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Megielaalk alaéia vaaáiaaf 

Egy lépéssel tovább... 
Nem szorul hoassaa magyaráaatra, bogy a köze-

ledés gondolata egyre tárgytalanabb fogalom  leea kö-
•öttüok. Naponként éreazük ai ék rtpatztő truakáját. 
Minden vonalon. Mintha már kl ia pusztult volna a 
magasabb aaempont, aa ldeállaabb Igyekeaet aa egyűtt-
elő népek összehozására. 

Már csopán a sátoros űnnepak vezércikkeiben 
vet még egy-egy hullámot aa aa utópiának látBaó el-
gondolás, hogy eaen a földön  meg kell találni aa 
egymás mellett éiő népek aaSmára a kibékülésnek, a 
fejiődaanek,  aa össsefogásnak  iehetdsâget. Karácsonyi 
es húsvéti hangulat tema mtr csak a mi életünknek 
ea aa alapvető kérdésé, amelytől nyugalmunk, kenye-
rünk, jövőnk függ. 

Saomoru u állapithaljuk meg, bogy naponként 
távolodunk aa erdélyi ssellemtél. Egyre jobban elvésa 
as erdelylsegnek aa a valódi értelme éa tartalma, 
amely egymás kuliurájinak tlsateletben tartását, meg-
becsülését jelentette. 

Még legköselebb voltunk a . beteljesüléshez as 
1918 aa 1919 es esatendőkben. Akkor mintha érezni 
lóhátéit valamelyes komoly asándakol aa irán(, bogy 
a világháború tanulságain felépüljön  as együttélésnek 
a megerteaen és testvéri ssereteten alapuló müve. At 
alba-juliai pontikban megcsendül még aa a remónyt-
fakasató  hang, amely aa n] államépitésben sattkségea-
nek látja a szeretetnek, a békessegnek és kibékülés-
nek parancsát. 

Da minden vesaendóbe ment kéBÖbb, elveszett a 
béke igyekeaet gyenge hangja aaokban a faji  éa egyéb 
alapokon elindított gyűlölet „világnézetekben*, amelyek 
azóta forgi  taggá tornyosultak a világ felett. 

Mi saegény kis népek Blaposan ráflaetüok,  aaokra 
a világuralomra töri marakodásokra, amelyek kiter-
melték a „kizárólagosságok" parancsuralmi gyűlöletet. 
Mem reánk siabt^k azokat az uj fogalmakat,  amelyek-
nek divata a ml békés földdarabnnknt  is lassan po-
kollá változtatják. 

A baj moBt már feltartózhatatlsn.  A pusztító 
gyűlölet csiráját Ide 1B behurcolták. Ki tndoá meg-
mondani, hova vezet ez aa nt. 

Jól esik aaonban Időnként arról hallani, hogy 
még hu;véti vezércikkekből ÓB más alkalmi jósaándé-
kokból feltör  az ittélő népek klbékltéaének gondolata. 

Bsthlen István a mult Karácsonykor elindította 
a Románia éa Magyarország közötti jóvissony klalakl 
tásamk szükségességét. Most a .Pesti Napló" húsvéti 
veaerclkkOben egy lépéssel tovább viszi est a nagy-
tuyu vezérgondolatot és Ismételten sürgeti, hogy fel-
vegyek a roman—magyar tárgyalások fonalát  a kél 
allam kösótti barátságos viszony megteremtesére. 

Mindenki jól órai, hogy ettől függ  a kisebbségi 
élet enyhülése, kllátásosabb, Ígéretesebb megoldása. 

Természetesen a diplomácia dolga a kivitelezés. 
Láttunk ml már egyik-napról a másikra késhegyre 
menő hangulatokat leszerelni a diplomácia boszorkány 
konyhájában. Ott nincsen lehetetlenség. Ht akarják. 

Ht aa érdekeket ugy zorakoztatják, akkor ml Idelent 
már holnap zzerethetjBk egymást. 

Ha pedig valaki minket ÍB megkérdezne, minket 
an együttólő, egymásra uszított, mesterséges gyűlölet-
ben tartott nép<jt, akkor ml megmondanánk a szivünk-
ben élő igazságot, amely áhitozza a békességet. 

Reménykedve hiszünk abban, hogy mi ezen a 
földdarabon  együttélésre teremtett népek, végre meg-
találjuk azokat a módozatokat, amely nélkül nem lehet 
egészséges, alkoté államéletet élni. Magtaláljuk a meg-
bocsátásnak és kibékülésnek útját, amelyen együttesen 
haladva szolgálhatjuk csupán sz eredményes jövőt. 

A munkásbiztositási törvény 
szigorítása és kiterjesztése. 

A moBt lezárult parlamenti ülésszak egyik agyon-
halmozott ülésén, március 19-én került a szenátusban 
tárgyalásra egy törvényjavaslat, mely a kikötői mun-
kások szociális biztosításának űrügye alatt, a muakás-
blstoBltásl törvény szánoa rendel késéséit éreahetóen 
megszorítani Igyekezett, érvényre juttatva több fontos 
kérdésben azt az álláspootot, m»ly«t a mnokáabiato-
sitásl pánstér vezetőzégéaek a bírósagok előtt elfogad-
tatnia nem Bikerűlt. 

A j ivaslathos elsőnek 0 a n e a liberális saenátor 
BBÓlt hoízá, ki aat élesen biraita, majd en kértem szót 
ÓB a gyorsírói jegysetek sserlnt a következőket fej-
tettem ki: 

„Első pillantásra aat hittem, hogy miután e ja-
vaslat bevezető rendelkezései a kikötői munkásokra 
vonatkoznak B nekünk Erdélyben klkötőlnz nincse-
nek, ea a Javaslat nem Is érint minket. Tsnyieg 
azonban csak a jtvaslat első öt ssakasza foglalkozik 
a kikötői munkásokkal, a 6- -13 sz*kaszokban aaon-
ban most az ülésszak végén egóna oly»n Borozat 
rendelkeaést akarnak velünk megszavaztatni, melyet 
még a kereskedelmi törvény B a polgári perrend 
egyes Intózked :selt la hatályon kívül helyealk a a 
legsúlyosabban Bértik as összes érintett társadalmi 
osstályok érdekeit. 

E Baempontok egy réaaére már aa előttem saéló 
rámutatott s Igy én most példaképpen a 6 § Intéz-
kedéseinek sérelmesBégét akarom megvilágítani, Bml-
ből a Miniszter ur is meggyőződhetik, hogy valóban 
komoly belenjulaa késsül a polgárok érdekeibe. 

R?g vitatott kérdés, bogy a kisiparos  és kis-
kereskedő  köteles  e és mennyiben üzleti  könyve-
ket  vezetni. Ei a kérdés csak alapoB ÓB gondod 
megfontolás  ntán s aa ÖBSEOB számbajöbMő erdekek 
kellő mérlegelésével oldható majd meg. Étert hagyta 
est a törvényhozó nyitva mindezidáig. 

Mozt Jön ez a 6 { a a módosító mnnkáablztOBltó 
törvénynek, fölebe  helyezkedik aa összes érdekelt 
mlotBBterlnmoknak a az érvényben levő összes tör-
vényetnik és kimondja,  a kiskereskedő  és kis-
iparos könyv-vezetési  kötelezettségét.  Es Így 

abszurdum és elfogadhatatlan.  Aki est a 6. § ot 
szövegezte, nincs tlsatában aaaal, hogy milyen súlyos 
problema a kisiparos éB kiskereskedő könyv-veaeté-
sének kérdése. A kereskedelmi törvény egységesí-
tésének bizottsági tárgyalása során ea volt egyik 
legnehezebben megoldható problema. S Oaök eat 
most ötletszerűen el akarják Intézni, mikor a köz-
vélemény éB aa érdekeltek erről nem ls sejtenek? 

Al. Samoii:  Ei a törvény aem vonatkozik a 
kisiparosra es kiskereskedőre. 

Gyárfás  Elemér:  A 6. § általánosságban ki-
mondj*, bogy „mindazok a munkaadók, akik  alá 
vannak vetve a munkisbiztositó  tőrvenynek 
kötelesek  kereskedelmi  könyveket  vezetni".  Ba 
kérdés tehát Igen ls köselről érdekli aa Oa által 
képviselt társadalmi osstálytl Bal a kérdést sokat 
vitattuk, fogjuk  még vitatni, de nem lehet aat meg-
oldani Ily ötletszerűen az üieaBsak végén. 

Nem akarom megismételni as előliem szóló Oanea 
Bzenátor érveit a 7. és 8. § sokra vonatkosoiag, 
esik kijelentem, hogy esetet miodenbea helyeslem 
éa c»tlakosom azokhoz a kifogáséihoz,  hogy töké-
letesen megengedhetetlen a 7. § ama rendeiaeaese, 
melynek értelmében ezután a bunieieaeael maga a 
muikásblatoalté pénztár Igazgatója róhatna al es 
BU yo*an Béreimen a 8. § ama rendulkezeae, hogy 
aa 1-2'/O-OB hoBBájármaa nemcsak a kesapenaflieles, 
hanem mindsnnemü termeszeibenl Baolgaiiaiae Így 
nevezetesen lakás, élelmeaés, fűtés,  vuagiiás sin. 
értéke után is járjon. 

L'gerélyesebben kell tiltakoanom a 12. s főként 
a 13. § sok rendelkesoBel ellen. 

Bzunator Urak I Romanlabaa minden terméesetea 
vagy jogi saemeiy ngyanason birosagok jogszolgál-
tatása alá tartozik, csak egyes saerveaetek etveaaek 
ktveteles elbánást, mint pi. a Muokasoiaioslio Poas-
tar, melynek asoclails ceijaira tekintettel kuion urol 
forumokat  léteallettek. Hi a penaügyminisater, a 
föídmlvelésl  vagy köaoktatasügyl miaioater jogvitába 
keveredik valamelyik polgárral, a rendea oirosagoa-
nak kell magát alávetnie. A mnnkasbiatOBiiO eaael 
szemben aat aa előnyt élveal, hogy kttion birósághoa 
fordulhat,  melynek csak elnöke bíró, tagjai reaahen 
a pénztár kiküldöttjei, mely kivételes elbánást ter-
mészetesen csak bizonyos korlátozásokkal enge-
delyezte a törvényhozó, hogy az ne serthesse meg 
az állampolgárok és adóaók jogait. — Miként lehet-
Béges ezek után, hogy egy Ilyen látszólag Jelenték-
telen javaslatba felvétessék  olyan rsndalkeaM, mely-
nek alapján a muokásbiztosllónak még ehhes a sajat 
kivételes birÓBágáhos sem kell fordulnia,  hanem a 
klróvás elleni felszólalásokat  közigazgatási utón 
lztézbetl el. Éa est abszurdumnak tartom és egy-
ben alkotmány-elleneBnek. 

Tdljes tudatában vagyok annak, Szenátor urak, 
milyen hálátlan feladat  most aa ülésszak vegén meg-
támadni egy törvényt, de még Is kérnem kell a Mi-
niszter urat, hogy ha semmi egyéb módoBltáshos nem 
ÍB járul boaaá, legalább engedje, hogy a 13. § I törül-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Q>t i^>iaaÍ8« 

O, jóaanság, ba tudnék olyaiok 
lenn', mint az öregek — józanoV, 
nem látni, hogy a néma kortl fák 
mögött fflgyul  és lángol s világ. 

Metszeném a gyümölcsöst csöndesen, 
metszeném mosolyosao, sürgőin, 
mert Bzámolva a nap, mlot z^ujorl 
tu yosan csengető araiyai. 

Titok alatt óriStt aranyomat 
elszólt im, a zsnbembe nem maradt 
fii  peták Bem, fölssedték  zúzott 
kezekkel arra tévedt koldusok. 

Hátra sem néztem éa előre Btm, 
maradtam kifosztottan,  üresen, 
mint, aki ldagcs kezeivel 
palotáját, csűrét gyújtotta fel. 

Tudom, a dús öregség messzi jár, 
nem lettem bö'ci ós nem lettem király 
megmetazetlenűi ágaznak a fák, 
s nem maradnak utánam unokák, 

0, kedvesem, te vagy caak vigaszul, 
békétlenségben ls ős-igázni, 
dacos életben ls ssent menedék, 
Hagyd, hagyd mig bennem minden majd leég. 

Holló  Eroi. 

Teremtette Isten a fmfii: 
bö.'csnek, alkotónak, nagynak, 
— neki sdta az Eiat élveaéslt, — 
szellemesnek, harcra, duhajnak. 

S teremtette Isten a nőt, 
— befej  esvén teremtéBlt — 
nőnek misem jutott, bál feldíszítette  őt, 
B odaadta neki a férfit  I 

Szőos  Pál. 

Az utolsó boszorkány-per — Cluc-ban.*) 
II. 

A Ciuc-i utolsó boszorkány-per első tárgyalásit 17 35 
augusztus hó líi-án Gheorgbeniben tartották. A birúi kart 
Gal lo Imre királybíró állította össze. A vádat — hiva-
talból — „tekintetes nemzetes tiáborfii  Gábor ur ő ke-
gyelme" képviselte. 

Vádlottak: .Gyergyó Széki Joaeni-i özv. György 
Ferenc Jánosné Sövér Kata l in , Dávid — Alias: 
Sövér l l á t y á s n é Varga Jnd i t és Hompot Tamásné 
Sövér Margit a Ditrau-i nemzetes Puskás Tamás ur ö 
kegyelme jobbágy asszonya*. — Mindhárman .holmi bo-
szorkányos cse lekedetekér t . 1 1 

Mindjárt a gyűlés megnyitásának kezdetén „Nemzetes 
Puskás Tamáa ur, mint maga jobbágy-asszonya mellett, 
felelni  akar Hompot Tamáaué mellett, de conjuuota lévén a 
causa, nem engedtetik meg, hanem a kelteje Jucta (vádlott) 
ellen procedáljon a Tiazt ur külön a a harmadik mellett 
azután szólhat a ten irt Puskás Tamáa ur ia, mint maga 
jobbágya mellett. 

*) A per anyaginak közlésénél szükségesnek tartom az 
•redah följegyzések  szokázoa kitételeihez is ragaszkodni. 

A védelem részéről özv. György Ferenc Jánosné és 
Sövér Mátyásné érdekében a p rocura to r azólal fel  és til-
takozik azok eltogatáaa ellen, mert — nemesi azabad-
sággal élflk  lévén — nem lehe te t t volna meglógni , 
de a D. A. ( = Pominus Accusator = vádló ur!) igy felel: 
„Meglehetett, mivel az egyik Jucta — Sándor Mátyásné 
resideutiátlan, a másiknak is igen kevéa jószága van.* 

Bíróságilag kimondott Deliberatum (határozat): .meg-
lehete t t .* 

A vádlottak procatora még azzal is .exoipial*, hogy 
.temporemessis'' (aratás ideje) lévén, törvénykezési szünet 
van, de a l>. A. replicai, hogy ilyen causa folyhat. 

Határozat: .Nou teuet exoeptio." (kivételt nem tesz.) 
A bevezető formaságok  ilyetén való elintézése után 

Gábortfi  Gábor v. királybíró, mint hivatalos vádló, azzal 
vádolja Joseni-i özv. György Ferenc Jánosné Sövér Katalint 
és Sövér Mátyésné Varga Juditot, hogy a „jelenvaló 1736-ik 
esztendőben, 1!) Julii, a Joseni-i alsó forduló  határban 
Vidrafenyeje  nevü helyben délkor boazorkányi mesterség-
gel való gyülekezetben voltak ; oda — hasonló mesterséggel 
— gyermeket is vittek; sok kan ta i ros (?) büjös-bájoa 
varázsló mesterségeket követtek máskor is ; magoknak volt 
aléle szavok, hogy olyan boazorkányi meaterséggel élnek...; 
mások fel  is vetették (t. i.: fel  is hányták, szemükbe mond-
ták I) a'-féle  mesterségeket, de senkit meg nem perlettek." 

E „súlyos" váddal azemben a vádlottak kijelentik, 
hogy „Bk sem egyszer, sem máskor, sem Sidra tenyejében, 
sem másutt boszorkányi meaterséggel öszve nem gyűltek; 
aem gyermeket oda nem vittek; semmi varázslások nem 
volt, sem szavok a'-féle." 

Azután pedig Puskás Tamás nr exoipial, hogy Hom-
pot Tamásné Sövér Margitot — a maga jobbágy aaazonyit 
— nem fogathatta  volna meg a Tiast nr (királybíró I) őke-
gyelme, hanem Puskás Tamáa urnák kellett volna, mint 
fóldas  urának, hírt tenni, hogy megfogattaaaa. 
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hessűk. Ba a 18. S feljogosítja  ugyan la a pánit árt 
arra, hogy falhajtaa  nyomban • kivetett Saaaegekei 
akkor la, ha teljeaea téveB volt a kivetés • ha aa ellen 
felszólalás  la nyújtatott be. it tekintetben ngy la BSO-
morn tapaaatalaialnk vannak B ón IB állítom, hegy a 
mnnkáablatoaltó ágenael a közönséggel saemben azem-
ben sokkal saklatóbb is kellemetlenebb formában  jár-
nak el, mint as adószedők. Mig asonban a kincstárnak 
Ilyen különleges felhajtásra  joga nincsen, addig a ja-
vaslat 18. § a ast akarná, hogy ha as elsó fokú  klró-
váa ellen felssőlalás  történt ugyan, de a kirótt összeg-
nek legalább 60 ssásaléka letétbe nem helyestetett, 
as Bssseg felhajtható  legyen. Ba éppen a legneheaebb 
hnlyietben lévőket iujtfn.  Ifert  a Jobb vagyont hely-
zetben lévők le fogják  tenni as őssseget és Igyekes-
n»k érvényre Juttatni felszólalásukat.  Mit tegyenek 
asonban a saorult helyzetben levők P Ba a rendelkeséB 
a legSBegónyebbeket Bujtaná, a nlncteleneket, kikre 
nésve ebből vagyoni romlásuk kevetkeshetlk. 

Nagyon kérném azért, a Mlnlsater nrat, hogy ha 
nem Is hajlandó elejteni a Javaslatnak a kikötői 
munkások helysetével semmi ösasefOggésben  nem 
lévő általános rendelkeséseit, legalább est a rend-
kívül sérelmes 13. f-t  engedje törülnünk*. 

A ssakassonkéntt vita során a Javaslat 6—12. 
ssskassaln több módosítás ment keresztül, melyek 
enyhítették a szónokok által felpaaaszolt  snlyos ren-
delkeaéseket Ennek dicára fontos  feUdata  lesz az 
érdekképviseleti szerveknek s a sajtónak IB, hogy a 
törvény szentesítése ntán a szakaszok közérdekű ren-
delkezéseit minél ssélesebb körben megismertesse s 
es által az érdekelteket súlyos károsodásoktól megóvja. 

Aa általam kttlr'nöaen sérelmese» 13 § t sikerült 
a ssakaszonkénti vita során teljesen törüiteinl. 

Qjárfit  Elemér. 

PapszenteléB Ditrau-ban. 
Lélekemelő ünnepet Olt Ditrku község egésa társadalma, 

de fAleg  katolikus magyarsága két napon tt. 
Folyó hó 21-én szentelte áldozópappá Kémenes Tamás 

dltiău-i és Bartalls Tamás lazarea-1 teologusokat Kegyelmes 
FApásztorunk, Vorbnohner Adolf  Alba-Iulial megyés püspök a 
dltiftul  monumentális kéttornyú templomban. 

D'. LArlnoz József  plébános és az u) papok kérétére fel 
utazott Dltrtuba Kegyelmes Fipásztorunk, hogy elaő ízben 
elevenítse az isi magasztos és elfelejtett  szokást, az uj p»p-
nak szülőfalujában  való felszentelését. 

Folyó hó 20-án, szombaton délután érkezett Ditr&uba a 
Főpap Nagy Jené püspöki titkár és Dr. Maczallk Győző teo-
logiei tanár kíséretében. 21-én, vasárnap mái reggeli órákban 
hatalmas tömeg várakozo't a gyönyörű márciusi napfényben 
oslllogó dltrknl templom cintermében és a templom előtti té-
ren. — Felvonult Dltrku apraja-nagyja ünnepi díszben, osak 
ogy tündökölt a fehér  harisnyás székelyek, a szőttes szoknyás 
asszonyok éa leányok arca az örömtől és az eljövendő szép 
ünnepségre való váakozástól. Megh&tó magyar-katolikus ünnep 
volt, oéltodatos oslkl katolikus székely bitvallás, amely nap 
két u) vezért adott a katolikus székelynek, — két uj papot, 
kOzfllOnk  valót, akik Isten ntán csak a mieink lehetnek. 

Fél II órakor érkezett Kegyelmes Fópásztorunk a hatal-
mas néptömeg és az Iskolás gyermekek szentelt barkát tartó 
sorfala  kSzOtt szOnnl nem akaró éljenzés által klBérve a 
templom kapuja elé, ahol a gyergyól pip*ág és a két felszen-
telendő uj pap kíséretében Dr. LArlnoz József  plébános fogadta 
a magas vendéget, keresetlen szavakkal üdvözölve és D.trln 
valamint a Gyergyó székelyaégének aieretetét és ragaszko-
dását tolmácsolva kegyelmes Atyánknak, akinek elsó hlvataloB 
útja a legkatolikusabb Gyergvóba vezetett elAször Is. Várta 
e nép, mondotta beszédében Ur. LArlnoz plébános, FApásztorát 
a ez a várakozás nem szürke sóhajtózás, hanem komoly elő-
készület, mert nemosak Dltrluban. hanem az egész Gyergyó-
ban tízezrekre menő tOmegek végezték el húsvéti szent gyó-
náaukat, hogy egy kia Önzéssel pápai áldásban részesüljenek 
szeretett FApásztorunk által. — Flul hódolattal és e népnek 
kegyelmes Atyánkba helyezett bizalmával nyújtom át templo-
munk kulosát éa egy kia emléket, a Dltráa templom képét 
azzal, hogy ez a kép a pü«pökl reztdenoia falán  ne mint rideg 
emlék, hanem m'nt egy Öntudatos és áldozatkész katolikna 
nép szimbóluma fOggjSn. 

Eljöttem kOzétek, válaszolta FApásztorunk, hogy ujjpa 
pokat adjak as Istennek és vezért e s épnek. — Elhoztam Ró 
mából a Szentatya áldását éa egyúttal gyengélkedő ősz püs-

pökünk Gróf  Majláth Gusztáv Károly szeretetét és áldását, 
aki Itt él mindig kösöttlnk. — Nem mulaszthatom ela hogy 
a legnagyobb hála és szeretet kifejezésével  ne emlékezzek 
meg Csákó János már elhusyt dllrául fóesperes  úrról, akt 
áldásos munkájával lehetővé tette e gyönyörű templomnak 
felépítését.  Az áldásos munka tovább folyik,  a jeleni plébános 
buzgón viseli gondját mindannak, amit a nagy elAdök rábíztak 
áldásos munkát végző jópásztora e népnek, Így találkoznak 
élők és ha ottak a nemes munka végzésében. Bizalommal adom 
vissza e kulosot, hogy vezesse tovább e népet Isten orazága 
(elé. Isten áldását kérem e hitközség és Uheorgtüu népére. 

E rOvld, de annál szeretetteljesebb OdvSz.ések után be-
vonult a Főpásztor az orgona éa az „Eeae saoerdoa magntts" 
hangjai mellett a nép ezrei által kOvetve a templom főoltárá-
hoz, ahol kezdetét vette a Szentmise kOzé beiktatott papszen-
teléa felemelő  éa megindító szertartása Mise kőiben ugyan-
osak a kegyelmes Főpásztor mondott nagy beszédet a szere-
tetről és a papi hivatás magaaztosságáról. A Szentmise és pap-
szentelés háromnegyed 2 órakor ért véget s ezután a papság 
kíséretében a hívek sorfala  és éljenzése között távozott az 
áldást osztogató FApap a plébániára. 

Két órakor a plébánia Irodájában a helyi hatóságok és 
egyesületek tettek tisztelgő látogatást FApászvoranknál, 
amelyen megjelent a dltram társadalom szme-java, 
hogy hódolatát és jó kívánságait fejezze  ki Püspökének. — A 
tisztelgő látogatást ugyanosak a plébánia termeiben a késő 
délutáni órákba nyúló hangulatos és fesztelen  osaládl ebédnek 
mondható dlszebed követte, amelyen a papságon kívül 60 meg-
hívott vett részt. Az ebéd alatt a kegyelmes Ur, mint sze:ető 
atyai barát a legközvetlenebb hangon vezette a társalgást s a 
legjobb hangulatban bontott asztalt, — belevésve a katolikus 
gyermeki sziveinkbe a szeretet, a hangulatos tiszta élet utáni 
vágy magvait. Ebéd után a Főpásztor végtg látogatta az ösz-
azee köz- és ku tur Intézmények épületeit, majd 22-én reggel 
fél  10 órakor utazott Bzékhelyere vissza, bizonyára egy meg-
ható ünnepség Jóleső emlékével • híveinek szeretetét és ragasz-
kodását vive magával. 

Folyó hó 22-én ugyanosak ünnepelt Ditiftu  község, az 
első miséjét bemutató újonnan felszentelt  üéinenes Tamás 
áldozópapot ünnepelve, lürre a napra is Ünnepi díszt öltött 
magára a falu,  melynek apraja nagyja reszt akart venni a 
primiolán. Kereszt alatt hozták fel  az nj papot a sztllői háztól, 
ahol Dr. LArincz József  plébános tartott könnyekig megható 
beszédet az uj miséahez es a szülőkhöz. A hatalmas templom-
ban nagy tömeg hallgatta végig mélységes áhítatul as uj pap 
szentmiséjét, melyben az ünnepi beszédet László Ignác gheor-
ghenii plébános, az ujmisés volt hiManá-a mondotta A mai 
taAk papjáról és mai Idők követelményéről beszélt. .íj.ját sír-
ját ássa meg éa önm.-ga ellensége az a nSp, amely véréből, 
leikéiből nőtt vezetőit nem beosUli I" — mondotta beszédében 
— Szentmise után áldást osztott az ujmisés. amely után a 
hatalmas néptömeg egy felemeld  emlékkel távozott Hasonló 
ünnepséggel és haialmas részvétlel mutaita be első szentmi-
séjét Lazarean Bartalls Tamás ujmisés, ahol az ünnepi beszé-
det Dr. MaszaJtk Győző teo.ogiai tanár mondotta. 

Külön-külön nem említhetem meg Itt helyszűke miatt 
mindazokat, akik Ditrka és Lazarea község e két szép ünnep 
napját előkészítették, azon a rend t fenntartották  és minden-
ben segédkeztek, de együttesen a legnagyobb elismerést es 
dioséretet érdemelik ugy munkájukért, mint áldozatkészségü-
kért, amellyel leheiőve tettek bj Főpászcorunk méltó fogadá-
sát s külön dloséretet érdemel Ditrau község népe a fegyel-
mezett és lelkes maga'artáaáSit. H gyjük, hjgy Főpásziorunk 
szivében örök emléket hagytak. A papszeuteles lelkeket meg-
mozgató ilyen mólon v»ló oelebráláss újra feleled  s a dltrZui 
szép példa követésre talál a jövőben a katolikus székely lel-
kek felemelésére  és a tespedésből való lelrazására, hogy újra 
nagy és erős legyen a eslki -zékely hite és hitéből folyó 
áldozatkészsége POúUÁH JÓZSEF. 

A hitelszövetkezetek alakulási formaságai. 
Ahhoz, hogy hitelszövetkezet alakulhasson, legkevesebb 

50 alapitótag szükséges. Az alapítók, miután többször össze-
jöttek és szándékaikat alspossu megvitatták, egységes irány-
elveiket leszögezték, szóval az alakulást alspossu előkészí-
tették, alakuló gyűlésre jönnek össze. 

Az alakuló gyűlésen a tagok előtt ismertetni kell az 
alapszabályokat, majd az alapítók aláírják az alapítási okira-
tot, az alapszabályokat, az üzletrész jegyzési ívvel egyUtt. 
Az aláírás köz egyzű  előtt, vagy hatósági kiküldött előtt 
történik, aki azokat hitelesiti. Ezután megválasztják a veze-
tőséget. Az alapítási okirat és az alapszabály négy példány-
ban állítandó ki. Egy üzletrész értéke 500 lej és ebből 10"'/o 
a jegyzés alkalmával kifizetendő.  A fizetett  összeget alapí-
tók bármely más meglevő szövetkezetnél letétbe helyezik és 
a letétről szóló nyugtát a négy alapszabállyal a Gazdasági 
és Hitelszövetkezetek Uniójához (.Cluj, Str. Memorandului Xr. 

12.) felkllldik,  shol szokat láttamozzák és egy kérés mintá-
val együtt az alapítókhoz visszaküldik. A kérést as alapítók 
két megbízottja aláírja és megjelenik a járásbíróságnál a 
szövetkezet bejegyeztetése céljából. A járásbíróságnál felve-
szik a bejegyzést igazoló jegyzőkönyvet, kiállítják a műkö-
dési bizonyítványt. A járásbiró az alapszsbályokból egy 
példányt megtsrt, egyet pedig visszaad az alapitóknak, egyet 
elküld az Uniónak, a negyediket pedig a bncurestí központ-
hoz küld a szövetkezetek hivatalos lapjában való közlés 
végett 

Ezeknek a formaságoknak  a betöltése után a szövet-
kezet megkezdheti működését anélkül, hogy a meghirdetésre 
várnia kellene, vagy hogy a kereskedelmi és iparkamaráknál 
bejegyeztetné magát. Megjegyzendő, hogy a formaságok 
bélyegmentesek. 

Az alapszabályok összeállításával bajlódni nem szük-
séges, mert szokat az Uniónál készen lehet kapni. A szö-
vetkezeti törvény szerint u. i. a bucuresti-i központ alap-
szabály típusokat készített és az alakulásnál azokat kisebb 
módosításokkal el leket fogadni.  Az Unió által küldött alsp-
szabályok egyben az alapítási okiratot, az üzletrészjegyzési 
ivet, valamint a járásbíróság által felveendő  jegyzőkönyvet, 
működési bizonyítványt és slapszabálykivouatot is tartal-
maznak. 

Az alakulás tehát minden nehézség nék'ul keresztül 
vihető, csak megértő összefogás  és igazi akarás kell hozzá. 
Fontos, hogy minél előbb mozgalom induljon az iparosok 
hitelszövetkézeteínek kiépítése, érdekében, belekapcsolódni 
az országns hálózatba, vegye ki a kisebbségi iparosság a 
maga részét a szervezkedésből, mert igazán rá van szorulva 
a gazdasági összefogásra. 

A 1>. A. azt válaszolja, hogy a dolog tudtával volt 
Puskás Tamás urnák is, mivel sok üdőtől fogva  hallatott 
büjös-bájoB boszorkánysága Hompot Tamásnénak s el fogat-
hatta volna. — Majd igy folytatja: 

„Hompot Tamásné ellen is azon u t rum adatik, a ki 
a más két Jucta ellen, szzal a hozzáadással, bogy mások-
nak ártott; amely nspon a gyülekezetjek volt Vidra fenye-
jében: Tg. Mnresről azon napon Hompot Tamásnét elveszí-
tették, nem tudták hová lett; j e l t is l á t t a k raj ta*._ 

Végezetül: .Puskás Tamás ur kéri kezességen 
Hompot Tamásnét Tiszt úrtól a Na. Szék előtt s a Ns. 
Széket kéri, hogy deliberállyon (határozzon 1), de a Ns. Szék 
nem szól! hozzá, hanem Tiszt ur lássa." 

Eszel az augusztus 18-iki ülés véget is ért. 
A következő tárgyalási nap ugyancsak Gheorgheni-ben 

1735 augusztus 22-én volt, amikor a bíróság kimondotta, 
hogy özv. György Ferenc Jánosné és Sövér Mátyásné ellen 
való Relatoriák parban adjudicaltattak, de a Joseui-i Hom-
pot Tamásné ellen való Relatoriákban par nem adjudicalta-
tik; as elbocsátások, vagy el nem bocsátások felöl  pedig 
már az első tárgyaláson volt határozat. 

Puskás Tamás ur őkegyelme mindezek ellen protestál. 
„Azután a mindkét részről való Relatoriak felolvastat-

ván Gyergyai Vice Királybíró Tkts Nemzetes Gáborffi  Gábor 
ur őkegyelme m e g b i z o n y í t j a , hogy Hompot Tamásné 
•ok bűvös-bájos mesterségeket cselekedett; másokat is effé-
lékre tanított; másoknak ártott; másokat fenyegetett;  mind-
ezeket pedig világosan import állyák a bizonyságok (tannk I); 
éppen azért a D. A, allegatiojs szerint príma próbáltassák 
meg a Jucta Hompot Tamásné minden k i g o n d o l h a t ó 
• aabadoB p r ó b á k k a l éa examiná l t a s sék meg. 

Erre a vádlott kéri a bíróságot, hogy az ö ügyében 
rendeljenek el nj vizsgálatot s hozzanak uj döntést, de a D. 
A, ea allsa tilţtk^Ş aivtl aessn asteria nsm illet 

uovumot." Ilyen értelemben határoznak. A szerencsétlen 
vádlott — természetes — óvást emelt a határozat ellen. 

I)e hiába I 
A következő tárgyalási napon — ugy látszik — a 

víz-próbát is megtartották, mert e napról á következő föl-
jegyzés áll a protocollumban: 

,Ao. 1735. Die 27. Augusti — Vízen való uszta-
t á s s a l megpróbáltatott Hompot Tamásné; há romszor 
e resz te tvén a vízbe, kétszer ssmmi vizet nem hozott a 
szájában ; harmadszor ugyan keveset és a vízbe sem merült 
alább egy arasznál".... 

De ugy látszik — e tárgyalási napra — még a bíró-
ság is ép' elégnek találta a vizpróbát, mert a följegyzés 
igy folytatódik: 

„Máról — tovább való próbája — halasztatik ad fu-
turum sedem", amelyet 1735. szeptember-13-án tartottak. 

Ezen a tárgyaláson „Joseni-i Nemzetes László And-
rás ur* belekapaszkodott a vádlott elleni aotióba, mert 
Fa rkss Tódor nevü jobbágya haláláért öt tartotta bűnösnek. 

E napi feljegyzésekből  kitűnik, hogy „a szádok-fa 
jármon való próba is meglőn, de haszontalan mindenkép-
pen1' ( t i. a vádlottra nézve haszontalan 1) — . n y á r - és 
szilfa  járommal hasonlóképpen Hompot Tamásnén. 

„Azután — pedig — minden egyet-másiban maga 
körül, a hóhér á l ta l , még hajában is — ksrestetett, hogy-
ha valami olyan boszorkányos jel találtatnék, de semmi sem 
találtatott. Bizonyságok: Benedektfi  István, Borsos Tamás 
és Bereozk János Assessor uraimék. — G. S. — 

(Folyt, és vége köv.) 

Eladó belsőség. A tisatvíBe'ö telepen egy 
belaAjţ?, tnalyen egy 5/6 m. hái van eladó. 
Értekeiül lehet Imre LajosnAl, ugyanott. 

A szövetkezeti munka külön feladatai 
Ciuc-megyében. 

Irta Dr. K A K D A FERENC, a Victoria Általános Gazgasági 
Szövetkezet S:í idominic-Ciuc igazgatója. 

II. 
Előbbi cikkemben rámutattam, hogy ebben a megyében 

legsürgősebb szövetkezeti feladat  az elakadt népnevelő munka 
megindítása s ennek segítségével olyan közszellem kialakí-
tása, mely biztosítani képes a gyakorlati gazdasági munka 
en'it'eszitéseinek sikerét. Hanyatló intézmények újraéledése, 
tapogatozó elindulások célhoz érkezése, uj kezdeményezések 
eredménye mind attól fúgg,  mikor és hogyan kezdik és vég-
zik ezt a munkát az arra hivatott egyének, szervek és intéz-
mények. Ezek között az E. G. E., az ő sorozatos gazdasági 
tanfolyamaival,  eléggé talán nem is méltányolható, követni 
való példát mutatott, hol kell a népnevelés közszellemalakitó 
munkáját megfogni.  Ha a sokat ígérő kezdésnek folytatása 
is lesz s a csuklógyakoilatozó pótkeretek az élcsspat nyo-
mán harcos egységekké fejlődnek  fel,  s győzelem nem lehet 
kétséges. Ennek a harcnak, mely a gazdasági válság legyő-
zésére indult, mindenek előtt a közbirtokossági terepet kell 
megtisztítania a — bogy a harcászati fogalomkörben  marad-
juuk — portyázó csapotoktól. 

Akik a közbirtokosságok életműködését csak a napi 
sajtó szapora bűnügyi tudósításaiból ismerik, könnyen abba 
a tévedésbe esnek, hogy itt nem is gazdasági feladatok 
megoldásáról, hanem egyszerű rendőri ügyekről van szó, 
melyeket egy erélyes csendőrörmester s két ügyes csendőr 
segítségével könnyen meg lehet oldani. Bizonyos, hogy a 
közbirtokossági bűnügyek az utóbbi időkben sokkal több 
újságpapírt fogyasztottak  el, mint amennyi okvetlenül szük-
séges lett volna, de azért mégsem lehet azt állítani, hogy a 
vagyonkezelés körüli visszaélések üldözésével — s akár 
teljes megszüntetésével — meglehet szüntetni egyben azokat 
az okokat is, melyek miatt eddig ez a hatalmas közös va-
gyon közgazdasági és nemzetfenntartó  rendeltetését teljes 
mértékben betölteni nem tudta. Semmi esetre sem. Mióta 
közvagyon vau a világon, visszaélések a vagyonkezelésben 
mindig voltak. Lesznek a jövőben is. A közbirtokosságok-
nál valószínűleg semmivel sem kedvezőtlenebb Brányban, mint 
egyéb közvagyonoknál, pl. községi, vagy állami vagyonoknál. 
Az érdekes anyagra vadászó napi sajtó persze nagyon haj-
lamos, hogy ezt a körülményt figyelmen  kívül hagyja s 
nemzeti veszedelemként sirassa el az egyes emberek sajná-
latos megtévedéseit, korcsmai versengését, vagy a szabad-
jára engedett vezetők túlkapásait. Pedig ha a bűnügyek ré-
szére lefoglalt  erőtartalék egy részét gazdasági nevelésre, 
ismeretközlésre, tapasztalatlanok kalauzolására, tudatlanok 
felvilágosítására  szabadítaná fel,  a bűnügyi rovat szegényebb 
lenne talán, de annál többet nyerne vele a közgazdaság, 
úgyis mint rovat. Távol áll tőlem még a gondolat is, hogy 
a valóban komoly visszaéléseket védelmezni, vagy csak men-
tegetni is próbáljam. Mindaddig azonban, mig a közbirto-
kossági bűnügyek állandó rovatával párhuzamosan rendsze-
res beszámolót nem kapunk az alaptalan feljelentésekről  s 
a megszüntetett vizsgalatokról, ki kell mondanunk, hogy ez 
az egyoldalú sajtómunka éppen akkor árt, amikor segíteni 
szeretne. Hiszen köztudomásu, hogy a közbirtokossági intéz-
mény Ellenségei nagyrészt éppen ezekkel a kéjesen kitere-
getett bűnügyekkel indokolják azt a fel-felbukkanó  szándékot, 
hogy a közbirtokosságokat igazgatási és jogi szempontból 
újra kell szervezni. Hogy ez az újraszervezés mit jelent, 
tudjuk. Felosztást, állami vagy községi kezelést. Első a 
vagyon megsemmisülését, utóbbi kettfl  a közös vagyoni hi-
bák megörökítését, természetesen az elónyök biztosítása 
nélkül. 

Mi hát itt a teendő ? Mert hiszen az intézmény bará-
tai és ellenségei között nincs véleményeltérés abban a kér-
désben, hogy a mai gazdálkodás rendszerén változtatni kell. 
A magas közterhek, a gazdálkodás, igazgatás és fenntartás 
költségei legtöbb helyen már régen a vagyonállományt 
emésztik s nem a jövedelmet. Azon egyszerű okból, hogy 
legtöbbjénél jövedelem nincs. A mai állapot fenntartása 
amilyen gyorsan, éppen olyan biztosan a végromi ás felé 
vezet A gazdálkodás tisztaságának bármilyen erélyes esz-
közökkel való biztosítása a pusztulás kórokoaóinak osak 
egy rissét irtja ki. A mai rendsser f&hibája  nsm abbaa vsa, 



14. saám. C S Í K I L A P O K 3-Ik oldal. 
hogy könnyű lelkiismereti! vezetőknek alkalmat nynjt a 
visszaélésekre. Elvégre talán sehol sem volna könnyebb 
komoly tartalmat adni annak a léha gazdídknd'iii jelszónak : 
jut is marad is. Jut megszolgált költséges igazgatásra s 
marad a közösség céljaira. Nem, itt BEM nem jut, sem nem 
marsd. Nem jnt a szükséges a nem marad a kényszerű 
kiadásokra. Nem, mert a vagyon igazgatásának elrendezése, 
körül ma még aokkal nagyobb szerep jut az összeköttetések-
nek, rokoni kapcsolatoknak, könyöklő képeeségnek, mint a 
rátermettségnek, vagy a szakképzettségnek. Nem aegitT itt 
törvény, vagy alapszabály. A községi érzületet jogszabályok-
kal n»m lehet megteremteni, ezt tanítással s neveléssel le-
het kifejleszteni  osupán A szövetkezeti mozgalom, szövet-
kezeti szellem néven hirdeti és követi azt az elvet, mely 
•'gyéni megbízhatóságból, üzleti tisztességből, önzetlenségből 
s másokon való készséges segiteni akarásból tevődik össze. 
S mert éppen ez a szövetkezeti szellem hiányzik a közbir-
tokossági gazdálkodást irányító vezetésből, a szövetkezeti 
mozgalomnak kell kiterjesztenie érdeklődési körét a közbir-
tokosságokra is. Kétségtelen, hogy valami ilyesmit érzett a 
t irvényhozó is, mikor az uj azövetkezeti törvényben a köz-
ponti szövetkezeti hivatalt bizta meg a közbirtokossági gaz-
dálkodás ellenőrzésével. 

A közbirtokosság intézménye tényleg sokban hasonlít 
a szövetkezetek intézményéhez. Ha a törvény hozzásegítette 
volna a közbirtokosságokat ahhoz, liogy intézményükbe a 
szövetkezeti szellemet is átvigyék, talán még azt a jognyir-
bálást is meg lehetett volna bocsájtani, amit ez szükség-
képpen jelentett volna s amit egyébként a törvény télig meg-
valósított számiékai a gyakorlatban ténylegesen jelentenek 
is. Sajnos, igy a törvény fél  uton megállt, mikor ellenőrzés 
tekintetében a központi szövetkezet jogait megállapította, 

már ahhoz nem adott jogot a közbirtokosságoknak, hogy 
ÍI szövetkezetek mintájára önellenőrzésre tömörülhessenek. 
ÍVdig a magyar parlamenti csoport mindent elkövetett, hogy 
£ törvényhozó, ha már kimondta az .a"-t, mondjon ,bu - t is. 

Szakkörökben megvolt ugyan erre a hajlandóság, de 
a politika elrontotta a dolgot. Már pedig, hogy mit jelentett 
vnlna az, ha a közbirtokossági gazdálkodást éveken kérész-
től, állandó kapcsolat fenntartásával,  a birtokosságok által 
alakított központok nyelvismerő, szakképzett ellenőreikkel 
ellenőriztethették volna a időközben is szaksajtójuk utján 
minden szükséges teendőről tájékoztathatták volna, ezt csak 
az tudja, ki a szövetkezeti központok áldásos működését 
ismeri s tudja azt is, hány százezres biroágot fizettek  ki a 
közbirtokosságok csak azért, mert az igazgatóság elmulssz-
tott egy felebbezési  határidőt. 

A szövetkezeti mozgalom mindazon által, ha nem is 
szabhat irányt a törvényhozó munkájának, a meglevő törvé-
nyek keretein belül is sok mindent helyrehozhat, amit egyik 
oldalon a politika másik oldalon az érdekeltek tudatlansága 
és rövidlátása elrontott. Ebben a megyében nem régen kez-
dette meg a biröság a közbirtokosságok újraalakítását az 
erdőtörvény rendelkezéseinek megfelelően.  Akárhová nézünk, 
nem látjuk aehol azt a szervet, mely egy központilag irá-
nyított felvilágosító  munka kezdeti lendületével bedobná B 
tudatosítaná a tömegekben azt az eszmét, hogy a közbirto-
kossági gazdálkodás fordulóponthoz  érkezett s most az ideje 
gondoskodni arról, hogy a régi rendszerből átmentsék az 
újba, ami abban jó volt s kiirtsák a rosszat. Nem a törvény 
lesz a hibás, ha továbbra is pennaforgatók  reménytelen har-
cát a számok tengerével fogják  könyvelésnek hivui, ha ké-
nyes erdészeti, vagy jogi szakkérdések a kalákatiszteletben 
iutéződnek el, vagy ha sok ezer károktól terhea hivatali 
titkok megőrzésének kötelezettsége csak az első spriccerig 
tart. Alapos helyzetismerettel kidolgozott, egységesen szi-
gorú alapszabályokban kell gondoskodni a szakmuuka védel-
méről s a közérdek biztosításáról. A közbirtokosságok terü-
letén működő szövetkezeti intézmények s vezető emberek 
sokat tehetnek az elavult birtokossági közszellem megváltoz-
tatása érdekében. Szervezettségüket, nzövetkezeti tapasztala-
taikat s a népre való befolyásukat  arra kell felhasználniok, 
hogy a közbirtokosságok önelhatározásból pótolják a jog-
szabályok esetleges hiányait s az az álmOB ösztönélet, melyet 
azok eddig éltek alkotó jövővé változzék. 

A közbirtokossági gazdálkodás elrendezésében a gya-
korlati szövetkezeti mnnkára csaknem kiszámíthatatlan jelen-
tőség! teladatok várnak. Tudvalevőleg ezek a közbirtokossági 
vagyonok erdőkből, legelőkből s pénzből állnak. A szövet-
kezeti muukának tehát ebben a hármas tagozódásban kell 
megszerveznie a közbirtokosságot a maga részére: fatennelő 
szövetkezetté az erdőgazdálkodás jövedelmezővé tételére, 
gazdasági és tejszövetkezetté a legeld vagyon jobb kihasz-
nálására B hitelszövetkezetté az okos pénzgazdálkodásra. 

A közbirtokosságokat maga a szövetkezeti törvény 
liivogatja a szövetkezeti munkába. A törvény ugyanis ki-
mondja, hogy azok a közbirtokosságok, melyek arányrészeik 
kétharmadával s tagjaik felével  részt vesznek az erdötermelő 
szövetkezetben, saját erdeiket maguk termelhetik ki közvet-
lenül B anélkül, hogy kénytelenek volnának az erdőtörvény 
körülményes értékesitési eljárást alkalmazni. Érdekes volna 
most már azoknak az okoknak tanulmányozása, melyek miatt 
a közbirtokosságok — néhány szórványos kísérlettől elte-
kintve — ezt a vitathatalanul javukra azolgáló törvénysza-
ksszt mostanáig kihasználatlanul hagyták. Nagyon valószinü, 
hogy ennek helyenként más-más, különleges oka is lehet. 
Egy ok azonban okvetlenül általános jellegű: a szövetkezeti 
szellem hiánya a gazdálkodásban. S ha volt valaha olyan 
időszak, mikor ennek a azellemnek az éleaztgetése parancsoló 
szükségességként jelentkezik minden hivatott tényező számára, 
a mai, idő az. Ma a taértékesités számára újból igen ked-
vező lehetőségek nyíltak meg. Jól irányított szövetkezeti 
gazdálkodás ma aránylag nagyon rövid idő alatt pótolhatja 
s jóvá teheti hosszú évek mulasztásait s tévelygéseit Mig 
a lakereakedelem haszna harácsoló idegenek zsebébe vándo-
rol s a székelyeknek a megnőtt haszonból legtőlebb annyija 
marad, amennyivel az erdészeti kihágásokért osztogatott 
tömlöctől megválthatja magát, a segélynyújtás nem ismerhet 
sürgősebb ieladatot az erdőgazdálkodás szövetkezeti szabályo-
zásánál. Hozzáértő vezetéa mellett ebben a vállalkozásban 
még lehat rövid idő alatt olyan haainot elérni, melyből meg 

lehet alapozni a nagyobb gazdasági érdekeket átfogó  szövet-
kezeti munkát. A szövetkezeti mozgalom innen várja s csa-
kis innen kaphatja a hathatósabb pénzbeli támogatást. A 
tagoktól nem sokat várhat. Ezeknek szövetkezetre pénzűk 
nincK. II >nnan is legyen? Még jó, ha minden fellendülés 
mellett is eleget tudnak keresni adóra, konverziós részletekre, 
perre, birságra és megélhetésre. 

A fatermelő  szövetkezetek jövedelme első sorban a 
legelőgazdálkodás átalakítására, jövedelmezőségének fokozá-
sára v .Ina telhasználható. Erre az eddigi közmunkarendszer 
egyenesen képtelen. Szakértők szerint havasi legelőink jobb 
gondozás mellett könnyű szerrel eltartanák annak a marba-
állományának kétszeresét, mely azokon ma ugy, ahogy ten-
gődik. AZ erdők kihasználása különben is visszakényszeriti 
népünket az állattenyéaztés elhanyagolt foglalkozásához.  Mi 
sem természetesebb, mint ha az erdők szövetkezeti munká-
val megszaporított s megtakarított jövedelmét használjuk tel 
arra, hogy a kereset folytonosságát  biztosítsuk arra az időre 
is, mikor már nem lesznek erdők. Ezt a célt pedig csakis 
a szövetkezeti erdőüzletek jövedelméből létrehozott és abból 
állandóan táplált legelő és tejszövetkezeti vállalkozással 
lehet elérni. 

Végül a közbirtokosságok készpénzvagyonának szövet-
kezeti kezelése révén a hitelszövetkezetek is bizonyára ki-
lábalhatnának a tengődés mai szomorú állapotából. Ma már 
taláu ismét lehet komolyan beszélni erről a kérdésről is. 
Azok a közbirtokosságok, melyek még erdőkkel rendelkeztek, I 
a faárak  mOBtani állása mellett, valósziniileg még ebben az 
évben egyensúlyba hozzák költségvetéseiket. Ha csak vala-
mit okultak a mult tapasztalatain, falvaink  népe a jövőben 
már itthon fogja  kielégíteni hitelszükségleteit s keresetét 
nem lesz kéuytelen kamatéhes bankok zsebébe lüim:i. A 
faltisi  hitelélet újra szervezése epedve vár s joggal számit 
a közbirtokosságok pénzére. Ennek a pénznek a jövőben a 
hitelszövetkezetben van a helye. Történjék a pénzzel akár-
milyen katasztrófa,  még miudig jobb, ha az az érdeseit ta-
gok zsebében értéktelenedik el, mintha bank pereli ki a kon-
verziós részleteket. Aminthogy a konverziónál is azok a 
közbirtokosságok jártak jól, melyek szövetkezetileg kezelték 
a pénzeiket, mert az elveszett rész is a tagoknál maradt s 
a megmaradt részhez is lassanként hozzájutnak, vagy éppen 
azok, melyek kizárólag ffdták  ki a pénzt, mert igaz, hogy 
ebből nem látnak többé egy vasat sem, de legalább az egész 
összeg ugyancsak a tagok zsebében maradt. Az uj taluai 
hitelélet kiépitése tehát egyrészt a közbirtokossági vezetők 
okosságától másrészt a szövetkezeti munkások ügyességétől 
függ.  A szövetkezeti mozgalom mindkettőre jogos remények-
kel számithat. 

Egy-két újságcikk keretében nem lehet a sorakozó 
kérdéseket részletekre menően kimeríteni Gondolatokat, esz-
méket, terveket, ötleteket ériutgettem ezekben a cikkekben. 
Korántsem azzal a képzelődéssel, hogy feltaláltam  azt a 
csudaszert, mely egyszerre minden nyavalyát meggyógyít. 
Efféle  csudaszerekben magam sem hiszek. De a természet-
törvényben hiszek. Tudom, hogy a megérintett anyag tovább 
adja a rezgést... 

Újdonság! Újdonság I 
We r o x-áram szűrő 

fonton  kiegészltA réssé 
minden RÁDIÓNAK. 

1 Csökkenti a hálóaatt aörejeket. 
2 (>ökkenti aa áramfogyasztást. 
S. Óvja a lámpákat. 
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Apróságok. 
T|tns I. Nsgonacu dltrau i állami Iskolai tanító, 

újságíró „siere tettéi* fűtött  sajtómaokásságával már 
több esetben volt alkalmunk foglalkoaoi.  Aatán egy-
saer elnémult a dltrau-1 lanltó ur. Gyűlölettől csepegő 
p-.no áj át pihentette, hogy most njnlt erővel ronthasson 
aa ártatlan BBékelyeknek B fesheBBen  a hlsaékeny 
falakra  ujabbnál ui»bb, veszedelmes ördögöket. 

Legutóbb a „Cur*n'u " baBábjain háborog rette 
netesen a feltámadasi  körmenetek miatt. Szerinte ez 
államfelforgató  valami. P dlg tisztában lehetne aaaal, 
hogy a keresztény világ mit ünnepel és mit jelképes 
-*ZZ)1 a körmenettel. Tudja is, de nem akarja észre-
venni 8 onnan Ditrau-ból, „°zéle6u látókörrel a hivő 
c-uki székelyek ellen izgatja azt a jóhiszemű román 
közvéleményt, mely nem tehet arról, hogy a cikkíró 
remeket lát. 

A kérdéses írásmű megjelenése után Anastaslu 
Teodor gheorghenl-1 kitűnő újságíróval beszélgettünk 
a cikkről. A megnyilvánuló jelenségeket halyns Irány-
ból felfogó  kartársunk kapásból Intézte el Negoescu 
urat. Szerinte felmérhetetlen  károkat idén elő B tör 
tánelmileg egymásra utalt éa egymás meilé rendelt 
népek közötti Ilyen irányú muaka. E<y szóban jelölte 
meg a fővárosi  lap ditrau 1 .munkatársának" a fel-
fogását.  E< velünk együtt nem értette, hogy lehet az 
egymásra utaltság kellős közepén Ilyen rémságekkel 
traktálni és féljavezetnl  azt a jóhiszemű román köz-
véleményt, mely az Ilyen usitáiok hiányában minden 

Oyári garanolal Nem kell aaerelósl Minden 
radló-aaakfialetben  kapható. Lal 240,— 
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bizonnyal egéseen más ez^milvtiges át qozne és sat re-
tettel kezelné azt aa önh'báján kivfll  kisebbségi polgár-
társát, aki elvégre n»m akar semmi mást, mint saját 
hitében és meggyőaőd^Bóvel becsületesen dolgOBnl éB 
tlBBtesBégeB kenyeret keresni maga éB család|a Bzámára. * • * 

Hivatalos helyről Bzerzett értesüléseink Baerlnt 
a közel au tban Bjth Silviu clucsanmartlni állami 
isLo'ai igazgató-tanítót azon tanítók felügyeletével  bízták 
oipg, akik nemzetmentő munkát végeznek a megyénk-
ben. Ugyanakkor kötelebBege Botbnak a helysalnen 
szerzett adatok nyomán megállapítani, hogy melyek aa 
^Iszekelyesitâtt csaladok s azokat minden rendelkezésre 
allé törvényos eszközzel vissaavlnnl a nsmzettestbe. 
A klnevezeB órih«;ő erdeklődest váltóit kl nemcsak 
kisebbségi, han^m többségi körökben ls. 

* • 
* 

A ghcorghenl-l műkedvelők, amint annak Idején 
részletesen m -giriuk, dr. Fer<-nczy Gyula volt szín-
igazgató rendezeNebeo eB vezetésével nagy elkerrel 
jifék  Bzlnre .Az Ur katonái* cimü, vallasos tárgyú 
szia müvet. Jsllemző a sikerre, hogy a huavett ünnepek 
alkalmával negyszer játszották le a varosban zsúfolt 
házak előtt a darabot B közkívánatra a szomsaedos 
nagyobb falvakba  is eí'áiogat a kitűnő műkedvelő 
egyűtteB. Kétség Bem fór  ho*aá: Gh .-orgheai-ben nagy-
vonalú, értskes kulturmunkát vegeztek. 

* • 
* 

Most, a .Íbisznél* órdemeB figyelni  a spanyol-
flseméoyeket.  I<en, meri moit bontakozik kl aa lg^zi 
lnljset. Az, amit eddig gondosan titkoltak a szemek 
előtt s fátyolt  igyekeznek borítaná ra. Most a fátyol 
mpg-megiibben, szakadozik s az Így keletkezett résen 
piühnutryi ag betekintést nyerhet az eBimenyek lrant 
érdek'ódó abba a társadalmi helyzetbe is, mely verea 
poigarnaboruoa sodort egy jobb Borsra érdemes munkás 
*ts elnl akaró népet. A spanyol eseményekből nagyon 
«okát i«h«t, főt  kell ls taonnl. 

Ktilterestedelmi % ü m M nyuJt taleÉntoek 
— a Budapesti Nemzetközi Vásár. 

(Bncureatl tuaóaltónktól). 
Ismeretes, hogy ealdószerlnt gazdasági tárgyalá-

sok folynak  Magyarorsaággal B hogy ezeken a tárgya-
lásokon elsősorban kompenzációs aiapon lebonyolítandó 
Üzletekről van BZÓ. A tervek szerint Bjmanla főként 
traktorokat, mezőgazdasági gépeket es villamossági 
cikkeket venne át Magyarországtól só, fa,  zöldborsó 
es kiviteli feleslegekben  mutatkosé egyéb termény 
ellenében. A roman exportőrök és a romaa Ipar abban 
a feltevésben,  hogy a tárgyalások eredmenyre fognak 
vezetni már ls megfelelő  tájékozódást óhajt maganak 
ezt-rezol arról, hogy melyek azok az Importcikkek, 
amelyek majd BudapeBtről lesznek beBserezhelők. A 
román kereskedelem és a román ipar két nagy orszá-
gos központja: a Sfatu  Ndgastoreso és a Unlnaire 
Q-merale Industriaşilor Rumâni exportőr tagjai a taje-
aosodásra kedvező alkalomnak vélik a Budapesti 
Nemzetközi Vásárt, amelyet ebből a saempontból meg-
felelő  Időben 1937 évi április 30 tél majua hó 10 lg 
rendesnek. Eaen a vásáron ugyanis kiállításra kerül-
aek és működés köaben ia alaposan megsaemlélhetők 
az ösBzeB gépek éa eszközök, amelyek egy export 
üzlet esetén szóba kerülhetnek. Haen kivüi a vasár 
nemaetközl kiállítói távoli orsságok produktumait ia 
bemutatják, ami ugyancsak megfelelő  külkereskedelmi 
tájékozódási lehetőséget nyújt kereskedőinknek. 

A vasúti utazási kedvezmények lgenybeveteléhez 
szükséges vásárlgazolványok az Europa niaaasl iroda 
ós a Wagons-Llts-Cook iroda öesseaflokjalaal,  Mercuroa-
Ciuc on a váaárigaaolványok kaphatók a regi Ipartes-
tület hivatalában, szeméiyenkent 120 lejert mar be-
szerezhetők. Az utazás kedvezményekkel a Ministerul 
de Industrie sl Comeriulul vonatkosé rendelete erieime-
ben április hó 80 tél május 10 lg lehet Bndapestre, 
onnan pedig április 20 tói májas 20-lg lehet visszautazni. 
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BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
limit  megdrágul  az utltvél.  Aa oradeal ügyéss-

•ég már életbeleplette aat aa intéskedést, hogy aa 
útlevelekben ssükséges áriailanaagl blsonyltványok kér 
vényesőiiól ujjlenyomatokat veaz. Ezenkívül pedig a 
kérvényekre még külön uáa lejea igaaaágBgyl bélyeg 
ragaaaUadé. Amennyiben ea • megneheaitéa oraaágOB 
jellegű, ngy aa útlevél megaaeraéa olyan ujabb aka-
dályokat jelent, amely egéaaen elaár a kttlvllágtél. 

— Románia külügyminisztere  Belgrádba  uta-
zott.  Aprilia 1-én keadódótt meg Belgrádban a kis-
antant allamainak értekealete, amelyen Romániát An-
toneacu külügymlnlsater képviaelte. 

Avereeeu értekezletre  birja az isszea volt 
minisztereket.  Fővárosi blr aaerlnt Avereeeu generálta 
megkeresess lntéaett aa össses volt mlnlaaterekhea éa 
a törvényhozó teatületek volt elnökelhea, amelyben 
egy értekezletre hivja össse a Korona volt tanácsadóit, 
hogy megvttaaaák aa ország helyzetét. 

Keleten  is festői  a helyzet,  A. japán képviselő-
háaat leloaalattak éa aprilia vegére kliriák aa uj va 
laaatáaokat. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A helybeli Leanyklub tea-délutánja 

áprllia 4-én. Aprilia 4 en, vasárnap délután 7 oral 
keadettel varosunk Laénykluoja tea-estet rendea a 
Bucureşti kavehas termetben. A Lsányklnb körül c=o-
portoanlt ifjnság  lapunk uiján la meghívja eaen táncos 
lea-deiutánjAra városunk kozőnzégei, kérve, hogy meg 
értéssel támogassák megmosduiasukat. A köaönség 
saérakostatásara tombolát is beállított a rendezőseg 
és igyekezni fog,  hogy as est felejthetetlen  maradjon 
mindenki zzámara. 

— Hirdetmény. A pénzügyigazgatás ág felhívja 
mlndasokat a kereskedőket, akik gyapoifonalat,  kavet, 
sört raktáron tartanak vagy árulnak, hogy folyó  év 
április 10 lg besárólag raktárkészletüket jelentsek be 
a pénsUgylgasgatósághos. Bejelentendók azok as áruk 
is, amelyek ötven ssavalékban gyapotot tartalmaznak 
éa amely áruk megrendelés alatt ailanak. A gyapot-
szövetek nem jelentendók be. Akik a valódi átlapol-
nak nem megfeleld  bejelentést teBsnek, azokat as 
eltitkolt árak taxájának ötszörösével és eaerlói tlaeaer 
lejig büntetik. 

— Mloai Miska meghalt, kihullott a sok öröm 
és bánat könnyet ontó .ssérasfa"  késéből, nylrenllyttjet 
sem futtatja  végig többé hegedűje 4 burján, ÓBB, cson-
tos fejevei  nem bologat eiuian a vigadni, vagy szomor-
kodni vágyó lelkek felé,  elköltözött a nagy .roma*, 
.a cigány soron nagy a sírás, rivaa14... 

72 éves volt a szászfenesi  születésű Miczl Miska 
és kerek 60 évvel eaeiőit jött at hozzánk Hargita alján 
élő, Oit mellett lakékhos, felejtetni,  vigaastaim, örömet 
okosnl.... 

A bölcsőtől a sirlg, az élet minden ttnnepleB meg-
nyilvánulásában kitarioltt mellettünk, lelt legyen bar 
as kereazteló, esküvő, temetés, vagy harciérre induié 
menet-száz ad-.. 

A Mikók, Lásárok, Rudnyánsskyak, Gyalókayak 
éppen ugy fogadtak  hasi nepaeneBsüknek, mint a he-
vesbe torieneiml nevet vlseiők... 

Bzlgoru, peldaa, tlasta és boldog családi életet élt, 
asookivui, nogy a vallásos buigósaga szinte felemeló 
éa psida muMié volt.... 

Nem sir mér többé a hegedű négy húrja, ezüst 
tükrös kavehAsban elnemultak a hangok, mert as .Ur 
katonájat" Uical Miskát Teremtője magáhos ssolitoit». 

H. 
* 

* • 
llicsl Miskát folyó  év március hó 81 én óriási 

közönség kiaerte utolsó n<jára. Sirjásál Aital Áron 
főglmn.  tanár mondott könnyekig megható beszédet. 

— A oluosanmartlnl orsaagosváaar, a román 
húsvéti ünnepek miatt korábban tartatik meg éa p»dlg: 
1937 április hé 27 és 28 napjain az állatvásár, 29-én 
a hirakévásár. (Kérjük a szomszédos megyékbell lap 
társainkat ezen htrbnk leköslésért) 

— Érdekes polgári kereset. Nem mindennapi 
polgári ügyben hosoit elvi jelentőségű döntést a helyi 
törvényesek hármas tanácsa. Csillag JinoB Páteré lunca-
ds-josl gasdálkodó 20 eser lej kártérítést követelt as 
egyik ghimesl auiobuss vállalattól, mert annak kociljs 
jeiaéaére nem állóit, meg, nem vette fel  s Igy lekéset< 
egy igen fontos  tárgyalásról, miből kifolyólag  20000 
lej kárt aaenvedett. Az alperes vállalat jogi képviselője 
aszal videkesett, hogy aemmifile  törvény nem Írja elő, 
hogy as antőbms minelkÖzOea kötele* megállani. A 
fe>peres  nam a rendss megállónál várt a gépre, menet 
kóaben kózfaienulósial  akarta mejá'lltsnl a kocilt. 
melynek veaetője aat hitte az uttaokat űdvösli Csillag. 
Függetlenül attól a rendelkeaéaére álló vonaton is be-
utashatolt volna a tárgyalásra aa alperes, mely as 
autobuss után ldall s nyo c óra előtt jóval a megya-
asékheiy állomására érkesett A kereset elutasítását a 
kár térítés éa perkSilaégek elmén 16.000 lej megítélését 
kerle. A törvényszék hosssas taaácakosás uláa aa al-
peres álláspoatjára helyeskedett a kimondotta, hogy a 
gépkocsi menetközben nem köteles megállani. Iţy az 
alperes nem kötelezhető kártérítésre. Ugyanakkor a 
vállalat kártérítési igényét ls elutasította. 

— Gyilkosság. Domokos Jakab, daneitl-I82 éves 
, f « i .  összeszólalkozott Szócs János nevű 29 éves 
gasdatársávaL Rövidesen vesaekedéssó fajult  a vita, 
meiraek heveben Domokos bicskát hasanált s eiyet-
len kesaauráasal megölte ellenfelét  A gyilkos gazdát 
letartóstaUák és as Ügyészségre kisérték. 

— A budapesti araminta vásár Igaaolvá-
nyai kaphatók a volt Ipartestület Irodájában. 
A budapesti árumlntaváaár Igazolványai megérkestek 
és ások kaphatók a régi ipartestület hivatalos helyi-
ségében. Ára 20 lej. 

— Nyaraló- és saálioda-tulajdonosok figyel-
mébe. Fürdőző éa átutaaó vendégek nyilvántartási 
nyomtatványa ivenként vagy fűsve  éa k'Jtve, román, 
magyar és német fejssöveggel  lapunk kiadóhivatalában 
kaphatók. 

— A oukor drágulása. Legutóbb hírek terjed 
tek el arról, bogy a cukor árát felemelik.  Orsságnnk-
ban moBt ÍB rendkívül szomorú állapotok uralkodnak 
a cukorfogyasitáasal  kapcsolatosan. A statiaatlka sse 
riot Romániában a fejenkénti  cukoradag évenként alig 
6 kg. Amig egyes európai államokban egy-egy lakóBra 
évi 67 kg. cukor is eBlk, addig nálunk es a Bzám jóval 
alnl marad az átlagon. As átlagos európai fogyasztó 
egy évben 22 kg. cukrot használ fel,  amelyhez VIBBO-
nyltva a romániai lakoSBág meglehetőaen alul marad 
aa évi 6 kgoa fejadaggal.  A cukor ujabb drágu áaa 
csak sst eredményezné, hogy ez a Bzomoiuszám még 
tovább ltromlana. Érthetetlen, hogy egy ilyen gazdag 
orsság ennyire kedvesőtlenül Bserepeljen a statisztika 
mérlegén. 

— A felemelt  vasúti dljsaabás. Április 1-én 
életbelépett as uj vasúti dljszabas. B szerint az I. és 
II. oaztaiyu jegyek 16 százalékkal, a III.-ik osztályú 10 
Bsásaiékkal drágultak meg. 

— Tenlanenók figyelmébe  I Felkérjük mind 
azokat, akik az Idén a C. S. C. teniszpályáin akarnak 
játaaanl, hogy mielőbb aalveskedjenek jelentkezni Ve 
reBs Sáodor dr. vesetőbizottsági tagnál. — J) Időben 
a pályák már moat rendelkezésre Állanak. 

— Aa ének miatt... Czlkó Antal ÓB Balogh 
Ferenc ciucaangeorglul illetőségi szabadságos katonákat 
letartóztatta éa aa ügyéaaaégre kísérte a csendőrség, 
mert résseg fővel  as államot sértő nótákat énekeltek. 

— Elhúzta a tórvenvMék a fogadatlan 
prókátor „notajat". Köllő litván és Pdter gheor-
ghenl-1 katonai elóképaésre kötelezett ifjakat,  mert 
törvónyszabta kötelezettségűknek nem tettek eleget 
700 lejre bírságolta az illetékes parancsnokság. Az 
ösaseget- nem fizették  meg a testverek, mire végre-
hajtást veaettek ellenük. A hivatalos foglalás  fogana-
tosítása alkalmával Köllő aknel tartózkodott lialázs 
Vencel 28 éves szomszédjuk la, aki m.nden ok nélkül 
a végrehajtó éa kíséretére támadt, mire bűnvádi eljá-
rást Indítottak ellene. A most megtartott fólárgyaláB 
során egy évi fogházra  és két évi politikai jogvesatesre 
Ítéltek a fogadatlan  prókátort. Tatulság: ne ÜBd ille-
téktelenül máa dolgába as orrodat, mert — egész 
helyeBen — ráütnek. 

— Erdóblraágok. Bbben astán nincs hiány. As 
emberek nem akarjak megérteni az erdőtörvény szi-
gorú rendelkeséBeii s egymás után esnek súlyos ki-
hágásokba, melyeket — érthetően — megtorolnak as 
illetékesek, Legutóbb egyetlen napon 10 gasdát Ítéltek 
6—10 nap, Hiető eg 200—1600 lej között váltakozó 
oirsagokra. B jhajtbatatianBag esetén a bírságösszege-
ket la börtönre változtatják át ÓB szabályszerűen le 
keli ülni. 

— Betörésért egy év. Csorba András lunca-
de-josl lakós, munkanélküli napszámoB, N ka József, 
Davld E.ekné, öav. Antal Istvánná éB Peter Ferenc 
lakására betört • nagyobb érlékü zsákmánnyal távozott 
mindenhonnan. Ü^yet moBt tárgyalta le a törvényszék 
a a beszerzett bizonyítékok alapján egy évi fogh&ara, 
2000 lej pénsblrsagra és 3 évi politikai jog vesztesre 
ítélték. 

— Verekedés. Boeru Vaslle bicazl gazda fel-
jelentés telt a helyi ünyéBaaégen, hogy Glenel Joan 
gazdatársa egy juh miatt nyilt uccán megtámadta és 
c unyán összeverte. Az ügyészség vizsgálatot Indított 
a feljelentés  tlBstásáBB céljából. 

Betörés. Ismeretlen tetfesek  behatoltak V zoll 
István éa öav Angbl Atdrásné lazareal iBkósok házába, 
ahonnan nyolcezer lej értékű holmit vittek el. A tette-
sek késrekerltése érdekében erélyeB nyomozást Indított 
a csendőrség. 

— Köszönetnyilvánítás. Megtört lelkünk egóBs 
melegével mondunk báláa köszönetet azon szép számú 
kösönségnek, akik felejthetetlen  halottunk id. Mlczl 
Mihály temetése alkalmával mélyaégea fájdalmunkban 
megjelenébükkel vigasztalni kegyesek voltak. 

A gyássoló caalád. 

Megérkeztek 
a „Sirály"-cipöiizletbe 

a legszebb, legdivatosabb és legmodernebb 
t a v a s a i c i p ő k . — Saolld, olcsó árak, 
elősékeny kiszolgálás. — Vételköteleaettaég 
nélkül tekintse meg as árut, akit érdekel I 

Szíves pártfogást  kér: 

„SIRÁLY" CIPŐÜZLET (Domokos) 
Mercurea-Ciuc — az Ipartestület melled. 4— 
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2 Aprilie 1987 

Árverési hirdetmény. 
A helybeli állami Gimnásium .Pdtru R íres" 100 öl 

tűzifára  árajánlatokat 1937 évi áprllia hó 8 lg beaáró-
lag elfogad. 

Flaetést az átvétel után eszközöl. 
ArveréBl feltételek  az Iskola irodájában naponta 

megtekinthetők d. e. 10—12-lg. 
Igasgató, 

8PIRU TUDOR. 
Titkár, 

V SPOREA. 
Primăria comunei Sânmărtin-Ciuc. 

No. 281 — 1937. 
Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţa generală, că proximul 
TÂRG DE ŢARĂ 

în comuna Sânmărtin, Judeţul Ciuc 
din cauza sărbătorilor Sfinţilor  Paşii, în loc de 
1, 2, 3 Maiu 1937, se va ţine în zilele de: 

27 şi 28 April ie 1937, 
pentru tot feluri  de vite 

şi în ziua de 
29 Aprilie 1937 pentru mărfuri. 

Primăria. 
Fúrdótelepre tökéletesen fózö  házaspár 

állandó fürdöfelügyelónek  felvétetik-
Érdeklődhetni e lap kiadóhivatalában. 

Keresek megvételre egy hassnált, de Jo karban 
levő modern gyermekkooslt. — Cim a kiadó-
hivatalban. í—i 

Árverési hirdetmény. 
Cst9tulvn (Csatószeg) az Incze Ignác-f  ala ^p'ilates 

belsőseg 1037 évi április hó 18 áo délután  2 órakor 
a községházánál, nyilvános árvo-ésao a legtöobat ígérő-
nek eladiiik. Z.ók József  né, tulajdonos. 

ELADÓ: 
3 drb Báznáról hozatott 6 hónapos tenyéss-kan; 
Faj baromfi  t*lep teljes felszerelése,  gép9kkel atb., 
egy csalad 10 darab „Lschorn" anyaállat. 

Értekezni lehet a kiadóhivatalban. 2—2 

ÎEHiqnmr  eW megbízható egyént, aki lakóhalyén 
Ü.M1ÜUUHÜ. A a V | d á k é n e g y elosztási raktár áruit 

oiztositaná. Ptlyázó köteles az árut a kör la iában 
elosztani sz Ifazgatósógnak  vezetése mellett. — 
Foglalkozása éB székhelye mellékes. T triói i<iva-
delem havonta 16 000 LM- Ajánlatok .M. 72a* 
jelige alatt: Hőnél & Co. Nfg,  Klagenfurt 
(Austria) címre Intézendők. a—2 

[ MODELL KALAPOK * 
( ttn naponként nj formák  oloaó 

árban, nft«ct®lcUa.t±L«t<51c 
VBNCZBL TANÁRNÉNÁL 

Ugyanott kéanülaek minden-
nemű kii kalapok eia&remdfi 
anyag hoaaáadásával. Kalapok 
átalakítása a legrövidebb Idő alatt 

Mercurea-Cluc, I. O. Bratlann (Oimmá-
•lnmj-nooa lll. sa., a Sórháa kóselébea. 
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Egy fanyezett  diófa  ebédló-asztal eladó 
Cím a kiadóhivatalban. 

HEGEDUORAKAT 
oonBervatoriumi módaier 
aaerint, J u t á n y o s á n ad: 

SPRENOZ GIZI , M.-Oíuc. 
Str. Cap. Vulovlol (Harglta-uooa) as. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legssebb és legtartósabb 
kivitelben a legjutamyosabb 
á r a k m e l l e t t e saköaö l a 

V á k á r ü z l e t , Mercurea-Ciuc. 
MBQVE SZEM bér 6 Orbán Bali<a: „Siákelyföld"  oimü 

művének 3-ik (Háromiiékmegye) kötetét. — O lm a 
kiadóhivatalban. 

Töltö-tollak javítását ós tisztítását 
vállalja a Vákár-üzlet. 

Miaaatatt Vékái MaywyflBdálában,  Marcaita-OiM 




