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Ó é 
Gyermekkorunkban, téli estéken örömest 

hallgattak a saép meséket aa óriásokról, kik 
mérföldes  caizmákkal lépkednek. Felnőttünk 
azóta B kinőttQnk a gyermeboipókból, az óriások 
a fantáziánkból  eltűntek, de valahogy minden 
Szilvesvter estéjén az élet, mint jó atya meg-
fedd  minket, nem mese ai gyermek, hanem 
valóBág. 

Hát ai idő nem óriás-e? Esztendős csiz-
májával mérföldeket,  korokal bejár, évtizede-
ket, századokat, ezredeket hagy el maga mögött. 
Folyton útban van, megállítani nem lehet min-
dig akad tenni valója. Csalódásra, szenvedésre 
rálehel s megszűnik, mert: az idő feledtet; 
csapás, haláleaet sebre gyógyirt ad: az idő a 
legjobb orvosság; a szomorúnak vigaszt nyújt: 
az idő mindent helyre hoz; a hajótöröttnek 
lelkében reményt fakaBzt:  aa idő jobbra fordit 
minden*; a sikertelenül dolgozót kitartásra 
biztatja: aB idő megérlel mindent. Az idő ÍB, 
mint a sir, a költő szerint, mindent elfed:  but, 
örömet, fényt,  Bzerelmet. 

Ei a nem mesebeli, de valódi óriásunk 
nagy tekintélynek örvend: minden földi  halandó 
rá szegzi tekintetét, tőle várja ideiglenes B 
örök boldogulását, üdvét. Mert minden ember, 
haladjon bármely kenyérkereseti uton, számí-
tásaiban s terveiben bele kalkulálja az időt, 
ha az idő engedi 1 ha az idő kedvez, ha időm 
lesz, ha élek Btb. 

Valahogy bálványozzuk ezt a Goliátot, 
félős,  hogy elbízza nagyon magát s egysaer a 
fejűnkre  nő, m6rt elégszer k&ü íáicunk, tspssz-
talnunk az ősz fürtöket,  az öregedést B ilyen-
kor ki ÍB fakadunk:  .az idő fejűnk  felett  hogy 
eljár, csere bogár, Bárga oserebogár". Ilyenkor 
Bzeretnök visszaigazitani az óriás mutatóját, 
vaskos csizmáját, jó lenne, ha visszarántana 
az ucca porába: hej gyermekkor jójj vissza 
egy szóra, vagy legalább az ifjú,  szép tavaszba, 
az iglói diákok évébe: .hej hu.-z évvel ezelőtt*. 
Sajnos, ami egyszer elmúlt, sohase jó visBza. 
Hiába mondják, az öregség második gyermek-
kor, nem igaz, mégBem as: fogatlanu',  három 
lábon tipegni nevetséges a négy kézlábon tej-
fogakkal  játszadozó gyermek mellett I 

A mi óriásunk nagy színész, mindig vál-
toztatja nnvét, ruháját, hangját, hogy ne ismer-
jünk rá. Érdekes, mikor gyermek volt, akkor 
nevezte magát öregnek, ónak, ókornak, való-
ban akkor kis öreg volt, osak éves saereplésé-
ben engedi meg, hogy elején újnak s végén 
ónak mondjuk s minél jobban öregszik, annál 
inkább fiatalítja  magát, mint a nők, pedig fórfl, 
hímnemű őkelme, csak esztendeje nő, minden 
arc'zom rándulás nélkül közel hatezer éves 
emberi számitásu kora dacára letagadja éveit 
B a legújabb időnek, korszaknak beoézteti 
magát. 

Most az egyszer csípjük nyakon, mielőtt 
álarcát levetné s ujjal felcserélné  s interjuvol-
juk meg magas személyiségét, kitől a nagyok 
jobbin rettegnek, mint a kicsik. Ugy látszik 
sok félteni  veszteni valójuk van. Valahogy 
kapjuk le a Goliátot a lábáról, akármilyen 
nagy lábon is jár s ,ad audiendum verbum" 
állítsuk magunk elé, vonjuk kérdőre, hogy 
miért volt oly kegyetlen, hogy a hozzá fűzött 
reményeinket nem váltotta valóra, tegyünk 
szemrehányást neki, hogy sokat ígért s keveset 
adott. 

Az óriásunk njugodtan állja szigorú tekin 
telünket, kibírja gyilkos pillantásunkat, nem 
azért Góliát ö, hogy .inába szálljon a bátorsága 
B megijedjen saját árnyékától. Azonnal vála 
szol méltatlankodásainkra. 

Kereken kikéri magának B elutasítja a 
vádat, mintha 6 irányitaná, befolyásolni  ai 

embereket. Minden ember a saját szerenoséjé 
nek a kovácsa. Nem nagy idők, nagy emberek, 
hanem nagy emberek, nagy idők. Az idő az 
ember hajója, osak mi a kormányosok vagyunk. 
Tehát ő semmiért sem felelős  s kérdőre nem 
vonható 1 Ut sementem feleris,  ita metes: ahogy 
vetsi, ugy aratsz. Ht szép volt fiatalságod, 
szép lesz öregséged; ahogy éltél, ugy veszed 
hasznát, látod következményét. Az ember csi-
nálja a történelmet, az idő osak annak néma 
tanuja, de egyszer Isten előtt beszédes vádló 
lesz belőle. Miért nincs béke a világon, a be-
indult 1939 miért nem hozott Szilveszterre 
békét? Mert nem hintették el a nemzetek a 
béke-magot. Aki szelet vet, vihart arat. Elve-
tették az ádáz gyűlölség B az átkozott ellen-
ségeskedés s a kegyetlen fegyverkezés  szelét 
s most arathatják a véres háborúk viharát. 

Az időt a jó Isten a boldogság megszerzé-
sére adta, azért munkálkodjunk, mert életűnk 
arasznyi, az idő rövid. Csak reánk van korlá-
tozva, mert különben az óriás korlátlanul halad 
előre aa örökkévalóság felé  Sem as időtől, 
sem másféle  akadályoktól s lehetőségektől ne 
tegyük függővé  magunkat, hanem Isten segít-
ségében s magunk erejében bízva, bátran men-
jünk előre, mert különben beigazolódik: a kutya 
ugat, az idő halad, a karaván pedig (mi vagyunk) 
marad. 

Az óév józanítson ki minket beidegzett 
lustaságunkból, hogy szeretűnk mindent az időre 
ráfogni,  helyette a nagy költő, Arany János 
arany igazsága álljon előttünk kitartásra 
buzdítson: * 

,Előtt> d a küfrafk.  Ued a pálya, 
Az erőtlen csügged, az erős megállja. 
És tudod, az erő micsoda? — Akarat, 
Mely előbb, vagy utóbb, de borostyánt arat." 

A mult tapasztalatai erősítsék meg akara-
tunkat, hogy a jövőt biztosabb alapokra fek-
tessük. A bátrakat Isten is segíti. Segítse isi 

P. Réthy Apolliaériaz. 

blaalommal tekint Felségedre éa a kisebbségekre 
vonattotó szabályok Igazságos rendeséaét várja, mely 
a jövőben jobb sorsra fogja  juttatni népünket. 

Őjslnte és meleg Balvből fakadó  mély hódolatun-
kat hostuk el a romániai magyar nép nevében. Bla-
toBlthatjuk Felségedet, hogy hú és lojáüa állam-
polgárok voltunk és vagyunk, fótörekvésünk  a királyi 
akarat megvalósításának előmoadltáaára Irányul, 
mely a Baent karácionyban vlaaaatttkröződő béke éa 
hazánk népal közötti kölcsönöz Bzeretet jegyében 
testesül meg. BB lehet aa alapja egy boldogabb 
életnek. 

Éjen sokáig Felséged ÓB őfensége  Mihály nagy-
vajda 1 

A róm. katholikus egyháa nevében Boga Alajos 
dr. kanonok mondott üdvöalő aaavakat: 

— Felség I Aa erdélyi római kathollkuB egyháa 
és hivői neveben ünnepélyes mély hódolattal Jövünk 
Falséged Bzine elé. Ma a karácsony szent ünnepét 
üljük, amikor a béke uralkodója aa egekből a földre 
Beállott, hogy a jóakaratú embereknek azent éa 
üdvözítő békét hozzon. Békét hoaott ÓB békét akart 
adni KrisatnB a szegényeknek éa gazdagoknak, alatt-
valóknak éa uralkodóknak egyaránt. Sajnáljuk, hogy 
a jelen egl karácsony nélkttlöal a békének ezt a 
kellékét, Sík állam határain dörögnek aa ágyuk éa 
nálunk ls Igen sokan vannak távol otthonuktól, mint 
az egykori Isteni gyermek Bzülel. Da Ingathatatlan 
a hit, hogy eljön aa igazi béke. Iiten elteBse Fel-
Bégedet. 

éie II. Káról; király Hibái; naiyvajda 
társasásában karácsonykor meilátoiatta katonáit. 

Karácsony első napján őfelsége  II. Károly király 
Mihály nagyvajda kíséretében udvari vonatán Nagy-
váradra érkezett, hogy a katonák körében tSltae az 
ünnep"t. 

Őfelsége  a pályaudvarról a .Cercul Militar' Épü-
letéhez hajtatott, hol a isserencseklvánatokat fogadta 
majd a következő saavakkal válasaolt: 

őfelsége  beszéde. 
— Uralmi Lelkem mélyéből közaönöm a aaép 

aaavakat és meleg Jókívánságokat és hozzátehetem: 
aa annyira magBB éraelmeket, meliyel eaen kereaz-
tény ünnepen Itt, ebben a városban fogadlak,  mely 
határunk órvárosa. Különös lebet némelyek réaaére, 
hogy annak sattletése napján, kl a békét és az em-
berek közüttl jó megegyezést prédikálta aa egész 
emberiség Baámára, éppen ma érkeztem azok kczi, 
akik gyilkos fegyvereket  hordanak. Hadseregemnek 
azonban nem célja, bogy ami nam a miénk, azt 
elrogadja, ellenkezőleg, a béke gondolatától eltelve 
megőrizze, ami a románságé. Eaé't választottam ezt 
a keresatény ünnepet, hogy hűséges katonáimnak 
legmelegebb jóVlváosájatmat és lelkűknek BB én 
lelkem bizalmának augarát hozzam. 

Baekkel a gondolatokkal a Bzép bihari vidék 
összes lakólnak még egyszer köszönetemet fejezem 
ki Bzavalkért éa kívánom, bogy aa Úristen békét ÓB 
aok boldog esztendőt adjon mindnyájuknak. 

Nagyváradról vlaBaatérőben Őfelsége,  Mihály nBgy-
vajda kíséretében hétfőn  délután KoIoaBváron ls ki-
szállt. Ugyanolyan lelkesedéssel és hódolattal fogadták. 

A király tiszteletére megjelentek között ott volt 
a magyar kisebbség képviselete 1B. A Magyar N.p 
köaöaség nevében aa Uralkodót Dr. Bariha Ijnáci a 
következő beszéddel köszöntötte: 

Felség! 
Nagy örömünkre rzolgál, hogy szent karácsony 

napján, a béke ünnepén, ml IB kifejezhetjük  hódola-
tunkat Felséged elótt. 

A háborús aűraavar nspjalban Felséged aa Igaal 
béke megteztealtője. A romániai magyar nép ezért 

Székely festőművész  a finnekről. 
H rtelen alig találkozhattam volna érdekeaebb 

emberrel, mint aki moat itt ül elöltem. Nem polltlkna, 
aem katona. Miklóa J izief  feaióxú  /éas, aki nyolc 
esatendót töltött egyfolytában  Fiacoraaágban a mlnd-
ŰSBB9 három napja erkezett onnét haza. HalBleklben 
lakott, de nyáron motorcsónakon éa gyalog bekalan-
dozta jóformán  egész Kelet-Fionoraaágot, tájképeket 
festve.  Tökéletesen basaél finnül,  rengeteg barátja van 
odafeni  B ugy iemerl a Pan népet, mint a magyarokat. 
Helúaklbon élte végig a flan—orosz  tárgyaiáaok izgal-
mait ós — a főváros  első bombásásának boraalmait 
is. Most eat mondja: 

— Három dologtól SBeretnék besaélnl. A finn 
népről, a főváioi  bombázásáról óa a flan  katonáról. É< 
arról, hogy én bízom a fliuek  hóslesaégóben, aaabad-
aágharenk aikeréban. 

Tisztesig,  erő, akarat: ez a flnn  nép. 
— A flinek  — kezdi — a világ legjóravalóbb, 

legtlsataleikűbb és legbecsületesebb nép a. Ez nem 
elfogultság:  objektivitás Aki caak fal  évet töltött ia 
köztük, ugyanezt állapithatja meg. Talán elég lesz, 
ha annyit mondok: nyolc eaitendőt töltöttem odakint 
s nekam ezalatt aa Idő alatt a szállodai londlnertől a 
legmagasabb rangú urlg nem hazudott senki. Ha egy 
kicsit körülnéz a világban, láthatja, hogy ez milyen 
borzasztó nagy dolog. 

— Ez egy. Eaen tul: dolgos éa komoly nép a 
flnn,  nem könnyen lelkesülő, ebben különbözik tőlünk, 
de ha valamibe belefogott,  aat akármi áron la kereaztűi 
viaal. Ebbe a háborúba például nehezea mentek bale 
a fiinak,  nem akarta a fhn  nép a háborút — de 
vállalta éa moat már nem enged és végig calnálja aa 
utolsó emberig, az bizonyos. 0 yan nincs, hogy a flnnok 
feladják  a harcot, mégha — amit talán ók se blsa-
nek — teljesen egyedill maradnak 1b. 

— Az ő életük a maiks. Fanatikus dolgozók, 
csak Így lehet megérteni mindazt a remek alkotást, 
amely nem ls egésa hu» év alatt a kezük alól támadt 
odafent. 

Tisztaság, erő, akarat, ea a flnn  nép. 

M 

m Megnyílt a „Salon Rose", g» 
m w 
Igj Tiaitelettel értesítem Calkaiereda vároa éa 
j g videke nagyérdemű hölgyköaöniégét, hogy 

«a divat kalap-szalonomat * 
J® I. C. Br&tianu-uoo» 54. diám Bl»tt - & Vákár- jjj* 
™ iialet saomaaédaágábaa moanyl to - t am. B* 
M Etil 

á legmodernebb kalapujdonaágokkal éa Iegké-
fö  nyeaebb Igényeket la kielégítő átalakltáaokkal löfr 

állok mgyrabeosült vevőimnek rendelkeióaére. 
»0 

Pontos és lelkilameretea munka, mérsékelt árakl 
a â g a 
2 Szíves pártfogást  kér, kiváló t i a i t e l e t t e l : S 
J® - A . m " b r u . s R ó z á i , O s U s s z e r a d a 
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Apróságok. 
Simullak aa ünnepek. Aa esatandőaeklegmeghittebb 

napjain la tul vagyunk. Iámét beá lanak a robotnak, a 
bizonytalanságnak hétköznapjai, — A karácsonyt a 
szeretet ünnepének mondja*. — A földi  ember 
nagy Igyekeaatiel aiokta megragadni eat aa alkalmat, 
hogy aa esztendőnek legaláob eaen a pár napján a 
Baeretetnek éljen. — Aa ünnepek unalmában es tét-
lenségében végig olvastuk a romániai magyar újság-
írás mlnd6n elképzelhető msgnyllaikoaáaal. A cikkek 
ezrei ontották a szeretet agyoncsépelt vesergondolatát. 
Mindenki tollal fogott,  hogy elmondja a maga nagy-
saerü vallomáBát a sseretel felsőbbrendűségéről.  Most 
mt>r tul VBgyunk aa ünnepeken. Meghallgattuk a templo-
mok ábliatanak égnek törő esedeaéaét — a sseretel 
földi  teljesedéséért. Elolvastunk minden elolvasható! a 
Bsîretet irodalmának évenkénti ssokásos nagy hullám-
veréséből. — Most már klbeszéllük, kiírtuk magunkat. 
Csupán as követkeslk, hogy csináljuk ls a siere etet. 
As eikövetkesó hotkösnapok próbára tesanek. Lssa 
alkalmunk a prédikáló sseretel után a tettekben elő 
szeretetből la levizsgázni. Szeretnénk ha es a vizsga 
jól slkerttine. Bár közöltön», magyarok kösött. HÍSBOO 
egyebünk Blncaen, mint aa egymás Bseretelében és 
támogatásában való blsakodás. 

« * 
• 

Éidskea megfigyelni  egy-egy építő gondolat kör-
forgását.  Iit van például egy csíki eaemeny. Annak 
idejen Bokfelé  megírták. MiadősBse aa történt, hogy 
Laaaló Igsácz főesperea  a gyergyóssenlmikiósi refor-
málna pap beiktatásán megcsókolta lelkész-társát. — 
A csók kerül megoszlottak a vélemények. Akadtak 
Ilyenek es olyanok. Magunk elsők voltunk, akik ebben 
az erdelyl csókban éppen IU a kathollkus Csíkban nagy 
jelentőségei láttunk. A magyar öSBzetartozandóBágnak 
a pecsetje volt ez a csók. A mai idők egyik legoko-
sabb cselekedete. — Amlat említettük voltak ettői 
komlok egyeneBt eltérő felfogások.  Nos éppen erről 
less mostan szó. — Hetek ota gondosan figyeltük  a 
gyergyóBóentmiklóBl csók útját Nam érdbkteten bemu-
tatni, hogy milyen nagy területeket beualadt ea B bir 
Végtelen örömmel kaplak rajta Ksadlvásárhelytől 
kesdve — Ujvldaklg as öBBses magyar nyelvterülete-
ken. Éi az aikalmat aaiveseu sselesltetiek ki, hogy 
bamuMBBak a magyar öBBKfogás tzUkBéget, a saét 
tagozas veszedelmei. Akik meg mindig nem érzik a 
gyergyól csók mögött a jelentős eaemenyt, aaok lema-
radnak. As uj magyar élet Irama eltiporja őket. 

* * 

• 
Magyar  az, akibea  a magyar érzéa egyed-

uralkodóvá  vált.  A mai időkben, amikor olyan divat 
leit BZ ember v.-gyeiemzóee, Ideaaük Tdlekl Pai ma-
gyar mínlBzterelaok egyik bBEzédenek Kijelenteset. 
Teleky Pái beszedet mondott a napokban, amelyben 
Qomood Gju'.a volt mlniaaterelnókrői emlekeave izaket 
mondotta: Gömbösben magyar éa Idegen vératj.ek 
voltak ea mégla letjeBen magyar volt. Magyar aa 
— mondotta Teleki Pál — akiben tekintet nélkül vér 
sejtjeire, a magyar óraés egyeduralkodóvá vált. 

• * 
a 

A sseretet ünnepének áhítatos kBselsége papírra 
kivánja e sorokat, melyek éppen egy karácsonyest! 
epizódot örökítenek meg. A szent ünnep eiőoatején 
epró lnasgyerekek jártak házról-háara a csillaggal a 
énekelték a háromkirályok énekét, mir I. I. ott, ahol 
be ÍB engedték óket. Mert bizony a vallás mindenki 
saámara egyformán  vallás s az Ur Jísua la mindenki 
saámara egyformán  bosta a megváitaBt, de aaerl vall-
juk be őssinteo, a szurtos klB inasgyerek nem a leg-
megkbpöbb karácsonyesti jelenség s Így megtörténhe-
tett, hogy a kopott ruhás háromkirályok bosszú vándor-
újukban igen sok fényes  porta ajtajánál nyeliék le az 
eiuiBBiió vélaszl. Aa osztozkodásnál astán csak 26 26 
lej jutott egynek-egynek as egéss eatl vándorlásén. 
Ga»pár, mint legidősebb, előkotorássta a asebebe gyűj-
tőn garasokat a leszámolta a Menyhért markába, kl 
fennhangon  oaztótta és hirdette kl a lesújtó eredményt, 
mire Boldizsár, a legkisebb, méltatlankodva Igy szólt: 
A fene  egye meg, már ezt sem érdemes csinálni 
Tavaly msg 85 lej jutott egynek-egynek s most ciak 26. 
— A i l i Boldizsárnak ezen a méltatlankodó aaőríö.ó 
dasén ne caodalkoszank. O szegény aa elemi Iskola 
pnaltlv szellemi érieket Je:entő padjaitól asenge gyer-
maklaiekkel, fejletlen  értelemmel belekényszerhit a 
kenytrkerr-só életpályát biztosító lnassors nem éppen 
lrigyiébre méltó napjaiba. Távol aattlőiőlés egyhaató', 
megfelelő  oktatás h jái, a szépségesen ezip karacsonyi 
misztsiium as ó szamára csak a krajcárt bozó alkalmi 
foglalkozássá  aBugorcdott ÖBSSB, elveasitve mindaat a 
lelki haiá&i, amit a melyen érző emberi Bzlvben kel-
tenie kellene. Amikor pedig megemlékezünk erről a 
kia karácsonyeBtl epizódról, juaaou eBBÜnkbe as, hogy 
esőknek aa elhanyagolt kla emberkéknek a lelki neve-
léséről ls gondoBkodni kellene. 

• • 

Ó-esstendőt siratunk e héten. Soha találóbb nem 
lehetne ea a kifejezés,  mint éppen ma, a terhes új-
esztendő küszöbén. As elmúlt nehés esstendót — mint 
annyi sok másl mostanáig — leküsdöltük. Vegére 
értünk. De előliünk áll aa uj, amely sokkal nehez >bb-
nek, sokkal vessterhesebbnek igerkeslk. Htbornk dúl-
nak a azoknak embtrolő szele életünket, szeretteink 
életéi zárolja. Ma még békében, csendben temetjük aa 
ó-évet, de kl tudja, mit tartogat a ml számunkra la tz 

a viharos ho nap. Nincs okunk hát a vlgadásra, a 
táncos, malacareastéses ssUvesateri dinom-dánomra. 
Bz a saUvaaster-asl valóban temetés less. Temetés 3 
•ST* "«24™™1* ţ™6*» "olyaek minden bujái-baját 
váglg éltük a amelyet — minden ránk nehezedő terhe 

dacára — megsiratnak. S megsiratjuk asért, mert bor-
aadállyal tölt el bennünket aa előttünk tornyosuló 
holnap, a gyilkolások, emberpusstltáaok jegyébe» Induló 
újév. Hsdd sirassunk hát, Igaal őasaékely aratással a 
lépjünk as njeastendőbe aszal a komoly hitároiott-
sággal, aa embertársuakhoz való ragaszkodásnak aszal 
a benBŐsóges érzésével, amivel a nagy, Borsdöntő ese-
ményeknek esen esstendejet fogadni  kell 

I Hölgyek figyelmébe I 
i 9 < 4 0 j a r m é t r H ó l - l e r 

a v i l l any-ondo lá l a s 
1QO l e j MIGIT9CHNÉNÉL 

(C* Calkaaecad&ban, a kfiipontban.  "31 
(LSfBer  gyógyiaertárral nemben ) 
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Csikszentgyörgy elől jár. 
Megyénk gazdasági viszonyai komoly tanulmá-

nyozás tárgyát kepezik, mióta egyetlen vagyoaunk, a 
fenyves,  tünnl kesdett a cslkl hegyekről. O yan érték 
klpusstulásál jelenti a fogytán  levő erdő, melynek 
pótlásáról Idejeben gondoBtodnl kell. A* erdő, a csíki 
ember kenyere B ha ez kivész, jövőnk, lennmaradasunk 
van veszélyben B aa ulóbbl idók eleget bebizonyítottak, 
hogy a kivándorlás már nem orvosság as i.yen sebek». 
Sokkal helyesebb fontolóra  vtnoi a köllő saavát, aa 
„e helyen alned, halnod keli'-l és gondoskodni arról, 
nogy: öljünk e helyen. 

Lapunk egylko volt aa elsőknek, a jövő nemaedék 
megeibdiesl lehetőségeinek s fajunk  jövő fennmaradó 
sának boncolgatásánál B már evekkel eseiőit arra a 
megállapításra jutottunk, bogy a kipusztuló erdők 
helyébe uj erdőkel kell ültetni, még ptd.g gyümölcs-
fákból.  A cslkl medsnea napsütötte tájain számtalan 
olyan védett hely van, ahoi széltői-fagytól  mentesen 
megmarad a gyümölcs s miért ne hasanáljuk kl ezeket 
a helyekot, miaor ennél hasznosabban, jövedelmeaőb-
ben ki sem hassnáihainók. 

A gyümöicaöB gondozása kuvés fáradsággal  jár s 
hozama oiyan mgy, hogy nemcsak as itteni piacnak, 
de exportra Is jut beió.e. Ami p;dig ütődött, aat a 
különböző gyümoicsjorok es pálinkák formájában  ke-
vés fáradsággal  hasznosan Ithet ertekeBlttni. K mellett 
a gyümö esősnek klegcBsltő keilako a Jói berendezett 
mebes, mely szintén biz OB megeiheUBc nyújt annak, 
aki BBI-releliel foglalkozik  vele. Aton k.vül mindiettő-
nek aa az előnye, bogy alig par év alatt hozamkepes 
és nagy hasanoi hajt. 

A gyümölcstermelés. i< ptzerÜBltéBénél a kezde-
manyezesi a calkszentgyurgyi Űnd ikernél láttuk leg-
elósBÖr, amint aal lapunk foiyó  evl 51 ik Bzámábau 
meg IB emiiiettük a e nelyen újólag ls felhívjuk  rá a 
ügyeimet. Ktklön dicséretet érdemet es a nagyjelentő-
ségű áttörő kezdümanyezéB annál ls Inkább, mert nem 
egy ember, hanem as egeua kösség gasdalárssdal-
mának utkereaéaét mutatja. O yan példa es, amelyet 
remélhetőleg rövid Időn belül még számos kösségben 
.8 követni fognak  B par év múlva az txporl piacon 
megjelenik, mint njdonaüit konkurencia, a C;U1 gyü-
mölcs ls. 

B helyen meg kell emlékesnünk aa Erdólyl G ÍS-
daaágl Egyesüei áidáBos munkájaró 1B, mely egyesü-
let különösen alc«lkl körzetveaeiőja, Siőke Mlháy 
ojug. földmlves-iskola  igazgató revén a leglelkesebb 
(Luakát yégesle a gyümölcstermelés népaserütitéBe, 
nemes csemeték beBzerzéae és a ssükséges utmu-atá 
sok, felvliágoíl  á ok m^g&dísa terén. Az Erdélyi GJZ-
daságl Egyesületre utiörő munka vart e varmegyeben 
H e munkának aa egyesület as utóbbi években a leg-
tökéletesebben meg 1b feleit.  Ma már minden g*zda 
tudja CJkban, hogy van egy központi gazdasági EZTJ, 
melyhez blzaommal forduhat  tanácsért s amelynek 
soroaatoa gaidaságl előadásaira nyugodt lélekkel el-
mahet a tanú nl végyó, a kor szellemmel haladni akaró, 
szakmájában tökéletesedni Igyekvő gazdaember. 

A csiiBzentgyörgyi példa pfdig  különösen nagy 
eredméiiy a mi szemünkben. Ea ugyanis az elző alka-
tom, amikor bebizonyosodik, bogy BZ elvetett mag 
sohasem megy kárba. AI Erdélyt Magyar GazdsBágt 
Egylet vezetősége uj verkerlngeal vitt be a tespedő 
aaervesatbe B ea a felülről  jövő megmozdulás munkára 
ö; z.öíéltB a törekvő embereket. A meginduló élei 
nyomán uj eszmtk, uj munkatervek vetődtek fel  a a 
soroaatoa előadatok aa uj kísérletek egész sorát nyi-
tották meg. Kából síületett meg a csiksaentgyörgyi 
keademényeaés ÍB, ami a legfényesebb  bisonyltéka 
annak, hogy ebben a ntpben van elnlakarás s vesetői-
ben él aa aggodalom a jövő nemzedék Borsának biz-
tosítása Iránt. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Kísérletek a rozs kapálásával. 

1929 év ősséu kezdtem kísérletesül tz őszi rozs 
kapálasaval éa azóta folytatom  csaknem mlodan esz 
teidőben As utóbbi 5—6 évben már nemcBak egyedül 
teszem ezt, hanem kedves munkatársaim kőié czámit 
Keserű András SBentmlklótl plébános. Csáesár Dinát 
Q)ug. ig.-tanlló Saen domokosról, 1016 kiogazd* Szent 
domotosról ÓB as 1939 es évből Lássió Bulnt c lcaói 
kisgazda. 

A gabonant miieknek Borba, fóssekbe  vetése olyan 
oelból, bogy azok megkapálhalók legyenek nem uj do-
log. A gesdaságl irodalomban már Augnitln császár 

Idejéből olvasunk arról, hogy találtak gabona főként 
husatövnket. melyek fészekbevetés  és kapálás után 
100— 800, sőt 400 drb kalásat I» sd:ak, amely tövek 
gyetlenery szemtől ssármaatak. És Igy tovább folytat-

ták as Idők folyamán  aa 1700 as években stb. azon 
célból, hogy Igen kicsi magmennyiség után nagy és első 
minőségű termést kopjanak. 

Nem volna sok értelme annak, hogy sokáig ismer-
tessem sst, hogy a gazdasági Irodalom milyen rlkerr-
ki-t EU Bt fel  ezen a téren, kik és bol végeztek kl őr-
leteket, hanem azt szeretném Inkább ratdatársalm tudo-
mására boanl, bogy mit csináljunk ml, milyenek voltak 
az eredmények, v&ne értelme, Jelentősége ná uok a 
cslkl viszonyok köaött és esetleg hol ós kiknek volna 
értelme ezzel foglalkozni. 

As a körülmény, hogy a megkapálandó rozsot 
sorba kell vatnl egju'.lal parmcsolólsg e'ö!r|a, hogy a 
talaj jó! meg legyen művelve, tehát bogy előzőleg a 
tarlóhuktatás és a velő seántás megfele'ó  Időben 
és reedesen végr.h^jtaBBék. Fontos körülmény, hogy a 
talaj jó erőben éa föltétlenül  gyommentes legyen. A 
ffutem'ltett  ssántásek »lvé;zése éB Jó borouáláa alkal-
mazásával a gyomok nem okoznak sok gondot. 

A vetés ldsje u<yan akkor vao mint a máa közön-
séges rossnak, tehát azeptembr-r bó utolaó felében  és 
októbeT hónap elBŐ felében. 

Vetómignak alkalmaztam úgynevezett klteoyAfz 
tett kapáfrozsot,  d# az iitenl rozsutkat ls lehet vetni, 
i'ietve erre a célra kitenyészteni. Az eredmény minden-
képpen nagyon jó. 

Vetést leginkább kérsal v^geizük. még pedig as 
e'őzőleg elkÓBBltett 5—6 cm. mély ártoc»kakba. 

Ht kis terű'eten do'goiunk a sorokat, árkociká-
kat m'glshet huznl kötél saVag utáo, vagv lécekkel 
klvonalaava. Ht nagyobb tTil'et in óbaj*unk do'gozol. 
ugy serhutó után eszközöjUk a vetést. Iy o sérbuzót 
ngysserü kovácsok la el udoak készlten' 400—1000 lejig. 
E őnye, hogv pityóka ű'tetésnél, fímsg  vetésénél is 
atb. jól használható. 

A sortávolságot iehat nagyobbra-kisebbre venni, 
lényeges, hogy kárt nem okozva lehessen a sorok kö-
zött dolgosnl a gyomirtás és k*p\iás elvégzése alkal-
mával. A femieu'ltett  kedves munkatársaim rendesen 
15—20 cm. sorláfo'ság  me'lett vitit, én mivel inkább 
kíBérletra^s szempontjából fotla'kozom  vele és adato-
kat akarok kapni leginkább 30 cm. távolságra vetem 
Kísérleteztem 50 cm-ea sortávolaággal is, de ez; ti-r-
méBietesnn másnak nem ajánlom, mlv:l na<y területet 
mersd kihasználatlBnul éB a nagv sortávo'sázgal »gybn 
n>m nő a termés~r dmény ÍB Legjobb 20—25 cm.-
es sorköz, m?!y esetben a kapá'ás^, gyomirtást jól el 
1- h -t végezni. 

Az igy elkéozltett árkocak^kta ujjaink közül bin-
tegéljük kl a t'-BZta rozs acmeket, ugy bogy 4—5 cm. 
távolaágra 1—1 mag essék. A sorokban levő magvakat 
ciu'án fager.'blyével  betakarjuk. 

A roia gocdoaása abból áll, higy az ősz fo'yimán 
becsak nz Idő m- geugidi adutik egyszerű kapálást, ami 
csak abból áll, hoty a talajt fel  porhmyltjuk és B 
tu-jányokat elpusztítjuk (tehát nem buzuik halmot a 
sor tövérj) 

Tavasé folyamán  1—2 esetleg 3 ssor is kapálunk 
akkor, amikor a talaj kezd elgyomo^odal és a folsőré-
teg klfzirsdii.  Mutén a g)omo^ot kiirtottuk és a ki-
száradást megak;>dá!ycatuk a bokrosod ás gyorsan ha-
lad előre. 

Gyakorlati jelentősége nálunk Inkább a szegéűyr-bb 
falukban  óa ott van, abol a szántóblr'ok kevés, elepró 
•ódott, a munkaerő o'.c-ó ÓB könnyen rendelkezésre ál1, 
továbbá pedig azoknál, akiknél szerepet játselk az I', 
bogy meghúzzák a ve'ómagot s bogy ugy moidivm 12 
lltnr mag u'ái megkapják azt a termés eredményt, 
amit másképpen csak vékák u'án kapnának meg. 

A termés eredményekre nézve pedig, ugy nálam, 
mint a fenn'i  termelőknél általában a következő mennyi-
ségeket ' r ük el: 

1. 1000 nec. móter területre vetve 3 kgr. mtgoi, 
eredménv volt 405 kgr. mag. 

2 225 n z. méter területre vetva 1—5 liter mag, 
er d-n^ay 188 kgr msi vagy 3. 680 n z.-öl bevetvo 
37 kgr. maggil, adott 850 kgr. ot 

Amint ezektől is látjuk kis területeken elég ma-
gas eredmények érhetők »1. viszont kevéa elvetett mag 
után Igen sok 23-szcr, 135 "zör. iőt 180 «zor több t*r-
méBt Is elértünk. A feltűnő  különbözetek annak tudso-
dók be, hogy as egeiknél csak 12-15 cm.-ea volt * 
sortávol;- áj, mlg a m\soVnil vál*oio>t 25—30 cm. kösölt. 

Volt alkalmam látni olvan bokrosodéso^at is, hogv 
9gy ssemből 15—20, FŐI 28 rozs siál fejlődött,  tetát 
ugyanannyi kalátiFBal, kalászonként pedig olvastam meg 
60 - 70 Baemet Is; m<>g(zorozva a kaláeiok számát » 
üzemek számával kitűnik, hogy rgy szem után mily 
nagy a terméB. Természetesen ez csak ritkább esetben 
van és Ily nagy hozamra gyakorlatban számitanl nem 
lehat és nrm ls saabad. 

11 tartom câlszfrfnak  megemlíteni, hogy a ren-
deaen géppel, vagy kézzel vetett őatl gabonáink, bt 
tavai zon alkalmas Időben egy jó boionáláat k-pnak, 
szeprn bokrosodnak éa Bot kai nagyobb lermést adn.k; 
Igen mert a boronáái tulajdonképpen kapálás. 

Az elmondottakból látszik, hogy a rozs, bnza mv 
bárme'y gabonan^m-ó* bspálásánM nem arról van nb. 
hogy holdanként, vagy h ktérunként!g»n nokk<t" nagyobb 
i»rméB több etet érjaak el. banem Inkább arról, ho«y 
kevós elvetett mag útin sokbal többet, első osslá yu 
jól fejlett  Ba»met kapjunk vlsssa. 

Cslksserada, 1939 december bó 24 
KOZÁN IMRE. 

vátm. gasdaságl felügyelő. 
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á y c r g y ó i fat 
Az EME ez idei gyergyószeiilmiklósi 

vándorgyűlésének tanulságai, 
i. 

Mentsük meg öai azékely női nipviseletünket az elkorcso-
aodáa.ól. Btr.yai Edit székely iparaOvéaioő terve egy 

székely divatlap kiedáeára Vunataoiólag. 
Irta:  Dr. Caiby Andor. 

Három hónapnál több eltelt mir azóta, hogy az EME 
tiyergyószentmiklóson megtartotta ezidei jól sikerült vándor-
gyűlését. Ez az idő éppen elégséges ahhoz, hogy a vándor-
gyűlésen elhangzott tartalmas, tudományos, irodalmi és 
egyéb tárgya előadások felett  egy kicsit elmélkedhessünk 
és szokat a saját javunkra fordíthassak.  Mert kár lenne, 
hogy ha ezek sz előadások nyomot nem hagynának a lel-
künkben és ne iparkodnánk azokat valahogy az életben 
megvalósítani. 

De a tudományos előadásokon kívül a vándorgyűlés-
sel kapcsolatosan szemlélői lehettünk egy aránylag rövid 
idő alatt megszervezett olyan kiállításnak is, amely méltán 
meglepett mindenkit, szakértőket laikusokat egyaránt — 
Amilyen sok oldalnak voltsk az előadások, épp olyan sok-
oldalú volt a kiállítás is. 

Nem méltatni akarjuk most ezeket, hanem két dologra 
aksrjuk felhívni  olvasóink figyelmét,  amelyek utmutatásul 
szolgálhatnak az előadásokon elhangzott eszmék megvalósí-
tása és ujabb tennivalók keresztülvitelére. 

* » 
* 

A Bányai Edit székely iparmüvésznő előadására aka-
runk most visszatérni, ki ősi székely női népviseletünkről 
tartott igen érdekfeszítő  s minket érdeklő előadást. 

Előadásának különösen két kiindulási pontja ragadta 
meg figyelmünket.  Az egyikben azt adta tudtunkra, hogy 
székely női népviseletünknél, az úgynevezett „szőtteseknél" 
igen gyakran tapasztalható, hogy egyrészt az eredeti szé-
kely női viseletek formai  és színbeli típusoknak nem isme-
rése, másrészt a ruhskészittető egyéni elgondolása és ízlése 
lolytán, hogy igy fejezzük  ki magunkat .korcsmotivumok" 
kerülnek be népviseletünkbe, amelyek valóságos zűrzavart 
idéznek elő népünk forma  és szinérzéaében. Innen van aztán 
az, bogy ősi női népviseletünk sokszor nemcssk vidékek 
szerint változik, hanem még egyazon községekben is más 
és más, különösen városunkban. 

Hogy ezt megakadályozhassuk Bányai Edit mindjárt 
meg is mondja a módját. Szerinte ugyanis mindenekelőtt 
ismernünk kell az egyes vidékek szőttes típusait ugy formá-
ban, mint szineklen. Csakis igy lehet megtartani eredeti 
szépségükben és hagyományaiban ősi női népviseletünket. 

Ez a torma- és szintipus ismeret nem zárja ki azt — 
mondja Bányai Edit — hogy a ruhakészittető ne vigye 
bele „szőttesébe* ugy furma,  mint színezés tekintetében a 
maga elgondolását és ízlését; a fő  azonban az — és erre 
kell nagyon vigyázni — hogy mindkét .tekintetben az ő s i 
tipus változatlanul felismerhető  legyen. Éppen ezért mutatta 
be mindjárt vetített képeken az egyes vidékek különböző 
ősi népviselet típusait. 

Bányai Edit azonban, mint vérbeli iparmüvésznő, nem 
maradt meg ezen megállapításnál, ennél messzebb is elment. 
Tüdős Klára nyomán egyúttal egy uj székely női viselet-
tipust is tervezett és pedig magyar középosztályunk rémére, 
amely tiposhoz Székelytöldünk minden részéből átvett egyes 
furma  és szintipusokat s amelyeket szintén mindjárt be is 
mutatott. 

Bányai Editnek ez a két elgondolása ragadta meg 
annyira a vándorgyűlés helyi rendezőbizottságát, hogy mind-
járt meg Í9 vásárolta tőle ezt a középosztályunk részére 
te.vezett „szőttes tipust", ugyanakkor pedig a gyergyóuj 
úilvi székely szőttes alapján lerögzítette a valódi ősi gyer-
gyói népviseletet, mindkettőből szines levelezőlapokat készí-
tetett s ezáltal akarja és kívánja tovább fejleszteni  ugy 
forma,  mint azinezés tekintetében az eredeti székely női 
népviseletet. 

A vándorgyűlés rendezőbizottságának ez az elgondo-
lása, hogy mennyire szükséges és helyes volt, bizonyítja az 
is, hogy a mozgalom híre eljutott Fetrozsénybe Székely 
László segédlelkész, löldinkhez is, ki több ilyen levelező-
lapot rendelt meg tovább terjesztés céljából, sőt legújabban 
egyik napilapunkban azt is olvashattuk, hogy Bányai Edit 
már egy székely divatlap kiadásának gondolatával foglalkozik. 

Igy szökik szárba a vándorgyűlésen elhintett kis mustár-
mag, mely tovább fejlődésével  mindenesetre nemcsak meg-
fogja  menteni ősi székely női népviseletünket az elkorcso-
sodástól, hanem népünk izléaét ia egynttal nagy fokban 
lógja nemesíteni és fejleszteni. 

Még csak annyit akarunk megemlíteni, hogy az emlí-
tett mindkét típusból 1—1 levelező-lap ára 6 lej és a portó 
és megrendelhető ugy dr. Csiby Andor Ghsorgheni, Strada 
Űratianu No. 65. sz. alatt, mint Mihály Mária urleánynál, 
Piata Reg. Maria No. 16. sz. alatt. 

A vándorgyűlés másik tannlságát lapunk legközelebbi 
számában fogjuk  hozni. 

HEGEDÜÓRAKAT 
oonaorvatorluml mödaaer 
szerint, j n t á n y o a a n ad: 

S P R E N O Z G I Z I . M . - O i u c . 
Str. I. O. Duoa (Olmnáriuxn-uooa) ISO. 

.Setét égen repdes 
Hét holló károgva, 
írva, róva gyász van 
i'sattogó szárnyokra 
Fekete toUnk hnll, 
Fekete tollak szili 
S a hét setét madár 
Azt mondja, hogy kár, kár... 
Hess madárI Hess madár! 
Te hét setét madár ! 
....setét madár... 

Klké/ték, elosaJták 
Uésea-mázoa szóval 
Felszegi Nagy Annát, 
Fala szép virágát. 
Nagy Ambrus gazdának 
Egyetlen leányát, 
3 Igaz szeretőjét 
Gál Ábrls katonát 
Katona kenyérrel 
Htia se hivatták, 
Szóval se tudatták. 

Sólyom Pál házáoál 
Lakodalmat osaptak, 
Tánora kerekedtek 
Daloltak, maiattak, 
litkor a kflszObre 
Hármat dobbantottak. 
S aki ott künn állott 
Bé la békláltott: 
Sólyom Pál jOszte kl I 
Gál Abrls vár reád. 
ö szólít Ide kl! 

Szóval szóla vala 
Sólyom Pál ajtó-a : 
Te lépj bé Oál Abrls! 
Bé ls bélépstt hát 
Sólyom PÚ szavára 
S Annához odament, 
Felkérte tánoolnl 
Azon mód egyenest. 
Könnye osargott-osordult. 
— R*gl szeretóie, — 
Mikor szembefordult. 

Sólyom Pál egyszer osak 
Eiejekbe termett. 
Oál Ábrls nem hagyta: 
Knyém volt I Enyém lett I 
Sólyom Pál neked ma 

Hét madár. 
Irta:  Oeal Al«jos dr. 

Este van, este lett I 
UsllUg hull ai égen, 
Lassan fogy  el a hold... 
Sólyom Pál ott aion 
Reggelre halott volt. 
Halott lett, halott volt... 
Hallod-e Oál Ábrls.. r 
Kuvik szól, kuvik jár I í 
Ihol jOn, Ihol már 
Hét osrndőr leéged vár! 
Immár ellnda a, 
Immár odaére, 
Vasat vertek Immár 
Ulnd a két kezére 
S Oál Ábrls káváiba 
ÖrSkre bétéve, 
örOkre bezárva... 

Holnap jött holnapra 
Álló délre este... 
Fodros Uaros vize 
Felszegi N.gy Annát 
Halva kivetette... 
Udvarra letették 
Ahogy hazavitték, 
ahogy hazahozták 
Estet osendltettek 
S az esti harangot 
Neki is meghozták... 
Aj hogy sírt, aj hogy rítt, 
— Aj szerelmes Isten! — 
Szegény édes anyja 
Ahogy osókolgatta, 
Ahogy szólítgatta... 
Felkelne szólana, 
H i moat Idojönne, 
Hogyha most Itt volna 
Oál Ábrls s nem volna 
Hét tornya kővárba 
OrBkre bezárva.... 

Sötét égen repdes 
Hét holló, hét madár. 
Fekete tollúk száll 
S azt mondják, hogy kár, kár... 
Hess madár I Hess, hess, hess, 
Ne várj rám, re repdesB. 
Haza nem mehetek, 
Boldog nem lehetek. 
.. Csak a szivem van ott 
Mindéiig veletek... 
Hess madár, hjss, hete, hess. 

Hétköznapok. 
Vasúti meghitt kla táraság besaélget a fülkében-

O.vaaáaról sió sem lebet. Egykedvűen néztek ki az 
ablakon. Egy potyautas bMZJig-jl viaavéjával. Többek 
között elmeséli, bogy egyik kollégája mi-yen aokat 
utazik a hogy milyen olción. J'gyst Bohassm vált; 
becsapja a kaUuit és becsapja »a ellenőrt. Egylaben 
például megtörtént, hogy együtt voltak a fülkében, 
amikor hirtelen aa ajtóban termett a kalana. Kollégá-
jának peraae jegyo nem volt, da menekülésre sem le-
hetett gondolni, a vjnat la laîBltott, tudta, hogy bazátja 
Jegy nélkül utazik, már látta a botrányt, — amikor a 
kollega Intett a kalananak, lépjen beljebb és huzzi bn 
aa ajtót, mert mondani akar valamit. Aatán halkan 
Igy ssólt: 

— Aa elaó fűikében  ül egy féífl,  veszedelmes 
pénzhamisító. Három ktffir  bamts péna van nála a ott 
a prés Is. Moat fog  leszállni a legközelebbi álomáson. 
El kellene fogatni. 

— Az első fülkében  ? — kérdi Izgatottan a kalauz, 
— láttam a gazembert. E fogom.  És ott hagyott csapot-
papot s rohant a kocát e'ejire. Kollégám i< vette ka-
bátját, kalapját, bőröndJM es az ellenkező o'dilon ki-
aaállt. Ijy uezta meg a Jegyvlasgálatot. Hogy aatán mit 
müveit a kalana, amikor vlassatért, aa nem tartozik Ida. 

A hatalmaB termetű kövér ur, akinek eat aa épü-
letes históriát meséli ezimsaédom, csak bólogat és a 
fogaközt  megjegyal: 

— Éi sem váltok jegyet. 
— Sohasem? 
— Şahasem. 
— Ét nem volt még kellemetlensége? 
— Nam. Ügyesen csinálom. 
— Nahát akkor „haverek* vagyunk. Sióval maga 

ia? Hi Így áluik, megmondom: akiről meaéltem — 
én vagyok I Uram, évek óta utazom Így s há! Istennek 
még soha aem csíptek meg. Van, amikor egé*aen Blmán 
megy, de előfordul,  hogy trükköt kell alkalmasnom. 
Da ritkán. 

— Éi, ha moat jön a kalaua? 
— Maga mit csinál? 
— Még nem tudom. 
— Tudja mit ? Falazzunk egymásnak. Szabó Béla 

vagyok. Hj?a utaalk? 
— K. Gy. vaautl Jegyvizsgáló főellenőr  vagyok, 

— mondja ajiagydarab ember—a potyautasokra utazom. 
A kalana belép. Nagyot szalutál az ellenőrnek. 

Az illetőnek elszedik aa Igazolványát a a legköaehbbl 
alomá&on átadták a rendóraegnek. (|. j.) 

» • 
• 

Érdekes dolgok kerülnek szőnyegre utazás alkal-
mával. Különösen akkor, ha eddig ismeretlen emberek 
jönnek öasae a kíváncsiskodnak, bogyhát hova utazik 
éa miben utaalk éa miért utazik éa igy tovább. Nem 
Illik ballgatóani, de aat aenkt aem kívánhatja, hogy 
máaok kedvéért klmenjek a folyósóra.  Ilyenkor vagy 
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u:°8ájt>a temetem magam, vagy teszem az eszem, hogy 
síazom. 

— Egyik nagyobb erdélyi városban vagyok, — 
mseáli a aaom*zéd a kávéház után Igyekeztem szállá-
aomra egy rokonomhoz. Nyugodt, csendes volt aa ucca, 
egy lélek BEM Járt. ÉJ ekkor történt velem a nem 
mindennapi eset Kiraboltak. 

— Magát? 
— Eogem. 
— Meg ls gyilkolták? 
— Na vicceljen. Azt éppen nem. Da talán, ha 

elveszítem a fejemet,  a támadónak ugrom, vagy aeglt-
aégért kiáltok, ma nem Ülnék Itt. 

— Saó val ment az uccán... 
— Igen. Éi ahogy befordultam  az egyik mellék-

uccuba, gyora lép tokkel velem szemközt jött egy férfi, 
lagatott volt, alig bírt lélegzeni a velem szemközt megáll 
ÓB nagyon udvariasan, de Ijedten kérdi: 

— Bocsánatot kérek uram, nem látott Itt a közel-
ben rendőrt? 

— Nem. 
— Nem lenne BBIVOB megmondani, merre találha-

tok Itt sürgősen? 
AB Ismeretlen járókelő Izgatót hangja meglepett. 

TarméBzates, hogy rosszra gondoltam. Láttam rajta, 
hogy valami baj van. Idegeaségo rám ragadt. 

— Nincs lit kérem bizony sehol. Falórája jövök, 
da még a nyomát sem láttam. Talán... 

Aat akartam neki mosdani, hogy talán aegithet-
nék én, ha bajban van, hlrzjn férfi  vagyok a ha ketten 
vagyunk, talán... Da nem volt Időm elmondani, mert 
mikor kijelentettem, hogy nemcsak a közelben, de a 
környéken ainca rendőr, ki* zseblámpájával azembevllá-
gltott éa rámsaegezte a re vor veiét: 

— Na, akkor Ida a pénzzel, uram, mert ha nem, 
kijukatzialak. H ába klabálBZ, tudod jól, nlnca rendőr a 
közelben. 

Eivetle pénzemet, órámat, gyűrűmet, sálamat, 
asebkéBemet, BŐI még töltőlollamat 1B. Aztán aat mondta: 
köszönöm s tovább ment. 

H Í R E K . 
— Eljegyzés. Nóvák Vencal gyilkostól villa éa 

fűrdőiulajdonos  ea Nigy Piroska, Nagy Ödöa maros-
vádárhe'.yigitnn. tanár leanya, foiyo  bó 26-án, Karácsony 
másodoepj&n tartották fcljagyaéaükei,  Marosvásárhelyen. 

— Rendszeresítettek a teli gépkooaijaratot 
a Oyilkoato 6a György oaaeatmUlúa köaött. Sok 
buaa-vona után veglegs&íteiiék a teil társaBgvpkocal-
járatot a GylikoBlá és GyergyószentmlklOB között. A 
gépkocsi mindda nap ponioaan Indul Gyergyóazent-
miklósrói delelólt 11 órakor és a G>ilkoB tóiol da.uián 
4 órakor Indul vlnaaa. Ez a járat nagy előnyt Jelent 
azoknak, akik a téli Idényben akarják a GyUkoatOt 
meglátogatni. 

— Hazaaaág. Jánosay Irénke éa Banedek Pál 
kereskedő foiyé  hó 26-an, Karácsony másodnapján tar-
tották bBküvójűket. Hogy aaonban, az eletben oly ritka 
öröm éa boldogság ae legyen egeszen mentea holmi 
keserűségtől, gondoskodott a Eorn, hiaaen aa alig egy 
napos háaas ifjú  ember másnap már bevonult katonanak. 

— Meaögazdaaagi előadaaok a oaikl falvak-
ban. A cult megy el Mezőgazdasági Kamara Bakáa, 
Damufc  és a környező falvakban  sorozatos előadaaokat 
tartott. Aa előadásokat meg novemberben kendtek meg. 
A megnyíláson megjeient Drimba Ioalf,  Csikvármegye 
prefektus1,  Cnlndea Teodor igacgaló, aa „áBtra" ki-
küldöttje ea BJN Iaan mérnök feiügyoiő  a Mozógazda-
sagl Kun ara igazgatója, MlhaLow Lndmila mérnóknó, 
a kamara előadója, a baromfiak  neveieBeröi, vetemé-
nyek műveléséről éa a hazlanaiok betegségéről tartott 
elóadaat, kívüle Ernyei Árpad kamarai előadó, Oroaa 
I. gyümölcstermelő éa Cnlndea mehéaa szerepeltek 
előadásokkal. Aa előadásokat filmre  vett gyakorlati 
uimutatáaokkal kisérték. Üanepak után Hidason, Vas-
lábon éa Tölgyesen lesznek hasonló előadaaok. 

—A Cioniata helyi oaoport kultur biaottaága 
a napskhan readezie in»g a „Ctuaka* ünnepeiyi, a 
köveikeaó műsorral: Megnyitó bsezjddi tartott dr. Kieln 
Vilmos, a kuiiurbiaoliság oiuöae, uiána Siernberg Iaaak, 
az ünnep jelontőségeró: beszelt. Az ünnepaeg fénypontja 
atoiban a „Cnonukt»" gyertyák meggyújtana «oii, m<jly 
alkalommal az ósi valiasoB dilokai aa ifjúsági  énekkar 
adia elő A szólói Wdlaa Selbl énekelte nagy hatással, 
mlg a Caanuka mecsaa cimü költeményt Roaenfeld 
Magdi Baavaita, saep sikerrel. Sonnenciar Manyi egy 
aktuális felolvasással  szerepelt. Ezi követte a BaavalO-
kórua, majd a Katika es a Király hlmnusa elénekléaé-
vei as ünnep seg véget la erL A bemondó aaerepét 
Paaternák Ziigmond dr. vállalta. 

— A Tul a nagy Krivanon. A Kolplng Legény-
egylet áital Karácsony másodaapjan megrendezett mű-
kedvelői előadás a legnagyobb siker jagyeben zajlott 
le. A kCzöoaég amely zsúfolásig  megtöltötte a termet, 
telkesen ünnepelte a sserep.őket, akik a kapott vas-
lapaokat méltán meg is érdemelték. Aa egeaa uj sze-
replők közül Baiint Patyó, Gáli Idke éa B.enessy Janó, 
a műkedvelő azlnjátfczaa  komoly igeretel. Szépen éne-
keltek Zirug Lsnke. Zirug Jancsi es S>raaszer Józzef. 
Vékás Gyula mint táncod komikus első rendű. Saent-
péterl Licl éd Portik LajoB, vároauak kedvencei aa 
öreg tót és fia  saerepeben tartották állandó jóhangnlat-
ban a közönséget Solti Janka pedig mint rendeaő vég-
zett kitűnő munkát. 
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Szlvea pártfogást  kár: 
Neumann Jenő , vendéglős. 

Szövetkezeti közlemények. 
A szövetkezetek  hitelezőikkel  1940 

január i-ig köthetnek  egyezséget. 
Mint Ismeretei a koaveralis törvény a páozlnté-

seteknek módot adott arra, hogy konveralós vesste-
Bégelket a hitelesók terhére átruházzák. A szövetkeze-
teknél a azövetkezeti törvény kUlön aaakasaban Intéz 
kedett as egyezségek megkötéBe Ügyében. A folyó  évi 
január 20 ikl Ezövetkezetl törvény módosltáB a hitele 
zókzel való egyezeég megkötése végső határidejét 
1940 január l-ben állapította meg. G aaerlnt év végéig 
minden szövetkezet a hitelezők többségével BZ egyez-
Beg feltételeit  el kell fogadtassa  és a többségnek as 
egyezségi feltételekhez  történt hozzájárulását tartal-
mazó Igazgatisájl jegyzőkönyvet jóváhagyassa. Mely-
nek nem sikerült as egyességl feltételeket  a hitelezők 
többségével elfogadtatni  ugyancsak fenti  határidóig a 
blróBág közbenjöttóvel a teherbírás alapján kell a 
flzetólepesBóget  megállaplttatnl. 

A Ndmaeti Szövetkezeti Intézet a megkötött, de 
még jóvá nem hagyott hitelezői egyeaséget tartalmazó 
jegylókönyvek lâttamoaâsâval Horváth Joasef  központi 
fóilBBlvIzeiőt  bízta meg. 

Orvoslást  nyert a magjar tejszö-
vetkezetek  sérelme. 

Aa 1936-ben megjelent szövetkezeti törvény ren-
delkezése ertelmében minden szövetkezetnek alap-
szabályéi a azövetkezeti törvénnyel összhangba kellett 
hoznia. A „Szövetség" G izdaságl és Hitelszövetkezetek 
Központja kötelékébe tartozó tejsaövetkezotek a tör-
vényes rendelkezésnek id:Jaben eleget ls tettek, azon-
ban az ujoaoan e,fogadott  alapszabályok jóváhagyása 
több rendbeli közbenjárás dacara késeit. A K zpont 
ujabb köabenjárósa most eredménnyel járf,  amennyiben 
a teji-zQvbtkezeti alapszabályok jóváhagyását Blkerült 
kleeiköiö'nie. Ezáltal egy régi Bzövetkezeti serelem 
nyert orvoa ást. Ae elintéz ta nagy megnyugvást keltett 
a Központ kötelékébe tartozó tejssövetkezetek körében. 

Dr. Oróf  Bethlen László Hitelszövet-
kezeti  Központ  vezérigazgatója 
és Tővissy  Oéza „Hangya'  vezér-
igazgató  fogják  láttamozni  a ki-
sebbségi szövetkezetek  mérlegeit 

A két kiaebbBégl Bzövetkeze'l központ kéréssel 
fordult  a Nemsetl Szövetkezeti Iotézethez, hogy a tör-
vényben előirt mérleg-láttamozás jogát megbízás alap-
ján központjaink gyako:olba>Bák, melyek mindun szö-
vetkezetet amúgy is alapoBí.n fdlü  viuagálnak ügymenet, 
admlnietráció as értékké z;lés szempontjából. A bnka-
rsBii Központ a kiaebbaégi központok kéréséi magáévá 
tette s a mírlegtk láttamozásival dr. gróf  Bjthlen 
Lász'ó és Tovlssy Gjza vezérigazgatókat bízta meg. 

A mérleg láttamoaás nagy fontossággal  blr, mert 
a ssövetkesetek csak láttamozott mérlegek birtokában 
tarthatják meg közgyűléseiket és kepják a szövetkeze-
teknek járó adókedt eimónye kit. 

Egy lengyel  szövetkezeti  elbeszélés 
magyar nyelven. 

A .Hsngya* szövetkezetek és a Gizdaságt és 
Hilelsiövelkezetek Központjának közös kiadásában 
megjelenő .Szövetkezeti Könyvtár" 6 lk fdaeteként 
moBt jeleni meg Jidwlga Mlr lengyel szövetkezeti 
lrótő bijos elbeszélése: .Hogyan lett Jancslbó1 a fa'u 
elsó gazdája*. Ae eredeti lengyel szöveget JID Ztwida 
Bsázados, a lengyel hadsereg Biövetkezetl oktatója 
fordtotta  le esiptran'ó nyelvre ÓB as essperántó szö-
vegből üitetto ái ae elbeszélÓBt magyar nyelvre Kor 
mos J-'BÓ a kövendl hitelszövetkezet könyvelője. Az 
laléses, 32 oldalaB füaet  ára 5 lej. Kapható fenti  két 
központnál. 

Oazdag  tartalommal  jelent  meg a 
.Hangya  Naptár". 

A „Hangya" szövetkezetek körpontja, mint min-
den évben, ugy aa Idén is kiadta a népsserü .Hangya 
Naptárt". — A naptár oa»y gonddal lett öaBseállltve, 
cikkeit neves szövetkezeti Íróink írták. 

A változatos és gaidag tartaluu naptárt nagy 
kép anyag dlealtl. A napiár ára 12 lej, meţreiid«lhet0 a 
.Htngya" Központnál vagy a Gaidaságl és Hitelszö-
vetkezetek Központjánál. 

Szövetkezeti  fakivitel  a közel  keletre. 
Románia köael keleti fakivlteie  rendkívül meg-

élénkült aa utóbbi időben A román faklvltelbe  be'e-
kapcaolódott a calkasentdomokosl .Arbor' Fakitermelő 
ÓB „Victoria" Fafeldolgoió  saövetkezet Is. A azoro< 
öasaemüködesben állo két ssékely szívetkeiet oedlg 
300 vagon fát  adott át palesstinai kivitelre. A ssövet-
kesetek egyelőre még exportőrök utján bonyolítják le 
saállitáaalkat, da remélhető, hogy kűzelebbről közvet-
len öaBzeköttatést építenek kl aa txporlplaccal ÓB a 
faklvltelbe  belekapcsolódnak máa ssékely szövetkeze-
tek ls. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— H á n a s s á g o k . Dr. György Antal cBlkrseredai 

ügyvéd ÓB Vákár I u karácsony másodnapján tartották 
osküvőjDket Cslksaertdában. As esküvői szerlflrtéBt 
Vákár József  gyergyóssentmlklósl örménj&aertsrtáfu 
róm. kath. plébános, pápai kamerás végeate, a hely-
beli róm. katb. főgimnázium  kápolnájában. 

— Sára Imre késdlvásárhelyi kereskedő és Kai fás 
Erzsike karácsony másodnapján tariották esküvőjüket, 
a helybeli református  templomban. 

— Dr. Saabó Pál tördel ügyvéd és Bara V?ronkB 
december 20-au tartották eaküvőjüket Caikjecőfalván. 

— Imre Lijos (Calktap'ocsa) ós Bójthy Etelka 
(Cslkazercd ), folyó  évi december hó 24-ón tartották 
esküvőjüket. 

— SsávB Sándor és Albert Piroska (Csíkszereda) 
december 26-án tartották esküvőjüket a cslktaplociai 
róm. katb. templomban. 

— Köszégi elöljáróságok ügyeim ebe 1 Válasz-
tók névjegyzékenek öasaelráaehos BiüiBeges nyomtat-
ványok (Rsglalru pentru Înscrierea listelor electorale) 
elkéBBÜltek és bármily mennyiségben bessereahetők a 
Vákár könyvkereskedésben, Csíkszeredában. 

Boldog  Újévet  kiváa ismerőseinek, 
vendégeinek  és jó barátainak 

KALFÁS  JÓZSEF, 
ipartestületi  vendéglős. 

— Ssomoru feljelentés  Kslemen B ek és fele-
sége feljelentést  tettek, amelyből az tűnik ki, hoty 
Antal nevü gyermekük megverte őket. Sióval aa tör-
tént, hogy a gyermek kezet emelt ÓB megverte a szülő-
ket. Apát és edeaanyát egyezerre bántalmazott a gyer-
mek. A gyermek, aki hálára van köte'eive a aattlők 
Iránt. H ti lehetséges ez. Történhetik egyáltalán olyan 
hel)Z3t az életben, bogy egy gyermek megverje a 
szülőket, az édesanyát. Erre nincsen mentség. AB olyan 
gyermeket, aki erre a bűnre vetemedik, azt nemcsak 
a törvény szigora kell elítélje, hanem mindenféle  tár-
sadalmi törvénynek kl kell köiöíltse az emberek Borá-
ból. Milyen lelke, milyen szörnyűséges belsóvllága kell 
legyen BB olyan embernek, aki oda vetemedik, bogy 
szüleit bántalmazza. Nem, ennek nem íztbtd előfor-
dulnia, még a vad tő'zsek életébsn Bem. Ssomoru, 
hogy bizony a ssól&ely ember életében gyakran talál-
kozunk azzal a jolenseggel, em kor különö>en aa öreg 
szülők nem állanak épp-n acialád tiszteletének közép-
pontéban. Pedig vigyázni kell, mert egyszer minden-
kire ráköszönt az öregkor ÓB annak sok nyomoiuságn 
köaött egyetlen f-rnysugár  a körülötte levő sasretet A 
gyermek nem veréssel, han«ra eiz:l a szeretettel kö-
teles körül venni az öreg szülőket. 

Boldog  Újévet  kívánok  összes ven-
dégeimnek  és jó akaróimnak 

NEUMANN  JENŐ, 
az „Europe'-vendéglőse,  Csíkszereda. 

— Erőszakos foglalás  miatt három hónap 
Ismeretes olvasóink előtt as aszomo-u IdŐBzak, amlior 
a felizgatott  békAslak közvéleményében egyezsrü^n 
szokássá vált a mások lultjdonjogáb* beleülni. Ijy 
calnálta ezt annak Idején Fariale Nxolae békési gazda 
ls, aki tlsstán az erőszak Jógái elfoglalta  Fartala Anna 
egy darab földjét  B azt nem volt bsjlandó tulajdono 
sának vissza adni. Az Ugy blrÓBág elé krrűlt, amely 
moat három hónapi börtönre Ítélte as erőssskos békáal 
.foglalót". 

— Ismót Bulyoa végrehajtási inoldanst 
jelentenek. Amint a cs jndőrsegi Jelentés közli Hodosa 
csikmegvel községben Ismét súlyos Incidens történt 
egyik adózó polgár háziban. D tnila Nicolae végrehajtó 
bement Talcluc Ioin asztaloshoz. A hátrálékos edót 
követelte. Az asztalos nem volt otthon. A klspiros 
fslesége  éppen ruhát teritett fal.  Errd a végrebaj-ó 
elkeadte aa aaeaony állal teregetett fehérneműt  ö^azi-
azednl Ebbői vita keletkezett, amelynek Borán a vé^r;-
hajtó ütlegelni kezdte a terhes állapotban levő asszonyt. 
I<y állapltja meg a cs^odőrségl jegyzőzönyv ls az esete' 
és leazögesl, hogy a végrehajtó a lefoglalt  dolgokat a 
foglalási  jegyzőkönyv másolatának hátrahagyása nélkül 
el ls szállította. 

— Elkészült a Hitler Adolf  oiatorna. Hit 
évi épltéB után a napokban átadták a forgalomnak  a 
Hitler Adolf  csatornát. Kiaelebbról megkeid k az Oiera 
éa a D ina közötti caatorna ópIlésV. A H tler Adof 
c i a torn a G eiw tsnél kezdődik és PoBmoel torkollik aa 
Olerába. Rsndetetéae, hogy Feiső Ball'zU asen^t és 
vasát Bsáliltsa el vízi uton. Évente mintegy négymillió 
tonna árut tulnak rajta saállltanl. A G eiwlta és Pjsen 
kösöttt 44 méterea esést hat kettős zsl ippil hldallsk 
át. A csatorna építésén négyeser munkás őszesen 4 
ós félmü  ló munkanapon át dolgozott. As Od-rát a 
Dunával ö«z kötő csatorna Posentől Busslg fog  hu 
aódnl és 2310 kllóméter hosszú less. 

— Halálonáa Geréd Mihily földbirtokos,  59 ÓVBS 
korában, folyó  4vl december hó 23 án meghalt Ciik 
sientelmonon. TemetéBe 24 éa volt, nagy réssvét mellett. 
, . , — B veaatettem Dslnétól Csíkszeredáig egy 

táskát 9500 lej pénzzel, 8500 lejes nyugtával és több 
wííí"S; $ b e C í U e t e a n»gt»!á ó érteBltését 

kérem Miklós Sándor secretar Luncada-su', ind Cluc 
cimre. ' 1 " 

— A gazdakört elnökök klképaése. Dr. Szász 
Pál aa Erdélyi M«yar Gisdsságl Egylet (E M G. B.) 
elnöke az Erdélj I Gasda Karácsonyi ssámában többek 
kSsött eaeket Írja: A Jövő esztendő munkatervébe pél-
dául fel  van véve gazdakör! elnökeink kü'önleges ki-
képaésének kérdése is. A gezdnkerök ugyanis Igen 
fontos  éa komoly Bzorepre bivatottsk, de életk/pgBBé-
gük éa ér* d nérya muukájuk attól fdgg,  bogy a vese-
tők tudják-e irányítani a falu  gfzlaságl  életét s főleg 
képesek-e dolgoztatni azokat a gazdákat, akik önként 
jelentkeztek a közösségi mnlkára. A gazdakört elnökök 
kiképzésével an a célunk, hogy megkönnyítsük munká-
jukat, segítségükre legyünk, egységes mnnkerendrzsrt 
veieBSÜnk be a sajátságos helyi körülmények figyelembe-
vételével. B ztOBak vagyunk abban, bojy a gazdakört 
elnökök ugvanolyan megértéssel fogedják  majd jósaán-
dAkalnkat, mint amilyen szeretettel »«t mi nyujtjuk 
feléjük.  — Ezeket írja dr. Beáss Pál. Ét ml meg va-
gyunk győződte, hogy a cslkl gardakörök megértik a 
nagyszerű kezdeményezést, amely a köaöaségl életre 
való nevelésnek o'yan jelentós eseménye lesz. Tanulni 
és aat tovább adni ez a mai Idők ssava. Ea a gaada-
tárBadalomnak 1B egyetlen mentsvára, Szervezetten fel-
készülni a fö'dd?l  való megküzdésre. KUidtnl a földdel 
a tudáBnak fegyverével,  a knaösségl életben adott elő-
nyök felhasználásával.  Mindig együtt Járni. Kéz a kéz-
ben, támogatva Pgylk a másikát igyekezzünk összeforrni 
a m»ityar népi közösségben. Erre fogják  megtanlteti a 
gardakörök vezetőit ezek a tervbe vett tanfolyamok, 
amelyek sikere e'é sok bizalommal tekinthetünk. 

— Mar a dasakáa ember ls aaélhámoskodlk. 
Nagy G>lacl J&asef  asztalosmester d'csmber bó 6 án 
Z-őgöd keztégben diBzkát vásárolt ket dAnfalvl  daBB-
báa Btekérről, tiV a rossz Időben nem akartak Brassóig 
menni s árujokat ott eladtak. Amint a desskát h urfela 
siá'lltotts, utáni ment egy harmadik ember, kl az alkut 
végig nézte. Az eirber kértp, hogy vegye meg 7—10 
köbméter körüli d^Bzkaanyagát. Aa asztalosmester la-
kására vitte, Bhol meg is egvoztek Bbban, hogy nái-
nap bezfá'ltja  BB anyagot. Kízben meg is vacBcráz-
tatta vendégét, majd mivel nem Ismerte, 30 lej előle-
get adott neki B megkérdezte a nevét. Az ember azt 
válaszolt», bogv M^ptizl Hogos Lajosnak hbják éB a 
BOÍOS Bslázs fia.  Tavozása u'ÉN kiderült aztán, hogy 
nem IB szíp-lel és nem Is Bigosnak hívják. Fiilöp 
Jóskának hívják, talán Dánfalván  született és Siéptl-
z-n AnUl Péternél szolrált A deszkával persze mlrd-
endelg nem jelentkezett. Figyelmeztetőül közöljük tehát, 
hogy má* is bele ne eBsék a szélhámos hálójába. 

— Rövid hírek. Karácsony ünnepén mindenik 
háborús ÁlUmfő  clrnoodo.ta a miga szósatát a kato-
náihoz. Hitler az cl-ő vosalakban, francii  földia  töl-
tötte a k«r%csoivt. HJO°, a blroda!ml karcs'iár holyet-
t»ae egy b:tdlb»jó f  d'lzetén tir'oíi karácsonyi beszé-
det. — Ae angol bírálv rádió beszédd.tl fonJu  t » 
birodalma n 'peihez. —D.t'ndier francia  miniszterelnök 
nzlatén bu»:d tó szavakat in^rett orsiágához Miod̂ olk 
b<-fí>d  kitar:á"ri bu:dl:o'.t es a végcő győzelem kiví-
vásába vetett bitét hangsúlyézta. — A német távirati 
irod.ik jelentése Bierlnt aa angol—frincla  csspatok a 
Varscony ünnepek a'att la támadtak. Btz*! Bzvmhen 
a német csapatok tartózkodtak bármilyen hírei tevé-
kenysigiől. — B r'.lnl vélemény szerint Németorsiá; 
nem nézőé tétlenül a skandináv álismok beavatkozását 
a flio—szovjet  ^i'íá'ybs. — A fiicek  e lenállása to-
vább Is ttrlntetlen. Az utóbbi b^t'kben Is a mirokoji 
flia  h .dserag minden vonalon g)őzed^'meBkedjtt se 
Óriási lu'eröv?! BScmben és nrgy vesit^fégeket  o' oíott 
a HzovJtthad'Taen* k — Több ezer svéd önkAnt̂ B mar 
megérkezett Fnnorz^g megB^gitésére. — XII. P.us 
pipa a be'slnki npnstoll vikárius utján jelentós píri-
összngnt küldött a fiinországl  szegéi y ik segélyezésére. 
— A flmek  alig tudotk egy-egy aászlóalj katonaságot 
állítani egy-egy vörös badoistállyal rzsmbe. — Török-
ország több helyén Igen erőa földrengés  pusatltott. -
A aaovj^t Baj tó kemény támadásokat kezdâtt az angol— 
fraicla—török  «sértődés ellen — A karácsonv előtti 
héten tlz angol hajó tü'yedt el. — Sstalln felfüggesz 
tette állásából Merestov tábornokot, a fiinak  ellen 
küzdő Bfovjetoroez  bed^rő főparancscokát  éa SíboBni-
kov tábornoVot b'z>a meg a hadműveltek vezetésé-
vel. — „M gvar anyák a finn  gyermekekért" elm alatt 
mozgalom Ir.du t m g a háború miatt szenvedő flan 
íycrmekjk Fegélyezéaére. — 
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MODELL KALAPOK 
ttn napenként nj fermák  OIOBÓ 
árba», xa«rt^KUa.tla.«tâ]K 

VBNCZELTANÁRNÉNÁL 
Ugyanott kéuOlmek mlmdan-
nemft  nöl kalapok eisőreadA 
anyag k e i i á t i i i á v a l . Kalapok 
ItaWkltáaa a legrövidebb idő alatt. 

Moromn-OIno, I. 0, Bratlanu (Qlmia-
aliua)-uooa Il i . an., a Sörház kősóiéban. 
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VttAr k l a ^ e s i l t j i f c a  I m i g ^ u 
BERMANN, M. 

1 pár ló, 
2 drb- stráfszekér, 
I fedeles  koosi, 
1 szán, 
üzleti berendezés, 
mérleg, stb. 
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