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A csonka tornyok... 
Akármerre nézünk a világban, a gyűlöletnek soha 

nem látót méretével ta'álkozunk. Nemzeti éa világ-
nézeti alapon folyik  az uszitáB egymás ellen. E IPEDG 
olyan hihetetlen nHgrögzöttséggel, hogy eláll a léleg-
zete minden jóérzésű, gondolkozó embernek. 

Ui lesz a vége ennek a fokozódó  gyűlölet hullám-
nak Hová fog  vezetni a gyülölethlntésnek ez az iparo-
sítása, amelyet mesterségszerüan karol fel  az uj nem-
zedék. 

Most már világosan látja az ember azt az utat, 
amely egy pár esztendő múlva beteljesedik fölöttünk. 
Lehetetlen, bogy az a megbocsátást nem Ismerő gyű-
lölet, amely elhatalmasodott a lelkekben jót SBÜ jön. 

Szinte biztosra lehet állítani, hogy ez a gyűlö-
letet vető generáció is keservesen rffuet  ördögt mun-
kájára. Ismét megtelnek c ontjaival a hősi timstők. 
Sok vihart fog  még aratni ea a generáció, amsly a 
gyűlöletre rendezkedett be. 

Már nem is érdemes ellene prédikálni Tu1 vagyunk 
már azon, amikor a veszedelmet fel  lehet tartóztatni. 
A bajnak elsodró ereje már megfoghatatlan.  O yan a 
nelyaei, mini az eg) máénak rohanó vonatpár, az össze-
ütközés előtt pár méterrel. A katasztrófát  elkerülni 
nem lehet. L 'ül az ember éa hidegvérrel megvárja a 
tragédia bekövetkezését. 

Ez a tragédia pedig minden eddiginél kegyet-
lenebb leBz. Mert azt az öntudatosllott gyűlöletet rob-
bantja ki. Azt. ameiy szemünk előtt milliárdokat fektet 
gyilkos gázokba, tankokba, amely kérle'betetlenül 
izgatja a népeket egymás ellen. Minden alkalmat meg-
ragad ahoB, hogy a leszámolás elkeseredett, telített 
legyen. 

Abban a különös be'yaetben vagyunk, hogy köz-
vetlen szemlélői vagyunk a gyűlölet kitenyésztésének. 
EÍBŐ késtől kapjuk ezt a gytlkoB mérget, amelynek 
termelése olyan divatos lett. 

Aki figyeli  a székelyföldi  román sajtó munkáját 
látja, hogy milyen értelem nélkül fokozódik  abban 
ellenünk a gyűlölet. A Bzékely megyékben bevezetett 
antlrevizlÓB mozgalmak és „vlBSzaromáDOBltó* törek-
vések megdöbbentő sajtóhangokat szólaltatnak mag, 
amelyek a legkorlátoltabb látókörben igyekeznek elle-
nünk a bizalmatlanságnak hangulatot teremteni. 

Egyik legutóbbi kirohanás tárgya például az, 
hogy a romániai magyarok az állam elleni hűtlenség-
ben annyira merészkednek, bogy a román batóBágok 
szemeláttára csonkatornyu templomokat építenek, ami 
a békeszerződések által megcsonkított Magyarország 
szimbóluma akar lenni. 

A ml székelyföldi  körzetünkben még nem láttam 
ilyen csonkatornyu templomot. Láttam azonban a leg 
modernebb építészetnek egyenes vonalait alkalmazni 
egy vagy két esetben. Ilyen a brasovi unitárius templom, 
amely az amerikai templom-épitészetoek egyenes vo 
nalaival igyekesett az egy igaz Mennek szolgálni. De 
igazán az Universul gyűlöletének fantáziája  szükséges, 
hogy a templom-építészet ezen köalsmert stílusában is 
a magyar irredenta mozgalmak ellenünk Irányítható 
lehetőségét fedezze  fel. 

Nem gyermekjáték, szomorú valóság ez. A sors-
nak egészen elszomorító kegyetlensége, amikor még a 
templom-építészeti Btllus ls gyűlölet forrása  lehet. 

Itt már meg áll a jósán ész. Ez már tul van a 
komoly magyarázkodás határán. Éhes már nem szűk-
Rég elmondani, fogadkozol,  megismételni a jó állam-
polgárnak. a hűségnek annylBBor hangoztatott nyilat-
kozatait. Világosan látásik nincsen kinek. 

AB Ilyen csonkatornyoB szörnyűségek csak ujabb 
bizonyítékok amellett, hogy a világon keresztül s»á-
gu'dó gyűlölet eaaót vette minden józaoBágnak, mér-
sékletnek és köaéputnak. Szélsőségekre hajló időkben 
vajúdik a világ, amelynek drága árat kell majd fhetni. 
Annál drágábbat, minél Inkább távolodik aa ember az 
egymás szeretetének, megbecslésének, a békés együtt-
élésnek gondolatától. 

„Gátkötés". 
(A  családban). 

Az utóbbi időben Borainkban lábrakapott bioskázó-
őrület  kitenyésztő melegágya — legtöbb esetben — az 
alkohol. 

Arcpirítóan szégyelni való, ds letagadhatatlan 
tény, hogy Igen sokan közülünk abba igyekeznek 
temetni a but, a bánatot; általa akarják felejtetni  ma-
gukkal a vérig sértő megaláztatást... 

Hi öröm vagy kedves meglepetés éri őket, akkor 
is alkohol az, amitől azt az örömst még "ózsásabb 
színben tündöklőnek látják. 

Isznak, ha egéezBégeBek; isznak, ha betegei ; 
isznak, mert fiatalok  s még saepnek, értékesnek hiszik 
az életet; isznak, mert öregek 8 BZ elmúlás, a sírgödör 
közelségét érzik. 

Igen, pedig az Iszákos részegsége csak egy nar-
kózis szerű bódulat, ami hamar szétoszlik a utána pedig 
még fájdalmasabb  marad a lelket-rágó bnbánat, meg-
haivábyoaódik a megaláztatás leverő ereje; az öregseg 
nyomasztó terhe pedig — a kijózatodás után — még 
elviselhetetlenebbe lesz, sót a fiatal  élet szép reménye-
ket tápláló ereje is sokat veszít értékebői. 

8 mindezeken felül:  az alkohol könyörtelenül 
megfosztja  az embert józan eszétől, ítélő képességétől 
a — felszabadítva  a vad indulatokat — a kárhozta-
tandó bűnös egész sorába dönti bule azt, aki az ő 
karjaiba dőlve ringatja mámorba magát. 

Az alkohol  nyomja a kezébe  — fiainknak  is — 
az öldöklő  bioskát,  hogv azt testvér-vérbe áztatva 
„szenteljék  meg" a vasár- és ünnepnapokat! 

Örök szégyene ea fajuaknak,  mely ellen össze 
nem fogni  soha helyre nem hozható mulasztás volna. 

Lássuk — tehát, röviden —: mit lehetne tennünk 
az IszákosBág és a bicskázás ellen? 

Kszdjük a legelején: a családban,  mert a csa-
lád  a minden  jó és minden  rossz előkészítő  iskolája. 

A gyermek  nevelét  ének már az édesanya 
méhében meg keii  kezüőuoie,  mtr» »a anya namceak 
vérevei táplalja magzatját, h*nt-m lelki erői, érzései 
éa gondolatai is beieidegzódoek a Bzive alatt melen-
getett ember-palántába. 

Mit várunk attól a magzattól, akinek az édes-
anyja — esetleg — naponta fogyasztja  az ő meg-
szokott pálinka vagy máa szeszesital adagját s be-
szeszeit f.  jjel káromkodik, szitkozódik, férjél  haragosai 
ellen tüzeli, uszítja?... 

Beigazolódott tény, hogy némely gyermek alkoholt 
szomjazva születik e világra, mert talán még a fogam-
zása is alkohol mámorban történt; szülei pedig alko-
hollal átszlvódott Bzerveaetüek látható és láthatatlan 
nyavalyákat  hordanak magukban, talán ép' mint előd 
jelk — iBzákoBBág okozta — örökségét. 

A gyermek  nevelésének  a születés  után azon-
nal folytatódnia  kell,  mert az élet  kemény iskola 
a ez az iskolába  járás a születés  pillanatában 
kezdődik. 

Minden anya Istentől rendelt szent kötelességeket 
la vállal, amikor gyermekének életet ad. Aki csak a 
maga önző kedvteléseinek, élvhajhászatának akarja 
szentelni az életét, az mondjon le sz anyai örömökről, 
mert a nevelés hiánya miatt sok lesz a bűnöző; a 
bünőző  pedig  nemcsak a család  megtestesült  bűne, 
hanem az államnak  is kárhózatos  terhe!! 

Mlndm újszülöttben szunyodnak as emberi értékek 
és a bűnözés csirái Ib. Lsgelső sorban az anyának 
szent kötelessége, hogy az újszülöttben rejlő embdrl 
értékeket lnditea erőteljesebb fej  ődésnek, bogy azok 
Idejében elnyomhassák a bűnözésre törekvő hajlamokat. 

n célból önzetlenül éa mindenek fölött  ideális 
értelemben kell szeretnie gyermekét, mert minden 
olyan gyermek, aki nélkülözi az Igazi szeretetet, haj-
lamossá válik arra, hogy mielőbb a társadalom Balakja, 
bűnöző legyen. 

A gyermeknek  ugy kell  az anyaszeretete, 
mint a nyiladozó  bimbónak az éltető  napsugár. 
ÜitesBÜk el — tehát — mielőbb a szeretet illatozó 
rózsáját a kis SBlvekbe, mert sohasem Bzabad feled-
tünk, bogy az első  életévekben  dől  el az ember 
jövendő  sorsa. 

Oskar  Wilde  mondja a „Da Profuidls"-ban: 
Aki ugy érzi, bogy nem szeretik  eléggé,  az daooal 
és gyűlölettel  száll  szembe a világgal. 

De aa anya szeretete okoB — az élet minden 
oehéaaégére előkészítő — szeretet legyen, mert esz-
telenség volna, ba csak rózBás álmok Bzövéaére készí-
tenék elő a gyermeket. 

Az apa pedig szigorával éa tekintélyével nevelje 
a csemetéit emberszeretetre.  Riassza el lelkűkből 
a gyűlöletet, törekedjék arra, hogy a felnövő  sarj egy 
boldogabb és megelégedettebb nemzedék hasznos tagja 
lehessen. 

HÍ naponta fáradtan  IB tér haza a nehéz munká-
ból B e miatt nem azentalhet hosszabb időt gyermekére, 
legalább a vasárnapjai legyenek  a saját lelke 
üdvére  és a gyermekei  nevelésére szentelve. 

Mintaszerű  életével  legyen gyermekének 
példaképe;  Bohaae tévessze szeme elöl azt a vitat-
hatatlan tényt, bogy a gyermek  oly mohón szívja 
magába a környezete  életéből  meríthető  tanulságo-
kat,  mint a száraz szivacs a vizet. 

Éppen azért, kérdem: mit várhatunk attól a 
gyermektől, aki csak korcsmából hazatérő, káromkodó, 
lörő-zuzó éa verekedő apát lát??... s mit attól, aki-
nek már az első életévében erónek-erejével nyomják 
a szájába a pálinkás  kenyeret!!..  . 

A gyermek aokssor áll megoldhatatlannak látszó 
problémák előtt is, mikor az apának azonnal résen 
zeii álianla s a fli  őszinte barátjának kell lennie. Az 
anya pedig leányának legyen védő angyala, melegszívű 
barátnője. 

Már a legfiatalabb  gyermekkorban fel  kell venni 
a küzdelmet a kisdedek veleszületett önkényeskedő 
hajlamával,  rombolási ősztönével  szemben ls, mely 
igen Bokazor ragadtatja a gyermeket kegyetlenke-
déseké 1 

A gyermek,  mivel önmagát mindenek  fölött 
szereti,  korán megtanulja az önzést B azt, hogy a 
gyengébbekkel szemben éreztesse hatalmát. Azért van, 
hogy játékszerei szétrombolása után, kedvteléssel kí-
nozza a keze ügyébe kerülő állatokat is. 

Nem  kell  tűrni,  hogy az idősebb  testvér  zsar-
nokoskodjék  kisebb testvérei  fölött,  de  még azt 
sem, bogy a kis hatalmaskodó  az állatok  kínzó 
hóhéra legyen. 

Da mit várunk e téren akkor, amikor a gyerme-
kek szemei előtt játszódnak le — legtöbb esetben — 
a felnőttek  kegyetlen  állatkínzásai,  sőt  — akár-
hányszor — még a vérfagyasztó  bicskázások  is!... 

A gyermekek  szigorú ós kérlelhetetlen  .tör-
vényt ülnek"  a felnőttek  bűnei felett,  BML — ezúttal — 
ugy értendő, hogy a gyermsk azonnal siet Így mérle-
gelni: „Ami szabad  nekik,  miért ne volna szabad 
nekem is?!'...  a már teazi ia azt, ami roasa; ami 
nem neki való; ami réBzegeBsé, könyörtelen kegyet-
lenkedővé formálja  őt. 

Sjha Be feledjük  — tehát — hogy amilyen fej-
becsűlhetetlen  értékű nevelési esikőz  a jó példa, 
ép'  olyan helyrehozhatatlan  rombolást  végez a 
zsenge lelkekben  a szülők  és felnőttek  rossz 
példája  ! 

Százszor  gondoljuk  meg — tehát — hogy mit 
cselekszünk  vagy beszélünk  a gyermek  előtt!! 

(Folyt, köv.) — 0 . 8. — 

Csáki  biró lánya. 
Folyó  évi október  hó 13-án este rendkívüli 

esemény színhelye  lesz a Vigadó  nagyterme.  Őt 
kalotaszegi  község,  ötven falusi  színészének  elő-
adásában  színre  kerül  a „Csáki  biró leánya'  cimü 
ballada. 

A kalotaszegi  balladát  Szentimrei  Jenő,  a 
kiváló  újságíró  dolgozta  színpadra.  A darab  3 fel-
vonásában és 5 képében Kalotaszeg  népszokásai-
nak, ősi  dalainak  és tánoainak  sokasága  vonul fel, 
amelyből  megismerjük  Kalotaszeg  festői  népének 
életét.  A nagysikerű  kalotaszegi  ballada  már sok 
meleg színházi  estet szerzett  Erdély  közönségének. 
A falusi  színészeken  keresztül  egészen közvetlenül 
ismerhetjük  meg ennek az előttünk  osak hírből 
ismert népnek szokásait,  gyönyörű  népművésze-
téről  ismert gazdagságait. 

A Csáki  biró leányának  október  13-án este 
a Vigadó  nagytermében  lesz a helybeli  bemutatója, 
ötven falusi  műkedvelő  fogja  ebben a kalotaszegi 
történetben  felvonultatni  a népies szokásoknak, 
lakodalmas  táncoknak  ősi  erejét,  amelyeket  Koós 
Károlynak  remek  díszletei  fognak  össze. 

Csikvármegye  közönségének  ügyeimét külö-
nösen felhívjuk  erre a nagyszerű  és ritka  ese-
ményre, amelynek  keretében  Kalotaszeg  népvise-
letéről  és fejlett  kulturóletéről  ismert népe láto-
gatja meg Csikvármegye  közönségét.  Az ötven 
falusi  színész  egy estére a festői  Kalotaszeget 
varázsolja közénk,  amely felejthetetlen  élményt 
biztosit. 

Arra kérjük  közönségünket,  hogy fogadja 
szeretettel,  megértő  testvériességgel  a Kalotaszegie-
ket,  akik  a Székelyfőidre  jönnek, hogy ízelítőt 
adjanak  Kalotaszeg  csodálatos  yilágából. 

A Csáki  biróleányá-nak  előadása  október  13 án 
este fél  9 órakor  kezdődik  a Vigadó-tan. Jegyek 
elővételbea  kaphatók  a Vákár  flzlatbaa. 
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Szent Ferenc három balzsamcseppje... 
Milyen jól eshetett a jerikói uton kifoaztott,  félholtra 

sebesített utasnak a szamaritánus irgalmassága, a sebekbe 
öntött olaj éa bor I XI. Pius pápa szavai szerint az útszélre 
jutott, boldogságtól megrablott világnak nagy Szamaritánusa 
Assisi Szent Ferenc. 

Jöjj el Ferenc testvér, .Nézd iönnt-lennt az emberek, 
hogy özönlenek, szivükön száz seb láthatatlan lángol. Jöjj 
és tégy ütődött homlokunkra zsongó kenet!" Hiszen 

Valii a földnek  koldusa, 
Beteg lelkednek orvosa.... 

Néked ajánljuk lelkünket, 
Váltsad meg égi részünket! 

Jön a nagy Szamaritán, Szent Ferenc szentséges kezét 
kinyújtja az alélt embertömeg felé  azól: Valóban ó testvé-
reim, vérzik sebetek. Milyen lázasak vagytok. Miért merül-
tetek el annyira a világ javaiba? Miért törtök ugy a gaz-
dagság, a told javai, a több pénz, több birtok után ? Látom, 
még az irigység sebe is ott tátong... Érdemes, testvéreim'/ 
Minden mulandó! 

A boldogaágot hajszoljátok! Üz a szivetek. Miért 
léptetek a rablók örvényére ? Mi a boldogság'/ Tudás t előny ? 
hír? hatalom? élvezet? — Mind kevés! Füst és pillanatI 

Szabadság után loholtok s lám guzsbr kötöttek a rab-
lók, a szenvedélyek. — Ne, bele is vág sasotokba a vérez 
titeket. 0, nem jó a szabadság a mohóság, a korláttalanság!.. 

Látom, elborult szemetek s rendetlenül ver a szivetek. 
Három cseppet adok gyógyító balzsamomból. Hátha megtisz-
tulna látástok a kellemesebbre hajolna dobbanástok. 

Egyet a s z e g é n y s é g szelencéjéből cseppentsünk 
Kell a gazdagság I Tudjátok ki a legazdagabb ? A legsze-
gényebb. Ne törtessetek oly annyira! Ne nyugtalankodjatok 
a holnap miatt! „A lélek több, mint az élet", több mintáz 
egész város, megye millióival s ország és világ milliárdjai-
val. Ne easetek tévedésbe 1 Az élet egyszerű, az embernek 
hihetetlenül kevés kell s kevéssel beéri. Ne szaporítsátok 
hiába a dolgot Hát a Gondviselő Istenben nem bíztok ? 
Hagyjatok rá is valamint, ne akarjatok magatok mindent! 
ígérete van: Keressétek az 0 igazságát s egyéb is meg lesz! 
Én mindent elhagytam és mindent megnyertem. Nem keres-
tem semmit, csak mi a lelken könnyít s az utolsó kenyér-
nek telét is nekem ígérte. Az Isten hü, titeket is igy szeret. 
Enyhüljetek s bizzatok! .Boldogok a lelki szegények!" 

Második cseppentéshez adj Leó testvér az önmeg-
t a g a d á s szelencéjéből. Boldogság kell nektek ? Arra szület-
tünk. Itt a „tökéletes vigasság" balzsamcseppje. A boldog-
ság utja a szenvedés, a lemondás, a megtagadás. Ne téljetek 
testvéreim a szenvedéstől, mert jó az. Jó kicsinynek lenni, 
jó utolsónak következni, jó észrevétlen maiadni! Jézus szava: 
„Aki legnagyobb akar lenni, legyen köztetek a legkisebb!* 
En is mondom Ferenc testvér, .a ti kicsi szolgátok". Nincs 
nagyobb boldogság, mint önmagánkat legyőzni s nincs tisz-
tább élvezet, mint mással jót tenni! .Undorodtam a bélpok-
losokat látni, de az Ur közéjük vezérelt a én irgalmaBságot 
gyakoroltam velük. Ami előbb terhemre volt, az később 
lelkemnek-szivemnek gyönyörűségére szolgált*., O mekkora 
sebet ütött rajtatok az önzés ! Leó testvér, ide még egyet 
cseppentsünk! 

Harmadik cseppentéshez adjad Leó testvér az enge-
de lmesség illatos balzsamát. Halljad összekötözött beteg 
testvér: a szabadság utja az engedelmesség, a függőség,  a 
fegyelmezettség.  .Akkor fedeztem  lel az élet titkát, amikor 
ugy éreztem, hogy szolgának és másodrendű szereplőnek kell 
lennem". Igy lettem a jó Isten komédiása, korlátlan függet 
lenaégre téve szert. Itt nyilik meg a .vidám tudományok" 
ajtaja. Ezért vidámak, mosolygósak vérbeli gyermekeim is. 
„O, meri mi mások az Isten Bzolgái, ha nem komédiások, 
kiknek az a kötelessége, hogy az emberek szivét felvilla-
nyozzák és lelki vidámságra indítsák". Oldjuk iei a bilincse-
ket, hiszen uazni kell; talpra rabtestvér, énekelni, repülni, 
táncolni kell. „Nem hívott Isten minket szolgálatra, hanem 
örömre !* 

Testvéreim! Féljétek az Urat! Kerüljétek a vészes 
utakat. Éljetek vidáman és boldogan! Másíelé is kell menjek 1 
Az Ur adjon nektek békeséget! 

* 
* * 

A balzsamcseppek sebeket heggesztnek. Ó, mily jó! 
Illatuk kiárad, terjed a levegőben. Három csepp ÍB, mily 
boldogság! Mi lehet ott e mit érnénk el, ahol a teli balzsa-
mos bödönyök vannak/'! Pedig itthagyta Szent Ferenc beteg-
ágyunknál az összeBt prédául, ki-ki meríthet belőle, ameny-
nyit akar. 

„Stigmáé kezed azóta egyre ápol 
Aranygyümölcsöt termő kerteket 
S kik benne élnek: boldog emberek! Murányi.) 

P. F I D É L . 

A targu-muresi kereskedelmi és ipar-
kamara közleményei. 

Na. 2261—1936. Hollandiai  tartozások  rende-
zése. A Banca Nitioaala helyi fiókjának  közlése sze-
rint, a román—holland clearing egvezmeny rendelke-
zései szerint, mely 1936 évi szeptember bó l én lépett 
éleibe, folyó  évi október hó 15 tg egy dekUrác'ót kell 
beadói két példányban a Banca Naţionala a Roma?lel, 
Oficiul  de Control al Devizelor, Bucureşti, strada 
Lipscani 16, vagy a vidéki fiókokhoz,  melybrn fel 
legyen tüntetve aa 1936 jannár 1 és szeptember 1 
között esedékes összeg, továbbá 1 a* adó?; 2. a hi-
telező ponton elme; 8 a tartozás eredete és összege; 
4. a pénznem, melyben an adósság fenn  áll; 5. az 
esedékessé vált kamatok; 

ugyanilyen bejelentést kell tenniük m'ndazotaak, 
kiknek tartozása Hollandiából Importált árucikkek vá-
lárlásábél áU feu. 

C S I K I L A P O K 
Érd 'ke minden romániai adósnak, hogy a tivánt 

deklarációt a kijelölt időig megtegye, mert különben 
nem részesül a c'earing egyezmény e'őnyelben. 

Bővebb részletek a közlemény tartalmáról meg-
tudhatók a kamara titkári hivatalában, valamint a 
Banca Naţionala fiókjainál. 

Apróságok. 
Támadói könnyű. Nem kell hozaá egyéb, csak 

hatalom. Annál nehezebb a védekezés, ahol nem 
áll a hatalom rendelkezésre. Valahogy ilyen a mi 
helyzetünk a román sajtóval szemben. A hazbfiiágbói 
üzletet csináló román sajtó érzi a jobboldali szelet és 
e szerint hangolja húrjait. Mindennap megjelenik egy-
egy támadó cikk, amelynek hangja a legkihlvóbb sértés 
az ország összes kisebbségeire. Az Universul október 
elsejei vezércikke például Ilyen elmet visel: Necuviinţe 
minorliare (Kisebbségi illetlenségek). Illetlenség az 
Universul szemében, ha a nyugdtjBB kisebbségi tiszt-
viselő nem nyugBzik bele a teveben számított njuj 
díjba, mely csak a fele  az ői megillető összegnek. 
Illetlenség az ls, ba nyugdíjas kisebbségi tisztviselő 
műikében megőszült feje  cem veszi be a román nyelv 
ösBzes nyelvtani sajátságait. Az „UaiverEUi" ízerint az 
.állam ez ellenségéivel" ugy keli elbánni, mint azt a 
magyar állam tette aa erdê yl román tisztviselőkkel 
Akkor nem fordulnának  elő Ilyen, az államit sértő 
kihágások. Hit ez igaz. 

* • 
* 

Oaisifor  G iibu megint szerepel. Ezúttal velünk 
van baja. Az Uaivertul hasábjain BZámol be a székely-
földi  lázitó anomáliákról. Egy székelyföldi  tanlntezetrői 
ir, amelyben épp ugy folyik  ma IB a nngyuroBitas, 
mint 1918 előtt. Ez a székelyföldi  tanlntezet padig 
nem más, mint a suiru eu-i árvaház. A cikk adatait 
.bizonyos illetékes állami közegek" hivatalos uton 
juttattak el hozzá. Magemiili aa árvaház történeténél, 
hogy az; a megyal magánjavakból létesítettek és tar-
(o.tak fenn,  amely magáajavakut a román állam 1923 
ban .átvette" (gyl). Hjgy ez az .átvete." milyen 
körülmények Között történt ts milyen bonyodalma 
port eredményezett — amelynek egyeB pontjai meg 
ma sincsenek tisztázva — azt 0 jiaifor  Giibu ur meile-
sesnek tartja, megemliten. Minek ls, hiszen az a jogá-
szok dolga. 0 inkább felsorolja  az összes megyei ható-
ságokat, mint az árvaház ellenőrző közegeit éB meg-
tmlli, bogy mindezek dacára a magyarosítás tovább 
folyik,  mert az árvaliazat gondozó VinceB apácák 
katholikuEok. Uţy látszik, Ghibu ur fi  ozofitja  is o.'yan, 
mint az előző Ujivertul cikké. Nelii is szabad alap-
talanul támadni, mert ó lua hatalomhoz tartozik. Ciak 
ml egy egyetemi tanártól több alaposságot vsrjánk. 

* * 

A vadászat szép spoit. Gyakorolják is sokan erre 
mifelénk.  Nsha m 'g idogenek is idevetődnek, mert 
Csik jó vadászterület. Nem ré&iben került haza tgy 
innen elszármazott hazankfia  is, ki szintén szenvedő y .s 
vadász. Már előre örült a szarvasbőgesnek. Fal ls mont 
a Vadásztársasághoz, hogy mint idegen áliampoigár, a 
vadászásra engtdslyt ktrjen Ezt meg is ki pia nyolc-
ezer lej ellenében. A nyugtával a zstbebtn hazament 
szülőfalujába.  K it nsp múlva Írást kap a Vadásztár-
saságtól, amelyben a ttxit tízezer lejre emelik fel, 
msjd meg egy napp.il későbben tizenötezerre. A mi 
vadászunk be ls jött újra, kifizette  a tizenötezer lejt 
és most már nyugtával és púikéval felszerelve  újból 
hazament. Estére aztán táviratilag értesítették, hogy 
a vadászás taxija idegen állampolgárok részére 
huszonötezer lej. Da ezt mar ó is Bóknak találta és 
itt hagyva csapot-papot, VIBBZEUÍSZOU Magyarországra. 

* * 
* 

1-jutk valamit a köszönésről is. A nevelÓB leg-
elemibb kelléke és legelső fultéteie  a köszönés, amit 
már az anyatejjel sziv magába minden ember. Arra 
tanít bennünket an Iskola és élet, a társadalmi érint-
kezés ezer formája.  Embertársunk megbecsülésének 
kifejezését  el sem tudjuk máskép képzelni, minthogy 
leems'jük előtte a kaUpol. Igy tudtuk ezt ml moatsnaig. 
De uj tbban más divat k. poit lábra a kulturzóna egyes 
népnevelőinél. A kis Iskolás gyermekek fasiszta  módra 
felemelt  kezzel, „"ânatate" (-igaszséget) Üdvözléssel 
fogadják  az arra jaró idegont. Hat a .síiuátate" üdvöz-
lés az nagyon szép. Dj nem felemelt  kézzel. Hinem 
leemelt kalappal. Mert Így több tisztelet van benne. 
A köszönés pjdlg nem egyeb, mint a tisztelet kifeje-
zése. Ei nem arra szolgál, hogy egy knllurzónás nep 
apostol politikai felfogását  visszatükrözze. Azt hirdet-
heti az illető az amû y is fó:ÖB  szátLU sajtótermékek-
ben, ahol fölóttesei  is felfigyelnek  rá es esetleg meg 
ls ju;almHzzák a pennaforgatásért;  de nincs joga meg-
mételyezni a ţoidjalra bízott gener&ciókat. Az iskola 
csak kulturát adhat, politikai neveléBt nem. Ezt jó 
volna ha a tanügyi hatóságok ls belátnak. 

* • 
* 

.Jobra  taros'.  Tovább is feljegyezzük.  Ez a 
gyönyörű hely »iráss»l megszerkesztett tabla Mercurea-
Ciuc rendezett tanácEU városnak, Ciucvármegye szék-
helyének legelőkelőbb terét díszíti. Nem Is egy pél-
dányban. Kettő van belőle. Ssmmlfale  hatalommal nem 
lehet onnan eltávolítani. A város direkt ragaszkodik 
hozzá. Minden falblvás  eredménytelen marad. A láb,'áh 
ma is ott díszelegnek. A vároii tanács csak azért nem 
veszi le onnan és nem javítja ki azokat, meri amint 
mondják, ők nem tették oda. — Mi most már világért 
sem szólunk bele a táblák ügyébe. Csupán mint jel-
lemző tünetet nyilván tartjuk, hogy egy ilyen ordité 
vadság hónapokon kérésziül nem bántja az ana Ille-
tékesek siemét él Jéiiléaét. 
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„Csüdák Romániában". 
Ezek a csodák bizony nem is olyan nsgy c odák, 

csak annak látja őket a külföldi  uijiról n m régsn 
hazatért Mlrcea Eliad*, akinek a neve ma már mag-
lehetősen Ismert lrcda'mi körökben és eki a „Vremea" 
cimü hetilap szeptember 20 tkl számában számol ba 
a csodákról, amiket itthon talált. 

Mlrcea E iade Biharkeresztesnél jött át a határon 
és ugy találta, hogy Bcmml kölcnbség nincs a határ 
átlépésénél. Magyarul btBzél az utas, a hordár, a tiszt-
viselő, a rendőr és csak elvétve lehet román szót 
haliari. Az ember szinte nem Is ludná, hogy más 
országba jött át, ha nem látná a zászlót és az egyen-
ruhákat, amik megváltoztak. 

Oradeatól Braşov-ig és Bucu-
reşti g leírja a jeles román Iró az utat is éa nem győz 
eieget borzongani a vároBok elhanyagolt kornyékétől, 

B hát még az 
ócskav&Bszimba menő vasúti mozdonyok és összetört 
vasúti kocsik maradványai, Bm!t a brasov-l állomás 
bejáratát dezitik. Mit mondjon a jobb érzésű román, ha a 
vele egy fáikéban  utazó külföldi  az ilyen látványosság-
nál az ablakhoz Invitálja? A határnál még lelehetno 
mindfnt  tagadni. L betse mosdani, hogy a kopott 
oradial állomás caak jelentéktelen migálló s bogy 
az ott szaladgáló rongjos hordárok nem ls romácok, 

a bihari falvak  főidbe  ásott 
vá'yog kunyhóira Is ráfoghatnod,  hogy azok valami 
manőverről vissza maradt viskók. H -nudnál könnyii 
SZÍVVBI hazafi  légból a ba érzéked van a humor iránt, 
még Brasov-r* ia ráfognád,  bogy com régen ért meg 
egy földrengést.  De ml lesz aztán tovább. 

Mit mond-tpz a Prahova völgy arîsz'o'îrBtikUB 
üdü'ő helyeit környező Bzemátdombokrt»? 

Azt Bzokták mondani, hogy Románia szegény és 
Magyarorezág még szegényebb. Ez igaz Is. 

A ml rossz-
májú és szegény szcm'zédainknak volt legalább annyi 
«•szűk, bogy elrejtsék szegénységüket. — A határon 
operettem Illő eleganciával fölöltözött  tiszt foged  és 
hordárok, vámtisztviselők, m nd rendesen felöltözve. 
R ifoghatjuk  mi azt, hogy ez mind propaganda; de 
hatásos prop^and*, mert az idegen i U'ópai országban 
érzi magát. 
8 ne áltansu'i mtguiknt azzal, hosy vannak nekünk 
is sz?p tájaink. A Bzép tájakat nem látja meg minden 
idegen, aki itt átutazik, 

H izatérsz és htmarossn 
meggyőződül, bogy a románnak u.ost ÍB magvan mind 
a bét szive ércmellében. Mititeit eszik, jogbebü'.ött 
ípriccirt iszik es nagvhaugon poiltlzái. Mert hát nagy 
dolgok történnek Spanyol-, Francba- és Németországban. 

Eidig szói Mircea E iade-nak, a román irodalom 
egyik büszkeségének, hazájáról irott beszámolója, amit 
mi csak nagy vonalakban adiuik vissza, mert a cikk 
szóról-Bzóra való lefordítása  túlerői hangot eredmé-
nyezne egy kisebbségi If-p  számára a mai érában. — 

Hozzáfűzni  valónk nem sok van. 
Csak azt jegyezzük meg, hogy M.rcea E.iade soviniszta. 
Mircea Eiiade-nak fáj,  hogy Oradea-n még magyarul 
beszél a hordár és a váró* is ugy megőrizte magyar 
jellegét, mlat 1916 ban. S hogy a határon átlépő uta-
sok ÍB maxyaiu beBzéimk. Szinte azt érezzük ki belőle, 
hogy elvárja, miszerint a sálunk pánaét elkölteni akaró 
Idegen e nagv kegy mellé még az államnyelvét is 
megtaru ja. S az fáj,  bozy O aki mindent olyan éies 
szemekkel tudott meglátci külföldön,  nem latta meg 
azt, hogy milyen különsbég van ott az idegenekkel való 
bánásmódban. 

Mág ezt la meg kelleti volna 
látnia Mircea Eíiade nak. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Revizióellenes  demoastráoió.  A Nemsati Pa-

rasztpárt október hó 4 én 8 ttumarsn revlzióalieues de-
monstrációt tart. Ez alkalom nal kezdi meg a párt a 
torminytuitató akcióját ls, amely alkalommal ötven-
ezer embert szándékszik felvonultatni. 

Békés  bangók  a kisebbségek  felé  Szeptember 
hó 27-éu a L'beraiis Part főnöke  D au Bratianu Cier-
n07itsb»n magnyllatkozott a kisebbsegek felé.  Kijelen-
tette, hoiy az ország kisebbségi népeivel a hatalom 
békeasegben akar élni. Azt szerit-.ők — mondta Bra-
tianu — hogy ebben az ordzághan mindenki jól érezze 
mag&t. Akár román, akár kisebbségi kösse egyéni 
érdekeit ha nam is nemzeti legalább anyagi alapon az 
ország irdakelhez és lássa be, hogy nálunk jobbau 
lehet élni, mint más országokban. — A romániai ma-
gyar kisebbség ma is. mint olyan sok mis alkalomma1, 
ryugodt lelkiismerettel állítja, hogy ennek aa ország-
nak hűséges alattvalója. Simmlt nem akar, mint béké-
ben élni az uralkodófajjal  ennek az országnak javára. 
Szomorú azonban, hogy nem engedik, a gyűlölet mes-
terségesen szított áramlata egyeneaen elgancaolja, meg-
akadályozza a nngbekülést, amelyre pjdlg ennek az 
országnak olyan elengedhetetlenül nagy szüksége volna. 
Felülről kell elindulnia a megbékltés komoly áramlatá-
nak. Ml egymást maré szerencsétlenek idelent csak a 
felső  parancs Bzerint gyűlölünk, ha kell ölünk, szebben 
mondva vért áldoiunk. — Azonban Bzlvünk a békéB 
együttéléaért áhítozik. Hi engedik. Sajnos olyan időket 
élünk, hogy nem engedik. 

Január  15-re halasztották  s községi  válasz-
tásokat.  A kormány a községi választások határidejét 
január. 16 re elhalasztotta. 

Állandóan  javul Titulescu  állapota.  A beteg 
Titulescu volt külügyminiszter egéeaséfi  állapotáról 
érkező hírek állandó javaiált Jelentnek. 
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A francia  frank  aláértékelése.  A francia  ka-

in.ra óriási izgalmak köaött megszavazta a frank  érték-
csökkentésinek tervesetét. A francia  rriniiatarelnök 
kijelentette, hogy aa utóbbi hónfpofcbsn  omberfolettl 
erőfeszítéseket  tettek a pímügyl élet egyemulyozása 
érdekében, eaeket a törekvéseket aionban felrobban-
totta a spanyol polgárháború éB a német katonai szol-
gálat nyomán keletkezett zavar, amely elére nem látott 
kiadásokat követelt. 

Angol tábornok  a német hadseregről. A leg-
utóbb megtartott német hadgyakorlatokéi Temperley 
angol tábornok most tette közzé benyomásait. Többek 
között eaeket Írja: A német hadseregnek több ágyúja 
van a támadások ellen, mint bármelyik hadseregnek 
Ezeket as ágyukat hallatlan gyorsasággal lehet milkö-
d?sbe hozni és képességük rendkívüli. A német tankok 
óriási telj9Bltő képességűek. A német hadsereg motorl-
zálása csaknem teljeses befejeződött.  A csapatok kép-
zettsége csodálatra méltó. 

A spanyol belháború  borzalmai tovább tartanak. 
A felkelő  i a toledol Alcazar felszabadítása  után, most 
mindsn erejükkel a spanyol fővároa  elleni támadást 
készítik elő. 

Beoea magyarul  fanul.  A csehszlovák köztár-
saság elnöke magyarul tanú, mert amint egyik leg-
utóbbi nyllatkozaiaban mondotta, azt akarja, bogy a 
köztársaság területén lakó magyarokkal tolmáCB nélkül 
érlntkezhessék. 

Az itloi gyümölcs és zöldség kiállítás 
a vármegyei mezőgazdasági kamara rendezéséken folyó 
évi szeptember hó 27-én nyílt meg a szokásos ünnepélyes 
keretek közt. Bor.4 János gazdasági tanácsos üdvözlő beszé-
dében megemlékezezatt a kamara évről-évre ismétlődő gyü-
miilcata akciójáról és kiemelte, hogy a moatani kiállítás 
anyagának egyrésze már azokon a nemes fajú  oltványokon 
termett, amelyekből a kamara évente közel 3000 darabot 
1 ucsájt kedvezményes áron a gyümölcstermelők rendelkezé-
sére liu BzázalékoB kedvezménnyel. Mint érdekességet kiemelte, 
iiügy mig mád országokban az évenként elfogyasztott  gyü-
mölcs fejadag  10— 1 s kgra.. addig Komániában évenként 
L.iak 2 kg.-mot tesz ki az elfogyasztott  gyümölcsmennyiaég 
lejeuként. 

Otetea Aurel vármegyei alispán örömmel látja a megye 
gyümölcstermelőinek évenként fokozódó  érdeklődését éa 
köszönetét fejezi  ki a termelőknek, akik szorgalmas munká-
jukon kívül táradságot és költséget nem sajnálva elhozzák 
terményeiket a városi közönség gyönyörűségére és gazdalár-
saik okulására. Uálásan ismeri el a Kamara tevékenységét 
és köszönetet mond Bors gazd. tanácson és Ernyey Árpád 
gazd. szakelőadónak fáradaágos  munkájukért, amellyel ezt 
a valóban szakszerű, szemet gyönyörködtető kiállítást meg-
rendezték. 

Mi akik három év óta tárgyilagos megfigyelői  voltunk 
a kamara által rendezett kiállításoknak meglepődve láttuk a 
sok kiállított gyümölcs, betőtt, zöldség és virág színpom-
pás, ízléses elrendezését, a fajtáknak  lelkiismeretes csopor-
tosítását, a gyönyörű gyümölcs és zöldségpéldányok gazdag 
és változatos csoportját, amelyekhez harmonikusan simul a 
László-kertészet mindég ötletes, kifinomult  ízlésről tanúságot 
tevő virág díszítése. 

A kiállított anyag, a nemes gyümölcs fajták  a gyö-
nyörű zőidaég példányok mindmegannyi beszédes bizonyíté-
kai annak, hogy gazdaközönségünk költséget és aprólékos 
goudos munkát nem kímélve, mennyi megértéssel iparkodik 
leikarolni mindazt, ami szegényes talajú és mostoha éghaj-
latú kis birtokaik jövedelmét fokozni  alkalmas. 

Több fajtát  magábafoglaló  gyümölcs csoportot kiállí-
tottak : a Ciucsángeorgiu—Bancu rdm. kath. elemi iskola, 
Szóén Bertalan Mibaileni, Gyürgypál Károly, Antal Károly, 
1-Yrenc Sándor soiineni gyümölcstermelők, a Barzavai áll. 
elemi iskola, özv. Krausz Jánosné Súndominic-i, Ambrus 
1 Jenes, özv. Pap Andrásné, Palfi  Gábor, Sántha Margit sumuleu, 
Kóűszt. Csomortáni Ignác misenteai plébános, Zakariás L. 
György ghimest, özv. Kancz Gábomé sáucraieni-i. Keserű 
András plébános nicolestii, Tamás Elek barzavai, Fejér Bálint, 
Deák Kálmán és Ferencz Imre frumoaaai  gyümölcstermelők. 
Külön említést érdemel Gábossy Lajos ciucanii termelő, aki 
l'J alma és körte fajtából  állította össze szemléltető módon 
Ízléses csoportját. 

A zöldség csoportban a sánmartini állami elemi iskola 
kelt megérdemelt csodálkozást, de megemlítést érdemel a 
sumuleui árvaház, a bancui róm. kat. elemi iskola, a sán-
timbrui és nicolesti állami elemi iskolák gyűjteményes ki-
állítása is. 

A magántermelők közül Kalfás  József  remek karfioljai, 
Vormayer Frigyes lazareai, Gáboesi Lajos ciucanii termelők 
szebbnél-szebb példányokból összeállított zöldség csoportjai 
érdemeltek külön figyelmet.  De nagyon tanulaágosok Bóka 
Lajos sánmartini, Duka Jánosné misenteai, Ceiszer Márton 
paulenii, Xyirő Andrásné ciucsángheorgheni, Kovács Juliánná 
vrabiai zöldségcsoportjai is, nemkttlömben figyelemreméltók 
Élthes Károly kalarábéi, Balázs Tamás toplicai termelő 
óriáskáposztája és Táncos József  remekül beérett paradicsom 
példányai is. 

Itt emiitjük meg, hogyXyirőAndrásné ciucsángheorghei 
és líóka Lajos sánmartini termelőnél egyenkint több mint 
3000 kgr. remek hagyma, 50—50 véka marok és petrezselyem 
van eladó. 

A helybeli háztartási iskola mint minden évben, az 
idén is kiállította gazdag kompót és konzervált gyümölcs 
csoportját, nemkttlömben kézimunka és szőnyeg gyűjteményét. 

A helybeli László-kertészet adta meg gazdag, szín-
pompás virágdiszitésével azt az igazán harmonikus keretet, 
amelyet ettől a szorgalmas, nagy teljesítőképességű kerté-
szettől már megszoktunk. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
1849 október 6 

A gyásznak, szomorúságnak egy nemzet vérbefoj-
táaáuak a ntpja. E napon érte betetőseset az önkény, 
mely tizenhárom bős életének árán velto kiirtani egy 
nép talké^ől a szabadság szent eBzméjét. A magyar 
szabadsagharc tizenhárom ideális laikü, hői vtzare 
esett áldozatául annak a sötét gondolkozásnak, a gyű-
lölet azon őrültségig való tultengésének, melyet Htynau 
képében BzabadiiOit a szabadsag turópai szelétói ébre-
dező magyar népra a bécsi íiLkény. A „sz ;nt szövetsé-
gei*, az európaiadat, ció e szőrojü erciapcxat mlrdsn 
orszagban lerázni igyekezett mi-garól a szabedon gon-
dolkozó po'gár. Európa minden országában c örögtnk 
a szabaduló nop kezéről lehulló bilincsek éB a reakció 
véres hatalma nem biri megbirkótni a Ulág áramlatta1. 
Csak a maroknyi magyarság volt az, amelynek tgv 
dicsőséges szabadsagharc után Lmcia kellett a túlerő-
vel szemben s e bukaaert legjobbjainak életét kiiveteite 
a hitszegő önkény. 1849 oktober hó 6 án végezték ki 
az aradi var tdmlOcsbe zart tisbnhárom hős tábornokot, 
kiknek tmiekéi a szent htlysn ma már nem őrzi semmi 
j-1. Csak egy nf  mzet szivében él örökmécsesként ez 
az évforduó;  a nemzjti gyásznak, a szabadság véres 
eitlprásának e fordu  óján minden évben lerója krgye-
letét a magyar nemzet tizenhárom bőse iránt, kik 
büszkén, fölimslt  fővel  mentek a báláiba meggyőződé-
sükért, n p ik szabadságáért. Emlékbk elei fog  orökkc 1 

— Dr. Berkovits József  orvos a folyj  hó 
4—18 között C ujoa az egyetemi tanárok Bzövdtsége 
altal rund->zett orvosi továbbképző tacfjiyamra  utazott. 
Rmd-iléseit október bó 19 én újból megkezdi. 

— Jönnek a fenyegető  leveleit. Cmí.  nem-
régen kezdődlek meg megyenkbttn a jobboldili szélső 
jeges pirloi mozgolódásai s maris mutatkoznak a je-
lek. A gyergyÓ7tddkl fakereskedók  közül többen fenye-
gető levdleket kaptak a njpokbao, melyek igy szólnak: 
Suitetl cosd mnat la rnoanu. Nu ai uitctl po ltia. Nr. 
234. (H dálra van itelve. Ni erieBiise a rendőrséget. 
234. szám). Az udvarUs hacgu halálitéletek nem kel-
lettek különösebb ijedelmet még tddig a msgyében, 
meri mindenki tudja, hogy ereitfB^g  mUve lehet 
csak. DJ mind erósebb lesz az eidómunkások között 
a propagatda, amely őzet kenyeri>dóik ellen izgatja. 
Enert ajánlatos volna, ha a hatóságok idajeben elejéi 
vannak az ilyen feleiőtleukedésaek. 

— Az uj menetrend. A C F. R. vezér.gazgató-
sága október ho 4 éa léptette eleibe teli m -nsire^djat, 
mely a nyári Bzetoara beálii,ott egy vonatpir beszdn-
tctesevel igy alakul: M ̂ rcuret>-Ciuebót indul: a Rtzboeni 
feiói  jövő szem jly von jt 5 óra 30 psrekor, Brasovbi 
érkezli 8 óra 28 perckor; a R «zboeui falói  jövő személy-
vonat 12 óra 1 percior, Brasovba érkezik 14 óra 47 
perckor; a Patru Rtrjsról índu ó azamúlyvoaai 16 ór̂  
16 pjrezor Brasovba érkezik 19 órakor. — Brasovbói 
indul Mjrcurea-Ciuc-felé  : 4 óra 55 p rcior, Mjrcurea-
C ucba érkezik 7 óra 34 perckor, Petiu R.resre erko-
zik 7 óra 46 perckor, tovább megy Tg Muras-fuie  7 
óra 68 parelor, csatldaozása van Qilan-felé  8 óra 4 
perckor; B.-asovból indul 7 óra 30 perckor, Marcuria-
Ciucb.i erkezik 10 in 23 psretor es megy Pdtru Rtrasig; 
Braaovból indui 12 ora 50 porckor, M >rcuraa C ucoa 
erzezik 15 ó» 31 psrekor, Pdtru R-tresre érkeaik 15 óra 
43 percior, tovább megy R tzboeni-folé  15 óra 53 perc-
kor ; Brasovbói indul 18 óra 5 perckor, Mjrcurea-Ciucba 
eriezik 20 óra 52 perckor, Píiru Riresra érkezik 21 óra 
5 psreior, tovább megy R ízbosnl-fdlé  23 óra 47 pere-
tor. Mtfcurda  C.ucból Indul Galatl-fulé  13 óra 20 píré-
kor és 19 óra 30 pjrezor; ez utóibi vonat csaií 
Mirasestig megy. Qaiati felől  erkezik Marcurea-Ciucoa 
7 óra 27 perckor, 13 óra 5 porckor és Marasestiróí 
erkezik 19 óra 10 perckor. 

— Halaioaáa. özv. Zild Ferencaé szül. Köliő 
J >zéfa  nyug. pénzügyi adóláruok neje, 83 éves koraban, 
szeptember bó 27-en meghalt Sumultu-Clucon. Tame-
tése 29 én volt Igen nagy részvét mellett. 

— Tilos a nemesi olmek hassnálata. Az 
igazságügymialszter rendeletet adott ki, amelyben szi-
gorúan eltiltja mindsn vonatkozásban a nemesi cimjk 
használatát. A rendelet indokolásában Pop Valér mi-
niszter azt mondja, hogy — megállapítást nyert, misze-
rint különösen az erdeiyl nemesi azarmazásu magyarok 
továbbra ls használják címüket, holott ea a román 
alkotmány 10 Ik pontja értelmében szigorúan el van 
tiltva. Tudomásunk van arról, hogy állami hivatalokban 
és napilapokban még miadig használják a nemesi el-
meket. Éppen ezért újólag ssigoruan eltiltjuk a nemesi 
címek használatát es utasítjuk az illetékes hatóságo-
kat, hogy a rendeletet szigorúan érvényesítsék. 

— Szerenoséilentil járt a potyautas. Kolum-
bán Jinos mlhlleni lakós tsharvon uoa utazott haza. 

állomás előtt pár száz méterrel ki akart ngranl a 
vonatból, hogy a tiltott utaaásdrt ne bdntessék meg. 
Ugrás kösben oly szerencsétlenül esett, hogy két kar-
jat eltörte és tején Is súlyos Bérilleseket szenvedett. 
A bslyl kórházban ápolják. 

— A nyugdijak fizetése,  k  szeptem-
beri nyugdijak kifizetését  október hú 5-en meg-
kezdi a pénzügyigazgatóság. 

— A munkakamara közleményei. A bacau-1 
munkakamarai választásokra la csak egy listát lettek 
íe éa igy nam lesz vuiasztâs. A bacaui Munkakamara 
körzeteben sem lesz október hó 4-én valaaatáa, miután 
csak egyetlen ÜBtát tettek le a 30 tagu igazgatótanács 
megváinsztéaára, amelyet a bacaut törvényszék elnöke 
ellenlihtB hláiysban megválasztottnak jelentett ki. A 
30 ta&u Igazgatótanácsban a munkásság 16, a kisipa-
rosság 8 és a magántisztviselők 6 taggal vannak kép-
viselve. Ezekből Ctucvármegye munkásságára ket ren-
des, 2 póttag, iparosságára egy rendes, egy póttag eB 
magántisztviselőire egy rendeB egy póttag esik. Ciuc-
varmegyo munkásságát a megválasztott tanácsban 
Qyönös Q.ula nyomdai munkás, Bocskor Karoly bor-
bély munkás, Nessainger Oaza gépész éB Kovács Imre 
betüBzrdó. Az iparosBágol Biró JozBef  fanyfcepéBZ,  Hajdú 
Aroo timar, mig a magántisztviselőket Ferencz Gyárfás 
hírlapíró és György Géza bankúsaiviseió képviselik. 

— Az iparengedelyek és munka-
könyvek kicserelese. Ciucvármegye iparos-
ááganak és ipari munkásságának figyelmet  ímé-
teiten felhívjuk,  hogy az iparengedélyeket és 
munkakönyveket folyó  év oktúber hó 30-ig 
kicserélés, illetve mesterkönyvekre való át 
cserélés céljából be kell terjeszteni a Munka-
kamara mercurea ciuci hivatalához. A kicseré-
leshez szükséges kérvényeket a hivatal bocsátja 
rendelkezésre. A kérvényhez mellékelni kell: 
Iparengedély, munkakönyv tanoncbizonyitvány, 
amelyben igazolva van név, lakhely, születési 
év, hó, nap, családi állapot, vallás, állampol-
gárság, 50 leies betegsegélyzö nyugta, 2 drb. 
9X6 os tiszta fénykép. 

— Iparengedélyek elnyerése. Ciuc-
vármegye minden iparosának először is mester 
könyvet kell szerezzen a fennti  eljárással. — 
Mikor ezt megkapta, akkor beterjeszti az ipar-
engedély iránti kérvényét a Munkakamarahoz. 
fihez  a kérvényhez mellékelni kell: 1. mester-
könyvet, 2. a vármegyei főorvosi  hivatal műkö-
dési engedélyét és a betegsegélyzö 200 lejes 
nyugtáját. 

— Uj munkakönyvek (szabaduló 
segedkönyvek) és uj mesterkönyvek. 
A szabadulás alkalmával 300 lej fizetendő  a 
betegsegélyzőnél; mig azok az uj segédek, akik 
3 évi segéd idő elteltével folyamodnak  meBter-
köny vekért 500 lejt fizetnek  be a betegsegélyzö 
pénztárnál és eseket a nyugtákat mutatják tel 
a Munkakamaránál. 

— Eulturhas epül Ditrauban. Ditrau község 
tanácsa legutóbbi ülésén kimondotta egy kulturhá* 
epiteBét, maly célra a tanács két és fdl  millió lejt 
szavazóit meg- A szép példát többi politikai községeink 
is utánozhatnak. 

— Törvényszéki hírek. Beue Baláas danestll 
volt albiró a heiyi Czell sörgyár Gergely Tamás nevü 
megbízottjától meg 1931 marciusaban igazoló iratok 
hiányában elkobzott 75 üveg aört, 90 iiter bort ós 50 
liter pálinkát s azt a Baját Házában letétbe helyezte. 
Par nap mu'va Gargely jelentkezett a megfelelő  igazoló 
iraioika1, de az albiró azt mondotta, hogy a letétbe 
helyezett italokért egy idegen ember ugyancsak igazoló 
iratokkal jelentkezett és el is vitte őket. A Czell-cég 
ut Blbirót sikkasztásért följelentette.  A bíróság elren-
delte a bizonyítás kiegészítését az ügyben. 

— Bartha Ignácné Bantlmbrul asszony mindsn 
orvosi ós bábaasBzouyi segítség nélkül egy szörnyszü-
löttet hozott holtan a világra. Mikor aa asszony a ha-
lott szörny gyermeket meglátta, azt az udvaroa azon 
mód eltemstta. A fdljalentés  során beindított nyomozás 
eB az orvosi szakvélemény megállapította, hogy a gyer-
mek tényleg holtan jött világra, de azért az asszony 
ellen megindult as eljárás as eset be nem jelentése 
miatt. 

— Ssucsu Mária 55 éves gyimesi asszony fdlje-
leutotte az ügyészségen Bi.lbok Miklós éa Oltean András 
gazdákat, mert azok egy használaton kivüli ta'íarek-
tiizSelyét ellopták. A két gazda ellen aa eljárás meg-
indult. 

— Hirváth Ágoston és Alajoa madarast lakósok 
fajszével  és bicskával megtámadták Pál Jizsef  és 
Mezel M irtoa haragosalkat es súlyosan elverték. Mind-
két támadó ellen megindult az eljárás. 

— A repülőbélyegek megsemmisítése kö-
telező. A repülőbélyegekről szóló törvény rendelkezései 
Bz-rlnt a repülőbélyegek magsemmititéae minden aktán 
kötelező. Aaon okiratok, melyeken a repülőbélyegek 
a törvényben előirt módon nem semmisítik meg, bélyeg-
telennek nyilváníttatnak. A megsemmisítés bélyegzővel, 
perforáláBBal,  elszakltással, vagy átírással történik. -
Váltókon a bélyeget a kiállító aláírásával kell megsem-
misíteni. A jegyeken levő repülőbélŷ gek elszakltással 
semmlaltendők meg, még pedig ngy hogy a bélyeg 
fslső  része a jegytömbben maradjon. 

— As Iparoskönyvtár. a helybeli Iparosnőegy-
let ezúton közli a városunk Iparosságával, hogy heten-
kint csütörtökön délután 3—6 óra köaött könyvtárnyi-
é t tart a könyvtár eddigi helyiségében. 
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— A szerződések felülbélyegzése  kötelező. 
A Casa Fondului National al Aviaţiei foihlvja  a nagy-
köijnség figyelmét  arra, bogy a repblóbélyegről szolé 
tor vény rendelkezései értelmében bárminemű Írott vagy 
Bzóbali saersődés is aa abból törtónA engedményezés 
összege után egy esrelák bélyeg fizetése  kötelező. A 
bélyeget vagy a szerződősre keil felragasztani,  vagy 
szóbeli sz őrződ éa esetén a számlára kell ragasztani. 
A szóbeli szerződések után azonban a számiéra alkal-
matok egy ezrelék belyegen kivül még egy ezrelék 
bélyeg öietendó (léhát 2 ezrelék) annak bizonyságául, 
hogy a szerződés szóban köttetett. Been taxák megfe-
lelnek a számlabélyeg törvény 14 citk. 18. § -ban fog-
lalt 2 ezrelék számlallietéknek éa a 16. cikk. 3. §.-ban 
foglalt  1.40 százalók számlallietéknek. A román nagy-
iparosok szövetsége közbenjárására a hiányzó bélyegek 
pótlására október 10 ig nj határidő adalokt. A külön-
bözetet bélyegben lehel fizetni,  vagy nagyobb összeg-
nél egy listára bejegyezve az összes hibásan felülbélyeg-
zett aktákat, a hiányzó bélyegllletéket e listával együtt 
a nemzeti banknál a Casa Fondului National al Aviaţiei 
számlájára kell befizetni,  a kapott nyugtát pedig fenti 
hivatalhoz láttamoaás végett be kell nyújtani. 

— A helybeli Iparosnőegylet teaestje. A 
helybeli Iparosnőegylet október végére nagyszabású 
teaestet keszlt elő. A rendezés munkálatai már nagy 
szorgalommal folynak.  A rendezőjég már jóelőre kéri 
a közönség támogatását. 

— Iakolalátogatáaok a felekeneti  iskolák-
nál. Dr. Boga Alajos, a felekezeti  iskolák kerületi tan-
fe.ügyelője  most vogzi ellenőrző körútját a meiyel 
felekezeti  elemi iskoláknál. A tanfelügyelő  a belratáaok 
körül felmerült  lakolasérelmeket vizsgálja kl, hogy 
azokat összegyűjtve orvoslás végett az Illetékes ható-
ságokhoz előterjessze. 

— A helybéli Iparosság temetkezési oso-
portjat aa Iparosnőegylet vezeti tovább. Az 
Ipartestületek megszüntetesével OB vagyonuknak átvé-
telével működésűket beszüntették mindazok a Bzccialis 
intézmények is, amelyek annak keretei között létesül-
tek. A helybeli iparosság egy temetkezési önsegélyző 
caoporlol ÍB fenntartott,  amely halálozás esetére nyúj-
tott Begélyt a tagjainak. Ezúton is közöljük a tagokkal, 
hogy a temetkezesi csoport mütödését tovább folytatja 
B annak munkakörét a helybeli Iparosnőegvlet vette ál. 
Igy a jövőben a temetkezesi járulekok az IparoBBŐegy-
ieinez, Pnuovits Antalné kezeihez flaalendőz,  akit a 
Nőegylet közgyűlése megbízott a Temetkezési csoport 
vazetesavel. Kérjük az iparosságot, hogy ezt a köz-
hasznú intézményéi, ame'y eddig ia olyan áldásosán 
oldotta meg a segiteB feladatát,  ezután is tartsa fenn. 
Aa egyesületnek az átvétellel kapcsolatos átmeneti Idő 
alatt ápriila óla négy haiotija volt, akik után moBt 
szedik ,össze a tagonkénti öt lejes hozzájárulást. Az 
Iparostőîgylel kéri ezúton Is ugy a helybeli, mint vi-
déki tagokat, hogy a hozzájáru ást Pau'ovits Antalné-
hoz fizessék  be. 

— A Curentai vasárnapi Bzámiiól kezdve cikk-
sorozatot kezdett a Bzékely földi  románok elmag) ámí-
tásáról. A lap hiradáaa Bzerint minisztertanács foglal-
kozott azzal az ijesztő h .<!yz>ttnl, amelyben a székely-
főid  elmagyarositott románjai vannak éB elhatározták, 
hogy nagyobb figyelmet  fognak  nekik Bzentelnl. 

— Iámét újságot árusítanak hatósági segéd-
lettel. Annyiszor feihlvtui  már a hatóságok figyelmét 
az ilyes fajta  anomtliákra, amelyek különösen Itt, 
ezarfdle  rendkívüli nyomorgatással agyonsújtott kisebb-
ségi vidékeken divatosok. Számtalan esetben rámu.at-
lunk arra, hogy bármely sajtóterméknek hatósági segéd-
lettel való terjeBztéae törvényileg szigorúin tiltva van. 
Most mégis ujbél panaszok érkeznek a megyéiéi, hogy 
a „Garda Financiar»' cimü Bucureşti, Str. Palás 6. sz. 
alatt megjelenő újságra gyűjt előfizetéseket  egy inspek-
tor, kii a flaáncgárda  egy tagja kalauzol a felekhez. 
Ugyancsak egy betegsegéiyző Inspektor gyűjt előflíető-
kat a .Gazeta Meseriilor' cimü, Bucureşti S r. Avram 
Jancu 7. sz. alatt m'gielenő lapra ecy betsg?egé'yző 
tisztvizelő kisérctébtn. 0 yan csúf  ez a balkáni metó-
dus, ameiyet nálunk még akkor Bem lehet kiirtani, ha 
törvény van aB üldözésére. 

— Bentégtok a gyermekek az erdei kuny-
hóban. Ciorba VaBila bicizti juhpásztor a gheorgheni 
határban legeltette juhait. A napokban a városban dolga 
lévőn, a nyájat kei gyer-aekére bizta. Este a gyerme-
kek a nyájat beteralték és a kaliba ajtajában jé tüzet 
rakva, elaludtak. A nagy tűztől a száraz kunyhó tünet 
fogott  én mind a kót gyermek bennégett. Ciorba Vasile 
másnap reggel c-<ak gyermekeinek magszenesedett holt-
testére akadt rá. A bíróság gondatlanság elmén eljá-
rást indított ellene. 

— Megölte az áram. Csaté István Fé'lx4 36 
éves ciumani lakóa egy ottani fűrészüzem  villamos 
energiáját használta cséplőgépa hajtására. A gép körüli 
foglalatoskodása  közben megbotlott és ráesett az áram-
vezető burkolatlan drótra. A magas feszültségű  áram 
azonnal megölte a szerencsétlen emberi. 

— Kérelem. Câ ta és Gheorghenl közt az ország-
úton elvesztettem a pénztárcámat, melyben katonaiga-
zolványom, házasságlevelem és állampolgárségl bizo-
nyítványom volt. Kérem a becsületes megtalálót, ezeket 
az iratokat Pechar Jánoa urnái Mercurea Ciuc leadni. 

Lengyel JózBef. 
— KŐMŐnetnyilvánitái. Mindazon jó baiátoknak éa 

ismerősöknek, kik felejthetetlen  anyánk 8zv. Palloa Jánosné 
aztll. Talabír Ilona elhalálozása tilalmából lájda'mnnkat rész-
vétükkel enyhíteni Igyekeztek, va-amint a szanatóriumi nóvé-
reknek kik gondos ápolásokkal betegségét enyhítették, eznton 
mondánk hilás kflazönetet.  A gyászoló osalád. 

Buoaniaó. Nagyváradra történt elköltözkSdósem al-
kalmával mindazon barátaim és jó ismeiiselmnek, aklktil az 
Idó rOvldaége miatt busant nem vehettem,_ezoton_ mondok 

res IaUuUioaaidok. ulves Di. FELOSEB BELA. 

NYILTTÉR*) 
.Calkl Lapok* Tek. Sierkeaatőségének 

Merourea Ciuo. 
„Nyllttér* lovainkban kérem legközelebbi számokban kO-

zölnl szíveskedjenek az alábbiakat: 
A Brasovban megjelenő „B-as9ól Lapok" folyó  évi 208-as 

számában „Feljelentés a verekedj gylmesl jegyzi ellen" oim 
alatt a valóságnak egyáltalában meg nem feleli  olkk jelent 
meg. A „Brassói Lapok"-hoz agv tanok által Is tgaaolt nyilat-
kozatot kllldtem be, amit a lap folyó  évi 222-ós számában 
kOzsé tett, azonban nem volt hajlandó közölni a tanok ny'lat-
kozatából a kBvetkezáket: „Alulírottak IB aljai rágalomnak 
jelentjak kl, „résieg jegyzi* kitételt. Továbbá, hogy a .Brassói 
Lapok" ellen a mai napon köztlaztvlaelil elleni hamis rágal-
mazáa miatt, ngy a bQnvádl, valam'nt a sajtópert folyamatba 
tettem". 

Tehát a .Braaaól Lapok'-nak megküldött nyilatkozatban 
a fennt  Idézett kitételek ia benne voltak. 

Qhimeţftget,  1936 évi aaeptember hó 25-én. 
Teljea tisztelettel: 

VALEBIU MARIEŞAN. 
notar. 

*) E rovat alatt kőalöttekért nem vállal felelős-
séget a Sierk. is Kiadó. 
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Hirdetmény. 
Băile-Tuşnad Igazgatósága pályázatot hirdet az 

1937 évi fürdő  szezonban gyakorolható, alább felsorolt 
kereskedelmi és iparjogokra, valamint ingatlanai bérbe-
adására nyilvános árverés utján, mely 1936 év október 
hó 19-én délelőtt 10 órakor fog  megtartatni Băile-
Tuşnadon, az Igazgatóság irodájában. 

írásbeli ajánlatok, a megajánlott összeg 10V,-a 
csatolása mellett, október hó 19-ig Direcţiunea Băilor, 
Băile-Tuşnad cimre küldendők be. A megállapított dijak 
a fürdőigazgatóság  pénztárába a következőképpen fize-
tendők : felerészben  az ajánlat elfogadásának  közlésétől 
számított 8 napon belül és fele  legkésőbb 1937 évi 
julius hó l-ig. Szerződési bélyegillelékeket a pályázók 
viselik. 

Fürdőtársulati tagok, valamint azon régi jogbérlők 
jogai, kik jogaikat 1937 évre írásbeli nyilatkozattal 
fenntartják,  érvényben maradnak, hasonló fizetési  fel-
tételek mellett. Ezen jogok az alább felsorolt  jogok 
árveréséből kivonatnak. 

1. Két férfi-  és női fodrászat  — â Lei 5.000. 
2. Egy mészáros és hentesüzlet 

helyiség és jégveremmel — — â Lei 15.000. 
3. Egy mészáros és hentesüzlet 

helyiség nélkül — — — — â Lei 10.000. 
4. Két hentesüzlet — — — — â Lei 3.000. 
5. Két bazár, illatszertári cikkek 

kizárásával — — — — á Lei 5.000, 
6. Egy vegyeskereskedés — — á Lei 3.000. 
7. Két vegyeskereskedés bodegával, 

de zöldségáru nélkül — — á Lei 5.000. 
8. Két férfiszabóság  — — — á Lei 3.000. 
9. Kél nöiszabóság — — — á Lei 2.000. 

10. Négy bodega és bufet  — — á Lei 3 000. 
11. Egy ujságárusílás — — — á Lei 2.000. 
12. Egy kóser vendéglő — — — á Lei 4.000. 
13. Három autó taxi — — — á Lei 1.500. 
14. Két bérkocsi — — — — á Lei 1.000. 
15. Két cipész-műhely — — — á Lei 2.000. 
16. öt zöldség és gyümölcsárushely 

a vásárcsarnokban — — — á Lei 1.000. 
17. Öt gyümölcskereskedés — — á Lei 1.000. 
18. Egy tejcsarnok — — — — á Lei 2.000. 
19. Piaci helypénzszedés joga — á Lei 5.000. 
20. »Eldorádó< vendéglő helyisége á Lei 40.000 

Házaló kereskedők és iparosok a helyszínén fog-
nak taxállatni. 

Az Igazgatóság fenntartja  magának a jogot, hogy 
az ajánlatok között válasszon. 

Az Igazgatóság 6 vendéglő és 10 penzió jogot 
fog  kiadni. 

Gyümölcs- és zöldségüzlelekben más élelmiszeri 
árusítani tilos. 

Vendéglői, fodrász,  mészárszék és péküzletek árai, 
az autó cs bérkocsi dijak a brassói árakat nem halad 
halják tul. 

Az egyes jogok külön gyakorlása kötelező és 
azok nem egyesilhelök, ami ugy a jog, mint a befize-
tett összeg elvesztését vonja maga után. 

A kiadott jogok gyakorlását bérlők kötelesek 
1937 évi junius 15-én megkezdeni és szeptember 15-ig 
folytatni. 

Bármely más felvilágosítás  a íürdöigazgatóság 
Băile-Tuşnad-i irodájában kapható. 

Băile-Tuşnad, 1936 évi október hó l en. 
Direcţiunea bftiior  Tuşnad. 

Romlnla 
Coleglnl Medlollor, Saofla  judefalnl  Oloo In Merourea-Ciuo, 
No. 7—1936 din 30 Septemvrie 1936. 

PUBLICAŢIUNE 
Conform  Legii S»nltare «1 de Oorotlre, Art. 175—178 Qt 

Regulamentul at de fnnetlonara  al Colrglllor expira du se 
termenul de funcţionare  al Comttetolol aoestul Colegiu, oa m 
fost  alea, «o onoare faoem  onnoaoot, ol Coleglnl Medlollor 
B<-o(la judeţului Clno, va ţine adunarea genera'K In ztna de 
15 Noemvrle 1936, ora II a. m. la aedlol Colegiului (Can-
oelarla Spltalulnt de Stat), pentru alegerea unnl noo Consiliu 
de eondn-ere al Colegialul Medlollor, secţ'a judfţalul  Clno, 
pe termen de 3 ani. 

Preşedinte, Peoretai, 
Dr. TINCU. Dr. ADLER. 

Ket aaobás, konyhás lakást keresek, lehetőleg a 
vároa köapontjában. Oim a kiadóhivatalban. 

Muntean Ştefan  jazz zenekara 
1936 évi október hó 10-én 
este 8 órai kezdettel mindennap 

a BUCÜRESTI-Mfa  termefa  HANGVERSENYEZ. 
Jé zama u kilküllőmentl borok. 

Tánc reggelig. Kitűnő konyha. 

Egy bútorozott szoba a város központjában 
kiadó. Cim a kiadóhivatalban. 

MODELL KALAPOK g 
tlz naponként nj formák  oloaó ¥ 
árban, na.*rt«lKlx3.t]a.«tâlK ţ ţ 

V E N C Z E L T A N Á R N É N Á L * 
Ugyanott készülnek minden-
nemű női kalapok eiafirendO 
anyag hozzáadásával. Kalapok 
átalakítása a legrövidebb Idő alatt. 

Mercurea-Ciuc, I. C. Brittana (Olmná-
•lum)-uooa 111. aa., a 86rhaa köaeleben. 

B)lXXXlCXXX!*0O0ICXX)l0l06kjKgi 
KIADÓ esetleg örök áron eladó modern kőhaa. 

Á i: 3 szoba, előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba, 
száraz pince éa mellékhelyiség!ő'. K ilicő >ut az 
az udvaron. A lakást CBak május hé 1-én lehet 
elfoglalni.  — Cim a kiadóhivatalban. 

Eladó  60 hold  erdei  kaszáló,  körül  belül  10—lő  hold 
területen  kitermelhető  fenyőerdő.  Sáaoraieni 
Cnkszeatkirály  községtől  5 kim• távolságra. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Eladó lakás. 
Marcurea-C uc-oo, MtraseB'.i-ucc* 10. szám alatti, Bir-
ger Z len'-fei»  lakóhaa, melyhez tsrsozlk: 1 üzlet-
helyiség, 2 szoba, 1 konyha, 1 kamra, 2 külön szoba, 
1 fas  szln, kettős pince éa kert, elköltözés miatt szabad-
kézből eladó. 

É-deklődnl lehet Domokos Stndor ny. vármegyei 
jegyzőael Mercurea-Ciuc. 2—2 
Tanuló leányt felvesz  a Szabó nói- és 

farfl  fodrász  üzlet, Merourea-Oiuc. 
Keresek egy egyes és egy két ló után való kocsiszánat. 

C;tn a kiadóhivatalban. 
Egy lakás, mely áll 2 uccai szobából, 

konyha, kamrából, november hó l-re 
kiadó. Oim a kiadóhivatalban. 3-3 

Egy fenyazett  diófa  ebédlő-asztal eladó 
Cim a kiadóhivatalban. 

A varos legforgalmasabb  helyon e l a d ó egy 
emeletes kőház, amely á'l 11 szoba és 1 üzlet-
helyiségből, nagy udvarral. Érdeklődni lehet Dávid 
Árpád- vagy Andornál. 1—3 

Egy darab esztergapad es egy fúrógép 
eladó, Birger és Ackermann vasöntöde 
cégnél, Marcurea Ciuo. í -

X Smilovits László ügyvéd, X 
tf  táblai h i tes m a g y a r tol- )( 
X mács és legalizált forditó  X 
X irodáját Bukaresten Str. General £ 
Q Manu 12. szám alá helyezte át. C 

Töltő-tol lak javítását és tisztítását 
vállalja a Vákár üzlet. 

HfflfflfflfflJiSBfflfflBI 
ü Építkezésekhez 
Sjó minőségű meszet 
m bármilyen mennyiuégben, ked-
E vező feltételek  mellett az 

az építkezés helyére szállítunk. 
E Megkeresésre ajánlattal uoigáinnk. 

VICTORIA 
Általános Gazdasági Szövetkezet •éozflzeme, 

M S&ndomJnio-Olaa 
M Rendeléseket Maroarea-Clno éa vidéke részére fel-
B vesz: „ŢIGLA" építőanyagok raktára Ueiourea-Cluo. 

mmmmmmmi 
Mfooutott  Vikár kteyvayomdáiábao, Monum-OIio. 




