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November elseje 
minden esztendőben a lelkek találkozásának nagy nBpJa. 
Ekkor ad randevút az innenső- AB lul-vllég egymásnak, 
az ég és föld  nem idegenkednek egymaztól, a kettő 
kösti nagy különbség, tátongó ür áthidalódik, ölelkez-
nek egymással. 

Mlrdenszent Qnnepe estéjén klgyu'nak a gyertyák 
a temetó sírjain, az élők az emlékezés táklyáját IB 
lángra lobbantják. Az Eg>ház tiltja a szellem-idézést, 
mert valahogy kegyetlennek tartja az elköltözőitek 
nyugalmát falverni,  ne üase be az ember olyanba az 
orrát, mely még titok I — sokszor meg aa ördög jele-
nik meg a kedilyes társaság szórat oztatására, ha fel-
vette egyszer a kigyó alakját s lépre vitte a teremtés 
koronáját, most ls politikusok, művészek, Írók, lángel-
mék talárjába burkolózik s ujy kísért: m igls az Egyház 
az év egy napján megengedi, BŐI elrendeli a lelkek 
megidézését. B ez mindenszent napján van. 

November elsején a nu t, a jelen éa a jövő talál-
kozik. A ma embere megemlékezik a voltakról a mtga 
elé képzeli, idézi a jövőt. A másvilág függönyét  kissé 
fellebbenti,  hogy bepillantást nyerjen a siralomvölgy 
lakója az odaát u takra. Ui a holtak tanítják az éiő 
kat, ma a ma t bestéi éa a Jalen hallgat Minden Blr-
kereszt és fejfa  pródlká'ó székké, redakciós asztallá, 
rádió leadó állomássá avanzsált elő. Róvid a hír. amit 
világgá ereszt: Nyugszom én Itt, olvasod te kilétemet, 
olvasnám én, nymodnál tel Milyen hatalmtB felhívás 
éa beblvó ez aszózat. L»koiikm rövidséggel Igy hang-
zik: mi nekem, holnap neked. Aksde egv IB, aki ér 
zéketlen maradna a tu'vllág e híradására? 

A m'nyország lakót: a szrntek s a tlsztltóhely 
lakói: a szenvedő lelkek novc mber elsején meginvitál-
ják a föld  lakólt: a küz'iödő embereket nagy béke-
konferenciára.  Mindenszent ünnepe nagy felkiáltójel 
Bzámunkra: U;y éljetek, mint ml, hogy Ida jussatok 
B találkozzunk. Htlotlak napja hatalmaB vétót eme) 
nekünk: N» lg? éil^k, aint ml, hogy a tisztítótüzet 
elkerüljétek 1 Az Egyház a pokol lakóit nem la emlitl, 
nem tBrtoilk hozzája. Aa elrothadt, férges  gyümö'cs 
nem kerülhet a csemetekert éa érett gyümö cs házba. 

Girdoayl Géza Bzépen s helyesen mondotta utolsó 
óráiban, hogy a pip ne lefelé,  a sírba, hanem falfélé 
nyu|tsa kezát buc'uizóra. Ai Egyház még ennél ls 
tovább megy s minden gyermekének tanác-ot ad: 
egyik kezünket nyuj uk felfaló  B fogjuk  meg a Ezentek 
jobbját, a másik kezűiket tárju't lefelé,  hogy megszo 
rltauk a tlsztitóhelyen klnlódók balját B burzuk ma-
gunkhoz s emeljük fel  a Bzentek országában. 

Novemberben a szomorú ősz mutatja nyomalt a 
nagv természetben, „hervad már ligetünk B díszei hulla-
nak", an Egyház az élet őszét juttatja eszünkbe, ar-
cunkon hervadaak a fi»t»lság  rózBál s fejünkről  az 
ezüstös hajszálak és lebu'lanak s a sülyedó hajóról a 
matrózlegények is Bzökdösnek : fogainkat  elveszítjük, 
jelenti a közelitő telet: a halál óráját. 

November elsején érzi Igazán aa ember, hogy a 
fildnek  nem ura, hanem lakója s egyBzer a bérletet 
felmondják.  Gindolkodóba esik s eszébe jut Igazi 
hazája: „N ncs itt maradandó hazánk, hanem a jöven-
dőt kell keresni*. S kezdi életét rendiznl a lassankint 
haza késaülnl. Rájön a salamoni nagy Igazságra: H u-
ságok hiusâţa s minden csak hiúság. Amit eddig ker-
getett, aa délibáb volt, minden fáradsága  szlszifuizl 
muaka lett. Nlnca alapja, nincs eredménye. Dicsóság, 
rang: mint a füat  eloszlik, az élet szépsége a gyö-
nyörűsége : mtnt a mezei virág elszárad, a vagyon 
cseréplábakon nyugszik, mindjárt eltörik. Bzerencaétlen 
ember, ki csűreidet leboatod s ujakat építesz s azokat 
minden jóval megtöltőd s azt mondod lelkem, van 
mindened: egyél-lgyál, mi lesz mindezzel, ha a halál 
éjjelén érted jövök ? — mondja az Ur. 

A halál goidolata megtanít helyesen élni. Egyben 
a nagy testvériség igazságát juttatja eszünkbe. Az 
embereket közelebb hozza egyházához s emberlebbekké 
teszi óket. A halottak a mi rokonaink. A szenteket 
kérjük, hogy segítsenek rajtunk B B tiaztltóhsly szen-
szenvedóin könyörüljenek. Szivünkben a kegyeletes 
saeretet, egyik kezünk az égieket ragadja meg, a má 
slk a szenvedőket fogja  mag B mlot lélek-akumu átorok: 
az IrgalmtB jóságot közvetítjük. 

Msmento mori — memento vlverol Éjünk jól, 
hogy aẑ psn haljunk meg 1 

P. Réthy Apolliairiaa. 

Hozzászólás a városi kövezéshez. 
Hivatkozással a mait heti közleményre — a vároa 

kövezéséről —- a következőkben van azerencaím hozzáazólni 
a tárgyhoz : 

Néhány kijelentésre szorítkozom s néhány kérdést 
teszek tel. Nem magyar éa nem román kérdésről van azó, a 
viros minden lakójának egyetemes érdeke városunk fejlesz-
tése. Érdeke lelkileg, mert akiben egy kis természetes local-
patriotizmus van — b uem ^oiúel el mindent a krajcároa 
érdek — az mielőbb kulturváros nívóján akarná látni váro-
sunkat, melynél minden adva van a megkezdett uton való 
továbbfejlődésre. 

De állitom, hogy vagyoni érdeke ia minden polgárnak 
a városi kövezés befejezése,  mert minden ez irányban hozott 
áldozat megtérül a forgalom,  átutazó idegenek tovább időzéae, 
házbáremelkedés, telekértéknövekedés és egyéb hasznokban. 

Állítom, hogy a polgárság hozzájárulása, ügyes kezde-
ményezés és becsületes kivitel remek kisvárost alkothat itt, 
sőt immár itt az ideje aktive kezdeni városunkat kikövezett 
— aszfaltozott  — öntözött tiazta uccáju nyaraló várossá 
tenni. Allitom, hogy elgáncsolni a vároa kövezésének befe-
jezését — amikor csak jelentéktelen összegről van azó — 
maradi és rövidlátó cselekedet lenne akkor, amikor valóban 
nem panaszkodhatnak a város adófizető  háztulajdonosai, hogy 
sok teher nehezedik rájuk a városi háztartás javára. A fennti 
érdekekért 2 éven át havi 80 leit minden háztulajdonos 
megerőltetés nélkül fizethet 

A kérdésem pedig ahhoz, vagy azokhoz, — akik ellene 
vannak a polgármester ur elgondolásának — a következő? 

Mennyi adót fizet  évente a városnak ? 
Miért nem akarja vállalni 2 éven át a havi 80 leit í 
Ha már készen van Ön előtt a kövezés — emelkedett-e 

az ingatlana ára — emelkedett-e a házbér? 
Méltányos-e, hogy azok — akik előtt nincs még kö-

vezés — hozzájáruljanak — a többiek nem ? 
Uraim, egy kis önzetlen szeretet a városunk iránt — 

az egyenlő teherviselés elvének elfogadása  s mindnyájunk 
érdeke kivívni, hogy támogassuk a polgármesterünket min-
den tervében, — amellyel ki akar vezetni az elmaradáaból 
s amellyel a város jövőjének uj alapjait vetjük meg. 

Egy ház tu la jdonos . 

Erőteljes tazdasáii szervezkedés Csikmeiyebeii. 
Az Erdélyi Gazdaaági Egyesület erőteljes gazdasági 

szervezkedésbe fogott,  melynek nyomában a megyei általá-
nos mezőgazdaság, legelő- és kaazálógazdaság, valamint állat-
tenyésztés fellendülése  várható. 

A szervezkedés első lépéseként gazdaaági értekezletek 
voltak a megyében. Gyergyószentmiklós (Gheorgheni) város-
ban október hó 27-én, Csíkszeredában (Mercurea-Ciucon) 
pedig október hó 28-án. Az értekezleteken résztvettek az 
Erdélyi Gazdasági Egyesület és a Marosi Földmivesszövet-
ség kiküldöttei is. Az E. G. E. képviseletében megjelent Dr. 
Szász Pál elnök, Máriaffy  Lajos alelnök, Mikó László föld-
birtokos, a Marosi FöldmiveBSzö vétség elnöke, Szeghő Dénes 
állategészségügyi felügyelő,  valamint ugy a gyergyói, vala-
mint al-, közép és felcsiki  gazdaközönség meghívott tagjai. 
Az értekezleteken résztvett Dr. Pál Gábor orsz. képviselő is. 

Az értekezletek mindenekelőtt megállapították, hogy a 
gazdaaági szervezkedésre a megyében igen nagy azükaég 
van, mert a jelenlegi keretek között működő két gazdaaági 
egyesület és községi gazdakörök nem fejtenek  ki olyan mű-
ködést, amely a talnsi gazdatársadalom gazdaaági éa nép-
jóléti célkitűzéseit megvalósít hatnák egyrészt magárantaltsá-
guk, másrészt tevékenységük hiánya miatt. A azervezkedéa 
hasznossága nem is vitatható. A szervezkedés felé  első lépéa: 
a gazdakörök megszervezése az E. G. E. keretében, mely 
állandó érintkezéat, irányítást, megfelelő  kedvezmények ki-
eszközlését adhatja és a gazdakörök révén a gazdasági isme-
reteket terjesztheti. 

Az értekezletek résztvevői rámutattak arra, hogy téli 
gazdasági tanfolyamok  létesítése volna a legszükségesebb a 
falusi  gazdák számára. 

Gyergyóban (Gheorgheni) az első ilyen tanfolyamot 
Szárhegyen (Lazarea), al-, fel-  éa középcsiki gazdák réazére 
Csiksomlyón (Sumuleun), mindkét helyen február  hó 15. — 
március 15. között tartják meg. Szárhegyen (Lazarean) a 
közművelődési házban, Csiksomlyón (Sumuleun) pedig az 
erre a célra megfelelő,  rendelkezésre álló épületben, amelye-
ket a kiküldöttek meg is szemléltek és kiválóan alkalma-
soknak találtak. A szárhegyi (lazareai) gazdák felajánlották, 
hogy a tanfolyam  szakelőadói részére lakást és ellátást 
nyújtanak. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 

I ievél a f a l a sé i . 
Kedves Szerkesztő Uram 1 Ne csodálkozzék, hogy egy 

kissé megfeledkeztem  Uramöcsémről s kedves lapjáról. A 
látszat csal. Mert ha annyi cikket irtam volna, amennyit 
gondolok a Hargita aljára, bizony nem győzné olvasni. írni 
az ember leszokik itt a falun,  egészen eltatarosodunk, mert 
napos időben pornál, esős időszakban B á r n á l egyebet igazán 
nem látunk. Már pedig a sár nem Ő B Z t ö k é l Írásra. Isten 
sárból teremtette az embert, de később megbánta. Mert sár 
az van itt bőven, a szegény állatok mondhatnák el, ha be-
szélni tudnának, milyen erőleszitést kell kilejteniök, mikor 
a kanicát kell terhelten kivonazolni a Kapus tetőre. Ilyen-
kor az ember szoba-áristomra van büntetve, a házat őrzi, 
mert kedve nincs kimozdulni a fészkéből.  Tavaly novem-
bertől februárig  lábam se tettem ki a faluból. 

Mert tetszik tudni kedves Szerkesztő uram, mi itt 
Sic-en, régebben Széken el vagyunk zárva a nagy világtól. 
Szamosujvártól (Gherla) 17 km. távolságban élünk, vasút, 
autójárat nincs, az nt nem birná ki. Pedig Szék (Sic) nagy 
község, régen város volt, pallosjoggal rendelkezett. Buda, 
Esztergom, Kolozsvár (Cluj) ntán Szék (Sic) következett, 
két képviselőt küldött a parlamentbe, határa nagyobb Ko-
lozsvárénál (Cluj). Lakóinak száma 6 ezer, ebből 4200 re-
formátus,  800 gör. kath., 367 róm. kath., a többi baptista, 
aaidó, vagy telekezet nélküli. A nép földmüveléaael  foglal-
kozik, a mellett nagyban űzi a zöldségtermelést. Kolozs-
váron CCluj), Deés (Dej), Szamoanjváron (Gherla), Mócson 
(Mocia) és Brotidán nincs vásár széki nélkül. Mindenütt ott 
látni a kék kabátoa, fehér  harisnyás, szalma vagy rövid, 
kerek karimája pörge kalappal a férfiakat,  a nők fekete 
ráncolt kartonszoknyát hordanak piros virággal diszitve. 
Mindig csizmában járnak, A leányok leeresztett hajat visel-

nek pántlikával. Ha a városba kerülnek szolgálni, népies 
viseletüket akkor is megtartják, ami az erkölcsi zülléstől 
visszatartja őket. 

Szeretik a táncot. Még a gyermekeknek is külön tar-
tanak táncot, ami nem válik javukra, mert bele megy a 
késő éjszakába vagy elmennek a nagyokhoz, ahol épületes 
dolgot nem látnak és hallanak. Elég szapora faj,  gyermek 
van bőven, caak keveset törődnek velők. Fontosabb a tehén, 
disznó, lud, mert ha az eatére nem tér haza, keresik, de a 
gyereket nem. 1200 tanköteles gyermek van, de a felét  se 
engedik iskolába, mert állataikat őriztetik velők. Nem szeret 
haladni a korral, ragaszkodik ősei szokásaihoz, tanult, ipa-
ros ember alig került ki közülök. Tatár-ivadéknak mondják, 
zárkózott jellemű. A régi Szék-város nagyközség három 
részre tagozódik: Felszeg, Forrószeg és Caipkeszeg. Mind-
egyik rész teljesen külön áll: külön csordája, liba-legelője 
van, egyik a másik szegbélivel, a világ minden kincaéért 
nem kötne házasságot, azért kezd a nép degenerálódni, aok 
a beteg, vézna, Bőt hülye is köztük. Szeretik a babonát, 
divik itt is a halotti tor. Legényt-leányt ugy temetik el, 
mintha házasodna: zeneszóval mennek a szemfedőért,  vau 
vőfély  s nyoszolyóleány. Esküvőkor a bútorokat ökrös sze-
kérre rakják, asszonyok felülnek  rá, isznak s közben a 
főuccákat  bejárják s érdekes rigmnsokat kiáltanak a ezzel 
felhívják  a figyelmet,  hadd lássák a többiek, milyen fáintos 
bútort kapott a leány. 

Széa, Zek, Zeek vizvidéken előforduló  gázlókra vonat-
kozó sekély viztfll  kapta nevét, vagy máaok szerint szék-
nek a szikes talaja miatt nevezik. Sóa hely, bányájában 
már a rómaiak aknázták a sót Van sósfürdője,  de nagyon 
primitiv, pedig megérdemelné fejleszteni,  mert a megyében 
már caak ez jöhet számba, mivel Désakna kezd pihenőre 
térni. A sósfürdő  a falut  forgalmassá  tenné, kijavitnák az 
atakat a valahogy beltkapoaolódna igy a kulturába, 

A nép neve ntán inkább magyar és székely ivadék. 

Beszédükben az i dominál. Idesapám, ezerides (sacharin), 
szip stb. szavakban az e helyett BZ i-t használják. Nagy-
apát bapónak, nagymamát nanónak rövidítik. Érdekes meg-
szólítás : há ke ki, kát kend kicsoda. 

Dolgos nép. Reggeltől estig kint van a földjén  éa 
túrja azt. A templomai (1 róm. kath, 2 gör. kath., 1 ref.), 
nem látogatottak. Vasárnap is dolgoznak vagy otthon pi-
hennek. Jó időben munka van, azért nem járnak Isten házába, 
esős időben sár van, télen hideg, szóval mindig találnak 
kifogást.  Egyetlen egy nap van, amikor senki ae dolgozik, 
hanem mindenki háromszor megy a templomba és szigorúan 
böjtöl, legyen akár katholikns, akár retormátua. Ez szent 
Birtalan (itt ÍB e betű helyett i-t mond) napja : augusztus 24. 
Fogadalmi nap. 1717-ben angasztns 24-én a tatárok a falut 
feldúlták,  legtöbbjét levágták, 600 foglyot  vittek magukkal 
MáramarOBba; nőt, férfit,  gyermeket. Mindjárt következett a 
szárazság és pestis, ugy hogy Széken 100 ember maradt 
osupán gyerekekkel együtt Ezért a szerencsés megszaba-
dulásért fogadták  fel  augusztus 24-ét. Később elfeledték, 
elhagyták, ngy hogy 1758-ban megint fenyegette  a tatár a 
községet, akkor Űrnapját böjttel s háromszori istenitiszte-
lettel megtartották s szigorúan meghagyták az utódoknak, 
hogy minden évben bünbánólag a hálaképpen tartsák mag 
szent Bertalan napját. 

Itt Széken valóban Isten háta mögött élünk, pedig a 
helybeliek azt gondolják, hogy falujok  a világ közepe. Bi-
zony el is feledhetnők  könnyen, hogy kultnrlények vagyunk, 
ha jó könyv, folyóirat  éa njaág nem tartani bennünk is 
éltetné a szellemi fenaőbbaéget 

Még is elfogyott  a kíváncsiság, milyen élet lakat a 
hegyeken tul. Azért elhatároztam, hogy kilépek az ismeret-
lenség homályából s igyekszem más vizekre evezni. Koloza 
(Cluj)-megye több községében akadtak jó ismerősök, kik 
már régóta invitáltak szerény asztalokhoz. Sokat küxköd-
tem önmagammal: menjek-*, na menjek. Fáltam a sártól, 



l ik «Mai. C S I K I L A P O K 44 

A tervezett tanfolyamok  anyaga bírom főcsoportba 
osztható: 1. Talajmüvelés és általános mezőgazdaság. 2. 
Legelő és rétgazdaság. 3. Állattenyésztés. Az előadók kiváló 
szakemberek, akik s szükséges helyiismeretekkel bőségesen 
rendelkeznek. 

A gazdasági tanfolyamok  létesítéséhez miniszteri en-
gedély szükséges, amely teljesen érthetetlen. Egyrészt azért, 
mert a tantolyam nem adhat ki képesítő oklevelet, másrészt 
azért, mert általános államérdeket képez a gazdasági élet 
fellendítése  nemcsak a népjólét, hanem B nemzetvagyon 
gyarapodása szempontjából is. Máskülönben is a tanfolyamok 
célja a komolyabb falnai  gazdálkodók inkább gyakorlati 
meggyőzése és ismereteiknek gyarapítása. 

Ez engedély megszerzése után a tantolyamokra vonat-
kozólag részletes utmutatás fog  közzététetni. 

Apróságok. 
liult számunkban jelenük, hogy Gál Ferencué 

gyergyószenlmiklósi (Gheorgheni) úriasszony, Szervátiu* 
igen jónevü szobrászai úvdBB kíséretében Biónyegkiálli-
taat rendel Kolozsváron (C.uj) A kiállításról szakszerű 
beszámoók keretében emlékesnek meg a kisebbségi 
magyar lapok. Elismeréssel méltatják Gál Ferencaé 
időálló, tényleges értéket jelentő munkáját. Ezek a 
beszámolók mindenben minket igazolnak. Azt, hogy 
vármegyénk elhanyagolt szőnyegszövő ipara végre 
egyeneBbe került. Abba a helyzetbe, hogy Idők rend-
jén a maga tökéletes mlvoltaban dobja felszínre  e 
mindennapi gondoktél, nyomorúságtól elgyötört nép 
lelkét. 

A kolozsvári (Cluj) kiállításon ml ls ott voltunk 
lélekben. Sieretetlel vártuk as eredményeket, melyek-
ben pillanatig sem kételkedtünk. Gál Ferencaé tudta 
mit viss Kolozsvárra (C.uj). Ml ls tudtok ezt. Éppen 
ezért ősaintén örülünk a azerény uriaBSZonnyal, aki az 
nj Idők uj székely asszonyaihoz méltó leiekkel és 
kitartással haladt azon aa uton, melyet Nagy Imre 
festőművészünk  megszabott neki B mely ime — ered-
ményhez vesetett. Hisssük, hogy a lélekkel, teljes 
tndáBsal éa felkészültséggel  sikeresen végzett eddigi 
munka lendttleteBen fog  baladni a maga utján B rövi-
desen komoly anyagi forrást  jelentő közkincsévé vállik 
ennek a megyének, mely annyira rá van utalva minden 
jövedelemre. 

» * • 

A Bzőnyeg szövéssel szoros párhuzamban kezd-
tünk egy másik munkához is, a juhtenyésztés fellen-
dítése érdakében. A két különleges csiki kérdés szo-
rosan essze függ.  Nem választható el egymástól. A 
szőnyeget jó gyapjúból szövik. Jó gyapjút pedig, caak 
arra való fajjuh  ad. Függetlenül más egyre erőaebben 
jelentkező gazdasági bajainktól, melyek minden kínál-
kozó lehetőség komoly kihasználását parancsolják, a 
szőnyeg szövés széleskörű kifejlesztésének  szükséges-
sége terelte a juhtenyésztésre a figyelműmet. 

Örömmel állapltjuk meg, hogy e téren la ered-
ményeket értünk el. Az e téren jártaB szakértőink meg-
értették hivÓBzat unkát s egymás után jelentkeatek 
értékesebbnél értékeBebb cikkeikkel s ma már ott 
tartunk, hogy vármegyénk gazdasági kamarája ÍB fel-
figyelt  az ügyre. Cselekedni akar. 30 000 lejt irányzott 
elő cigája kosok beszerzése céljából. 

Nem olyan eredmény ez, melyet falrengető  ho-
zsannával kellene üdvözölni. Nem, de még ls eredmény. 
Ha a mezőgazdasági kamara 30 000 lejre értékeli egy-
előre a vármegye juhtenyéBstéBánek fellendítését,  ez 
az ő dolga. Ml aem tudunk, nincs még egyelőre módunk 
az ottani ügyek vezetésébe bsleszólanl. Ha egyebet nem 
is, el kell ismeri a jóakaratot a hisszük, hogyha vá-
lasztott tanács veBzl át az ügyek vezetését, erre az 
elsőrangú közérdekre ia több pénzt lehet majd fordl 
tani. Éppen annyit és semmivel sem többet, mint a 
msnnyit megérdemel. 

mert tessék elhinni azt is meg lehet unni a sarat, de meg 
lehet szokni is, ha van egy csendes, kis zug sok könyvvel. 
No meg attól tartottam, hogy megbánom a kimozdulást, 
mert még ia legjobb otthon. A kakas is ur a saját portáján. 

Sok levélváltáa, tervezgetés után végre a kiruccanás 
mellett döntöttem. L'sse a kő a káros embert! — próbál-
junk egyet. Ha Dedalus és Icarus s Kolumbus mindig a 
rizikókkal törődtek volna, ma nem repülne az ember és 
Amerika még ismeretlen lenne előttünk. 

Május 24-iki dátumban állapodtunk meg, akkorára 
Palatcáról elküldte fogatát  Száva Dezső földbirtokos  bará-
tom. Szép, tavaszi, májusi nap, pont vasárnap. Mint ati'-íle 
hivő nép, előbb Istennek tettünk eleget, bogy aztán meg-
adjuk magunknak a Bzórakozást. Délután 5 órakor indultam 
el. Nem ül kevélyebben a huszár a lovon, amint ültem hety-
kén a fogaton.  Vegyes érzelmek között vágtam neki az 
útnak, egyrészt örültem, hogy kimozdulhattam fészkemből, 
másrészt pedig aggódtam, hogy miért is adtam fejem  ilyen 
„tilalmas dolgokra". Székről lassan evickéltünk ki, mert a 
megszáradt sáros ut nagy döcemöket jelent. Felszegről ju-
tottam a piac-, illetve a főtérre,  onnan Forrószegre, majd 
elhagytuk a falut.  Hátra nézegettem, lát-e valaki. Ki törődik 
ma egymással? Mit jelentünk mi embertársaink szemében ? 
Ha valami érdek-kapcsolat fenn  áll, még valamit, különben 
semmit. De még is valahogy éreztem, hogy figyelemmel 
kiséri Valaki lépteimet, a legtöbb ember szemében a nagy 
Ismeretlen. Távolból ia torony karjával integetett s biztatott, 
bogy csak nyugodtan menjek, nem lesz semmi baj, nem 
fogom  megbánni az utat. Ö volt az én Istenem, a Mindenem. 
Addig láttam a barátok dombtetőre épített kis templomának 
tornyát, mig a hegyek el nem takarták. Következett a sós 
részlet, sóskutak, a közeli falvak  megvásárolnak egyet-egyet, 
hogy a lakósságnak ingyen biztosítsák igy a só szükség-
letet. Egyik hegy hátán még ütötten-kopottan áll a aóőrök 
feisa,  hol megpihentek az idő viszontagságai közepette vagy 

8 ha már Itt tartunk, hadd elmélkedtünk a dol-
gok általános menete felett  egy klcalt. Gondolatok 
tömkelege hamaseg a nagy, általános jellegű klutkere-
BÓB közepette. Az oross bolsevlzmustól, hitlerlzmus, 
fasclsmuson  keresztül a legmagasabb keresztényi gon-
dolat csúcsáig mindenfelé  csaponganak a gondolatok. Ki 
csíny, di komoly do'gokon múló szerény környezetünket 
megsem akarják látni. A nagy, általános bajokat siet 
„orvoso'ni" mindsnkl. Köaben nem számol azzal, hojy 
a mi dolguik apró .semmiségeinek* látszó valamiken 
fordul  tusg. Azon, hogy kinyitott Bzemmel mit és 
hogyan látunk magunk körül. Higy Iátjut a szántást, 
vetést, boronál ás t, Istálló- és állat karbantartást s ml 
egymást. 

Hogy látjuk a falu,  a nyomoru't elhagyatottság 
ban tengődő falu  helyzetét. Azét a faluét,  ahol ma-
holnap msghasonlanl készülnek a lelkek. A tol Irá-
nyító nélküle latangolnak, hol jobbra, hol balra, ahogy 
jön, vagy jönnek aa áramlatok... 

Ez nem mthat Igy tovább. Nagy nunkaldőben 
mindenkinek az ekeBzarva, kasza vagy ge'eblye mel-
lett a helye. Ott, mert kényét, megélhetést kell biz-
tosítani. Mikor volt nagjobb munkaidő, mint most?! 
Ilyenkor nem lehet latolgatni, Fzámolol a viharral. 
I yenkor dolgozni kell, mert erre kötelez élet, bec-ülei 
és minden más egysránt. Félre tehát a klcMnyeskedé-
sekkel. A munkát nem akaszthatja meg sem a klB, 
aem a nagy u'ban heverő kő. A munka életet jelent 
a az életaek céltudatos Irányban kell haladnia az idők 
és a körülmények által kijelölt utján. 

• • 
A napokban a havasalji községekben Binkfilva 

(Bancn), Csikszentgyörzy (Ciucaargrorgiu) éB C-lk-
menaBágon (Armaseni) jártam. Istentől fenekestül  el-
sülyesztett útnak cFufolt  gödrökön. Utam sürgős volt 
B szokásom éB lapos zsebem ellenére, gépkocsit kellett 
használnom. Azt hittem hamarább érek céiboz. Téved-
tem. Csikszentgyörgytől (Ciucsnngeorglu) M •naságlg 
(Armaseni) rosszabbul baladtuak a „?yort>" gípen, 
mint a hegyre mászó fáradt,  elcsigázott ember. N?m 
utak azok az útnak csúfolt  valsmik, noha a lakórBáp 
saját hatáskörében Igyekszik Brgitenl raj u *, hisz fúva 
rotásból élnek s thez pedig jó ut kell. 

Nagy buzgalommal kőhalmokat hordanak az el-
sülyedt uttestekre. Szaktudás nélkül t regetik a .ka-
vicsot" abban a reményben, hogy rövid sen jó utu1? 
lesz Természetesen tévednek. Nam lesz jó utjuk. Nem. 
mert az utcslnáláshoz is rrteni ksli. Helyesen tennék 
az illetékes közigazgatási közegek, ha a községek 
útjainak randltehoiatala érd.tkébeo egy Bzakszerü 
utászt küldenének oda, ha átmeaeu időre is. Tud;u>-, 
hogy közigazgatásilag ez-jk az utak az illetékes köz-
ségek karbantartására vannak utalva. Ei azonban nam 
zárja kl a jóakaratot s a bavasa'ji utak a beléjük ölt 
munkán tul sok-Bok jóakaratot igényelned. 

Filua nagy ur a csendőr. Különösen az őrmester. 
H «talmi „öntudatát' nem Is rejti véka alá. E jelenség 
nyomán egészen hülönös felfogás  alakul ki. Ezt bizo-
nyítja az alábbi hiteles tanuk á'tal meg»rő dtett eset ls. 

A cslkszentgyörgyl (Cicc-aogForgiu) felekezeti 
Iskolában vallásórát tartott a segédlelkész. Az istenség 
fogalmát  magyarázta az első osztályotoknak, m»jd az 
egyik vtndéglős kit fiitól  —a név nem fontos  — meg-
kérdezte: hány Iiten van? 

— Minden fa'uban  „csak" egy I vágja kl az 
önérzetes feleletet  a kis fiu. 

— Honnan tudod ezt? — hangzik a szigorú, 
kutató kérdéa a hitoktató részéről. 

— Az este édeBapám a csendőrőrmesterrel beszél 
getett. Valami nem tetszett az őrmester urnák a nagy-
ban emlegette, hogy ő a fa'uban  az ,'Bten" s mlnd n 
fduban  „csak" egy van. Hát innen tudom. 

Ime aa uj „'stenség" fogalma,  amin érdemes el-
gondolkozni, mert aok mtedent megmagyaráz. 

amikor kifáradtak  a só-vigyázáaban. Még ma ia vannak régi 
sóőt'ök, kik nyugdijat élveznek. Szinte háromnegyed órai ut 
után Kolozs- (Cluj)-megyébe érkezlünk, az ut is jobb, ren-
dezettebb, látszik, hogy Erdély szive körül járunk. ElaS 
községbe értünk Coasta, régebben tiyulatelke. Szép, tiszta, 
takaros község, elején éa végén egy-egy romlásnak indult 
kastély, uradalom. A megmaradt rész mutatja, hogy dicső 
uraili valamikor nagy lábou éltek. Hamar beértük a másik 
talut: Marocliazat. Ezt jótorrr.án érintettük, szép gör. kath. 
templom uiellett haladtunk el. Ilt már nagy sarat kaptunk, 
mert nem sokkal az előtt egy hatalmas zápor vonult át. 
Mit csináljunk t Előttünk egy óriási hegy, arra tel kell 
lovainknak poroszkálniok. De hogyan? A falu  végén egy 
jómódú gazda lakik, annak kértük el a két bivalyát, a lovak 
elé fogtuk  s ngy döcögtünk a tetőre. Suhase utaztam igy: 
ló- és bivaly-iogat huzott-vontatott. Hamarosan felértünk 
nagy kerülő szerpentineken a magaslatra, 20 lejbe került 
ez a liftezés,  anélkül bizony nem tudom, hogy értünk volna 
iei a hegyre. Onnan már könnyebb volt az ut, a nehezén 
átestünk. Szép erdőrészletek táiultak elénk. Olt egy nyul 
futott  át az uton, ha széki születésü lettem volna, mindjárt 
visszafordulhattam  volna is, mert az nem jelent szerencsét. 
Amott egy őzike szedegette a tüvet, a kocsizajra kecses 
szökelléssel a sürübe futott.  Távolabb egy róka vett nap-
fürdőt,  lomha lustasággal lóbálta bozontos farkát,  A hely, 
merre jártunk, a Hintés. Közben közeledtünk célunk telé. 
Beszélgetésbe elegyedtem a kocsissal. Megtudtam, hogy 
Jánosnak hívják, jövendőbelije Juliska, ki szintén a gazdá-
jánál szolgái. Aratás után kiveszik a bérüket s világgá 
mennek szerencsét próbálni s egybe is kelnek. Szóval Jancsi 
és Juliska, de nem hiszem, hogy a fiúnak  Kukorica lenne 
a családi neve, mert ezen a vidéken a tengerit málénak 
nevezik. Nem ia lesz belőle János vitéz, mert nem nézem 
ki belőle, mert erőst biztatgatja a lovakat. Pedig azoknak 
nem kell ostorpattogtatás, mennek maguktól. Egyik a Fávor, 

Köztudomáíu, hogy Kremsr Miklóst, a romániai 
kisebbségi újságírás vezéregyéniségét egyik vezér-
cikkéért végsőfokon  ls egy havi elzárásra ítélték s 
ugyanakkor három évre felfüggesztették  újságírói mű-
ködését ls. Igy az Ítélet végrehajtás előtt áll. A „hld-
vrőV a minden Időkben emberi szeretetet s a kis du <a-
völgyi népek könvörtelen valóságként jelentkező egy-
másra utaltságát hirdető „Spectator" a börtönbe vonu1, 
majd kisiklik ragyogó, mirdég a legmagasabb efíme-
barikádokoa mozgó toll a kezéből. 

Védőjq tntelessAgénpk éroste míg eey u'olcó 
lapisi ternl. Érintkezésbe lépett a Romániai NepkinebN 
Rági Ujságiró Szervezettel, a Mîfyar  P rtlai, Z idi 
Párttal éB a Szocláldnmo'ratákkal a közös beadványt 
küldött az Igazságügy miniszterhez. K°gye m> t kér 
Spscta'or számára. 

Egyetlen mondatot ragadunk kl ebből a bead-
ványból csak Többek között ezt írja a védő: „AVI 
mert „hídverő" lenni eblnn a gyűlölködő világban, 
akinik volt bátorsága éa ereje küzdeni eszméje meg-
valósításáért, hogv megbéküljön a román és magyar 
ntp, a í — n*mta és ko'dusan is élő szobra marad 
enn9k az eszmének". Ha a miniszter csak ezt az 
egyetlen mondatot olvassa el a kegyelmet kérő emlék-
Ír itbó', o*m zárkózhatik el az elől, hogy Kranner Miklóst 
a legfelsőbb  alkotmányom tényező kegyelmezéŝ re ér-
dítnesuik ajtn'Ja. Aki Krenner puritán egyéniségét, 
eszmei m igaslato'ioi szárnyaló szellemét ismeri — már 
pad'g sokan ismerik — az pillanatig Bem tarthatja őt 
felelőtlen  lázítónak vagy olyannak, aki zavart akar 
kelteni. Spectator, a szavak és gondolatok mestere 
nem lehet soha demtgóg. Aki ezernyi cikket Irt, 
amelyek mindegyike békét és megértést hirdetett és 
egyetlen alkalommal o'van cikket röp'tett világgá, 
amelyben szavakat és fé'mondMô at  Inkriminálni lt-ht-
tett, megérdam 1, bogy ne „néma és koldus" élőszobra, 
hsn -m hangos éi hm-vér harcosa maradhasson annak 
a nagy álomnak, amelynek mindenek ellenére és mégis 
csak meg kell valósu'nl. 

A sutái-községek figyelmébe. 
A László-kertészet Bagy költséggel távoli faisko-

lából hoiatott pír száa darab jegenye-nyárfát  a azt a 
Bo'ohán patak melletti teKpm eiültettette. — Ez a 
fásítás  követésre busdiió példaadás kellene legyen az 
«íész szákely népre, eltekintve attól, hogy a táj szép-
ségét is nagyban emeli. 

Sajnos, hogy ez a dicséretre méltó kezdeménye-
séa, hitvány, durva lelkű emberekben az irigység s a 
pu ztiiás és káros tás érzését váltotta kl, nrrt alig 1 
héten belül mér 9 darabot törtek le ddrékban az ut 
míllé ültetett fécskákból,  az éjjeli órákban. 

Ezt a károsítást, fitódl  szeutléleki ('eiiceni), mind-
szenti (Misette*), vagy hosBiutsszói ismeretlen tetti'BEFC 
követtek e', vaóseinűeg azok, akik a kora reggeli, 
vagy esti órákban Szerediba jönnek do'ogra, vagy oda 
tejdt szállítanak. 

Az ilyen hitvány cselekedetért, erkölcBlleg felelős 
kell legyen fenti  községek minden becsületes, jóérzésű 
lakója s tartozis a saját lelkiismeretének azzal, bolyba 
ismeri a tetteseket, azokat azonnal jelentse fel,  akár a 
csendőrségnek, akár a tulajdonosoknak. 

Feltételezzük, hogy emlitott községek becsületes 
lakói, nem fogják  m?gtürul, hogy aljas lelkű, éretleu 
mocsok emberek beszennyezzék a községek jó hírnevét. 

Az ilyen o'romba gyalázatos tett, örökös bélyvg 
maradni a szomszédos falvak  népén s hisszük, hogy 
becsületes székely népünk kiközösíti kebeléből, az Ilyen 
székely névre érdemtelen hitvány népséget. 

Végeredményben tűrhetetlen népünknek ez a 
pusztító vandal természete. É rékkel ezelőtt a sutal 
turista-héznak is az ablakéit majdnem mhdan éjjel 
beverték, amit leheteti tönkre tettek. Csupán puszti-

a másik Alvó, ámbár ezt nem kell költögetni, mig a másik-
nak a kelios köhögés ha kedvez. Mindkettő igazi ló, -kék 
vér', míg látszik mozdulatukon, grófi  istállóból kerültek ki. 

Érdeklődöm János barátomtól, most egyedül reá va-
gyok hagyatkozva, életembe soha sem jártam erre, hogy 
milyen falu  az a Palatca. Nagyon dicséri, lebet azért, meit 
a babáját ott ismerte meg. Elmondja, hogy két templom 
van: gör. katb. és református.  Van állami és református 
iskolája. Posta csak Möcson (Muciu) van, onnan hozzák el 
mindennap a strázsák, a bakterek a leveleket. Mindjárt ott 
leszünk 1 — vigasztal János, észre vette, hogy kissé sokai-
lom a majdnem bárom órás ülést. 

Dombra érünk s egyszer csak szemünkbe ötlik Palatca 
panorámája. Völgyben fekszik  gyümölcsfák  között, ugy tűnik 
tel, mintha egy kis paradicsom lenne. Egy-kettőre ügetnek 
a lovak, hazafelé  vígabban haladnak. Beértünk a faluba, 
elhaladtuuk a gör. kath. a református  paplak előtt, a tőutra 
jutottunk, már látszik Száva Dezső kúriája. Behajtott János 
az udvarra, onnan egy szép parki kerek gruppot megkerülve, 
a kastély bejárója előtt hirtelen megáll. Azonnal nyílnak 
az ajtószárnyak, kutyák rohannak előre, majd megjelenik a 
ház ura, a Száva törzsgyökeres benszülött családnak utolsó 
sarja: Dezső földbirtokos.  Markáns alakja az igazi, régi 
nagy urak képét varázsolják elém, akik négy lóval szoktak 
járni, felmenni  Budapestre, Bécsbe diátára, szórakozni. Bot-
jára támaszkodva üdvözöl, benső örömének ad kifejezést. 
Mellette megjelen a ház úrnője, szintén többszörös nemes. 
Fekete selyem ruhája jól illik nemes termetéhez, arcáról a 
jóság s barátságos vendéglátó Bzeretet sugárzik le. Isten 
hoztál — üdvözöl meleg hangon s mindjárt intézkedik. 
„Juliska!" — kiáltja — hozd be a csomagokat. Mintha 
bizony nagy málhákkal utaznék, egyszerű kézitáskában elfér 
minden holmim. Előkerül a leány, nagy álmon, kisirt sze-
mekkel, kócos hajjal. Mindjárt tudtam, hogy Jancsiját siratta, 
róla álmodozott, nem volt kiért rendbe szedje magát, ha ő nincs. 

(Mp. MTJ 
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tásl hajlamból, élvezetből anélkül, hogy abból hasznuk lett volna. 
• u c®ak,"égyen, hogy l'yen hlr-ket kell ad-
junk népünk életéből. De eaen mégis c-ak segíteni kell. 
Addig ls, amíg a rendsseroB nevelő monka a lelkületet 
odáig képzi, hogy minden efMe  durvaságtól Irtósnl 
fog,  addig Is kérjük a jobb iriésü embereket, hogy 
jelentsék fel,  adják a büntető hatóságok kesére as 
nyen minden Jó érsésből klvetkesett, hitvány, népünkre 
csak sségyenthoaó éa ai ember nevet méltatlanul viselő 
bünÖBŐket. 

A prefectura  szigorú rendelete. 
A vármegyei prefektura  folyó  évi október 

hó 29 iki kelteiéssel a következő rendeletet 
adta ki: 

I. pont. A megye egész területén tilos: 
1. A gyűléseken való fegyverviselés,  még 

ha az illetők fegyverviselési  engedéllyel ren-
delkeznek is. 

2. Bármilyen oélu katonai jellegű alakú 
latok szervezése, akár politikai, akár propa-
ganda munkára. 

3. A kiskorúaknak politikai gyűléseken 
való részvétele. 

4. Az osztály harcra és osztálygyülöletre 
való izgatás, valamint a jelenlegi állami és 
társadalmi alapintézmények ellen irányuló bár-
minemű támadás. 

5. Bármilyen természetű éB bármily esz-
közökkel végrehajtott tüntetések, melyek a 
nemzeti érzés lekicsinylésére és kiélezésére 
szolgálnak, úgymint: 

a) A nemzeti zászlóval szembeni tisztelet-
lenség ; 

b) a hivatalos nyelvvel szembeni tiszte-
letlenség ; 

c) az államvallás és annak képviselői elleni 
tiszteletlenség és propaganda; 

d) a román állam, annak alapintézményei 
és a nemzeti történelem lekicsinylése és ki-
guayolása; 

d) bármely, a jelenlegi vezetők elleni 
propaganda, vagy engedetlenség, vagy a nem-
zeti kisebbségeknek a román állammal Bzem-
beni tiszteletlensége. 

6. Tilosak a titkos, vagy éjszakai össze-
jövetelek. Bármely célból összehívott gyűlés-
nek este 7 óráig végződnie kell. Kivételt ké-
peznek a jogi siemélyeknek kulturális célt 
szolgáló ünnepségei, előadások és a törvény 
által elismert jogi személyek vezetőségének 
vagy tanácsának összehívása. 

7. Bármely politikai párt vagy alakulat 
egyenruhájának nyilvános gyűlésen való vise-
lése. 

8. A kormányforma  vagy az állam alap-
intézményei lekicsinylésének bármely forrná 
ban való nyilvánítása. 

9. Minden politikai vagy társadalmi célt 
Bzolgáló titkoB sajtómükedés. Minden sajtó 
termék megjelenése előtt a cenzura hivatal 
által engedélyezendő és a nyomda megneve 
zésével ellátandó. 

TIIOB továbbá mindazon sajtótermékek 
terjesztése, melyek a fenti  törvénynek nem 
felelnek  meg. Sajtó alatt értendő — a nyom-
dán kivül — az írásnak minden módon való 
sokszorosítása. 

II. pont. A rendelet megBzegői a büntető 
törvénykönyv rendelkezései, a köecsend zava-
rásról szóló törvény és az államvédelmi tör-
vény rendelkezései szerint börtönnel büntet-
tetnek, mig a fenti  tettekbeni kihágások és 
azok, melyek a büntető törvény és fenti  tör-
vények keretei közé be nem sorozhatók, 
500 lej pénzbüntetéssel büntettetnek, ha azo-
kat falusi  területen követték el és 5000 lejjel, 
ha azokat városi területen követték el. 

III. pont. A rendőr éa csendőrközegek, 
valamint a főszolgabírók  megbízatnak jelen 
rendelet rendelkezéseinek végrehajtásával. A 
rendelet megszegői az ügyre vonatkozó ira-
tokkal együtt letartóztatva, az ügyészségnek 
átadandók. 

Eddig szól ez a szigorú rendelet, melyet 
különben falragaszokon  hoznak a közönség 
tudomására s amelynek nem találjuk magya-
rázatát, miután minden felsőbb  utasításra való 
hivatkozás nélkül adták ki, holott a megye 
területén még ezideig semmi rendzavarás elő 
nem fordult. 

C S I K I L A P O K 
KÜLÖNFÉLÉK. 

— Mária királyné születésnapja. Maria 
királyné 61-ik születésnapját csütörtökön ünnepelték 
«a egész országban. A fóváro  1 patriárká'-usban tartott 
Te-Drumon Mlron Crlstea, a kormány tagjai, a polgári 
és katonai hatóságok vesetől vettek részt. Franasovlct 
kőzlek* d sügyl miniszter a Te-D̂ um után B-ilcicba 
utazó t, bogy a kormány aserencseklvánatalt tolmá-
csolja az anyakirálynénak. 

— Beformáoio  emlékünnepély. A csikszt re-
dai (Mercuraa-Ciuc) reformátusok  november hó 1 én 
délután 6 órakor tartják a ref.  temp ómban reformációi 
emlékünnepélyüket változatos műsor keretében. 

— A róm. kat. fdglmnáaiam  ünnepélyét és 
öregdláktalálkosojAt deoembor 8-ra halasztot-
ták. Lipuik mult vasárnapi Bzámában jeleztük volt, 
hogy főgimnáziumunk  aa llj. Vedőszentjenek tisztele-
tére, az uj épület felavatásának  25 éveB fordulóján, 
november hó 8-in jubiláris ünnepélyt és öregdiák talál-
kozót készült rendezői. Mivel a halybeli gör. kel. temp'om 
nagyobbszabásu felszentelést  ünnepsége is ugyanezen 
napra, vagyis november bó 8 ra esik, azért a róm. kat. 
főgimnázium  tervbeveti ünnepélyét éa öregdiák talál-
kozóját decsmber bó 8 ri, a Szeplőtelen Fogantatás 
ünnepére halasztották. Az ünnepély réBzletes műsorát 
Idejében közölni fogjuk. 

—Meghosszabbítottak aa iparigaaolvány ok 
és munkakönyvek beoserelertnek hataridejet 
Az uj lparlörvénj nek az egész orBzágot egységbe fog-
lalni akaró rendelkezései során az iparigaiolványok éB 
munkakönyveknek egységesítése ÍB tervbe vétetett. — 
Miután ez a munka a munkakamarák jelenlegi Bieméiy-
zete mellett a legmegfeFzüióbb  munka árán sem vo't 
Irbetséges aa előirt határidón belül, a' munkaügyi mi-
nisztérium rendeletet küldött a munkakamaráknak, hogy 
a becserélések batáridejét e hó október hó 30-ig 
meghosszabbítja azzal a kikötéssel, hogy e határidőn 
tul aemnrféle  megbosszabMtáat nem engedélyez. Akik 
tehát ügyeiket az uj Ipártörvény előírásai Bzerint ren-
dezni óhajtják, igyekezzenek er év végéig a szükséges 
iratokat beszerezni, murt a határidő .ejartával minden, 
az Iparra vonatkozó jogaikat elveszítik. 

• • • RÁPIÓT 
oaak szakembertől vegyen! 

Ki j a v i t j a meg ha e l r o m l i k ? 

MEGÉRKEZTEK A LEGÚJABB 
P H I L I P S 

és 
STANDARD 
hálózati és telepes 

R Á D I Ó K 
' 15 havi részletre 

már havi 400 lejtől I 
Kapható: 

VÉCSEY és BIRÓ 
„Rádió-Technica" 

Csíkszereda (Mercurea Ciuc), Ipartestületi udvar. 

— A konzervlos adosságok törlesztésének 
határideje november 15 amidőn erre a konverziós 
adósok figyelmét  már jó előre felhívjuk,  figyelmeztet-
jük őket srra is, hogy a mô t esedékes ötödik réBzlet 
magasabb IOBZ aa ed gieknól, de aztán már tovább nem 
emelkedik a konverziós részlet, hanem végig rnnyl 
marad a hátralevő időre Ib. Egyben ajánljuk most is, 
hogy a november hó 15-lke előtt a bankoknál ilyenkor 
szokásos nagy tömörülés, illetve az ezzel járó több órás 
álldogálás elkerülése céljából aa adósok Baját érdekük-
ben teszik, ha n;m aa utolsó napokra hagyják a fize-
tést, hanem már november első napjaiban teBznek ele-
get fizetési  kötelezettségüknek. Végűi figye'maztetjük 
a konverziós adósokat, hogy konverziós részleteikkel 
ne maradjanak el és ha ilyennel még hátralékban len-
nének, ngy most november hő 15 lg feltétlenül  rendez-
zék el saját érdekükben, mert biztos értesülésünk van 
ariól, hogy a bankok november végén az összes hátra-
lékos konverziós adósokat kezeseikkel együtt perelni 
fogják,  ami jóval többe fog  kerülni az adósoknak, mint 
a fizetendő  csekély konverziós részletek. 

— Tartalékos tisztnek joga van fegyvert 
tartani. Az aredl törvényszék érdekes elvi jelentő 
Bégü döntést hozott egy fegyvert  ihngáel ügyben. A 
hatóságok egy tartalékos tiszt lakásán kardot éa revol 
vert találtak, mire pénzbírsággal sújtották. A törvény 
aaék azonban kimondotta, hogy a tartalékos tleztekrek 
joguk van lakásukban bármilyen fegyvert  tartani, ha 
a fegyvereket  évente bemutatják az illetékes katonai 
hatóaágoknak. Az ítélet arról ls Intézkedett, boty a 
tartalékos tlsztnsk visszaszolgáltassák a fegyvereket 

— Kfiaaönetnyltvánltáa  mindazoknak, kik feledhetet-
len férjem,  Illetve édesapánk alhalálozáaával fájdalmunkon 
riaavétokkel enyhíteni Igyekeztek. 

Özv. Péter Sándorné -ói gyarmekat 

s - a slte: 
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3 Küküllőmenti BOR 
J j llterenkiat 10 lej hfezhoz 
H a Zöldfánál,  Mercurea-Oiuo-ban. 
2 UgFanott egy 1000 és egy 100 kgr.-mos ? 
tf  teljesen vas xxxárlogr e l a d ó . ? 

— Halálonasok. László Mária 18 évea korában, 
hosszas Bzenvedés után folyó  hó 20-án elhunyt Csík-
szeredában (M. Clucon). Elhunytban László Domokos 
helybeli kárpitos leányát veszítette. A legszebb életkor-
ban elhunyt fiatal  leány iránt városBserte óriási a 
részvét. 

— Györgypál István 84 éveB korában folyó  hó 
30-án elhunyt Cslktaploczán (Topllta-Ciucon). Elhunytat 
özvegyén kivül öt gyermeke, számba unokája és kiter-
jedt rokonság gyászolja. ' 

— Dr. Dlénea Ölön kézdlváaárhelyl (Tg. Secussc) 
ügyvéd, a Székely Ujság-nak 30 éven keresatül volt 
főszerkesztője,  62 évea korában maghalt. Elhunyt 
három évtizeden keresztül irta a vidéki újságot. Min-
denkor becsületes gondolatokat közvetített népének 
számára. Az utóbbi évtizedekben különŐBen ez a tevé-
kenység*- megbecsülhetetlen szolgálatot jelentett a 
kisebbségi küzdelemnek, amelynek végig aktív harcosa 
volt. Dr. Diénes Ödön tagja volt a budapesti Termé-
szet Tudományi Társaságnak, igazgatósági tagja volt 
a Székely Nemzeti Muzeumnak, amelyeknek keretében 
értékes tudományos munkássága ls megbecsülést szer-
zett nevének. Szerényen dolgozó, nagyműveltségű em-
bert vesztettünk el Dr. Diénea Ödön elmúlásával, 
akinek emlékét szeretettel kell megőriznie ennek a 
népnek, amelyért gazdag tudását, kutató lelkének 
kincseit mindenkor annyi lelkesedéaael áldozta. 

— özv. Meskó Kálmánná szül. Zakariás Róza 
folyó  évi október hó 31-én, 61 évea korában meghalt 
Madéfalván  (Slculeni). 

— Özv. Dautsch Ltpólné szül. Füehsl Regina, 
67 éves korában, október hó 31-én, aulyoa szenvedés 
után, megha't Csíkszeredában (Mercurea-Ciuc). A megye-
azerte ism-rt éa közllsateletben álló urlnő halála osz-
tatlan részvétet keltett. 

— Igy is lehet gazdálkodni. Köztudom&su, 
hogy a marosvásárhelyi (ig.-muresi) székely hetet azért 
tiltották be annak idején, meit egybeesett a .Luna 
Tg.-Muresului'-val. Amint most a nagy napilapot írják 
erre az .üzletre" a székely főváros  „csekély* felmiilió 
lejt flietett  rá Igy ls lehet gazdálkodni. Mindenesetre 
a marosvásárhelylek kitűnő Dandea dr. ja jobban tudja. 

— Emeletes vonat. Ilyen csoda ia van már. 
Természetesen a németek cslná'ták. A laptudósító 
Irodák szerint Németországban, a hamburg—lübeck— 
trasemundei vonalon emeletes vonatot Indítottak. Aa 
emeletes vonat óránkénti átlagsebessége 120 kilóméter. 
Villanymozdony hajtja. A szakértők szerint első utjain 
kitűnően bevált s most több hasonló Bzerelvény beállí-
tását vették tervbe. 

— Polgári ruhát lopott a lessereit katona. 
A helybeli műszaki zászlóalj is a napokban szerelte le 
a szolgálati idejűket leazolgált katonáit. A szabadságolt 
katonák nagyobb csoportokban vonultak kl az állomásra. 
Eiylk ilyen csoport a szabadulás örömére betért a 
.Tatu" féle  vendéglőbe s néhány kiBÜveg cujkát le-
eresztett. E közben Gorgoiu csikdánfalvl  (daneati-1) 
állami Iskolai tanító vadonatúj polgári ruhát tartalmazó, 
megőrzés céljából a vendéglőben hagyott bőröndje el-
tűnt. Feljelentés utján a rendőrség körözést adott le 
az Időközben eltávozott szabadságolt katonák csoportja 
után. S kerrel, mert a buaaul állomáson a bőrönd 
Grlgoriu Dumltruval együtt kézre került, aki ilyen 
uton akart .tisztességes" polgári ruhát szerezni. A más 
bőröndjével utazó szabadságolt katonát a bűnjelekkel 
egyetemben a halybeli ügyészségre kisérték. 

— Drágán fizette  meg a oigarettát. Szabó 
Pál géplakatos saját favágógépjével,  sógora kisegitóBe 
mellett tűzifát  fdréaaelt.  Mankaközben sógorától egy 
cigarettát kért éa kapott. A cigarettát kifogásolta  s 
gúnyos megjegyzés klaéretében oly azerencsétlenül 
dobta viasza BÓgorának, hogy a teljes Bebességgel 
forgó  körfűrész  elkapta az ujjait éa lemetszette. Azon-
nal kórházba szállították. Az űgyéBzség megállapította, 
hogy a szerencsétlenségért senkit nem terhel felelősség. 

— Armegállapltó bizottság vároBunkban. 
A kormány — egésa helyesen — mindenáron elejét 
akarja venni as indokolatlan áremelésnek. E célból 
országos ármegállapítást rendelt el, amit as ország 
fővárosában  e cMra alakított bizottság fog  Irányítani. 
A központi bizottsággal karöltve megyei bizottságok 
la alakinak. VároBUikban IB megalakult ez a bizott-
ság. Munkája egyelőre az árakra vonatkozó szám-
ÖBBzehasonlltő táblázatok összeálltására szoritkoaik. 

— SOCIETATEA VÂNĂTORILOR din MERTUREA-
CIUC va ţinea adunarea generala extraordinara In ziua de 20 
Noemvrle 1936 şl tn oazul, oă adanarea nu va fi  In nuui&r, oa 
se va ţ'ne 'n zlna de 27 Noemvrle 1936, la ora 17, Ia loaalul 
Ceroulnt Comerolanţllor, ou orloe nam&r de membri prezenţi, 
oa nrmftţoarea  ordine de zl: 1. De«ohlderea adonirll prin 
preşedinte. 2. Uodlfioarea  statutelor. 3. Deabaterea reouraurl-
lor înaintate. 4. Propuneri (Aoestea trebue Înaintate Dlreţlunel 
ou 3 zile Înainte de ad. gen. In sorls.) 

— CSÍKSZEREDAI VADÁSZTÁRSASÁG folyó  évi 
november hí 20-án. határozatképtelenség eaetén folyó  évi no-
vember hó 27-én, 17 órakor tartja rendkívüli közgyűlését a 
Kereskedői KBr helyiségében, tekintet nélkül a megjelent ta-
gok számára, a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó 
2. Alapazabálymódoaltáa. 3. Fellebbezések letárgyalása. 4. In-
dítványok. (Ezek 3 nappal a gyllléa előtt Írásban benyújtan-
dók as Igaigatósághoz) 
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— Péter Bándor halálán... ósz van — hullanak a le-
velek — kopaszodnak a fák,  a tél aaela faj...  Egy lélek la ki-
aludt, lehullott kOzQlttnk — egy áldott Jó lilék — egy sokat 
szenvedett, világháborút, tüdíJöyést, hadifogságot  tnlá't lélek 
la elhnllott.. Szegény Sándor, sokat szenvedtél — sokat — 
nemosak a harotéren, nemcsak a fogságban,  hanem Itthon ls, 
kisebbségi sorsodban küldettél egy nyugodtabb, egy biztosabb 
megélhetésért és akkor, amikor már ast hitted, hogy révbe 
Jntottál, rsak akkor kezdAdOtt neked a küzdés, ebben a nehéz 
küzdésben ért ntól téged a halál, nem bírtad, nem bírtad a 
hábora nyomát a ttldÁlOvéseddel, a aora, a te nehéz sorsod 
aem engedte megérned, hogy az érett gyümölosflt  élvezhesd, 
nem engedte megérned, hogy majd tannlt és felnőtt  gyerme-
keid körében élvezd nyagaljas napjaidat — te ezt szeretted 
vo'na — tndom ezért kUidöttél, de a háború nyoma erósebb 
volt akaratodnál,anyom, a háborús nyom. hamar végzett veled, 
•zegény Sanyim nem tudtam baosnznl tóled, osak a temetdbn, 
de ta'álkoznnk még. Isten veled... Cs E 

— Nem minden esetben hibás as adóalany. 
Dr. Z ikariás Antal gyer<yóremetei (remetea-i) magánzó 
hitelezője terhére elkövetett csalás vádjával került a 
törvényszék elé. A vádirat sserlnt Ssabó Dínes nevü 
hitelezője javára, szabályszerű blróBági végzés aUpján 
lefoglalták  as összes Ingóságait. Néhány nap múlva 
jelentkezett aa adóvégrehajtó, akit Ztkarlás dr. nem 
figyelmeztetett  az előző foglalásra  B ugyanazon Ingó-
ságok egyrészát as állam javára ls sár alá vette, sőt 
el 1b árvereste. A vádlott kereken tagadja a terhére 
Irt bűncselekményt. Figyelmestette — hogyne figyel-
meztette volna I — a végrehajtót, da az nem hallga-
tott rá. Az „állam követelése elsőbbségi jogot élvez" 
jelszóval fellllfoglalást  eszközölt, majd 15 nap múlva 
árvereztetett Is. A nem mindennapi törvényszél. I tár-
gyaláson a fe'peresként  szerep'ó Szabó Dánes jómódú 
gazda kijelentette, bogy nem indított büoügyl eljárást 
Zakariás dr. ellen, (őt ünnepélyesen lemond a követe-
léséről, „mert ngy sem kapja meg". E nem várt for-
dulat után a törvényszék bizonyítékok hiányában jog-
erősen felmentette  a vádlottat. 

— Kitartó váltóhamisitók. VitoB Forencné 
szül. Gíl Erzsébet cstkmlndssenti (misenteai) asBzony 
váltóhamisítás elmén már harmadszor került a belyl 
törvényszék elé, Magda nevü 20 éves leányával egye-
temben. As első két esetben, amikor a .Czell" és 
.Hargita" bankoknál elhelyezett hamis váltékért von-
ták felelősségre,  bebizonyosodott, hogy az anya volt 
az értelmi szerső s a bűncselekmény elkövetésekor 
kiskorú leányát ő kérte, sőt biztatta a haminltásra. 
A leányt dorgálásra, az anyát pedig 6—6 havi börtönre 
Ítélték. A harmadik, most BZPrcp'ő hamis váltót a 
„Transsylvania" bank belyl fiikjanál  számítolta le a 
„nagyszerűen* gazdálkodó székely asszony. Most ezért 
ujabb 6 hónapot kapott, leányát p?d!g felmentették  a 
vád alél. 

— November 15-én megkesdödnek a bün-
tetés végrehajtások. Köz'udimásu, hogy az Igaa-
ságügv miniszter a merni munkálatokra való tekintet-
tel, 1936 november 15 óig felfüggesztette  a gazdák 
pénz és börtönbüntetéseit egyaránt. Amint a helybeli 
ügyészségtől érteaültünk. a jtizeit határidőn <ul Berki-
nek semmiféle  c'mon haladékot nem adnak. November 
15-ével megkezdik a szabadaágvefiatés  és pénzbírságok 
szigora végrehajtását. Már 300—350 Ilyen Irányú le-
tartóztatást p raccs van készen s mindazokat, akik 
blrságbüntetéBüket a kérdéses napig, vagy napon ki 
nem fizetik,  az illetékes csendőrség letartóztatja s a 
büntetésük végrehajtása végett az ügyészségi fogházba 
kíséri. 8íját érdekükben cselekednek tehát azok, akik 
nek jogerősen megítélt pénzbírság végrehajtás áll 
hátuk mögött, ha idejébqp gondoskodnak s kéznél 
tartják a kiszabott bírságösszeget. 

— A részegség rossz tanáoaadö. Ördögimre 
csikmadarasi (midaras-i) gazda fuvaiozáa  után egyik 
korcsma előtt megállította lovalt B egy .dec'ro" betért. 
Az egy deciből kettő, sőt több lett, miközben étlen-
szomjan türelmesen várakoztak a IOVBI. A-olkor ala-
posan eláztatta magát a gazda, irtó haragra gerjedt 
a loval ellen. Miadsn bizonnyal őket hibáztatta a torka 
helyett. Alig állott meg a szekéren, e'őkapta az ostort 
s ütnl-verni kezdte az ártatlan, hámba szorított jószá-
gokat. Az állatok vágtatni keidtek, miközben egyre 
erőteljesebben csattogott hátukon BB oitor. Egyik erő-
teljes ütés alkalmával egyensúlyát veszítette a beru 
gott gazd <, loval közzé esett, majd a következő másod-
percben irtóztatóan összeroncsolt testtel maradt az 
ut köiepta. Azonnal a helyi közkórházba szállították, 
ahol Dr. HrBch Ha<ó sz rdán éjjel 2 órakor türgős 
műtétet kellett végezzen a borzalmasan össaetört 
emberen. 

— Házkutatások. Rskosi István ny. erdőmér-
nök éa Albariiai Ziltán villatu'sjdonoa tusnád fürdói 
(tusnád bal i) lakó oknál szabályszerű ügyészségi m̂ g 
hatalmasáa birtokában házkutatást tartott a csendőr 
Bég. Tdrméssetesen eredménytelenül. Vonatkozó értesü-
léseink szerint tiltott rádióleadó állomást keresnek 
hatóságok. 

Hegsinrta a feleségét.  Apor Ferenc kertész 
saerdán este nézeteltérésbe keveredett a feleségével 
egy darab deszka miatt. A szóváltást tettlegesség kö 
vette, me'ynek során Apor kertészollójával a feleségét 
hátbaszurts. A családi .'dilinek" állítólag bűnvádi 
folytatása  lesz. 

— Saékely témája regényt Irt dr. Szász Ferenc 
Oserők c. alatt. A jólrányba indított ssékely akarerő 
és produktivitás van e remekbe szabott regényben a 
téma kösepébe beállítva. A jól megrajzolt helye a 
szereplőknek mintaszerűen mutatja be a Székelyföld 
egyik típusos sarkát a híres F.rtosvára környékét. — 
Szórakoztató a olyan érdekes mese vezetése van emel-
lett, hogy alig tudjuk letenni a kezünkből, hogy az 
egymásután guru'ó eseményekben megszakítás álllon be. 
Megrendelhető Minerva (Cluj, Sir. B»ron Pop 5), ára 
60+16 portó. 

— Tilos aa uooán a fényképezés.  A munka-
ttgyl minisztérium október 12 én kelt 77.374 saámu 
rendelete megtiltja a váioaokban as uccákon való 
fényképezést.  Ez alól csak bizonyoB fdrdők  és gyógy-
helyek képtenak kivételt, abol azonban csak képesített 
és erre szó'ó engedéllyel rend <lk«eő fényképészek 
készíthetnek uccal felvételeket.  Oyorsfényképészek, 
akiknek hatósági enged lyük van, hopy parkokban és 
bizonyos tereken fén>képezhetnek,  zaverialanul foly-
tathatják munkásságukat. 

— Betörök dolgoztak Qyergyösaentmikló-
son (Gheorgheni). Bsnoze Erzsébet gyergyószeut-
miklósl lakós feljelentést  tett az ottani rendőrségen, 
hogy Ismr ttlen tettesek távo'létében behatol1 ak a 
lakásába, ötszáz Írj készpénzét és értékes ékszereit 
magukkal vitték. A tettes kézrekeritése érdekében 
nyomozást indítottak. 

— A vasiabl (voalobeni) állomáson kisik-
lott két teherkooai. A vasláb! állomáson egy teher-
vonat tolatott, miközben két koc>ija kisiklott. Az egyik 
kocsi veszedelmes robbanó anyagokat tartalmazott. 
Szerencsére a mordonyvesetó Idnjébsn fékezett  s Igy 
a klssámlthatatlan veszedelemmel járó nagyobb sze-
rencsétlenséget elhárította. Az üggyel kapc olatoBan 
vlaBgálatot vezettek be az llletéki s hatóságok. 

— Munkás szerencsétlenség Székely I-tván 
gyergyócsomafalvi  (cumaul-l) 18 éves munkást kopoqya-
alapl töréssel Bzállitották a gy.-szenimlklósi (ţheorghen1) 
szanatóriumba. At ügyészségi j-lentés szerint a fiatal 
munkást munkaközben érte szí rercsétlenBég. Az élet-
halál közölt lebegő munkás balesete körű ményeinek 
tisztázása és az esetleges felelősség  megállapítása 
érdekében vizsgálatot indítottat. 

S m e s a a i s EskelSta. 
Valaki ma elutazott; elszántan indul — 
— idegenbe, 
a mozgó percben két fekete  szeme 
meg se rebben 1 
én még soha senkitől nem búcsúztam el 
nehezebben. 

Az én életem eddig mindig búcsúzás volt, 
vagy elválás... 
nehezen szakadtam el tegnapomtól, 
boldog mámtól 
B elfüggönyiizötten  borús szemekkel sokszor 
az anyámtól... 

Egyszer én is nagy útra indulok, Idegenbe... 
néhány csókkal 
elbúcsúzom a Jcivőmtől. Két szemem 
meg se rebben! —_ 
mert elbucsnzni az Élettől nálamnál senki sein 
tud majd szebben 1... 
A két szemem két üres, árva fészek  lesz, mert 
nem élsz benne, — 
de már megtanultam, hogyan kell szeretni 
minden szépet, 
s szeretve elbúcsúzni, itthagyni ezt a 
Mindenséget... 

Szőos  Pál. 
— Pénit nyelt aa elefant.  Az egyik pirlzul 

állatkertbon egy látogató 400 frankot  tartalmazó irat 
táskával a hóna alatt szórakozott az állatkert kedvenc 
e'efántjával.  Adott pillanatban az elefánt  hirtelen ki 
nyújtotta ormáoyát. ügyrBen elkapta az Iratiáskát és 
lenyelte. A felocsúdott  szórakozó francia  polgár azon 
nal kártérítési keresetet nyújtott be az állatkert igaz-
gatósága ellen. Kétségtelen, nem lesz könnyű do'gaa 
bíróságnak az igazságtétel alka'mával. 

— Eltulajdonította a rábízott tárgyat. Hu 
szár Mik'ósná gyergyószenlmiklósi (gheorghenl) lakos 
feljelentette  as UgyészB ĝen Sára Istvánt, hogy 12 m. 
posztót átadott neki váoyoláa végett és uem kapta 
viasza. Az eljárás mejlndult ellene. 

Amarosvásárhelyi(targu-muresl)keres 
kedelmi és iparkamara közleményei. 

— A f.tlsőbb  Biok-tanács a következőket adja 
iudomáeu': 

A bank térvény vonatkozó rendelkezései érte'm-5-
bsn. — az 1934 m*jua 8 áu létező és a bank törvény 
aUpján a bxnkregiszterbe bevrzetett bankokon kivül —, 
senki nem foglalkozhatlk  bsnk ügyletekke', c*ak a fei-
eőbb banktanács által a törvény kerttében fidolt  Bpe-
clálls engedély alapjái. 

A bankok a cég szövegében elófordu'ó  helység 
neveket csak az állam hivatalos nyelvén használhatják. 

A fennti  rendelkezésekkel ellentétben levő válla-
latok, a szükséges médo»itások engedélyezése végett 
fordu  janak a legfelsőbb  binktanáciboz a banktörvény 
10 és 15 szakasz* ali-pján. 

— No. 2387—1936. A to'ozsvárl (c'uj ) kereske 
delml Inspektoraim 223—1936 sz. körirata erielmében 
felhívjuk  a kereskedők figyelmét,  hogy a tisztecségta-
len verseny megakadályozására vonatkozó törvény 6 
Bsakasza alapján kötelesek a kereskedők as eladasrs 
kerülő árucikkek árát megjelölni, valamint az üsletben 
és kirakatban lévő árucikkekről egy katalógust az üzlet-
ben látható módon és helyen kifüggeszteni,  mert külön-
ben a hivatkozott törvény 20. §.-a Bzsrlnt szankciók 
alá esnek. 

— No. 2416—1936. Kamarák Szövetsége értesí-
tette a kamarát, hogy a Munkaügyi miniszter újólag 
tSbb oldalról kapott értesítést arról, bogy a törvényes 
ünnepnopok éa vasárnapok munkaszünetet» vonatkozó 
törvény rendelkezéseket nem tartják be a munkaadók 
és eaért •sükségesnek látja, hpgy a Kereskedelmi ób 
^Kyuutott Vákár könyvnyomdájában, Msraorsa-Oluo 

Iparkamarák lépjenek közbe a kereskedőknél a törvé-
nyes munkaidői éa asünetek betartása végett aa alkal-
mazó'takra vonatkozóiig. 

Ezért a Keresk. és Iparkamara Ismételten éa nyo-
matékosan felhívja  aa érdekelt munkaadókat, hogy a 
hivatkozott törvény rend rikeaéerlt szigorúm tsrtfák  be, 
mert kihágáB esetén eu'yos büntetésnek teszik kl ma-
gokat. 

— Na 2408-1936. L'c u Militar .Mlhal Vitsazu." 
IsVolai blzottsaga folyó  év ro"»mher bó 20 án délelőtt 
10 órakor árlejtést tart, különböző luhézati éB felsze-
relési cikkek beszerzÓBére ; részletes felvilágosítás  kap-
ható az említett bizottságnál az iskola épületében. 

Elsőrendű német gyártmányú 
oj Nauman varrógépek, 
kerékpárok 
és alkatrészek 
olcsó áron kaphatók 

Ugyanott szakszerű javítások eszközöltetnek. 
Gábor Áron-fele  varró gépüzletben 

Merourea-Cluc 
Octavian Barbat ház. 

2— 
Sáráné  Petres Tilda  szépségápoló  intézete  Braaaó-

Brasov, Voivod  Mihail  26. Mindennemű  szép-
séghiba nyomtalanul  eltüntet.  — Vibrációs 
gyógymassráza.  — Tanítvány  kiképzés  1—2 
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Tisztelettel értesítem a n. b. vevő-
közönséget, hogy Mercurea-Ciuc on, a 
Bulevardul Reg. Fsrdinsnd 8. sz. alatt 
(a Dr. Zakariás Maaó ur házában) 

FÉRFI É S NŐI 
DIVATÜZLETEI 

nyitottam. Pontoa kiszolgálás 
és olozó szabott árak 1 — A n. b. 
vevőközönség szíves pártfogását  kéri 

Balázs Ferenc, kereskedő. 
H-3 

i 

Füízeriizlet berendeaea olcsón eladó, Kozma 
Antal Dttroban (Ditrau—Ciuo) a-4 

Újonnan épúlt modern his, a főgimnáziummal 
szemben, november l-re kiadó. Érdeklődni 
Ozv. Cíedó Aatalué-oál Top ita C uc on lahet. s—3 

Építkezésekhez a 
jó minőségű meszet 

bármilyen mennyiségben, ked-
vező feltételek  mellett az 

fi  az építkezés helyére szállítunk. 
Megkeresésre ajánlattal szolgálunk. 

VICTORIA 
Általános Gazdasági Siövetkezet mászüzsme, 

S&ndominio-Ciao 
Rendeléseket Meroarea-Clao és vidéke részére fel-
vesz: .ŢIGLĂ" épltöinyagok raktára Uercu-ea-Cmo. 
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Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb ós legtartósabb 
kivitelben a legjutanyosabb 
arak mellett esaköaól a 

V á k á r üzlet , Mercurea-Ciuc. 

S MODELL KALAPOK S 
3 tla mapoakéat oj formák  oloaó M 

árbaa, na.»gt«lr1 n fh  • tóig C 
V B N C Z B L T A N Á R N É N Á L M 

Qgyanott kéaiűlaak mlalon- M 
aemü zil kalapok •taflroBdfi  • 
anyag hosaáadáaával. Kalaţek W 
italakltáaa a legrövidebb Idő alatt, w 

2 MsrcurstiCluc, I. O. Bratluu (Oimaá- 2 
5 alum)-uooa UI. ai., a Sórháa kAaelébea. O 
i
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