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annak, hogy megszólaltak a világháború ágju'. 1914 
Jul'ui hó 29-ón hajnalban kezdték mrg Belgrád bom-
bázását aa osztrák-magyar haderők a ezzel elindult a 
történelem eddig legnagyobb éa legborzalmasabb vér-
oatiBa. 

A világkatakllsma ötvenkét hónapon kereastűl 
tombolt megállíthatatlanul. Tiaenkétmlllió hősi halott 
vérzett el a nagy Ssssecsapéaban. Sok millió csonka, 
testi épségétől megfoBstott  hadlnyomorék hirdetője 
annak as ördögi munkának és szenvedésnek, amelyet 
a kultur ember négy és fél  esatendő vérzlvatarában 
egymásnak okozott. 

Aa 1914 nyarán elindított gyűlölet felmérhetetlen 
pusztítást végzett a világban. Egéss nemzedéket tett 
szerencsétlenné es a förtelmes  embervágóhld. Valóság-
gal kiemelte sarkából földünket.  Öisaebolondltotta a 
nemzeteket. Sem kifelé,  sem befelé  nem találják meg 
azóta a népek a nyugalmukat. Kaoszaserü lett minden, 
amelyből klveaető utat találni nem ls fogunk  talán soha. 

Napról-napra megdöbbentőbb példáit látjuk annak, 
hogy esek az útkeresések milyen gyűlölködéssel van-
nak eltelve. Mintha soha nem lett volna világháború, 
amelynek véres emlékei mlg Itt élnek kösöttttnk. Éppen 
ugy tüzelik egymás ellen aa embert, mintha a közel-
múltnak Bemml véres tanúsága nem létezne, amily 
annyi nyomoiu'ágot. annyi Baenvedést és megpróbálta-
tást okozott Bzámunkra. 

Már alig van ember, aki hlss a szeretet munká-
jában. A kereBstény társadalmakban elveaaett a krlBZtusi 
alap. Annak dacára, hogy Európában még Krisstus BB 
Ur, még az Ő vallása az Irácyau ató, mégis ugy néz 
ki ez a világ, mintha soh i nem hallott volna a keress-
tény világnézet alapvető Igazságairól Hit kl hirdet ÓB 
valóban kl cselek saik IU Bzeretetet? Hol van a béke 
Bégnek, aa igazságnak, BZ egymást kibékítő megbecsülő 
és tiszteletbentartó munkának aa életgerlnce. 

Hol található fel  ebben a rettenetes méretB fegy-
verkezésben, ebben a gyűlöletet okádó világnézeti 
járványban, a lélekmentéanek ebben aa uj vallásokat 
gyártó megkergtUÓBében, a szeretetnek összefogó  ha-
talma. 

A saját bőrünkön érezzük, hogy rossz utakat já-
runk. Nem tanultunk Bemmit abból a szörnyű öldök-
lésből, amely minden családtól megkívánta a maga 
szörnyű áldozatát. Efelejtettük  a lövésaároknak meg-
szégyenítő aljaaságát, a haditechnikának tömegmésBárló 
borzalmait, a gáanak, a sznrony roham jak gyilkos pilla-
natait, a kenyérjegynek, a vagyonokat megsemmisítő 
őrült konjukturáknak egymást kergető, Ideget romboló 
bizonytalanságait. Nem volt elég egy életen keresztül 
nézni a háborús csodákat. Ujabb változatok kellenek 
az emberiség BBadlsta hajlamú vezérelnek. 

Minden ugy történik pedig, bogy a háborúi szen-
vedéseket nem ismerő nj generációk B gyűlöletben 
olyan iskolát kcptak már, amellyel akármelyik percen 
egymásnak lehet lemét kergetni BB embert. Elég végig-

néanl a nemzeteknek nevelési programját, hogy a jövő 
előtt megtorpanjunk. AB emberölés nemzeti program 
minden kultur államban. AZ ovodától felfelé  tervszerűen 
kiképzik a hósibalottnak való anyagot. Es csodáikon uik, 
hogy aa anyák még gyermeket mernek ssülni. 

Huszonkét esstendeje éppen, hogy a világ elve-
Bflltette  a nyugalmát. Felmérni sem lehet azt, hogy 
mennyi érték pnBBtnlt el azóta. Mit lehetett volna épí-
teni éa aa emberiség javára fordítani  ebből a hatalmas 
vagyonból. 8 ahelyett, hogy a mult véreB tanulságait 
levonnánk és felhasználnánk  okoBan a világbéke nagy 
müvének SBOlgáiatában a kulturember boldogabb életle-
hetőségének biztosítására, hát látjuk, ml történik. Vilá-
gosan, Bsemlátomást rohanunk bele Ismét azokba a 
szörnyűségekbe, amelyeknek emléke ott él minden 
háborús szenvedőnek a lelkében. 

Valahogy ugy née kl ez a lejtő, mintha nem volna 
azon megállás. Ott tartunk, amikor az okos, meggyőző 
Bzónak már nincsen meg aa irányító hatalma. Végig 
kell csinálni as elkövetkezendő tragédiákat át kell Baen-
vednl éa végig kell élni. Történelmet csináló nemzedék 
vagyunk s ennek minden időkben saenvédés sok oknél-
küll meghurcoltatás volt a hivatása. 

A történelem majd idővel meg fogja  mosolyogni 
mindazt a sok átélt szenvedést, amelyet mi emberek 
egymásnak okoztunk. Nem fogja  megérteni Boha, hogy 
miért kellett esekben az időkben annyit gyötörni egy-
mást s miért nem lehetett a gyűlölet helyett aa épitő 
sseretetnek útjait járni. 

A Góbé riportja: 
Szeretettel várunk... Szeretettel jövök... 

László Ipácz plébános — 
inepslyes fogadtatása  és beiktatása. 

Gheorghenl, 1936 jntlna bó. 
(Mankatársnnktól) 

Szabó György  spit-fóisperas  nyugalomba votu-
lásával, aa újonnan választóit László Ignácz  plébános 
fogadtatása  és hivatalon beiktatása ju lus hó 26 án, 
vasárnap ment végbe Qheorghenl-ben, a hagyományos 
ünnepségek között. 

EB a fogadtatás  Igen bensőséges, lelkes ünnep-
ség volt, amit a kathollkus hivők, eggyédobbanó sze-
retete fűtött,  amiben a bizalom ÓB ragaszkodás határo-
zott jeleit láttuk. 

Reggel hat éra. A fénylő  égbolt, mint valami 
sugárkorona ontja áldó melegét, ezen a szép vasár-
napon. As éjszakára elhallgatott metők madarai, már 
javában próbálgatják énekeiket, hogy a természet 
mindezen saépségeit és színpompáját, a harangok 
zúgása tegye még elragadóbbá. 

Gyülekezik a lovasbandérium. 
Székely ünneplőbe, árvalánybajaB kaleppal, mint 

valami jó hírnökök vágtatnak a lovaEok a plébánia 

elé, a gyülekező helyre. Ficánkoló szép lovaikkal feBtől 
képet adnak, Igy hirdetve a város nagy ünnepét. 

Még hét óra Bem volt, amikor a negyvenhat tag-
ból álló lovas csoport, élükön a négyfogatú  kocsival, 
a ,Mo3dópatak"-hoz indultak, ahol az uj plébánost 
kellett várniok. 

0 yan volt minden, mint egy ébredő lelkiismeret... 
élni akarás... ami mintegy átütő érzézként késztette 
az embert e gondolatra: 

„Benedicte  montez st collég  Domino!' 

A találkozás. 
Nyolc óra lehetett, mikor a marosfői  hegylánc 

alján kígyózó szép országúton feltűntek  a László 
Ignácz  és kíséretét hozó gépkocsik. As uj plébánost 
a határnál Dr. László Dezső  egyháztanácsos fogadta 
éa üdvözölte. Maleg, őszinte szavakkal tolmácsolta a 
a gheorghanl-1 ossz kathollkuBság szeretetét és bizal-
mát. Szeretettel várunk — Ismételte — és biztosította 
BB uj főpapot,  a hivők ragasBkodáaáról éB mindazon 
együttműködésről, mellyel könnyűvé tehetik felelőSBég-
terhes, nehéz munkáját. 

László Ignácz  rövid válaszában egész egyénisé-
gét, munkás élete és a jövő akarását csillogtatta. 
Szeretettel jövők — mondotta — megköszönni, meg-
hálálni BBt a nagy aaeretetet és bizalmat, mellyel ma-
gatok közé választva, a gheorghenl-1 plébánia élére 
állítottatok. 

A plébánián. 
A város végén felállított  díszkapunál, a hely-

hatóság képviseletében Sahou v. főjegyző  űdvöaölte 
az uj plebánoBt. 

Innen, az Iskolák, az árvaház, a katholikus egy-
letek és az Ifjúsági  vezetők sorfala  között vonult a 
dis2m?net a plébániáig, ahol az Egyháztanács élén 
Madaras Ágoston egyházgondnok űdvöaölte, aki a 
többek koBött ezeket mondotta: 

„Ea az eklézsia sok vihart, Titárdulást, nyomo-
rúságot és sanyargatást élt át az elmúlt századokban, 
de a jó Iiten megsegített: Főtisztelendő Plébános ur! 
Most midőn átlépi uj otthonának küszöbét, ugy a magam 
mint az összes kathollkus hivők sslvből jövő jó kíván-
ságait tolmácsolom. Adjon a jó Hten öjnek erőt és 
egészséget, hogy egyházunk terhelt sok-sok béketűrés-
sel és derűs lélekkel hordozhassa". 

A díszmenet, Innen fényes  paplkisórettel, a csat-
lakozó városi vezetőséggel, a Magyar Párt, élükön 
Dr. Gyárfás  Elemér  és Dr. Gaál Alajos valamint 
az egyháztanács éa a csiki vendégek a templomhoz 
voEultak, ahol az ajtóban Szabó György  apát-főes-
peres — mintegy apai Bzeretettől áthatva — fogadja 
utódját, a fi  ital plébánost és átadja a templomot. 

László Ignácz  meghatva kősBÖnl meg öreg elődjé-
nek BBerető jóindulatát éB arra kéri, hogy sok évi 
tapasztalatával, BB élet adta éa szerzett tudásával 
őrködjék és legyen segítségére. A templom, az oltár 
és gyóntatószék, ugy mint eddig ÍB, rendelkezésére áll. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 

Érdekességek Topllta-Ciuc község múltjából. 
XXVI. 

„Összevetett kis erők mily' nagy tervet 
klvlhetnek 1..." 

Az inBéges idők megpróbáltatásai közben a toplita-
ciuc-i hivek leikeiben kiérlelődött nemes togsdalom meg-
testesült jelkéde — a Szent Lőrinc kápolna — csak 
aránylag rövid ideig szolgálhatta azt a szent célt, melyre 
a bivek jószándéka állította, mert — az amngy sem nagyon 
szilárd épület — a mozgalmas század folyamán  annyira 
megrongálódott, hogy annak lebontását s ujjal való helyette-
sítését nemcsak az egyházi elöljárók látták feltétlen  szük-
ségesnek, hanem a polgári hatóság is kénytelen volt el-
rendelni. 

Erről és a mai templom építésének körülményeiről a 
azentpéteri „Domus História" 103-ik oldalán a következő 
feljegyzéseket  találjnk: 

Boldog emlékű Mártouffy  József  erd. püspök*) 
I s i 2 március 18-án Galda-de-sns-on kelt leiratában elren-
deli a felcsiki  iőesperesnek, hogy Toplita-Ciuc-ra szálljon 
ki és a paramentumokat, szent edényeket, 2 példányban 
készítendő és mindkét fél  által aláírandó leltár mellett 
vegye át és helyezze magánál letétbe a a romladozó Szent 
Lőrinc kápolnát zárja be és rendeletét, melynél lógva 
megtiltja minden raogu papnak, hogy ott szentmisét végez-

*) Mártonffy  József ,  Erdélynek 1799-ben kineve-
zett róm. kath. püspöke misentea-i (csikmindszenti) szüle-
tésű volt. (Lásd Orbán B. „Székelyföld  Leírása* IL köt 
34-ik old.!) 

zen és a népet bebocsátani merészelje, az ajtón függessze 
ki, mert a politikai hatóság is igy rendelte el. 

Ezen rendelete pedig érvényben marad mindaddig, míg 
a toplita-iak uj templomot nem építenek és a plébánosnak 
járandóságát pontosan meg nem tízetik. 

Ezen atyai szigorral megírt rendelet miatt a „főkóri-
feuBok"  fellázították  a népet s — goromba feliratban  — 
kétszer kérték a kápolna felnyitását 

Végre a második instánciára — 1812 november hó 
29-éről keltezve — a következő választ kapták: 

„Az instánsoknak kérése, melyet még 13-ik apr. írtak 
volt, hozzám érkezett 19-dik 6-bris, melyre azért nem adtam 
mindjárt választ, mert vámom kellett némely engedetlen 
lázító koriteusoknak jobbulását, akik a népet a törvényes 
hatalom ellen felültetni  példájukkal és beszédekkel meré-
szelték. De ezek ellen már a törvény útjához togok és az 
ártatlanabbak, öregek s betegek kedvéért megengedem, hogy 
a kápolna nyittassék fel  és tartassék ottan isteniszolgálat. 

Cluj, 29-a 9-bris 812. 
Mártonffy  m. p., 

erd. püspök". 
Közben a toplita-i ,nagyfejüek"  is jobb belátásra 

tértek éB egy uj templom építésének szükségességét maguk 
is érezvén, arra kötelező ígéretet tettek . . . ; de ennek dacára 
is még 28 hosszú esztendőnek kellett eltelnie addig, amig 
ebből az ígéretből megvalósításba lendülő erős elhatáro-
zás lettl 

Igaz, hogy a templom építés késedelmének egyik leg-
több oka a telek hiány volt, mert a hivek rendelkezésére 
álló belsőségek nem voltak — ilyen célra — elég nagyok. 
Telek nagyobbitásról kellett — tehát — gondoskodni, m. p. 
csere utján. 

A beindított tárgyalások 1840 május 24-én iejeződtek 
ha, mikor is Gidófalvi  I s tvánna l , a grót Korniss 

Zsigmond „urli" „bonorum curator"-jával, a két párceilá-
búl álló, összesen mintegy (> véka férejü  belsőségnek alkal-
mas területek elcserélése iránt a szerződést megkötötték, 
még pedig ugy, bogy azokért Toplita odaadja a .kápolna" 
következő földjeit: 

1. az alsó forduló  .H4tre-menő"-ben ti véka férejét 
a felső  furduló  „Uétre-menő'-ben 3 vékást; 3. a „ Ligát-
feje*  belső végén iévő 2 szekér szénát termő kaszállót. 

A telek-csere-szerződést 1840 október 10-én Kovács 
Miklós erd. püspök hagyta jóvá; melynek birtokában a 
bivek már 1841 február  26-án tartott gyűlésükön felhatal-
mazták Krémer János kőmüveB-pallért. hogy egy 15—Ili 
öl bosszú és megtelelő széles templom tervrajzát éa költség-
vetését készítse el. Az építés munkálatainak vezetésével is 
Krémért bízták meg, aki mellé épitő-főbiztosnak  tekintetes 
Sándor Ferenc toplita-i nemest kérték fel,  biztosokul 
pedig 4 jobbmódu gazdát választottak meg. 

Ugyanakkor a .Kápolna-alap" kamatozásra kiadott 
pénzeinek haladéktalan felhajtását  is kimondották, hogy 
abból a szükséges készpénz kiadásokat fedezhessék,  „mely, 
ha nem lenne elég: a további szükséglet róvassék ki a 
hívőkre" — volt az egyöntetű határozat. 

Az építési anyagokat: követ, téglát, cserepet, fövé-
nyét stb..., összefogott  erővel, közmunka ntján teremtet-
ték elő. 

A szerződést, Krémerrel, 1841 angnsztus hó 29-én 
kötötték meg s annak értelmében a vállalkozó köteles volt 
18-11-ben az alapzatot, 1842 ben a főfalakat,  1843-ban a 
beboltozánt és a tornyot elvégezni és a kész munkát átadni. 

A templom alapkövét — püspöki jóváhagyással — 
l ' u skás Tamás szentpéteri plébános 1841 Bzeptember 
hó 23-án áldotta és szentelte meg. — G. S. — 

(Folyt, köv.) 
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László Ignáoz a szószéken. 
A nagy templomot •> utalásig megtöltött közönség 

mélységes áhítattal nézett a ssissék felé. 
László Ignioi  állott ott, as u) plébános. 
Arca még flatai,  de a férfi  ercével és komoly-

ságával. Ha a kívülről besütő napsugár vibrál aa arcén 
valami fugárzó  fénykör  övesi fejét  és alakját. Van 
valami a lényében, amit sieretettel kell tlsstelnünk. 
Mély pillantású tiszta szemel erőt, bitet éB bizakodást 
csillogtatnak felénk. 

És ml hiszünk ls benne... 
Aa orgona legmélyebb hangján bug, hol sir vagy 

felsikolt,  mig a hivők énekelve, áhítattal lamételik: 
„Jöjj el Sientlélek Isten...' 

Ha Igaz az, bogy vannak fenséges  lehetőségek, 
melyek ott kezdődnek, amikor analizálni sem tudjuk 
semmilyen képletekben, ha vannak érzések, melyek 
szépségét az ébredő napsugárhoz lehet hasonlítani, 
akkor Ilyen és ehbes hasonló érzések élhettek bennünk, 
amikor u] plebánosuakat László Igaáezot  a szószéken 
láttuk. 

Szentmise után, a tisztelgések sora kezdődött, a 
plébánia nagytermében, ahol az egyházak, városi tanács, 
tantestületek, egyházi, lu'turá'la és társadalmi Intéze-
tek, a kereskedői kör, ipartestület, stb. tisztelegtek az 
uj plébános eiőtt. 

Meg kell említsük a görig katbollkusoknak ősz 
főpapját  Boér Arthur kanonokai, akit nemcsak a 
fényes  ünnepségek alkalmával, de mindég és mindenütt 
ott látunk magunk között. Leereszkedő szerénysége, 
fennkölt  gondolkodása éB ember szeretetével minden 
embertársának becsülését váltotta kl. 

Ugyancsak ezt mondhatjuk Szentes Györgyről, a 
reformátusok  fiatal  papjáról is, aki alig egy évi itt 
tartózkodás után Bzlntén nagy népszerűségnek örvend. 
Most 1b, teljes templomi díszében jelent meg, ami jó 
hatással volt. 

A tisztelgések után következett a közös ebéd, 
mely alkalommal több felszólalás  hangzott el. 

A szerenád. 
Este kilenc óra. 
Mi' hűvösebb aa Idő, de tisztább a fenyő  illat. 

Bmtl a caendeB szellő hoz a kápolna (elől. Az Ünnep-
Bég legutolsó száma a szerenád, ami ugy összeállítás-
ban, mint kivitelben szépen Blkerült. 

Vákár  József,  ami aranyszájú örmény papunk 
szép bevezető beszéde után, sorba következtek a Páll 
Veaoel  öreg kántor énekkara, a dalát dák Bálint  Ákos 
vezetéaével, majd a székely fu  .-ós-zenekar, akiknek 
klasszikus szép játéka annyira elbűvölte sz ünnepelt 
László Ignáozot,  hogy magához kérve Molnár  János 
karnagy zeneszerzőt, személyesen fejezte  kl neki kö-
szönetét. 

üz a nap volt a fény,  a tündöklés és a szép... 
Közben egy éjszaka, utána a szürke hétköznapok... 

és előttünk a sok-Bok Bzenvedés jaj... 
Kedves  Plébánosunk!  Bizonyára érzi — hogyne 

érezné — hogy a tiazta lélekkel elgondolt, erős aka-
rattal elhatározott, megvalósítani akaró terveket ma 
már nem szóval, könyörgéssel, de cselekedettel tudjuk 
véghez vinni. Amikor Cslk-népe és a „Calkl Lapok" 
féltő  szeretettel Indították és kisérték uj állomás 
helyére, amikor egy igaz, benső érzésael mondották, 
hogy: latén veled, ml ép oly szeretettel és tiszta 
lélekkel mondjuk, hogy: Isten hozott. 

Adjon a Mindenható ö tnek erői ÓB egészséget 
a sok nehézségek leküzdésére és Bok-Bok türelmet 
az elbírálások éB Itéletekher. Mert hiszen a Nagy-
pénteki gyász éa Oolgota, mely Krlsztua halálától 
kezdődött, még ma Is vannak és ml emberek olyan 
nagyon gyarlók és nyomoru'tak vagyunk. 

Festékestül a gobelinig. 
A ciuci festéken  vagy székely szőnyeg, ahogyan a 

szakemberek nevezik, története részken ismeretes vármegyénk 
lakóssága előtt. Fejlődő és visszaeső körülményeire jövő 
számunkban visszatérünk. Most arra a nem remélt fujlő-
ilésre akarunk rámutatni, melyet — minden ellenkező véle-
mény dacára — hozzáértők elértek ezen a téren. 

Most 11 éve a Pauleni-i származású, jelenleg tíheor-
gheni-ben lakó Gál Ferencné és Nagy Imre festőművészünk 
elhatározták, hogy előre kitűzött célok alapján, a nehézsé-
gek árán összegyűjtött régi anyag és minták felhasználásá-
val, ténylegesen megteremtik a székely házi-szőnyeg-szövést. 

Csendben, de annál öntudatosabb kitartással indult 
meg a munka. Nagy Imre fáradhatatlan  lelkesedéssel vette 
kezébe a művészi irányítást s amint most látható, nem 
leméit eredmények mutatják, kitűnő munkatársát nagyszerűen 
választotta meg. 

Gál Ferencné már szülőfalujában  magába azivta a 
székely népművészet iránti szeretetet. Nagy Imre szakszerű 
irányításával pedig felfedezte  annak minden szépségét és 
enlyos gazdasági jelentőségét. Életcélt látott maga előtt: a 
székely háziipart a szó komolyan vett értelmében népművé-
szetté fejleszteni. 

Minden külső anyagi támogatás nélkül iogott munká-
hoz Gál Ferencné. Az első nehéz kísérleti idők nem csüg-
gesztették ei. A mult hibáiból levont következtetések alapján 
először az addig használt közönséges székely „osztovátát" 
alakította át céljainak megfelelően.  Kiszélesítette a szövő-
széket. Kiküszöbölte az ezzel kapcsolatosan jelentkező s 
már évekkel ezelőtt ott tartott, hogy egyvégben és szélben 
állította elő kísérleti, de az addigiaktól minőségileg és 
isinirnyalatilag egyaránt nagy fejlődést  mutató szőnyegeit, 

C S I K I L A P O K 
E kétségtelenül nagy haladást jelentő oél keresztül-

vitele ntán nem elégedett meg saját maga tovább fejlesz-
tésével. Szorgalmas székely asszonyokból munkás és lelkea 
azövőgárdát nevelt, amely az általa tökéletesített osztovátán 
szövi a ma már minden versenyt álló székely festékest. 

Ez azonban caak az egyik, az elkövetkezendőkhöz 
viszonyítva, halvány terv volt. A mindennapi használatból 
ismert székely szőnyegek régi minta és Bzinezési anyagának 
az időközben tökéletesített vegyi festékek  nyújtotta adott-
ságok feihaaználásával  tökéletes nívóra aikerült emelnie Gál 
Ferencnének testékeseit, hogy aztán nehezebb feladata  meg-
oldására szentelhesse idejét. 

A legtöbb esetben kitűnő hozzáértéssel gyakorolt ön-
reklámot mellőzte. Ehelyett Nagy Imréhez fordult  művészeti 
kérdésekben, aki mély tudásával elindította, irányította s 
végül megoldáshoz vezette szerényen dolgozó munkatársát. 

A célkitűzéseknek megfelelően  képszőnyegszövéssel 
kezdett foglalkozni  Gál Ferencné. Ujabb hosszú évek teltek 
el, mig bebizonyította, hogy a szebbnél-szebb székely var-
rottasok, keramikok, sőt a racul-i Cserey kúria nagy művészi 
értéket képviselő falfestményei  is szőnyegre vihetők. 

Csak az érti meg a nagyszerű feladat  súlyát és szinte 
leküzdhetetlen nehézségeit, aki legalább elméletben loglal-
kozott a kép szönyegszövésbe vitelével. 

Nagy és nehéz volt a feladat.  A székely élniakarás 
egyik nagyszerű kézzel fogható  bizonyítéka, hogy a cél-
kitűzés sikerült. Ma már nem közönséges szőnyeget, hanem 
.székely gobelint" állit elő Gál Ferencné, aki eddigi munkáit 
mind-mind kisérletnek tekinti. 

Hogy ezek a „kísérletek" sikerültek, arról meggyőz 
az a nagyértéket képviselő képgyűjtemény, melyet szőnyeg-
csere utján hozott össze és amelyben képviselve vannak 
világviszonylatban is neveB festőművészek,  mint: Szőnyi, 
Aba-Novák, Nagy Imre, Varga, Barcsai, Hincz stb... Meg-
rendelői közé tartoznak olyan kültöldi szaktekintélyek is, 
mint Tüdős Klára, Ignácz Kóza stb. 

'25—30, köztük bárom képazőnyeget láttunk Gál Fe-
rencnénél. Súlyos értéket képvisel ez az anyag. Minden 
egyes darabhoz szeretet, gond tapad. Látszik, hogy készítő-
jük a lelkét vitte beléjük. Azt a lelket, mely megérti a mai 
nyomorúságos idők szellemét, becsületes munkára tanít, 
mely egyedül biztosithatja ennek a testvér nélkül álló nép-
nek itt a Hargita zord hegyei alatt az életét. 

Kiállításra készült az anyag. A Muresmegyei Föld-
mivesszövetség által augusztus 23—2'J között rendezendő 
„Székely hétre". Büszke lehet ez a vármegye arra, hogy 
szülöttjei ilyen gazdaságilag keláthatatlanul jelentős, művészi 
és anyagi azemszögből egyaránt nagyértékü anyaggal jelent-
keznek. Kézzel foghatóan  bizonyitják: nincs még veszve 
semmi. A kitartó és öntudatos munka mindent rendbe hoz-
hat, csak egész emberek kellenek hozzá. 

Azonban Gál Ferencné s az elért eredmények aUpján 
köréje csoportosuló lelkes munkagárdája nem elégszik meg 
a kiállítással. Nem zárul le a kérdés és sekélyesedik el. 
Uj célok tütik a munkát szeretőket. Ujabb célkitűzés, hogy 
a vármegye különböző, arra alkalmas helyein tanfolyamokat 
randeznek. Gálné fogja  irányítani ezeket is. Szönyegszövésre 
fogják  tanítani a fiatal  elemeket. Kösöbben közös, egysége-
sen irányított munkába vonják be. 

A kiállításra kéBzen álló anyag, elismert szakértői 
vélemények szeriut is, azt igazolja, hogy gazdaságilag je-
lentfis  dolog történt. Pénzt fog  jelenteni a munka. Pénzt, 
melyre annyira rá van utalva ez a megye. 

Mi nagy szeretettel figyeljük  Gál Ferencné nagyértékü 
munkáját. Ellenkező véleménye dacára is fokozott'figyelembe 
fogjuk  részesíteni elért eredményeit. Jelentőségéhez méltóan 
foglalkozunk  a kérdéssel, mert nem egyéni, hanem nagy népi 
érdekeket ölel fel  és segít a megvalósulás felé. 

Következő számunkban ismét visszatérünk a kérdésre. 

Lélekmentés. 
Panaszt tett az ember «z Urnái, bogy milyen 

igazságtalan és részrehajló sz É et. Érdemtelenül emel 
és érdemtelenül sújtja a legtöbbet. N m tapasztaltam 
szólt komolyan az Ur. P dig — akadozott az ember — 
aa mert amig a testi embrreket duian ellátja, addig a 
nemesebb, a lelki embereknek majdhogy Bemmit 
sem ad Nizd c<ak Uram — mutatott a távolban ha-
ladó föld  felé  — a szegények a nélkülözők, a szenve-
dik maidnem mind miod a jobb, a Mkl emberek közül 
valók. De nézd csak innen rzólt at U< — felsób  néző 
pontra emelve az embert — s meglfttod,  hogy éppen 
azért lelkiek. 

Az embernek rz a panasz tevéBe rágjon általá-
nos lett. PanaszkodáSBá fajult.  Tele v?n vele sz egész 
vMág. A panaszkodás és elégedetlenség hc'mpölygó ára-
data mindent eláraszt. Tehetetlenül állunk vele Bzrm-
beo. B sskodáennk, reménykedésünk éB hitünk enyhíti 
csupán valamennyire, kFtssztrófáils  komolyságé. Mintha 
minden ellenünk eBküdölt volna és vesztünkre törne 
o'yan kilátástalan és zsveros a világ tükre. Fantaszti-
kus eszmék, hóbortos, törpe gondolatok világnézeti 
magaslatra emelkrdtek s megszámlálhatatlan milliók 
bomlanak u ána. Diadalmas u jukat klslrtetiea fénybe 
vonja az éjszakába belevilágító vcrÖB láng. A borzai-
mat s a pusztítást mely nyomukban jir betetőzik a 
fÜBtölgó  ti mplom romok, az üszkös oltárok s a népek 
millióinak átka. A kolostorok féltve  őrzött műkincsei 
felbecsülhetetlen  értékel, amiket a pusztuló klasszikus 
világ romjai közül nagy szorgoskodással és Ugy buzgó 
sággal megmentett ennek a telhetetlen vi'ágpusztltó 
Mjlocbnak mind áldozatul esnek. A lultura, az Igaz-
ságosság s emberiesség űrügye alatt mindent vörös-
ezlnüra festenek.  A jobbsorsra érdemes nép, mint a 
juhnyáj a bölcs Bzamarat a tűzbe 1B követi a bomlasztó 
igézetes Igék üresen kongó bombasztjalt harsogó üres 
szofistákat.  Felelőtlen Ígérgetéseikkel a félreveaetett 
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néppel trónra emeltetik magukat, aztán az éhes és 
roogjoi tömeggel mltsem törődnek. 

Elszorul a lelkem s a szivem vérzik, amikor ee 
a félrevezetett  tömeg szennyesen piszkosan elbómpólyög 
mellettem. Látom, hogy a lelkük hogy áhítozik a 
természetfölöttiek  után, a több jog és Igazság uiáu az 
emberiesebb élet u'án s mlrd^rre még reménye Rinca 
mert mindezt úttalan utakon tévelyegve kereei. A rágal-
mak s pletykák végeláthatatlan hadjáratával sz elle-c-
séges tábor megverte a pásztorokat s a nyéj szétszé-
ledt Zlilllk, senyved és pusziul. Miért kenték meg a 
fellazenteléBnél  kezünket krlzmával és olajjal, miért 
lehelték ránk az első áldozatnál a Szentlelket, ha nem 
azért, hogv a reánk bízott nyájnak vezetői, pás-Etem 
legyünk ? Hogy a viharban a lelkeket mentsük a eza-
tadákok fölé  ju ott báránykák után fölszentelt  kezün-
ket klnyujtsuk. A tövisektől és bozótokból az elveszet-
teket az igazakhoz vlsszaédefgeBBÜk.  Minket népünk 
vezéreivé rendelt sz Ur, miért nem akarja ezt mindenki 
megérteni. Miért nem ébrednek a mieink ennek tuda-
tára. Együttesen kenet kézbe minden mellék gondolat 
nélkül egyet gondolva nem többre mennénk ? Ml a 
reánk bízottakkal együtt szenvedünk és vérezünk tipl ó 
munkát akarunk, BZ uszítást szivből utáljuk. Sorsunk-
kal való kiiékü'ést ás reménységet hirdetünk. Ha fele-
lőtlen elemek teszik ezt nagy bozzá nem értéssel és 
boBszantó tájékozatlansággal, miért nem szállítják eze-
ket valódi értékükre ? 

Sok embernek még nem ment a fejébe  az a nagy 
kényelem és jólét, amiben részük van a papoknak. A 
pályaválasztás e'őtt BZ ut mindenki számára ny tv» 
volt. Az Irigykedők miért nem választották ezt a lát 
ssólagosan oly könnyű élethivatást Aztán az a nagy 
papi vagyon, ami már többé-kevésbé c-up4n a mu t 
idők emléke, azokra marad, akik e hivatást választják, 1 ennek megfelelnek.  Birmelylk szörnyen fenyekedő 
ember gyermeke felklizdhetl  magát ezekre a solszor 
Irigyelt magaR állásokba. Az u zitók vagyonára szegény 
jVszavakat puff  ogtató ember aolia Igényt nem tarthat. 
Érdekes hány millió és millió zsirjában fu  dokló ember 
él a világon B hány dőzBÖlő haszontalan és ez sem fáj 
senkinek, de a papok klpzelt jóléte B rongyos ruhája 
az mind n éhenkórásznak éa nap'opónak szívügye lett. 
Németországban van egy ujkelotü Intézmécy. A késón-
hlvatottak társasága A kat. Egyház azok szAméra bozta 
létre ezt az intézményt, akik idősebb korukban kapták 
meg az oltárhoz a meghiváat as Úrtól. Itt képezik 
őket papokká. M ndenesetre megválogatják, megrostál-
ják őket jól. Ai ilyen irigykedő p^pi állásokra áhlto-
zókat előszeretetlel oda u asltjuk. O.t Bz'.vrepssve vár-
nak minden kéBŐn érkezőt. C«k félünk,  hogy a han-
goz utzltók nsm szeretnének közelebbi lamerettségbe 
kerülni a német szúrós tekintetekkel. Itt azonban az 
elevenre tapintottunk. 

Híveinkre jogot tartuik. Erős elhatározi'uik, hoţy 
őkit egy frontba  töm irltjük. É-tsék mag híveink értük 
való aggódi utkit s akik jnmagu'tbnn képtaséget érez-
nek, vegyék ki részüket velünk egyetemben a nagyje-
lentőségű léleVm intés nagy muakájából. E;y régi legen-
dát idézek fel  itt. őirégl tornyokban nem ritkaság 
találni e hasadt harangokat. Évtizedeken kareaztül ott 
porlódnak és patinásodnak elfelejtve.  Aztán jön egy vihar, 
a villám balecsap a tO'O yba. Vihar tombolásban ég-
zangasben ós villám ciattanásban a harang repedést; 
összeolvad. Mint o'dott kéve széthu'lottuik, mint repedt 
harang szivünk dobbinásától szétesünk, ha a világot 
átfogó  égzengéaek össze nem forrasztanak. 

A felkerekedő  vihar elsöpör ha Idejében nem 
látunk a iélekmentéshez. 

P. Oábor Anasztáz. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb és legtartósabb 
kivitelbon a legjutányosabb 
árak mellett eszközöl a 

Vákár üzlet , Mercurea-Ciuc. 

Száraz kőrisfa eladó. 
Cim a kiadóhivatalban 

Tölto-tollak javítását és tisztítását 
vállalja a Vákár-üzlet. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Az angol királyi  ház is képviseltette  magát 

S&ogeorgiul-de  padure-n.  Ju iua hó 26 án a muroz-
megyel Erdőszentgyörgy községben templomot szentelt 
Vásárhelyi Jánoa református  püspök, amelyen az angol 
királyi ház képviseletében részt vett a bueu-esti aigol 
követ IB. Amint Ismeretes Mtry angol anyakirályné 
nagyanyjának Rtaédey K'audiânak a htm vai itt nj ús-
szanak ebben a muresmegyei kis községben. A templom, 
amelynek kriptájában az angol királyné nagyanyja ven 
eltemetve, aa Idők folvamán  megrongálódott s most 
annak renoválására 200 ezer lejt Lü dött Mary királyné. 
Ennek a templomnak szenteiésl ünnepségei zajlottak 
le mult vasárnap az angol követ jelenlétében. 

Az anarchia felé  haladunk.  A Nemzeti Parajt 
párt campu'nngl gyűlésén elkeseredett hangon mond-
tak Ítéletet arról a helyzetről, amelyet a román Ifjúság 
türelmetlensége okos. Aa lakolák gyllkouágra uszlta-
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HorheiT-Schrantz-Clayton-Slinttlevortli Magyar Gréppári Müvet fí.-T.,  Bndapest. 
H. S. C. S Nyersolajtraktorok, „Gazda-Driil" Merltóka-
nalas rendszerű Borvelőgépek, „Viktória-Drill" tolókere-

kes rendszerű sorvetőgépek. 
Egyszerűen és gyorsan kezelhetők I 

Tökéletes munkateljesítmény mindenféle  maggal I 
Felvilágosítással szolgál. DRBACH ADOLF Cin], sir. M e m o r a i M 4. 

nak és nagy részük van abban, hogy leikéss növendé-
kek g)ilkosságo*ra Ragadtatják magokat. Nem lehet 
azt türnl mondta R «îucaru volt munlrsUívl miniszter, 
hogy as országot aa anarchiába zűilesszélr. 

El akarják  ajándékozni  a t&rgu  marosi kultúr-
palotát.  Országszerte megdöbbenéBt váltoH kl a tr.rgu-
murfisi  időkSsi bizottságnak áron lu'buzgÓBága, am 11 vei 
a Táros tulajdonát képerő nagyértékü tulturp\lotát'az 
á'lamnak akarja elajándékozni. Az ajáudéVozáa tervébe 
erőteljesen beleszólt az ottani Magyar P rt IB, «mely 
nagygyűlés keretében ttttokozott az ellen, hogy' a v.ro's 
lakóseágának pénzéből épült vagyont elajándékozhassák. 

A tisztviselő  vagyoni helyzete.  Az nj tiszt-
viselői szabályzat érdekes rendelkezése lesz, hogy 
ezentúl aa állásba lépő tisztviselőnek ób f-daségének 
vagjonáról pontom kimutatást vesznek fel,  hogy a 
vagyon gyarapodását el'enímni íudják. Bizony erre 
naey szűkség van. Mert talán egyetlen ország vagyunk 
a földön,  ahol két-három ezer lejes havi fi.et^Btől 
egyik-másik tisztviselő milliós vagyoco'iat jyüjth^t. 

— Madgearu  rá van készülve  arra, hogy 
elteszik  láb alól.  A timföldről  visszatért Madgearu 
volt Nemzeti Parasztpárti pénzügyminiszter most nyil-
vánosan kijelentette, bogy rákészült arra, hogy a föl-
izgatott szélsőséges elemek a targu-muresi esküjükhöz 
mórten elteszik láb alól. 

A (árgu wuresi kultúrpalota  ujabb botránya. 
Ismét botrány. M-gkezdték a targu-muresi kultúr-
palota gyönyörű előcsarnokában elhelyezett nyolc tör-
ténelmi cim r̂ eltávolítását. Az eltávolítandó címerek 
között van Bithlen Gibor erdélyi fejrdilemoek  Is a 
címere. Bsthlen Gábor volt az, aki a Bibliát lefordít-
tatta román nyelvre. Targu Mures mai vezetőség: ugy 
rójja le most háláját a nagy fej;d*lem  Iránt, hogy 
még a elmerét sem tűri meg. 

A spanyol polgárháború  még mindig felfokozott 
erővel dühöng. A tudósítások borzalmas kegyetlenkedé-
pokról számolnak be. A nagy spanyol testvérharcban 
még nem alatu't kl a helyzet. Nem lehet tudni, hogy 
ki lesz a győztes ebben a pusztító teBtvérgyilkossigban. 

í r ó g é p e k e l a d ó k . Cim a kiadóhivatalban 

ISKOLAI H Í R E K . 
— Felvétel a targu-maresi róm. katholikus 

tanítóképzőbe. A targu muresi rém kath. tanító-
KFpző igazgatósága értesíti az érdeklődőket, hogy az 
intézet az eddigi felső  tagozat milló fokozatosan  az 
nlsó tagozatot ls beállítja Már az 1936—37 tanévben 
megnyílik a képző I, osztálya. Ebbe az osztályba az 
elemi isVola IV. osztályát végzett tanulókat veszünk 
fel.  Kérésekhez melléklendők: Születési anyakönyvi 
kivonat, keresztlevél, Ukolal bizonyítvány, állampolgár-
sági- és oltási bizonyítvány. Jelentkezői tanév elején 
felvételi  vizsgát tesznek román és magyar nyelvből, 
mennyiségtanból, Rimánía történelme és földrajzából, 
az elemi iskolai anvagból. A tanítóképző V. osztályába 
Dedie a gimnázium IV. osztályát végzett ifjskBt  vészük 
fel.  Kérésükhöz a fen'jelz  jtt okmányokat kell csatol-
uiok. Felvételit teppn-k a gimuazium IV. osztályában 
tanult tárgyakból. Felvételi vizsga szeptember 10 én 
kezdődik. Az intézetnek nyilvánossági joga és inter-
cá'usa is van. Felvétel iránti kérések az intézd igaz-
gatóságához pyujtandók be. 

— Felvétel a meroarea-oinoi (oaiksaeredal) róm. kat. 
fögimnáiinmba  éa flneveló  intézetbe. Az őst főgimnázium 
etedetileg Snmuleun létesült a XVII. század közepe Iáián és 
ott virágzott e század elejéig, mlg 1911-ben felépült  a jelen-
logl dts>z?s épület a vele kapcsolatos finevelő  Intézette1. A 
kettős Intézet hatalmié 10 holdas p»rk közepén áll A magyar 
UUDyelvü főgimnázium  állami tanterv szerlct tanít és állami-
lag érvényes bizonyítványokat ad ki. Nyilvánossági joga van 
1482—1931. szám 

A főglm  áztnmmal kaposolatcs nevelőintézet mtntrgy 
200 bennl.kó növendék befogadására  alkalmas, felszerelése 
leljesen modern. A növendékek osaládlas nevelésben részesül-
nek. Minden lépésről számot kell adnlok, zsebpénzüket az In-
tézeti felügyelő  tanárok kezelik, tanulásokat ellenőrzik, vallá-
sos erkölcsi nevelésükről a legintenzívebben gondoskodnak. 
Az intézetnek saját orvosa van, aki díjtalanul kezeli a bete-
geket, orak a gyógyszer számla terheli a szülőket. A bennlakó 
növeedékek mérsékelt díjért teljes ellátást kapnak, kivéve a 
mosást (erről mindenki maga gondoskodik ) 

Beiratkozás a főgimnáziumba  általában aagUBZtns 25-től 
szeptember hó 1-lg. Azok részére, akiknek valami vizsgájuk 
van (javító, felvételi  stb.) a v'asgák ntán. Előzetes jelentkezés 
az iDtézetbe (az internátusba ls) az egész nyár folyamán.)  A 
főgimnázium  olme: Direcţiunea Liceului Rom. Cat., M-Clno. 

A javító vliega ideje szeptember hó 1—5. Az V.-ik osz-
lályba felvételt  vizsga (examen de admlteie In clas» VI.) 
szeptember hó 12 és az I. oazt felvételi  vizsga szeptember 3. 
Utóbbinak tárgyal: romín, magyar és számtan (az elemi IV. 
oszt. anyagából irái, olvasás, elemi nyelvtani Ismeretek és 
1 - 2 könnyebb számt nl példa m^poldása) A vizsga dija 100 
lej — Az őszi érettségi vizsga kezdete sz ptember 20, kérés 
és egyéb okmányok legkéBŐbb angasztus 25-ig bealandók. 

Az I. osztályba iratkozó, vagy más Intézetből jövő tanu-
lónak a beírás alkalmával a felvételi  kéréshez, (melyre nyom-
tatvány az igazgatói irodában kapható, csak 8 lej okmány és 
1 lej repülő bélyeg kell hozzá) mellékein' ök k«ll: 1. elemi 
iskola! Igazolványt (v»gy előző osztály hltelesiftt  anyakönyvi 
lapmásolatát). 2. Születési bizonyítványt (extras de ne ş tere). 
3. Keresztlevelet, 4. Ujraoltást bizonyítványt. 5. Állampolgár-
sági bizonyítványt. Idegen hangzása osaládneveknél egy köz-
ségi Igazolvány Is szükséges arról, hogy a szülők magyar 
anyanyelTüekn°k vallják magukat. Ez a nyi'atkozat az elöl-
járóság előtt írandó alá 2 tana jelenlétében és láttamozandó 
vele. Idegen anyanyelvűek éa Izraelita tanalók osak miniszteri 
engedéllyel Írhatók be. A kérést eziránt legkésőbb augusztus 
25-ig kell beadni. 

Az I. oBztályba a beírás1, tan- és fenntartói  dl) összege 
együtt kb. 2 620 lej. A II —VIII. osztályban kb. 4.130 lej. Az 
internátaBban az évi dlj 6000 lej, mely összeg havi előleges 
részletekben ls fizethető  Bevonulás az internátusba szeptem-
ber 14-ig este. Fzeptember 15 én „Venl Sanote" és 16-án ren-
des előadás. Bővebb felvilágosítást  esetleg tájékoztatót válasz-
bélyeg el'enében ad az Intézet igazgatósága. 

PAPP JÁNOS, főgimn  lgaagató. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Papi lelkigyakorlatok Julius hó 27--31 lg 

voltak a szokásos papi leik igy atrorlatok a halybelt róm. 
kath. főgimnáziumban  A szokatlanul meleg időjárás 
ellenére is szép számmal jelent meg a pep-ég. A l 'lkl 
gyakorlatokon részt veit N^gym l̂tósíign ét Fö.ü-'zíe'en-
dó Dr. Vorlucbn:r Adolf  Begídpüi-pök u- ií a b-teg 
Majlátb püspök ur szel emében vezetti» azotat. A rzont-
beszédíket Főtisztelendő P. Im^cs Károly vol Bzout 
Ferefc  rendi iartomáuyfőnKk  ur tartotta. Yilóságos 
lélekUdulós napjai voltak a lelkigyatorlatok nt pjal. A 
lelki felüdülos  ós erősödés, amikkel e napok járnak, 
nemcsak a papság javára szo'gálnak, hAnera a bivekt-ire 
íb, akiknek körébe a lelkigyakorlat áldásaival és fel-
fokozott  buzgalmával tér vissza a p<<psá-. A lelki^ya-
korlatozó papság anyagi ellátását Dr. Csipnk Lijos 
kanosok, fiievelóintézetl  igazgató látta el szokott uri 
vendégszeretetével 

— Doktorrá avatás. Nhsl Struhl Mór Igazgató 
Iván fiát,  a római tudományegyetemen, az orvostudo-
mányok doktorává avatták. 

— Kiírták augusztus 12-re a oiuovárme-
gyei mezőgazdasági kamarai választtat. Ciuc-
vármegye törvényszéki elnöke 1936 augusztus 12 re 
kiírta a mezőgazdasági kamarai választásokat. A vár-
megyét egyetlen szavazási körzetre osztották Mercurea-
Ciuc körponttal és itt fog  szavazni minden közBége a 
mnevénck. A választáson mindazok szavaznak, akik 
1934 ju'ius hsvában bevá'aSLtAttalr a m zőgazdaüági 
vezeiőíégF.kbo, v.ilamlnt a megfilelfi  végzettséggel biró 
gazdék. A választási igazolván} ok 1936 augusziu* 4 tő' 
kezdfdőleg  n«Donként d '̂után 3—6 ig átvehutők a 
Törvényszék 38 as szobájában, valamint a szavazás 
napján a Fzavazás! helyiségben. A mezőgazdasági ka-
mara vezetőnégének összeállítására pártközi megegye-
zés készül s Igy valószínű nem kerül sor a választásra. 
Természetesen nem szabad sok közé legyen a poliil 
kának ehez a teljesen mezóg^rdiságl jelentőségű ese-
ményhez, amely inkább szakembereket igényel azokra 
a he.'ynkre, a hooca^ ennek a vármegyének mezőgaz-
daságát, állattenyésztését kell szo'irálnl. Erre pedig 
csak az elméleti és gyakorlati gaíd* lehet egyedül 
elhivatott. Ezan az alapon bizonyára meg lehet találni 
a békés megoldásnak a lehetőségeit, bogy ne kerü'jön 
sor egy költséges választásnak a msg^jtésére. 
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« Küküllőmenti B O R S 
H literenkint 10 lej h á z h o z 
H a Zöldfánál,  Mercurea Oiuc ban. H 
H  1 - 8 * 

* * * * * * * * * 
— Uegkezdődik a Hargita fürdő  rendezése 

Cic»u község elhatározta, bogy auţusatUB 4 én bérbe-
adja Hargita-fürdő  rondszéBi és parcellázási munkála-
tait. Örömmíl vesszük ezt a hírt, amely kezdetét je-
lenti annak a fürdóf.-jlesztási  mu lkának, amelyet mc-g-
érd'-mal ez a világhírnévre Bzámottartható nagyszerű 
gyógyhelyünk. A parcellázási munkálatok befojezése 
után magánosok is vásárolhatnak vilinhelyeket, amely 
csak fokozni  fogja  az építési kedvet. A község nagyon 
bölcsen hntárofott,  amikor a fürdő  kapuit megnyitja a 
vállalkozási kedv előtt ós lehetőséget nyújt arra, hagy 
minél többen vé^legtsen odakössék msguket bz örök-
szép H irgitánkhoz. Nam 1»bz ebből kára senkinek. — 
Meglátják, majd az aggodalmaskodók ls, hogy minden 
parcért kár volt, amellyel elgáncsolták ezldeig is eay 
egészséges fürd'.fejlceztési  tervezetnek a valór&váltását. 

— Legyünk irgalmasok egymás iránt. Az 
ember szörnyű sok kellemetlenséget tud okozni egymás 
nak. Jól neveltség dolga, bogy a mindennapi életben 
legalább igyekozzünk a minimálisra letompítani azokat 
* lehetósegfket,  amelyekkel embertársainknak az id }g-
rerd zerét strapálai lehet. Páldákkal ls szolgálunk. A 
rádió hallgatása nyitott ablak mellett teBzem fel  egy 
egész szomszédságnak a kipusztítására alkalmas öldöklő 
szerszám. Tapintatos ember tehát a rádiót magának és 
nem az nccántk használja. — Vagy vegyük a Luiyát. 
Az ember jó barátnak tartja ezt a drága, kedves álla-
tot. SemmieBetre sem azért, hogy belőlük kettőt-hár-
mat a Bzomazéd orra alá megkössön és a szerencsétlen 
megkötött állatnak állandó ugatásával klnozásával meg-
keseritBe a szomszédjának egész életét. Folytathatnánk 
további példákkal. Hiszen a kellemetlenkedő embertí-
pus kifogyhatatlan  abban a leleményességben, amint az 
egéss állatvilágot beállítja a másiknak a bosszantására. 
Dí maradjunk csak as általános keretek közölt és 
mindenkinek bízzuk lelkiismeretére, Intelligenciájára 
annak eldöntését, hogy a saját életét ugy rendezze be, 
hogy az a másiknak a nyugalmát ne tegye tönkre. 

— Feljelentés életveszélyes fenyegetés 
miatt. Crăciun Nieolaa clujáBi gazda feljelentést  tett 
Crac'un Petre éB Pavel odavaló gazdák ellen, akik egy 
darab föld  miatt életvessélyesen megfenyegették.  As 
ügyészség megindította sllenűk as elj&ráat. 

— As uj lisst-reglssterek vesetése. A pénzügyigaz-
gatóság közli, hogy a lisztkereskedők, malomtalajdonosok, 
pékek, cukrászdák, kenyérsütők és oséplőgéptulajdonosok a 
regiszterek felfektetését  augusztus hó 5-lg eszközölhetik, mert 
a határidőt fenti  napig meghosszabbította. A sulyoB bünteté-
sek elkerülése végett tehát ajánlatos, hogy az érdekeltek sze-
rezzék be az előirt reglsz'ereket és azokat a pénzügyigazgató-
ságnál láttamoztaasák. Az összes láttamozási záradékkal ellá-
tott regiszterek, számlák, liszt-bonok és rséplőgéptnlajdono-
soknak buza nyilvántartási füzetek  a legjntányosabb árban 
beszerezhetők a Vákár könyvkereskedésben, Meronrea-Cino-ban. 

— A bevetett buza-terület éa termés beje-
lentess. A „Monitorul Oflicial"  1936 julius hó 2-áu 
kelt 151-ik Bzámában a fó  dmlvelésligyl Minisztérium 
.'gy rendelkezést adóit ki. E rendelkezés 6 ik fejezet 
19 ik pontja értelmében az összes buza termelők köte-
lesek a vetés megtörténte után Bzámitsndó 10 napi 
határidő alatt a tulajdonukban kezelt buza művelési 
területet bejelenteni, községekben a jegyzőhöz, váro-
sokban pedig a polgármesteri hivatal titkárságánál. E 
bejelentést akkor ls kötelesek megtenni, ha az általuk 
búzával bevetet területet haszonbérbe bírják. Kötelesek 
továbbá a cséplés után 7 szabad nap alatt (vaBárnap 
nem Bzáml') bejelenteni azt is, hogy mennyi búzát 
nyertek a termésből. Bejelentendő tehát 7 napon belül 
a termett mennyiség ls, amint a gazda a cséplést el-
végezte. 

— Polgármester ur. Városunknak egyik leg-
forgalmasabb  terén valaki egy román-magyar SBÖvegü 
táblát helyezett el. A magyar szöveg helyesírása meg-
botránkoztató. tízégyené'e válna egy első elemistának. 
Hatek óta kérjük a várost távolítsa el onnan ezt a 
városi jelleget megcsúfoló  szörnyűséget. Nem akarják. 
Engedelmet kérünk egy város, ha számot akar tartani 
arra, hogy városnak nézzék, akkor egy pillanatig sem 
szabad megtűrni éppen nyilvános helyeken az ilyen 
dolgokat. 

— Botár Vilmos pénzügyi tisztviselő eskü-
vője napjín hirtelen meghalt. Julius hó 31-ón 
reggel megdöbbentő hlr szágu dott végig a városon. 
A regge'i órákb&n össetsitt és pillanatok alatt meghalt 
Botár Vilmos a pénzügy igazgatóság 34 éves főpénztá-
rosa. Botár Vilmos még csütörtökön délelőtt rendes 
hivatalos tevékenységét elvégezte és délután tartotta 
meg esküvőjét Gál Ltnke toplica-clucl urleánnyal. Az 
esküvő alatt sem pedig azután semmi jele nem látszott 
a különben életerős, atlóta termetű egészséges fiatal 
emberen annak, hogy a halál ott leselkedik életének e 
legszebb lépése körül. Az OBtüvő utáni reggelen felkelt, 
hirtelen szivéhez kapott és anélkül, hogy egy Bzót ia 
szólhatott volna pillanatok alatt halott volt. A meg-
döbbentő tragédia mindenfelé  mélységes részvétet vál-
tót kl, ahol ismerték ezt a talpig becsületes tisztvise-
lőt. Â'tfţiânos  részvét éa együttérzés nyilvánul meg a 
fiatal  BBSEony Iránt, aki ilyen tragikus körülmények 
között özvegyen marsdt. — Botár Vilmos haláláról a 
pénzűgyigazgatóság tisztviselői kara külön gyászjelen-
tést adott ki, úgyszintén a család ls. A hirtelen eihalt 
Botár Vilmost augusztus bó 2 án délután 6 órakor 
helyezik örök nyugalomra a toplltrciucl temetőbe. 

— Milyen okmányokat kell mellékelniök 
a kérésükhöz azoknak a rokkantaknak, özvegyeknek 
és árváknak, akik valamilyen állást akarnak elnyerni. 
Azok a hnd'rokkantak, azoknak gyermekei, hadiözve-
gyek és badiárvák. akik a törvény szerint valamilyen 
állást, vagy munkahelyet akarnak betölteni, bélyegzet-
ten kérvényeiket be kell nyújtsák a vármegyei í. O. V. 
hivatalokhoz, A kérvényekhez a hadirokkantaknak mellé-
kelniök kell a felülvizsgálati  bizonyítványt és a nyug-
díj megállapításról egy hitelesített másolatot. Rikkant 
tiszteknek a pénzügylgazgatóságtól bizonyítványt, amely 
Igazo'ja, hogy hsdinyuirdljas, milyen rangban ób mennyi 
a n\ ujd j összege. 2. Közeégi bizonyítvány láttamozva 
a percepţia által, amely igatolja a családi és vagyoni 
helyzetet. A bizonyítványban fel  kell tüntetn*, hogy 
kapott-e a kisajátítás során földet  s abból meg tud-e 
élni, van-9 foglalkozása  stb. 3. Iskolai bizonyítvány, 
vagy má<* ip iri végzettség igazolása. 4 Erkölcsi blzo-
nyitváuy láttamozva a rendőrség által. Hidlárváknak 
mellókelui kell a kérvényhez a tltlut, a születési bizo-
nyítványt, községi bizonyítványt láttamozva a percepţia 
által, amely a családi és vagyoni helyzetet Igazolja, 
Iskolai bizonyítvány, katonai szolgálati bízoeyitvány és 
erkölcsi bizonyítvány a rendőrség által láttamozva. A 
hadirokkantak gyermekei ba apjuk 60%> os rokkant 
ugyanazokat az okmányokat kell mellékeljék, mint a 
hadiárvák. Hadiözvegyeknek a kéréshez mellékelni 
kell a tltluról egy másolatot, tlBzti özvegyeknél a pénz-
űgyigazgatóság Igazolványát, községi bizonyítványt a 
vagyoni helyzetről láttamozva a percepţia által, iskolai 
bizonyítványt, vagy Ipari végzettségről szóló igazolványt 
és erkölcsi bizonyítványt a rendőrség által láttamozva. 

— Mérgezés gyanúja. B^rey Krisztina arma-
senl kereskedj néhány héttel ezelőtt meghalt. Teme-
tése után pár nap mulvB suttogni kezdett a falu,  hogy 
nem természetes halállal halt meg, hanem megmér-
gezték. A csendőrséghez névtelen feljelentés  is érkezett, 
amely felhívta  a figyelmet  erre a bűntényre. Az ügyész-
ség B feljelentés  alapján asonnal elrendelte a holttest 
klhantolását és boncolását. A hulla gyomorrtoselt el-
küldték a bucureşti vegyvizsgáló állomásnak. 
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Ismét horooljék a vármegye hadinyngdlja-
salt. A világháború életben maradt áldozatainak ssör-
nyQ sors Jutott osztályrészül. A hadirokkantak, özve 
gyek és árvák a dicsőséges emberpusstltás és tőmeg-
gyllkolás után minden államban, mint költségvetési 
teher maradtak vissza. Kezdetben még volt tisztelet a 
háborús áldozat Iránt. Anyagi javakban még soha sem 
történt gondoskodás azokról a szerencsétlenekről, akik 
nek testi épségüket rabolta el a bábom, vagy a család 
fenntartójától  fosztotta  meg. Pótolták mindezt azzal, 
bogy divatossá tették a háborús áldozatot. Hivatalosan 
tisztelni kellett a csonkát, a vakot és mindenkit, aki a 
hazáért odaadta valamelyik testrészét. Nem sok Idő 
kellett ahoz, hogy az emberek megunják ezt a fajta 
komédiát is. Ma már tanul vagyunk annak, hogy a 
valamikor hősi áldozat értékében az úgynevezett „nyo-
morékéig* megbélyegzett ÓB szégyelnivaló helyzetére 
devalválódott. 

Miután azt hihette minden 
báborus nyugdíjas, hogy bu» év alatt tökéletesen meg-
bisonyoaodhatott mindenki, akiben sziv van arról, boj> 
az amputált testrészek nem nőttek újra, hogy a hősi-
halált balt férjek  nem támadtak fel,  moBt iBmét irato-
kat vizsgálnak. A vármegye egész területéről berende-
lik az ÖBBZOB hadirokkantakat és özvegyeket csak azért, 
hogy lejegyezzék aa igazoló Irataiknak a számát. Egy 
özvegy havi nyugdija 30—60 Laj, egy rokkant nyug-
dija 30-tól—160 L»jlg, amelyet még ebben az évben 
caak egy negyedévre kapott meg. Erre az utazásra 
most elkölti egész negyedévi nyugdját. Eiben a meleg-
ben végtagok nélkül Ide kell mászni a községektől 
csak azért, hogy lejegyezzenek egy számot. Hát mind 
est nem tudjB megcsinálni a jegyző. Ilyen semmisége-
kért csonka embereknek Bzázait utaztatják és hurcol-
ják. Hát hol van itt a sziv éa főleg  hol vannak azok 
a bivataloa közbelépések, amelyeknek kötelessége volns 
eljárni, hogy ilyen embertelenségek ne történjenek. 

— Ládaa Sándor: Negyedsaer férjnél.  Nádas Sándor, 
a pesti aszfalt,  a redakoló, a kávéház páratlan népszerüségü 
Írója, kfitetbe  gyűjtötte legújabb novelláit. Negyedszer férjnél: 
ezt a oimet viseli a könyv, amely bizonyosan remek oseme-
géje lesz Nádas nagyszámn oh asótáborának. A tarka pesti 
életnek egy-egy megkapó pillanatfelvétele,  érdekes sz nfoltja 
minden egyea novella ebben a kötetben, amelynek őszinte 
nagy sikert jósolhattuk. Nádas Sándor: Negyedszer férjnél  o 
kötete moat jelent meg ÍZ Athenaeam novellaaorozatában. — 
53 Lej minden könyvkereskedésben, vagy Lepagenál Claj. 
Kéije az Athenaeam újdonságok teljea jegyzékét Clnj. 

— Meghalt a mérges növénytől. R metea 
községbell Portig E-zsI másféléves  gyermek valamilyen 
mérges növényt megevett, amelytől kínos szenvedés-
után meghalt. 

— Jonathan Latlmer: Gyilkosság a tébolydában. 
Előkelő és drága Ideggyógyintézet, dasgaad&g öreg hölgy 
detektívek az örültek-háza ápoltjai között — ebben a környe-
zetben játszódik Jonathan Latlmer, a kitűnő angol detektlv-
regényiró szenzáolós bűnügyi regénye, amely most jelent meg 
magyar nyelven. Halmozódó rejtélyek és egymást nyomon-
követó izgalmas fordulatok  teszik oly érdekessé ezt a könyvet, 
hogy szinte lehetetlen egyhazamban végig nem olvasni. Rég 
nem olvastunk Ilyen izgalmas, mulatságos és jól megirt detek-
tív regényt, Jonathan Latlmer : Gyilkosság a tébolydában olmtl 
kötete most jelent meg az Atheneaum népszerll detektívregény 
sorozatában. Ara 33 Lej. minden könyvkereskedőiben, vagy 
Lepagenál Claj. Kérje a pompás sorozat és egyéb nj könyvek 
jegyzékét Lepagetól Claj. 

— A turisztika hivatal flgyelmebe.  A most 
létesített turisztikai hivatalokra különösen ebben a 
vármegyében rendkívül fontos  BzerepVőrháruV Fürdőink, 
természeti kincseink okos kihasználása terén megbe-
csülhetetlen szolgálatokat és kezdeményezéseket tehet. 
Felhívjuk a figyelmét  például arra. hogy az oltm=lléki 
fürdőink  részben értéktelenné válnak a legyek és 
és szúnyogok óriási tömege miatt. Milyen könnyen le-
hetne segíteni ezeken, ha a községeket arra kötelezné 
a hivatal, hogy az olti füzeseket  és nádatokat legalább 
a fürdők  körzetében ősszel felgyújtsák  és elpusztítsák 
ezakoak a kellemetlen élőadiekoek a főfészkét. 

— Vioki Baum: Qrand Hotel. Vieki Banm : Orand 
Hotel cim a regénye a klvá'ó lrónö legszebb és legemlékezete-
sebb sikerű alkotása. Akik első megjelenéskor olvastak, felejt-
hetetlen, élményszerű emlékeket őrzünk Berlinnek, a világvá-
ros fa-caa,  traglkas és komikas figirálnuk,  a nagyszállónak 
nrril a sajátosan megható és mulatságos hőskölternényé ál 
Vickl Biaui ezzel a regényével bizonyította bs, milyen fölé-
nyeaen Ismeri az emberi lelket; de ő is ember: csúfondárosan 
mosolyog minden hiu és hiábavaló erőfeszítésen  ée szánakozva 
nézi a botladozásokat, vagy elbukásokat Izgalmas és mara-
dandóan érdekea könyv a Grand Hotel s ezért csak lnlyeselni 
lehet, hogy az Athemanm most 2 pengős sorozatában aj-a 
kiadta a iég^n elfogyott  kötetet s ezzel íz olvasók legszéle-
sebb rétegei számára is hozzáférhetivé  tţtte A 300 lapos vas-
kos kötet szép kiállításban kartonálva 53 Lej, minden könyv-
kereskedésben, vagy Lepagenál Claj. Kér-je a teljes sorozat él 
az Atheaaenm újdonságok Ingyen jegyzékét. 

— Rövidhírek. Ridaly Jutos joseni lakós fel-
akasztotta magát. 

— Fajir Jiuos joseni 70 iveajuhpAsz ort a .köves-
völgy* navü erdórésien holtan találták. 

— Mayer János njuj. tanár elvállalja tanulók-
nak szakszerű előkészítését javító-óa (elvételi vizsgára. 

— Mórloa Zsigmond: Bab oroaalán. Mórloz Zsigmond 
nemosak a paraszti életnek és a kisvárosnak virtaóz Írója, 
hanem Budapestnek ls mpglepően jó Ismerője Csodálatos gaz-
dagaággal éa Igazsággal bontakozik ki nj könyvében is az a 
polgári élet, amely a bérházak között tenyéailk s hajtja hol 
napfénytelenül  sápadt leveleit, hol bűnösen baja virágait A 
„Hab oroszlán" egy vidékről szakadt, de a pesti életbe gyöke-
rezett házaspár dramalan izgalmas regénye, ahogyan a test és 
vér rabaágából lassan átöregednek a lelki béke oaendjébe. — 
Pompái liót munka s amellett pompás olvasmány is Mórlnoz 
aj regénye, amely az Athenaeam 2 pengős sorozatában most 
jelent meg. 320 lap, szokott szép kiállításban, kartonálva 53 
lej, minden könyvkereskedésben, vagy Lepagenál Cluj. Kérje 
ez Athena;um újdonságok teljea jegyzékét. 

Tanuló leányt felvesz  Venczelné nói-
kalap-szalonja, M.-Oiuc. 

— Igáaságtalannl vádolták. Még a mult télen 
történt, hogy Suteu lildor tuinadl állami iBkola Igaz-
gató ablakait Ismeretlen tettesek beverték. As igazgató 
gyanúja Sántha Péter, Sintha Albert és Pál Ferenc 
legényekre Irán jut, aVlk ellen feljelentést  la tett. Az 
ügy most került tárgyalásra a helybeli járásbíróság 
előtt, amely blzo-yilékok hiányában felmentette  az 
összeB vádlottakat. A meghurcolt emberek most rágal-
mazás miatt feljelentették  Suteu igazgatót, aki Igaz-
ságtalanul annyi kellemetlenséget okozott nekik. 

Pékek-
Oakrászok-
Kenyér-sütődék-
Malomtulajdonosok-
K e r e s k e d ő k n e k 

Nyilvántartási füzetek 
az újonnan életbelé-
pett törvénynek meg-
felelően,  olosó áron 

k a p h a t ó k 

VAKÁR könyvkereskeflésötísn,  MERCURE4-C1UC. 
Liszt bonok, 
Számla-könyvek, 
állandóan raktáron. 

— Mérgezési tünetek között meghalt. Ta 
más József  43 éves ghlmesi gazda mérgezési tünetek 
között meghalt. Az ügyészség elrendelte a boncolást. 

— Ismét halálos áldozata van a bioskanak. 
Balázs János jacobeni 21 évra legényt R du'y Jiho* 
impari legény bicskával ugy megszúrta, hogy a hely-
színen kiszenvedett. 

— Baleset. Bodó Márton aandomlnlcl munkást 
súlyos baleBettel beszállították a helybeli közkórházbs. 

ÉRTESITES! | 
Tisztelettel értesítjük városunk 
és vidéke borfogyasz.ó  közönsé- j|j$ 
gét, hogy s került a termelőktől g ţ 
egy t:sztán kezelt kükUllőmentl ^ 

FAJBOR-LERAKATOT g 
biaományban létesíteni, ahol 
viszonteladóknak, esküvökre, 
társaskirándulóknak már 5 lltsr 
vételnél 10 l e j tő l felfelé  jó 
zimatu kükUllőmentl borokkal 
á'lanka közönség szolgálatára. 

V Á R O S I V E N D É G L Ő 
Merourea-Ciuo—Csíkszereda, 
I 3 Duoa-uooa 51. szám alatt. 

Ugyanott használt, de jó álla-
potban levő b o r o a h o r d ó k 
megvétetnek. 1—13 
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Eladó egy komplett tg' hálószoba beren-
dezés. Oim a kiadóhivatalban. 

Prefectura  Judeţului Ciuc. 
Serviciul Administraţiei Generale. 

Nr. 7398-1936. 
Mercurea-Ciuc, la 31 Iulie 1936. 
Publicaţie. 

Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că în ziua 
de 5 Septemvrie 1936, ora 11 a. m., se va ţine lici-
taţie publică cu oferle  scrise şi sigilate, în sala mică 
de şedinţă a Prefeclurei  jud. Ciuc, penlru darea în 
antrepriză a lucrărilor de construire a localului Preturei 
Gheorgheni, în valoare de Lei 1,037.249,— conform 
devizului. 

Licitaţia se va ţine in conformitate  cu art. 88 —110 
inclusiv din L. C. P., Reg. de funcţionare  al O. C. L„ 
şi normele generale publicate în «Monitorul Oficial" 
No. 127—1931. 

In anul 1936 se va executa lucrările numai până 
punerea sub acoperiş a edificiului,  rămânând a se con-
tinua lucrările la o dată, ce se va fixa  de delegaţia 
jud. şi comunica antreprenorului până la 1 Iunie 1937. 
Judeţul însă îşi rezervă dreptul, a renunţa la conti-
nuarea lucrărilor, până ce va crede de cuviinţă. 

Toate persoanele, cari vor lua parte la licitaţie 
vor depune pe lângă ofertă  şi o garanţie de 5", o din 
valoarea devizului, iar ofertele  se vor face  numai în 
conformitate  cu caietul de sarcini, care poată fi  văzut 
în fiecare  zi de lucru între orele de serviciu la această 
Prefectură. 

Garanţiile provizorii nu se vor primi, decât în 
recepisele Casei de depuneri şi Consemnaţiuni sau 
Administraţiilor financiare. 

p. Prefecl, 
Dr. A. OŢETEA. 

Şeful  Serviciului Adm., 
I. MOLNAR. 

- TG.-MUREŞI KERESKEDELMI éa IPARKAMARA 
KÖZLEMENYE. A Tg.-Mureel Ipari Kiállítás Rendező Bizott-
sága tudomátára hozza az érdekelteknek, hogy a kiállítás folyó 
évi azeptember hó 6—15-'g a Knltu.palota "ermelben lesz 
megtartva. A rendező bizottság olyan díszes helyet biztosított 
a kiállítás oéljalra, amilyen még nem volt, hiszen a termek 
maguk, valamint a folyósók  Is valóságOB látványosságok, ez 
ls egyik oka, hogy a tg.-mnreşl Iparosok tömegeaen jelentkez-
tek, de mert a bizottság fontosnak  tartja, hogy a Tg.-Mureţl 
Keresked Imi és Iparkamara körletébe tartozó összes Iparosok 
e kiállításon képvls-lve legyenek. Ismételten, tzuttal utoljára 
felhívja  vidéki szaktársalt, hogy a kiállításon való részvételü-
ket a Kereskedelmi és Iparkamara titkári hivatalához sürgő-
sen jelentsék be. A vidéklek részére a jelentkezési határidőt 
augusztus 15-éig tolta kl — a fenntl  okból — azonban e határ-
Idő leteltével a részükre fenntartott  helyeket tovább nem biz-
tosítja, azokat a jelentkezések sorrendjében bárkinek kiutalja. 
A Tg.-Mnreşi Kereskedelmi és Iparkamara körletére korláto-
zott kiállítás országos látogatottságnak fog  örvendeni, mert 
ekkor lesznek a „Luna Tg.-MureQilni' legmozgalmasabb nap-
jai, Igy a Romániai Városok kongreizasa ls. 

- AVIS Ragâm pe membrii SooietaţU Vânătorilor de 
a aoh t> taxa soadentft  de Lel 1200— pe o jumZtate an la 
oasslerla, oa s& nu üm siliţi a aplica dispoz'ţiun'le statutelor. 

Dl-ecţlunea. 
- FELHÍVÁS A VADÁSZTÁRSASÁG TAGJAIHOZ' 

Ké jük a Vadásztársaság tagjait, hogy félévi  tagsági dijukat 
Lej 1200.— pénztárunknál lefizetni  szíveskedjenek, hogy ne 
legyünk kénytelenek alapszabály szerint eljárni. Igazgatóság. 

— ElveBatettem Merourea-Ciuoban egy bőr pénztároát, 
egy Czlgle Grlgore névre szóló személyazonossági Igazolvány, 
2 darab kitöltetlen váltóval és elszámolásokkal, kérem a becsü-
letes begtalálót hogy szolgáltassa bst a Vákár könyvkereske-
désbe, tekintve, hogy másra értékkel nem blr és nagy juta-
lomban fog  iészebiilnl, C z i g i e . 

Keresek egy bútorozott szobát konyhá-
val. Cim a kiadóhivatalban. 

• x j o ö ^ J O C x x a o a o a o o o K X B 

S M O D E L L K A L A P O K 2 
tlz naponként nj formák  olosó 
árba*, Ea«s-t«lcUa.tla.«tólK ^ 

VENCZEL TANÁRNÉNÁL X 
Cgyanott készülnék minden-
nemű női kalapok elsőrendű 
anyag hozzáadásával. Knlapek 

! átalakítása a legrövidebb Idő alatt. 
! Mercurea-Ciuc, I. C. Britlanu (Glxnaá-

•iiwi)-uoo& ill . az., a Sörház közelében. 

i «̂ XK̂ OlOíOCCOĈ OtOKXXxi Eladó belsóseg Oiucani-ban a volt állami 
csemetekert. Cim Fodor Pal, Sumuleu. 

$ Férfi  szövetek, posztók I $ 
( Scherg és Zimmermann 4 M 

gyártmányod, gyári larakati árakban, I 
^ nálam beszerezhető, úgyszintén béllés ^ 

I áruk is. — Siivea pártfogást  kér: • 

Karácsony János, Mercurea-Ciuc. I 
Egy fényezett  diófa  ebédlő-asztal eladó 

Cim a kiadóhivatalban. 

HlfflfflfflffllHffllfflfflffilííí  ffl  HfflSBfflíMüfflB 
m É p í t k e z é s e k h e z m 
1 j ó m i n ő s é g ű m e s z e t 1 
E bármiiyen mennyiségben, k»d-
E veíő feltételek  mellett sz ^ 

y az építkezés helyére szállítunk. ~ 
El Megkeresésre ajánlattal szolgálunk. 

VICTORIA 
Általános Gazdasági Szövetkezet mészQzeme, 

S&ndominto-Ciao 
M Rendeléseket Uercurea-Cino és vidék* részére fel-  3 

vesz: .ŢIGLA' ép tőinyagok raktára Me-ourea-Ciao. 

'HMfflfflfflfflSifflfflfflifilfflfflMSMfflfflMHff̂  

M E G V E S Z E M báró Orbán Balá-s : „Se4kelyföld"  oimü 
müvenek 3-ik (Háromaaékmegye) kötetét. — Cim a 
kiadóhivatalban. 

HEGEDUORÁKAT 
oonaervatorinml módszer 
szerint, j u t á n y o s á n ad: 

S P R E N O Z G I Z I . M . - O i u c . 
Str. Cap. Vulovioi (Hargita-uooa) aa. 

Nymatott Vákár könyvnyomdájában, MerureaCiuo. 




