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Megjelelik mladei v a a á i a a p 

A Székely Nemzeti Muzeum 
felhívással  fordul  a székely numzet minden egyes tagjá 
hoz. Arra kéri, hogy minden székely faluból  legaláfcb 
tlc pártoló tag lépjen be a Muzeuu kötelékébe. 

A felhívást  as alábbiakban mi is továbbítjuk 
olvasó közönségünkhöz és arru kérjük Ciucvármegye 
minden azévely községé*, akadjon abban egy-egy 
vállalkozó, aki esen legfontnsabb  intézményünk sza-
mára az érdeklődést biztosítja és a taggyiijiést végre-
haj'ja. 

A felhívás  szövege a következő: 
„Az 1879-ben alapított Székely Nemzeti Muzeum 

t-lőször fordul  e hazának székely és magyar lakóBBá-
gáboz azért, hogy behivja pártoló tagjai sorába. 

A Siékely Nemzeti Mozeum tulajdonosa a nemes 
székely nemzet, annak bárhol élő minden egyeB tagja, 
as övé a díszes palota minden kincse, az ő dicsősége 
az a tudom íny os munka, melynek jó hirét ismer.k 
messzi országokban is. 

Az Idők változása folytán  ma egyetlen nagysza-
bású éB általános Ilynemű tudományom intézete a Bzé-
kalyaégnak és az erdélyi magyarságnak, ebhaz fordul 
székely vonatkozásokban nemcsak az itt élő román es 
Bzász tudományos világ, hanom más országok tudósai 
is a mindenek fölött  álló tudomány szolgálatában. 

Fenntartása mlndnyájuak érdeke s ezt eddig ön-
zetlen és gondos székely lelkek esetenkénti adományai 
tették lehetővé. DJ a Saékely Nemzeti Nmeumot to-
vább ÍB  f  -nntartani, létét szilárd alapra helyezni, fej-
leszteni és a nemzethez közelebb hozni csak akkor 
tudjuk, ha akad minden Bzékely faluban  legalább 
10 olyan tagja  a mi Muzeumunknak,  aki pártoló 
tag gyűjtő  iveink aláírásakor  s azután minden  év 
szeptember bó 15-ig 100 lejt  felhívás  és késedelem 
nélkül  elküld  a Székely  Nemzeti  Muzeum  oimére 
Sft.-Obeorghe. 

De a Székely  Nemzeti  Muzeum  még ezt sem 
kívánja  ellenszolgáltatás  nélkül.  Minden pártoió 
tagjának Ingyen ktildl a tervbevett és kladasra kerü-
lte dó ismeretterjesztő füzeteit,  nagyobb munkáknál 
pedig csak önköltBégi árat számit. Pártoló tagjaink 
teljesen Ingyen látogathatják a Muzeumban rendezni 
szokott ismeretterjesztő előadásainkat valamint a Mu 
zeum összeB gyűjteményeit s használhatják a Muzeum 
könyvtárát. Tehát az évi 100 lej tagsági dlj tuiadon-
képpen előfizetési  díjnak ia tekinihíiő a Muzeum kiad-
ványaira. 

Zígoni Mikes Kelemen, torjai Apor Pater, körösi 
C.soma Sícdor, spáczal Csery JÍOOB, lengyelfalvi  Orbán 
Balázs s a többi nagyjaink áldozatos lelkét idézzük 
nemzeteB uram elébe, azon testvéri kéréssel, hogy 
mindnyájunk közöa ügyét felkarolni,  a csatolt tagsági 
kötelezvényt minél több atyafiéval,  Ismerősével alairatnl, 
tőlük az első évi tagsági dijat átvenni S címünkre 
minél előbb elküldeni szíveskedjék. 

Hi pedig bármilyen okból tagul belépni vagy a 
tagsági gyűjtött vállalni nem tudná, ezen levelűnk 
visszaküldését kérjük. 

Atyafiságos  tisztelettel: 
A Székely  Nemzeti  Muzeum 

igazgató-  választmánya. 
Szent, közöa ügy, a Székely Namzeti Muzeum 

életének biztosítása, Éj ml hlBBsük, hogy a fennti 
bivó szót megértik a székely nemzet legszélesebb 
rétegei ia. 

A taggyüj'.ő-lv rendalkezésára áll lapunk Szer-
kesztőségében is, mindazoknak a számára, akik beakar-
nak lépai a Szíkely Nemzeti Muzeum tagjai sorába, 
bogy fl'lír-dkkel  segítsék a székelységnek e nagynevU 
tudományos Intézményét. 

i Férfi  szövetek, posztók! | 
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gyártmányok, gyári ierakati árakban, 

Î
nálam beszerezhető, úgyszintén béllés 

áruk is. — Síives pártfogást  kér: 

Karácsony János, Mercurea-Ciuc. Töltö-tollak javítását és tisztítását 
vállalja a Vákár üzlet. 

Ciuevármegye  nagy készülődése 
a Székelyhétre. 

T&rgu-Mures  — Marosvásárhely,  a székely 
főváros  nagy eseményekre  készül.  1936 augusztus 
bó 23-án ünnepélyes keretek  kőzött  nyílik  meg a 
Székelybót,  amely rendkívül  széleskörű  program 
jávai felvonultatja  a székely  multnnk  és jelennek 
minden  életrevalóságát. 

A Székely  hétnek  legkiemelkedőbb  értéke  a 
Dr. Hirsch  Hugóné  által  rendezendő  „Székely 
lakodalmi  népszokások"  bemutatója lesz, amely 
a Székelyhet  ünnepélj es megnyitóját  képezi 
augusztus bó 23-án este. 

Ebben a hatalmas tömegmegmozdulásban  Ciuc-
vármegyéből  több mint háromszáz tagból  álló  lako-
dalmas  menet vesz részt.  Dr. Hirscb  Hugóné  köz-
ismert rendezői  tehetsége  összefogja  ebben a nagy-
méretű  felvonulásban  az összes székely  lakodalmi 
népszokásokat  és művészi összeállításban  a Székely-
bét középpontjává  teszi vármegyénknek  kiváló 
városi és falusi  műkedvelőit,  akik  felelevenítik 
ezeket  a közkincset  képe/ő  népszokásokat. 

Ciucvármegye  közönségének  ügyeimét felhív-
juk a Székelybétnek  nagyvonalúságára  ós ezúton 
ifi  kérjük,  hogy a ciucvármegyei felvonulásban 
lehetőleg  minél impoíár.sabb  számmal vegyünk  részt 
A rendezőség  a szereplőkön  kivül  szeretettel  hívja 
a t&rgu-muresi  nagy székely  találkozóra  várme-
gyénknek  minden  lelkes  tagját,  aki érdeklődik 
megmozdulásaink  iránt. 

Háromszáz  jelentkező  esetén külön  vonat szállí-
taná a Ciuci lakodalmas  nászmenetet  Tárgu-  Muresre. 
Ebben az esetben egy személynek  a vasúti jegye 
oda  és vissza 150 lejbe kerülne.  Miután  a külön 
vonat költségeit  annak ignoylésekor  le kell  űzetni 
a vasút igazgatóságnál,  e :ért a 150 lej részvételi 
díj  a jelentkezéskor  leBzetendő. 

A különvonat  gondolatát  általában  a ne, oplűk 
szívesen foghdják,  mert az a kirándulás  kényelmét 
ós kellemességót  jelenti  Ezzel  szemben meg kell 
érteni, hogy a különvonathoz  háromszáz jelentke-
zőre  van szükség. 

A rendezőség  ugy intézkedett,  hogy a külön-
vonaton való résztvevők  a helybeli  Vákár  könyv-
kereskedésben  jelentkezzenek,  ahol a jelentkezéssel 
egyidőben  a 150 lej részvételi  dij  is leBzetendő. 
4 jelentkezés  határideje  1936 augusztus hó 19. 
Kérünk  mindenkit,  aki belekapcsolódik  a ciuci 
székelységnek  ebbe a nagyszabású târgu-muresi 
kirándulásba,  hogy részvételét  eddig  a határidőig 
okvetlen  jelentse be a Vákár  üzletben,  hogy a 
rendezőség  a külön  vonatot augusztus 23 ra meg 
szerezhesse. Mindazok,  akik  lakásra  és elszálláso-
lásra igényt tartanak  szintén közöljék  a jelentke 
zés alkalmával. 

A Székelyhétnek  eddig  nyilvánosságra  hozott 
programja  világosan mutatja, bogy a székely  tő-
városban augusstus hó 23 án a székelységnek  ez-
ideigi  legimpozánsabb megmozdulása  nyílik  meg, 
amely minden  résztvevő  számára a tanulásnak,  az 
összetartozandóságnak  az életakarásnak  iskoláján 
kivül  a szórakozások  gazdag  változatát  kínálja. 

A Székelybét  szeretettel  várja Ciucvármegye 
közönségét,  az pedig  Dr. Hirsch  Hugóné  rendezó 
sében megértő  lelkesedéssel  készül  a székelység-
nek erre a nagy élet-megnyilvánulására. 

BEL- ES KÜLFÖLD. 
Satu-Mare  — Szatmóron  nem szabad  a buda-

pesti rádiót  hallgatni  A szatmári randőrség a belügy-
miniszter rendelete alapján eltiltotta a közönségaak, 
hogy a magyar rádiót hallgaBta. Indokolásul azt bezta 
fel  a recdel.-t, hogy a budapesti rádió ax Igazságnak 
m-ţ ní:m felelő  híreket közöl és Irrpd^nta tevékeny-
ségit folytat.  A rendelet Bzlgoru eljárást Ígér azokkal 
szemben, akiket az ellenőrzés Blkalmával tetten érnek. 

Meghalt  Blériot.  A r püléBnek nsgy gyásza van. 
Augusztus hó 1-én éjszaka Pária környéki villájában 
meghalt Blériot az e!aő repülő, akinek nevéhez az 
aviatika első *zomoly eredménye fűződik.  — Blériot 
1872-ben született Parisban. Egész fi  ital korában kez 
dalt foglalkozni  a repülés gondolatával. Sok kudarc, 
csaUdás és klcdnylés kisérte munkásságát. Fanatikus 
kitartását siker koronázta. É ete legnagyobb sikere volt. 
amikor 1909 ben törékenv kis alkotmányával átr^pü te 
a La Manche csatornát. Budapesten is bemutatta rrpü 
lését Blériot még életében nngérte az általa ellcdltott 
repülésnek szédületes Iramú fejlődőét,  emely már nem 
ismer akadályokat és meghódította a levegőt 

A franoia  tanítóság  nem hajlandó  senki ellen 
háborúba menni. Világszerte nagy meglepődést vál-
tóst kl a francia  tanítóságnak azózata, amelyben kije-
lentik, hogy a francia  taniióaág soha nem iesz hajlandő 
aenkl ellen háborúba menni. Dlcaéretet érdemlő hang 
ez, ebbeu a gyűlöletet hirdatő világban. A francia  nép 
neveíói részéről történt kezdeményezés Igazán felemel-
kedett gondolkozásra vall, amely egyedül hivatott 
visszaállítani a nemzetek közötti békének éa megértés-
nek Idejét. 

A német külügyminiszter  családjának  szeren-
csétlensége.  Neurath báró német birodalmi külügy-
miniszter fl/érének  családját szörnyű tragédia érte. A 
bajor határ közelében kirándulásra ment Neurath fele-
sége, édesanyja és két gyermeke. Az auté beleszaladt 
agy vonatba. A miniszter édesanyja meghalt, a fele-
ségét és két gyermekét életveszélyes sérülésekkel 
beszállították az innsbrucki kórházba. 

A tanitó ne politizáljon.  Anghelescu közoktatás-
ügyi miniszter a mult heten értekezletet tartott az 
ardeali tanfelügyelőkkel.  Kilátásba helyezte a miniszter, 
hogy a következő lakolai évre nagymennyiségű tan-
szert fog  rendelkezésére bocsájtani a caatolt terűletek 
iskolái számára. Ugyanakkor figyelmeztette  a tanító-
ságot, hogy nem türi meg a politizáló tanitót. 

Baj van az ifjúság  nevelése körül.  Jól látja 
mindenki, hogy ebben az országban az Ifjúságot  a leg-
különfélébb  árnyalatú politikai megmozdulások igye-
keznek hatalmukba keriteni. legmegdöbbentőbb, hogy 
ezek a lelkiismeretlen próbálkozások nemcsak a Ber-
diiló ifjúság  lelkét kezdik ki, hanem befészkelődlek  a 
papneveidékbe is. A legutóbbi 8ielescu-féle  alávaló 
merénylet elkövetői között négy papnövendék volt. 
Mindezek a körülmények gondolkozóba kell ejtsék 
azokat, akik az orazág nevelésügyét intézik. A parla-
ment megnyitására komoly előkészületek vannak, 
ameiyek a kormányt erélyes rendszabályokra sürgetik 
az ifjúság  megmentése érdekében. 

Görögországban  katonai  diktatúrát  vezettek 
he. G jrögor-tzágb.ari a mult h.itsi ORjjíoataseágu f.Be-
mányek játszódtak le. Faloszlatták a parlamentet és 
katonai diktatúra vette át a hatalmat. Az uj kormány 
azzal indokolja a görög népnek ezt a lépesét, hogg 
arra okvetlen szükség volt a kommunizmus letörésére, 
amely az utóbbi időben Görögország társadalmi rendjét 
veszélyeztette. 

Spanyolországban  tovább tombol a polgár-
háború. Spanyolországban hetek óta elképzelhetetlen 
polgárháború dühöng. Az elkeseredett testver harcnak 
rengeteg áldozata vzn. A spanyol események kijóza-
nító példát mutatnak mindenfelé,  ahol jobb és balfelé 
élezik a hangulatot. I yan borzalmakhoz juttathatják a 
helyzetet az oktalanul élező belpolitikai szenvedelyek, 
amelyek Spanyolországban hetek óta a legyetlenebb 
vérfürdőt  rendezik. A világ közvéleménye természete-
sen nagy érdeklődéssel várja a fejluményekat,  amely-
nek számára nagy világnézeti leszámolást jelentenek 
ez-ik a véraa események. A helyzet Spanyolországban 
még nem tiazta és nem lehet áttekinteni, hogy a 
jobboldali irányt jelentő felkelőknek  sikerül-e a dj-
mokratlkua aiapon álló népkormány hatalmát meg-
döuteni. Állítólag az európai államok megegyeztek 
abban, hogy egyik sem avatkozik bele a Bpanyol 
polgárháborúba. 

A szőnyeg szövés újjászületése. 
Kereteinkhez mérten, mult számunkban ismertettük 

Gál Ferencué és Nagy Imre festőművészünknek  a ciuci szőnyeg 
szövés terén elért nagyszerű eredményeit. Fel kellett, illett 
felügyelni  a szerényen folyó,  de nagyszerű eredményeket 
hozó munkára. 

Ulyan kevés értékünk van, amit „piacra" vihetüuk. 
igy illő megbecsülni azt, ami a tülekedéstől visszhangzó 
versenyben népnevelő és fejlesztő  jelentőségén tul, tisztán 
kereskedelmi szemüvegen át is mindeu versenyt áll s végső 
tokon kenyérkeresethez szándékozik juttatni a gazdasági 
lejtőn egyre jobbau zuhanó, de a komoly munka hivő szavát 
napról-napra jobban megértő lakosságot. 

Minden túlzás nélkül, nagy örömmel állapíthatjuk meg, 
hogy (iái Ferencné és Nagy Imre 11 esztendővel ezelőtt 
közösen megállapított célkitűzései sikerűitek. A tárgu-muresi 
székely hét keretében első ízben kerülnek nyilvánosságra 
az eredmények. Közel harminc „minta-szőnyeg" fogja  bizo-
nyítani a kitartó, célirányos vonalon haladó munka el nem 
maradható gyümölcseit. 

Pedig miuden külső anyagi támogatás nélkül nehéz 
volt az ut. Klönösen ha figyelembe  vesBzük, hogy a székely 
szőnyeg szövéB terén nsgy visszaesés volt. -

A rendelkezésre álló anyag alapján egyik szakértőnk 
nagy vonalakban vázolta a szőnyeg szövés mult eredményeit. 
Szerinte a szőnyeg szövés egy idős a székely háziipar többi 
termékeivel. A tragikus sorsa nép évszázadok múltja áll 
mögötte. 
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Os idSk óta a randelkezéare álló juh-gyapjnbói, kö-
zönséges székely osztovátán állították elő. Egy szélben 
szőtték a szőnyeg darabokat, majd cérna segítségével egy-
máshoz illesztették a mintákat és varrták össze. 

Ebben az irányban Gál Ferencnéig nem volt semmi 
haladás, ő módosította a keskeny osztovátát a a modem 
szövőipar elért eredményei figyelembe  vételével kiszélesítette 
a szövőszékét, melyben egy szélben és végben szövik a 
cinci székely szőnyeg kiváló darabjait. 

A szőnyegek díszítő elemei a legrégibb időktől, egé-
szen napjainkig kizárólag geometrikusak, amit a szövés 
technikai adottságai határolnak meg. Legrégibb mintája a 
„farkasfogas,  díszítés, ami keret nélktil csikozott jelleget 
ad a szőnyegnek. Fejlettebb formája  a keretezett szorosabb 
szerkezettel megrajzolt „koszorús" vagy .számlás" minta, 
aminek kialakulása az „erdélyi bogozott" néven ismert 
csomózott szőnyegek hatásai alatt indult meg. 

A legrégibb ciuci festékesek  színezése a 70-es évekig 
vörös, kék, sárga, fehér,  ritkábban zöld, esetleg feketével 
kiegészített színekből került ki. Ezeket a festékeket  házilag 
állították elő többnyire növényi anyagok felhasználásával. 
Csak azért ennyi szinü, mert más szineket nem tndtak elő-
állítani vagy a még előállithatókat nem tudták időállóknak. 

A 70—80-as években kezdik a vegyifestékeket  hasz-
nálni. Ennek következtében a szőnyegek színdúsabbak, 
gyakran túlzottan rikítók, sőt a rajzszerkezet is megbomlik. 
A szinben és rajzban fejletteb  kialakuláshoz nem volt meg-
felelő  a századvégi közszellem, amely a gyorsütemű iparo-
sodás jegyében elfordult  a háziipari és népművészeti ter-
mékektől. 

A hanyatlás egészen a világháborúig tartott, ugy, 
hogy vármegyénkben, ahol félszázaddal  az előtt minden 
jóra való fehérnép  értett a szőnyeg szövéshez alig maradt 
egy-két község, mint Pauleni, Sáncraieni, ahol a legrégibb 
háziipari ág fennmaradt.  Tetézte a bajt, hogy a régi sző-
nyegek nagyrésze a világháború és menekülés alatt el-
kallódott. 

Közvetlen a háború ntán nemcsak nálunk, hanem 
világszerte a közérdeklődés a nép és annak művészete felé 
irányult, mint ősforráshoz,  amelyből a képzőművészetet le-
csúszások után menteni szokták. 

E korszellem első megértője Nagy Imre festőművé-
szünk volt, aki a forradalmak  után szülőfalujába  költözött, 
nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel fogott  a népművészeti 
értékek felkutatásához,  összegyűjtéséhez, a háziipar és nép-
művészet ujjáélesztéséhsz. 

Es ezen a ponton találkozott, amint azt mult szá-
munkban ismertettük, Gál Ferencné és Nagy Imre. A nép 
művészetének értékelése és szeretetéből s főként  annak 
gazdasági jelentőségéből született meg 11 esztendővel ez 
előtt az a terv, melynek eredményeként, ma Gálné nemcsak 
a geometrikus díszítésű székely szőnyeg szövést vitte 
tökélyre, hanem megteremtette a székely képszőnyeg, a 
székely gobelin szövését is. 

A közös munkából kisarjadt nagyszerű eredménnyel 
kapcsolatosan felfigyeltek  a gondolkozók. Bizonyságul álljon 
itt egy nyilatkozat, melynek nagy értékét képviselő tulaj-
donosa első pillanatban felismerte  a dolgok jelentőségét és 
leszegezte: 

— A székely szőnyeg szövés terén három tényező 
jut szerephez: jobbat, szebbet, legrosszabb esetben olcsób-
bat nyújtani. E három alapon remélhető az, hogy a szőnyeg 
szövés az egyszerű mükedvelésből a székely háziipar újjá-
születése lesz, olyan valamivé, amely a nép gyermekeinek 
képzelő erejét nj, művészi, de az ősi forrástól  egyáltalán 
nem idegen elemekkel működésbe hozza, évtizedekre meg-
termékenyítse és nemcsak gépies éhbérért dolgozó másolássá, 
hanem igazi lélekből fakadó  népművészetté és komoly kere-
seti forrássá  tegye. 

— Ebben az esetben szerencsésen találkozott a mű-
vész alkotó képzelete az iparművészetié nemesedett női 
Ízléssel és kézügyességgel és teremtő egységgé forrasztotta 
e kettőt a vérközösség és az egy azon népi eredet hatalma, 
amit egyszóval a népművészet géniuszának lehet nevezni, 

— A közelmúlt ide-oda ingadozásából, melynek kere-
setforrás  volt az alapja, megszületett az a haladást jelentő, 
sőt kézzel foghatóan  bizonyító munka, melyet e téren minden 
gondolkozó várt. 

Eddig a nyilatkozat, mely méltán megérdemelt elis-
merésben részesiti a fáradságos,  de eredményekben dus, 
kitartó munkát, melynek eredményeit augusztus.23—'29 kö-
zött, a tárgu-muíesi székely héten, az ősz tolyamán pedig 
városunkban is mindenki megtekintheti. 

Apróságok. 
Jó pap holtig tanul... E bölcs közmondást szomorúan 

idézgetheti magában Rusu baia-marei püspök, a transylvaniAí 
görög katholiknsok nagytekintélyű főpapja.  Vajda ugyanis 
.nemzetárulással* és „ielségsértéssel" vádolta meg KUBU 
püspököt, amiért állítólag eltiltotta papjait a Homán Front 
keretein belül való működéstől. Most válaszol a püspök és 
elmondja, hogy ez a beállítás merőben téves: 3 minden-
nemű politizálástól eltiltotta a papjait azokon a vidékeken, 
ahol a hivők több poliiikai párt között oszlanak meg. Kell-e 
ennél bölcsebb intézkedés ? A pap nem állhat szemben ellen-
kező politikai nézetet valló híveivel, a lelkipásztor minden 
hívőjének a pásztora. S mindentől eltekintve a belpolitika 
harci porondja manapság bizony inkább piszkít, mint tisztit. 
A palástnak pedig hófehérnek  kell maradnia, mert a pap 
nem muló politikai jelszavak harcosa, hanem Krisztusé. A 
krisztusi gondolaté, amely egyetemleges és nem osztható tel 
nemzetiségi és pártok szerinti porciókra. Sajnálatos, hogy 
ezt éppen azok a pártok nem értik meg, amelyek minden 
politikai ténykedésüket istentisztelettel szokták kezdeni. Jaj, 
hányszor feszitették  meg a Megváltót az emberiség törté-
nelmében 

* 
* * 

A napokban megdöbhentő nyíltsággal jelentette ki 
Hlatky Endre, a magyar rádió egyik honi magyar ujságiró, 
Kalotay Gábor előtt a következőket: 

— Eddig is sokat tettünk a transsylvaniai értékek 
érdekében, de nem találkoztunk azzal a megértéssel, amire 
számítottunk. Igazolom magunkat. Nemrégiben „transilvániai 
hetet" rendeztünk, nagyon sok erdélyi magyar nevet szere-
peltettünk. Többek között sok Irót is. Az eredmény az lett, 
hogv a feljelentések  tömegével árasztottak el bennünket. 
Egyik transsylvaniai ember feljelenti  a másikat és igyekszik 
rábizonyítani, bogy eddig nem ismert politikai vétségeket 
követett el és ezért nem érdemli meg, hogy a magyar rádió-
ben szerepeljen. Annyi kellemetlenséget okoztak nekünk 
ezek a beárulások, hogy kénytelenek leszünk ovstosak lenni, 
sőt, félni 

Eddig a megdöbbentő nyilatkozat, mely napnál vilá-
gosabban beszél. 

Evek hosszú sora óla állandóan a besúgók ellen pa-
naszkodunk. Közéletünk felforgató  eleme lett ez az átkozott, 
mélységesen elitélendő folyamat.  Védekezni ellene pedig na-
gyon nehéz, mert a feldobott  kesztyűt a legnagyobb akarat-
tal sem lehet felvenni.  Az árulkodó judások sötétben buj-
kálnak. Egyedüli célszerű és becsületes védekezési mód az, 
ha mindenki megy azon az uton, amelyet meggyőződése és 
lelkiismerete parancsol. 

Legtöbb esetben nyilt titok, hogy honnan fuj  a szél, 
de az egymásrautaltság nagy közösségérzete tiltja, hogy a 
rágalmak gocpontjai után kutassunk. Azonban e megállapí-
tással egyidejűleg figyelmeztetünk  is: legyen bátorságuk 
porondra állani a rágalmazóknak. Ne a sötétben Buttogják, 
hanem férfiakhoz  illő nyíltsággal hangoztassák a vádjaikat. 
Ne keseregjenek a besúgás rendszere ellen, hanem cseleked-
jenek : ne gyakorolják ők se, mert a besúgás és rágalmazás 
aljasságának és károkozásának nem képezi kritériumát a 
földrajzi,  hosszúsági és szélességi pont, ahol az történik. 

Besúgás lett az ur határainkon belül és kivül egyaránt. 
Sokan élnek belőle itt is ott is. E két malomkő között 
pedig felőrlődnek,  elvesznek az értékek. S ha nem vigyáz-
nak az értékekkel együtt pusztul a nép is.... 

A „Curentul* cimü fővárosi  lsp legutóbbi számában, 
kisebbségi gyűlölettől izzó magatartásáról közismert Titus 1. 
Negoescu ditraui tanitó tollából ujabb eszeveszett cikk látott 
napvilágot. A „honfiúi  bubánattöl" megvadult Negoescu a 
magyar folyóiratokba  kötött bele. Hazaiakat éB külföldieket 
egyaránt „irredentának* bélyegez. Különösen a „Szinházi 
Eletet*. Lagymatag viccei, „szépasszonyok" fényképeitől 
hemzsegő „revüje", egészen a gyermeklapig s az „irredenta 
nak" minősített nótamellékletig mind-mind félszeg,  a céltu-
datos életirányról rég lecsúszott szerkesztést jellemez. Es a 
ditrauiak derék, magyarul egy szót sem tudó tanítója éppen 
ebbe a folyóiratba  kötött bele a Curentul hasábjain. Éppen 
abba a lapba, melynek hasábjain, eltekintve egyes színdara-
boktól, melyek nem a lap szerkesztőségének érdemei, lám-
pással sem lehet komoly értéket felfedezni.  Langyos semmi, 
ség az egész. „Szépasszonyok" időtöltő kelléke. 

Napnál világosabban bizonyította be ezzel az Írásával 
is Titus ur, hogy szándéka kizárólagos izgatás. Mindegy 
milyen eszközzel, fontos  a cél. Csak azt nem éltjük mi 
haszna van ebből a Curentulnak és végsőtökön az államnak .-
Igy néz ki az együttélő nemzetek szükségszerű lelkibai rno-
niájának a kifejlesztése  a curentulí berkekben ? 

Nsgyszerüen néz ki mondhatjuk, Negoescu urakkal az 
élen.... 

A napokban adóvégrehajtóval fűszerezett  lapakvirán-
j járta végig városunk kereskedő és iparos társadalmát. \ a-
íami pénzügyi folyóiratra  „gyűjtöttek", jobban mondva ..haj 
tottak" előfizetést. 

A dolog ötletnek nem rossz. Különösen ha figyelemln-
vesszük, hogy nem is olyan régen miniszteri rendelkezés 
jelent meg, m szerint köztisztviselőnek bármilyen furinábaii 
tilos a lapterjesztés, mert az az elengedhetetlen köztisztvi-
selői tekintélyt lezülleszti, sőt visszaélésre is alkalmat 

i nynjhat. 
Eunelt dacára városunkban, sőt az egész megyében 

vígan dolgozott lapszakmában a kirendelt végrehajtó. A ..meg 
látogatott" kereskedők és iparosok egyöntetű állítása szerint 
ötszázon kezdték az előfizetést  s ha igy nem ment — jó 
szívűek voltak — százig is lejöttek. Állítólag kitűnő ered 
ménnyel jártak. Hogyne  jártak volna, ha adóvégrehajtó volt 
a játékban? 

Senkinek sem lehet kifogása,  ha hivatásos lapterjesztő 
előfizetőket  gyűjt. Csinálja, hisz e mestersége, még akkor is. 
ha történetesen a pénzügyi közlöny szolgálatába szegődött. 
De mit keres ott az adóvégrehajtó ? Naki az adó éa nem 
az előfizető  „hajtás* a kötelessége. Két szerepet, főként 
törvényes alapon nem lehet betölteni. 

Éppen ezért illő tisztelettel a hasonló látogatások mellő-
zését kérjük az illetékesek részéről. Elvégre, ha az adóbe-
hajtással kapcsolatosan érvényesíteni tudják a miniszteri 
rendelkezéseket, remélhetőleg a lapterjesztés terén sem esik 
nehezükre. 

Topliţa-Ciuc gyásznapja. 
L .punk mult heti számában rövldcu rcár m ' g.-m-

lékestlínk arról megdöbbentő sorscsspái-ról, mely 
fiatalon,  életének 34-lk évébeu. esküvője utáni rergelen, 
ragadta ki ki>rli?.khől Botár Vilmost,  a helybeli pénz-
Ugyigazgatóság pótolhatatlan értél,ti, talp'g becsületes 
t sztviselőjét én főpénztárcsát. 

Az első fiirak  hallatára d'.rmetten, szinte földbe 
gyökerezett lábakkal, mir^diünk msfuak  elé s o»ls: 
egyetlen egy e?ó bírta elhagyni ajkunkat, hogy: 
„Lehetetlen.'..  ." 

Sajnos, a £ .zeneinkkel látóit valósig győzött meg 
arról, hegy ez az atléta-termetű, magányosan megtes-
tesült szobor komolyságu, ds jótarátok meghitt társa-
ságában mindig vid'im kedélyű, jobb sorsra érd-;-m?s 
barátunk, Ciakujyau örökre eltávozott e földi  pálya-
futás  mezejéről... 

H vta az Ur... s neki raecr.13 kellett 1 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 

Érdekességek Topllta-Cluc község múltjából. 
XXVII. 

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

A templom-építés munkálatairól s azok előhaladásáról 
nem sok adatunk van már. 

A ma ÍB élő szájhagyományokon kivül, (melyeket a 
„Csiki Lapok" mult évi Sl-ik számában már közöltem) 
mindössze egy pár jegyzőkönyvi följegyzés  maradt reánk, 
de ezek aztán igazán érdemesek arra, hogy takult soraikat 
figyelmesen  olvasgassuk s — a legtöbb esetbeu lekicsinylő 
mosollyal elintézett régi „jámbor öregek" körültekintő mun-
kájából — tanuljunk 

Igen, tanuljuk meg belőlük — legehősorban is — 
megbecsülni azokat az értékeket, melyeket ők számunkra 
megteremtettek és hátra hagytak ; tanuljuk meg azokból fel-
ismerni és méltányolni az összefogásban  rejlő mérhetetlen 
erejű előnyöket, mert-'templomunk építésének körülményeiből 
ia — letagadhatatlanul — láthatjuk, hogy az „összevetett 
kis erők mily' nagy tervet kivihetnek!...* 

Pedig őseink nem „kudulták" végig — e címen — 
az akkori félvilágot! 

Jóazándéku egyszerű falusi  emberek összevetett kis 
erőinek és áldozat-készségének ékes tanúbizonysága — mai 
napig ia — a pár év moina 100 éves jubileumára készülő 
templomunk, — mely ngy iátnzik — Krémer lelkiismere-
tes irányítása mellett — a szerződésben kikötött időre — 
készen ia állott, amit az is bizonyít, hogy annak hajóját 
bezáró déli falán,  a szentély födele  fölött,  a vakolatba 
mélyítve, a következő talirás áll: Anno 1843. (Kár, hogy e 

mélyített felírás  feketével  nincs utána festve  s e miatt a 
fehér  falon  már alig látBzik I) 

A torony befödésére  szükséges „vaspelé* beszerzésé-
hez a pénzt Mánya Dávid toplicai „örmény kereskedő, 
gyertya- és szappanmives" adta kölcsön, melynek fejében 
egy nagyobb sarjus-kaszállót kapott a falutól  — zálogba. 

Az elkészült templomot — a legszükségesebb beren-
dezésekkel felszerelve  — az 1167. számú püspöki leirat 
engedélye és utasítása alapján, 184-1. szeptember hó 6-én 
— Mindenszentek tiszteletére — szentelte fel  Puskás Ta-
más, a Szent Péter Egyházmegye plébánosa. 

Őtőle származik a templom belsejében lévő következő 
chronnsticlion is: „Összevetet t kis erők milly nagy 
te rve t k iv ihe tnek: u j üdv lak ja taní t Taplocza 
híveinek." 

(A római számjegyekül használható pirosra festett 
betűk ÖBBzege 1843-at ad.) 

* 
* * 

Most pedig — befejezésül  — lásBuk a templom-
építéssel kapcsolatosan szerkesztett és ránk maradt régi 
jegyzőkönyvi feljegyzéseket: 

I. Ezen folyó  1840-dik év November lli-án, midőn 
számosan alattirtak egybe lettünk volna gyülekezve, kijelenté 
Györgypál Anta l , na. Somlyó megye tő megye birája, 
hogy a Szent Lőrintz kápolnájához gyümöltsözés végett 
tartozó 15 véka téreje elment vala a kápolna (értsd: templom!) 
helyért cserébe B igy megmaradott abból 6 véka féreje;  de 
minthogy elárendálta vala ennek előtte egy néhány eszten-
deje a fenn  emiitett Györpál Antal fő  megye biró eő ke-
gyelme a az egészet 19 It.-fért  váltóba, de minthogy az 
egészből 6 véka féreje  megmaradott: ezen U véka tereiért 
minden haszonvehető esztendőre jutott juta, vagyis egyezés 
szerént határoztaték 7 R. forint  és 48 x, azaz hét Rf.  és 
negyvennyoltz krsjtzárokra, az azután következendő 12, azaz 

tizenkét esztendőre — haszonbérhe — által adaték, olv lel 
tétellei, hogy a fennirt  haszonbérlő a fennirt  esztendőnkéit 
áreudát tartozik minden haszonvehető esztendőbe november 
havában bélizetni a kápolna cassájába; melyet is ezennel 
békeséges birtokába bocsátunk a sokszor említett haszon-
bérlőnek a teljes közönséges falu  képiben és neviben. Költ 
Csik Taplotzán, a feiiuirt  esztendőben, hónapban és napon 
Györpáll Josetf,  Ábrahám Ferentz fűhrer  és jegyző, Mihálv 
János falus  biió. Xántus Elek, Molnár Imre, Györpál Jakau 
és Botár Imre esküdtek; Prov. Miklós János m. p. X. B. A 
haszonvehető eszt. kezdete lészeu a következő 1841-dik. 

II. Ezen folyó  1841-dik év Május 30-ikán az építendő 
templom felépítésére  kívántató tégla matéria kivettetésére és 
égetésére, ugy a falunknak  számba adására, a mái napon, 
ns. közönséges falu  gyűlésében, ns. falunktól  megfogadtattak 
máistereknek idevaló Gyalog katonB Xántus Anta l , (iáll 
János , Sántus Péter és Sántus I s tván , az itt követ-
kező pontok tartalma szelént, a melyek ÍB ezennel igy kö-
vetkeznek : 

1,-o. A következendő csütörtökön, úgymint junius hó 
3-án, falunk  kebeléből kirendeltetnek 40 személyek tégla 
vetni s azoknak addig is, mig kiállanának, 10 asztalokot 
kötelesek lesznek kieszközölni a tégla mesterek B ezen eset-
ben ugy utánna uézni a dolgosoknak, hogy a matéria ugy 
munkáltassák, amint a szükség kévánja, ugy hogy azon 40 
személyek kiki egy ezeret vetni köteles a héten. 

2,-szor: A következendő hétre hasonlólag mennek (ngy 
a mig végigjárja falunkot)  40 dolgosok harmad-harmad napig. 

3,-szor : Kivetvén a téglakot kötelesek a maisterek azt 
kitől-kitől számba venni annak rendes üdeibe s pángétba 
rakatni. Pángétba rakatván ekkor a maisterek kezeket tévén 
a téglára, magok költségeken katlanba rakatván és így ki-
égetvén, annak számával, ahogy kitől-kitöl számba vették, 
azon számmal falunknak  által adni kötelesek, úgyhogy min-
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Nem rajta mu't — tehát —, ha maga után beWlt-

hetellen ürt hagyott bátra; nem ő aa o*a annak, bogy 
szerető özvegy édesatyja a legbiztosabb támaszát, öreg 
napjaira félve  babusgatott minden reményét vessitette 
el benne; O Igazán nem tehet róla, hogy kedves fele-
sége hófehér  esküvő ruháját s menyaBssonyi mlrtuia 
koszorúját és fátylát  egyik pillanatról a másikra kellett 
fölcserélje  a legfájdalmasabb  talpig fakets  mély 
gyásssal.... 

Hiszen nagyon jél tudjuk, hogy Vilmos barátunk-
nak szeretteiért égett a ssive, értük mindig tettre-késs 
volt, de hívta aa Ur a neki mennla kellett..., még akkor 
1;, ba a váratlan eltávostával árván maradt hoasátar-
tozólnak szemeiből omló k5onyek árja sohasem Bzárad 
fe!  i.-1... még akkor Is, ha otána pótolhatatlan vesste-
ség maradt 11... Mert  ő  mindig  engedelme»  fia  volt 
az Urnák! 

Temetése fa'vó  hé 2-án déiután 6 érakor volt. 
Mintegy 2000—2600 gyászos résztvevő kisérte el Ő-
u.olsó útjára. A pénzügyi tisztviselő'; — Dr. Györg\ 
Gibor pénzügylgazgató vezetésével testU'etilng jelentők 
mag temetésen s helyezték gyönyörű koszorúikat az 
oiköitözött bajtársuk Blrjára. 

Sírjánál Igrisan  Conatantin  Bsámvevőségl főnök 
románul, Sintha  Imre  p. U. tisztviselő p:dig magyarul 
búcsúztatta el. 

Mindkét beszédben keresetlen szavakkal emlékes-
tek meg BZ ő nagy tudásáról, pontosságáról és lelkiis-
meretességéről B arról a felbecsülhetetlen  veszteségről, 
amit váratlan elmulta ugy a családnak, mint a hiva-
talnak éa társadalomnak okosott.... 

M udenkl könnyezett; ssárazon maradt szemeket 
nam láttunk. 

Ilivel Igrisan ur bucustatóját a gyászoló köaön-
ség Igen nagy réssé nem értbettn meg, azt e — helyen 
pzerettttk volna — magyar fordításban  — teljes egé-
szében köaölnl, de — sajnos — lapunk terjedelme est 
r t-m engedi meg, miért ls abbéi csak egy pár idéaetet 
közlünk: 

.Botár Vilmos, a ciuci pénzügylgazgatóség egyik 
Ugértekesebb tisztviselője, a ml legjobb barátunk, ebben 
:i községben, 1902 ben született: A met curea-ciuci róm. 
kath. főgimiáziu-n  elvégzése után ugyanott érettségizett. 
A katonai szolgálat teljesítése után, mint tartalékos 
hsdiagy szerelt le. Pénzügyi szolgálatba 1925 bt>n lé-
p-.'tt. mint „impiegat stagiar." Uto'só rangja .impiegat 
cl. 1 a* volt.  Munkája,  kipeaaégei  ét  lelkiismere 
lessége  után sokkal  magasabb rangot  érdemelt 
volna, de  a nem kedvezi  körülmények,  ót is, mint 
többeket,  megállították  e rángná/, pedig  egész 
szolgálati  ideje  alatt,  mint  a legjobb  tisztviselő  volt 
minősítve.  Sok Irányú használhatósága folytán,  1935 
márciusában, másodízben került a főpénztárhoz,  mint 
pénztárnok, de Batár e nehéz éB felelősségteljes  őr-
helyen ls, fólötteBel  teljes megelégedősére, nagy hozzá-
értéssel és lelkiismeretes pontossággal állotta meg a 
helyét." 

„Ennyire korai elvesztése egy ilyen szorgalmas 
es hivatásáért éld tisztviselőnek a legfájdalmasabb  vesz-
teség a hivatalra  nézve  ia, amelyet Bzolgált s amely-
ben mindenkinok a blaalmát és Baeretetét birta, mert 
uemcsak jó pénztárnok, de nagyon jó számvevő Is s 
oKsi tisztviselő volt, aki a körülményes pénzügyi igas-
gat isnak minden ága-bogát teljesen Ismerte s aki min-
dig keliő tisztelettel volt fellebbvalólvai  ssemben (anél-
kül, hogy udvaronc lett volna I). őszintén szerette kollé-
gáit B szeretetre míltó éa szolgálatkész tudott lenni a 
nj^y közönséggel Bzemben 1b...* 

„Vili..  Vilmos!...  Íme Ideevültünk utoljára köré-
j :d, hogy beBzé.jünk veled, de Te hideg vagy B szót-
t .tul szemlélsz minket, anélkül, hogy ránk mosolyognál... 

D i ha a Te halvány arcod nem mosolyog ls ránk ; 
hs a Td Baád le is van már az Ur lakatjával lakato'va 

Un egy ezernek kiégetésére ki-ki egy öl száraz fenyőfát 
adjon ami ebből megmaradna: légyen a falué. 

4,-szer: Xs. tálunk ia igyire a máistereknek egy-egy 
cz-itől 2, azaz két K.-forintot  és 24 x-rokot, váltóba. 

5,-ször: Egyeszség szerént megbatároztatott az is, 
:imint lenn az B.-dik pontba is megvagyon jegyezve semmi 
vecturát tálunk nem érezvén, többet magára nem vállalván 
az egy fánál  egyebet a kiégetésre — csupán. 

•i.-szor Egyezség szerént meghatároztatott az is, hogy 
a maisterek kivel-kivel olyan téglát vettessenek B ugy lássa-
nak utánna a dolognak, hogy ami a megégetéskor a katlan-
ban káré menne, a falunk  abba kárt semmi szin alatt nem 
vallhat, sőt arra köteleztetnek a máisterek, hogy olyan tég-
lát. amely csak kettőbe törnék, az bévétetődik egy saámba, 
le azontúl nem; ami pedig azontúl megmaradna dirib-darab, 
a számon telyül a falunké  legyen. 

7.-szer: Az ia közegyezségbűi megállapittatott, hogy 
11 a megtapasztaltatnék, hogy a máisterek (valakinek) hite a 
akaratján kivül faiunknak,  a téglából valaki idegennek adóé-
nak ezen hibájokért a máisterek kötelesek lesznek minden 
tégláért faluoknak  büntetésül fizetni  1 R.-f.-t  pengőbe a ezen 
büntetés fordíttassák  az építendő templom szükségére. 

ri.-szor: Az is határozásba hozatott, hogy már a sok-
szor említett téglamesterek azon iormával vettessék a téglát, 
amely formát  a na. Ezeredtől kiadtak a kapitányi quártély 
házra kéváot tégla kivetésére. 

Hogy mindenekbe a fenn  megírt pontok azerénti egyez-
ség mü általunk alatt irtak által ment légyen végbe, arról 
mint a falu  részéről, mint pedig a tégla mesterek bizonyítunk. 

Csík Taplotzán, a fennirt  esztendőben, holnapban éa 
nspon, a faluabiró  házánál. Falusbiró Mihály János, Ábrahám 
Ferentz, notar s még 6 aláírás. — (i. S. — 

(Folyt köv.) 

örökre s nem felelhetsz  nekünk: nem aBért van aa, 
mintha nem szerettél volna minket, mert — látod e ? — 
ml érezzük, hogy a T« lelked felettünk  lebeg s Imi-
gyen hucruzlk tőíünk: 

.Szeretett földleim,  drága feleségem,  Imádott 
édesanyám, kedves testvéreim, nemzetségeim, szomszé-
daim, b irálaim, kollégáim és Ismerőseim I — én nagyon 
jól éreztem köztetek magamat; nagyon «zerettem volna 
még maradni környezetekben, de as Ég meţnyilt e'ői-
tem I . Bocsássatok meg, hogy ily váratlanul kellett 
elhagyjalak titeket; engedjetek m »g nekem, ha vétkez 
tem ellenetek... Ma helyet válaastottam aa örök életbe, 
abol nincs többé fájdalom,  Bsenvedés; nincs Igazság-
talanná»..., ahová Tt is követni fogtok  engem I...* 

Kídvea Halott I Mint Jé keresstényeknek egy< d'lil 
vlgasstalásnnk, bogy a halálon tul, aa örök élatben, 
találkozunk: együtt leszünk 1' — G. 8. — 

5 KüküIlőmenti B O R ? 
J j llterenkint 10 lej h á z h o z â 
H a Zöldfánál,  Mercurea Oiuc-ban. § 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A nagyboldogasszoiiyi buosut augusztus 

hó 16 én a Bumueul begytemp'ombun 8 szokásos fény-
nyel fogjuk  megtartani. Dilelőtt 8 órakor szentmise, 
prédikáció, 10 óraLor ünnepélyes szentmióe BzentbeBzéd-
djl. E<te 6 órakor gyertyás körmenet a KtsBomlyó-
begyre, utána ismét szentbeszéd és vecaernye. Ezen a 
tucsun edd:gi bejelentés szerint arsdi és brasovi bivek 
is réBztveBznek. Szeretettel kérjük a kedves híveket, 
hogy ezen as ünn*pi;y)S bódolaton éa könyörgéBen 
minél nagyobb számban jelenjenek mec. Különösen 
várja a Boldogasszony az ő suttu'eul éa Sumuleu kör-
nyéki gyermekeit, akik a nagy buc ut alkalmával ven-
déglátás s hasonló dolgok miatt nt m vehetnek részt a 
buc-ulon. DJ hívja és várja a Szenfezüz  minden gyer-
mekét. Jöjjetek hát Testvérek, jöjjetek mindnyájan, 
kik fáradtak  és terhelve vagytok, ő megt-nyhit titeket. 

A Bumul. ul Fcrercísek. 
— A városi tanáoa üléséből. Mrrcnreo-Ciuc 

városa 1936 augusztus hó 4 én d u'An F.*roga Viktor 
polgármester elnökletével tanícsüléet tartott a követ-
kező tárgysorozattal: A várói kövezi?si munkálatai t> 
tervszerint ugy voltak előirányozva, hogy ez uttestek 
kockaköveit egy vastag bitumen réteggel ls Ö S B Z S -
forrBSztják.  Ez a munka a mir elkészült utakon mlut-
egy 600 ezer lejbe kerülne. A tanács moBt ugy hatá-
rozott, bogy a bitumenesén nem folytatja,  hanem 
ehelyett aa egész ötszázezer lejt felhaszoálja  a gim-
názium és Jigodin felé  vezető uccák kövezésének a 
folytatására.  — A tanres jóvábsgyja a városi erdő 
határának kiigazítását, amely szükségessé vált a vároa-
oak és egy pár szomszédos csángónak az érdekében 
la. Egyúttal aa erdőkladáeokra 30 ezer lej póthitslt 
szavas meg. — A tanács jóváhagyja as uj vágóhídnak 
Frank és Schmiedi mérnökök tervei szerint való kivi-
telezését. E szerint aa uj vágóbid építését a törvény-
szék mögötti katonai kertészeti telepen rövidesen meg-
kezdik s azt ebben as évben tető alá ÍJ juttatják. — 
A tanács a közbirtokossági utcának szélesítésére ki-
sajátított telkek árát négyzetméterenként 35 lejben 
állapitja meg. — Holló Gábor tanácsos kérdést intéz 
a polgármesterhez, hogy ml van azzal a 700 ez-r 
lejes segéllyel, amelyért a városi tanács határozatával 
folyamodott,  bogy a járdákat tovább építse. A polgár-
mester azt a felvilágosítást  adja, bogy a város mérnöki 
hivatala a szükséges tervekkel olyan későre készült el, 
hogy addig az Illetékes minisztérium a rendelkezés' 
álló segély alapot kiosztotta. 

— A Munkakamara u j elnöke. A btcnui 
Munkakamara c'ucvármegyei hivatalának élére, a 
Munkaügyi miniszter Blré JózBof  volt Ipartestületi 
elnököt neveate kl. 

— A helybeli Leányklab és egyetemi ifjú-
ság kerti mulatsága augusztus hó 15-en Míg é'éck 
emlékezetében van városunk közönségének a helybeli 
Líányklubnak asztalterlté.-l versenye, amellyel volta-
képpen ben.uUtkozott ez a törekvő és olyan szép célokat 
mu íkálö egyesületünk. Sokáig emlékezetes marad az a 
művészi élvezet, amelyet Bzereztek leleményes ujszbrü 
rendezésükkel. Mindezt c;ak azért elevenítjük fel  olvasó-
ink előtt, bogy emlékeztessük a L^ányklu'inak mint 
városunk egyik legkomolyabb saerveaetének életképes-
ségére éB a támogatást megérdemlő komolyságára. A 
Leányegyesület most sugusslUB 15 én Ismét a nyilvá-
nosság elé lép. A Transsylvania kerthelyiségben augu?B-
tus hó 15-én OBte fagylalt-estet  rendez, amelyre ezúton 
ls meghívja városunk közönségét. A rendezőség kéri, 
hogy támogassák megértő szeretettel ezt a vállalkozást, 
amely voltaképpen nemcsak egy kedves szórakozást, 
egy kellemes nyári estet biztosit közönségünknek, ha-
nem aa egyetemi Ifjúság  kösös rendezésében a szegény-
során diákok támogatásának célját ls szolgálja. 

— Magyarok sikerei a berlini ollmplásion 
Aa egéss világ a berlini olimpiai Játékoktól hangos, 
abol ötven nemzet sportflal  küzdenek az elsőségért. A 
mult hét három olimpiai bajnokságot hozott a magyar 
nemset Bsámára és háromssor Bsalhdt fel  árboc» a 
magyar lobogó. A pehelysúlyú és könnyű eulyu blrko-
sásban, valamint a női tőrvívásban szerzett ezldelg 3 
olimpiai bajnokságot: Zombori Ödön, Kárpáti Károly 
és Elek Iions. 

— A munkakamarai válásától listák köz-
szemlén. A muukakamaral válasstásokat aa ősz folya-
mára «ilrták és aaokat október hé 4-én tartják meg. 
Ezsel kapcsolatosan tudomására adjuk a clucvármegyet 
Össses munkakamarai válasstéknak, Iparosoknak, ma-
gántisztviselőknek és munkásoknak, hogy a válásától 
listák közszemlére ki vannak téve a Munkakamara 
CiuCvírmsgyel hivatalos helyiségében. 

— Egy vasutas felségfolyamodvanya.  R4-
duly Gyula slcu>eni vasutas felségfolyamodványt  nyúj-
tott be aa uralkodóhoz. Előadja benne, bogy 16 ov[ 
szolgálat után, 1934 telén, anehéa beosstásában elveszí-
tette beszélő képsBaégét, amelyet nyolc héoapl keseléB 
után, mai napig aem kapta VISBZB. A vasút 1600 lej 
nyugdijat állapított meg, amelyből nyolc tagn családjá-
val nem tud megélni. Kíváncsian várják ml lesa a 
sorsa a felfolyamodáenak. 

— Halálosáé. Kajtsa József  nyugalmazott állami 
igazgató-tanító városunkban rövid azenv.déa után, folyó 
évi augusztus hó 6 én, 67 éves korában meghalt. 
HJSJZU időn keresztül adott a nevelésügynek szolgá-
latában Kitsa Jjzaef,  akinek temetése augusztut 7-én 
volt váro'unk társadalmának nagy részvételével. 

— Üresedeaben levő álláaok. Gheorgheni 
városi tanácsánál nyugdíjazás és elbocsátás során 
üresedésben van egy bivatalfőnöki,  egy irodatlszti és 
egy Írnoki állás. A pályázatokat 1936 augusztun 15 lg 
kell benyújtani. 

— A hadinyugdijasok ebben as évben osak 
egy negyedévi nyugdijaikat kaptak mag. Ciuc-
var.negyo hadirokkantjai és hadiözvegyei ebben aa 
e-iztsndóbea csak január—márciusra kapták meg nyug-
dijaikat. EgyBzóval aa ezévl költségvetésből még 
egyetlen bánit sem utalványoztak Bzámukra. Éppen a 
a legnyomorultabb, az aira leginkább ráBBoruió sze-
rencsétlen emberekkel nem törődik a világon senki. 
Egy félesztendeje  senki nem háborodik fe),  Benki nem 
lép közbe, senkinek cem fáj  aa, bogy éppen a háborús 
áldozatokkal bánnak ilyen kegyetlenül. Az is lehet 
politika, bogy rábízzuk aa időre ennek a kérdésnek 
a rendezését. Naa az idő már éppen eleget Begitett a 
kormányainknak. Husz esztendő alatt már több mint 
fele  elpusztult annak a költségvetési tehernek, amely-
nek véréből olyan sokan profiiáinak  ma. Éppen legfőbb 
id'ja elérkezett, bogy a még életben levőkről gondos-
kodás történjen. Szomorú azonban, egyelőre minden 
ugy néz kl, hogy a k^utolsó helyre került a háborús 
áldozat. Naponkent a panaszok sokaságát szállítják el 
hozzánk a vármegye minden részéből a rokkantak éa 
özvegyek. Nem csak arról van szó, hogy azt a csekély 
járandóságalkat is megtagadjál:. Fájó valóság aa i?, 
hogy semmi támogatást nem kapnak sem hivatalos 
helyréi, Bem a társadalom rászútőí. Lehet bátran mon-
dani, egyenesen rosszindulattal vannak irányukban ÓB 
akadnak olyan hivatalos személyek, akiknek fáj  egj-
egy h.-diöavegynek az a havi 30 lej nyugdija 1B, 
zmelyet éppan félevekig  nem Bzoktak folyósítani.  Több 
megértést kérünk a háborús áldozatokkal szemben. 

— Székely oserkéssotapat járt julius 25 én 
Oradean, mely, mint as ott megjelenő Uj lapok lelkes 
iflegemlékezéaóben  irja, „i Hargita fenyóiliatos  üdvöz-
letét, szivetm»lpg<tő fényes  rspsugaraU" vitte el oda. 
Mercuroá-Ciucból érkeztek a űu'r, hogy nagy kerülő-
vel, idejében érkezzenek a brasovi jamboréra. Huszon-
haton voltak a fittül  csirkészek, et-ját parancsnokaik 
vezetése alatt, de velük volt még Borcsa Gorgaly 
mercurea-ciuc i és SzentmiklóBi Ferenc odorbeiu-i róm. 
kath. főgimn.  tanár éa cserkészparf.ncsnos  ls. A lap 
szerint a székely cserkÓBzfiu't  Targu-Murea-en és Ciuj-
on át mentek Oradea-ra, majd utju':at Aradon, Orso-
ván, Adakalóa át folytatják  B inuen Turcuaeveriabe 
hsjizáí után Craiován, Slbiun keresztül voDunak 
Brssovba, ahol a jámboré ünnepélyes megnyitása 
usíyan csak Kujusztus 8 án lesz, de a gyülekezés már 
3-án megkezdődik. 

— Ipari és kereskedelmi vallalatok figyel-
mébe. Az 1936 évi nprilis 21-én megjelent rokkan-
törvény arra kötelezi a kereskedelmi éa Ipari vállalat 
tokát, hogy bizonyos számú hadirokkantat, özvegyet és 
hadiárvAt alS-'-ilmozeanalr. Eszel kapcsolatosan aa Ia-
sp8c or.->'ul BraBOv felhívja  a vállalatokat, hogy mindon 
% vi llilat életében törWnő személyi vá.tozáat három 
napoi bf.lü'  bsjeientíeaek. H isoulóképpen a iegszigo-
ruabb..u felhívja  a vállalatokat, hogy legsürgőjebben 
t ir]9spzenek elő ngy kimutatást a következő névsze-
rin'.i adaiokka': aj A rtuil'ában levő alkalmazottak; 
1) A már alkalmazott hadirokkantak, özvegyek és 
Vvák; c) Az üresedésben lévő helyek. Figyelmeztetjük 
az érdekelt vállalatokat, hogy a f>nntl  kimutatásokat 
haladéktalanul terjesszék elő ae Inspectoratul Muncii 
Bra«ov c<men. 

— PigyelmezletóB a képvásárló közönség-
hez. Tábh izb.'n figyelmeztettük  vármegyénk közön-
ségét arra, hogy óvakodjék a tömegesen és veszed»;-
lemBzsrüen (ellépő képügynököktől, a' ik valósággal 
eltTASziják ezt a vármegyét. Most több o'dalról történt 
felkértre  egyenesen fölhívjuk  B közönséget, bogy 
vigyázson és ne engedje magát becsapni semmifele 
Ilyen egyéni vállalkozás által. Megtörtént csak a mult 
hetekben, hogy egy Welss Jjnő nevü brasovi Illető-
ségű képügynök többektől kölcsönöket vett fel,  zálog-
ban ott hagyott valami selejteB képeket és azóta 
nyoma veszett. Kérjük vidéki laptársainkat arra, hogy 
ezt a figyelmeztetést  olvasóközönségük érdekében át-
vegyék. 

— Tovább gyilkol a ssékely bioska Saabó 
Lajos és Stas Dávid santlmbru-l legények ÖBSzavere-
kedUk. Sasa Dávid olyan súlyom Bőrülést szenvedett, 
hogy abba bslepusslult. Szabó Lijoa letartóztatták s 
átadták as ügyészségnek. 



4-lk eláal. 

— Visszahelyezték állásába. Stafanercu  Via 
colt, a helybeli ügyészségi fogház  könyvelőját, amint 
több liban megírtuk egy vendéglői beszélgetésből ki-
folyólag  fiatal  barátai feljelentették  Irredenta és kommu-
nista váddal. A feljelentés  során állásától ls felfüggesz-
tették a tisztviselőt Aa illetékes miniszter most elren-
delte Stefanescunak  as állásába való vlsszahelyesését, 
egyúttal pedig Tg. J uba helyezték át. 

— Gyakorló méhészek könyve. A méhészeti 
szakirodalomnak értékes könyve jelent meg. Blénessy 
Károly a kiváló clucmegyel méhész összeállította a 
.Gyakorló Méhészek' könyvét, amely 180 oldal terje-
delemben tárgyalja a méhészet tudományát. BléneBsy 
Károly a legtekintélyesebb méhészeti szakemberek 
egyike, aki elméleti, de főleg  gazdag tapasztalatú gya-
korlati méhész. Nave a magyar méhészetben közismert 
és általában tudása, nagy tapasztalata, a méh világ 
Iránti szeretete gazdag epltó munkát véges. A most 
megjelent .Gyakorló Méhészek könyve" nélkülözhetet-
len minden méhész számára. Ezért felhívjuk  a flzvel-
met erre az értékes szakmunkára, amely 130 iei 
árban kapható a Vákár könyvkereskedésben. 

— Egyezményes lista a oinovármegyei Mezö-
gazdassgl Kamara választására. Az augusztus 
12 re kiirt mczőgBzdnági kamarai választásokra Ciuc 
vármegye gazdatárBsdalma egyezményes listát áliitott 
össze és Igy nem kerül sor választásra. A mezőgazds-
sági kamara 30 tagu Igazgatóságából ezen egyezmény 
szerint 21 hvlyet magyarok, 9 helyet a románok kap-
nak és az elnöki tisztet Vlsd Izidor gör. kat. lelkéBz 
a kiváló gazda töitl be. 

— Szélhámosságok a hadirokkantak egye-
sületének neveben. Miu'án az utóbbi időben a hadi-
rokkantak egvesttletének nevét a legkülönfélébb  egvénl 
vállalkozások és sokszor szélhámosságok felhasználják 
ezért a hadigymlnlszter szigorúin eltiltotta, hogy a 
jövőben a haditársadalom hivatalos I. O. V. elnevezé-
sét bárki ls felhasználhassa  egjéni céljaira. 

— Gyászrovat. AmbruB Antal 66 éves korában, 
sugUHtns hó 7-én meghalt Bancraleni C ucon. Elhunytat 
négy gyermeke, 11 unokája és 3 dédunokája gyászolja. 

— A lllunkakamara tanono nyaraltatása 
A bacaul Munkakamaráboz tartozó négy vármegyéből 
BICEU—Cioc—Nsamt— Románból ÖBFzt-src hfirirlrckél 
tanonc töltött három hntet a clucvármegyel Munka 
kamaránál. A tanonc nyaraltatás költség it a bacaui 
Munkakamara viseiie. A tBnoncok elszállásolásáról, 
kosztjáról pedig KaifáB  József,  a sztrvező kezéről 
előnyösen Ismeri kiváló vendéglős gondoskodott. A 
tu!su:yban regátl tanoncok kellemes napokat töltöttek 
ebben a vármegyében, ahonnan a legkedvesebb emlé-
kekkel távoztak el. A clucvármegyel Muukakamara 
Igyekezett, hogy a R^gá'.nak jövő iparu3al a szeretet-
nek emlékét vigyék innen magukkal. Mindez ugy lát-
szik Bikeriilt is, amennyiben a bacaul Cancicov ml 
nlszter külön táviratban köszönte mrg azt a vendég 
szeretetet, amellyel a mereureh c'ucl iparosság fogadta 
a tanoncokat a nyaraltatáB alatt. 

— Gheorgheni nj főszolgabirósági  paloiát 
épit. A gheorghenl-i járáB főnzoigabirófága  elhatározta, 
hogy egy mlliió lejjel saját épületet emsl a főszolga-
bírói hivatal elhelyezőire. 

— Mórios Zsigmond: Bab oroszlán. Móricz Zsigmond 
nemoaak a paraszti életnek és a kisvárosnak virtuóz Írója, I 
hanem Budapestnek ls moglepően jó Ismerője Csodálatos gaz-
dagióggal és Igazsággal bontukoz'k ki nj kSnyvében Is az a 
polgári élet, amely a bérházak között tenyészik s hajtja hol! 
napfénytelentll  sápadt leveleit, hol bűnösen buja virágait. A { 
„Rab oroszlán" egy vldékrdl szakadt, de a pesti életbe gyöke-! 
rezett házaspár drámaian Izgalmas regénye, ahogyan a test és I 
vér rabságából lassan átörekednek a lelki béke csendjébe. — | 
Pompái Írói manka s amellett pompás olvasmány Is Mórlnoz 
aj regénye, amely az Athenaeam 2 pengős sorozatában most 
jelent meg. 32C lap, szokott szép klálíltásSan, kartonálva 53 
lej, minden könyvkereskedésben, vagy Lepagenál Clnj. Kérje 
az Athenaeam újdonságok teljes jegyzékét. 

— Öngyilkosság. Bz ikeres Istvánná szül. E-ő's 
Erzsébet 65 eves ineu-l asszony a vonat elé vetette 
nngát. A vonat karekei darabokra esagstták a sze-
rencsétlen a-jstoüjt. 

— Vioki Baum: Grand Hotel. Vlokl Bánra : Grand 
Hotel olmQ regénye a klvá'ó Írónő lrgszebb és legemlékezete-
sebb sikerű alkotása. Akik első megjelenéskor olvastnk, felejt-
hetetlen, élményszerű emlékeket őrzilnk Berlinnek, a v 1 ág vá-
ros ia'csa, tragikus és kouitkus figirálnak,  a nagyszállónak 
erről a sajátosan megható és mulatságos hőskölteményé öl. 
Vlokl Baum ezzel a regéuyévul bizony.totti be, ui'lyea fölé-
nyesen Ismeri az emberi lelket; de 6 Is ember: csúfonlárosan 
mosolyog minden hlu és hiábavaló erőfeszl'ésen  és szánakozva 
nézi a bot'adozásokat, vagy elbukásokat Izgalmas és mara-
dandóan érdekea könyv a Grand Hotel s ezért osak helyeselni 
lehet, hogy az Atheneaim most 2 pengős sorozatában nj a 
kiadta a régsn elfogyott  kötetet s Pr.z'jl az olvasók legszéle-
sebb ré:egel azámára is hozzáférhetővé  ti*te A 300 lapos vas-
kos kötet szép kiállításban kartonálva 53 Lej, minden könyv-
kereskedésben vagy Lepagenál Claj. Kirje a teljes sorozat és 
• z Athenaeam újdonságok Ingyen jegyzékét. 

— Baleset. Ridu Mihály 35év--sCc u ÖEsíg-
bell vasutast egy ío'ató mozdony rlútötte. É et??wlyes 
sérüléseivel kórházban ápolják. 

— Ládaa Sándor: Negyrdsaer férjnél.  Nádas Sándor, 
a pesti aszfalt,  a redakoló, a kávéház páratlan népszerüségU 
Írója, kötetbe gyűjtötte legajabb novelláit. Negyedszer férjnél: 
eit a elmet viseli a könyv, amely bizonyosan remek cseme-
géje lesz Nádas nagyszáma ohusótáborának. A tarka pesti 
életnek egy-egy megkapó pillanatfelvétele,  érdekes sz nfoltja 
minden egyea novella ebben a kötetben, amelynek őszinte 
nagy slkeit jósolhatunk. Nádas Sándor: Negyedszer férjnél  o 
kötete moat jelent meg ai Athenaeam novellasorozatában. — 
53 Lej minden könyvkereskedésben, vagy Lepagenál Cluj. 
Kérje az Athenaeam újdonságok teljes jegyzékét Clnj. 

Köszönetnyilvánítás. Htiás köször.alot mó-
dunk mindazon jó barátaink éa ismerőseinknek, akik 
boldogult fürjem  iiietve fiam  Botár Vilmos temetésén 
megjelentek vagy részvétükkel bánatunk btn osztoztak. 

özv. Botár Vilmosáé  ét 
dzv. Botár Jstváoaé. 

C S I K I L A P O K 
— A magántisztviselők Ingyenes otthona 

Buonreati-ben A munkanélküli magántisztviselők 
elszállásolására BucureBtl-ben egy Otthont lótesltet ei, 
amelyben 5—10 nrp'g mngszálihat minden munkát-
kereső magántisztviselő és m°ster, aki megfelelő  Iga-
zolványokkal rendelkezik. A magántisztviselők Otthoná-
nak elme: Bucureşti, Btrada Splaiul Independentei 
No. 68 Bővebb felvilágosítást  nyújt a Muikekamara 
helybeli hivatala. 

— Tiltott műtét áldozata. Kircsó Jinosné 
21 éves baccu-t asszonyon Páter Juliánná armaseni-i 
asszony tiltott műtétet hajtott végre, ame'ybe a sze-
rencsé t'en fiatal  asszony belebalt. A csendőrség letar-
tóztatta Péter Ju'lánnát és átadta az ügyészségnek. 

B A N C A „ H A B Q H I T A " 
SOCIETATE PE ACŢIUNI IN MERCUREA-CIC. 

Bilanţ la 31 Deoemvrie 1B85. 
Aotlv: 1. Acţionari pt. Capital fi  dob Lel 495.198 — 2. 

Oasea, numerar 90.718 — 3 Portofoliul  de scont: roan&n 651795. 
4, Deb tori din ţară : 343 734 — 5 Debitori benetioiind de legoa 
conversiunii: 9.791.190 — 6 Pierderi din conversiuni: 1.991 510 
7. Parti ipaţlane la indnst. rom I 000— 8. împrumutări pe 
termen lung: 1.955 236 — 9 Mobilier: 90 000— 10 Imobile 
oamp. In llaltaţle: 12 994 — 

Conturi de ordine -. I. Cauţnnl statutare : 445000 — 2 
Efecte  eom. In gaj. In portofoliu:  157 200 — 3. Cambii de olr-
ouleţ nne: 2 100.640 — 4. Ipoteol, mărfuri,  garanţii diverse: 
2.289.703 — 5. Efecte  reesoontate In conversiune : 1.400 635 — 
Total debit: 21.823.555 -

Faaiv: I. Capital Lei ÎOOOO.CUO— 2. Fond de rezerva 
legala U00 — 3. Fond de penzil: 17.384 — 4. Dob&nzt nereali-
zate la oreanţe dnbioas9 : 3306.695 — 5. Taxa de emisiune: 
360.044 — 6. Uepanerl spre fract.  ta tara, pe leimen 1.482 788 — 
7. Creditori din tarft.  pe termin 262 (66 — 

Conturi de ordine: 1. Deponenţi de cauţiuni statutare: 
445 000 — 2. Deponenţi de efecte  com. In gaj 157.200 — 3. De-
ponenţi de oambii de clroalaţiune: 2.100 640 — 4. Deponenţi 
de ipoteol, mlrfarl,  gar. dlv.: 2.289 703 — 5. Angajamente de 
reesoont in oonv.: 1.4C0 635 — Total credit: 21823 555 — 

Profit  şi pierdere: 
Debit: Cheltaell de administraţie: 51.328— Impozite-

9093— Amortizări: 78 023— Total deb'.t: 133444 — 
Credit: Dobânzi inoassate: 135.416 — Comisioane Inoas-

sate: 2 590'— Benetioll diverse: 438'— Total credit 138.444 — 
Bilanţ brut la 80 Iunie 1B36. 

Debit: 1. Acţionari pt. oapita1 şl dob. Lei 489,098 — 2. 
Casaa numerar 139.4CO— 3 Titluri româneşti, cotate la bursă 
v n. 27000., v. r. Lei 5.880 — 4. Portofoliul  de scont, román 
789813. 5. Debitori din ţ»ră 303 852. 6 Acţiona i şi alt' debi-
tori beneficiind  de legea con.erslurll 9731 652. 7. Pierderi din 
conversiune 2 009.446. 8. Participaţi! ne la lndnstr. rom. 10U0. 
9. Impramuturi pe termen lncg 1 928 934. 10 Imobile oainpă-
rate In lloitaţie 6.9S4. 11. Mobilier 90.000. 12. Ch- ltnell, salarii, 
contrlbaVunl 31.138. Total Lel 15 533-207. 

Con uri de ordine: 1 Cânţi unt statutare 450000 2. 
Electe oomero. tn gaj la portofoliu  157.200. 3. Cambii de clron-
laţ'Une In portef.  2.100 640. 4. Ipoteci, mărlurl <n gaj el garanţii 
diverse 2 2 :9 703. 5 Efecte  reesoontate In oonver9inn° (cota 
rămas») I.4C0 635. Total 6.398.178. 

Credit: 1. Capital 10.000.000. 2. Fond de rezerva legalá 
6'0. 3. Foni de penslnne 17.384 4 Dobânzi nereallzate la 
oreenţe dubioase 3 303.320. 5 Taxa de emisiune 360 044. 6 De-
puneri spre fraotlticare  din ţară, pe teimen 1.491.336. 7. Credi-
tori din tară pe termen 30J383. 8. Conturi diverse 13.200 9. 
Dobânzi şl venituri diverse 37 940. Total 15.533 207. 

Conturi de ordine: 1. Deponenţi de oanţinnl statutare 
450 000. 2 Deponenţi de ef  ote com. tn gaj 157 201. 3. Depo 
nenţi de oambit de clro 2 100 640. 4 Deponenţi de Ipoteci, 
mvfurl  Io gaj, gar. div. 2 289 703. 5. Angajamente de reescont 
In oonvers. 1.400.635. Total 6 398.178. 

Pékek-
Cukrászok-
Kenyér-sútődék-
Malomtulajdonosok-
K e r e s k e d ő k n e k 

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

k a p h a t ó k 
VAKAR kfiBTTkenukedneta,  MERCÜREA-CIUC. 

Liszt bonok, 
Számla-könyvek, 
állandóan raktáron. 

Publicaţie. 
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Eladó belsőség Oiuoani-ban (Csekefaiva) 
a volt állami csemetekert. Oim: Fodor 
Pál, Sumuleu. — Önkéntes árverés a 
helyszínen vasárnap, augusztus 16 án 

délután 5 órakor. 

Se aduce la cunoştinţa generală, că in ziua de 
19 August 1936 orele 10 a. m., se va (ine licitaţie 
publică, în localul şcoalci primare de siat, comuna 
Sâncrăieni Ciuc, pentru adăugirea a două săli dc în-
văţământ în valoare dc 247.659 Lei, termenul de exe-
cuţie fiind  fixat  de 2 luni dela data ţinerii licitaţiei. 

Concurenţii vor depune o garanţie de 5°/o din 
valoarea lucrării. 

Planurile, devizele, precum şi caelele de sarcini 
se pot vedea în ori ce zi de lucru la Direcţiunea şcoalei 
respectivc. 

Dacă concurenţii nu se prezintă, licitaţia se va 
(ine in ziua de 28 August 1936, respcctându-se nor-
mele generale pentru tinerea licitaţiilor, conform  L. C. P. 

Sâncrăieni-Ciuc, la 3 August 1936. 
Comitetul şcolar SAncrălenl. 

N y t o t t Vákár könyvnyomdában, MereaCuo. 

HŞHfflSfflfflfflfflfflfflffllBiHHfflfflfflfflfflH  ffl 

" É - R - T - E - S-1 - T - É - S . 
A nagyérdemű közönség szives 
t u d o m á s á r a hozom, hogy 

fűszer-,  liszt-, csemege-, ve^yesteresteűRsemmel 
1936 augusztus 15-én Odorheiu rél 

R Á T K Ö L T Ö Z K Ö D Ö M 
Mercurea-Ciucra — Csíkszeredába 

A DÁVID ANDORféle  ÜZLETHELYISÉGBE 
S ftn  c^l-Mire-ueca22.számaié, 
ahol i'imn felszerelt  áruraktárAir-
mal versenyképes énk mellett 

állo'í a n. é. közinség szivss rendelkezésére. 
Ksrem togyenik próbavAsAriáit, 
hoţy ára'mról maggyősődh»sseneV. 

Lelkiismeretes klazolgéláe 1 Szolid árak! 
S'.ives pártfogá-u>at  kéri 

CSUTAK FERENC kereskedő. í—^ 

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

g MODELL KALAPOK S 

M X 
Ví 

& K 

tls raponkéat nj formák  olosó 

VEMCZKL TANÁRNÉNÁL 
Cgyanci i t keaiilaek disdea-
c e n r i afii  k a l a p o k e i s A r e n d ü 
t a / K g h o s a á a d i i E á v a l . Ka i^a i 
(tilskítiZtf  a !:>grövi(icbb 'íó alatt. 

Mercurea Ciuc, L C, Bratlann (almai-
alnm)-noca 113. sz., a Sftrháa  kőzeléban. 

Egy fany  ezetb diófa  ebédiő-asztal eladó 
Clin a kiadóhivataibao. 

IU!BfflSffl3fflS53BífflSnffl*  ffl  fflfflHfflfflfflffl  Ml 
£ 9 Építkezésekhez a 

jó minőségű meszet m 
bámilyen meanyisegben, ked- m 
V6ző feltétalok  mellat t az ^ 

az építkezés helyére szállítunk. ^ 
Megkeresésre ajánlattal Bzolgá:unb. ^ 

VICTORIA | 
Általános Gazdasági Szövetkezet msszüzeme, ^ 

Sandoninio-Oino 
Rendeléseket Mercarea-Cluo és vidéke részére fel-
vesz: .ŢIGLA-1 épitőanyagok raktára Me-ca-ea-Cino. 

2 B- E9 

•/amili 
MEGVESZEM báró Orbán Balá-a : „Székelyföld"  oimü 

müvének 3-ik (Háromaaékmegye) kötetét. — Cim a 
kiadóhivatalban. 

HEGEDUORAKAT 
oonservatoriuuil 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 a c . 
Str. Cap. Vuloviol (Hargita-noaa) 2e. 

Száraz kőr isfa e ladó. 
Cim a kiadóhivatalban 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb és legtartósabb 
kivitelben a legjutányosabb 
arak mellett esnkönöl a 

Vákár üzlet, Mercurea-Ciuc. 




