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Uadalaalk mladaa vasár aap 

Tizennégy esztendő alatt választottunk. 
Nag> oi -tkszor kiáltottunk az utár>l>i t • rn»gy 

esztendő alatt. 1919 novemberééi mceUnig íppen 
kilencszer. 

N«m lesz érdektelen öBseefogla'nr  art a roozgal-
mau másfélévtif  d^t. amely alatt olyan cokszor verte 
fai  htaiontalan választási raj én gyű ölet az orBiag 
békés muokarendjAt. 8 íb' adjunk végig «"Ken a mu ton, 
ra»rt hiénán nemünk elö't rzakedt r< ánk aboduBbot. 
Iép4nröl-I^p w e következett a válság és a választások 
kai eiynnea arányban Bzaporodott a h«j. 

A taláb n e)mondba'ju>r, hogy 1919 óta egyetlen 
egv ko'miny «nm do'sozta le » m ga altotnApyos 
idejét. N-m vitte vegi< vállalt pro;rammját. Váítakoz-
tak egyik a mA.it után. S ezael a gyakori váliaboíá" 
síi a román bözAVt jelerzetesaégével változott f«  tü'é' 
lefelé  mlod'D. A Mu-d bíróságtól vhnznf-lé  CBerélődíii 
éa állandó nnrakod b tárgya lett minden pizicié. 

E'vefz^tt  a po'itikal bllzdelemben " c íl bt id 'A le 
törekvés. K nvér kUzdelemmí aljascdott prédává 
eUlntt és bu-<o f  z l t A puy»z rüs' dött ennek a g*zd e 
országnak egész bözéletfi  V-'szed -mes bisérletezAsek, 
zsonglörködések ju'o'thk szóhoz. amelyek az Ntenbi-
8Art«í mer^ez^gevel ós Vönnyelmflségével  tör'ék ö-jfzc 
a hiteléletet B azzal a váll»lborá«i kedvnek minier 
lendületét — Erővel. száps»érdubb8l szinte ambíció-
val tette tnnlre a fo'y'ortp  u'berrFrs gt-rdt? fitébe-
irbet. — N' n> leheti tt ton o'y mu» kérél asé. H irfco-
lísról csupán Lrnt mi^t f'-n',  toAról bo'n«pra szótat 
a tervek. hi ' oda kellett érni, ahová jutottunk. 

M'rd^h°e tlz'Dn'gv év n ull a Invetbező sorrend-
ben: 1919 ro^mberében Valtoiaru liberális bormArya 
t r ott-» meg az »l»6 v»U»ztAst. Miután többeéget n*m 
ezeriett átadta helvét Valda Sirdornsk. 

Valda már 1920 márc'usábnn megbukott és b 
helyibe lépő Aver^cn-kormány 1920 junlusában uj 
válaa/tásokat rerd zpf. 

Av< rescDt 1922 má'c'mában Br»tiavu Ion pártja 
követi éa vezeti 1« a vála^ásoVa?. Ez voit a legtar-
tósabb kormAnţ, am»lv nj alkotmányt «a a mu premlo-
mos válaaitásl rendszert Is adta az országnak. 

EíUtAn 1926 tó' vi'^aácoa válnpz ári örön nz»k^d 
az ország nyakába. 1926 májueábon A^fre-cu  vá' szv 
at"lv válapztá'l egyezíéíet kötött a m gynr néme' 
lí oehbségekbe1. Ezen egyez^égrn n Uigyar Pirt 15 
kép7ls"ló Ab 12 szenátori helyet kapott. 

1927 nyarán már a Hb'-ráMfoV  vál^ztanik. E-w 
a válasi'áson magyar és oAmet kisehbaAíi k kartellbeo 
vamnek r^azt. A tinebh^égl b'o1 k m^gszTez 15 fcip-
viselő mandátumot és 1 szenátori helvét. Ebből 8 kép-
viselő és a szenátori h»ly a mityaroké. 

1928 d^c^mb^ribon uirs urnAk elő't vagynot. A 
namzeM para^^tpárt aVlo" jő" kormányra ez emléVe-
gre^ nagy váraVozá'o':ltal. E-<Dek a pártnak az akkor' 
h hetetlen nagv n^p'ZTB'-fgn  megtorrmtette ** e V 

t;B?ta válafztáít,  amely bármelyik nyngatl államba le 
beillene. — A Migyar Párt akkor megici-riett 16 kAp-
vl»e ó és 6 «I -nátoraAgo». (T rmészetesen a premiumos 
rendezerrel. AnAlkü' 24 képviselőre lntt vo na joga.) 

1931 nyarán Jor«a Mt>.'iós kormánya választott. 
O á«os Idő a román lorten- lembeMaţţtuzQletett a 
konverzió és onnan indu'i a lavjMEwNHmlbak el a 
nyugdijak, flietégek.  A n ai tocW nh'iitSioB raiiékez-
fiök  ama nupokr?. Eien a választásokon a Magyar 

Párt 10 k-pviae'őt ég 2 so-ná<ort vái»-z'o".t. 
1932 »vben Iámét válaeztoa volt V«ida jött hata-

lomra. A Macyír Párt 14 kípvise ői és 3 Bztnálort \ltt 
be a tnrv nyboafB  h^mila. 

Végii> pedig 1933 d c mber haváb*n váiasrtm-
'U'k. R>m^lhptőleg hossz-bb időre mintahogy 1926 
e-rterdő'ől keidbe rend'zpr-el itiptlt. 

- A ,PRO"ETHEUi*  ELŐiDÁS  t. Amiat 
már jelettúk  Csíkszereda  varos i mét naevsza 
iá su kul'uresemény  előtt  áll.  Dr. Hirtoh  Hugó  né 
renderéaeben.  Jegki'ünfbb  műkedvelőink  körre-
müködénével  előadják  Eftimiu  őrfikbtcsü  müvét, 
a Prom^tbeust.  Az e'őadás  idejét  marcun 3 ia 
tűitek  ki  Varotunk  és vidéke  közönsége  óriibi 
érdeklfd'st  t-nusit Prcne'beui  e/áadasa iránt, 
amely gyönyörű  m-gvar fordításban,  k lat  etikus 
tömörségű  nyelvezetével  is remek  szórakozatt 
igér. A darab  hatuimas méretezete  ós fordulatai 
a sikert  illetőiig  talan  a „Biznoc" előtidisára 
emlékeztetnek,  amely ét szintén Dr. H  recbné 
rendezett.  Piometbeust  már csaknem tökéletesen 
tudják  a szereplők  ugy hogy március hó 3 ra 
SMamith'tunk  a minden részlet  legtökéletesebb 
mOvéfti  kidolgozására. 

Két beszéld példa. 
A dm ugy n^z ki, mintha mes® következnek 

Szomorú valóság pedig smit leiruik. H 'ibortongató 
törtenetek abból az Időből, srnllnr peabfdOD  garázdál-
IrnHntt bla'ptenbeH .tt ho^i Mirdnnkl akiben egy 
kis szélhámos ver cörg^dezett, avagy kapzaiBágra 
hajlamos elme lakozott. 

Két p'̂  da következik, 0 yan ck|1 megyei történé-
«ek, am-i;vek nagy-részben Okai a mai Bzeg^nységn'-li 
és let o du-odÁBnak s amelyeknek melyén Ott vannak 
a zssrrlfisnsk  csalhatatlan iuníl. 

Mindkettő a e-ik-zer-dai tnrvénvBzék előtt per 
ge't In janu r h*i 23 án. In^ Kiszo'jakabfalvR  köz 
blrtotos-Aeát egy Sebestyén nevii volt c-ikpzen m^rtooi 
ellenőr 120 ezer lejre biraAgolta. A cím adóeltitkolás 
volt. A cél. amint látni fórjuk  egyéb... A közbirtokos 
gig a t:'rvÁnyszekhez felebbezett.  D'. D ncu ügyvéd 
t l özhirto' OBség revílin hiirnyitja a ír ont juruár 
'ó 23 ikl tArgya'ápop, hogy n kfz'irtoVcssií  a míg 
Usj-golt rájterü'e're 73 ezer lejt Sietett adóhe, mejj 

4 ez«r lejj"l többet, mint amennyi az állagot meg 

illeti. — Sebestyén ur azonban 90 eaer lejre meg-
akarta zsaro'ni a közbirtokosságot a mintán nem adtak 
pénzt bosszúból bírságolta meg. E őbb próbálkoiott 
a pénzUryl köreg r a kudarc után meghurcolta a kö«-
b rtokoasoeot. Dr. Negrea Io n ügyvéd az állam nevé-
ben bArl Sebentyén volt tdóellecőrnek a megldézését 
Dr D <rcn la hozzá járul ebei, de kórl a törvenyszé-
k»t engedje meg annak bizonyítását, hogy Sebestyén 
90 ezer lejig Bépo'ni akart. 

A törvénypz»k folyó  évi május 16 ra elrendelte 
Sebestyén megidézésAt. S akkor blzonyltrnak. Egy-
általán nem hibeteilen ügyet bizonyítanak a Kásconlak. 

A másik eset szintén tanulságos. Szenvfdője  a 
Vözbir oVonpáf.  1925-ben a delnel közbirlokoRFég tagjai 
•ledták ju'a'nkaibat Biró Károly fxbrreetdő  1800 m' 
fAt  és Oriinberg M«tyís fakereekedó  3300 m1 fat  vá-
a tro t meg. A törvényszék elé került Ügyben fentlek 
i8 vallották, hogy a vásárhoz a krzbtrtokossâgjak, 
mint jogi személynek semmi köze nem vo't. A tagok 
«gyénenbénti iArnUkAt sd'Ak el. — A közbirtokosságra 
azért mégis 19^8 ban 154 ezer lej adót róttak kl, a 
we'vet a kö£bir>okossAe m g ls fizetett.  Ennek dacára 
1929 pvben n^dAeltltkolá).u miatt 330 ezer lejre blr-
-i'iro ták a böztirtoVo-ségot. Ez si m volt elég. Bonatln 
1931 évben ihmét elókip'a bz Ügyet. A krcbirtokoB-
^aiot ujyen ebben a kerdésben ujabb 803 ezer lej 
hírsággal sújtotta és p> dlg azért, mert aa 1928 évi 
154 > zpr lej megadóztatásnál c>ak azért róttak ki olyan 
.erkély' összeget, mivel az akkori Nagy Károly adó-
-llenőrt 50 eznr lejjel megvesztegették. — Terméase-
•esen friebbiznl  kellett. Iiy került fi  kz Bgy is a 
törvényszék elé. Dr. ZikarUs J-nő ügyvéd képviselte 
a közbirtokosságot. M rddbbentő i olt hallgatni a ttn-
ti-t kif'  j'és^t, hogy t gy nvnmoTU t köcblrtobosBág, 
bogyan fizet  meg jogtalaru' 154 • z>r lejt s még Dgyan-
Hibrr miképpen bfintetlb  meg 633 ezer lejig. — Kérte 
Dr Z karfás  Ug\véd a 154 ezer lej vlBBrsflretéfít  éfl 
a bir árok törlését. — Ezüfyben  a törvényBiik január 
bó 27-^n h rdnt Ítéletet. 

Egyszóval a két fenti  példa beszél maga helyett. 
Aba*» a nyomán peúy L&t'bolon berrnk.Ql beezél-
hetne a nyomtatott betB is. K*t pAlda. O'yan, amilyen-
nel minden kenyérkereső találtorott. A sépolás. Nem 
uisAg. A ki«ebb tételek nem kerUltek a bíróság elé. 
A nagyobb étvégyuakhól egy pár. A kisebb még ör-
vendett, hogy nem kellemetlenkednek, hogy a procei-
verbálek nem hurco'j^k. — Adott valemlt. — A na-
eyobb fizetett,  smig tudott. Most pedig vége. Megállott 
mind»n éB sbípos egv murkaneitül lézengő egész köi-
élet ráér megcsodálni atobst a törvény előtt pergő 
naeteket, amelyeknek nagy része volt abban, hogy ide 
'u'ottunb. 

— ELŐFIZETŐINKHEZ I Tlntelettel kérjflk, 
hogy akik etöflaetéal  hátralékaikat még nem egyenlítet-
ték ki, azt postafordultával  niveakedjenek beküldeni, 
elleneaetben lapunk tovább küldését kénytelenek leeaflnk 
h«niiflptefTil. 

A „ C S Í K I L A P O K " T Ă R C A J A . 

F í S á . 
Irta : Karito« Árpád, Sopronvármcgye &r«se h elnöke. 

Tagbaszakadt nagy tiu volt. Enyetlröl került a somlyói 
gimnáziumba, az ötndikhe. Itt három kimagasló lulajJonHá-
gával rövidffseD  HZ  oaztâly r̂deklriilHsenek központjába került, 
söt a magasabb körök értsd felsőbb  osztálybeliek1 ügyei-
mét is magára vonta. 

Kissé karikás lábakon nyugvó magas, izmos teste 
ellenálhatatlan jogcímet adott a t̂ekintélyre. Az erfl  mindig 
csak erő volt és az is marad. Fis akármennyire a szellemi 
élet kertjét gyomlálhatják a diákok, a nyerseríinek mindig 
kálványiiuádói maradnak. Azoukivül irigylésre méltóan fuvo-
lázott és pompá? érzéke volt a gúnynevek osztogatásához. 
A somlyói gimnáziumba mindkettő elég ritka volt. A liótá-
zás is, meg a névosztoga'ás is. A diákok megtévedtek azzal, 
liogy a tekintetes tanári kar érdemes tagjait látták el 
karikatúra nevekkel. Egymással szemben azonban kímélete-
sebbek voltak. 

Ez az enyedi fiu  egyszerre megváltoztatta a helyzetet. 
A tanév legelső hónapjában már mind a negyvenünkön ott 
tapadt egy-egy sziporkázó ötlet első szülött je. Attól kezdve 
tel jesen megszűnt a Gyula, Jóska, Gábor, Lajos, Feri, Miska, 
Pista és a keresztségben nyert egyéh közhasználatú nevek 
alkalmazása. Az enyedi fiu  teljesen aláásta az anyakönyv 
gyakorlati jelentőségét s bizony még most, harminchat év 
multán is nem ugy szólongatjuk egymást szóban és Írásban 
egykori diáktársak, ahogyan a főtisztelendő  ur keresztvize 
parancsolná, hanem azonmód, ahogyan annak idején S reánk-
nyomta 

De osztogatott tömegneveket is. A sakkozás nemes 
szórakozását Uző pályatársaink a sakktábla közkatonáit, a 
parasztokat rendesen fikáknak  neveitik. Egy uép napon, 

mikor ötödikes fnlrnnyel  valamiért erősen leszapultuk a négy 
alsó korosztály ifjúságát,  az enyedi közbevágott : 

— Ilyenek ezek a fikák  ! 
És e perctől fika  lett minden kisdiák, mig az ötödik 

osztály sziuvonaláig nem emelkedett. Ez azonban megpecsé-
telte az enyedi pajtás sorsát is. Mint a minden fikák  kereszt-
apját, közfelkiáltással  megadtuk neki a Fika nevet. 

így lett és maradt a saját fegyverével  megvágott Ke-
rekes Gyulából — Fika. 

Ezen közben azonban nem szűnt meg a fuvolázást 
nagy odaadással művelni. Olyan tökélyre vitte, hogy mig 
csak el nem jutottunk az érettségiig, Fika volt a somlyói 
diákbanda vezéiflótása.  Anélkül, hogy felejthetetlen  latin, 
német, görög, fizika  és szánitanprotesszoraink jelességét 
csak egy hajszállal is kisebbítenénk, az igazság érdekében 
meg kell állspitani, hogy Fika különb tiótáa lett, mint 
nyelvész, fizikus  avagy matematikus. 

Mégis cserben hagyta a távolát. 
Mikor fel  kerültünk Kolozsvárra az egyetemre, Fika 

egy szép napon meglepte barátait: 
— Táiogatót vettem. Mától kezdve ezt tanulom. 
A jogásznak kevés lett a tuvoln. Az ő zeneelméleté-

ben a fuvola  a középiskolával betöltötte hivatását s az egye-
temi magaslathoz inkább illett a tárogató. Fika tehát táro-
gatózni kezdett. 

Főhadiszállásunk az Egyetem-nccai Szent József  szemi-
nárium volt. A csiki egyetemi ifjak  egy jó része ebben a 
konviktusban lakott. Fika azonban, mint kövérebb erszényü 
fiatalember  függetlenítette  magát a közösség béklyóitól s a 
városban csapott tel szobaurnak. 

— Azért mellettetek maradok. El'ben az uccában vet-
tem ki szobát. Délutánonként majd átugrom hozzátok. 

— Gyere csak Fika, gyere I 
Jött is. És hozta a tárogatóját. Volt a szeminárium 

liak egy hatalmas helyisége, negyvennyolcasnak hivták. Nem 
politikai okokból, hanem mert 48-an laktunk benne. Itt 

mutatta be Fika tárogatóé szárnypróbálgatásait, de ugy, 
hogy a 48-asnak majd kiestek az ablakszemei, mink pedig 
szépen rájöttünk arra, hogy miért futamodtak  meg a táro-
gat ós kuiucok elől a gyenge dobhártyája osztrákok. Amikor 
már vagy másfélórán  át próbálgatta, fölpattant  az ajtó a 
töldult arccal állott előttünk a szeminárium szelidlelhü igaz-
gatója, Balázs András nagyságos ur. 

— De uraim! Az Isten szerelméért, mi lesz itt? Hi-
szen nyskunkra jön a rendőrség s becsukatja az intézetet 
botrányos csendháboritásért I 

Pedig csak Fika tárogatózott s a nagyságos ur dol-
gozószobája is tisztes távolban volt. 

Fika nem jött többé a tárogatójával. Bántotta, hogy 
művészete megértetlen maradt. Egy hét múlva a Kikakker 
előtt találkozunk össze. Igen levert volt 

— Mi bajod, tesvér? 
— Furcsa emberek laknak ebben a városban. Ninca 

érzékük a zenéhezi Ep most vesztem össze a háziurral. 
Harmadszor, mióta ott lakom. Azt mondja, hogy a lakói 
között forradalom  tört ki az én tárogatóm miatt. Hát vagy 
hagyjam abba, vagy menjek máshova. 

— S te mit mondtál ? 
— Hogy elmegyek. A Petőfi-uccában  már ki is néztem 

egy uj tanyát. 
Tíz nap Bem telt bele, a Bnza-nccából fordult  ki Fika. 
— Mit keresel ebben az uccában? 
— Hát itt lakom. 
— Hiszen a Petőfi-uccában  laktál. 
— A tárogató miatt kellemetlenségem volt ott a házi-

akkal. Egy bolond doktor volt a szomszédom, majd hogy 
ökölre nem mentünk. Most itt vettem ki egy szobát. Éppen 
ma. Csak az nem tetszik, hogy kutyát láttam az udvaron. 
Az pedig biztosan versenyezni fog  velem a tárogatózáaban. 

Jól sejtette. Egy hét mnlva már a Monostori-uton 
lakott. Tiz hónap alatt 38 lakást lakott. De meg is tanulta 
minden fortélyát  ennek a bűvös hangszernek. 

Canaarit. 



* l k oldal. C S Í K I l a p o k 5 u á m 

M e g h í v d t á b o r t ű z r e . ' <k 

A csíkszeredai rim. kath. főgimnázium  cserkész 
csapata 1984 évi február  hó 2 án délután 5 órabor a 
főglmnáaiuai  tornatermében tábortűznél egybekötött be-
mutatkozó ünnepélyt randa», • következő műsorral: 

1. Cserkész tma. 
2. Király himnusz. 
3. A Márkásáét története ós szervezete; előadja 

Buszek Gyula, főgimn.  tanár, főparancsnok. 
4. Egy táborozási nap főbb  mozzanatai moigi és 

élőképekben. Ai egyes képek előtt magyarázatot tart: 
Pulcbard János főgimn.  tanár, parancsnok. 

5. Tábortűz. 
Énekek, Biavalatok, mókák ób Mlodarab fogják 

•• érdeklődi közönséget szórakoztatni. 
Aki jól akar mulatni ne maradjon el aa Ünne-

pélyünkről. 
Bilépti dlj nincs. Tekintettel azonban, hogy sze-

gények vagyunk és semmink sincs, a nyáion pedig tá-
boroiol szeretnénk, szükségleteink beszerzésére ado-
mányokat háláaaü végzünk ós kérünk, a rendezőség. 

A róm. kath. gimnázium cBerkéezcaapata hiv te-
hát, hogy megnézzük munkájukat. 

Manjünk és Bok sieretetiel érdeklődjBnk a cser 
kész munka Iránt. Ne caak szülők és közvetlen érde-
keltek, hanem valamennyien legyünk ott, akiket érde-
kel a jövő embertípusának a cserkészeten keresztül 
való kiformálása. 

Mert a caerkéBietnek korunk e leggyönyörűbb 
pedagógiai moigalmának a célja elsősorban a becsüle-
tes ferflképiéa.  A caerkÓBss törvényen éa fogad«lmon 
keresztül egyenes lelkű, igásat mondó, kötelesség tel-
jesítő, a más baján segíti, testvérlességre hajié, gyen-
gédlelkűetU, a természetet, állatokat éa növényeket 
szerető, engedelmes, vidám, takarékos, testben éa lélek-
ben tlaata embert nevelni a társadalomnak. 

Kinek ne lenne fontos  ez a cserkész munka. A 
mai elvadult Időkben hogyne lenne életkérdéB ez a 
lélek formáláa,  a jövőnek emberaégea aUpokra való 
fektetéBe.  — Nekünk, akiknek egész életét egészen 
elcsúfította  és ugy megnehezítette a gyűlölet, legalább 
biitoüitsunk szebb jövőt a gyermekeinknek. 

Azért támojBBPuk éa szeressük a csefkéss  moz-
galmat, mert id«álla szervezettségével a gyermeken át 
készíti elő az emberi együttélés elviselhetőbb napjait. 
Hlasen képzeljük c*ak el, ha a mai emberben caerkéBz 
lélek volna, ha azt tábortüzeknél oktatták vo'na a sze-
retet, a segítés, a lovagiasság, az igazmondás, a köte-
lesség teljesítés, a gyengédaég. a becsületesség törvé-
nyeire, hogyan élhetnénk egymáB melleit. Ha a táraada-
lomban érezné mindenki, hogy naponkint jót kell cse-
lekednie, milyen sz'p lehetni a világ. 

Jó szívvel támogassuk hát a glmnáziun caerkéaz 
mozgalmát. Ennél magasztosabb célkitűzésre alig áldoz-
hatunk. Krajcárj linkért nemcsak ízóratozuak, hanem 
asz <1 a szebb, a mainál szeretetteljesebb jövőt építjük. 

Jó munká t I ViBzontlátáBra a február  hó 2-ik 
tábortűznél. 

Felhivás 
Oiikmegye kereskedő és iparos 

t&rsadal mához. 
Mindnyájunk előtt ismeretes aa as óriási gazda-

sági pangás, amelynek sajnos éppen mi kereskedők és 
iparosok vagyunk iegszenvedőbb eszközei. H-t u'on ut-
filen  egymással találkozunk, csak általános prnaBz 
hangzik el ajkunkról, mert hiszen kiszolgáltatottan és 
védelem nélkül esnek kl sorainkból évtizedes múltra 
éa becsületre visszatekintő kartársaink. 

Eiben aa utolsó tragikussá vált évtizedben, Erdély 
klakereakedől éa klBiparoaal, számtalan esetben g\ üle-
keztek egybe, hogy sérelmeiket és ügyes-bajos dohai-
kat letárgyalják s ilyenkor mindenesetben vészkiáltás-
ként hozták nyilvánosságra azt a tarthatatlan helyzetet, 
amelybe önhibájukon kívül jutottak. 

Ezalatt az utolsó évtized alatt, kormányok jöttek, 
kormányok mentek, de a mi jajkiáltásaink minden eset-
ben süket fülekre  találtak. 

Bitran elmondhatjuk, hogy a mindenkori ügyvé-
dek éa bankárod parliraen'jében a ml érdekeinket alig-
alig védte valaki, mert a mi társadalmi oiitályun'sra 
csak akkor van Bzükségűk a magasabb érdekeltségek-
nek, amikor olyan kötelezettségeiről érik sró, amely-
hez elsősorban anyagi bozzájáru'ás BzUkséges. 

111 a kötelességeiből mindenkor ós mindin alká-
lómmal erőnkön f-t'ül  kivettük részünket. Mindsnkint-k 
adtunk, mindenkire gondoltunk, csak 'ppen magunkról 
a mi kis exlsztenciánkról feledkeztünk  meg B őzért van 
aa, hogy manapság olyan kereskedő kartársaink vannak 
koldusboton, akik egésa életüket a tisztesség éa becsü-
let oltárán áldozták fel. 

Köztudomás szerint pedig íppen a kereskedők és 
iparosok tartoznak abba a társadalmi osztályba, tmely 
ai országnak minden időkben a legértékesebb szellemi 
vezetőket nevelte. — Sajnos, a mu't én a jelen társa-
dalmi berend»zked-te iskoláji azután olyan nevelésben 
részesítette fiainkat,  amely Bzerlnt a mi foglalkozáauok 
értéke, meBBzi mögötte maradt az egyoldalú hivatalnoki 
állások értékének s ennek a következménye m4g ma la 
aa a kiélezett viszony, amely kereskedő, vagy iporoa 
és máa társadalmi osztályok egyes rétegei között az 
idők folyamán  kialakult. 

Elvitathatatlan tény, hogy a kereskedő sérelmeit 
csak kereskedő tudja Igaián és tárgyilagosan megvé-
den', mirt hiszen amint láttuk, a hozzá nem értéa 
hilaljii pjlitlkAja odi vdz jket', hogy országunk B aizel 

egyéni gazdtságl b?rand^zkedettBégünk olyan kátyúba 
jutott, amelyből kivezető utat soha nem fognak  találni 
azok aa emberek, akik httalml tuHengésükben lehen-
gere'nek minden olyan jóakaratot, amelyik bár aaelle-
mlleg kisebb kepzettségü, da gyakorlati tapasztalatok-
ban Jóval felü'emelkedottebb  akarattal törekszik az 
orazág gazdtságl alapjait szilárdabb talxjra helyezni. 

Abban a nagy állami gép >zetben, amelynek főmos-
gató rugóit tépezzük íb ezert a hosazu tétlenség u'.án 
most már a cselekvés terére kell lépnünk. 

Az ország különböző vidékcin sréttagor/dott ke-
reskedelmi egyesületi k sorában ar „Érdél) I Kiskeres-
kedők Szövetségb" volt az, amelţlk a ml elárvult 
ügyünket legbathatósabbsn kívánta véde'míbe venni. 
— Az elmu't négy esztendő alatt számtalan tanújelét 
adta ann»k a törekvő munkának, miely a mi érdeke-
inket mindenütt — ahol csak tehette — több keveBebb 
szerencsével képviselte. 

H"gy nagyobb és fényes'bb  eredményeket nem 
érhet el, az újból c'ak a mi köztmbŐBségOckön nu'lott 
«Isőporban, mert még pzt b csekély tagFági dijat aem 
fizettük  rendesen, amelyet egy ilyen közhasznú Intéz-
mény fenntartása  méltán megkövetel. 

Mindnyájunk előtt iBmeretes az a célkitűzés, nmely-
'yel ezen azövetBég vezetősége egy Brassóban felállí-
tandó közös árubeszerző szövetkezet létrehozásén fára-
dozik. — A szövetkezet működési köre Brassó, CNik, 
Udvarhely, Háromszék és FogaraB megyékre kíván 
kiterjedni. 

A jó munkának azoban Idő kell, már csak azért 
ls, hogy azok az egyének, akik minden nemes törek-
vést elgánc-o'ni igyekeznek láthassák, hogy nem egyéni, 
hanem az összesség érdekeit szolgáló intézmény szilárd 
alapokra helyezéséről van szó. 

Ma már elérkezett az ideje annak, hogy köztudatba 
hozzuk azon tényt, hogy a szövetkezetnek irintegy 4 
millió lei tőke Éli rendelkezésire B ernélfogva  SE B'B-
ku'ó közgyüléB határideje február  havában már napi-
rendre is van tűzve. — A ne r e d a általánosságban 
gen szép eredménnyel fjlvik  mird«n megyében a el-

határozott dolog, hogv a Kiski reskedők Arubeszerző 
Szövetkezete Brassó székhellyel még március hó fo'ya-
mán megkezdi á'dásos működését. 

Hogy általáncB gazdtságl szempontból mit jelent 
annak a szövetkezetnek aktív tevékenysége azt csak 
azok tudják igazán értékelni, akik a szövetkezeti e-zme 
célkitűzései' általánosságban inrenk. — Itt e helyen 
nem áll módomban részletesebb fejtegetésekbe  brc?át-
boznl, de felhívom  a kiskereskedők ós Iparosok figyel-
mét, faozy  az alalu'ó közgyűlésen, amelynek prntos 
id>jét töiHInl fogjuk,  minél capyobb srámban J Urje-
nek meg, mert Igen fontos  éa réazletes tájékozódásban 
fognak  részesülni. 

Tájékozárul közlöm, horv az „OnltaB" c'g Alatt 
megalakítandó szövetkezetbe 500 leies névér.ékü Üzlet-
részek jegyezhetők és pedig a belépési nyilatkozat 
aláírásával egyidejűleg lefizetendő  a jegyzett üzletré-
szek ériékének 10 százaléka és ngysz«r a mind >nkorri> 
50 lel belépési díj, mlg a bátralék 3 hónapon Műi 
egyenlő réazletekhen fiz"terdó  a szövetkezet pénztáriba, 
vagy a szövetkezet által kijelölt bankba. 

A tagok felelő*sAga  ca-tk a jegyzett üzletrészek 
értékéig terjed. — C lkm^gyn kereskedői és iparosai 
további intézkedésig a belépési nyilatkozatot az a'ap 
szobályszerü 10 százalék és a beiratásl dij egvldejű 
'(fizetése  mellett alulírottnál Csíkszeredában a Pátra 
könyvkereskedésben is aláírhatják, ahol bővebb felvi-
lágosításban ls részesülnek. 

Fentiek alapján fulkérek  tehát minden kartárBat, 
hogy aaját érd'kében mielőbb Forakozcon a szövetke-
zet zászlója alá, mert az eddigi tnpasztalatok szerint 
a szövetkezeti eszmében senki sem csalatkozott a ne-
künk egyszerű kereskedődnek meg kell mutatni, hogy 
Igen ls minden jólétnek alapja elsŐForbar a gazdasági 
e'ólnek öasz-fogó  ereje, mert régi igazság, bogy 
„ö<szetartáfiban  rejlik az erő." 

A Szövetség meghizáBa alppján: 
Kertesz Is tván, 

Az Erdé'yl Ktskereskedók SzSvetsíge Brusó, 
Igizgatótan&oa&nak tagja éa ezen szövetkezeti 

szervezkedés es kmegyel megbízottja. 

— JEQYZÖ  LRAK FIGYELMÉBE!  A bel 
ügyminiazter  1933 évi rendeletének  megfelelően 
az Ira'boritékok  (,DoB»ru-ok)  elkészültek  éa bkr-
mikor  beszerezhetők  a Vak  ár könyvkereskedésben. 

Borkiállítás az Oraáps Mezőgazdasági Kiállításon. 
A Budapesti Or zégos Mei őgezdasáfi  K állításon 

a Mtgyar  SzőlStgazdák  Ortzégoa  Egyesülete  ren-
dezésében, a mirdig l'gnagyobb érdeklődést kiváltó 
borklállitáB Iránt ezid '̂n Is már nagy érdel'ődéa tapasz-
ta'ható az érdekelteknél. A borpavillon újból m<g fog 
telni a magyar szőlősgaidik kiváló bortermékelvei, a 
bortermelők és borkeresktdő külön kiállítás kiretóben 
fogják  bemutatni a magyar szőlő- és borgazdaság élol 
akarását ls életerőiét, 

A Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete ez 
alkaloirmal értesíti a kiállítás megrendezettről a kül-
földi  borkereskedelmi érdekeltségeket, valamint a bel-
földi  vendéglőa- és korc-mároB'pfrt.  A kiállítás kere-
tében ugy, m>nt minden esztendőben, borblrálat is leFz, 
amelyen arany, rzüst éa elismerő oklevelek és tiszte-
letdíj ak kerülnek kiosztásra. 

Az érdeklődőknek a Magyar Bzőlőerazdák Orszá-
gos Egyesülete ad felvilágosítást  (Budapest, IX., 
Úllől-ut 26, II. 14. Telefon  867—01). 

.János vitéz" jön... 
Az Idei f a T s a n g l e g n e b b  és legimpozánsabb vállalkozása 

Kaosóh PoDgrio híres .János vltéz'-én' k szlnrehoza'a a 
Sokan vagyook Csíkszeredában, akiknek még íalonkbe 

oserg a háhora elíttl operrttek ezen legszebbikének behizetgi 
me'ódl&ja é< jól fog  esni, hogy a régi ld«k nnnnyl kedves 
reminlsa^nolája njolhat fel  lelkünkben, mikor ezt a b&jos 
színdarabot Ismét leperegni l&tjok szemeink elAtt. 

De hasznára és javára f̂ g  szolgálni ez a dloséretes 
v&Ualkozis annak >z Ifjabb  generációnak Is, cmely nem érte 
az 1914 elAttl Időket, am kor ez a darah Igazi melegséggel 
tOltOtte meg a magyar sziveket, mert most rlkalma Itsz ezen 
példátlan népszerűségre emelkedett, a réel Magyarország min-
den ta'palattnyl területét bejá't orazágos slkufl  szlndar-bot 
végig élvezni, annak melódiáiban elrnnretgcnl, Btlllzált népies 
elemeiben elgyönyörködni b nagy^aerQ nyelvezetében Petőfi 
Sándor nagyszellemét felidézni  es megosodálnL... 

Megvagyunk győződve, hogy ott lesz társadalmunk 
minden rétege; az i f j a ,  hogy lelkesedést m°rltsen a jOvőre 
és azeretnl tndja a fajtálát,  amelyből kisarjadt ez a darab,— 
a f i rf l ,  hogy felnjltva  legszebb em'ékelt, megőrizze és 
beosülje rz emlékeket s az Breg, hogy a mnlt szépség4 
aranyozza meg lelkit és bDseke Öntudattal töltse be az öreg-
ség annyi megp óbáltatással teljrs napjatt. 

A darab próbál állandóan folynak  s már a zenekar ls 
bekapcsolódott a próbákba. U llwlg 'Vilmos főrendező  való-
sággal elemébrn van és mindent elkövet, heffy  ezúttal még 
fddlgl  nrgy sikereit ls felOlmulja.  Sarkadl Elek karmester 
pedig -gy sziporkázik az i temperamentuma kifejezésére  annyi 
sok alkalmat kínáló mQ összetanltásánál hogy a szereplik a 
valosággitl átragad FZ a lendület és rohamlépésben halad a 
darab a betannláB brfejezése  felé  Mi, a közönség p«dig türel-
metlenül várjuk a nspot, mikor a hétközaaplaFság komor 
aroulatát felcserélhetjük  vlg abrázattal s trny»re'nket vörösre 
tapsolva elismerésünk zálogát nyaithatjuk egy forró  est kere-
tében az összes Bzereplókcek, a helybeli oltártgyletnek és 
dal és z)ueegyesUI tOuknek, amely egyesületek ezen nagy 
kulturmegmozdalást kezdeményezték. 

K Ö Z G A Z D A S Á O . 
A borja nevalésrfiX. 

A borjú nevelést a cslkl gazdák ősidőktől fogva 
folytatjuk  es tekintve a lebér ticó éa ökör nevelést 
határozottan nagy eredményeket értek el. 

A változott viszonyok Unvegca változást kíván-
nak e téren is. A traktorok mUtt az igás ökröt már 
nem keresil*. 

A fejő*  tehfn  >knek s a fi  ital hu-marhának van 
jövójPI, mert a szimot te'ő mészárolok ezeket vásá-
rolják előszeretettel. A gazdáknak ehtz kell tlkalmaz-
kodniok, a mi egyben a fehér  m«rha háttérbe szoru-
lását jelenti a vendek mallait. Már ped'g a veres 
marha, amint egyik székely gazdatársamtól hillott»m 
i njároa .nagy tartást" kiván s ebben tökéleteBen 
igaza ls van. 

Aki a veres borjut Is csak ugy neveli, mint a 
fehéret,  az kap egy pólbaru. nf>g\f»jii  és kícoB Bíőrü, 
lőcsöslábu állatot, am»lyik első tekintetre nem íb borjú-
hoz, haoem egv szőröd kutyához hasonMt. A fehér 
marhánál a silány tartás nem látsaik meg annyim, 
-őt igárás szempontjából bizonyoB mértékben ez indo-
ko't Is. 

A veres Unőt két év, a f-béret  három év betö'-
<é°e előtt nem folyatjuk,  mrrt az Idő előtt borjudró 
tehén maga Is csenevÓBZ marad 8 borja íb az lesz. 

Minrt»n esetben a f  'cí tej«t a borjú szopja ki, 
mert fz  a gyomor- és bélmüköd^sre előnyösen hat. 
A borjut az első héten ötezör, a második héten négy-
szer. a h>rmndik héten báromeror, a rrry>d'k héttől 
kezdje naponkint kétszer EzrptaFFuk. M ndig arra vi-
gyázva, hogy elegendő tejet iepjon és csak azt szn-
h?d kif'jni,  hm<t a borjú nrghagţott az el°ő három 
ĥ t=>n. Sokan a borjut az nnvja mellé kötik, chol annyit 
azopbnt, amennyit akar. Ez nem rossz szokás, csak 
az a hátránya van, hogy az elválasztás az Uyenekpél 
legtöbbször nehéz. A gazdának már az n'ső napokban 
tudóin kell, hogy mit akar a borjával. G adja-e a mé-
szárosnak vagy felakarja  nevelni tinónak, tehénnek 
vagy bikának. Mert a szoptatás ideje b az egész tartás 
ehez igazodik. 

L íiobb n nem teljesen jó szülőktől származó 
borjút minél előbb a mészárosnak eladni. Eet már 
3—4 b"tea korban meg kell tenni, aki nem Igy cse-
lekszik, az saját maga kárára s a m^záros javára 
do'gozlk, még pedig annál Inkább, minél tovább szoptat, 

UTyenia a szopós borjúnak r jwniu t srükBéges 
tejmennyiség rendesen testpu'yánab nvolcndrétze vagyis 
hi 40 kgrmos, a szUkséges tej (40:8) 5 li»«= r. A borjú 
nehezedésével ez emelkedik naponkint 8—9 l'terig; 
ha a tej literje 4 lej, a gazdának a napi tartás 32 lejbe 
kerül, ami ngv kl'oţram súly többletnek felel  meg. A 
mászárosok ezt neki sohaBrm fizetik  meg. 

Egvszóval B felnevelésre  nem szánt borjut a gazda 
m'nél előbb adja el, még pedig inly és nem dtrab-
szám szerint. 

Négy hetes korban a borjú már szálalni kezd 
ás fokozatosan  az abrak és széna evéséhíz hozzá keli 
szoktatnunk. Firom erdei vagy réti széna ÓB znrott 
zab a legjobb. Hí ez nincs fiaom  here és lucerna 
széna Is jó. Abrakot a tinónak szánt borjuknak féléves 
korukig, a teheneknek hagyottaknál háromnegyed évig, 
b ha bikát akarunk, akkor egy évig adunk. 

Ety éves koron tul az abrak e'maradhat ób ez 
után a tui kövér tartás nem kivánatos. 

Nyáron át a jó legelő mindent pótol. 
A borjuk jászla legyen alacsory, bogy kénysz »-

rllljf  n^k leniulnl a takarmányért, ami által a hátgerinc 
erősebben fejlődik. 

Kevert vérű bika borjukat tenyésztésre ne hagy-
janak meg, mert az Ilyeneket köatenyésztésre nem 
szabad megvásárolni. 

Veres tinókat betöltött két óv e'őtt, fehéreket 
p dig 8—4 év előtt befogni  nem uabaJ. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Eljegyaesek. Dr. K e l e m e n Károly cBlk-

Bzeredil ügyvéd elj-ryezte S»ndor Erzsikét, Dr. Sín-
dór Qibor óa neje Wsilmk Irén leányát. 

— J a k a b Sándor és H á n c s Brssike jegyesek 
Csíkszereda. 6 J 

— A osiksieredai farsangi  őrssé gosvásá-
rokat a következő napokon tartjak meg: 1934 évi 
január 30. és 31 én áiUtvásárok ; 1934 február  1 én 
a kirakóváBár napja. 

— A madefalvi  iskolákat betil tották 8 napra 
a közBégbei fellépett  skárlátjárvány miatt. 

— Hirtelen halal. Grossman Sándcr az OFA 
faiizem  c-obányosi Igazgatója január hé 20 án rosszul 
lett. Amíg orvosi segély érkezett volna m-'ghalt. Ho t 
taatét Csikszsrediban temették el, református  szertar-
tás szerint. 

— Két hónap felségeórtésért.  Zöld István 
gyergy ó»zentmlk Ióbí asztalost, a hnljbeli törvérjBzék 
január 23 án felBégsértésért  két hónapi fogházra  Ítélte. 

— Előléptetés Chirca Péter csíkszeredai tan-
felügyelőt,  a közök tatátUtyi miniszter C>-ik- éB Hirom-
Bzék vármegyék közoktatási vezérfelűgye'őjévé  nevezte 
ti. Helyébe a cslkmegyel tanfelügyelőség  élére három 
aeg°dtanfeliigyelő  terül. Ezek közül keltó az állami 
iikolák ügyét látja el, míg Bangyi JanoB ditrói igaz-
gató tanitó a felekezeti  oktatás Ügyeit intézi. 

— ítélet a Sofalvi  ügyben. Január bó 25 én 
tárgyalta a bukaresti hadbíróság Sófalvl  Józspf  ügyét. 
8 filvi  csíkszeredai kereBkrdót a brasfói  hadbíróság 
egy uccai inc'deas miatt két esztendei börtönre Ítélte 
Az Ugv általános feltűnést  keltett, miután nehezen *ol» 
érthető, hogy egy csíkszeredai civilnek katonákkal 
történt nézeteltérése miképpen kerül a bras-ói had-
bíróság elé. — D hát ode került és Sófalvit  két esz 
t-ndőre ítéltek. — Eíi>n Ítéletet a let felsőbb  biróság 
megsemmisítette és a bukaresti hadMrósápot de'pgálta 
az ügy újratárgyalására. J e u á r bó 25 ér Bukarestben 
letárgyalta n hadbíróság az ügyit. S'fulfi  védelmé) 
Dr. Koh?n Jízsef  volt junianlsta cblkl képviselőjelölt 
BiiWestből, Dr. Méra Anton csikszerednl, Dr. Oltear 
brassói ügyvedek látták el. — A hadbíróság Sófalvit 
fiiggelnmsértésben  találta blinösnek és öt hónapi fog-
házra Ítélte. Az ellene emelt nemzet és hadsereggya 
láz is vádját egészen elejtette. 

— Százezer lejes büntetések. Borza°z'ó. Le-
írói ls rettenetes. Cs-h I tván p^lkpperedai és B*»r'h-< 
Gyula zsögödl mészárosokat 100 —100 «zer lejre bün-
tettek m»g. E őbblt az»rt, mert a h d»g felvágott  el-
adásáról nem vezetett külön regisztert, utóbbit pedig, 
mert a nvBrsbőr eladásáról nem vezetett regisztert 
Nem tudjuk mit kell vozetni egy mészárolnak. L het. 
bogy egy mászáros üzemnek külön kell regisztert ve-
zetni a húsokról az állat különböző. pnreikái szerint 
azonkívül kell felállítói  sra'onna, felvágo't.  tep»rtyü, 
szalámi, szafaládé  sth. regisztereket. Nem tudjuk bizto-
san. Azt azonban tudjuk, hogy egv Oeh Iután vagy 
egv közepes mászáros is évi százezer lejeket fl<et 
adóban, taxákban. M'ért kell azokat állandóan gyö'öirl 

a legkép-nlenebb regiszter vezetésekkel szekírozni. 
Tilán azért, hogy azokat 1B mint adóalanyokat tönkre-
tegyék. 

— Felmente t ték Pop Tibort. Jvuá r 23 án 
tárgyalta a nnrosvácárbeljl törvényszék Pop Tibor 
volt cMkmegvei prefektusi  igszrntó ügyét, aki meg-
vesztegetéssel vo't vádolva. — Pup Tibor elfocu'tság 
óimén kérte a marosvásárh»lvl törvényszéket Urye 
letárgyalására. A törvényszék Pop Tibort bizonyítékok 
hiányában felmentette. 

— F e b r u á r 10: Polgár bál. A csíkszeredai 
polgárság február  10 én, a Közbirtokosság székkáeá-
bm családias jallegű ösazejövi ti!t rendez, amelyre 
lapunk utján is meghívja és sziveBen látja váio<unk 
közönségét. 

— A nyomravezető gyermekszáj. A m«dé-
falvi—galacl  vonal 4416 os számú tehervona'járól 
január bó 22-én Gvimes körül eltűnt 5 láda pu^kep^r 
Azonnal eré'yes nyomozás Indult meg. Azt hl>tét, hogy 
a puskapornak ebben a puskaporos világban nem blába 
kerekedett lába. A nyomozás vaktában fo'yt.  A csend 
örök egy-egy háznál ku'atáBt tartottak. E-« jölt as el-
maradhatatlan véletlen. Egvlk bátb»n, tm nt megjelen-
nek a csnpdőrök és megkérdezik a gazdától, bogy 
van-e puskapor, megszólal a kálvba mellett játszadozó 
gyermek; „Az éjjel ki-reszttátit meglőtte b pusk>por*. 
A C9°ndőrség a gyermek elszóláson nyomra kapott. 
Felkeresték a gyermek keresztapját Mihály E ek vasúti-
ért, akit valóban ugy találtak, bogy h-js. bajusza, 
szeirö'döke le vo't perzselődve. — A csendőröknek 
bevallotta, hogy a napokban egy B llhok nevű csárgó 
és egy Bartók nevű vacsárcsl legeryek adták a ládát 
azzal, bogy abban cukor van. Mikor felbontotta  láite 
a puskaport, viszont akkor már azt is hallotta, hogy 
a Gyimenen ellopott 5 láda puskapor miatt nyomozás 
folyik.  Ijedtében megakarta semmisíteni a hozzákerült 
láda puskaport. Az egyik csomag meggyújtásánál tény-
leg a láng BzembecBapott és összeégette a fejét.  — A 
csendőrség a két legényt ls elfogta,  akik bevallották, 
hogy a ládákat azért lopták el, mert azokban cukrot 
sejtettek. 

— A osiksaeredai telefon  központ Dr. Vasú 
ügyvéd házába költözött át. A telefon  körpont tehát 
már nem a posta épületében van, banem onnan átköl-
tözött egéss berendezésével uj helyiségeibe, a volt 
Harghita bank helyér. A telefon  társaság köz'l, bogy 
minden távbeszélő ügyben ssives készséggel áll a nagy 
közönség rendelkezésére. 

— A fa  áldoiata. Kofár  Imre békial lakóit • 
f»  ag j ouüttítte. 

— As ital áldoiata. Csíki különlegesség ez Is 
A katonai bevonulások alkalmával való legénykedő. 
Btvonu'ók és kísérők ocsmánykodása. A lovak kegyet-
len ütlegelése és üldözése. A képtelen ordítozás éa 
éneklésnek nevzett üvöltözés. Az idegenre semmi 
esetre sem gyakorolhatnak kellemes benyomásokat 
azok a vedságok, amelyekkel nálunk a bevonul át ok 
történnek. — Mindezt azért emll<jük meg, mert ilyen 
bevonu'ási ostobaság miatt keveri dett bajba G rgt-lv 
J »oos borzsovai legénv a mult tavaszi bevonu ások 
alkalmával. Gergely János bevonuló öccsét kUerte el. 
Ezenközben a szokás szerint agyonrészegedtek. A város 
között üvöltöztek, a lovalkat borzalmasan kergették. 
A rendőr csendre Intette, mire a berúgott Gergely a 
hlva'alos közeget megütötte. — A törvényszék január 
hó 23 án tárgv»'ta Gergely ügvét, akit két hónapi 
fegyházra  és 500 lej pénzbüntetésre ítéltek — Itt van 
a pálinkázás eredménye. Tessék elképzelni mennţl 
anyagi és erkölcsi károsodást okoz csak rgy ilyen 
haszontalan esetben is az az átkozott virtuskodás és 
szokás, bogy bevoru'áskoi okvetlen fö  d g kell része-
gedni. — Minden népnek megvan a magatartása a 
katonai időre va'ó bevonulással szemben. Láttam én 
már sokféle  népet katonának menni, ünnepélyesen, 
rendben, énekszóval, muzsikával. Valamennyinél a 
hangsúly az sikálom Ünnepélyességének komoly kl-
domborításán van. Népűnk fegyeTm"zettségéhez,  kul-
túrájához tartozik az Is, bogy tudjon Ilyen alkalmakkor 
ls ugv viselkedni, mint abogy azt Ízig-vérig katona 
természete megköveteli. — Gergely János szomotu 
esete legalább legym példa Amugyls nemsokára be-
vorulások és sorozások köveikezrek. Legyenek figye-
lemmel népünk vezetői srra Is, bogy fiaink  tanuljanak 
meg ugy viselkedni ilyenkor, bogy az egéss nemze-
tünkre felemelő  és ne szégyenteljes legyen. 

— Tömegei büntetéiek pálinkafőzés  miatt . 
A be'ybell trrtén.iarék jaruár bó 23 án pálinkafőzés 
miatt 1 1 bónapi fogházra  ítélte a következő felcsiki 
lakósokat: Ardrás Inréné,Szl'cs I»tvépné, Burás Arna, 
Simon Ardrasné. Bolyom Antal Ali u B jm dek, K' dvep 
József  és Lázlr Veronikát. Az Ítélet jogerŐB. — Szám-
talan figyelmeztetést  kötöltünk arról a ves?éyről, 
amely a tiltott pVInkefőzésael  jár. Mégis tömegesen 
vállalják azt a nagy rizikót, amely egy egy liter pálinka 
miatt sokszor pgépz vpgiotukat elviheti. Váila'rsk 
börtönt, pok'ot azért a pái'nkáért, amely annjl rom 
Iáinak, bűnrek okozója. H betetlrn. bogy ez az okos 
jóeszll székely n'p ne ér se meg azt a pok komo'y 
aggodelmet, amely pg al)ovo'bpn él. Lehetetlen, hogy 
ne láspa meg árnak rcm'o'ó hatását és ez az egész-
séges nép ne tudjon v>dekezni ellene. 

— K osibtnsnádi sikkasztó állomásfőnök 
eltűnt. Mtnciu Tusnád kntss^gi állomásfőnök  terhire 
egy kiküldött fvilgyeiő  100 ez»r lej hiányt állapított 
m 'g. A« állomásfőnök  azóta eltűnt. OrazágOB körözést 
adtak kl ellene. 

— Felvétel as épí tészkamarába Az uj építész 
törvény érteimében éB annak "végrehajtása során C-ik-
vármegyéf  ő1 ez'delg ccupán B-»rek Ferpsc csíkszeredai 
épltépzt vették fel  a bukereati építészkamarába. B-rek 
Ferenc képzett, klvá'ó épitépz, akinek képeBFégel ezzel 
a felvétellel  la elismertettek. 

— Halasa kőrgvülés. A gyergvószentmíklósí 
halásztársaság e hó 18 án tartotta rendes évi köz-
gyűlését CsáU M há'v licnml tanár elnöklete alatt, a 
tagok negypz^ma és élénk érdeklődése mil'ett A köz-
gyűléspn részt vett Dr. Comes I vármegyei haláaz-
Inspector ls. aki jó tanácsaival kérte BZ egylet veze-
tőségét a halállománynak, mint nemrrti VPgyonnBk a 
védelmére és szaporítására. Itreo  jó impressiókkal tá-
vozott a közgyűléstől. Iáivá, bogy a vezetőség mlrd^n 
leho'ót megtett és meg fog  tenni a jövőben 1b e nemeB 
sportnak felvirágzására. 

— A vi lágháború alatt az osztrák-magyar 
kad^reg kntelékebrn, a központi hatalmakkal harcolt, 
Pilsud-ki József  vezér'ete alatt állt lengyel légiók 
különböző fegyvernemeinél  és ezreideinél mrgyarok is 
szolgáltak. Ezpk illetve szók. akik pdd g még nem 
jelentkeztek, továbbá a léglókrál bőfi  halált szenve-
dettek hozzátartozói közöljek ipienlegi c meíket szol-
gálati és életrajzi adataikat: Budep»st. X. Szabóky-
ucca 58 elmen, Miklósai Ferdinánd L óv»|, E ' a fel-
szólítás azoknak la szól, akik az 1919—1922 évek 
között teljeaitettek Fzo'gálatot Lengyelországi an. Te-
kintettel arra, hogy a j"len<kezéB batárideje lejár, az 
érdekeltek Baját érdekükben irásbelllpg mielőbb pdia-
nak életjelt magukról éa címváltozásukat hasoalóan 
sürgősen k'Jzöljék. 

— Ab Állami Sorjaték fe'hlvja  mlrdezok 
figyelmet,  akik a harmadik BorBjáték V-ik oaz'á'vában 
1933 október hó 6 án nyerlek, hogy m'után 1934 «vi 
február  hó 4-*n lejár nyereményük elévülésének 120 
napja, azok a résztvevők, akik még nem vették fel 
nyereményeiket, BÜrgősen jelentkezzenek aa illető el-
árusítónál, ott kérjék a nyeremény azonnali kifizetését, 
mivel 1934 évi február  hó 4 után a fenti  nyeremények 
véglegesen elévblnek. 

— Olosobb lett a Dr. Szentpéteriné .A* én 
Bzakácsknnvvem* clmU Bzakácsmüvészeti könyv (IV-ik 
kiadás) 1000 oldal terjedelemben. A legnagvohb és 
legtökéletesebb szakécmüvészell könyv. — 1000 drb 
recepten közli a modern szakácsművészet termekeinek 
leírását. Levesek, Bűitek, tészták, befőttek  stb. készí-
tését. A leírás olyan házias, bogy aki eddig még soha 
nem főzött,  as is tud általa főzni  ÓB jó ételeket készi 
tenl. — A tőknek legszebb és legjobb ajándék. — A 
Szakácskönyv ára diszkötéshen 125 lej, füave  100 lej 
Kapható Ftlssy Jtasef  (Turda—Tordt) könyvkereskedő-
nél a kiadónál é« aa oruág össsei könyvkereskedé-
sében. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara közleményei. 

A marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara 
Igazgató Tanácsának mandátuma folyó  év április 6-án 
lejárván, ezen kamara a Monitorul Oficial  1929 évi 
február  14 ikt 36 Ik számában meghirdetett Kereske-
delmi és Iparkamarai törvény és annak végrehajtási 
utasítása 11 art. rendelkezései alapján tudomására 
hozza a Cs<k, Maros, Udvarhely és Háromszék terüle-
tén működő kereskedők és Iparosok valamint a keres-
kedelmi és Ipari társulatoknak, hogy a kérőbb kitű-
zendő választásokra való tekintettel, az 1934 évi vá-
lasztási lista összeállítása illetve ktigasitáBa folya-
matba tétetett. 

Ezen névjegyzékek ez okból folyó  évi február 
bó 1-től február  hó 15 lg terjedő Időre a kamara tit-
kári hivatalában valamint a kamarai kerület prefek-
túráin éa minden vároaának polgármesterei hivatalában 
közszemlére lesznek kitéve, smire a kamara a név-
jegyzékbe való felvételhez  szükséges feltételek  alanti 
közlése mellett felhívja  az érdekeltek figyelmét. 

A kamarai választól névjegyzékbe nemre való 
tekintet nélkül azok a kamara kerületében állandó 
lakhellyel bíró nagykorú, román állampolgárok veen-
dők fel,  akik: 

a) legalább egy éve cégjegyzettek vagy Iparlga-
zo'vátnyal bíró kereskedők és iparosok éB a ktreske-
d°lmi és ipari adójuk mellett kamarai illeték fiaeté-
sére is kötelezve vannak; 

b) a közkereBetl társaságok aláírási joggal bíró 
társtulajdonosai, a betéti társaságok aláírási joggal 
bíró tagjai, a részvény kibocsátás alapján létesült 
termelő és fogyasztási  szövetkezetek, vatamint a rész-
vén) társaságok. 

A részvénytársaságok 10000000 lej befizetett 
alaptőke után 1 (eg}) szavazati joggal bírnak, ugy 
ózonban, hogy ez a 4 (négj) szavazatot egy részvény-
társaságnál nrm haladhatja meg. A 10 millión aluli 
alapkőkével rendelkező részvénytársaságoknak szintén 
I (eg_\) szavazatra van jogot ultságuk. 

A szavazat gyakor'áBára a részvénytársaságok 
delegált adminÍFZtráiora vagy Igazgatója bizsudé meg, 
a szavazat gyakorlására jogosuláet cyeiőnek BEOnbtn 
kifogáatalan  egyéniségűnek kell lennie. 

c) A kereskedelmi és ipari egyéni és társas válla-
latok főtelepeinek  székhelyein kltül mUkcdó fiókjai 
részére a vezető igazgatók. 

Figyelemmel a kamarai törvény 5. artikulusának 
II bekezdésében, Illetve a 11. artUuluB 7-lk bekez-
désében irt rendelkezéseire a marosvásárhelyi Keres-
kedelmi és Iparkamara arra ia felhívja  aa érdekelteket, 
hogy a törvény ezen azak ászaiban megnevezett sérel-
mek fenforgása  esetén (így: a névjegyzék adntal téve-
sek, vagy: valaki a névjegyzékből tevedésből kibagya-
tot'), joga van a kérdéses sérelem tárgyaban ugy 
magának az érdekoltnek, mint 5 (ö>) mas válaBsiól 
kamarai tagnak a kamarához a n-vjegyzeknek köz-
az< m'ére történt kitételétől számított 15 nap alatt elő-
terjesztéssel (konteBtáció) élni. 

A kamarának az előterjesztésre hozandó határo-
zata március 2 ig írásban fog  az előterjesztéssel élők-
kel közöltetni, az ezen határozatok értelmében kijaví-
tott listák pedig ettől a naptól (március 2) a kamara 
titkári hivatalánál, a prrf-kturaknál,  polgármesteri 
hivataloknál, pr»tu'áknál és járásbíróságoknál 10 napra 
ki fognak  Mgge°ztetni. 

Az ezen kifüggesztés  által véglegessé vált név-
jegyzék ellen, a kifüggesztés  tartama alatti időben 
(márc'us 2—12), az érdekeltek részerői a rájuk nézve 
i l l e t é k P B törvéryszéknél felebbrzés  adható be. 

Végül a kamara mindazokat, B k i k akár már fel 
vannak véve a névjegyzékbe, akár moBt akarjuk abba 
magukat felvétetni  nyomatékosan felhívja,  bogy amennyi-
ben a névjegyzékbe va'ó felvétel  alapjául szolgáló 
foglalkozásuk  (minőségűk) megszűnt, e tényt a törvény 
által megkívánt törlés kötelező keresztül vitelének 
nsBközö'hetésén kívül már csak azért is BÜrgŐBen je-
lentsék be írásban a kamarának, mivel ezen bejelentés 
hiánva azt borza magával, hogy ai illetők a kamara 
névjegyzékéhen továbbra Is olyan iparosok és keres-
kedőkként fognak  szerepelni, akik hivatásukat gyako-
rolják. amely ténynek az lehet a következménye, hogy 
továbbra is adófiietésre  fognak  köteleztetni. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi éB iparkamara 
értesítette a kerületébe tartozó részvénytársaságokat, 
hogy a kereskedelmi és iparkamarai törvény végre-
hajtási utasításának 11 ik artikuluBa értelmében folya-
matba tette válásától listájának összeállítását. Tekin-
tettel pedig arra, bogy a részvénytársaság a listában 
hány taggal vesz részt, a kamara ezen az ulon kéri 
f»l  a részvénytársaságokat, bogy a listába való dele-
gálásait az alábbi rendelkezések figyelembe  vételével 
eszközölje; az 1929 év február  14111 36. számú Mo-
nitorul Oficial  1292. oldala): 

a részvénytársaságoknak minden brfizetett  10 
millió lej alaptőke után egy Bzavazó küldési joga ven, 
de a szavazók száma a négyet nim haladhatja meg; 

a 10 millió lejen a'uli alaptőkéjű részvénytársa-
ságoknak egy szavazatra van jogosultságuk. 

Más szóval: 10 mUlión a'uli alaptőkéjű részvény-
társaságok egv. 10 és 20 millió közötti alaptókéjüek 
kettő. 20 és 30 millió közöttiek három és végül ai 
ezen felüli  bi fizetett  alaptőkével rerdelkeiő részvény-
társasát ok négy reprezentánst ruházhatnak fel  bzbvbbó 
választól minőséggel képviseletükben. 

Nem gyakorolhatnak azonban siavasati jogot a 
részvénytársaságok képviseletében mások, mint a rész-
véoytiriMicok lgiigatAi, ha román állrmpolgárok. 



t-ik «ies-

Következésképpen nem fórnak  a választó) listára fel-
vétetni a részvénytársaságok Igazgató Tcnácsniniik 
(consliiul de administraţii-) olniit l, tagjai, az Ügyvezető 
igazgatóságaik tagjai (mumlrM comitetelor de dIrr c'i<) 
BZ administrator d-legnt kéi t bejelent'.t reprezentaţi-
Balt, (mintán az Erdély és Bínátban ma ia rrvényb'-r 
levő kereskedelmi törvény ezt a funkciót  nrm i>m°ri) 
valamint bz aligazgató éa cétjegyrőik. 

Azok a társasaink, amelyek alaptőkéjükre t"bin 
t-t»*l több t.-giţil fcépvjse'tethc-tik  mHgukot a vá!n-ztó' 
listU:'Q -s nem rendelkeznek a megfelelő  száiru igaz 
gitókka1, a listába va!ó felvitelre»  részvény'áraaság-
n-.k csík a ténylfgesen  igHzgstni funkciót  betöltőit, 
vagy ha így van — betöltőket kérhetik, amely körül-
ményt term63Z^»e*en igtzo na*: is, VBgy'S a társaságok 
a résaükrt) alaptőkéjük nagysága szerint engedélyezett 
netalán nagyobb számot ntm egészíthetik 11 olyanok-
ka', akik nem felelnek  meg a listába való felvétel 
feltéte'einek. 

Fdlvétf  likét kérhetik éB folveendőb  a vá a^ztói 
listába a maroBvá.árheljl kereskede m! és 'parbanma 
választói kerületéhez tartozó Maron-. C-ik-. Ldvarhely-
éi Hwom«zék vármegyékben mükrdő fiókoknak  is a 
rom un áll»ropo'gárfággnl.  cégjegyréií jozofu'isâgţal 
revd-lkező ignzgató ia, ha a vállalat kö*poDtjánal 
székhelye mis kam >ra területén van. 

S P O R T . 
Január hó 27 es 38 n a bukaresti Taniss 

klub J 'gnorongutő osapata C-ikezered*ban 
mérkőzik. A vasárnapi mirkózós d-j'utao 3 órakor 
kezdődik. 

A onkaieredai jégkorongütők n<gy»»erü 
szerepleje Bukareatibeu. J ru r hó 24 ep 25 ín h 
c-tiksz -redai j^gkorongütó CS' p t Bj -ar. bu- f-c  ja azo t 
El«ő nap brijnoki m?rKÓzéat » TjonHaklub căpătâiul, 
májodi* nap p'di< a milánói vilng*»j'okaigok'a u azó 
roman válotatottsl. 

A c^iksz'-redniak az elí-ő m'rbfiz^Ben  3:2 ! ri^y 
bnn vereséget pzenved ek, bar álacdó c-ikt fiilArny«l 
fo'yt  le n játék. A ciifci  c - pat á Ulano* M üréa nnl-
latt uralt* a helyzetet lü'önösen a m' r ló^smá t dik 
és harmtriik negy: dábsn A ve>tien, boţ) mjgic 3:2 
arányú mtaimiíH v.-ran'ift  BZ nvid-̂ K. 

Mwod k nap a c-ik- fia'-;  a milanói j ghoVi lornftrs 
induló román vá'ogato.tsi jaWo'tal. E>dm>'ny 1:1 
Hasonlóképpen az e'fizó  napo' cn työujörü jitek foiy  I, 
smjlyrói a bukanaii sajtó i -i elMroereoae! emlékezik m"g. 

A román válogatott c vptt hé:fön  iodul Miláróba. 
Kiiünietés e kin vuror sportelet'Tr-, hozy e román vái-
logaiott magával viazi a c-iki cep t 1-gjobb játékosát 
Vakart. 

Hirdetmény. 
Caikszentimre község vndá8ztrrülete,1934 

évi február  hó 3-án délelőtt 11 órakor, 
5 évre nyilvános Fzóbe'i árverésen bérbe cdaiik. 

SArimhru, 1934 évi január hó 21-^n. 
Elöljáróság. 

^ 

1 1 
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Hirdetmény. 
N co'.pş'i Csikgzen'miklós köz-ió;; v»d 

j o * a közj «sh^ánAI, 1934 év i m á r c i u s ho 
4 éa délelőtt 10 órasor, 5 évre, nvi 500 
l ij kikiáltási &r ra Vlotr, haszonbérbe ad kfik. 

Elöljáróság. 

ÉRTESÍTÉS. 
Tisztelettel értesítjük a dagyérdemil közönséget, hogy a 

„Hargitai-féle vas- és rézöntődét 
ü z e m b e l i o z t v t l c , 

ahol gyártarh: mindenfele  gépalkatróc-zeke*, ugy érc-
bö1, m'nt róeből, valamint kereskedelmi öntvényt, 
ugy;uiot: ^oately, üst, platni, tüshely keretek, föiö 
és meU'gitó kalyhábat (*. saentkeresz l áDyaí méret sze-
rlut), első ( ndü atyaghó), garancia mellett, 10— 15® 0 a1 

olcaóhbün, mint hárrooivik hasonló gyár, s állit ás ten-
gelyen, v.' gy TasQton, »hol 4ö°/o kedvezméry ven. 
Kérjük a nagy6r<leinü közönség szíves pártfogását. 

Teljua tisztalett'1: 1 — 4 
NYEGRE J. es ZOLTÁN, M. CIÜC. 

Strada Capit Vu'ov o' 63. 

JMSTECC 
J VaUr ionyviereskedsse, Csíkszereda. Ş 

Hirdetmény. 
Ciik.dt>in.» liö/biriokt r f>K  \> dá^triU't le 

1934 evi február  hó 11 en d. «. 2 éra-
kor, 5 p-vr *, QyiUános árvert 6en b ibe ik 

D 'nţv, 1914 évi juruir hó 27 Pa. 
Kö?b. igazgatcsagu. 

Fublicajiunc. 

T U R I S Z T I K A . 
A csikszeredal sivereeny 

jtnuár hó 21-én a ' 'gszebb eredményekkel íAtu t. A 
bét éves sí- por unk fej  ődéBs íh c-iab dicsőséget j<il»nt 
erre a váro-ra. A r-^zletesi eredm^nyket r-Ar a n»pi 
Ifpik  iFmerteiték. Ui cicpi^ biiartáfir.i  huzditjnb a 
turist» neyHsületünk léii eport^gáo*'; vizetólt a t ü'ö-
nd^en Váraszar G«* giitn. tanárt, akinek lelke-nedApe 
egv pár é? aliit uend.v ht müveit a si-eport nép.-zertt-
sitéae éa megked^e tités < terén. 

— Sportélet QyergyóBzentmiklóson J >1 ető 
érz;Bíel s az ifja'ág  jövő f'iiődésében  bi/ó erős hittel 
8iem:éltem azt a mozga'm it, smsly e h* 24 - n a város 
különböző poajtit m >g.-ié.nkitette. A J«k»tfT/  t 'i.ya 
köiilébas » sVyt kedvelő ifju-iág  apraja ntgyja vi^ar 
B^órükoíik B enessv Bili «i?vet<-fDi  bii gató szakezerü 
veza'-íse alatt. A Cii'íy k< r ben a rAd it kedvelő kii-
zönn^g nag> c'cpotKjkbfcn  nk ik lefulé  ne fit-j  f.'MŐk 
lúizit; kanyargó a erre a c>lr< szolgáló u'on. Arcuka1 

a gv'ergtói hidag levegő élénk piros sziinel vonta he. 
A viroi egy- má<ik részéről n I c urn k<-h-líben «jra 
sz!r/ezi!tt c-wr'íAazek igvekezn^ti hazi T-itnru tanár 
ve:it<i^a aUU kirá'duWáo, hogy g önyörködjenek » 
téli táj »z:p'.égcibjn. CnaV e'őr^ a megkezdatt «poríok 
teat*t ei laiket n m^eiiö uijain. 

Se comunică spre cunoştir ţa gencraiá, că In ziua 
de 16 Februarie 1934 ora 9 a m., pcrccpţia circ. 
Sânii.ărtin pe baza publicaţiei do licitaţie No. 1 din 16 
ianuarie 1934, vinde prin licitaţie publică pentru aco-
perirea impozitelor datorate de către coitiposesoratul 
Sânsimion următoarele: 

Lemnele aflătoare  în ieri torul parchetului 1933, 34 
care reprezintă u cantitate de 2400 ms lemne molid. 

Licitaţia va avea loc la localul primăriei comnală 
din Sânsiinion. 

Publicaţiune No. 1. 
Se comunică spre cunoştinţa generală, că în ziua 

de 1 Februarie 1934 ora 10 a. m , percepţia de ciic 
No. 4 Frumoasa, pe baza publicaţiei de vânzare Nr. 10 
din 12 Ianuarie 1934 respccliv pe baza autorizaţiei de 
amânare verbale a Dlui Administrator din 22 Ianuarie 
1934, vinde prin licitaţie publică, pentru acoperirea 

'impozitelor datorate de către Oomposesoralul din Nico-
! Ieşti următoarele: parchetul de tăiere pe anul 1933/34 
la punctul numit Nyílónk—Csendőrük utja circa 906 ni' 
lemne de brad molid, dela gara comunei Lunca-dc-sus 
in distanta de 10 km , evaluate in Lei 50 in2, loial 
valoare Lei 45.300. 

Licitaţia va avea loc în localul primăriei Nicoleşti 
Frumoasa, 22 Ianuarie 1934. 

Perceptor: 1. THIRY. 

Prigoria comunalii Lunca de-joy, Jud. Ciuc. 
N). 1792 - 1933 d n 20 Uru-^rie 1934. 

Aviz. 
L:cita(ia vâ'zlrii puchsvuu fxraordioar 

p. cosumi Lunci d^-joa public»Ut î i jţase1» 
„Cáiki L'ipok" No 1. d n 1 Ianuarie 1934 Rub 
Nj. 1792—1933, se a<rft  ii po ziua de 28 
Februarie 1934 ora 10 a m-, cu cole»^ 
cond't uni. 

No'sr: Primar: 
Valeriu Mariosan. Ioan Tanoo. 

! 
! 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyaaerfibbtöl  a 
legfUcmabb  kivitelig 

a « l 7 « a U i a í l l i t e t t i n k k i l { 
b e a a a r e a h e t ő k : 

Nagy G Jószef  asztaiosaál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett részlatflietéire  it. 

a -

17. osztály Mm  1934 f e t r á  lió 1. es 2-án. 
I ra'tuhen f  huom ftz  fg<  n tirztcit jáif>cV 

flíyetinét  arra, ho<<y nyer méryrc" D"m taMhBt 
igényt, i ki a rsj-gjét buzáa előtt ki nem fi  rtie. 
Az igazgatóság szigorú r--Bdjlkt zcse fo'ytán  erre 
nézve ivei pem í-lr ln-fií  kivételt. 

K.̂ r m a vidéki jttrcó!-n', ho< y oaztál> onkint 
kü;djsa be, portóköltság fujéhen  10 Leit. 
Os-tál;sorsjegyek Csíki Iatézósége 

Smilovits Márton 
Msrcurea-Ciuc, I C. Bratianu-ucca 118. sz. 

I — 

p l a J A l i á ^ OsikBzereda város 
I ^ i a a o n a z központján, mely áil 

barom üzlethelyiség és három szoba 
kODyhabcl. Cim a kiadóhivatalban. 

Adóbonok b í i r m i1ye D men ny i 8<'B 
ben megvetetnek. Cun m-it; udin o a kiadóhiva'a b:ni. 1 - 1 0 

Haszonbérleti hirdetmény. 
Néhai B -k» E ekné szül. O d'i T- réz örökösei 

tu ajdoput k p ió inratiarok. rz 1934 g»zd i'Agi évre, 
1934 jünu i r ho 28 tn delut ;n 2 órakor, u?ik-
a/eredni kiizbir'.oko sag sz<>khazahen'a legtöbbet ig rő-
nes nyilvános >!-rv<-résen ba-znnbé'bü ad-ttnak. 

1 Ba'. Rijjele Fardin^nd 48 -z. alatti belrő jelen 
,G ori >üu tóznio- é. 
2 R i:i ií A-záM1, es>pi!á^ rn l̂l -tt, 3 hold 1236 öl. 
3. Krdoi ka-z.iló. Kzabó Gyfrgy.  3 hold 7t-0 öl. 
4. Siái'é és k*szá ó rétrem«-DŐ dü ő 3 ho'd 308 öl. 
5 KA-ZAIÓ b TC d Vlób-ti 1 0 0 na.'.-ol 
6. 14 h >1.1 - ú t 'Z «üjielyhttll i'!o:m?oy foly  > 

éti f<'z»si  jo<». 
H isroib^r öasz -ísb árverezés alkalmával pzoonal 

fisettndő. 
M-rcuren-C uc, 1934 évi ja-uir hó 20-án 

l—': Gondnok. 
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MODELL KALAPOK f 
X 
sa 

V 

ti* népenként nj formák  oloso 
•>; te..-,, X»i»srt®icl3a.tb.*td3« 

N (- 7 E ! T A N Á R N É N . 4 L 
fJa;yRo.->tL  ««ftrClDíiJf  tnUjdea-
oeur ü a-M .iRíApck rUűrendti 

* legrövidebb idő aUti. 
w Calksíereűfc,  I. C. BratUnu (Oimná-
^ »tom)-nooR US. w. » BÖrház könkiében 

Bt ^ O i ü a Q t . x X i i 
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ÉRTESÍTÉS. 
Aí igvMi tis'ítfiit  közönség becses (ulo 

mására adom, hogy a 

„ G L O R I A " 
gSaaeséda,  re setéit  ét, 

mai nsptól fogva  a személyes MUt'yclo-
tem mellttl tovább fo'yratom.  R válla'ok : 

kézelő, gallér, k<m:-uy 
ingek, ruha tisztitásat 

éa m'ndcnfele  ru^a anyagok foatésit. 
S'.ives pánfogést  kér: 

„GLORIA" g ő z m o s ó d a , 
C s i k s z e r e d a . 1-3 

•«Ili 

Kiadó lakás A Bú: vardu R s^ie F rdio.icd 
uccaban egy 4 nzob-» «s 1 ^onyhábó1 

at'ó lahatj november ho 1 lói kiadó. Tuditozódni 
l-b^-t n ki«déh'va*»:ban. 6— 

HEGEDUORAKAT 
oonaervatonumi módsser 
szerint, J u t á n y o s á n ad : 

S P R E N O Z G I Z I , Csikszereda 
Str. Cap. Vulovioi (Hargita-ncoa) afl. 




