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AZ 1930- uipazimlUia adatai szerint Romániában 73 

i u t többségi román As 27 százalék kisebbségi nép él. Az 
„ i é lakóssigáoak 7 9 százalékát a magyar kisebbség teail. 
.xkhiak lélekszámok sorrendjében: zsidó 4 3, német 40, 

J i n akrin 2 6 balgát 22, orosz 21, török-tatár I 3, egyéb 2 5 
'lizalék. A magyarság az ország kisebbségeinek kerek 30 
".ázalékát teszi kl. 

Elbeljazkedéaét tekintve a magyarság a következA száza-
lik „invban osz lk meg: Székelyföldön  «1 40 százalék, váro-

th.n (Székelyföldön kívül) 30 százalék, hatáimentl falvakban 
li .Tzalék és román falvakban  szétszórtan 10 szásalék. Közü-
^k falusi  «>«m 7 2 - 7 4 v i r o 8 i 2 6 - 2 8 százalék. A 3 
' ikoir infevében  falusi  elem 90, városi 10 százalék. A 3 síé-

m«gye lakólnak száma kSzéparányban 8i<9 százalék. 
Az adatokat réazben as 1932-ben megjelent Statisztikai 

Mutatóból, részben dr. Manolla Sabin, a statisztikai intézet 
[cnzea'-ójínak „Transilvania városainak népmozgalmi fejlődése 
és a nép: kisebbségek", valamint „Románia és a revlzionlzmns" 
cimü eióbbl 1929-ben, utóbbi 1934-ben megjelent tanulmányá-
ból véltük. Dr. Manolla Sabln nagyon érdekes adatokat kOzOl 
Transilvania városai... Btb." olmfi  fennidézett  munkájában a 

benuszQlött és beköltözött Tároselem számarányára nézve nem-
„.t'.séeek szerint £ szerint a S törvényhatósági váios Össze-
ses 550320 lakósa közül 215861 bennsxalOtt és 334459 beköl-
tözött. Százalékarányok 35 : 65. 

Nemzetiségek szerint százalékarányban : 
Beaaatlltm BekWtBlOU 

román— — — — — 169 831 
magyar — — — — 53 0 470 
német - - - - - 49 9 501 
zsidó — — — — — 42 4 57-6 
egyéb — — — — — 32 8 672 

Látjuk, hogy az ugyanazon nemzetiségű bennszülött la-
kÓ9tiághoz viszonyítva magyarok költöztek be legkisebb száza-
lékban a 8 legoagyobb törvényhatósági városba. Ugyanakkor 
viszont az összes erdélyi városok magyar lakóssága kerek 30 
százalékkal csökkent, amint ezt a többi nemzetiség számadá-
saival egybevetve aa alábbi táblásat százalékarányban mutatja. 

Városi lakósság: 
1910-baa íetO-ban Ktvekeiéa CaSkkanéi 

rcmáo 151.794 337.588 meg 55 — 
magyar 479593 368434 — —30 
némát 112747 127.447 meg 2 — 
egyéb 119065 134.100 meg 12 — 

Az egyéb lakóaaágban minden valószínűség szerint benn-
foglaltatnak  a zsidók ls. 

Kitüntetett csiki gazdák. 
A Kir&iy-nap alka mábói Őíeisege csíki gazdikat 

is kiilinteteit. A mezőgazdaságban elért eredményekéri 
és K4Ed*f;á|iuk  példás vezetéséért a „Mariin! Agricol" 
kiiilntstést két csíki gzzda kapta meg. 

A „Meritul Agricol" egészen magas kUUntetés. 
Nam mindennapos. Ritkaság számban ssokták adomá-
cyozol, igazan kivételes esetekben, ami azt jelenti, 
fcogy  mai valóban kiváló értékeket Ismernek el ós 
becsülnek meg. 

A csiki gazdák köettl mlndissse kettőt árt ez as 
e'ói.eiő megtiszteltetés. Bartha Adám Ciucanl (csik-
c ^ k t h i v ) éaDemes Elek Santlmbrn (szentimrei) 
sibiia:todóknak junui hó 8 án a vármegyei Masőgas-
daeagi kamara nevében Kozán Imre gazd. felügyelő 
liocepclyes keretek között adta át a kitüntetéseket, 
iáig a gyergyól réezsken kitüntetett gazdáknak ugyan-
akkor Bors inspektor nyújtotta át a „Multul Agricol" 
rendjeleket. 

Mindenesetre aa elismerés arra érdemes cslkl 
eudtKat ért. Sseretoánk ha mindenki beplllaothatna 
B-.nba Ádámnak caekefalvl  vagy Dsmm Eleknek csik-
6z-ni:mre: gazdaságába. Lissák meg, hogy lelkesedés-
be1. gagdaezlvve', a földnek  Bzeretetével a mostoha 
csui viszonyok kőzött ls lobét gazdálkodni. Még pedig 
°iyan saépsn és eredményesen, ami önkénytelenül cso-
distra ragadja a figyelőt. 

HBZSQ vannak és egyre többen akadnak várme-
gyénkbtn, akik as utóbbi évtlsedek sorefordnlá̂ ában 
mmd oagiobb szeretettel ÓB okeaerüséggel állanak a 
fo!d  mellé. Vannak még, akik kitüntetésre érdemes 
latell gendával megértik n föld  szavát. De egy percig 
í f m  vitás, hogy esek között ls első hdlyen kellene 
tmnteni Bartha Ádámot éppen ugy mint DameB Eieket. 
r-2 a »es alcsiki pazda valóban büszkesége a meső-
gaadaikodá'nak. H tladó szellemüknél, a föld  tudomá-
nysai lépést tartó okos áldosatoaságukaál, csupán a 
leikük nagyobb. As a lélek, amely a gazdát is a maga 
meítersegeben » müvésal tökéletességek felé  stár-
nyalhatja. 

Bariha Adám és Demen Klek a csiki földnek 
Uazan müvéssei. Amit produkálnak, amilyen arra ter-
m<:itiléggel éa munkás nnerényBéggel, aa ósl rögnek 
£enyeret adó tzlvdobbanéaát felfogják  aa a mlntagasdá 
B o k °»Dden mértekét üti. 

Igazán örvendünk, ha a közfigyelmet  a királyi 
suaaiatóa alkalmából, a cslkl gazda verejtékes mnn-
™J»ra fordíthatjuk  és ellátogatha'.uik Birtha Adám és U ! 1 « E ak mlntagaadaságalba, hogy leróhassak ells-
merísünkot azzal a munkával asemben, amely a leg-
magasabb helynek figyelmét  Bem kerttlte el. 

A kitüntetésekből fakadjoa  áldás a calkl gaadára, 
Aogy megértheaao as okasertt gaadálkodáa mélységeit, 
kh ilSgS41 Be< taU1> lk * a beosttletes élet 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
A diákok  közmunkája.  A közép- és főiskolás 

katonai előképzésüket a n>ari szünidőben kSsunnkára 
hívják be, két sorozatban, :aég padig július 10 tói 30 lg 
és ausuBztus 3 tói 23 lg. 

Az o/asz légügyi  mii iaz ter Romániában. VâlSo 
tábornok aa O'BBB légi badtrő parancsnoka junius 5 én 
Romániába érkezett. Töbí- v között megiiio, 
magas vendég a brasBÓi pgyáü>s 
ott készült repülőgépen próbarepülést ia végei 

Sturdza  herceg tregikav  otóaakkiránduláea. 
Piatra-Neamt közelében a Batrita folyón  borsaimas 
eeeroncsétlenBég érte SiurJ*a D.mltrlo herceget. A 
35 éves földbirtokos  titkárával csónakbi üit es elindult 
a Bistrita folyón,  hogy Tarban köasógben levő füróse-
jCyúrfct  felülvizsgálja.  A csónak a meg radt folyón  fki-
borult éB a herceget aa ár magavai ragadta, A tragi-
kus végű herceget özvegye és két árvája gyászolja. 

A román kormány  ée a kiaabbaégek  belyze'e. 
A román kormány mlalszyjrtiiicroi foglalkozott  a 
-ÜBebbségek helyzetével. A fővárosi  sajtó sseriat a 
kormány már kimuiatásokav készített azokról 
a magyar földmivesekről,  ak'k az agrárreform  során 
főidet  kaptak. M ígállspltof  a mlaiectertanács &zt ls, 
hogy a magyar föIdmlvoBe*  a többséglekkel azonos 
Dánásmódbsn részsaülnek, a magánvállalatoknál alkal-
mazott magyar tisatviselők Baáma p d̂ g tu haladja a 
romániai népklsebbség saámát. Egyébként a főváros! 
sajtó arról la tud, hogy a minisztertanács mint elvet 
lesBögeste, hogy kölön törvétyekre nincsen szűcsé* 
miután aa ország jelenlegi "irváü>ei széles lehetőáé̂ a*. 
nyújtanak a LtseDbsógi érdekek kiolegiiÓBére. Aa elvi 
kérd» a iket pedig, amilyen a vallás, iskola, nyelv és 
a közállásokban vaié réssengdés, aa alkotmány eza-
bá'yozza. 

Az országőrők  éa ez orvoei növények ériéke-
sitéee. Az orsaáx"rseg p. racc-u ^ságá tudomására 
hozza minden or; zágór egye goeV, ho^y az országőrség 
aUpjái képcső elveknek n^feiaió.n  a ormeetgizla 
ságbsk egyutlen forrását  arjúk ttrJM .u 
h )gyoi éa mindent fel  baii hss^ualni, ami ériikeuthstő. 
A mostani idóayáeii aa ifjUí^  bővdn sz^daet és rak-
tározhat el h r^favlrájot.  atácvirígot, cíoresznysszarat 
stb. — A gyógyszerészeti ipar nsgy hatz .át veszi ezek-
nek a termel vényeknek, melyeket legtöbbször ktiiföld-
ról szerez be. — Az orseágőrl ptfystgjk  a gyüj'.öii 
anyagot a Légiónál adják 1-J B muikájuférs  dic-iiretet, 
könyv vagy fo'yólrat  alakjában osrtott kitünt̂ téut kap-
nak. A m?gőrzésra és szárltáBra voDü!to«ó'a^ as ország-
őrség elküldi a szükséges utasításokat. Ejybeo tösli 
as orsságőrség aa ejjyséRskke', hogy leditsanak minél 
erélyesebb harcot a fí-rgek  kiirtása végett 

Apróságok. 

Munkaterület. 
Lipunk 22 lk azámáöan a felcsiki  tenitógyttléasel 

és a főgimnáziumunk  áldoaócatttörtöki btngve.aenyevel 
kapcsolatosan beszámoltunk arról a n»g;vonalu és 
igazán szükségszerQ zenemüvelésrő!, amit Sirkadi Elek 
zenetanár a gondjaira blsott székely ifjueág  körében 
kifejt.  Most csak röviden arra szeretnénk sót köteles-
ségünknek érezzük rámutatni, bogy elhanyagolt s-ns-
kulturánkat as egésa vármegye területen kötel6SBégttnk 
volna muakába venni. 

Mindenkinek éresnle kell a aenemttvelés terán 
mutatkoaó hiányosságokat. Elsőrendű kötelességek közé 
tartoslk ennek as ügynek uaksserü Irányítása. Jivas-
lattal jövünk s ssoretnők, ba megértenének. Javasoljuk 
vármegyénk társadalma fogjon  össse B hasson oda, 
hogy falvaink  kántorai és arra hivatott tanítói legalább 
kétheteB tanfolyamban  részesülj anek. Két hét alaf. 
Bariadi főglmnáalumi  zenetanár cgyeaea ós egységeB 
uton Inditnná el falvaink  ének és senekari irányltáaát. 

Nézzünk Bsét maguak körül. Litjuk: nagyapáink 
örök szép dalait, mâlyek nap nap mán felcsendülnek 
a világ valamelyik, sőt egyszerre több rádióállomásán 
ÍB — olfeitij  tettük. Pötömnyl gyermekkoromból emlék-
esem, megboldogult nagyanyám tisztán csengő hangon 
énekelte: aán alvégen van egy malom.." Kodály fel-
dolgoaáaában, más szöveggel as egésa világ Ismeri, 
csak ami falvaink  felejtették  ei... A példákat százával 
lehetne felaorakostatnl.  Kétségtelen tehát: tenni, cse-
lekedni kell ebbon aa Irányban. An eredmény nem fog 
^maradni. Nőm, mert a nép lelkében élnek eaok a 
melódiák, melyekre njból meg kell, kötelesség meg-
tanítani. 

Fogjon öBBse tehát vármegyénk társadalma s tegye 
lehetővé a tanfolyam  megtartását. Meg vagyunk győ-
ződve, hogy Sarkadi tanár ur örömmel fog  a vármegye 
rendelkeaéaéro állani s kántoraink és tanítóink pedig 
salvvel-lélekkel fognak  résst venni a tanfolyamon,  hogy 
aatáa egységesen éa hatásosan lépjenek fel  a falva-
kon... Egyik legegészségesebb és legoóUzsrübb .vetés" 
lesne os. 

A pünkösdi buosu. 
A fe&tho'.ifrus  cslkl rz&elység nagy ttanepa a 

pünkösdi bucau végül is a régi fényében  zajlóit le. 
Annak dicára, hogy a buc u megtartása 1 örül a leg-
utolsó porcokig annyi eiltnímondó hir volt forgalomban, 
mágia nagy tiimguk jöttek el ez évben is s Csodatevő 
"iriához. A b^titymlnisztor püikösd előtt két uipp»i 

Ka mog as engedélyt P bucsu megtartására, ami veg-
«r̂ dménybsn mégis csak megóraődott. Azelőtt 30—40 
eaor emb»r la felkere/te  vaiUsos tuigóságában a keţy-
balyet, mig ma tiaenötaaerre becsülik a búcsúsok 
szamát. 

» • • 
E<y hadiöavngy keresett fel.  A pomlyól bucaura 

jött. Marláhoa aaráadokolt nagy bajával. Amidt előadta, 
a férje  elesett a harctéren. B)k gyermekkel maradt oi. 
Asóta se hallgatja meg senki a panaaaát. Azt a cse-
kély n.\ugdijat som tudja magkapni, ami jár neki. 
Aaért foţadta  a mostani pünkösdi bucíut, asirt jött 
el olyan messstról a Máriához, hátha hossá segiti 
valamUyen jó ember támigatáaához. Aki msgártl eat 
a saöroyü lg siágtabnságot. Akinek módjában van 
ssgildnl. S.̂ gény hadiözvegy. Eltalálta az n'.nt. Az 
ágyán már Igazán ĉ ak as Iiton segíthet. Az Iiten, aki 
kegyetlenül le kell sújtson a köielességéről megfeled-
kezett emberre. 

* • * 

Jubiláris esatendő es a vármegyének is. Huss 
esztendeje Ion juaius 16-én annak, bogy a világháború 
idején az oiasn fronton  «eljesen messemmisült a 38 ik 
honved hadosztály. A clikl saékely fiuk  tömegei haltak 
m?g Ad ago előtt eaen a n^pon. Sok caisi édosany ának, 
özvegynek a kcsnyei tapadnak ehes a Bzomoru n»phos. 
Emlékezzünk m ĝ hát erről a tr*gitui évfordulóról  te, 
bármennyire beleveszett a háború u.oai megpróbálta-
tások tengerébe. Ássuk elő onnan éa vegyük tisztelet-
tel körül vármegyénk hősfialnak  dicső emlékét. 

• » 
• 

Más is mcghgyelte bizonyára, bogy az utóbbi huaa 
cazlendő aiatt ebből az értékes népből sok értéktelen 
vonás ls feltört.  Lyenek páldáu. az áruikodasnak, as 
egymás elvádolásának tömeg-jelensége. Csak a ható-
ságok a megmondhatói, hogy naponként hányan for-
dulnak meg feljelentésekkel  nem ls Bzólva a névtele-
nekről. — A máalk a Bsolgalelküség. RJMSZ nJeni, 
msnayirj nem birjuk a magpróbáitatást. — Htrm&dlit 
padig, higy ebben a megpróbáltatásban csak ahoz van 
kuráziija, hogy a bajok okát egymásban keresse. 
Ebben nagy es a a4p. Mindenki éihat aőt nagysaerUen 
>!Íbet közötte. Azt nem bánj9. Di hogy valakit a saját 
vére közül bo'dsgnlui láasoa, ast nem birja ki. — 
Azután kezdhettük volna ason ls, hogy a tekintély 
tiasteletről ls egéssen különösek a felfogások.  Aat hlssi, 
hogy a kisebbségi sorában, a közös nyomorúságban 
annyira egyok vagyunk, hogy ott eltűnik minden tekin-
tély. 
Csak ugy kapáéból Irtunk ide — magyarul szólva — 
egy pár gchlaţwortot. — Érdemes fölöttük  elgondol-
kozni ÉB elkeseredni. 

Megszűnt a kényszeregyezség. 
A kácyíz iregyc z-jeţ meg3aUatei6B&rÓl szóló tör-

vényrendelet, amely a Hivatalos Lap május 5. s i á m á -
ban jelent meg, mindösez' öt szakaszból áll. Ai első 
szakasz halalyon kivül helyesi as 1926 évi kényszir-
cgyesüégl törvényt, valamint az ennek módoBitaaárúl 
szóló 1930 juiius 4 lkl és 1932 október 20-lkl törvé-
nyeket 1B. A második ssakasz arrói intézkedik, hogy 
a törvény kihltdaiéBéig a kényszeregyességi törvény 
19 lk szakisa Bzerlnt a hitelezők gyűlésén megtza-
vfczoU  kányazuregyezség^k továbbra ls éi vény ben ms-
ruduak, a hatályon kívül helyezett törvény rendelkesáaei 
EZ rint. Uţyancsak ervénybeu maradnak ások e kény-
Baeregyezségo'z, amelyekei a blrósá( elvbsn elfogadott, 
hogy ha as adós, a törvény Libirdstésótől izimitott 
10 napon belői a jegyzői hlvatalhoa (a törvénye 
iiktő oaz;áIyán) Írásban benyújtott nyilalkoeattal arra 
köteieal magát, hogy a bejelentett követelések legalabb 
76 száaalékát legfeljebb  3 éven belttl éa legalabb 
negyedéves egyenlő részietekben megfizeti. 

A harmadik szakasz Bzerlnt a biróságok továbbra 
uem adhatnak a kéaysaeregyeaaégl törvény 47. ssa-
kwzs szerinti kegyeimi határidőket, még aaokban a 
kény tz «egyezségi Ügyekben sem, amelyek jogerősen 
omologálva vannak. 

A negyedik saakasz ismét hatályba helyesi és 
egyrz.'ramind aa egéss orsság területére klterjesstl a 
régi királyságbeli kereskedelmi törvény 834—844 asa-
katziit, amelyek a moratóriumról saólanak. 

A törvényrendelet a régi királysági kereskedelmi 
törvény 846-866. saakaaaalt ls érvéavbe lépteti a 
csatolt terttletekre ls, amelyek a asMeljárás megladl-
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tása ntán folyamatba  tehető a csőd keretén belOl 
lefolytatandi  kényBzeregyezsógi eljárásra vonatkoanak. 

Aa ötödik szakasz végre ug? Intézkedik, hogy a 
konverziós törvény 65. anakazaa Baerintl esetekben, 
vagyis kereskedők, kereskedoîml társaságok valamint 
iparosok által, akiknek künolevősógeik 15 Bzézjlékbun 
konverzió alá esnek és ez alapon a hitelezők össze-
hívását ós a kénytzaregyezségl törvény alkalmaz teát 
kérték, ezeknek eaeteiben a hatályon kívül helyezett 
kényszeregyezsjgl törvónv a vonatkozi rzibályok sze-
rint továbbra ls érvényben marad vagyis alkalmazandó. 

Kertészeti és gyümölosészeti kiállítás 
Oluj—Kolozsvárt. 

Az Erdélyi Gizdaságl Egylet az Erdélyrótzl Mé-
hész Egyesületnek augusztua bó 20—24. nepjen, Ko-
lozsvárt a Rrformátua  Kollégium Cogalniceanu (Farkai) 
uccal régi épületébin kertészeti és gyümoicsészeti 
kiállítást renden. A kertészet a méhészettel szoroB kap-
csolat bun van. A méhek, a gazda Ingyen napszámosai 
öassehordják a virágok nektártartalmát éa amellett 
lényegesen előmozdítják a virágok megtermékenyítését, 
mert virágról-virágra szállva magukkal visaik a blm-
port a nőivarú virágok bibéjére. Ezért egy gyümölcsös-
ből sem biányozhatlk a méhes, ha állandó, jó terséat 
akar a gazda elérni. 

A kertésaetl klállltáa bárom főcsoportra  oszlik. 
I. gyümölcs, II. virág és III. konyhoker.ászetiro. A gyü 
möicskertészetl csoportban kláliiibatók gy Urnöie ;fa  cse-
meték, bokrok, nyera éa feldolgozott  gyümölcs, ^zsi-
ványok, befőttek,  pálinkák, szörpök, folyékony  gyü-
mölcs, ecet stb., kertésaetl gépek, éeaküaök, anyagok, 
műtrágyák, növényvédelmi saerek, Btb. A vlrágkerté-
izjtl csoportban cserepes éa vágott virágok, koszorú-', 
csokrok Btb. A konybakeriészeti csoportban pidig az 
ÖBSZOB koaybakerti növények nyersen éa feldolgozott 
állapotban aaaalványok, konzervek, Btb. valamint » 
konyhakerti gépek, essküsök, anyagok, Btb. 

As öt nBpos kiálíliáBt igen gezdsg válio«btoi ét> 
ssakaaiimpon*béi értskea program fo ĵa  vcnzóvá tecn1 

a gazdák ea a mohaczek számára. 4 megnyitás napját: 
20-án d. u. nyílik meg; az erdályróízl m-ibánafti  tao-
groBBsus, amelyen aa időszerű máhóaceti kérd^aakí' 
fogják  megvitatni n méhészek. Este kcaöa vacsora 
lesz, 21-.vc folytatódik  a méhiez-ti L'engressrus, m'g 
22-én, hátfőn  d. e. 10 írafcor  lesz sz E G E. K^rti-
Bzöil ea Gytimolcaétuetl HzaEOsztályáflak  ujjáalatuío 
gyűlése, mtiy az eiőie.eirfcől  Ítélve lg»n látogatottnak 
Ígérkezik. Uţy?nazon d. u háziipari előadások, 23-án 
képzőművészet; eiő.idtaok és fciráiiduéaofe  i-eme* as 
E U. E. méháBEcti tíit-pin. A kiáUiiriíOü n E. G E. 
tagjai dljtuUtui vch m-i részt. A kíá'íitáe :ar>Ainára 
60 Bsásalékoa utasáéi kedvezmény engv-d<*iy?aéBet kérte 
aa egyesület a C. F R veiériga^gatósígátél. Misdcn 
a kiáuitáss&l kapcsolatos kérdésben kese^ttg^l ?s d>j-
Ulaiu nyújt felvilágosítást  ae E G. E. KÍTLÍ SIETI ÉS 
G/ümöicüsazeil Szakosztálya. 

Á menyei Mratalos lap junlus 1-i szárnál. 
Kivonat a helybeli városi tanzoa 1626—638 aa. 

Jegyzőkönyvéből. 
A halybell gör. kath. egyházközség Rzimára en-

Rcd-iiyc-ztetett 200 m* terület a városi parknak észak-
nyugati Bxrkából. 

Az évi adókivető bizottságba Lnnguciu C smení 
rendes tagnak és B tláze Andrást póUagai k k nevezik. 

özv. Fiió Ktrolyr.é éi Giapir Gíb^r temetkezési 
vállalatának kezié î adóját hatezer lei évi átaláiyban 
állapítják meg. 

A vároa nyomtatvány szükségletének Beállítására 
a .Harghita* nyomdába! köt ez-izídáat a tnnéos. 

A Vigadótól a törvény EZU épületig terjedő us-
Bat.kapzon levő telefon  fcábslnek  fiîd*l»tti  tülyeszté-
síre BBukséges engţd l̂yt megadja. 

Megb'zza Tő e B^niamin, Djv'd I^nic, WMubo'd 
Agoi'.os szasártőkst, togy egy lov.it visároijsnsk n 
váras rásKsro. 

A várasgasda iaendők ellátásával Dávid Gifcor 
Bofőrt  bízták meg, 

A város polgármesteri hivatala aa idegen 
nyeivü feliratok  ellen. 

A város polgármesteri hlvstsia 1037—1938 ?z 
recd-iWtóísl megi.iUpiij.*, hojy r> város t-rük'tén m-i 
ÍR találhatók ,'drgen nyelvű feliratok,  r<jfcifnjok  PS bir 
dotmAayek. E>p-.n égért e r -tdall., hogy mind-in hiva-
talos ra«y megái jellegű fcirdittr.én.vt  "roméa nvelvrn 
k<B»itópntk. A rendelet ellen véióket 50—1500 ÍM 
büntetéssé sújtja. 

Kisajátítási Ítélet. 
A ho'yb-ill városi tanács a p'act írró » vármfgye-

báaig vezetendő u.trstnek EíifcáiyczáBa  céljából ki<tajá-
tltáat kért a göröfck  kii ê yházköiBifr,  vaianiiat a 
P -.tru Rarea gimnázium tuiejdonát Lépotő területektől 
A hrhditott eijárás rorén a törvényszék 2—1938 tz 
Íteletével a város kérásér indokoltn-.k találta éa a meg-
nyitandó ut Baabályoíásírj 236 torüiet kissjátitá-
Bát elrendelte. 
A Gyllkoató oaönakáaáaának szabályrendelete 

Gieorghenl (Gyergyófa-ntmiklós  városi ttnác^n 
szabályrendeletet léptetett életbe, emely megâllnpW j 
azokat a feltételeket,  amelyek meliett a tavoa rgyeselt 
vagy társaságok sport llletve üz etl Bzempontbói cwnn-
kokat Urthatnak. Csónak tartisaos a tanács engedélve 
nzakséges. ' 

Ariejtések. 
1838 jnnius 16 d. o. 10 Ora: A p4aesll-de-JOB 

qtiMoniltlsI) áBaml iskola épit«i«. 1 

1838 jnnius 16 d. e. 10 óra: A helybeli pénz 
UgylgargalóBág adóm?gállspltó osztályán árlejtés vat> 
a Madaraa-1 ltalmcrésre. Rokkantak lOV.engedményben 
részesülnek. 

Hargita fürdő  villanyvilágítása. 
1938 junius 16 án Clc u (Csikcslcst) községházá-

nál árlejtést tartanak a hurgit%l fürdő  villBnyvllágltá-
Bánnk bevezetésére. 

Cosmeni (Koamáz) község 10 es Br '.mu vág-
területébói 1880 m3 faanyag  413.600 iel értékben. Ar-
iejtés : juilm J5 d. e. 10 óia-

Ghimesfaget  (Gyimesbükk) község judus 
20 án érlejtéBt tart 300 m* tört kőre. 

Joaenl (Alfalu)  két italméréal jogát junlus 
18-án adják btrbe 6 eaztendóre a helybe:! péczigy-
igízjatóségon. 

• Tomeati-i (Caiksaanttamási) kulturház 
épitásénea áriojtóse 1938 junlus 16. E tek 606.414 lel. 

A vármegyei prefektura  100 öl tüaifara 
tart ariejtést 1938 jun us 22-én. 

Üresed esek. 
- Snsenl (Gyergyóujfalu)  község pályázatot hirdet 

eg/tpiaatárnoki éa egy-tbziviáeiől állásra. Kérvényeit 
juuluB 16-ig terjeíziendők elő. 

Merourea-Ciuo ( C s i k s s e r e d a ) v á r o s tanáosa 
1938 augusülut 1-evei ootoiti a városgazdal állási. 

Szolgabírói állások. 
A Min. Oficial  1938 májúi 27-én magjelent 120-lk 

zimában pílyázatoi nirdet több üzu'gablról állásra. 

F I G Y E L E M 1 
Hölgyem, akar a nyáron szép lenni? 

mert csak renden fejjel  lehet 
83Óp, rend-e a fejőt  csak 

WELLA DAÜERWELLEN öriMulláiii ntán tapiiat. 
Garantált biztos siker. 

A nagyétiemQ hQlgyktizSniég szíves tadom&sára hozom, 
hogy a nagy any.'gl éldozatok étén, sikerült külföldről 
a világhírű W E L L A ( D A U E B W E L L G N ) ürOkhallá-
mosltó gépgyértói az 1038-as t ípusa, logajabb gyért-
ménya, külső ée belső S Voltos fiittótesteket  besze-
reznem. — Lzen gép nem téveszthető össze més ha-
sonló nevfi  belföldi  Vella gépekkel. — Az eredeti 

u j abb Bukarest i és Párizsi fadrási-versenyen,  mint 
a lipoaei éa budapest i mintavásérokon elsó dí j jal le t t 
kitüntetve. — Továbbá értesítem a nagyérdemű hülgy-
kOzOnséget, fz'ntín  slkerOií nekem erodetl külföldi  örük-
hallámosittó olajakat beszereznem a ml amonlák hoa«á-
adása nélkül lesz az ürökhnllám elkésii tve. Az örök-
hullám tartósságáért és A hajnak az eredeti színe és 
salymexsége meg'.ar ásáért 8 havi írásbeli garanciát adok. 

1938 m á j u s 2 4 töl, 1938 julius 24-ig 
o i o a ó h o n a p o t r e n d e z t e m , 

hogy a nagyérdemű hölgyközOnségnek módjában álljon 
a hirdetésem és munkám valódiságáról meggyőződnie. 
Szlvus pártfogás  lkat kérve a nagyérdemil hölgyközOn-

ségnek, mara lok teljes tisztelettel: 

Bartha Qéza, „OorsoModrászát 
Osikmegye egyedüli Wella-géptulajdonosa, U.-Ciuo. 
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Erdély gyümölcstermesztése 
es az E. G. E. 
Irta: TSrSk Bálint. 

Országrészünk gyümölcstermesztése az utóbbi Idókben 
ejflteljes  lendülettel fejlddött.  Ez azonban nem azt jelenti, hogy 
az eddig elért eredmények mellett megállhatunk. Ennek meg-
világítására elég ha rámatatunk a lakó»ság átlagos nyers 
gyümölcs fogyasztására.  Amig Komániában átlag egy lakós 
évenklnt 3—4 kg. nyeis gyümölosöt fogyaszt,  külföldön  az évi 
fejadag  50—70 sdt a 100 kg.-ot le meghaladja. 

Gyümölcstermésünk minősége elsőrendű, Illat és zimat-
anyagokhan gazdag. Kétirányú föladat  áll eJâtiHak a termelés 
és értékesítés terén JSifczör  ls Igyekeznünk kell a termelést 
azonos fajták  telepítésével, *.agy átoltással egységessé, a minő-
séget pedig a rendszeres permetezéssel javítani, exportképessé 
tenni. Másodszor pedig az értékesítés terén propagandát kell 
k fejteni  a belföldi  nyers gyümölcs fogyasztás  érdekében és 
meg kell szerveznünk, minden eszközzel elő kell mozdítanunk 
a gyümölos exportot 

Ezeknek a feladatoknak  illetve kitűzött céloknak a meg-
valósítása érdekébtn óhajtja újjászervezni az E. O. E. az egye-
sület kertészeti és gyümölosészeti szakosztályát 

A Szakosztá'y feladatát  fogják  képezni a kisgazdaságok-
ban a tömsgfáaltás  beindítása és irányítása az rgy.>s vidékek-
nek meg nem felsleló  vagy vegyes és nem plaooB fajtájú  gyü-
mölosfák  átoltása, a vidék számára megállapított néhány leg-
jobb fajtára. 

A meglevő termőfákban  foglalt  vagyon eeakls Így tehető 
jövedelmezővé. 

A belföldi  plec, valamint a külfölden  való értékesítés 
számára a férges  gombáktól megtámadott, eltorzított fejlet  en 
gyümölcs egyáltalán nam jöhat számításba, egyrészt, mert az 
ilyen gyümölos nom keresatt, nem versenyképes másrészt, mert 
rontja és veszélyezteti termelésünk hírnevét. 

Bele kell vlgyUk a köztudatba, hogy a gyümölcsfák  ép 
oly élőlények, mint az ember, az állatok vagy a többi növények. 
Eredményt a gyümölcstermelésből osak az várhat, aki a fák 
és a gyümölos egészségét megóvja. 

Az E. G. E. programmjában jelentékeny szerep jut a ker-
tészetnek, igy elsősorban a gyümölcstermesztésnek. Az E, G. E 
országrészünk gyümölcstermesztői góopontjaln a gazdasági 
tufolyamok  köretein belül gyümölosfa  telepítés!, ápolási és 
vedekezésl tanfolyamokat  rendesett, amelyeket a jövőben foly-
tatni szándékozik. ' 
, . . Kedvezménye* árak és feltételek  mellett szerezte be as 

oltógaly, növényvédelmisaer 
atb. ssOkaégUtét, tájékozatta %gjUm<Uoaterael« gasdaUa ta . 

gégét a védekező szereknek házilag, legolosóbban éB eevau. 
rühben való elkészítési módjai felől.  , 

A gyümölcstermesztéssel kapcsolatos ezakmankák terén 
nehézségek mutatkoznak, mert nagy hiány van a megfelel 
képzettségű kertmuokásokban, akik a munkákat szakszerOes 
kezelni és a védekflzétl  munkákat gyakorlatilag önállóm «I 
látni tudnák. / Z M . Í V ,, 

A Szakosztály mannkörébe tartozik a piacra kerdll 
gyümölos e^B^gíS eljek^Bjterlnt való válogatásának szakszem 
csomagolásánakTafflMétjSge  és még azámis olyan részletkér 
dés, amelyekre itt nem Térhetünk mind kl. 

Túltermelésről ma még nem tudunk beszélni. Inkább 
szervezetlenségről. Az E. G. E. kertészeti és gyümölosészeti 
Szakosztályának oélja és feladat*  e té-en ls megtenni a tíle 
telhetőt, de nyomatékkal hangsúlyozzak már jó elóre, W v 
elsősorban a termelőkön áll, hogy a lehetőségekből megi", 
valóra válthatni a Szakosztály és hogy az erdélyi gyümölcs 
jövőjét megteremthetjük-e í 

A világsajtóból. 
Az egéazséges éa beteg aaivről. 

A szervazstnek megszakítás nélkül dolgozó sc^rr^ 
a sziv. Pillanatig s?m suöníta hst a sai? működbe 
mert a^kor zavarok állanak bo aa agyban s ha ros?«.v 
sabbau kihagy az érverés elvesz Öntudat és b'iavti-
tozás nélkül nz élet komo-y veHeélyba kerli', üyŢn 
kihsryások s«!>renĉ ére ritkán éa csak nehfz  seivb̂ joit 
eaetében fordu  o alt eló. 

A «ei» dolgosó képessége csodálata". Mindu siiT. 
dobbanás 50 cm' vért présel be az ütőurakbe. Mndia 
dobbanás akkori munkának felet  meg, amely 80 nr 
ialyt  Cjţy raéier m ĝ'.-Bségra t̂nal E ŷ 
sslv p -rcan'íéas törul-bjüíl 72-t Ut, am jIvübí mjn-
kája 

'-3Y  P '"c aüti. 6 felgr.  myî 1 méter migâ tá̂ ra 
emelne, 24 óra alatt tehát a szív 8 ezar kiiogram-
méter munkát vé^^a. Egy öreg ember Bzivének a 
muakáji 2 1 millió hilogrammíter. D J IGDZÁHSN H 
ennél soks î aa.ţ,obh telj;si-ményt vég,-z, mc-rt -z 
számiiái a p h nő embsr szivét vajai alipu. T.bii 
munkánál a azlv makodása m :giiát3a3reződlk. M.o.d̂ u 
komolyaob fertóz^nél  a SJÍ? nagyobb muakái 
m?rt a m^grám^datt rá z ;s fsrtóíó  anyagának k,k;i-
saöbíii-.iséD so'< me.Tt;ijógii v ;rt ka:l szÁltitsnia. fcgy 
bet»gjag kim'mete'e asg^ohb részt átlói függ,  h?ţy t 
"Z.v ea várediny randezer meanyira u rják ezt a füko-
zo t munkát. 

A fi  >ts> f'i-?3  szív ccnayen sltslm-iEiod k wí  írom-
mujkaa-ik va.ţy izgalmaknak mindoa válio^aUro;. 
A tui: mi spor.tr JO':ng!t<)k neves'ln?, ís  nem miut 
a sz,v aikilonzkodágl kép}3Sígá:Qk fnji  ezié^e. 

A szívnek két kamraja v&o, » szív biiieai-iik 
áHal t-ikoUtosen záródó nyiláfokka1.  Minden bstcictoţ 
a <c^máTai ezek a nyitásod eleziikü'nse vagy a bMt-ii-
tyii'í s';m z'Tusk lök^htesso. Egy ll̂ an áiiüpot baia-
lo< kolioce Ifgyeu,  mert a ver̂ r̂ingébt le latja. A 
Vjiódhĝ án m^gis jobb kitaeuoK'e van az iiyen zevsr-
a SÍ. A tz t egy ilyen billentyű hi!>át fokozott  inu-is-
val ugy kiegyonllt, bogy a ss^r^aaet a szükaig-m v>r-
mínnyiiórtM m^is megkapj». A sdvaek esze* a s.í-
•gí^á;! 6 milwÖd3£ávi)i voltűképpen megkezdődet .< 
•alv betogsóge, d-j a szív aaaylra tökéletesen va't tija 

a Jtav-iri-iiií Kyenuiő munkát, hogy az emb̂ r so -
szor 4vt»<'d*kea k-resztul sem veszi ésrrs Bsivbiját. 
Bgy l ysn szivbiíient.vü beteg:!óg{>rl cé!'.u<l itoí, kecyji-
m-8 életmód mnlhitt tokáig el íebet ebi. 

Siivbülentjü hibák a Mllentjü tvu.ipdiis'iói 
maradt sebekből követkí-snew. figyetteu  esstbon te 
kőzett iiy>n «eb éleihoj'ixlgl'-n megmarad es n 
gyóg>iiha;ó Viszo-it ss'iféio  ágivrendeilendís^ 
Kim t9kélít3ien gyó^yithitó. 

Rjsez tanácsot adeánk a £iivbetfgnek,  ha ezt 
tauécio.nánk, hogy fl/yi>ije  a szivét. Ez sokszor ••zfek-
emberask ÍB nehéz. Amit at'gtehet »z, hogy ţonioabn 
ketü<je a Ezivbettfg  mindazokat a Bienved̂ lv<!ike, 
ammyek a rzivr» 'tarosak Igen fontom,  hogy rend-
szeres ortosi m ^fijyalossel  Igyekeezen megelőeni » 
bajokat. 

Hogy áil aa ervos udemány a szívbetegségeii.e '? 
A 18-1* Siíz dlfi  nem jutott toţâi:,j s:;cal, m;nt amtii-
dlg a görög H.ppo«ratea id j%b»n. Az első n gy lép", 
-a vo f,  aaiik:;r a bí-cii Autnbruggir 1761-bju re)..-', 
arre, h&gy a mailen r.e;es3tüi va:o Kopo;.fe:sai  rejt-
bât-cgs.gek felismerhetők.  A roaígen tu^srakig es s 
módkor voit az egyt̂ tlm támpont 3 EZI betfg'íég î 
frfîi  m Tíedb -n. A efóGpogáq  éitu legtöbb tsniosa >2 
aHupi«h.-%íé meg, hoiv a szivlmjok <?gy tészi a m g-
cagy-itbodott szív követkeamenye. A szl^dohb»»! 
hangja j<4 hílihatóU - víitozik, hi a bl^ntyünik w 
laml Baíari van. Ejekník a htnţjoknak megh-tilţaîâ-
eára roibaisoáiták :t gramcloat é9 a bi-goifimít, 
amelyeknek seg'üaégWái a liaivhaagak töjboaíraier 
aeu m>g3agyobbltbaióir, vissz lsut'zre vajy fimríV'-
hítő'í, ahonnan megiliapliáatjk a legrejtettebb BZIV-
hangok ia. 

Minden iskolái gy.-trauk iudj t, híg? vaunak o:y« 
halak, am l̂vekbeu ~e:?k'romoBS4g serme ódk, mrg 
padig olyan mennylaégb <0, hojjy astól egy ló e'pusata. 
Más ála ok la, épp^n ujy az ombsr ls elektrom^a^' 
termelő. Az izom öuzehuzidá]* alkalmival 
i szív dibogáta közben is elektromosság fajiődií.  A: 
emberié! eat a ntgyos syeiga áramot u éreih3'jt5n, 
de érzékeny >bb kesaillétekkel ószlelhdtjúk s erre ê o.-
gál az elektrokardio r̂ctf,  amely ma a ezifbeíeg-'éi;̂  
megállapításinál az orvos tudománynak olyan nagy-
ozerll támogató].*. 

„Weste^manns Monatsheften" 
Braunschwel|. 

Asztalosok, kocsigyártók, kerékgyártók 
Körisfa  deszkák és kórisfa-anyagok 
eladók. Marcurea-Cluc, Strada I. G. Bratlanu 
80. szím alatt. í-ó 



H C S I K I L A P O K Mk «IUL 

Pár szó az iparoscéhekröl. 
AktuáUtáat kBleaOnOz a régi oéhek kérdésé-

oak, hogy nemrégiben felvetődött  s oéhrendazer 
vlaaaaállltáaáBak lehetÓBéRe. Hogy fogalmánk  le-
gyen az lparoaok m altjáról, foglalkozzunk 
szóval a céhek rendszerevei. 

Ha bcptllan!uak tz lparoeB*g törU'áttét e, mcg-
ulsDiibanuk, hogy már Sseat latvan adomásylevalel la 
*'4,niltk.>taai ae iparosokról. Abban aa Időben a 

nemcsak főidet,  hanem emberi la ajándékozott; 
,,t törtecbetet m*g »z, hogy a veszprémi ApAtaáf,  más 
áffvébea  kivfll,  ejándeznl kapott kot ácsot, két ková-
„?„, c C T tazlergáijoat ól egy kádárt. Bat gyakorolták 
f  wvábbiakbaa a későbbi királyok ia, mig a XIH. szá 
*,db»a a várszerkeaet felbomlik. 

A magyar iparosság alakulása a középkorba* aa 
anttkcsapásaal ellenkező irányba terelődött. A Közép 
korban hazánkba bevándorolt német rajok dög tó befolyást 
„akoroisek a magyar ipar alakulására éB igy rá keli 
isrnínk a német közművesek középkori tevékenységére, 
boa '»>" * rokonvonaáeok következtében a magyar 
Cih'c életét vazolhasíuk. 

A népvándorlás ntán aa uradalmak a lnrJbia 
ébredt legelőször aa ipir. A föld  aur ipari aaükségét 
«•tist > zugaival fcdaaletl,  majd a kézművesek szapo-
rodása következtében, foglalkozásuk  küiöitváiáaa miatt, 
csoportokba o:-z ja, melyeken beiéi % mnekát n » ; 6 
•esier, a legény és as Inas fokot  állapítja meg. 

A varosok keletkeséne alkalmával aa uradalmak-
ból mind több éa több iparos vándorol a varcBoaba a 
ctwa »i uradalmakkal megssekott csoportokba vendnek 
és igy védik m g a társadalmi 6a podtlkal érdikticet. 
Nemsokára aa erdekeinek különös meltányoláaár<t tár-
tul: iparosság a fogyasztókkal  szemben szabályokat 
alkotott ez ipari termés jósagára éa árára neave éa 
igy megszületett a cáb. 

A oébroodtzer  rövid  történőimé. 
A céh nyomalt megtaláljuk már a XII. században, 

virágzsaáeak ideje azonban a XIV. éa XV században 
tf^&eslk  te, mig a XVII íztaadban vainmanyi r. cd 
kírik ea iparosság®* h volt a lagkadvrzőbb helyzete, 
tiocösc-c Krdilybeo, snely bkáor aranykorát élte a bol 
a cíh k éppen ezért erőben megszaporodtak. A XVIII. 
arázod e'pjea a vallás- és szabadságharc nagyon meg-
risci'.e a nemzetet és aa iparosságot hamarosan koldus-
batra jutta-ia. As 1848 nemződ obredaa már csak Ideig-
leasseo igyekeaik a Cihsaabfelyokat  rendeleti n:on mé 
dosi;ani. 

l872-h*n a céhrendszer már a mufté  lett, mig ez 
1884 évi XVII. tc., amely n mr:-gen még ervénybin 
volt, megvílo-uoita aa :p»i ssanadstigot 

A Cíhr&ndarer sitöriése ntán a cihsk mlndonike 
é t azesl az ( gyeil̂ a iz tbadsággal, amit neki as ipar 
tzabailsigá; h rdstő törvény nálunk meghagyott és ipar-
UreU atlá alatuit. 

A cébrendszer  bolti  megszervezése. 
A e b, n szó szoros éneimében váro&l latézmsny 

K*i<ia; t>rssd3lmi testűit,!, mwiy as általános jó mód 
H t z.éstra irin>u\ ríszlnt a közigazgatás bservo, 
* c iicjib'̂ n a rondat tagjai kcz> t, úgyszintén taţj*i 
»s a közön?ég közölt, maga tztbályozza ős tartja fenn. 
D-.cári» es.-ek te jes tu osomiaj» nem volt, mert ava-
rom iníós?gának alattvalója voit Ugyanis a városi haió-
eág sígtoe Ueŷ lt arra, hogy a coh ezabályai ea hatá 
roí 't'i a várcs kösérdt keivel megegyezzenek, a saa-
b -»l; oînaţ maga a csh pontojan tansa be. A céh a 
•ziWdi-rsecRcSt lehetetlenné tette, épp ujy m-;g:ka-
dilyoü'a a v&llalkozéaak nagyobbmartékü vagyonoso-
d.íj .t ég a nagyvállalatok keietkeiósst, de ngyan&kkor 
akf-zaUviSJég"  üEizosaégének jómódot, becsülöm, tefcin-
'•-:ly« th po Uikal befolyást  biztosított. As ipari termék 
erskceltese és kéealtf&e  nem vo't olyannak tikinthotö, 
nrat as! csak a m ĝn javára jelentett kizárólagos előnyt, 
hanem olyan ker-seil forrás  \olt, melyből egyenlő fá-
radság és egyen.ő teljesítés ellenében, valamennyinek 
egyenlő rísz jár kl. 

A c.h sz?r?ezetp, két egymást egybehangzóan 
ki'géizitő térre oszlik: egyik fele  a fogyasató,  máris 
f«;a  a termelő érdikeit szolgálja. 

A c'h a termelőnek kötelei-Bégévé tette, hogy a 
cíbbe ífpj.n  be, amivel a szabad versengést kiaarta. 
A c»h ttrri törekedett, hogy a termelés köitaégeit és 
r-s ip-ri termék kelendőséget tagjaival szembún egyen-
lósiiae. Mig vou állapítva a munkaidő, a max mália 
termelég 6i as aikslmszbató segéderők )zárna. Az anya 
?<<! közösön szerezték he éz szilkségsiorint oaatották 
meg egymás kösött. A céh határozta meg a mestiríe-
Renyek mnnkabéret és az eladás feltételeit.  Tilos voit 
;<ymás vevőit elcsalogatni, mástól megkezdett munkát 
io yt*tní, mástól kéeeitett terméket eladni. (Lásd a mai 
lÍ0*:TB?égit!dn kooknreedái ) 

A céhbe csak as léphetett be, aki bizonyos erkölcsi 
" gyakorlottság! feltételeknek  megfelelt  és vároapolgár 
vait. a f-lvétfli  avatással történt és igy sserfzie  meg 
> céhtői sít a jogot, bogy műhelyében mu .kát előállít-
son éa munkájának védelmét és termékeinek ksilendő-
•*K«t « céh blstoaltee. 

A céh aa loaakodáat éa Iegányizo'gáiatot le azi 
goru Bshbályokbos kötötte. Igy például a céh-mester 
csikia törvényes gyermeket fogadhatott  Inasnak. A mes-
tersígre.jogofult  flu  néhány heti próbaidőre állolt be 
s csak ba alkalmasnak mutatkozott, iktatták be as 
isasok sorába. As Inas mesterének fegyelme  alá került, 
•kltfl  ellátását kapta. Ai lnatság SMÍ ssstosdsl| tar-

( í y ^ r g y ó i ^l^t tott és a»után az Inast ünnepélyesen felez  «bódították ós 
inas bizonyítvánnyal látták el. BTO a felssab»dultat 
tréfás  c remcnlák kíséretében leg^nyüársnak avatták fel, 
aki asnián bő útbaigazításokkal ellátva, vánd r ásra 
Indult. 

A vándorlás 3—5 esztendeig tartót», mialatt vá 
rasról-váro^ra J*rváo, gyarapított:» l*raeretei*. VígU 
vlaüaatért aattlóvároaábe, hogy leendő cáhenek maateré-
hea szegődjön. Minden vároaban legéaysaáUás ado:t 
menedéket a vaadorloaak, ahol as érkezőt aa öreg le-
gény veadégpehárral kínálta meg a ha véletlenül nem 
voli hely, egy kia borravalóval látták ei éa eng;dto& 
tovább, de akkor la aa eliátéa költségeit maguk a 
városbeli legények adták össze. 

A eóh megkövetelte tegjaltél a vallás iránt való 
tiszteletet éa a-tját aáanléja alatt az egyházi processzl 
ókbaa mindenkor részt vett. (Lied a Ssent Mihály 
templom eeb-aáealélt) A céhbeliek városuk láityáln es 
kapnlbaa, béke és káóoru Idején egyaránt katonai BSOI-
gáiatot la teljesítettek. 

A XV. és XVL században a céh gyöngülni kezd 
ân jelentősége megválioalk. Kezdetét veszi a céhretd-
saer ram ása. A XVII. században már csak arra való 
volt, hogy néhány kiváltságos családnak a megélheté-
sei MaiOáitsa erfeatkosan,  aa iparosok többsegének, as 
ipari termelőknek, a fogyaBzituuV,  más szóval a köz 
nek revaaára. Feibnrjánaik as ÖLZSS és a fzamélyas 

eaealeaeB asemermoilenűl tiporja a mátok érdekelt. 
BJiaayagolták aa Inasok derekas neveisBet és a 

legényok jovoitáról nem gondoskodtak. N«m is cüoda, 
nogy a iegönyek folyton  civabodiak a mesterekéi, 
mert a ayomoiuság tz e kel. A már mind nagyebb 
számra emeikedatt kirekesz.ett mester ea a legfőbb, 
nyomorúságtól kergetett legény, kontárnak csapott fel, 
átokban mnokhi tállait a idévei egésa kontár hadak 
verBDBgtek a cebbe.l meaier̂ kkui. 

Bs kt-pi z e aa alapját a iej őd,^ további okának, 
amikor aa ipar megoszlott: ceüoeiire ea céineUnre. 
I.y lepett foi  a gyári ée házi ipar, mint cáhtolen Ipar. 

Későbben, mind nyilvánvalóbbá vfcik,  hogy a 
termisaetben niacaenok mestersóges korlátok, miden 
szabadon fej.ődhet  éa igy aa omáiir m<»gkÖvetoiheti 
tsrmeaaatadia jogát, tehát a lenoíé legnagyobo szabad-
sagot aa Ipar krts ia. B. J. dr. 

Felhívás. 
Kassay  Lajos elhunyt kanonok  sirja, még 

mindig  jeltelen.  Hiányzik  a — kopjafa  — 
mely hirdetné  nevét s az időt,  melyben élt, 
dolgozott  s nevelt  egy nemzedéket. 

Akik  elolvasták  László Ignác:  „Marad-
hat e jeltelen  ?* ós Albert  István  ehhez ha 
sonló cikkeit  smindazok,  akik  ismerték  Kassay 
Lajost, ezt a íenköltlelkü,  népéért  és egyhá-
záért fáradhatatlanul  dolgozó  igazi papot, 
ugy hisszük,  nem fogják  sajnálni azt a pa-
rányi áldozatot,  melynek  összehozásával egy 
szerény síremléket  emelhetünk... 

E kegyes  adományokat—akár  személye-
sen, vagy postán a róm. kath.  plébániára 
várja, az előkészítő  bizottság. 

M é l l k I s t v á n 

Hitalmas tömeg kísértő utolsó útjára Gheorgheni 
(Oy r̂gyószentmiklót) város egyik legtoklutéiyesubb 
emberét, Méllk Istvánt. 

Évek ho-azu >:orán át a szenvedés volt osetájy-
ráezo. SaéS-hes, tolókocsijához szegazto őt a cebez 
bategség, de asért igazi nem s lóiexkel mégis mások 
aaeuvedeeét ls megáévá tudta tenni. Aa UTIŰIM A A 
város ssegényel ssiveb z nőttek. Legfőbb  örüme voii, 
na as élet terhst másoknak mi-gkönnyiihette, p^dig a 
betsgsc-g terhének nabézságét neki senki meg n -m 
könr.yebbiihette. Az árvaház főnöknője  fcoanyrs  szem 
mel sóhajtott fei,  mikor lialala biréi meghallotta: .0 
jól járt, mert most elnyeri áidásoy óíete jutalmát", de 
as árvaháo sokai veszteit, mert legnagyobb jótevőjét 
veszítette el. 

A temetésen a n&gyssáau tyászoiék sorában ott 
voltak a város vallásos egyesületei. As O.láregyiet, a 
Mária Kongregáció testületileg vonult ki, hegy igy ia 
kifejszasre  juttassa nagyrabecsülését, aa elhunyt iráni 
s resavétét a hátramaradt ösvegygyel saembeu, kl 
mint a Misszió társaság elnöknője — a megboldogult-
nak nemcsak Aisfiaagyala,  de irgalmasság! cselekede-
teiben segítője eél buzdltéja volt 

A gyásshásnál történt besnentelée és gyászszer-
tartás Vákár J jzsof  pápai kamarás, örm. sssri. plébános, 
mindenkit meghatott beszéde után — az elhunyt földi 
maradványait Romaiéra, a családi ah biltba szállították. 

Mig élt, szenvedése, mit aommiféle  emberi tudás 
vagy földi  kincs meg nem saünUthotett — hatalmas 
figyelmeztetés  volt mindenkinek^ .Sorsunk laton ké-
nében vaa. Most — Istenben megnyugvó szép halála 
bizonyltja: .Baldogok az irgalmasok*. 

Temetésén nem a külső pompa volt a megható, 
hansm s sok könnyes sssm, a sok imádkosé uáj, 
m«ly mind sslvbíl klváaUi aNyagodjék békében iu 

H Í R E K . 

— Házatlég.  Lnopold BÜBke és Horváth Istváa 
Tu'íh^B (Tölgyes) köaségl jegyző, béi?ős, pűstcsd 
D>;i,<ét!pjú tartották esküvőjüket a helyi róm. kath. 
templomban. Sok szerencsét kívánunk! 

— A város főmérnökének  ügyeimébe.  A váron 
k5zpoavj*tól nr-m me; az» a Pelrn-Rirea és Sylotln-nccák 
(volt Fiirdő ucct) saösn:éaénél, a Bikény m«iiékágáoek 
földdel  valé kitöltésa már oda fejnît,  hogy mkdón 
pU zVot éa szemetet oda fcordaoik.  Brn a nemcsak 
eeépészeti, de főleg  közegészségügyi szempontból ve-
: z ilyes do'.ogra blvjnk fel  üry^lmét a véroa mérnöki 
és orvosi hivatalának. 

— Betöritek.  Utóbbi időben minél gyakrabban 
fordulnak  elő lopások, melyeket a város sslvében, vagy 
forgalmsssbb  helyeken követnek el, vakmerő emberek. 
Most nem rég Mopz\ovitsnál és Balogh Mik'.ós fodrává 
Uslatébon elkövetett betörések ntán, ujabban Sitrul 
Simnel lakását látogatták meg, ahonnan minden ruha-
neműit elvitték. Bc a szervezett banda főkép  a v&eut 
ucc&l lakókat keresi fel  n"gy előaieretettel. R^ndőrsá-
gliak ssólerkörU nyomozása — valóssinü — meghczia 
a kívánt eredményt. 

— Újból  duhajkodunk.  M4r-már azt hittük, meg-
fzlinne'î  mlndasok n ssomorn és «a'r.álatoü dolgok, 
melyek ssékely-legényelck nevéhez füzódn  k s melyek 
namcask erkölcsi arcalc^pások, de anyagi ö^e- omiás-
hos vezetnok. Vasárnap éjjel, nithány betugo t legény 
— nam Írok nevoket — békéin hazalgvekvő emberé-
let támadott raeg és bántalmazott. Majd meggondol«t-
lan kijelentésük hangzottak el, melyek súlyosabb követ-
kezményeket vonnnk maguk után. A báütnlirmttak 
ogyrésze följelentést  tett a rendőrségen s a klhallgstá-
so£at folyé  hó 7-án tpr'ották meg. Eredményt még 
nem ludnnk. Biőro latható astoban, hojy ?gy pár 
><aákeiy fl*taleró  fog  biávyozai kl tudja meddig a mező-
ről, arról a munkahelyről, ahol éppen most volna leg-
nagyobb szűkség rájuk. 

K i d 6 1 t a h i r e s b u k o v i n a i n ó t a f a . 

B :rtéknak éB KodUynak vaKs^os .mésSegclője* 
volt a bukovinai Vtrniccn!, r^gl nevén Jósaeffalvü.  — 
Bíen a csodá'atoa nyeivrzigeten ma Is A'any JánoB 
nyelvén beszélnek, bámu'atos tieztüBággel. Vúzozt aa 
ősi szrkíly balIndáVn^k, fo!.k!orb::!:k*i  értékének is itt 
van n legértékesebb bányája. Május 9 ín temették el 
itt 78 éves korában Méssáros Trés*it, akln<k a neve 
a kot világhírt zanetz rző forr.̂ amegaavozp.Sdlo  Livűl 
i?gtöbbet szerepel a kisóbbl gvüjtő't ktuainpjalu H. 
A ha-ála psrcilg vidám és kodüyos, dirik magyar 
asszony omlékesőt shetségs klmari;hetetiin raktára volt 
a szebbnél szsbb ő*l rlgamnoknak. Jsilomiiő, hogy B tila 
Pot» bodapesii senatanár és népda-gyüjtó csnpm as ő 
tedvéért kéttzsr ls lejárt Budapestről, hogy as etnog-
r-fli  museum számára a gramofon-hangok  szásaia 
fiiivegye  a páratlan népi érukskot, másrészt bizonyos 
varlsc ókat ellonőrî nl V.lamennyi hsngcr meglelt. A 
miivsez hajoalo'ilg tartA, ruogerölte ő munkába bák'b*-
iH êdott. A nóü&fa  esoul.an ro^edten is énekelte, fárad-
hatatlan ssl7Óságcal az elragadó balladákat,- amiíkil 
B illa P-jter, a kiváló szak kutató és zen; müvéBZ a 
ssakkcrsk báxu ^tát i i < z A adémi» naevdiját ls mag-
nyerte. A kedves „fa*  caonban kidéit. HtláloB ágyán 
ia várta a felvevő  gépet, amivel k*t heti muskárá 
B >Ila épp?n Bafcovlnába  késaűlt uj felderítő  munkára. 
K< tudja, hány ti&csea saékely virág zuhant eirba a 
május 12 én elhalálozott Ezékely asszocnyM, a«i halá-
ba ágyán Is dúdolgatott, csakbogv minél jobban a 
lelkébe vésse sz unokáinak as örökszép ritmusokat. 

Szerkesztői üzenetek. 
Többeknek. Kassay I.t jos volt kanonok síremlékének 

elkészítése és lel&llitésa a hívek szives adományaitól Is függ. 
Kérem elolvasni, a jelen számban „Felhlíás" etm alatt Irakat. 

Bánkódó aaaaony. H'ggye el, nlnos tökéletes boldog 
hás'SStc. Minden asszonynak el kell néznie férje  kisebb-nagyobb 
hibáit. Nem szabad elvesztenie tarelmét. Leghelyesebb lenne, 
ha rá tndná venni férjét,  hogy vlzegiltassa meg magát Ideg-
orvossal éa tartsa ba pontosan ntaaitáaalt. 

Egy jó családból  való üu, tanulónak  felvitetik. 
Btilogh  fodrásznál,  Oheorgbeni. i—2 

A marosvásárhelyi (targu-mureai) ke-
reskedelmi és iparkamara közleményei. 

No. 1219—1988. Aa érdekelt kls'orasUedők ás 
kisiparosokkal kösöljűk, hogy a „fondul  aviaţiei1' javára 
szóló és a Banca Natlonala-hos (cont T 118) illetendő 
100 lej taxa forfetara  b.fisstéd  határideje juaiui 16 ig 
meghosszabbíttatott. 

No. 1268—1938. A mlalaatertanáca 1938 május 
24 ikl 1078. sz. határosaiéval msg^ngedte, hogy a ten-
geri ugy belföldig,  mint export céljára mlndan meg-
szorítás nélkül, tahát as analisáló bizonyítványok fel-
mutatása nélkül horható forgalomba  szabadon. 

No. 1228—1988. • jugoszláviai városok szövet-
sége egy nagy évkönyvet jelentet meg a Jogossiáv 
királyság jubileuma alkalmából; mintán ez a könyv a 
Jugoaslá7lába uiaaé Idegenek részén róaaletea útmu-
tatóul sso'gát minden tekintetben, ezért felhfvjuk  aa 
érdekelt kereskedők és iparosok figyelmét,  hogy eset-
leges közleményeiket és reklámjalkat küldjék meg 
•svssstt szövetségnek Belgrádba. 
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K ÜLÖNFÉLÉK. 
Ű r n a p j a . 

Jualus 16 BB Oltárlsaeniségben jelenlavő Krlaatu? 
ünnepe. A katholikus világ magasztos napja, amelyet 
akkori nsiţy ragaszkodással veaa körül a Bmne blaók 
töme^. — Ctak most láttuk sa cuchiriestlkui kon-
gresszus márateiban, Krisztusnak vlájátfo^é  hita'mát. 
Hlsyjünk Bjnn* Különösen un, amikor a gyűlölet 
annyi ssanvídSat okoz a földön,  mílységee hittel bia-
aunk Bmne, mint a szeretőinek, a békességnek, sz 
Igazságnak örök Ígéretében. 

— Előléptetések. A június l-l előléptetések 
alkalmával a helybeli tisztikarban Bresstovszky Jóst 
századoBt őrnagygyé; Ridu Mihail főhadnagyot  száza-
dossá léptették elő. 

Juniuz 12-én délután van a főgimnázium 
tornaviasgaja. A helybeil főgimnázium  ifjúsága  ju 
nini 12 ón vaaarnap deiután 4 órakor tartja évzáró 
toroavizsgáját a gimnázium udvarán, amelyre Itpnak 
utján ls meghivja az igazgatóság az Intézet jóharaiait. 
Közönségünk evről-óvre nagyobb érdeklődéssel saokta 
kísérni aa ifjuságuak  tornavizBgált, amelyek mindenkor 
nagy élvezetet nyújtanak. Felhívjuk a figyelmet  most 
la az ifjuiáguak  tornaUanepségeire és hisszük, hogy 
a régi szeretettel megpártolja közönségünk az intezet 
nemes Igyekezetét. 

— Odorhein (Udvarhelyen) bejegyezték as 
elaő nőúgyvedjelöitet. B.ga Éva Miriát ez udvar-
helyi ügyvédi kamara bejegyezte az ügyvédjelöltek 
sorába. 

— Felvételi vlasgák és évnáró a róm. kat. 
főgimnáziumban.  Aa I. osztály felvételi  vizsgája 
junlus bó 21-éo, kedden d. e. 8 órakor kezdődik; az 
V. osztálya junius 22 —24. napjain leBz; a tanév ünne-
pélyes bezárása junius 26-án, vauárnap, d. e. 10-kor. 

San Antoneaou törvényszéki elnök eskü 
tétele. Junius 9-én ünnepélyes keretek kösött tette ie 
ss eBküt Dan Antonescu a calkmegyel lörvényssék uj 
elnöke. A birói éa ügyvédi kar ünnepi közgyűlésének 
plenumában Dr. Todor János törv. biró vette be az 
esküt aa uj törvónysaekí elnöktől, akit állásába rövid 
beaséd kiaerateben beiktatott. Az ügyvédi kar nevében 
Dr. Vasú kamarai dokan kőssöntötte Antoneecu elnö-
köt, skl válaszában köszönetet mondva vette át a tcr-
vénysstk vezetését. 

— Heghalt Daida Jenő. A romániai magyar 
újságírást pótolhatatlan ve sate a ég érte. Njgy bónupi 
kinoB saenvedés után maghalt Düda Janó, an orasŝ gos 
hirü kivá ó költő éa ujsagnó, a Keleti Újság szerkesz-
tője. Fiatai volt. Miadöŝ zo 31 eves korab n raţsd-:a 
ki kezhiun* a halál. Egyike volt a leg.ebeísegeBtbb 
fi  jtal Íróknak, akit igasan derekbe tőrt a torsi elmúlás. 

— 30 évea talalkoaó. Felkérem afon  oaztálv 
timlm»?, akik velem egy óit az 1908ávlie> aSumuUu 
(cjiksom yó) íaailókípióbiu vígeauk, sz^üs^ djon-íir 
c műket tuditni a 30 ÓÍOI Ualkozé napjáaak inag 
állapltbatáua végatt. Cimam: Aíbart Vlacza, Tusnád 
Bal, „Vila Aibert*. 

— Aa utanó közönség figyelmébe.  Az utóbbi 
időben a városunk ferâietea  megfordu  ó idegeneket, a 
hatóságok fokozott  módon eiíeaőrtlz, a vároa köraaté-
ben fekvó  vaugárdn-tábor miatt. — Ezért foiblvjuk  a 
figyelmet  arra, hô y mindeuzi Igazoló iratokkal felazs-
relve induljon el hazulról. 

— Kisdiákok irtóhadj irata a kártevő ro-
varok ellen. Érdekes tartalmú körrendelet érkezett 
a napokban a nemzetnevelésügyi minisztériumból az 
öBBzes kisebbségi tanintéaetek főhatóságaihoz.  A kör-
rendelet felhvja  a főhatóságok  figyelmét,  hogy a tanu-
lóknál szorgalmazzak a kártevő rovarok pusatltását. 
Ilyenkor, tavasa idején okoznak a rovarok nagy kárt 
a gyümó'Ciösökben és eunek elejat lehet venni, ha a 
tanulók IB belekapcsolódnak azok pusztításába, aminek 
nemzetgazdasági szempontból nagy jelentősége van. A 
kisebbségi egyházak főhatóságai  a körrendeletet m<g-
küldötték az ösazes iskoiák Igazgatóinak. 

— Agyonvertek két borszéki kereskedőt. 
Mintegy ket héttel ezelőtt Piri Bála 51 éves os H ir-
mán L pót 60 éves borszókl kereskedők hazulról eltá-
voztak, hogy egy külföldi  cég megbízásából m: raákat 
vásároljanak. A kés családos ember azóta stmmi élet-
jelt n6tn adott magáról. A napokban egy pásztor a 
Dorna-Vatra közeli egyik erdőben ket líifl  holttestére 
akadt. A vizsgálat megá lapította, hogy a két eltűnt 
kereskedőről van saó, aalket ismsretlen tettesek agyon-
ütöttek. Perl után hat, mig Hsrman után nyolc gyer-
mek maradt árván. 

— Letartóztattak Minier segédlelkészt. 
Minier Atberi Piaeali-di-jo-j (Kászonaltizi) aegédielkészt 
feljelentették  a csendőrségen, hogy az iBkoláB g> ermekek 
köcött áilameiUnes eBzméket terjeszt. A csendőrség 
azonnal megindította ellene az eljárást, amelynek során 
több gyermek tulyoaau terhei vallomást íoit a segéd-
lelkész ellen. A jegysőkcnyveiés sarán a le késs ártat-
lanságát hangoztatta ÓB kijelentette, hogy boaatu áldó 
aata. A csendőrseg Mlnitrt letartóztatta es bekisérte a 
helybeli ügyészségre. I,t megállapították, hogy aa Ugy 
a katonai törvénysaék batáakürebe tartozik es bekísér-
ték Brassóba a tu yosan megvádolt fiatal  lelkészt 

— Hirtelen halai. Juulua 10-én reggel hirtelen 
összeesett 6a pillanatok alatt meghalt Bpierer Haár 
helybeli söldBégkereakedó. Az egeBB vároa társadaimá-
ban nagy részvétét keltett ennek a derék, saorgalmae 
embernek hirtelen halála, akivel saivaaélbüdés végzett. 

— Orsaágoaváaár Gheorghenl ben Gverfvő 
saentmlklóBon aa orsaágOB vásárokat a követteső na-
pokon tartják meg Jnnius hé 14-16 ón állatvásárok. 
Jualus 16-éa kirakóváaái napja. • 

— A munkaügyi miniaater rendelete aae-
rint e .román" nev alatt román állampolgár 
értendő. A rcuakaügyi minisztérium a munkaügyi 
felügyelőségükhöz  rendeletet intézett a m*géntanonc 
otthonok ügyében. Ebben a mlnlaztórluin tisztítás azt 
a kérdést, hogy a rendeletben „román" névvel neve-
zetteknek mindazokat kell tekinteni, akik román állam 
polgársággal bírnak. 

— A Maros áldozata. Su'yoa msspróbá'.t*táB 
érte Vareas Ádám PiaeBii dj-joB (Kásíon-aliiai) telin 
télyea gazdát. Árpád nevü 14 éves fi?,  aki a leront 
(radnótl) földmivca-lstole  növendéke voi', a mu't héten 
fürdés  köaben a Marosba fu'ladt.  A tragikus körülmé-
nyek között eihalt gyermrket, földig  Bujtott ezülel haza 
bozták óa Itthon temették el Kászonazák álta'ános 
részvétével. 

— Kártyázás miatt eljárás. A Ciumanl (c'o-
tnsf  ílvl csendőrőrmeBter BB egyik fürész^yárbsn  több 
munkást tetten ért, amint nzabad 'd jükben. pán?ben 
kártyáztak. Feljelentette őket ós Igy S raon Imre, Fur 
kas B-da, Barios Itnre és Ignácz munkálok ellen az 
ügyészség megindította a nyomozást. 

— Megoaökkent az ópltkesós. Általános a 
psnaaa nz építő Iparban (a. Mo't aa épitkozépl fó?zeeoa 
óa mindrn kedv szünetel Talán soha nem érződött 
eniyire a gaadasági válság ebben az Iparban, mint 
ebben aB évben. Eg?-kót vidéki családi házon kívül 
aemmi építkezés nincsen a vármegyében. 

— Patkány-vesaodelem a városban. A váron 
lakósságának áüasdó psnaBzolás* nyomán több Ízben 
foglalkoztunk  ezzel sz annyi vraeedelmet Jelentő kér-
déssel. A város területén a patkányok vslóbsn annyira 
elszaporodtak, hoţy már nz ellsnük való védeVmás ia 
egyénileg tökéletesen hiábavaló. Eiért még Firoga 
polgármester d'jében megirdu't a mozK»lom, hogy o 
város e^ósz l»kó?págát egy njpr» megsrervr.KKe a vé 
d9kcB í̂-hez. Több Ízben toimácnolluk a lakóaaág azon 
óhsjtáaát, hogy mindenki nnvagHag Is szlveaen j^rul 
hozzá BZ akcióhoz. Végeredményben most m*r i-nnylra 
kétsfghnpjtó  a halyz t̂, hogy tovább várni éa t̂ tlenlil 
a^z-1 HZ RB^MÍNYEKÁT nem lehp». Ei^rt iamételter 
kérjük a vároa veaeiőnégét, hogy B patkány mérgezést ngy napra készitse e'ő és akkor mindenki tartsa köte-
lességének támogatni ezt a fontos  In ézkedéet. Vigyázni 
;e!l a köztísztBEBgra és különösen a város közötti 
patak madtónek áltaiános kilat^rltâs;» rolr.a Időszerű. 

— DIRECŢIUNEA SOCIETĂŢII DE VE VANATOABE 
DIN MEKCÜBEA-C1DC oomnni' ă membrilor sooleiaţll, c& 
Ministerul Agrlonltnrll şl Domealllo- n prelungit valabilitatea 
permiselor de vftn&toars  ţ la 30 Innle a o. 

— A CSÍKSZEREDAI VADÁSZTÁR̂ ASÁGIOAGATÓ-
SÁGA éltes t! a togialt, hogy a Földmlvflésügyl  és Uradalmi 
Minisztérium megliosszabbltotia a vaiász'ngedélyek érvényes-
ségét folyó  évi janlos hó 30-ig. 

— Halálos enerenosétlensóg. S .ntha 1'tvár 
a l̂yboli 20 éves muakáa, Gá András liirsU fttr̂ az 
telepén dolgozott A fl.tal  muoSás ér hetetlen oko'ubo 
i';mont a g;pien m pincéjébe, a KzoiásoB blz oái'.éko-
».04 keroMtüi msgkiinalitette a transmíssciókat, amelyek 
a szersccaótlf  n munkáv.t elki-pták ÓB halálra iu;ták. 
A munkás a helyszint n kiszer>vrdett. 

— Iroda áthelyezett. Ücyvídl irodámat I. C 
Britlnnu ucca 68. ezám (a Transsylvania Bank épü<ett) 
i>ia halyezt m »t. Dr. Máthé L'.BB'Ó. 

— Megrúgta a 10. M.Uti Imre 16 évea Guclu 
(iföröcsfaiv!)  gyermeket BulyoB lórugással a kírházba 
fszáilitották. 

Q « t A T £ a a « t s l e ^ v e s s e t 
Ablakomnál dalol a halál, 
Mintha halk vscacrnyét hallanék, 
A mess Isesau «elvig talál, — 
Játszik a fény  s játsvik sz árnyék. 

üillgaiom a 1Ú-, néma éjben, 
Aiogy a mélytől nőve dobban, 
Az egész multam, egész létem, 
A vánkosomon égve, lobban. 

Fcrr^ főmbe,  !ásas ezumembe] 
Mintha hú yt vliag világolna... 
Nem az, mi volt, ctllk eszembe, 
De inlndcs, ml lehetett vo'ne. 

Fordította:  Kibédi  Sándor. 

„OSIEI L A P O K " 
Politikai, köagaidaaégl él aiéplrodaimi hetilap 

Hîgeax évr« 
Negyedévre 

IBFI Félévié . , 8) -
. 411- Kolloidra egy «vra. 864-

Magyarorezégra 12 Pengi. 
Példányonkénti éra 3 Lel. nir..<M 

Ulrdoéal di)ak a legoloaébban izimlttalnak. 
Uraltatok nam adatnak viaset 

Nyílttéri kflalemények  itU «oionkîn* T.*' 
Kiadóhivatal: Merourea-Ciuo, Strada L O. Bratlanu M 

Kitűnő szebeni téli s z a l á m i 
nagyban és kicsinykéén beszerezhető 

Rendi hentes és mészárosnál, M.-Oiuo. 
Nagybani vételnél jelentős árkadvoimény l 

1938 junius 12: 
Băile-Jigodin (Zsögödfürdö) 
ünnepélyes megnyitása. 

Elsórangn cigányzene mellett tánc . 
Belépti dij nincs. 

Kitűnő konyha és Jó zamatu ó-klrálysági és küküllömeoti 
borok valamint JégbshQtőtt friss  tör 
áll a m. t. közönség rendelkezésére. 

Négy szoba, konyha, kamra, fürdőszoba 
junius 16 tói kiadó. Cim a ktadóhlv;,ta!bi0 

Ohevrolet autó „Tip 1928", üzemképes 
állapotban, j o g u m i k k a l e ladó 
Bilimb BMánál, Mercurea-Ciuc. ' 

Üres telek Hercnrea-Ciucon, a kaszárnya mögött 
Cm a kied̂ nlvHtAlbxn. 

B ă i l e 
P E L I X 

gyógyfürdő 
(Oradea mellett) 

B O M A l T Z ü F Ö S T T T É I Í T E ! 
49 C° hfifoku,  kénas, rádiucnoa hévviz 
fórrá?.  Mindenféle  reumatikus bántal-
mak valamint női betegségek eliea 

páratlan gyógyhatású. 
Újonnan berendezett : 

iszapfürdők,  isz&p pakolások és mester 
síges szénsavfürdök  —állandó orvosi 

felügyelet  mellett. 
S z a b a d f ü r d ó i 

Vasúti kedvezményi Különféle  szórakozá-
sok : Tennis, könyvtár, állandó zen°, kávé 

hán, tánc. — Prospektust küld: 
Direcţiunea Băilor Félix 

3_6 Judeţul Bihor. 

I Ugy a helybeli, mint a vidéki 
1 hölgykőiőnség tudomására 

hoflom,  hogy a mai naptól keadve a világhirfi,  e kor leţ-
tökéletesebb P R I M A V E L L A ÖRÖKHÜLLÁM03ITÓ 
géppel éllok a nagyérdemű köaónaég rendelkeaésére. — 
A Prima Vella örökhallámoaitó gép a legtökéletesebb, a 
legmegbízhatóbb. — A nöi fodréaaatba  vagó mindennemű 
munkát garanoiéval vatlalok. â V Vaa éa via ondolálM, 
hajfeatéa  bármely árnyalatban, manlouer A nagy-
érdemű hSlgyközönaég aaivea pártfogását  kéri: 

2 S T a g , 3 r A n n a 
Coafora  „Viororla". a román gimnáaiummal aaemben. —13 

Jó minőségű asztali bor literenkint 12 
lejért kapható a Holló Qábor ven-
déglójében, Mercurea Oiuo-on. 

Komplett füsser  üzlet berendezés mér-
legekkel eladó. Oim akiadóhivatalban. 

Hirdetmény. 
A mercurea c;uci városházán 1938 évi 

julius hó 2-án d. e 11 órakor nyilvános 
árlejtést tartunk, miután az eláő árlejtés nem 
járt eredménnyel, a helybeli görög katholikus 
templom építési munkálataira. 

A munká la tra e lő i rányzo t t öaszeg 
1.50O.000 Lei. 

A leteendő bánatpénz 5°/o készpénzben 
vagy állami kötvényekben, a napi árfolyam 
szerint. 

Tervek, költségelőirányzatok és BZ összes 
feltételek  megtekinthetők a mercurea-ciuc i 
gör. kath. egyhás hivatalos helyisegében. 

I . V l a d , B. N e a m ţ u , 
lelká-z. gondnok. 

Egy drb. felfedelü  és egy futókoosi 
eladó. Cim a kiadóhivatalban. 3-3 

Borszéken a legszebb helyen egy telek 
olosón eladó. Oim a kiadóhivatalban 

Baile-Tusnad (Tasnádfürdón)  egy jol 
berendezett Panzió avagy osak az 
étterme kiadó. Cim a kiadóhivatalban. 

^ M M M ^ M n "" 

g M O D E L L KALAPOK g 
S i i s n a p o n k é n t n j f o r m á k  o l o s ó yk 
2 á r b a n , m e v t e k l a t l i o t é k ^ 

R VENCZKL T A N Á R N É N Á L g 
W Ugyanott kásiftlnek  minden- Q 

itund női kalapok elsőrendű w 
anya« keiiáadáiávil. Kalapok 
Italakttása a legrövidebb Idő alatt. £ 

Mercurea-Oluo, I. C. Bratlanu (Oimná- M 
nlum)-uoaa 11S. az., a Sörháa köaelében. C 

K f w a l e t i  Vékái U q f m y w á á | i k a a ,  M m m ^ O b w 




