamdaxde 
ttateeai, @elaafefia 

Osikmegyei képviseletnél. 

A csMosi (Racnl) Mely asszony Colban. 
A nyáron Fdlsőolaszország élénk éa azt-p városá-

ban, Comóban feleségemmel  együtt barangoltunk az 
uccakon Beszelgatésünkre kivált a tömegből egy idő-
sebb a'B:ony és tárl karokkal felénk  tartva össze-
vissza ölelt mindkettőnket. Saupnra szavakkal elmon-
dotta, hogy ó a kedves magyar szavakra lett fliye'mes 
éa nem ia hiszi, hogy mi nem volnánk székelyek, mert 
éppen olyan aaavunk járása van, mint az ó faluja-
oeiieknek Csikrákoson. Öröme határtalan volt, mikor 
megtudta, hogy ml la éppen a Hargltaaljából valók 
vagyunk éa mi Bem tudjuk leszokni a székely szót. 

Hamarosan összebarátkoztunk ÓB ősi Bzékely szo-
kás szerint megismertettük egymással családfánkat. 

Az élénk és jómozgátu Bzékely asszony elmon-
dotta, hogy ő a rakosl Dobos-családból való. Ezelőtt 
negyven fcvvel  Ismerkedett meg baraber urával, ki 
BZámoB OIBBZ hocfi.árBával  együtt O aszországból jött 
a cslkl körvatut építéséhez. Az Ismeretségből aaerelem, 
a szerelemből pedig bázaBBég lett. — ö mint fiatal 
asszony elkísérte férjét  Csehországba és Horvátországba 
ahol térje állandóan vasutakat épített. Két leánya van, 
akik Comóban férjhez  mentek. Férje elhalt és ő a sok 
vándorlás után Comóban teltpedett le. 

Megtudtuk aat IB az asszony beszédéből, hogy a 
világháború előtt látogatóba hazajött CsikrákoBra (R »cui) 
de a bir ok, az „ósi juB* miatt testvéreivel összekülön-
bözött éB most nem érintkezik rákosl családjával. (A 
birtok miatt az őBBzekülönbÖBés ósi saékely szokás) 

HJBPZBB és mindhármunkra kelleme» hesié'getés 
után feividu'va  vállunk el egymástól. 0 üdvözletét 
kü'dötte a csíkiaknak, amit ezennel átBdok. É • pedg 
elválásunk után elgocdoltfem,  hogy mily erőa éa meleg 
a Bzékelyek szeretete a drága szülőföld  és egymáü 
iránt. Különösen akkor, ba BsülóföldjUktől  vagy egy-
mástól elszakadnak. És ha ez a szeretet és ha ez a 
rendkívül erőa összetartás megvan, amil itt Magyar-
országon is tizenöt év óta nap-nap után látok és ta-
pasztalok, miért van az, hogy otthon hitványul bujto-
gatnak egymás ellen, sőt ha lebet megeszik vagy 
legalább is halálra bicskázzák eg>máatl? 

Tusnádi  Eltbes  Gyula dr. 

Veszek két darab szobafútö  érokályhét, 
Rendi Mibály hentes és mészáros, 
Csíkszereda (Merourea-Oino.) 
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„Román hang a Székelyföldről." 
1 yen címmel Indu't nem régiben egy román lap 

a szomszédos Udvarbei) mgye (Odorbeiu) székhelyén. 
Tanárember Írja, kinek főfoglalkozása  a politika s csak 
mellékesen üsl a népnevelést. Jobban mosdva a népne-
velés volna a megélhetési forrás,  az újságírás pedig a 
karter lépcsője. Da ea nem tartozik ránk. 8 nem tar-
tozott ránk annak a sovén hangnak aa elbírálása sem, 
amellyel az uj sajtóorgánum a gyűlölködés szolgálatába 
állott. Nem kutattuk, bogy meggyőződét), vagy más 
anysgl érdek vezetl-e ezoj az u'on. Nem törődtünk 
vele, ha a mai lü'ekedéBben egy emberrel több lépett 
arra az útra, amely legkedvezőbb helyzetet blzio'it a 
mai politikai helyzet kiaknázására. Mindaddig nem 
Bzóltunk bele Dobrota ur sajtóténykedéaelbe, mig el 
nem dobta a sulykot. 

Ezúttal azt is megértük. 
Mussolini beszédje megérlelte 

benna IB a kifakadni  akaró dühöt B azt kl la önti a 
te e együttélő magyarságra. A cikk hangjából kl érzik 
a nép'.anltó. Megn«dpálcázza Mussolinit, 
mint a rosBz gyermekeket szokáB. 

B közben eldicsekszik azzal, hogy ó IB ott 
volt a magyar hadsereg olaazverő hő jelnek sorában. 
Sőt az Is lehet, hogy éppen olyan jó magyar volt akkor, 
mint amilyen jó román mostan és éppen olyan élvezet-
tel kaszabolta az olaszt a magyer ügy érdekében, mint 
amilyen erői yel követeli 
az uj karrlér kiverekedését . Mert so-
kan vannak ma ilyen dobroták, kik céljuk elérésire 
nem azt az utat választják, amely lelkilsmeretvlzsgála-
tot ls követel. Csak azok tudnak olyan könnyen máglya-
hilálr* it-ilni embermilliókat, klkbői ez a lelki tulajdon-
ság hiányzik. Mi nem IB vesszük ezt a cikket olyas 
zokon Dibrata úrtól Tudjm, hojry elegen vannak még 
snélEŐ-iégaB elveket valio fajtársai  között Ib olyocok kik 
p'rulva olvasták a sorokht, melyeket csak a paplr Isted 
türelme volt képes elvlgelni. 

Di ha már m -gemMteltük Dnbrala urat, a po'il!-
kus uj'ágirót, beszelnünk kell D >bro.a úrral, a tímár-
ral is. Lţpjân.tk máB k he'y=n a szemt«'en«égí-t rój» fel 
magyar erényül egy Chlrovici nevü írunkatárs. H)jy a 
Chirovlcl név mennyire román eredetű, annak elemzé-
sét Dobrota nrra bízzuk, hlsszen szakmájába vág a 
névelemzés. Mi csak arra akarunk kitérni, hngy ez a 
Calrov'ci névvel rendelkező fjjteoretikus  a magyar 
történelem al»DOs iemeratérő1 tvsz tannsáirot Eáru'ja 
nei-.ilnV, br.gi Z iml horvát, Kos u h tót Mátyás kirA'v 
pedig roma:) vol.. Nos, ez mird Uhet igaz, d* a m:gy.r 
történelem m'ei-< mind eldiĉ ekrdik e hősekkel. D ) 
vájjon kedves Dobrate—Chirovxi urak, FZ udvarhelyi 
(ndorhei) gimnáziumban n«m önök tanítják-e ac ifjúsá-
got arr», boty a román költészet fejedelme  Etnlneícu 
Itn'oovxi M hail volt s a latinos fe.'ujulást,  emely a 
mai román nyelv kiépülését elindította, Sami. Mlcu-
K ein iodi otta be. Nem ÍB szóluok a görög Koganiceanu 
ról, akinek ma in egész o'dalokat szentelnek a román 
lapok s tuég kevésbbé említjük Carnl 
D .silát, az olasz katonaorvos, kl a bukaresti orvcsi 
«gyetem alapi:ója volt a az ugyancsak olasz Ricettieket, 
Luigl Cizzavlllant, kiknek mind vezető szerepük vo t 
a mai román szellemi f8  államélet kialaku ásában. S 
mindezek m'gmiradtak jó románoknak és zenki sem 
vlta'jt el Btá-m ẑisukat, miu'án egész életük munká-
ját a román ügynek szenteltek. Nem ütődik meg ez»n 
senki, mart hiszen mind jn nemzet történetében előfor-
dulnak ilyen Idegen származású nagyságok s azoknak 
a felem'agetéBável  csak ilyen kellemetlen csapdába 
kerül az ember, mint most Dobrata ur ls, kire nézve 
ez annál kellemetlenebb, mert ön tanár ÓB öa tanítja 
mindezt kis román nebulóknak, hogy büszkeséggel gon-
doljanak hazájuk történelmére. 

S ugyanakkor megtanítja ön óket arra is. hogy a 
Z'ínyiek és Kossuthok unokája, kivel az ön tanltvanyai 
együtt játszadoznak, üldözési érdemel pusztán 
azért, msrt földrajzi  elhelyezkedése az ön kdzelébo 
aodorta 

Egész biz-
tos, bogy lesznek az ön tanítványai között, kik fogoak 
harcolni itt is, ott ls az Idaálnak bilt eszme érdikében, 
de ha rájönnek arra, hogy an egész ctupái 
azért volt, mert ön lelkiismeretlenül tanította ókei 
gyermekkorukban, akkor elátkozzák még halóporában 
ia. Nagyon szépen kérjük tehát Dobrota ur és társait, 
hogy szívlelj ék mag a dolgot és hagyjanak fel  e hang-
gal. Hi már ugy akarta a sors, hogy együtt kell élnünk, 
éljünk bakében, mart a békés alkotó munka többre 
veset, mint a féltéglás  gyllölködéa. 

I
Momir t i r t imrt inmnim^fwwwwwwH 

^ V k H 

MODELL KALAPOK 8 
tli naponként nj fonnák  oloaó fi 
árban, í i f l M l n l n l l f l n l i  ^ 

VKNCZBL T A N Á R N É N Á L 
Diruat t késaOlnek mimdea-
amfl  lől kalapok eiafeeadft 
anyag honaáadáJával. Kdapak 
Italakltáaa a legrövidebb idő alatt. 

Mercurea-Oiuc, I. G. Bratlaan (aimná-
•loxn)-nooa 111. aa^ a Sörháa Uialébaz. 

Uri  lakát,  mely áll  5 szoba, konyha, fürdőszoba 
ét mellékhelyiségekből,  elkőltőzkődit  miatt 
kiadó,  Cim a kiadóhivatalban.  1—3 
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Milyen okmányokat kell ellátni repülőéinél. 
A Nemzeti Aviatikai alap tijékoztaté rendelete. 

A Nemzeti Aviatikai Alap köapontl bisottsága oj 
utasításokat kBldStt a kerületi ellenőíelnek, melyekbe, 
felsorolja  a repülőbélyeg köteles okmányokat és kőalL 
bogy milyen siempontokból kell aa ellenőraéat fog* 
natosltani. A bélyegköteles okmányok: 
x 1- K'aérő-Jegyaékek, melyek bltel eladásoknál aa 
áru klâ raaére éa eladására saolgálnak, 2-10 lejes 
rtpillóbélyeg illeték alá esnek, még abban aa eaetben 
is ha később az áruról szabályszerűen felbélyegzett 
számlát állítanak kl. 

2. Petréleumtermékek napi és heti elssámolásá-
nak belyegkötelezettségét Írja elé és 2—10 lejea Ille-
ték alá vonja az olyan számla másolatokat, melyek aa 
árut kísérik. 

8. Ejy bank által máa bankokra kiállított flietésl 
meghagyásokra 2 lejea repUióbélyeg alkalmaaacdé. 

4. Rendelési bonok bármilyen néven nevezik ls 
2-10 lejes Illeték alá esnek. 

6. Kőtlevelek, megállapodások, bármily néven 
nevezik ls, melyek által áiu adás-vétele létrejön, tehát 
minden adás-vételi megállapodás 2—10 lejes bélyeggel 
látandó el. 

6. CAM cikkek eladásával foglalkozó  dohány-
árudák cégtáblái és reklámjai ssabályBsertten illetéke-
sendék. 

7 Ugyanez a rendelkezés vonatkozik az újságok 
reklámjaira is, kivéve amelyek a lap tartalmát közlik. 

8 Turisztikai vállalkozások, amelyek csoportos 
utazásokat rendesnek, kötelesek ssabályszerOen bélyeg-
gel ellátott jegyeket kiadni. 

9. Megrendelő lap, amennvlben megrendelő által 
elfogadtatott,  Illetve aláíratott, 2—10 lejes bélyeggel 
látandó el. 

Bankoknál: értékek, váltók 2 lej flx,  nyugták, 
mindennemU összegekről ssóló kimutatások, vlaszlesiá 
mitolási elszámolások (2 lej), értékpapír kimutatások 
- —10) lej, illetve olyan okmányok, melyek 2 pro 
mtlle fiskális  bélyeg rovandó, 1 pro mille repülőbélyeg-
gel látandó el, szeraődések 2 lej fix  és 1 pro mille, 
az előirt könyvek, tisztviselői Btatok, fizetési  listák, 
utalványok, folyószámla  kivonatok 2—10 lej. 

Ipari vállalatoknál: könyvek,  vétel-eladási meg-
állapodások, áruszállítási bonok és Jegyzékek, Baálli-

— Szikla zuhanás a gyergyói vonalon. A 
Bsentdomokoa és Marosfő  (MureB-isvorc) közötti vasúti 
Bzikaszon az eső miatt meglasult talaj könnyen vég-
zetessé válható szerencsétlenséget okozott. — Mikor 
ugyanis a 4556 saámu tehervonat ott elhaladt, egy 
körülbelül 4—6 toana sulyu szikladarab levált és a 
pályatestre lezuhant. A mozdony megBérlllt és a teher-
vonat négy kocsija kisiklott, de emberéletben a jelen-
tések szerint nem esett kár. 

— Halaloaas. özv. Kóka undráené ssUl. Salló 
Katalin, 66 éves koriban, folyó  évi november hó 16 áo 
meghalt Zsögödön (Jigodlnon.) 

— Elvitte a lefoglalt  tárgyakat. Fejér J «nos 
gylmesbflkki  (<hlmeefageti)  kereskedőnél a végrehajtó 
lefoglalta  a csűrben levő Bsénát éa a csűr ajtaját lepe-
csételte. Kösben nem vette éazre, hogy a csűrnek 
hátáé kijárata ia van a Így aa lepecaételetlenűl maradt. 
Mire aztán az árverésre került volna a Bor, a Bséna a 
csűrből eltűnt. A biróság most Fejér Jánost a lefog-
lalt tárgyak eltüntetéséért egy hónapi fogbásra  Ítélte. 

— Viisgaiat a feiosiki  erdöhivatalnal. A 
felcslkl  erdőhivatalnál napok óta tartó vissgálat folyik. 
A vizsgálatot Ionescu erdészeti veaérfelttgyelő  vezeti 
s annak eredményéről egyelőre semmi hivatalos jelen-
tÓBt nem adtak kL 

— Feljelentették a somlyói (snmalenl) es-
perest. As újonnan megválasatott Gal Tamáa somlyől 
(dumuleui) róm. kath. esperes most végzi ismerkedő 
latogatáaát híveinél. Ez alkalommal Csomortánba (Sol-
meni) ls ellátogatott, ahol Portik Albin iakolal igazgató 
fe!jelentelte,  bogy a látogatásai alkalmával az állami 
iskola ellen Izgatott Eaael egyidejűleg Dávid Antal és 
özv. Erőss Jóssefné  csomortánl (solmeni) lakósok blrtok-
háboritásért feljelentették  Portik Igasgatót, mert az az 
Iskolával saomsaédos birtokaikból klaebb területeket 
levágott azon a elmen, hogy aaok aa lskoláhos tartoznak. 

— Hegint gyilkolt a bioaka. Ennek a hétnek 
is megvan a maga ssomoru blckás gyilkosága. Kató 
JózBef  Józsefé  jenőfalvi  (incul) legény valami leány-
ügyből kifolyólag  öassessóJalkoaott Karda Károly nevű 
legénytársával. A vita hevében Kató ugy meg szúrta 
Kardái, hogy aa azonnal meghalt. A gyilkos legényt 
letartóstatták  éB átadták aa ügyészségnek. 

— Elitélt bioakaaó. Sándor György ssenttamáal 
(tomeat<) legany bicskával többször megsebesítette Tö-
rök Jánost Hárem hón» pl elaárásra és eaer lej péns-
bttntetéfiis  Ítélték. 

C S I K I L A P O K 
tásl lapok, pénafelvétell  nyugták, tlsztvíselól listák, 
cégtábla. 

Gyógyszertáraknál: vénykönyv, Btatok, Illatszerek, 
cégtáblák és kereskedelmi könyvek. 

Előadásoknál: belépőjegyek, ssabadjegyek, vetí-
tett reklámok, plakátok, függöny  reklám. 

Jutalékos ügynököknél: bizományi árussámlák, 
vétel eladási ellsmervények, nyugták, Btatok, könyvek, 
költségkimutatások. 

Termenykereskedőknél: vásárlási kimutatások és 
számlák, vétel-eladási szerződések, átadási éa atveteli 
ellsmervények, Btatok, nyugták és könyvek. 

kedelmi-ó»4parKSmara közleményéi. 
— No. 2496/1936. A ministerul muncii 70429/1936. 

sa. Iratában kósll, hogy as érdekeit vállalatokat több 
Ízben figyelmeztette,  hogy külföldi  állampolgár speciá-
lis munkások behosatalára engedélyt csak asesetben 
ad, hogyha a vállalatok a külföldi  speciáliBtB munkás 
mellett az engedélyezett Idő alatt román munkásokat 
tanítanak be, kik aztán helyettesíteni fogják  a spi ciá-
listábat Mlutác ezt aa érdekelt vállalatok nem tar-
tották be, a ministerul muncii esentul Bzlgoruan meg-
követeli, hogy aa engedélyezés végett hozzá intézett 
kérésben pontosan legyen feltüttetve  egyéb indoiok 
mellett a román munkátok neve, akik a specialisták 
mellett vannak alkalmaBva, a foglalkozás  ktadetenek 
Időpontja éB a szükséges Időtartam a foglalkozás  meg-
felelő  elBajátltásáhos. A bejelentett adatokat ellenőrizni 
fogják  a minist«rul muocll sservei, hasonlóképpen azt 
ls, bogy mióta vannak aikalmasásbaniaz idegen állam-
polgárok, akiknek részére BB engtdelyt kértek. 

— No 2502/1936. Kereskedelmi összeköttetést 
keres a követkeső ceg : I. B inacci & Cia Ltda, Buanos-
Alres, Calle F.or da 32, fUrész-áru  es préselt parafia 
exportőrökkel. 

— No. 2498/1936. N nuetkösl kiállítás Ankarában 
1937. január 16-tól febr.  16 ig, szénnel táplálható tüze-
lési spirálosokból. 

— Ni. 2575/1936. A kamarák szövetségétől ka 
pott értesítés szerint a Tuniszi kiskereskedők szindi-
kátusa szakmánként szervezkedett meg, minden keres-
kedelmi ágban speciális ügynökökkel, kiknek minddn 
lehetőségük megvan arra, hogy román ipari terméke-
ket helyezzenek el az ottani piacon. 

— Az össaes nyomtatványokra repillöbélye-
get kell ragasatani. A pénzügyminiszter rendelete 
szerint most már minden jegyzékre, szállítási levélre, 
megrendelő-lapra, általában az összes nyomtatványokra, 
amelyeket kereskedők, vállalatok, vagy Iparosok hasa-
aálnak, repülőbélyeget kell ragasatani. A repülóbólyeg 
tlseser lejes öaszegig 2 lej, 50 eaer lejig 3 lej, 60 ezer 
lejtői 200 ezer lejig 4 lej és 200 ezer lejtől feljebb 
pedig 10 lej. 

A „CORSO" férfi-  és nöi-fodrászat 
karácsonyi ajándéka 
a n. é. k ő z O n s é g n e k 

1836 évi deoember hó 1—31-ig beaárólag. 

Örökhullám Lei 225 Dauerwelle 
a világ márkájú 

1936 Typusu Wella-góppel, 
amely örökhallámért (Dauerwelle) 
6 - 0 h a v i g a r a n c i á t vállalok. 

DAUERWELLE: 
saaksserü keaelés olaj pakolással. 

SsiveB pártfogásukat  kérve kiváló tisztelettel: 

BARTHA  GÉZA, 
a „Gorso" fodrászat tulajdonosa. 

A „ C O R S O " 8® 
FÉRFI- É8 Nöl FODRÁSZAT 

KARÁCSONYI 
m AJÁNDÉKA. 

l i i l l . 

) KÜLÖNFÉLÉK. 
/ — Kitüntetés. FarogB Viktort városunk polgár-
mesterét a Román CBillagrend tiszti fokoaatával  tUn-
ntték kl. Az értékes kitüntetés szorgalmas, munkás 
detet jutalmaz, akinek városunk fejlesatése  kerüli 
jrdemel különösen minden elismerésre saámottart-
hatnak. 

— Polgár bál: november hó 28-án. Váro-
sunk pogársága 1936 évi november hó 28 án este a 
Közbirtokosság székházában rendeal meg évenkénti 
BBokáaos Katalin-bálját, amelyre ezúton 1b meghívja 
városunknak és vidékének közönBégét. A Katalin-est 
nrtwrer érdekében BzéleBkörü rendező bizottság műkö-
dik közre, amely hangulatos, kedves ssórakozáat blz-
toslt a polgár bál közönségének. 

— Templom-ssentelés. November hé 29-én 
délelőtt 9 órakor ttnnepelyeB keretek között Bzentellk 
fel  a CslkBzentkirály (Sancraieni) községben moat fel-
épített görög kathollkus templomot 

— Meghalt Dr. Hiraohler Jóasef  prelatua-
Dr. Hlrscbler Jóssef  volt kolozsvári (Ciuj) plébános, 
prelátus november hó 17-én meghalt. Dr. Hirschler 
prelátus egész Erdély (Ardeal) közvéleményének szemé-
ben alkotó teremtő ériékü ember volt, akinek nevéhez 
a nagy hivatásokat betöltő katolikus intézmények egész 
sokasága fűződik.  É etét aa önfeláldozó  munka jellemzi, 
amely gazdag volt eredményekben. Egy kolozsvári (ciujt) 
újság ugy írja, hogy halálát nem az utóbbi években 
elhatalmasodó betegsége Idézte elő, hanem aa az 
embertelen hajasa, amelyben aa utóbbi időben része 
volt. Elvették tőle a plébánost ssékét s lassan üldözött 
lett abban a városban, amelyben negyedszázadnál to-
vább dolgozott Hirschler prelátust soz támadás érte a 
holland kölcaön miatt ÍB, amely szintén hozzájárult 
egészségi állapotának megrenditeséhes. — Megdöbbentő 
azt tudni, hogy egy olyan munkáaéleiü, tevekeny szel-
lemű, minden Idejét alkotó munkában (öltött főpapnak, 
mint Dr. Hirschler prelátus, egéBZ életét megkeserítő 
rosszindulattal kellett küzdenie, mindaddig, amig a 
halál most megváltotta attól a nehéa lelki BzenvedéB-
lől 1B, amelyet aa emberek hálátlansága okozott 

— Kalfés  József  szombaton este (november 
hó 21 ón) az ipartestületi  vendéglő  összes helyi-
ségeiben tombolával  egybekötött  nagy disznótoros 
estet  rendez, amelyre szívesen  látja  a közönséget. 

— Felmentették a kommnnlatasággal va-
dolt munkást. Megemlékeztünk arról a nagyarányú 
letartóztatásról, melyet a megyebeli rendfenntartó  kö-
zegek a szovjet kikiáltásának évfordulója  alkalmából 
foganatosítottak.  A letartóztatottakat a helyi ügyéBsség 
rövid időn belül szabadlábra helyeate Lsonte Mihály 
madéfalvi  (petruraresi) vasúti munkás kivételével, ki 
ellen a Maraescu törvény alapján gyorsított eljárással 
a napokban hoztak Ítéletet. A biróság Leonte Mihályt 
a terhére rótt államellenes bűncselekmény elkövetóse-
ben nem találta bűnösnek és a kellő bizonyítékok hi-
ányában felmentő  Ítéletet hozott. 

— Megjelent aa .Iskola". Az egyetlen peda-
gógiai folyóirat  gazdag tartalommal a napokban hagyta 
el a Bajtót Nevelői körökben az „Iskola* megjeleneae 
mindig esemény. A már késs illusztrált könyvszámba 
menő lzléseB kiállítású nevelésügyi lap beosstása ket-
tős : első réssé nevelésüggyel, a második része népne-
veléBSel foglalkozik.  Jelentős és fontos  a gyakorlati 
életet célzó mellékletanyaga is. Aa elsőrésa alcímei: 
Nevelésoktatás; Hjgyan tanitsuuk?; Szülők iskolája; 
Nyelvünk és kulturánk; Kisebb köalemények; Könyv 
éa folyóirat  ssemle; H.rek. A második rasz alcímei: 
Cikkek, Előadások, Mellékletek. A gazdag tartalom az 
idén még 2 rovattal bővült: a kéztmunkataniláa és a 
tudod-e rovatokkal. Az iBkola 1936—37 évi első szá-
mának jelentősebb cikkel: Márton Aron: Krisztus éa a 
falu,  Drozdy Gyula: Modern nevelée, modern iakola, 
Dobos László: A tanulók újságolvasása, Puskás Lajos: 
A strázsaság éa caerkéBzet kisebbségi életünkben, Pál-
deák Aron: As élet irása, Csiky János dr.: Egészség-
védelem a falusi  Iskolákban, Cser Janoa dr.: A gyer-
mek megismerése, Venczel József:  a magyar öniBme-
ret utja, Paál Elek: Egyszeregy tanítás. A népnevelő 
előadások elmei: Bolond Istók, Vedekeaés a fertőző 
gyermekbetegségek ellen, Julián barát, A gazda Bsám-
vitele, Ne öljl, A Szovjet európai utja, Székely kereszt-
öltéses hímzések stb. — A minden érdeklődést meg-
érdemlő folyóiratot  sseretettel ajánljuk olvasóink figyel-
mébe ; évenkint négy kettÓB-Bzámban jelenik meg. Elő-
flaetésl  ára évi 160 lej. Megrendelhető aa Iskola kiadó-
hivatalánál : Kolozsvár (Ciuj), Strada Kogalniceanu 7. 

— Tüa György ósaentmiklAaon (Gheorgheni) 
özv.Kámenes Valda Józsefné  gyergyéasenimiklóal lakos 
csűre kigyulladt A tűz átterjedi a szomaaédoB Lukáca 
Ferenc csűrére ls és mire a tűzoltók klérkeatek, mind-
két épület porráégett. A rendőrség beindította a nyo-
mozást a tüa okának Udailtâstee. 

„Schmollpasta" vegyésze, 
aki a világhírű „SCHMOLLPASTAu-t olyannyira tökéletesítette, bogy a cipők nemcsak a lakkbőrhöz, hasonlóan 

t fénylenek,  hanem vizhatatlanná is válnak. Takarékos háziasszonyok „SCHMOLLPASTAu-val ápolják nemcsak a 
A cipőket, hanem a bőröndöket, kézitáskákat, irattáskákat és az összes bőrbutorokat ÍB. A tanulók as aktatáskákat, 

J a söffórök  az autókat ia, a kocsisok a lószerszámot szintén „SCHMOLLPASTAu-val tisztitják. 

A „ S C H M O L L P A S T A " a l ó ' ? o r v o s s á g a . 
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— A királyi kihallgatások nj rendje. Legfelsőbb  pa-
rancara az ad vari marBall a következő rendet állapította meg 
a királyi kihallgatásokban : 1. November hó 15-tól kezdődőleg 
a kéréseket kihallgatás elnyerésére a marsalli hlvatalbi kell 
küldeni. Ha 30 nap alatt különböző okokból nem engedélyez-
tetik a kihallgatás, a kérést, ha az Indok még időszerű, meg 
kall ujltanl. 2. A kormány tagjai, a vezérkari ióntik, a bron-
restl hadtaat parancsnoka, a oaendóraég vezérfelQgyelője,  a 
rendőrség vezérigazgatója, a főváros  ren dór prefektusa,  a szol-
gálatos szárnysegédnél telefonon  jelentik a kéréat. 3 A dlp-
lomáolal testület tagjai kérésüket a szertartásmester utján 
küldik. 

— Hirdetmény. A Társadalombiztosítás egységesítő 
törvényszabályzatának 91. g.-ára való hivatkozással, köztudo-
másra hozzak, hogy a mnnka»dók házt oselédelket bejelenteni 
köteleaek. Evégből a osalédtartó gazdák ugy a munkába való 
belépést, mint kilépést az erre a célra készített minta űrlapok 
felhasználása  mellett jelentik be, mely nyomtatványok rgy a 
Táraadalomblztoaltő helyt pénztáránál, mint a pénztári k'ren-
deltségeknél, nemkülönben az Összes dohánytőzsdékben dara-
bonként 1 lej lefizetése  ellenében beszerezhetik. A cselédtartó 
gazdák alkalmazottaiktól — megfelelő  besorozása osztályzatok 
azerint — kö'elesek a fél  tagsági dijat levonni, az erre a oélra 
nyomtatott blztoaltáal bélyegeket esedékeaaégük napján a tag-
könyveoskébe beilleszteni, a tagkönyveoskéket megőrizni, a 
pénztári közegeknek az ellenőrzések alkalmával felmutatni  a 
minden költségvetési év végén (máralus hó 31-én) az érvényét 
veaztett tagkönyveoskének beoBeréléae Iránt Intézkedni. Mind-
azok, kik a lentebb megnevezett törvényt figyelmen  klvQl hagy-
ják, kihágást követnek el a a törvény 103 a annak következő 
§.-al értelmében büntettetnek. Betegaegélyző Igazgatósága. 

— Klekereakedők kötelesek könyvet veaetni. Kap-
tuk a Ministerul Finanţelor, Dlreotlnnea Timbrnlnl rendeletét, 
melyben kötelezi a kiskereskedőket éa kisiparosokat a bélyeg-
törvény 75 szakaaza alapján lebélyegzett pénztári napló ós 
leltári könyvet vezessenek. — Elrendelte ezen könyvek veze-
tését és ezeknek a pénzügyi közegek által szigorú ellenőrzését. 
Az uj könyvelési rendelet egyben hatálytalanította azon régi 
rendeletet, mely azerint a Legea Contxlbaţ unllor Dheote (adó-
törvény) 108 szakasza alapján, azok akik oifra  dejafacere  12, g. 
azerint kiskereskedők és kisiparosoknak nyilváníttattak, ha nom 
vezetnek könyveket nem büntetendők. Felhívjuk a kartársak 
figyelmét,  hogy mindenki veaesse a lenti két könyvet éa szám-
lájukat a bélyegtőrvény alapján Borrendbe számozva, dosárba 
tartaák. Ellenőrző közegek részé* e mindenkor ugy a könyve-
ket, mint a számlákat be tudják matatni. Azon kereskedők, 
akik ezen rendeletnek nem tesznek eleget évi adójak egy 
negyedévvel lesznek büntetve. 

Ssép asszonyok hil b aratja a LYSOFORM I 
Használjon vaiódl LYSOFORM ot, hogy megszabadul-
jon az örökös félelemtől,  a rettegett következmények-
től, hogy védekezhessen a kellemetlen meglepetések 
ellen, akadályozza meg a fertőzést,  a baktériumok, a 
nem kívánatos csirák megtelepedését. Nyugtassa meg 
macát rendszeres és idejében alka'mizott valódi 
LYSOFORM-Jhlitésekkel. A blzt03 hátátu és megbíz-
ható LYSOFORM csak zárt üvegben valódi, k mérve 
nem kapható. 2—3 

— Közaönetnyilvanitáz. Csth István és csa-
ládja ezúton mond hálás köszönetet mindazon ismerő-
seinek, jóbarátainak, akik édesanyjának özv. Cseh 
Gyulánénak halálával ért gyászában részvétükkel, 
együttérzésükkel felkeresték. 

— DIRECŢIUNEA SOC. VÂNĂTORILOR din M.-CIUT 
aduce la ounoştinţft  membrilor armatoarele hotârlrl: 1. Goană 
se poate aranja namal In grape de cel pnţln 5 membri (fără 
paznlo) din ce caaza grupele ae vor oontitol şl se vor ananţa 
caasleralat. 2. Goană se poate aranja pe nn terltorla namal 
odatâ In deoarsnl de 2 săptămâni fi  numai oonf  planului o? 
se află  la oasslernl. 3 Goane se va anunţa oasslerulal şl se va 
lnsorle personal de către condacătoral g-upei tn planai. 4. 
Fiecare grapă poate aranja s&ptăm&nal namal 2 goane pe oarl 
le poate ananta odată. Anunţarea ae fa-e  ou oel mnlt 48 ore 
dar oel pnţln 24 ore Înainta 5. La vânătoare Intlmpletoare la 
răpitoare na se poate Împuţea vânat mlo, dacă Insă s-ar 
impasca atunol goană se socoteşte oa goana regulată şl trebuie 
să fie  anunţată ulterior în termen de 24 ore. Nereapeotarca 
hotărlrllor de mat ana aa oonseolnţa de esclndere din soole-
tate. Direcţiunea. 

— A CSÍKSZEREDAI VADÁSZTÁRSASÁG IGAZGA-
TÓSÁGA tudomására hoza az össaes tagoknak a kö?etkf>zö 
határozatait : 1. Hajtóvadászalok csak legkevesebb 5 tagból 
álló csoportokban, (vadőr nom vadász) tar hatók. A osoportok 
ez okból alakuljanak és jelentessenek be a pénztárnoknál. 2. 
A hajtások csak a pénztáritoknál felfektetett  terUletl kimuta-
tásban megál'apltott területeken rendeztethetnek és egy te; Il-
let 2 hetenként csak egyszer hujtható. 3. A hajtások >z egyes 
osoportok vezetői által személyesen bejelentendSk és a kimu-
tatásba beirandók legfeljebb  48 ólával és legkevesebb 24 órá-
val előbb. 4 Hatesklnt egy csoport csak 2 htjtóvadászatot 
tarthat éa ezeket fenti  határidőben egyszerre ls bejelentheti. 
5. Ragadozókra rendezett „rögtönzött" vadászatokon apró vad 
nem lőhető, ha pedig Ilyen lövődött, Igy rendes hajtásnak 
számit és atólag24 órán belül hejelentendő Fenti határozatok 
be nem tartása maga ntán vonja az egyesQletből való kizárást 

Az Igazgatóság. 
— Öngyilkos legény. Balázs József  16 eszten-

dős káBZoni (ciBiri) legény a Boriska híváson legeltette 
juhait. A napokban átlőtt f  jjel találták meg erdei 
kalylbájában. Mellette egy betöltött ta'ojafegyv*  r fe-
küdt, melyből egy golyó hlánjzott. A sznkér;ók véle-
ménye Bzerint a legéry öngyilkosságot követett el, 
melynek okát a csendőrség kutatja. 

— Lopások. A mad falvl  (patrurareti) állomás 
ról nagyobb mennyiségű használt eint lep'ak. A csen-
dőrség a tetteseket le ls tartóztatta Pater Ferenc és 
Péter Oábor esteséi (c'.ceui) legények személyében, 
kiket átadtak az ügyészségnek. 

— Csorba András kllyénfalvl  (cbilenl) lakos a 
padláson keresztül bthatolt O -rgely F> reoc éB Barbu 
György gazdáknak az erdőben levő házaiba s ocnan 
számos dolgot ellopott. Átadták aa ügyészségnek. 

— Sándor Demeter helybeli kőbánvattunkás ez 
év augusztus 3 án a Miklós Andrisné (Dombon L'.na) 
korcsmájában Ivott. Távozáskor magával vitt egy meg-
őrzésre ott hagyott c omagot. A blrÓBág 4 hónapi el-
nárásra Ítélte. 

— Börtönnel végződött a verekedés. Sin on 
János éB Kedves Jtnos sieo domokoBl (sandomlnlcl) 
legények összeverekedtek, melynek Borán K-dveB, Bi-
mont bátbasiurta. A bíróság K-dvest, mint kezdőmé 
nyezőt 6 hónapra, Simont pedig egy hónapi elzárásra 
Ítélte. 

— VeroVedáBÁrt e'ttélték Ho'ló Jinoi t6p'o 
cz-.l lat ós 1934 április hó 30 án reígel 5 .TaVor knró-
val megverte asemszédiát. Szabó J nost. kit 'opáísal 
gyanu^ott. A bíróság 5 rn.pl elzárásra rs 5C0 ej pénz 
büntetésre Ítélte. 

— Elitélt tolvaj. CBU'ak Albert rák oel (rncu'1) 
lakós állandóén lopkodta auomszldja Ftr'OC» A bért 
kerítését ö, n pi elzárásra Ítélték. 

— Szerencsétlenségek ahelyi kőbányákban. 
Andrá" D ims cslksz«ntinÍKlóst (ilco'esti) kőbánya raut' 
káa ballábát eltört *. Uránokkor Ke'emen Imre csicsól 
(clcu ) truikás a „Zullan* féle  kőbányában lábát törte. 
Mindkét munkást beszállították a helyi kórházba. 

— Hamis bélyegzőt gyártott. Gráncsa Lajos 
szentdomokosl (smdominlci) cigánykovács egy hamis 
'okolót készített, amit fáknak  a lebélyegzésére hasz-
nálnak. A csendőrség letartóztatta éB átadta az ügyész-
ségnek. 

— Tolvaj orelédleány. T. J 16 éves tekerő 
pataki (vale.aBtrlmbai) cselédleány behatolt T. peius 
Angéla odavaló latos házába éa onnan 800 lej képz 
pánzt és nagyobb mennyiségű rnhanemüt ellopott. Ki 
hallgatása alkalmával számom lopást bevnl'o'.t. amit iti 
he'yb?n követett el. A birósái; egy hónapi elzárásra 
ítélte, de kiskorúságára való tekintettel az ítéletek három 
évrj fa.fliggeszte'te. 

— Köaaönetnyllvánltáa. Mindazoknak, akik feledhetet-
len drága jó gyermekOnk Mancin-k halálával, mély fájdalmun-
kat enyhítették és virágokkal ravatalát elhalmozták, ugyfl  in-
tén a „Cs'kezeredal Leány-Club" hálás mrgemlékezését és a 
szíves részvété' örök hálával köszönjük. — László Domokos 
és neje Báidy Borbála, valamint. László Ibolya. 

— Nem kell bélyeg a kiflire  es a zsemlére. 
A hivatalos lapban m gj 'lent a tuzaértfkeeiiési  köz-
ponti hivatal azoa határozata, amely a f-hér  kenyérre 
es a luxus süteményre is elrendeli a kenysrbélyeg 
alkalmazását. A szövefhől  az a kellemes m ĝlepaté? 
világlik ki, hogy a k'fllre  éa a zsemlére nem Vell 
kenyérbélyeget ragasztani, amennjibi n azok su'ya a 
60 grammot n-m haladja m g. Az ui rendelet r̂tel 
m'ben n r̂a-csszinü kenyérbé'veg kerül a 250 ?r;m 
mos fchér  c'póra és zöld bélye a félkilós  f-  her cipóra. 
Kalács, tejes kentér vagy más febér  sütí'mécy, melyet 
magánháztartásban kénzittnek, de péknél süttetnek, 
nem bélyfgköteles.  Az nj rendelet szerint a krnyér-
b̂ 'yeg a'apja ezen'u' a kenyér Fu'va l< BZ. Pontosan 
meghatározták azonkívül, bozy a fekete  ken*.érn̂ l a 
kenyérsnly 70 százaléka, a fehér  kenyérnél pid!g 75°/o 
kell lisztből álljon. 

A kéz vas-érintése 
felnyitni  n»m elég, 
zároknak rengetegje 
védi a melegét. 
Lakatját ku'es se nyitja, 
hítalm-vs por födi. 
ragyog a pornii titta 
B kéz le nem törli. 
Ds ha rokon-szemeddel 
megállrz e'őite csak, 
leh I'et-rebbenéssel 
felnyílik  a lakat. 
S a szobából kiárad 
na Illat, a meleg 
S hiába is kívánod, 
E; nem eresztenek. 

Holló  Erdó. 
22say@« aaekâsaa a kaTaaea át. 
A havaBoV fiatalok,  Illák, 
ht-ou szürkül csak e<y egy csöpp szslid ház. 
A kbpaszkodó lomha ut felett, 
szekerünk ernyője hallgatva hintáz. 
K «rókáink nyomán, apró kövek 
utrá'nak szét. mint szép arany Bzsmecŝ ék, 
nnhol a száiados fjnyők  alatt 
árnyékok p'henne'.: fekete  menték. 
A:n̂ '-t oiy régi koemt Bzendareg. 
— O ifjusáf,  sok édss-éd ia emlék I... 
D< jaj, id-igen név van c^geréa. 
S a szekerünk ellőtte busán ellép. 

Holló  Ernő. 

Szerkesztői üzenetek. 
Egy katolikus saékely. Mintán a „A gondolat" cimü 

olkkQnkre küldött hozzászólása lopunk zárta ntán érkezett, igy 
jövő számunkban hozhatják. 

NYÍLT TÉR.*) 
Egy pár héttel ezelőtt elveszített téli kendőmet téves 

feltevésből  kiindulva Szakács Viktor éa Kováaa Lajos arakon 
köv teltem, anélkül, hegy őket szándékomban állott volna 
aértenl. a?egy eltnlajdontiásl szándékkal gyanaoltanl. Ellenben 
azt hittem, hogy a kendőt tréfából  eltüntettek s én ezért vol-
tam bátor kSvetelőleg aat kérni. — Tévedésemért eznton 1B 
boosánatot kérek. 

Cslkazent'.é'ek (Lelloenl), 1936 november hó 20. 
Bnrlán Jánoané. 

*) E rovat alatt költöttekért nem vállal feleHla-
aiget a Szerk. áa Kiadó 

Kiadó szoba. Szépen bútorozott szoba 
modern házban, a r. kath. fAgimnázium 
közeiében, deoember l töl kiadó. Oim a 
kiadóhivatalban. 

FÜRÉSZGYÁR fcoiopl.  berendezve OLCSÚN ELADÚ 
25 PH felBlabl!  motor , 
egy 24-ih t e l i ţ a te r és 
különböző körfűrészek. 

F R A N Z L E O N H A R D T 
Codlea, jud Braşov 

Épületes belsőség a Borviz-nooában: 2 szoba, 
kenyba, pinĉ  és mnllékhelylüégből álló lakás 
elad A. —Fjlvl'ágobitást ad Dávid Acdo' njuţ. 
vtn. számvevő. 1—3 

P ' la r lA Bratianu ucca 42. szám alatti 
CldUO. 1 üzlethelyiség, 2 szobi, konyha éB üö-

islá'ÓB belsősés el;d\ Ért.kezti a tuii.jdonosh?! 
v̂ gy a klidóhivatalban lehet. i_a 

Kiadó d c -mher hó 1-től a Mirasesti ucca 10. Bzám 
alatti ke;!rs h .z. 

Egy darab Pfaff  féle  gyártmányú varregep, el-
költözés miatt, olOBon eladó. Cim a mdó-
hivatnlh^n. 

Tisztelettel értesítjük városunk 
éB vidéke boifogyesz'.ó  közönsé-
gét, hogy s.került a termelőktől 
egy t'sztán kezelt kUküllőmentl 

9 FAJBOR-LERAKATOT 
€ biaományban léteaiteni, ahol 

viszonteladóknak, esküvőkre, 
VQI társaskirándulóknak már 5 liter 

vételnél 10 lej tő! felfelé  jó 
Zfcmatu  kükUllőmentl borokkal 
á lünk a közönség szolgálatára. 

1 V Á R O S I V E N D É G L Ő 
Merourea-Ciuo—Caikaaereda, 

fâ  I. G Duoa-uooa 51. szám alatt, 
ţgj Ugyanott használt, de jó álla-

pótban levő b o r o a h o r d ó k 
megvetetnek. 9-13 

FiUzerüslat berendezea olcsón eladó. Kozma 
Antal Ditruban (Ditrau—Ciuo) 3-4 

Eisórendú német gyártmányú 
uj Nauman varrógépek, 
kerekpárok 
és alkatrészek 
o'csó áron kaphatók 

Ujyanoti szakszerű javítások eszközöltetnek. 
Gibor Áron-fele  varrógépüzletben 

Merourea- Ciuo 
Octsviin B-irbit biz. 

i 
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ÉRTESÍTÉS. 
A aj. t. bölgyközönség tudomására hozom, bô y 

„LŐTTE" divatszalonomat 
áthelyeztem 

az Appotyi K'.roly-féle  üzlethelyla^gbí. (Köz-
vetlenül az Ipartestületi vendéglő mailel*.) 

Szíves pártfogáRt  kér: 

S á l S a t £ é l a . 
I C * Olosó árak éa pontoa kiszolgálás. 

W 
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£ Építkezésekhez m 
1 jó minőségű meszet 1 
E bármilyen mennyiségben, ked- a 
B vező faltételek  mellett az ^ 

g az épitkezós helyére szállítunk. 
Mdgkereaéare ajánlattal Bzoigálunk. 

VICTORIA 
Általános Gazdasági SzSvetkezet mészflzeme, 

Băndomlnio-OIno 
g a Rendeléseket Meronrea-Clao és vidéke részére fel-
S vesz: .ŢIGLĂ" építőanyagok raktára Uerourea-Clao. 89-

iflUHiiKmüiuciuaim 
Nyomatott Vákár kSnyvnyomdájábao, Mercurea-Cino 




