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Királyi szavak. 
Egy . g i s z s ^ e a n rrsed -k e i ő l i é s í i ^ s e a 

ol: prj , a l e g m a g a s a b b é s l e g f e n t e b b  h ivs t sp , 
t a x e i > e! ke . l tol r<e e g y nép v e z e t ő i t . 

A családvédelem a Ma&yar N-piözöss ^üea. 
ügy pilUnatrz mi, ez^-gben n m ^ o ? Időkben 

iV icg j UÍ>- lAte.ik-, rsinlha a tő'.- hivatnának a \ i ág 
- n ' c s pt, !n-g*afkc<li  romantikája m»«kopoit volna 

>íMi dao lafat-nt  «ilcn^r* ez Dineden igy. I<az, hugy a 
b-iío-u f^r:  g<- a cók ege z légióját sodorta el rn ig-
i • ' f e t t  biva'éfató!.  Ma mar baljaik spuronnyal roba-
í -i • sí i d ' d iru\ról. Ejtő rayői nőkről. A harc; repti.6 
j. r - nái p öt'kat ia ieezn>k éa bizoayos az, hagy 

ma kavérDá rotian'i ui nangu'ít*, a kontinens 
loa-zusás-i dé körei közölt fakvő  or-izégok m'nd^g^ité 
I i! m lgh»tíralt ierúleté& hsdi&eo gilatra köt-jfzi  » 
r í.;et 1'. H . sox helyen mindazt rgvelőra az ugyu've-
i n tűzvonal möiöi.i beli-ő Badi tzoifráiatot  j/lcntí ia, 
fca  a bel ő tt-rak^n a f t f i ,k  felváltására  aro gai ia, 
laţi í igo tau k?'i raegá lapítani azt, hogy sajnoB, .da 
j . u;k. 

I »y teil minduuuk, bojy eajioi, hlsz-n volta-
t "oraj-.i's társadalmi maiéiban ÍB ki kellene  kap 
í  !.i >i nőt  a gazdasági  küldésből.  Az ugynavezatt 
k eraeresfi  nő trrmafz  tea, hogy nam uj ebben a 
e • • ég égében ld»á!ls elhivatottságának éni. Da 
n bf-iaihaiailan  idíklg á'om marad PZ, bogy a r,6 
s e nti s at ysság trgycdluságáb» rendezze. A tár 
S i ÍKUEÍÍ MrivO kö'.el'saí^e\o ns az aura es C4a/ad 
ţde'em  teljes  mértékű  kiépítése,  tBzzözck es ata-
k . olyaa fflfaaszaálása  es letasitése, amely ennek 
a robiémának  megoldását  eszményivé  tegye.  Ta 
g í'an, bog; egyes álaméi ebot-n sz erteh-nilen 
jt c ' inteziueoyak^i állították f-1.  de  a teljes  meg 
O'ÍJS  meg nagyon messzi idők  kérdése. 

É- épp a ezért minálurw nemciak felfi.yolni  éa 
B laa issra lötelezetten caa'la'-Ofni  k«ll, de  örömmel 
n z" '"pi'r'-i  ezt, hogy s M-.gŢa~  Népkőző-.'tg,  a 
i czsvar i tigozeta  kebeleben.  megalakította  u 
cs.'i advedelmi  alosztályt. 

A dolog jelentősége magabaa a Sióban „család 
T 'e'em- nyr a BZÓ BJO-OB srielcmben Mltetö tartal-
r Hi cdiig ÍJ fzükaeg  voit a c s a l á d i d 1 m Intéz-
I -ísitésfr  rra ezt-l ban a rar.d-ihü i időkben, mi 'or 
z i'v r c -aiadaí n»gy törcé-gabeo gazdasági kenv 
l í, begy tz aoyi ia keoycr után né'Zcn, még 
z -veb*- szükség, bogy a mag rar jövendő  sarjadó 
1 • fit  a gyermeket,  n r a egá ra hagyott  gyerme• 
l  tarsada  miitíg  megszervezett  goudozasbii  r e -
(  jk 

i^az tirténtek eddig la eliz-gnteit iatéíméiiyfebi 
t <er n, de  mindez  heves, mindez  nem elogiti 
l  mind  nagyobb térre  áradó  siügségleiekei. 

Ka. ileaili ttelíett már egv ilyea irányú tuetmoz-
( a anhen .<• tekitiintb D i Magyar  Nepkőzöiseg 
I  .„-svitri  tagozatának  akciója felmérhetetlen  « 
i r h iovbblakbt .n oemc>ak n ilagvar  Nepkő-
Í ,, idekvesi  akaratán  muhk. de  ehhez a mun 
i a m-gyar asszony ok és  magyar leányok 
j kes  cta'.takoiesa  i<> kell. 

Kitérni  az e ő,. azakcak aziknek mcd,uit és idejiík 
' .b t a tarn;dao;i fca  magyar mnozab'.z nem 
. iot  es nem szubad.  n tm atert m'-ri t z köt«lfBaeg. 

a . d-orbtn » í t r t , cctrt ez a munka nem is teher, 
a Magyar Naptörcí-ség kolozsvári t a g i z a t s r a l 

U.éd rti fe  oaftály»  oiyan nagyszabású ós rést-
•rkre kiterjedő  tervet  dolgozott  ki, amuiyben 

i nd^a a?3zoay éa leány az! a s z e r p i t k; pnotja, i mely 
-,ta a h .u-kooy rcunka mellett, a munkaiat tctg 

c l ' a t t a teendőket  is szétosztja  es meg-
jiönmiti. 

ÍU ktiionös fi;)fclmet  érdi-mai az a tány, bogy 
i a oag,j?lenifia"i;U  tárB^di'mi alcióha azok is 
I  k^pcioU.dhutnak,  hkik eddig  kü önbőzö  okok 
i u rom tartoztak  DÓI egyesületekbe. 

A M-gyar N pkijzS'tieţ lolorsváti tagozaianal. 
U7  uj célkitüzé-.e  több, mint  egy elszigetelt  tö 

i í v e s Eí  már mozgalom,  amelvben minden  ma 
var asszonynak es leánynak  magasabb rendű 
kölest  kötelessége  résztvenni. 

í;< m.ac'ei magia1" ni , t,ki ehhez a mozgaloabor 
íiáai, a M 'gy-r N pköziiaség keratriba tartozó egye-
7ia>  magyarság érdekeiért  dolgozik. 

ksil figyelembe  venni. 

(litziltil.örölf  <•.•< hözbirtokox.KÍyok/';/'/<  '-
iii'hr.'  tí-sa-zvidekról  hozott,  kiválóan  sikerült 
:ww,.uéíú  9 hónapos, igen szépen fejlett  íeher 
ki:  el,dó  Oyönós Qrulanál  Csíkszeredában. 

. . l l a z a j ö l l " a p ü s p ö k ! 
A lelcsiki bórinakönil Kót jelcnlősállomásán 

Karcfalván  és SzeiiUloiiiokoson. 
Iliért mosolyog K fel  lőtt, amikor egy gyerm^kni-k 

a szemébe nézi1 Iliért néz a gyeinek olyan nagyon komolyan, 
lia így telulttnek az areába lek ut V — Mert a felnőtt  vissza-
néz a paradicsomba, a kis gyern.-k pedig belenéz a szomoiu, 
bűnös világba... 

líossenger-nek a szavai lutnak az eszembe, amikor 
Márton Aron piispiik székelyt'óldi, lelesiki béiniautját végzi. 

A gyermek szemében tükröződik a teljes ártatlanság, 
tisztaság. A lelki szépség elhivatott miveu'ii kedves, derűs 
mosollyal találkoznak azokon az utakon, melyek lélekössze-
kiitő mödon összehozzák éviői-évie vallásos seregszemiére 
őket. Ezekben a nehéz időkben, amikor már semmi értéke 
sincs az emberi életnek, évszázados hagyományok által 
szentnek, sérthetetlennek ismert és tanult műemlékek lesz-
nek pusztulás tárgyai: kell szembenézni az áitallan gyer-
mekek tiszta tekintetével és paradicsomi ürömök rejtegeté-
sét keresni benne. Hogy aztán a szomorú s/.emmcl bele is 
kell nézni a világba és annak bűnös örvényeibe: erről ez a 
nemzedék már nem tehet. Szenvedések, inegalázások árán 
lehet eljutni a paradicsomba. Minél több a küzdelem, élet-
nehézség : annál nagyobbnak kell lennie a kitartásnak és 
Istenbe vetatt reménységnek. 

A missziós küldetés mindig lemondást, tárailságtalan 
munkabírást és teljes elhivatást jelent. Nincs táradság, nincs 
pihenés, nincsenek egészségügy: és lizikni kitogáaok. nincse-
nek puhára tapétázott járóutak. mert Isten utjai kiszámít-
hatatlanok. l.élekmentés minden vonalon, ez az igazi lflpász-
tori hivatás, egy súlyos és nagy Jelelőss-guek öntudatos 
betöltésében. 

Ezt végzi és csinálja már hetek óta Erdély nagyszel-
h-mii és i-nkült gondolkozású püspöke, ennek a megyének 
szülötte: Márton Aron. Végtelenül nehéz leiadat az, hogv 
egy ilyen apostoli lelkületű embernek minden egyes, leg-
többször a szerénység köpönyegébe burkolt ténykedését 
ismertetni. Isten odaadó szolgál Ua nem tűr hírverést. Fele-
lőtlen szólamokkal svint- me-' '^ke/ésekkel nem l^het c-*-
főpásztor  mükodés't érzékeltetr i. 11a súlyos és lélelősség-
tel|es munkájában örömöt, szomorúságot, bajokat lát egyház-
megyei és iskolai kérdésekben: egyelőre az ő öröme, bánata. 
Viharfellegekkel  kell néha küzdenie, inert látják benue az 
elszánt és akaraterős vezető féillut,  akire mindig számítani 
lehet és a kis erők megnyugvással teszik le kezébe intéz-
ményeik, sorsuk egész jövőjét azért az egyetemes vallási és 
kuiiur feladatukért,  melyek ma kősziklánál erősebb bázisát 
képezik jövőnknek, fennmaradásunknak. 

Márton Aron püspök ma Csikmegye veudége. Nem is 
vendég talán, mert hazajött hozzánk, cikkor jött hozzánk, 
amikor már a telajzott idegek és nehéz idők már halasztást 
nam türőeu orvoslást és megnyugtatást követelnek. 

Jött a jó főpásztor  a utuga testvéri szeretetével, baja-
inkat ismerő gondosságával, elevenie tapintó és mégis gyön-
géd figyelmességével  akkor, amikor egy megvadult világ 
égzengéses viharai csapkodják az ereszünket. Jövetelére 
ölöm, büszkeség tölti el lelkünket. Sokszor hallottam ezt a 
pár érdekes, de a helyzetre legjobban jellemző pár szót : 

— Ejisze a meénk ! 
A mai idők któnikása siig szentelhet nagyobb teret, 

a nekünk felejthetetlen  emlékként maradó püspöklátogatás 
eseményeinek, de a válságos idők nehéz napjaiban mégis 
emléket kell állítanunk annak, hogy Erdély fiatal  íőpásztora 
közénk kívánkozott. A szeretet szava ösztökélte őt, hogy 
súlyos és terhes lőpásztori hivatását most ezekben az idők-
ben gyakorolja. Itüszkén szögezzük le, hegy ez a testvéri 
szeretet mindenütt méltó válaszra és viszonozásra talált.Csicsó, 
Madétalva, liákos, Madaras és Hánfalva  után, mely közsé-
gek ugyancsak kitettek magukéit főpásztoiuk  fogadásánál. 

E bó lJ-én, vasárnap Karczta'.ván bérmált a püspök. 
K»ttős egyházközség, sok éa nagyon körültekiutő munkát 
kellett végeznie. A Mihály László által készített püspöki 
címerrel ékesített diszkapu alatt, Ferencz József,  a s.'l éves 
i gyházgouduoki f'őgondnok  fogadta.  Egész élete a katholikus 
iskola- és vallásügy szolgálatába feli  el. Könnyes szemekkel 
üdvözölte a t'őpásztort, aki, bár esett az eső, mégis pár 
kedves szóval válaszolt a főgoudnok  szavaira. Utána a fő-
pásztoi kíséretével, melyben részvett Adorján lvároly kano-
nok, egyházmegyei főtanfelügyelő,  Biró Ferenc («esperes, 
Ferencz Béni püspöki titkár, l),irvas Kénes, Szabó (iyula, 
Markos Endre, Búzás Imre, Felcser Miklós plébános, P. Kornél 
és 1'. li • ii jani in Ferences atya, bevonult a csodálatosan szép 
fekvésű,  ősrégi templomba. A templom ajtajában Erdély 
András plébános fogadta  a püspököt, maid Szász Józset ig. 
tanító, kántor vezetésével művészi színvonalon álló előadás-
ban üdvözlő dalt énekelt az ifjúsági  és gyermkénekkar. Az 
„Ecce Sacerdoa Magnus" kitűnően betanult és fegyelmezett 
előadása után a főpásztor  vecsernyét mondott és azután 
látásos beszédben jelentette be jövetele célját és ismertette 
a tétnapos lőpásztori látogatás munkarendjét és jelentőségét. 

Másnap lőpásztori misét modott Márton Áron püspök. 
Eljitt erre a uagy napra Sasa Antal székelyudvarhelyi lő 
espees-plebános is, a talu sok éven i t volt népszerű espe-

res plébánosa. A csíki papeág sorából olt láttuk Adorján 
Károly kauouok, Biró Ferenc főespetes,  Ferencz Béni püs-
pöki tikáron kivül Markos Endre plébánost, P. Leauder 
házfőnököt,  1'. Kornél F'erences atyát, valamint a szomszé-
dos községek több papját. 

^ A mise végével Márton Áron püspök nagyhatású szent-
beszédet mondott. Méltatta az egyházközség elismerésre méltó 
erőteszitésait a hitvallásos iskola érdekélieu. Határozott és 
súlyos .testvéri szavakkal utalt a Karczfalváu  mutatkozó 
gyermekáldás csökkenésére. A li italságot lei világosította arról, 
hogy a mai komoly időkhöz méltóan viselkedjék, duhajko-
dást, mértéktelen szesztogyasztást kerüljön és maradjon 
meg az ősi tisztes erkölcsökben. A mély benyomást Keltő 
beszéd után megkezdődött a bérmálás a templom kerítésé-
ben 4liu gyermeket bérmált a főpásztor.  A szertartás alatt 
és az egész istentisztelet közben Szász Józset káutor-faniió 
által vezetett, többszörösen kitüntetett énekkar emelte az 
istentisztelet fényét..  Cssudálatos, hogy Süász Józsefnek 
táladságot nem kímélő hivatásérzése és buzgósága mire volt 
képes. Olyan összhangban, fegyelmezettséggel  adtak elé a 
gyermekek szent énekeket, hogy méltán megérdemelték a 
a főpásztor  külön elismerését is. Megmutatta Szász Józset, 
hogy kellő muukakészséggel és ambícióval minden egyes 
faluban  gyermek- és ifjúsági  énekkarokat lebet szervezni és 
ezzel nemcsak a vallásos élet méltóságát lehet kidomborí-
tani, hanem fegyelemre  és dalszeretetre lehet szoktatni az 
ifjúságot. 

Bérmálás utáu l'igadás volt a plébánia udvarán. Fe-
renc Lajos egyhizgonduok üdvözölte a főpásztort  a közös 
i gykáztunács nevében. A főpásztor  a 2-1 egybáztanáesossal 
kezet fogott  és megköszönte az addigi eiismerésreméltó 
erőleszitéseket különösebben az iskolai kérdésben. A Karc-
lalva és Jenőfalva  nevében megjelent elöljáróság képvise-
letében dr. Jakab liijos jenőlalvi jegyző beszélt. Kellemes 
idő volt és a székely ősi viseletbe öitözött gyermekek, 
il|ak és leáuyok pompás gyülekezete mélyen meghatotta a 
főpásztort. 

— Milyen szépek vagytok, drága gyermekeim! 
mondotta — megáldalak titeket szüleiteket, hogy a jó ls-
teu legyen veletek. 

Felejthetetlen látvány volt, amint a vadvirágos réthez 
hasonló színes ruhába öitözött eyerracksfreir  telvnnu!! a 
magaslati tempiom kui'.éséue es Kígyózott le a templomból 
a zöidágas, virágos szerpentinutou. 

lU-én szintén püspöki mise volt, melyen megjelent 
Drimba Józset alezredes- megyefőnök  és Ciiurca Constantin 
tőszolgabiró is. 

ll-én déiután szülőtatujába ment át a püsp ik : Csik-
szentdoiuokosra. Karda F'erenc dr. fogadta  az egyházközség 
nevében, szivliezszóló, könnyekig megható beszéddel. A fő-
pásztor megköszönte az üdvözlést, majd Boga István plébá-
nos üdvözlését fogadva,  vecsernyét mondott a templomban. 
Selyem Tamás igazgató kántortanító fegyelmezett  és szak-
avatott vezetésével ugy i. fogadás  alkalmával, mint a két 
napi püspöklátogatás alatt szép egyházi énekeket adott elé 
a gyermekkórus. A 12-én megtartott püspüiii nagvmisén 
jeleu volt a gyergyói papság is, László Ignác löasperes 
vezetése aiatt. Márkos Eudre, dr. Lőrincz József,  Ambrus 
József,  Szabó (iyula, llóczy Gáb.n, László Imre, Kosza 
Józset, .Márton Autal, Felcser Miklós plébánoson 'íivűl íészt-
vett a szentmiséi! P. Benjamiu és P. Kornél leivnees atya 
is, a püspök állandó kíséretén kivül. A szentmise aiatt ál-
dozott az egész egyháztanács, élén Márton Ágoston bácsi-
val, a püspök édesapjával. A szentlnszédet Adorján Károly 
kationok mondotta, lendületes szavakkal mutatva rá azokra 
a kegyelmekre, melyeket a katolikus vallás engedélyez hívei-
nek a f'ipásztori  látogatással kapcsolatosan. Szülőfalujában 
(»40 gyermeknek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a 
főpásztor.  Utána fogadás  volt a plébánia udvarán. László 
Ignác gyergyószentmiklósi lőespeies a gyergyói papság, 
Madaras Mária ipurmüvésznő művészi emléktárggyal, mely 
a llaigita egyik szaka.izán épült kis erdei házat jelenít 
meg, Selyem Tamás ig.-taniló a tantestület, lJragiciu köz-
ségi biró a közig, község, Szabó János közhírt, elnök a 
székely vagyonközösség, Kurkó György egyházgondnok az 
egyházközség, Miklós Iinréné pedig a hitbuzgalmi egyesü-
letek nevében köszöntötte a főpásztort. 

1 ií-áu Baláubáuyára utazott a püspök és kísérete, 
mely után a gyiinesvölgyi bérmaut következett. 17-éu Csik-
szentmihályon, lS-án Szépvizcn, l'.l én Csikszentmiklóson, 
2H án Delne—Pálfalván  és 21—22-én Csiksomlvón bérmál 
a főpásztor  és ezzel véget is ér a felcsiki  bérmaut. 

Albr-rt,  /-.tvin. 

A osikmegyei Magyar Napközösseg 
gazdasági osztályau-ik közlemenyei. 

A osikiak  legnehezebb  gazdasági  munkája 
széna kó?zités, ami j-jví hi elejen veszi k zdc-iét. Ahi>l 
asszonyok kezébe raarzd; a gazdaság v^aetése, í rható 
a nagy nggodilo-T. mert egyéb niu-jték3t uţy, ahogy 
ők is tudnar vég.znl, da inár knszálás és a széna 
harabord*"!» a lilniondii:jtatlrnu roiiHZ eidtd u^kon fétti 
aéU'ál teljea Ithaletlanség, Arai sz alfö'döa  az aiatís, 
az ná uaV a kaszálás. 

Mögéihatéaünk alapja az állattenyésztés, rnsi me-
gint caakls a saéna készítéa sikerültétől függ. 
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A kaszálás él sséna készítés mikénti ktreaitUi 
vitelére bála latennek nem kell oktatni gazdáinkat, mert 
ezen a téren aa egésa országban elaó helyen állanak. 
A csiki hegyi kaiaálóknak párja alig akad. 

Aa erdei aaéna készítéshez minden erőnket ösaie 
kell gyUjtenünk éa kerülnünk kell erre aa időre minden 
oly munkát, ami csak halasztható. Halaszthatóoak tart 
juk például most as erdei hullafák  árverését. Kik ve-
hetnek esen részt most? Caak aaok, akik amúgy ls az 
erdőből legtöbb hassnot szokták husni. Mit ssólnak majd 
ba hazajönnek ások, akiknek moat távol kell lenniök, 
hogy esen idő alatt a faiuhoa  közelebb, könnyebb helyt 
lekvó fát,  elhordják aa Itthon lévő szerencsésebbek. 

Á malacok  takarmányozása. 
A malacok nevelése aa apa és anyaállatok jó meg-

választásával kesdódlk ezért nem tudjuk eléggé hang-
súlyosai, hogy a községek erre komoly súlyt helyes-
zenek. Uradalmakból kell hosatni kanokat és tenyén-
kocákat Időnkint, ahol a jó anyag kiválaaztására óvtt-
•edaken át törekedlek, mert csak Így tudják magukat 
fenntartaoi.  Törzskönyvezett, jó apa, anyaállatok, ha 
még oly drágák is, sokszorosan kiflaetlk  magukat. 

Mig a saját faluból  vett és Igy a vérfertőzést  el 
nem kerülhető egyedek, ba még oly olcsók ls, csak 
kárt csinálnak a falu  állattenyésztésének. 

Állat és állat közt igen nagy külömbségek vannak, 
még egyforma  gondozás mellett ls. Egyik 3—4 klgr. 
nemes takarmányból tud naponkint 1 klgr. súlyt gyara-
podni, a másiknak ebez 5—6 klgr. kell. 

Lamslacozás előtt az anyán keresztül tápláljuk 
jól a malacokat. A 9 malacnál többet malscozó kocák-
nál a napi dara 2—3 klgr. legyen, ehhez egyék annyi 
zöld lucernát, vagy herét, amennyit megbír enni. 

Ezt az adagot a lemalacozás előtt 2—3 nappal 
felére  csökkentjüz, nehogy tőgyzyuladás következzék 
be és csak a lemalacosás utáni 3—4 ik naptól kezdve 
emeljük ismét fel.  A malacok éles fogalt  2 napos kor-
ban el kell ssedal. A két első héten tisztán anyatejen 
élnek. A harmadik héttől kezdve szemes árpára stok 
tatjuk, keadetben nehezen megy, de 4 lk héttől kezdve 
vigan ropogtatják. A malacok legjobb takarmánya a 
szemes árpa, mert ennek rágcsálása közben a nyál kép-
ződés nagy, as állkapcsok erősödnek s aa árpa tápanyag 
összetétele olyan, amely a malacnak megftlel.  Semmi 
esetre sem helyeseljük, bogy a kis malac moslékon 
tanuljon meg enni. 

A moslékban aránylag sok a víz, a tápanyag ke-
vés, igy a malac kis gyomrát tulajdonképpen egy csomó 
viszel tömjük tele, aránylag kevés táplálékkal. Eanek 
következménye szokott lenni a nagy lecsüngő has, a 
malac hátsó lábait veri ÖBSae. A jó malac mindig hen-
ger alakú és hosssu. Árpát naponkint 3—4-sier adjunk, 
egyszerre annyit, amenniít 15—20 perc alatt maradék 
nélkül megesznek. Ehez ók isznak annyi vizet, amennyit 
kívánnak. Csak a 9—10 ik héttől kezdve adhatjuk az 
árpa egy részét dara alakjában, mindenkor sürü mos-
lékként. Ha vao, a lefölözött  tej legjobb az árpa dará-
val keverve. Eitői hihetetlen gyorsasággal rőnek, mert 
a növekedési erélyhez szükséges tápláló anyagot teljes 
mértekben megkapják. 

Igen jó a csontképzés elősegítésére a szénsavas 
mész iszapolt kréta, futorj  etetése, hí egy fehér  szinü 
pjr, kilója 6—7 lej szokott lenni, égetetlen mészkő 
megőrléséből állítják elő. Naponkint 1 malacnak 0 5—1 
deka szükséges. Vagy, hogy sokat ne méregessünk 
minden etetéskor a sürü moslékba tegyünk bele egy 
jó kávés kanáilal. KéBŐbb erről részletesebben IB mag-
emlékezünk. 

Zóldbere, lueeria, korpa, babliszt, zab Is jó a malac 
takarmányok de már a kukorica, burgonya Inkább híz 
ls'nak ea nem annyira megfelelők  különösen egyma 
gukban. 

Ansylt adjunk egyszeri etetésre, amennyit jó isüen 
megesznek és utána a vályút kinyalják. Ha bármily 
kevas maradékot la hagynak, vagy a vályút nem nyal-
ják ki, a következő etetéskor kevesebbet adunk. Ha 
etetés után H nţugtalanok, as a jele, hogy kevéa volt 
aa adag, Ilyenkor a következő etetéskor többet 8dunk. 

Szabad mozgás, napfény,  jó levegő, állandóan 
szánz és tiszta szalma alattuk — micd o'y tényezők, 
amelyek hozzá járu'oak a jó malac neveleBhez, amit 
aa bizonyít, hogy a fenti  módon n»veit malacok 6 hetes 
korukban 9, a 10 hetesek 16—17 kilógramosak. 

Hossru orrú, hosszú lábu, felhúzódott  basu, csa 
patt faru,  deszka hasú, izgékony BÜ dőből aoha aem 
lees jó bízó. 

Szövetkezeti gazdaság-rendszer, 
amaly hadat  üzan fogyasztási  és 
értékesítő  szövetkezeteinknek. 

I 
Egyik legelterjedtebb napilapunkban folytaaásos 

közlemény jelent meg .Szövetkezeti gazdaság-rendszer" 
különös tekintettel Csikmegyére címmel. A sokat Ígérő 
elm, as előkelő megjelenési hely miatt ia na°y érdeklő-
désre számíthatott a c'kk, különösen vármegyénk újság-
olvasó közönsége körében, unnál la inkább, mert a 
romániai magyarság gazdasági megszervezése ebben 
a vármegyében sokkal haogsulyoaottabb fontosságú 
kérdéB, mint az ország bármely magyarlakta vidékén. 
A zord éghajlat, aováoy föld,  fejletlea  gazdasági viszo-
nyok miatt a csiki székelynek jutott a legnehezebb 
életsors. 

A minden segítség nélkül, önerejére utalt csiki 
székelység caak ögaaea gazdasági erejének összefogá-
sával tudhat magának fejlődés  képes gazdasági rend-
aaert kialakítani. A gazdasági erők összefogására  jelen 
Tissonyalnk kösött a szövetkezeti forma  a legalkalma-

sabb. A ezövetkesetl gondolat megvalósUására való 
törekvésnek félévszázados  múltja van Csikban, na 
napjainkig nem is dicsekedhetünk a lelkes uttorö* 
munkásságának arányában elvárható sikerekkel. A ki 
vánt sikerek elmaradását nem a ssövetkez-ti eszme 
gyakorlati megvalósítására eddig alkalmazott mód 
Bierek tökéletlenségében látjuk, hanem inkább Bajátos 
életviszonyainkban, amelyek a székely ember sárkó 
sott, hagyományokhoz ragaBzkodó, újításoktól tartóz-
kodó karakterét alakították ki. 

Az idézett tanulmány irója ellenkelő felfogást 
képviBel. Ő egy uj gazdasági-rendszert ajánl, amelyik 
azonban ugy elméleti, mint gyakorlati sz'mpontbó1 

néave is éles ellentétben állana a szövetkezeti eszmé-
vel. A felvázolt  .szövetkezeti" gazdasági rendszer ? 
szerző következő elméleti megállapításaiból irdul ki. 

Az erdélyi magyar néptömegek anvagl helyzete 
nincs szoros össsefüggésben  a magán kereskedelem 
működésével, mert as a haszon, amit a kereskedelem 
a fogyasztó  tömegek életsz'ntjét meghatározó anyagi 
javakból magának kereskedelmi haszon elmen elvon, 
nem fzimottevő  Ezért a szövetkezeteknek a magán 
kereskedelem fokozatos  átvételére iránjuó törekvése 
nem célravezető. De nem csak, bogy nem oélravezető 
hanem szociális és faji  8s*mponthól káros, mert — a 
sserző szerint — a magánkereskedelem túlnyomó résre 
vármegyénkben magyar kezekben v.»n, igy tehát a 
kereskedelemmel foglalkozó  azövetkesetek működése 
ezek szájából veazi ki a mMannapI kenyeret. 

Mielőtt tovább kiaérnők a szerzőt alapelveinek 
fejtegetésén,  vizsgáljuk meg e gazdasági rendszer fen-
tlekben ismertetett sarkalatos tételét. 

As az állítás, hogy egy tókéa gasdisági rend-
szerben é'ő néptömeg anyagi helyzete — lett l*gven 
az a néptömeg Csíkban vagy a világ bármely táján — 
nlnca össaefüggésb«n  a magánkereskedelem működésé-
vel, minden közgazdasági alapismeretet nélkülöző nagy-
képű bombaszt. 

Eizal Bzemben áll a közgazdaságtan nz a köz-
ismert elemi tétele, hogy a kereskedelem (forga'om) 
a gazdasági életnek egyik, máa tényezőkkel egyenlő 
hatóképasségü ága, amelyik nélkül a gardasági élet 
egéaze el Bem képzelhető. Étiből pedig önként követ 
késik, bogy a nagy tömegek életazintjére való hatáia 
éppen olyan jelentőségű, mint a mas gazdasági ténye 
tőké. A kereskede em éa a fogyasztó  nagy töm°gek 
gazdasági helyzetének szoros összefügését  tagadni tehát 
merő képtelenség. 

M ben áll ez az összefüggés  ? Abban, hogy E 
kereskedelem a gatdsségl és ip-ri termikek árát be 
folyáso  ja, alakltja. AZ őstermelő munkája állal elő 
állott termék vagy n gyárból kikerült étu nrm a ter-
melő által megba<ároíott áron kerül a fogyasztók  nagy 
tömegeihez, hanem n leraakedelfm  által bla'akitott 
áron. Ez az ár pedig szükségképpen mindig nagyobb, 
mint az önköltségi vagy vór«lár. A kereskedelem, tehát 
tők«t termel. Eanek a tőlíetermelésnek szenvedő alanya 
ped g a fogyasztó  köaönség, mert a kereskede'em áltil 
eredményezett tőke többiét, akár a kereskedő muráié-
nak méltányos ellenértéke, akár az erkölcstelen tpa-
kuláció eredménye, mindenképpen «fogyasztó  tömegek 
zsebére megy. Ások életszintjét nyomasztólag befolyá-
solja. A kereskedelemnek ez; az öncélú tőkegyűjtését 
megakadályozni nem iehrt, mert ez az ő belső lényegé-
hez tartozik. E nélkül niccaen kereskedelem. Keres-
kedelem nélkül pedig nincs gardasági élet. 

Fenti elmá'eti megállapításoknak ránk vonatkoz-
tatott gyakor.ati jelentőseget, csak akkor tudjuk meg-
ítélni, ha legalább hozzávetőleg megá'lapiihatjulr, hogy 
mekkora az as összeg, amelyiket A magánkereskedelem 
as őt megillető httazon elmén fogyaBztó  és termelő 
tömegeinktől elvon. 

Egyik Leves közírónk nem régiben e kérdést 
érintve megáilppitotta, hogy egy család minimális 
fogyasztás  mellett ls, nspocta legalább 30 lejt elkölt, 
Ea a mi megyénk Ib, ötvenezer csaladját véve alapú1, 
évi négyszázötven miiiló értékű fogyasztást,  a keres-
kedelemnek pedig legkevesebb 45 mi l.ó lejnyi htsznot 
jelent. Ami a mezőgazdasági éa erdőgazdasági terme-
lés feleslegünk  értékesítését illeti, itt n kereskedelmi 
heszon még magasabb összeget teBz ki A cikkíró 
maga állepiija meg, hogy egyik legfőbb  gazdasági 
értekünk, K fenyő,  legalább 50 százalékkal a reála 
érteken a'ul kerül a vevőhöi. Több termelésünk van 
zitban, árpában, pltyókában, fóleg  pfdig  állattenyész-
tésünk termel a helyi szükséglétén télül a ez a fölös-
leg mind a kereskedelem u<ján cserél gtziát. N m kell 
közgazdasági 78tn'áltáá snn-k meglátásához hegy 
vármegyénk évi kereskedem! furga  m* milliárd lejen 
felüli  összegre letelő. Ezt nevezi a cikkiró n<m szá 
mottevő csekélységnek, ho ott bátran mondhaijuV, hogy 
a magánkereskedelem egy-két évi haszna elegendő 
volna mezőgazdaságunk korszerű fejlesztése  és a helyi 
adottBápnak megfele  ő iparágak létesítésének beírd!-
tására. Jelenlegi viszonyaink között más lehetőségünk 
nincs la erre. 

A magánkereskedelem öncélú hasznát a k?z ja-
vára egyedül a szövetkezeti rendszer fordiihatja.  Ebben 
a gaadaaágl rendszerben a kereskedelem Altot ered 
ményezett tőke a szövetkezet tagjai tulajdonába m»gy 
át. A szövetkezM, tehát lökés termelési rendsz;r, 
tőkések nélkül. S-.rkalatos elv ez, amelynek ismeraté 
vagy eliamsréBB nélkül szövetkezetről beszélői iem 
lehet. E« az alr.pvoló szövetkezeti elv a legegyszerűbb 
megjelenési formában  éppen a fogyasztási  éa értékesítő 
szövetkezeteknél nyilvánul meg, ahol a szociális szem-
pontok érvényesülése a legmesszebbmenőbb. Ezek a 
szövetkezetek, jó vezetés mellett, ti-atán és a nagy 

Gazdasági-rendszereket lehet ugyan kiagyal 
.» hiihi nevezzük si-övetkeftin.  k, ha nrn 

de 
azokat hlábt nevezzük srötetíM'iinez, n» nem , 
szövetkezeti eszmén épülnek fel  Egy gazdasági n-d-
iler eohl gem azért lesz szövetkezni, mert msr . l o . 

annak kereszteli. Gazdasági rend^r-k reveit nem 
•\a"nd*riumokból «okték kinézni. a divat járás 
rict, hanem azok nevükkel egyszerre siűletn k 
a. elnevezések prdig o'yan egyéni ssjátowá?^ fed-
nek, amelyek a rerdszer szervezetének és mbkodos*. 
nek logikus irányát megszabják. A szóban forgó 
d.sági rendszer, amikor a magánkereskedelem szoret-
kfietesltéaóre  való törekvést elvetendőneg i:éi én 
meíls magát szövetkezetinek óhajtja nevein fifaól 
vaskaiikát akar csinálni, as azonban, tudvalevő eg, 
még senkinek Bem sikerült. 

Nézzünk szembe most már azzal a vád Kl. hogy 
a Fz'ivetkezetl mozgalom — jól lehet a ímeánSrerea-
kedelem zöme „>» Székelyföldön,  d í k ü l ö n ö s e n C4H an 
m«gyar kezekben vsn — mindiárt elinduláskor, a. dkor 
nem tudja a ker.-skedőket más életlehetőiégekke. t.,r-
pótolni, oknélküi akarja kivenni szájukból a kent eret", 
az által, hogy a magánkereskedelmet foVozatosan 
szünteti! 

Nem értjük, hogy egy gazdaság! fokozstos  t ve-
zetés», bozy jelentheti rz aze ői'i rend z"r képvi n őjé-
nek aronnall anyagi tönkretéteiét. A fokozatot  MVE 
zetPS kiaárjs „» m:od|árt elinduláskor" jelen k zó 
totális hatást E'ról tovább beBzé'n' nem érd m - A 
váda: lly-n megfoga'mtzásban,  a könnyebb m>?. rtb«-
tés kedvéért, a szerző saavaival éiv«: ^borizon 
vertitáls" i«gvvaságnak revezbelnők, h» n'.m v nt 
a ssövetkeseti mosgslomra nézve kíros d m̂ g 

Demagógia azér', mert lehetetlen a starzőrő 
tételezni, RDnak c m tudisát, hogv a keretied rm 
fogalma  alatt nem kizárólagosán a falusi  sis óc- a 
vagy a városi kisvereskedőket értjük, han»m alo:; - f 
tás éa éríékesitÓB forgalmának  egész rendez rit, arc; 
nek lebonyolítása a Székelyföldön,  kiváltképpen p- < 
Ctikban, n»m masyar kezetban van. Teh4t a mazy:r 
kiskereskedők valóban gyeng" keresetivel n3m 
lep'eznl az idegen nagykereskedalem Bzázmi.i;ój 

fi  jait. A kiskereskedők  életlehetőségeit nem a . t . 
kez»tl mozgalom, hanem a nagykereskedelem t 
kezében ós azokkal kétive-kedve szer'nt bá:ii '< a 
nagykereskedelem ros zu' fiíote'.t  nsp3zámo0a:. 
mit e'irigye'ni tőlük. Síövetkez iteinknek vaiób-n ra 
célja ezt a sovány tenyeret kivenni a kisker" Veió' 
szájából. Sorsukat a kiskereskedelem korsz-rü; i.-.ep? 
határozza meg, teMntet né kül arra, hojy ma?, -ok 
vagy nem migyarot, E:őképz3ttségükaek m -. 
elhelyezkedési iehetősig«t » jól tlépite'.t szőve' 
keresked3'e;c nyujthataá nekik. 

Eíek m'att káros a demagA l̂kus szószátv r< 
ara1 k-Bkereskedőinket a Bzövetki zneliens- ţr : 
d-ira ugratja — sajcos, n̂ m mied-n eredmény n 
FJ'USÍ szövetkezeteink legfőbb  nehézeé;>-lt. 
vezetők azl'k'óióköre és szakértelem h áay? 
amint sít a c^tiró ál itja, hanem legtöbbsz'--r 
ez ez ésszerűtlen elleepropagacda. — S hogy 
s;övetkezetek m°g ia élnek, működnek és 
fölényes  frázissal  el nem intéfbető  gsrdWţl 
tur.Vis ténye*ők, bzt a legszebben blzonyi'jál- • i 
kötpont nem régiben m"süönepeit 20-ik évfo 
felsurakozlatott  «redmâoyek. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Meghalt Marton Fereno festőin  esr. 

Am nt a ludapesti rádió szűkszavú jelentés -
sülünk Márton Frrerc c^ikszintgyörgyt ezii t-
reves székely fistőmüvesz  folyó  év jui us i 
Budapesten, 56 évea korában, hirtelen megha t M 
lehet döhbesni a gondolat fölött,  hogy NBI 
u'-án most meghalt Mir on Ferenc a miíík :. ' k 
n üvész Is, aneikü', hogy ebben a várm«g>i-b. . m' 
meredt volna sz ók n*gyvona:u, sajátos, szé 
művéaietiikbő Egyházi, köz jirtokossági vŝ y 
gácsolód ak tzit, anélkül, hogy megare*le% 
jövő iránti kötelesBPgüket. A Gondviselés r-m 
nsp ajándékoz egy Nigy Istvánt, egy M "*oi i ' t 
A mu'asztás ami történt felmérhetetlen.  M.rto: . r-.t 
igazi nagysága még esután komlík ki. Mon H< U SD 
fo(íja  meglátti a szülő vármegyéié, hogy >.> 
veszített azzal, hogy Bajit ériákeit Bem esre. 
Bem megbecsülal n- m szokta. 

— A felvételi  vízagák a azekelyudvsrbe'yi 
rom kath flu  főgimnázium  I es V oszt- tb* 
junius ho 17 eo, hétfőn  reggel kaídédn i. K 
viiís^át ra bee át ás iránti kéréseket sz igt-tg tr-
— szőtt kapButó nyomtatványon — juniu* 17 • r-gi" 
8 óráig kell beadni; o kérésekhez mellékein ' keil 
az 1 ofztá'yoaoknak  : síiiletésl anyakönyvi k!v: '.iikst, 
ksresztlevelüket, u|rao tási biioayitványukit 1 ff--
girsági blzoiyitványukat és a reviiorátus á .ii»-
amott e'eml iskolai bizonyitványu ;at, ha H-"k-ien 
iskolában t"0ultak. Erre a vizsgára cs'ak a 
13'/a éve? korhatár közötti tanu'ói jelenít n • " ' 
Ai ezen Sorhatároi kivül esődnek komnged er;: 1. 
folyamoJ»lo«t  az igaigatóaig utján a Miiisztwu' 
a vizeta dij, 100 lej. — As V. o z ályos f 
v^sefl  fcér-tsbei  az össiea eddigi okmâjyok ír. 
lendí" ; a vluga dija 200 lej. - A tanéviari -
DAU» IUTUI 16 án, vasárnap d. e. 10 ónkor v t 

UOO"P 
pleainla templomban, utána tanévzáró 
günaiiuTi tcriatermébeu Az igszgstosag 

— Elszaporodtak a kobor kutyák. A várói 
tömegek által könnyen érthető " módon""péld^zák"^ ' " î â ^ f ^ e z w Í d ' á e \ , 4 r . ' t t P ? S M  h a D « t l f k / 1 > ^ 
szövetkezeti gondolatot. Ezért a szövetkezeti rendsze kérjük ho.y ert l .S l„, . ' h vaios vezetőség, arr 
természetes kiinduló pontjai éz legfőbb  bá.i..,, I . . i l l a p ^ f  j^nt 
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Emberek ha találkoznak... 
Hárman voltunk 

O s l " B Y X J S J O B ®l"boszélós®. 
a vasúti kocsi egyik fül-

kéjében. Két férfi  és egy sápadt, nagye.emO 
asszony, aki előttünk feküdt.  Hirom. idegen 

sorsa a ember, három kDIOn világ, akiknek 
Teremtő kezében találkozik. 

Az asszony szerényen elegáns és finom 
Viselkedése tiszteletet parancsoló, csak nézésé-
ben van valami könnyes szomorúság. Bőröndjei 
id úriember mellett tanúskodnak, minden hival-
kodás nélkül. 

A férfi,  aki mellettem ült, magasan emel-
kedett ki a könyöklők közül. Nadrágja kitér-
desedett és gyűrött is volt. Látszott rajta valami, 
ami szegény és elszomorito, valami mélységes 
bizonysága a szenvedéseknek és harooknak, 
melyek emberré tették. Férfias  areát azonban 
magas homlok Ívelte bizonyságául a csillogó 
értelemnek. 

Az egész férfi  a mult és a ma komplikált 
jelenségei közUI való, aki az élet összefOggó 
kérdéseit mintha csak magában könyveli el s 
jövőjét is igy alapozta meg... A lelki kapcsolat 
különös érzése vonzott hozzá, pedig most lát-
tam először. 

Körülöttünk a jólét és szegénység vegyeB 
őrzése — mint egyeni életünk alaphangjai — 
uralkodtak. Vonatunk csendes zakatolással haBi 
lotta a kora tavaszi levegőt s a már zöldülő 
főid  bársonyos lehelete érzett a levegőbe. 

Jókora darabot futott  vonatunk, de egyi-
künk se beszélt. 

Utitársnónk, csendesen megadással hunyta 
!c szemét s hosszú szempillái formásán  árnyé-
kolták sápadt szép arcát. Szomszédom a magá 
v al hozott újság és folyóiratok  halmazát forgatta 
3 jegyezgetett. M4r ugy látszott beszélgetés nél 

Ul tesszük meg a 260 kilóméteres nagy u'at, 
iikor az asszony ijedten ült fel  s revedező 

nmekkel bámult reánk. Majd mélyet BÓhajtott 
ujbál vissza feküdt,  előbbi helyére. 

Meglepődve néztünk egymásra, mire szom-
szédom nyomban megkérdezte: 

Nagyságos asszonyom beteg? 
Nem, csak fáradt...,  kimerült vagyok — 

f  J'.e — s ugy nézett maga elé, mint aki mély 
.uból ébred s nem tudja mi történik. 

Ha igaz, hogy beteges állapotban, álmaink 
Mndjg különös kapcaola'ban vannak a való 
ettel, akkor a forma  és részletesség, ami 

aljba a pillanatban történt, teljesen igazolták is. 
Litszott, hogy szenved. Mivel azonban nem 

J -.«ólt tovább, mi nem kérdeztük. 
Szomszédom láttam, hogy mondani szeretne 

i inait ennek a szomorú asszonynak, amivel 
•TI gvigasztalná. Messzi nézett el a visszafelé 
zaladó mezőre, majd felém  fordult  s mintha 
au magának mondaná beszélni kezdett: 

— Ismertem egy embert, aki barátom is 
-olt. Egészséges gondolkozású, nemes veretű 
lélekkel, aki csak Bzépet éB jót remélt ai élet-
tol s aki mikor szeretni ÍB kezdett, boldognak 
rezte magát. 

Később megnősült. 
Iró ember volt s élete kezdése elé, hir, 

>1 csőség, siker éa elismerés voltak felírva.  — 
1 alfűtött,  szinte félelmes  elképzelésekből táp-
lálkozott s emberfölötti  szándékkal haladt a 
pzéditő horizontok felé,  hogy aztán eltaláljon a 
a agy semmiségbe, a minden Bzéptől megfosztott, 
leplezetlen, csúnya világba, a mába... 

írásaiban lelkének 1—1 darabkáját oszto-
gatta s készülő regénye, vagy Írásainak alakjait 
sorakoztatta fel  kicsi lakása kellemessé tétele 
ta feleségének  szórakoztatására. 

Egy csúnya reggelen, barátom reszkető 
kezekkel adott át egy felbontott  levelet, mely-
ben ez állott: 

Nem birom tovább a szegénységet... sok 
minden hiánylik életemből, amit nem nélkülöz-
hetek... sajnállak, de nem tehettem másképp. 
Elutaztam. . . . . 

— m a Bzegény ember éppen igy reküdt 
előttem a vasúti fülkében,  mint Ön asszonyom, 
mikor a Bianatoriumba szállítottam. 

Az asszony ijedten bámult a beszélőre s 
nagy barna szemeiben könnyek csillogtak. 

— Kicsoda ön? és honnan tudja, hogy én... 
hogy engem is... 

Nem tudta folytatni,  erŐBen rázta a sírás... 
— Bocsásson meg, nem akartam fájdalmat 

okozni — mondotta a férfi  — inkább vigasz-
talni szerettem volna s megmagyarázni, hogy 
nemcsak ön egyedül, nemcsak mi hordjuk az 
élet nehéz keresztjét, hanem Bokán, akik akkor 
merülnek alá, mikor Bzeretni ÍB próbálunk. 

Vonatunk osatlakozó állomásra ért s mind-
hárman kiszállottunk. Az asszony az első osztáyu 
étterem felé  tartott, mi a nagyablaku folyósón 
ődöngtünk, még mindég hatása alatt az előbb 
történteknek. 

— Szegény asszony, látta, hogy szenved? 
Figyeltem mindent — mondottam — B mi 

kor sajnáltam az asszonyt, Öat bámultam uram, 
aki jobban érdekel, mint ennek az asszonynak 
friss  Bzenvedése, akit még osak az első ütések 
érhettek, de Ön... Ön, mintha egy kész regény 
volna ?... 

Útitársam újra messzire nézett. Unottan 
nyúlt felső  kabátja zsebébe, ahonnan egy gyü 
rött papírzacskót húzott elő s belőle egy darab 
vajas kenyeret. 

A papírzacskón felírás: 
Vegyes kereskedés, üvegezés, képkerete-

zés és naponta frissen  pörkölt kévé... 
őszinte tisztelettel néztem ezt az embert, 

aki jó ízűen evett B szép csillogó szeme most 
a földet  nézte. 

Egyszerre osak az asszony állt előttünk. 
— Ön most ebédel? — Kérdezte parányi 

mosolyai s ugy nézett a mellettem álló férfire, 
mintha csak azt mondaná: 

— Oh, te szegény, melegen érző, nagylelkű 
ember, aki embertársaidnak szenvedését az ar-
cukról olvasod s ebéded talán és sokszor egy 
darab vajas kenyér?.,. Uram — mondotta — 
ha 1 irányba utaznánk, beszélni szeretnék önnel. 

Vonatunk, osak 1 és fél  óra várakozás után 
folytatta  útját. Kalapom mélyen megemelve 
köszöntem el tőlük B a férfi  megértően szorított 
kezet 

Furcsa és olyan különös volt minden. 
Egy szép, siró asazony éB a megértő férfi... 

Egy-két Bzomoru élettörténet s közben egy darab 
vajaskenyér... Sajnálkozó megértés, talán sze-
retet, egy újból kezdődő élet, boldog vagy szen-
vedő fordulatokkal,  egy ujabb regény?... Friss, 
nagy szerelemre gondoltam, apró, kinzó és bol-
dog szépségekkel, amit csak a megtanult és 
átélt szenvedés tudta kellőképp értékelni? 

Egyedül voltam a sok utas között s ugy 
éreztem, mintha megcsalt volna, elrabolt volna 
belőlem valamit ez a két ember. Akiknek közös 
sorsát tiszta érzésekkel emeltem az ember fölé 

moBt, képmutató, hazugszóval ámítsák egy-
mást csak azért, mert beszélni kell. Érdekes-
nek, nagynak, szenvedő hősnek kell látszódja-
nak az emberek, mert fő  a hatás, a pillanatnyi 
szép és az erőltetett jó... 

Szívfájdító,  groteszk gondolatai voltak. 
Megérkeztünk. A leszálló utaBok gyűrött 

tekintete ugy kapcsolódott a várakozók nézé-
sébe, mint akik nincsenek nagyon elragadtatva 
egymástól. 

Én ösztönszerűen kerestem eztaz emberpárt. 
Az aBBZony frissen  volt puderezve és Bemmi 

nyoma nem látszott az előbbi fájdalomnak.  A 
féfl  mellette lépkedett s nadrágját mág gyűröt-
tebbnek láttam. 

Tévedtem volna? Hiszen ezek ugy mennek 
egymás mellett, mint akik most látják egymást 
először. Az asszony kecsesen lépett az autóba 

a férfi,  aki egyedül maradt, hosszan, sokáig 
nézett az autó után. 

Szorosan álltam a háta mögött. Ha vissza 
fordul  belém ütközik, ha nem, követni fogom. 
DB mikor egy gyors mozdulattal visszafordult, 
hogy visszatérjen az állomásra, szemeink talál-
koztak. 

3 Ik allal 
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— önt keresem — lihegte — s ugy szoron-
gatta bal karom, mint aki csakugyan örvend. 

Mi történt? — Olvashatta ki nézéséből — 
mire beszélni kezdett. 

— Micsoda fönséges  komédia... Kérem ez 
az asszony koldusnak nézett, aki mikor egyik 
barátom esetét elbeszéltem, megijedt tőlem. 
Mikor a vajas kenyerei ettem, megsajnált, ké-
sőbb az illemre, a műveltebb társalgás maga-
sabb iskolájára oktatott, mig végül pénzt kínált-
pillanatnyi zavaromon akart segíteni... 

A meglepetéstől furcsán  nézhettem rá, mire 
öklét összeszorítva csapott a levegőbe: 

— Az ember — sziszegte — mindég csak 
az ember, aki rossz, kegyetlen, önző éB hazug... 

Elhallgatott. 
Aztán csak mentünk, csendesen és nagyon 

szomorúan a város felé. 

4 Uj rádió szaküzletemben 
elvállalok bármilyen javitáBl. 
Akármilyen tlpuau és bárkitől 
vett rádiókat leggyorsabban 
javltok. 

Uj, nao teljesítmény ti attiiülatorltö berendezesemmel 
töltést leggyorsabban végzek. 
Minden akkumulátort azonnal 
töltézra kapcsolok. 

Rádió Vécsey 
Merourea-Ciuo, Str. I. C. Bratianu 48 

as Uri Kaaainó épületében, a régi üzlettel 
saemben. 1U— 

A a e s a . 
Az Isten dalt adott aztvembe, 
Égd könnyet a azomembe. 
Éa Bok-aok, zagyon sok bánatot. 
Boldog voltam a mis örOmén, 
— Hm előttem nyílt ls örvény — 
Ez engemet megnyugtatott. 
Sírok felett  megtölt a térdem, 
Tovább mentám hófehéren 
Halkan a aápadt őszbe léptem. 
Ba hervasztá el aroomat 
— Más sohse tndta harcomat — 
Mert azéik dalolva éltem... 

sorsot ezt a nagy mostohát, 
Ugy érzem nem bírom tovább 
Ooud ver homlokamon borát. 
Hajam Így lesz mind fehérebb, 
— Szivem, lelkem mind aötétehb — 
S a dalom egyre szomornbb... 

Balássyné Haas  Olga. 

H Í R E K . 
— Köszönetnyilvánítás. Hálás köszönet mon-

dnak mindazoknak, akik feledhetetlen  drága jó »uyáuk 
Vákár Lkszlóné szül. Bogdán Veronika temetes.m meg-
jelentek éa fájdalmunkat  részvétükkel enyhítettek. 

A gyászoló Vákár-család. 
— Iskolai hirek. Felvétel vizsgák a róm. ka*, 

ieányglmnáiinmban folyó  hó 12 én vol'.nlr, mig a pót-
vizsgák megtartását szeptember 2 ra lrlát eló. 

— Árvizek. A huzamosabb esőzések követkos-
téhen beállott árvlsek komoly veszedelemmel fenye-
gették városunkat is. Különösen a Bákényfó  és Békény-
lokáról lefutó  vizek tettek nagy kárt. — Felssezbe, 3 
megáradt Békény mallettl uccában több mint 150 m. 
hosszúságban mosta el az uttestet, mig A'ezegba több 
hidat megbontott. Liszló Antal v. főmérnök  azonnali 
közbelép Sse éB gyors Intézkedéseivel azonban meg-
előzte a nagyobb veszedelmet, aki kéréallnkre a kővet-
kező felvilágosítást  adta: Aa ár különösen az uttestek 
partjait támadta meg s IU kallett legelBÓ' sorban ls 
a védekezésre gondolni. Bs sikerült is. A Bikónyloká-
ról leomló vlsahjgyl utakat rombolta saét, úgyannyira, 
hogy a fafuvaroaást  teljesen megbénította. Hat mol-
nárnak pedig a megélhetését tette kétségessé amennyi-
ben gátjalkat elszakította B malmaik szárazon álianak. 
A Gyllkoatónál pedig a felsA  nagy gátat áttörve, a 
parkok körüli mellékágba csapott át, az összes hidakat 
és átjárókat magával sodorva, a parkot teljesen elön-
tötte. Igy a Nóvák strandfürdőnek  1b jelentékeny káro-
kat okozott. 

— FIGYELMEZTETÉS.  Újólag  ügyelmeztet-
jük a vasúton utazókat, hogy őrizzék  meg jegyei-
ket  amivel 00 km. távoltágon  belül  azonnal  viasza 
utazhatnak.  Ugyanié  vannak lelkiismeretlen  embe-
rek, akik a Gyergyóba  utazó és  tapasztalatlan 
székelyeinktől  a jegyeket  elkérik,  elveszik  éa igy 
azza1 aem tudnak visszautazni. Kétszeres  kiadást 
okozva  a szegény embereknek, 
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— A szenátus ei kepviselőh*a egy»zitett 
bizottaagai aifogadt»k  a tiaztviselők törvény-
javaslatul. E hó 5 eo Ult össte a sssná'ua cs kép 
vise ónáí egyeai'ets törvényhozó cizoitsaga, tozy tAr-
F.yalás alá vegye 3 köztisztviselői törvényjavaslatot 
Á németet H»na H;dri£ kepvisalta, a maicvsrok 
nevében Dr Gyárfás  Elemér stenátor es D-. Diribe 
Iţnâc képviseiő jelentek meg, mint binuitaásri tagok. 
Mar a vita kezdatan kialakult az a közös vélemény, 
hagy a javaslat megfelel  a várakozásnak ós bogy a 
javas atot minden oldalról eifogsdják.  A nemetek ne-
veben Hans Hadiig szintén elismerőleg nyilatkozott e 
javaslatról. — A romániai magyarság nevében Bariba 
Ignací dr. szólalt fel  A magyarság már régan vér 
arra az alkalomra — kezdte baazedat dr. Bartba — 
hogy a ranán kormánynak törvényjavaslatait elvUeg 
miedan megjegyzes nélkül elfogadja.  A jelenlegi javas-
lat jó a'kalom arra, hogy a magyarság kijolenibesse. 
hagy ez elien semmiféla  elvi kifogást  nem emel. Kevés 
a szamtú a jelenlegi magyar köztnztvieelóknek, maly 
kü önösen az utóbbi idóben csappant meg, a lefolyta 
tolt nyelvv zagak következteban, amikor igen Eok ma 
gyár tiaztviae ő állását vesztatta. Üdvözlöm a javasla-
tot. mert Igen sok sereimet orvosol éa reméljük, hogy 
ennek a törvénynek a végrehajtása lehetővé fogja 
tenni a nyelvvizsgán elbukott tisztviselő* nagy sérel-
mének orvoalásái la liberálisabb felfogás  alapján. A 
továbbiakban dr. Bariba attert a re6zletkérdisBkro és 
különböző javaslatokat tett. A felfzilaláa  igen jó ha-
tást tett. 

— Jorga nyári egyeteme julius ho 15-től 
augusztus 15 ig. Jorga nyári egyetemét Va'ennii de 
Munteban ezevben ia ju iua 15—auguaziua 15-e között 
megtartják. A nyári egyetem időtartama egy hónap. 
Az egyetem kantinjab&n 1500 lei Tt teijaa eliatas kap-
ható as egész egy hóuspra, lakásért küiön 200 lei 
fizetendő.  Jalentkezéaek Constantin R. Vasileacu, a 
nyári egyetem panztárona címre küidandőz Bucureşti I. 
B du Schiiu'. Majnreatu No. 1. Ju'.lus 10 e utan m'.n-
den ievelezea a Sacretariatui ünlversitntii Populare 
dia Vălenii de Munte küidendí 

— Kilátástalannak igerkezik a osiki fürdő 
szezon. A cîikl fürdók  körül nagy az idegesség. Rin-
dea körülmények között már juntna közepén látni le-
het a szezon aUerét Ilyenkor már megindul az alet a 
fürdőinken,  éttermek, kimerések, engedélyei magszer-
zése iazas ütemben folyik.  Bitonyoa mértében a 
nyaralók is kezdik lekötni a lakájosat. Aitial Tusníd 
fürdóa  érdeklődtünk a fúrdóigazgatóeágnal,  ketsegfce-
eşve közlik, hogy jua.ua 15-a van és tz eletnak Bemmi 
fale  jele nem mozdu' Amíg máskor ilyen idóben már 
biztosit>a volt a nyári szezon sikere, addig a mostani 
körülmények uem sok jet igerrek. Sem iparos, sem 
kereskedő n-m érdek ődik temmifélo  iorceseio mán, 
uţyanc?ak ilyen kllátáeta'an a nyaraló veedagak mag-
rnozdaasa is, A kiaefcbszerü  hely 1 jeliegü fürdőinket 
ia valósággal töckrotatte a nehezen koEtakoió csiki 
nyár, amc-ly meg most ia olyan bűvös, bogy szabadban 
fürdeni  nem lehet. A nyár a caiki idegenforgalom 
számára a legfontosabb  évszak. A nyomorúságunkat 
betetőzi, ba meg a nyári hónapjaink éa az Időjárás is 
elitnaégül Bzegódött. ' 

— Ingyen meheszeti tanfolyam  Kolozsvárt. 
Az E. M. E. iava?zl mehesz»ti tanfolyama!  a foiyó  év-
ben juoiua 2-rői 17-r» halasztotta el. A tanfo  yamot 
ezu.Wl juaius 17 -27-ike között tartja meg. A Í0 na-
pos tanfolyam  teljesen icgyete', c«upán a beiraiaseri 
ftutetdó  100 iej tz Erdélyrészi Méhész Esyesület p?nz-
t-rába C uj, Str. Ragsia 16 szám. A reszveteii *zán-
da* legalább 5 nappal a tanfolyam  kezdate e óit beje-
lentendő A tanfolyamon  bárki részt vehet korra va'O 
tekintet nékül. A 10 napoa tanfolyam  befejeztével  a 
hallgatói vlisgázaak éa a SztmoB Tartomány 9620 
számú engedélye aUpján bizonyítványt kapnak. 

— Halálozás. Kovács J>noa birtokos, 76 éves 
koriban, jaaiu". hó 8 áa meghalt Calkvarebesen. Teme-
tése juniua hó 10 én meat vép,ba igen nagy részvét 
mellett. Elhunytat György Jizáfa  oeje, Kovaca Mibáiy 
nyug. tBp-rtB-pifcbanoB  testvére ós aagytzamu ruion-
sag gyászolja. 

— Felakasztva talaitak a csíkszeredai 
ügyészségi fogház  egyik őret. A cdkszenUiralvl 
caendőraég e.gyiz jArfir  - Siolgáiatoa töruja aoran Ud-
var, 1 nic mezat őr ctürába ia benéz: tt.. N gy me -̂
rökanyödaatiirö a caur egyik gf-rardaján  egyenruhás 
akasz o't emberi találtak. A motozás során előkerü t 
azem ilyuzonossági igazolványból megállapították » 
csendórök, hagy az öngyilkos Bnniste V,zdin r csik-
fzaredii  ügyéfzségi  fogházór. 

— Öngyilkossági kísérlet. Hartrean Alfréd  tényleges 
Idejét szolgáló csendór-katona, íolyó hó 14 én hajnali 3 óra-
kor szolgálati fegyverével,  öngyilkossági iznudékhól nngára 
lö'.t. Azonnal a fialyi  kórházba szállították oüa|,ou snlyos, 
de nem életveszélyes. Tettének oka ismeretlen. 

— Qalalosas Lengyel .József  vendéglős, folyó  hó 13-An 
délntán, 54 éves korában, rövid szenvedés után megluit Gy.-
sientmiklóson. Temetése folyó  hó 15-én dé után 5 ór»kor voit 
Lágy részvét mellett a róm kath szertsitás szerint. Az elhuny-
tat testvérein kivül széleskörű rokonság gyás^o'j*. 

— Vasúti munkavezető megverte a for-
galmistát. A Cóikmad"fa!vi  vseuti Allomss fónöke 
hivatalos ulon jelentést tett az o.tani ca»iid5r.égen, 
hogy Ardelean György CFR munkavezető Vulpe J mo» 
szolgálatos forgalmistával  összeszólalkozott, majd als-
pozan elverte. Nyomozása seran megállapította a caecd-
ór-iég, hogy Vu'pe forgalmia  a és A'daleac György 
munkavezető hosEzabb idő óta ellenséges viszonyban 
éltek egymáaaal, valamint, hogy a lorga'mlatét hivata-
los kötelusséga teljasltése közben verte meg a munka-
vezető. Ardelean ellen hivatalos közeg ellen elkövetett 
erőszak és tet'egsBség miatt ind tottak eljárást. Igy zz 
Ugy az Illetékes katonai törvénysaék elé kerül. 

— Figyelmeztetés Dr. Harle Di>u Mercnr-a 
Clnc-i Oţtved a közön*ég lodomáaára brr7a, ho'V 
Bt'lnth A-oád vo t irodai BÍV.aim«zottja 1940 ju-iu 
1 tói már niGCî az ügyréd! Irodájábar. 

— Figyelmoztetes az Oltban fürdőtő  irc-
zönseghaa. Az O t m'ndaa eazi-ndőb-n rr«gki-vete l 
a rauga ftldoíitát.  Át  O t szeszélyes fo  yóvir. Egyik 
balyen sekély, pár méterrel od .bh már em»»erra»gn« 
ságot ia ellepd mályB ĝâ  vanntk, az cr/éayek 
g'm ritkák. Minden eastnedőb»n a für  líz isek m ig 
kezdése e'őtt ftg,e;me-te:LÍ  szociu k»z:ns-:güite».. 
bogy vigyázzon az O'b«n va ó fbrd'fu-l.  Könnyel-
•nUakődn' cam szabad; á'.t»l*baP P dig szibály, Hogy 
fo'yóviíben  még a legjobb ufónak  ia e ő^lgyisatosnat 
kell lennie. 
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R ö v i d h i r e k . 
Az r-gész magyar közvélemény ban mélységes 

megdöbbenést váltott ki a ns«gj srorarágl ojllasVer sz-
tea cevü párt által benyujiott n mzetlieti Unkortr.áiy-
«atrói szó'ó törvénytervezet. A javaplstot Hubay Kál 
mán és Vágó Pi.\l nevü nji as képviselők djuj o' á 
be a magyar törvény hoz-tfcoz  A lörvényjavaslai, am 'v 
m^c'ufo'öaa  éa veareiypiii'6je a msgy?r 61 aniHág 
*ondolatánai£ HZ i-iţâar oraeág legelkes»redettehh el eo 
á'lásávfl  találkoiot". E EÓ-orb'-n a magyar fron-nsreo 

tiltat óztak ellene, at ik országos rsgyiy ülésen 
foglaltak  áliáat ez ellen a hazaá-u áa mirden fe  tételét 
kimerítő és a n'mzet elien iráryuló a'j >B merén-1 
alien. A magyar fron'hircoíok  itssögezuk, hoi?y err̂  
az aljasságra amira a magyar nyilaitok vetem dwk 
mag a pro etárdiktalura alatt 8 m volt p-ilda. A front 
h rcoBok nyíltan követelték a kötelet m cd zakn̂ k a 
nyakára, akik hazájuk elien e*t a durva tám-d>-t 
elkövettek. A m- gyar pariam ns te j"s ü'éaa pedig 
21 nyilas képviselő szavazatával szetib-'t», az ö-rz'B 
partok egyhacgu szavazatával llmondott», hoiy !» 
nyllaeok törvénytervezetét nem ia veszi tárgya'át alá 
— A msgyar képvirelóbáz Rzin'.en lefzög  z:e a 
nyl'aa törvenyjavaalatnisk a magyar államiságot ve-
azéiyezteiő m'voliát és azt Is, hô y a j ivaalat alkal-
mas arra, bogy aláaknázta a Námet birodalom és a 
M tgyarország közötti jó viszonyt — A h t̂ek óta hú-
zódó o esz kérdés jutiius 10 én mego dúdott. H t̂fón 
délután 6 órikor Mussolini bejelentette, bogy O asz-
ország hadat tiz nt Ang iacak ea F.acciaor-zégf>at.  A 
sorsdöntő elhatározást cagy b6Pzéd'->en huz'a az olr-sr 
nép tudomására. B jelentette, bogy az olasz n'pnet. 
nircien Pzándékában más nepeket ii belevonni abb 
a küzdelembe, ame y » azageny 6a sz pora nep .k köz 
delma a termiketin es a viiag jav3i f-'ett  "gyed 
uramat gyakor ó demokráciák ell- u. — Hiiler u m-i 
veeer és kaace: ar ea olarz badbtUp^s p'-lanatábac 
láviratllag üdvözölte O aszorszâţ kira yát cs'Fzárjít. 
uiyauakkor p-dig tavir-.tot int»zitt Mu sobin hez, 
am ilyben az -gáez a e m a l p együt^rzes't to mac olt--
a háborúba Hpó bajtársi OISBZ pemií t iraet. — A 
német had êr̂ g a m jus 10-eu magti zleit nagy nju 
vati tamídaaát juniua bó 5 én fejaito  be Hmlandia ts 
Balgium 'slji',8 e.foglalásával.  Ugyanaz ni-p, amikor e 
Nemet bircdalombsn megsz6iait.sk a barangol;, bogy 
•nuek r világtörtécüitm 1-gosgyot b csa<ájanav gţ őz>-
d lmea befejezését  b'rd 'saev, tueRiadu't h fcöv.Mkaző 
0 met támaiiár, a t':aiorca menten í»P ria iratiyab<r. 
Ju.iua 5 fn  indult nesi » récnet haderő enne< rz u 
veres föladatnak  éa a fro;  c a hada-reg raind-n »is-.*-
aéga dacára alig ha.t aap aiatt leroaauistc tz olhu é)ttíf. 
Junius 12-én a német hadsereg egyes előőr«ei mar 
Paris e.ŐH tu z kiiumaierra állottak, eifjglaliá'» 
Ra'.meot, elérték a M .rae folyó  voaaiát, Paris'ól észak-
nyugatra padig töob holyen á léptek a Sühjaat és 
gyilkos harcokban törik meg h franc  a haditrig ellen-
állását. A közeledi veszaiyre P-.r:a tiúritesa megket-
dödött. — Az ülmu.t bet eseményei közá tartoíii, 
hogy D»nia, Hiiiandi» é.-. Be'ĝ una uián most a ncr 
vég hhderó ia juaui 9-éa éjjel 12 órakor baazün-ette 
az ailensegeaiedést es megcdia m gát. A Norvégiá-
ban harcoló szövetségei haderók;t ia haza azaliitottak. 
— A mjgysr ijaíságbgymiiiiszter a képviae'őbazbi. 
b nju.totta, a magyar allam biz:ons:igót veszélyezte.ó 
törvea-jivahlatát, «melynek letárgyalását 6ürgó"i;et 
raocdották ki. — A tör̂ k állami tizztvlaelík »z ib il 
ssgit DA z latették. — A .frarca  N mzetl B-okot P >-
riaból eltö toztettbk. — É «akfranci  orjiájnak Aérnet 
kezbe keiliiésével a leggazdagabb ipari es niezógazdt-
sái»l részét veszítette el Franc'aor zág. E vefzstt  a 
1 x il ipara ia, amelynek lejfon  oiabb központjai, lun 
éa gyapjú i í z w i terültei nem t mefcs'álias  »!á. — 
A frn-ciaortzbgi  ntgf  csata marodik  szukatzi  ia 
* német  hadiereg  hatalmas  özelmavel  veget  ért. 
Juniut  5 én  kezdődött  meg ez a támt  dis  cs junius 
14 én  délelőtt  a német  haderők  bevonultak  Francia-
ország fóvárosáb»,  I'ánsbu.  Elesett  Le Iltvre  ki-
kötő  es a párisi  védővonal  egesz hosszában át van 
törve A trancia  ctipatok  menekülő  vonalait  is 
töbh he[yen  áttörték  ói a németek  óriási  veszte-
ségeket  okozva nyomulnak  előre  Hitler  a r émet 
nép  vezére ós kancellárja  elrendelte  az egész 
Nemet-Birodalom  fellobogózását  a német  katona 
tisztelőiére. Msjus  10-én  indult  meg a nagy német 
támadás,  amely 34 nap alatt  Hollandiát,  lieigiumot 
elfoglalta  es most Páris  meghódításával  elérte 
a világtörténelem  legnagyszerűbb  csúcsteljesít-
ményét. 
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állítani, ELADu. Megtekinthető a 
Peter-nyomdaban, Osikszereda. 

bélv»K értékénok 
500—50,000 leig lerjedo 
val egyetemlegesen. 

A Monitorul Oücial 12« - 1Ö40 
delettörvény értelmében v.ş zaeses eseten . ten 
tetésen kivül, még az illető kereskedő ozl,tl.elj 
gyárát meghatározott Időre 
2«,u-os bély-g t uem 
mával 

A cjáro'-ok, kereskedők és vendég osok 
den egyes eladásnál a vásárlóknak a:szova!t«tni a 
tát vagy Kzámlát. A számiáK az aJoo.ega. «uto ,-nr-
gatóság által láttamozott számlakönyvből Locsattaadoá 

Az ellennyugták olyan nyugt.lömbbol b.csajtb, 
mo'yknek vsn törzslapjuk tné-odpeldaoyok » es 
láttamozva ls vr.Dnak BZ alat b megnevez, 
jreli oly módon alkalmazandók, hogy 
bélyeg értene van nyomtatra, i 
része pedig a máiodpéidáoyon. 

Ai e'lennvngta másodpéldánya kibocsátandó 
lónak. 1 fUtvo  a 'ogyasztónak és látható he y u •> 
maghoz kell l'gveu mellékelve bogy 1 áru.-.- y i 
eilüiiőrzo kiiiü-sta i közegeknek 1 .-lmatathato legyen 

Az el'eunyugt.tömbök melyekből a vi»a-l 
ellennyugta kiszolgálandó, kell legyen láttamozva az 
al ap tó pénzüijií-zgatóság állal, v-gy pedig az aa 
pltó ke ületi ellenoii hivatalnál. 

Mindazok, akik » törvényes rendelkezés1. ; • ... 
és az el ennyugta könyvecskék.-t nem ia-au. v.ui,«< a 
igazgatóságnál, vagy az ellei.ori 1. vatalna in'g I sz 
tetve a pénzügyi közegi k által ÍU'.U—10IWJ l"ig-

A könyvecskék !eszámozand,-.k kezf  e á| , 
számmal és min Jen könyvi csko 1UO elleunyigtát 
íuglaijon. Kunek Kuveikezt ÍIPU in ndi n küL.v vecs 
înot kell viseljen kezdve 1 2. J es stb. es m.ndeu 
100 drb ellecnyugtát kell tartalmazzon ieszámo.va 
és a második könyvecske folyta'.ólrgos  HZÍUIJZ«M>I A 
lOl-tól 200 g 

Az elleni yugtákou felt  int>.t.ndok ugy az ereié 
a másolaton a következők 1 ) a k-'-eskeJo. -.agy a 
nyomtatva, vagy a cég bélyegződével ei á"v* 1 e 
ucca, amely b̂ n a ke. eskedo lakik, J az el1e?uyogta reni- .. 
Minden egyes ellennyag'án még mie o-.- klboc-̂  ^ a 
lónak, v,-gytinta-iroLii.al beírandó ugy az oreatf  be, 
másolatija, az eladott áru neve, mennyisége es ara 
el lett adva. Pélaául : I liter ho- 4u lel. 1 Slllt iö le 
sen 75 lei. Vagv: "l  méter szövet 1900 lei, 2 m *.-r va-
lói. östzeseu 240" le.. 

A 2'- &-o.s bélyegek számitanJók és rags . -ndóa 
nyugtán feiiünte'.ett  teljes eimdáai usszeg utáu. A sza:.. ,, . 
a 0-os bélyeg számit^nió az tg---z L.ra-*zaiula j 
aiuelybon bennefug  aiiatci.k a számlábéi", g'---, I  jt^ . 
csomagolási költség. s.állitá--i Költség, st . 

Szigorúan tiios isak <.gy ; sazegbe való i-
tlitnny untába — eredeti ts luasoi&t — am 1. . .1 4z . . 
adva anélkül, hogy az eladott áruilaa a nevel I . 
Trhát ugy az eieittl, urnt a rnásc aton Ku-.d.ezu v 
feltdnte'ni  az elado-.t á u nevét, mennyiségei es ara". 

Az ellunnyugta k becsájtása nemcsak az 5iJ -e 
ladó vásárlásnál kö.elezo, hâuem az 50 lejen a i . 1 .a-
és a 2" o-os bó yeginentt-s áru vásárlásánál »s. ilt> _ 
hogy a 2% rs bélyeg ragasztása csak az Lo ltíji tu.̂ .̂- . 
sailasnál kötelező. 

A törvény 21 ik s^aktsza ért-'lmél.en a 2yu-is 
ra^asz'.asi alól a következő árucikken menf̂ ek  iv n 
kukoricái.szt só. cukor, ha«. z«ir, iswn»kv..:ó ló 
tej, zöldség, beifoltli  gyümö c^lélés. íuzeleai • k, ia; , 
petróleum, béiyeg, njság, I lyóiiatok, ug.,szn'en ,. L. 
közvet en gazdasági termékek eladasa lumt pe'daal. . 
ál átáll. niáu>. tojás és gai.onaiéiék. akkor, biu.dóu t. 
kek bá-kt részére eladatnak egyenest a islusi toru. 
Gabonafélék,  m-nt például a buza arpi. kukorica stu., 
dá«ra kerü' a fe-  re.skedo ál-.a (ueiu földmives)  nem i.i 
2%-cs bélyegllleték alól. 

l'gysziu'én nem mentes ez>n illeték alól .-i... . 
uevezeuJo fa  eladás még azoi esetben s-m h l-.i.i-
adja el. Nem kötelező a 2°0-os bélyeg ílletéii azja e ; 
nál, »melyek e«zközo!-etnek az állam kormányzús 
község, vagy más közhivatalok iész->re, ugy-z.ntea a 
rluin, vagy korházak részéie kibocsátott nlttesi j.-̂ y - » 

Gyógyszertárak, u m kötelesek «lkalinazni a . 
get, kimondottan orvosság eladásánál és orvo i re:., 
sz tésíéuéi. : z nlan a kozmetikai, drogériái es i.....szőrei 
sáual kötelező a 2" ,-os bélyeg alkilmazasn. 

Hivatkozással a nagyon szigorú b . 
alkalmaznak, ugy az eladókra, akik n- iu hasz ia ;.ia . -
bély.get mint a vevőkre, ak k nem kér.-, a - „ o-, t 
ellátott tizitési jegyzék kibocsá'ását a vaía-olt uruk •• 
felhívjuk  íulndintnak a tgyelinét, hogv «z gjiuiu a 
kodjnntk a törvény rendelkezése.hez es" a lenn uta-iia 
« kellemetlenségek elkerüle-e végei', tu ivau azt. i.o -̂
feleknek  a kihégásl jegyzőkönyv ellen nincs m.i« 
cs»k a végrehajtás elieul elltúiimoadia (soutestatiol 
15 rap alatt kell heierjeszteni a já ásbirosághoz a , 
hunt. tés letizetésj után 

Jo  csaladhól  való tiat  felveszek  faiu/cnu».  L> • • 
kereskedő,  Obimesfaget. 
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M O D E L L K A L A P O i I 
Uz «fcpiîKkoxt  uj fortatm  o;o» 
woa*, TQ.aytsalcixktUta-'' :*•, 

v e n c z e l t a n á r n é n á i 
Ugyaaott kézaüla.k aiiiid» 
aemü mől kalapok zisitrjBiifl 
^uyag kcAiaadazsval. K«'a % 
ítalek.tiaa a itgróvldeöb :u4 alatt. 

Mercure. Ciuc, I. c . BratUaa (til®zi 
j ^ , lTnzi)-nooa 112. s«„ s. Sörház kdzeleba» fc 
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