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Krisztussal a keresztúton. 
Bovatveaetö: P. B"thy Apol lnár. 

2. Második állomii: Krliztui vállára veni a keresztet. 
Az Ítélet elhaogzott. A nép óhaja célt ere. 

Krisztus életét szomjúhozta. Feszíttessek meg! 
— volt a kívánsága. Most a kivitelre kerQl a 
sor, az ítéletet foganatosítani  kell. Nagy, durva 
keresztet ácsoltak össze a hóhérlegények kél 
iramba dorongból. Bz lesz azógyásznyoszolyája 
Bi lesz néma tanuja az ö csúfos  halálának. 
N igyon megható a kereszthalál. Uadorral for-
dulnak, lu nak el még a helytől. A közvélemény 
azt tartotta: „Átkozott, ki a kereszten függ" 
Jázus pedig odakerül. BţyedUl Isten, az ó 
mennyei Atyja szabadíthatná meg, ő p3d^g nem 
akarja A nép? örQl, hogy egyszer kézrekerit 
hette, most nem bolond, hogy elengedje, ü ha-
lálban az a legkegyetlenebb, hogy az elitélt 
nak, kellett a bitófát  a vesztőhelyre vigye. 
Igy akarták előbb a lelkét összetörni. Az a 
tudat, hogy vele van a kereszt, foly'on  látnia 
kell, Bokakat megőrjített, csak némelyek barát 
koztak meg vele. Jézus türelmesen engedte, 
hogy vállára tegyék s vitte tovább. Nemcsak 
az Atyja akarata, de ó is beleegyezett. Azén 
nen érezte a fa  durvaságát, inkább csak a 
súlyát, öamegadóan, szívesen hordozta a ne-
héz keresltet. 

A mai ember is akár akarja, akár nem, 
fel  kell, hogy vegye keresztjét. Csakhogy ezi 
saját maga önkezűleg ácsolta össze, amikor 
hátat fordított  Istennek. Független akart lenni, 
mentositeni szerette volna magát az isteni 
befolyástól.  Bgyedül saját erejére hagyatkozva 
próbálta élete sorsát intézni. S mi lett belőle? 
Kereszt. Nem engedte érvényesülni az isteni 
akaratot, szembe helyez'e vele saját akaratát, 
ezzel elkészítette önkezűleg a bitófát.  Átkozott, 
ki a kereszten függ.  Azóta teher, elviselhetet-
len lett az élete. Átkozott, bsldogtalan a sorsa. 
Függetlenségről szó sincs, nem Isten, hanem 
emberek s esztelen elemek rabszolgája lett. 
Egy helyett többnek kell engedelmeskedni. A 
v*d s vak féktelen  szenvedéllyel viszik tovább 
Nem lett istentelen, hanem nagyon is hivő: 
baboaib in, okkult tudományokban. B«t a keresz-
te' mugt készítette, még se viszi szívesen. 
Nyö?, kínlódik alatta. Ssere'ne megszabadulni, 
de nem lehet, ö c ezt mondják: Smki a sorsát 
el nem kerü i, mir ped'g : Aki miben vétkezik, 
azzal bűnhődik, mindenki a saját szerencséjé-
nek a kovácsa. 

= Csiksiereda varos tanáoaüléseböt. Csík-
szereda város tanácsa, folyóért  febru<r  16-án Faroga 
Viktor polgármester elnökletével közgyűlést tartott. 
Tárgyaltato t a vároM vágóhíd tervpályázatára beér-
kezett munkák elbírálása. Két pályamunka érkezett be 
Sciml-di Jiisef  építészmérnök és Vacsey Gibor épí-
tész munkál. A szakbizottság és várost m»rnök tanul-
mányainak ismertetése után a tanács mindkét pálya-
művet dicséretesnek találja s azokat B^hm'.edt és 
Vécsey müvei Borrendjében elfogadja.  A tanács ezután 
elhatározta, hogy ameddig a vágóhíd megépítésére 
kerül a sor igyekezni fog  a városhoz egészen közel 
eaó helyen alkalmas területet saerezni ennek a Bzép 
építkezésnek céljára, miután a taploczal Olt hídja körüli 
terület Igen m^saae van. — A tanács letárgyalta a 
vároal erdő 1934—35 évi költ'égvetéBÓt, amelvet 
613 ezer lej b'vateli o dallal és 400 eaer lej ktadáai 
oldallal elfogadott.  AB erdököltaégvet^a kiadási oldalá 
nak fontosabb  tételei között aaerepnl 234 ezer lej az 
erdóvételár törlesztése, 50 naar lej erdészlak Ipétéaére, 
21 eier lej eriőő'nek, 40 ezer lej fásítási  költség 
20 ezer lej erdőfelvétel  és az erdő ujram>réal költságe 
A bevételi olda'on az 5-6s és 6-03 vágterübtekből elő 
Irányoitatott 530 ezer le], a 2 ea vágterületből vissza-
maradt 25 eur lej, a azéldöntött fákból  való bevétel 
és egy 45 eier lejea garancia visszafizetése.  — A 
vlllauvnak Somlyó községbe való kivezetésére tartott 
árlejtéi eredménye terjesztetett elő A tanács jóvá-
hagyja a Gins-cég 180 eaer lejea ajánlatát, mint leg-
előnvB lebbst Biek azarlnt körül belül április végén 
a vlllaayveiBték munkálatai me|keidlut6k lennek. 

= Visszahelyezték a osikmegyel péniügy-
fgaigatóságot.  A mu t é'ben, a páatügyi átszerve-
zéssel ki pcoia«osan a c'ikmegyei penzügyigazgatóság 
adókiróvasl osztályát áthelyezték Sepsiszentgyörgyre. 
Azóta íz az Intézkedés állandó Bére me volt Calkvár-
T<egyán>k, amelyet minden alka'ommal hangoztatott 
Örömmel közöljük  vármegyénk  közönségével,  hogv 
pénzügy igazgatóságunkat  1934 évi aprilie bó 1-vel 
visszahelyezik.  A pénzügyi közlönyben  már meg 
is jelent  as erre vonatkozó  intézkedés  és Brassó-
ban már értekezlet  is volt  a visszahelyezés és 
tisztviselői  viaszacsoportositás  ügyében. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Hit  uj törvény.  Tttiriacu miniszterelnök a 

többség értatealatán bejelentette, hogy az igazolást 
vita befejezése  u;an, a következő törvenyek kerülnek 
a pirlameat elé: Az adók leszállításáról szóló; Az 
autonomlntéaetek megszüntetéséről szóló; A kamarák 
csökkentéséről szóló; A közigazgatási törvény módo-
sításáról azó ó; Az á!laml gsp^zat egyszerüaitéBérő 
szóló; A kö tsigvitéai ós a kojveraiós törvények. Ezen 
törvényeknek az <t cílja, hogy könayltaenek a polgár-
ság hilyzetén. Éjpjn ezeri a képviselőktől komoly 
munkát követel. 

A pénzügyminiszter  adóleszállitást  jelentett 
be. 8 avwcu péozüg\m a!szter, a romániai kereake 
delmi és ip irkanarák szövetségének igazgatótanácsi 
üléBén íb bejelentette, hogy az adókat feltétlenül  le-
szállítja és pedij olyan mertékben, hogy az megfizet-
hető legyen. 

A parlamentben  folyó  Igazolási vita során Mol-
dován nemzeti pmi az udvarhely megyei választások-
kal foglalkozott  Lilrta mindazokat a lehetetlenségeket, 
amelyeket a kormány e követett. — A beszéd elhang-
zott — a többság Igazolta M udvarhelyi válaaztáaokat 

Visezautasitják  a magyar parlament  egy fel-
szólalását.  Saiaanu kormát ypárti kfpns-iő  tiltakozik 
az ellen, hogy a magyar parlamentben Roroania bel-
ügyeivel foglalkoznak.  Legutóbb egy képviaeiő a ma-
gvar parlamentben indítványt tett a trianoni bnkeszer-
ződáa napjának nemaett g/áuiappt nyilvánítására s 
ezzel kapcsolatosan foglalkozott  a romániai választá-
sokkal. Ssisanu rágalmaknak minősíti a magyar kép-
viaeiő állításait. Végül a kamara napirendre tért az 
Ugy felett. 

A magyar filmek  ellen.  Pop Jonel román kép-
víse'ó a pariamenthen tiltakozott a magyar fl  mek ellen, 
amelyek legtöbbször a magyar busnár erenyelt viszik 
fl'mre  — L pnda'u miniszter bejelenti, bogy megszi-
rorltja a fl  mc*nzurát. Már megalakult Chiritei-cu köz-
oktatásügyi vezérfelügye  ő elnökletével a fl  mbizottaág 

Makkai  ref.  püspök és dr.  Oyárfás  Elemér  a 
névelemzés panaszait tárták  fel.  Makkai Sándor 
erdélyi református  püspök a mult héten a közoktatás-
ügyi miniszternek feltárta  a névelemzea körüli pana 
«zokat. Ugvanakkor Giárfás  Elemér az erdelyl róm 
kath. egyházmegye elnöke, Bzenátor szintén AngheleBcu 
közoktatásiig! 1 mlnlBztert kereste fel.  To mácsolta a 
gvengélkedő M-j'álh plifpök  üdvözletét és tt rjedelmes 
emlékiratban ismertette a kisebbségi oktatás legau!)o-
aabb panaszát a névelemzéBt. 

Po'gárháboru  dul  Ausztriában.  A nru't heti 
ausztriai események ÖBzinte megdöbbenést kell okozza-
nak az egész világon. A b°csl szocláid> mokraták és 
kormány között kitört fegyveres  összeütközések való-
ságos polgárháborúvá fej'ődtek,  amelynek borán napo-
kon keresztül fo'yt  a harc. A szoclálisták teljesen fel-
szerelt tömegei állottak Bzemben a kormány csapa-
tokkal és Igv formális  összeütközésekre került a sor 
Bécs több külvárosában napokon keresztül tombolt 
a harc, tüzérséggel, gépfegyverekkel  éB mlnd*n harci 
eszközzel. A bécsi po'gá> háború mára már elcsende-
sedő félben  van a az a kormány gjőzeimével végző 
dött. T<bb ezer halottról éa 6 - 7 ezer sebesültről van 
szó. Ellehet képzelni, hogy órláBl méretű harcok kellett 
legyenek. A szocialista vezérek már elmenekültek. A 
kormány eddig két klvég«*at foganatosított.  Az egyik 
egv c pász a másik egy Wulsel nevű mérnök. A bécsi 
ezocláiisták nagyszerűen fel  toltak fegyverezve  a amint 
kitűnik a fegyvereket  éa muilciót a caehektől ksp'.ak. 
Dollfusa  kancellár rádlóazózatot Intézett az osztrák 
néphez, amelvben bejn'entl, hogy a felkelőknek  semmi 
bajuk nem tftrténlk.  ha mugadiáb m'íukst. 

Elköltözés miatt eladó: 
1 antik női szalon (művészies kivetelben, 
1 vörösréz ebédlő csillár lámpa, 
1 vitrin, 1 antik tükör, 
1 eredeti nagy antik psraaa Bzőnyeg, 
1 utaió bunda ftnosómedve  szőrmével) él több 

ingóság. 
Cím a kiadóhivatalban. 

Márton Ferenc előadása a rajzról. 
Budapesti levél. 

Nagy és előkelő köaöniig hallgatta meg Buda-
pesten Márton Ferencet, a magyar képzőművészét 
reprezentáns meBterét, aki Nagy  dolog  ám rajzolni! 
címmel tartott rendkivül érdekes, értékes és bőhumoru 
előadást. 

Rivíd müvéBztörténetl visszapillantással kezdte 
előadását M irton Ferenc, utalva a primitív ember 
használati tárgyain a a barlangfalakon  fólfedeiett 
diszitgetósekre,  amelyek a rajz ősei voltak. A egyip-
tomi reliefek  a legfrappánsabban  fejeaték  ki a vonala* 
rajzot,  amely végtelenségig leegyszerűsített módszer-
rel adta viasza a rajzolásnak  mais fennálló  lényegét, 
még pedig  azt, bogy a rajzolás az ember érzés-
világát  kivetítő  művészet. 

Az előadó a rajaboa aaükséges anyagok és eai-
közök ismertetése, a fehérnek  éa feketének,  mint a 
legszabb kontraaztnak a jellemzése után a szobrászatot 
ia akként  deSniálta,  hogy az sem más, mint raj-
zolás, csak sokfele  oldalról, a térben történő lerajao-
Uaa a dolognak. A művészethez szükséges motívumo-
kat a következőkben jelölte meg: az eszköz,  a mű-
vész, a publikum  éa a mű oélja. Rendkívül fontol 
az eszközök öaazetétele. Az anyag nagyon merev va-
lami, de olyan művéaz, aki bánni tud vele, remek 
dolgokat éa életet tud kihozni velük. Ideges  állapot-
ban, ha például  az embert felbosszantják,  más 
oeruza és papiros kell  (nagy derültBég I) ugyancsak 
más lelkiállapotok és alkalmak más eszközöket kíván-
nak. H i valaki a belső gondolatait és érzéseit akarja 
megrögzíteni vagvls ha komponál,  ez az igazi és a 
legnagyobb  művészet.  Tájképet fütyülve  la lehet 
csinálni. Már a portré, amelynél élő model aaerepel, 
sokkal nehezebb művészi feladat,  aminek első oka, 
hogy két  egyforma  ember még nem volt  a világon. 

Édekesen analizálta ai előadó müvééi a foto-
grafia  és a rajz kőzött  levő  különbséget.  A fény-
kép pillanatnyi  helyzetet  rőgzit  le, éppen ezért 
élettelen.  A rajinak viasza kell adola aa életet. 
Éupen ezért nehéz faladat,  mert mig a modell  az 
első  napon jókedvűen  ül a művész előtt,  a másik 
nap talán gyomorsavaa n*pja van (aagy derültBég) 
és a következő napokon ia mindig máa testi éB lelki 
állapot fejeződik  ki rajta. Husz vagy ötven ülésnél a 
művésznek össze kell  sűrítenie  ugyanannak  az em-
bernek  vigadó,  azomoru. őrülő,  lehangolt  vagy 
elgondolkodó  állapotát.  M ndent éa mindenkit nem 
la tetiet rajzolni, megjeleníteni  ugyan mindent lehet 
a rajzzal, de a müvesz Bzámára egyformán  nem 
kedvező  minden téma. Az emberek ábrázolásánál 
az öreg aro mindig  alkalmaaabb  feladat,  mert az 
élet  már kiérlelte  éa kihozta rajta a jellegzetessé-
geket. A rajzolás hallatlan feladata  akkor érthető meg 
igazán, ha arra gondolunk, hogy a természetadta 
színek,  a borvirágos  orr, a barna test és sok min-
den  máa szintónus, a fény  és  árnyék  ezerféle  vál-
tozataival  bővül:  tessék ezt megrajzolni. Sokszor 
hihetetlen nehézségekkel küzd az ember éa egy-egy 
ilyen feladat  közben osuromvizes lesz a művész 
hátán az ing. 

Ezután az igazi alkotó  művészetről  szólva, 
Márton  Ferenc  kifejtette,  hogy az élet  mai jelen• 

i ségei a művésznél  mindenkor  felelevenítik  a gye-
rekkori  átéléseket,  ezeket kezdi összetenni, együvé-
rakni, ami már a komponálás  munkája éa a legma-
gasabb rangú müvéSBl feladat. 

— A rajzot a közönség nem tartja annyira 
— folytatta  az előadóművész — mint a festményt, 
pedig a rajz sokkal  nagyobb feladat,  annál nem 
lehet handabandázni. O yaeféle  az, mint az akroba-
ták  munkájánál,  mikor a közönség félvállról  nézegeti 
a mutatványt, de sejtelme sincs, milyen hallatlan fel-
adat, amit ai akrobaták CBinálnak. 

Végül a riportázs-rajz  néhézségelről szólva, ki-
fejtette,  hogy mennyi n»hézBég járul aa ujságeseményt 
megrajzoló művész elé. Ismertette Musaoliniról,  Salja-
pinról  a külföldi  újságírók budapesti látogatása alkal-
mával éa a dzsemborin  a Magyarság  számára kéaií-
tett rajzainak előzményét éa sok nehézségét. AB elő-
adás végén Márton F<mnc életben bemutatott  a 
közönségnek  egy rendkívül  érdekea  és .nehéz" 
modellt.  Tokaji  Sándor  kecskeméti telkes  gazdát, 
nagy derültség közben Ismertette a közönség előtt 
a gazda jellemét,  rongyos nadrágszár alá elbujtatott, 
fényeB  és remik rá máa oaizmáját éa ai Igy életben 
és aaóval bemutatott modell  után Márton Fsaenc elébe 
tartotta a közönségnek azokat a remek tanulmányo-
kat,  amelyeket erről a modellről rajaolt. 

A terem köiömége rendkívül  meleg  tapsokkal 
és  éljenzésael  honorálta  Márton  Fere no kitűnő 
előadását. 
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A csitmeoei fakeresMelem  adósérelmei. 
Csikmegyéb«n esztendők óta elkeseredett pana-

aaoláa folyik  aa adóztatás ellen. A kíméletlen éa semmi 
Indokot figyelembe  nem vevő aarcoláa a kereskedelem 
éa Ipari életünk teljes tSnkretételét eredményezte. A 
produktív munkát valósággal megfojtotta  és minden 
vállalkozási kedvet már csirájában megölt as a min-
den képzeletet felülmúló  erÓBzak, amely az adóztatás 
terén uralkodott. 

A csíki fakereskedelem,  ennek a megyének egyik 
legfontosabb  életága Is ennek as Irgalmat nem lsmeró 
és túlságos mobó adópolitikának lett áldozata. 

Az alábbiakban vázlatosan ismertetni fogjuk  a 
calki fak®reskedelem  sérelmei ügyében Dr. Debn I arie 
csiksseredal ügyvéd által készített memorandumokat, 
amelyeket a pénzügy- valamint munkaügyi mlnisste-
rekbea terjesztett elő. 

Megrázó éa megdöbbenti adatokkal mutat rá 
D)bu ügyvad a caiki fakereskedelem  egyik kiváló 
Ismerője mindasokra a hatalmaakodásokra, önkényes-
kedésekre, amelyek lépéeről-lépésre bunkózták agyon 
a nemzeti vagyont képesti erdőgazdálkodást és fake-
reskedelmet. 

A memorandum gerincében azt a minden adó-
alany által érzett hibát tárja fel,  hogy a pénzügyi 
törvények gonosz és rosBslndnlatn alkalmazása a bajok 
főforrása.  Erélyes hangon kéri a Pénzügyminiszter 
védelmét. Hina^n amiatt, bogy az adótörvényeket lélek 
nélkül, tetazéeazerint éa roBazIndu'attal alkalmazzák a 
pánsügyi tisztviselők sokszor egy-egy tollvonással 
existenciákat semmisítenek meg. Fűrészek állanak le 
esek miatt a gyakran rosszakaratú tulkípá'ok miatt 
A munkások ssázal, ezrei maradnak kenyér nélkül és 
as állam felbecsülhetetlen  anyagi, erkölcBl károkat 
szenved. Pusztul a vagyoni és lelki érték. 

A memorandum követeli a pénzügyigazgatóaág 
visszahelyezését. Addig is, amíg ez megtörténik az 
adókivetést állandóan Itt tartózkodó, a helyi viszo-
nyainkkal Ismerős bizottság végezze. 

A törvénytelenség netovábbja. 
A pénzügyminiszter figyelmébe  ajánlja a memo-

randum aat a zaklató és sehol a világon elő nem for-
dulható vIsBsásságot, ami Csíkban történt. 1933—34 
évTe már véglegesen megadózott fakereskedőkct  a tél 
folyamán  minden törvényes alap nélkül ujabb adózta-
tás alá vetettek. Borzalmas adóalapokat találtak kl a 
kösegek, amelyek nélkülözték a való élet Ismerését. 
Aaon a cimen, hogy a pénzügyi közegek az elfő  adó-
kivetést elmulasztották megfelebbeznl,  most ujabb pdó-
kivetési torturának vetették Blá a fakereakedő  közön-
séget. Igy és as ehes hasonló önkényeskedés után 
nem csoda, ha az adókivető és kincstári közegek ré-
melvé vállnak az ország terhelt hordozó állampolgá-
roknak. 

A memorandum bebizonyítja, bogy ea a második 
adókivetés törvénytelen és hivatalos hata'ommal való 
visszaélést követtek el mirdazon tisztviselők, akik 
végig rémítették azzal a közönséget. 

Kéri esen második adókivetés azonnali felfüg-
gesztését, kéri, hogy a miniszter BÜrgős vizsgálatot 
rendeljen el éa azonnal távolitsa el Innen azokat a 
tisztviselőket, akik a közönség zaklatásánál egyéb 
érdeket nem ismernek. 

A Miniszter előtt feltárja  a memorandum azt a 
lehetetlen calki helyzetet, amely a hivatali közegek 

önkényének szintén egyik ht-jtáíB. Miután a lözegtk 
nem veszik figyelembe  a valóságokat megtörténik 
hogy egy gátterea fűrészekre  nagyobb adókat vetnek 
ki, mint egy 10—12 gatteres részvény társán ágra, amely-
nek könyveit és mérlegét figyelembe  kell venni. 

Kéri, hogy a fakereBkedőt  a könyvel és az eladott 
árn alapján adózzák és az adéfelebbezésl  bizottságba 
sorhúzás utján delegálják a fakereskedók  képvisele-
tét is. 

Az ősz óta a pénzügyi közegek ha'.omazámra 
vetették ki a 100 ezer lejes bírságokat azért, hogv b 
Bzámlák nem voltuk r tdea Időben bejelentve. — Kéri 
a memorandum ezen büntetések törlését. 

Törölje a Miniszter a sepsiszentgyörgyi pénzügy-
Igazgató azon rendeletét, hogy az erdő vételárából 
vonassék le a 2 7Vo proporcionális adó. Csikban ciak 
közbirtokossági erdők vannak, amelyeket ezen adónem 
kétszeresen Bujtana. 

A társadalombiztosító törvény kirivó sérelmeit 
szintén memorandumba foglalta  Dttu ügyvéd és aat 
eljuttatta a munka- és közegészségügyi miniszterhez. 

Minden intézkedés megtörtént Brra, hogy Csik-
megye fakereskedelméoek  sérelmei az illetékes ml-
miniazterekhez el is ;u 'Sanak s azok Bürgősen orvoslást 
is nyerjenek. Annál is Inkább, mert a caiki adózás 
terén rendet teremteni egyformán  érdeke nemcsak a 
calki polgárnak, de az országnak is. 

Prometheus. 
Folyó év március hó 5-ar, hétfőn  este 8 órakor, 

6 án ('redden) és 9 én (o^nteker) da után 5 órakor ke-
rül előadásra Dr. H rsch Hugóné rerd»zéseben Eftimiu 
Viktor nagysterü drámai alkotása a Prometheus — a 
Vigadó nagytermében. 

Bizonyos büszkeséggel igyekszünk hetek óta rá-
irányítani városunknak éa vidékének figvelmét  erre a 
kulturvállalkozáara, amely jóval meghaladja a kisvárosi 
kereteket. Nagjot, hatalmasat produkál, amelynek ér-
téke, súlya van az emberi lelkekre. Nevel a tiszta 
művészet ób irodalom erejével. 

A Prometheus örökbecsű mü, amelyet meg kell 
nézni mindenkinek. A rendezőség éppen ezért 3 előadáBt 
tűzött kl. Jegyek előjegvezhetők mindhárom eŐBdáara 
a Vákár könyvkereskedésber. — A vidékiek jegyigé-
nyüket a plébánia hivatalokban kell bejelentsék éa a 
jegy árát befizessék. 

A „Prometheus" rövid tartalma a következő: 
Virágos tavaszi táj, báttfirhen  a görög Intenek 

lakóhelye: az 0 ympoB h?gye. Prometheus és neje— 
Eromenis nympha — beszélgetnek, miből megtud ut, 
hogy PrometheuBt su'yos gondok gyötrik ; nagy nlbatá-
rozáB előtt áll; — Ugyanis ő már régen megkedvelte 
éa titokban tanítgatja as akior mégállatt sorban élő, 
barlanglakó embereket. — Megtanította őket beszélni, 
járni és most azon töri Hét miként ü<hetné el párt-
fogoltjainak  életéhói a hideget és a sötétséget. — El-
határozza, hogy lelopja nekik az O'ymposról a tüzet. 
Tudja, hogy mlrdent kockáztat e lépésével: felesége 
<s könyörögve kéri, hogv elhatározását másítsa meg, 
de Prometheus hajthatatlan, meg nem rettenve követi 
sorsa hivását. — Végül föile'keaül  a Bzent célért a hü 
asBzony ia és áldó imával küldi u'jéra a hőst. 

Megjelennek a színen most Prometheus barátai, 
a barlanglakó emberek, kiket szeretetük és reményük 

hozott id.>; majd Tbamis istennő Prometheus fnyja, 
kit az aggódó anyai szív prófétai  álma hozott ide. 
Együtt várják vissza, félve  éB remerykrdve a Tüs 
hősét: Prometheust. 

De a hőa éppen csak hogy elosztani tudta a lopott 
kincset, elfogja  ő; Z u=z-nak, a főistennek  őraége, 
Z-UBZ elé hurcolja, ki előtt boessuálló büntetésért kö-
nyörög H phaisiOH az alvilág kovács iatene, ki a s»ent 
tűz őrzéaével volt megbízva. — Z-us lázadást lát Pro 
metheua tettében és kiszolgáltatja őt gwkos ellenFégé-
nek, hogy láncolja ót zord hegyek vad azikláihoz, hol 
perzselje az irgalmatlan nep és dermessze meg a fa-
gyasztó tél és naponta tépje máját a sas és legyen 
Bzenvedéae örök. 

A szörnyű büntetést kéjelegve haitja végre Hep-
haistos, ki mellé segítségül kirendelte Z usz Apol ont 
a fénynek,  költészetnek és szépségnek Istenét, ki bár 
nem érti Prometheus magasztos célját de Ízlésénél és 
vonzalmánál fogva  csak kelletlenül és undorral enge-
delmeskedik Z ju'z parancaának. 

Közben as anya és hitves — TbemlB és Eromenis 
felsietnek  az Olyimposra, könyörögve borulnak Zeusz 

lába elé, de a hatalmát féltő  Z usz Irgalmat nem lamer 
és bocsánatának feltételeképpen  olyant követel, miről 
jól tudja, hogy azt a büszke Prometh'us teljesíteni 
nem fogja:  foltétlen  meghédo'ást, bűnbánatot és bűn-
társainak felárulását  követeli. 

Még ez a kétérte'mü, kegyetlen kegyelem is elég 
abhoz. hogy anya és hitves megkísértse a lehetetlent 
— Prom <th*us meghajlitását. — Elrohannak ez imádott 
fiu  éa hitves szenvedésének színhelyére, de minden 
hiában, Prometheust igazságának tudata meghajolni 
nem engedi, önként éa büszkén vállalja Borsának mirty-
rlurnát. — Sietve elküldi anyját és nejét, m rt minden 
pillanatban várji a SMS érkezését éa Bzégyelce a nők 
előtt jajveszékelni fajdalmában. 

D J jön Promethi u jr* még fájdalmasabb  Fzenve-
dés la. HOPBZU, több évszázados gyötrelem u'án m gsza-
baditja őt a aziklájáról H»rakléazés amint lejönnek együtt 
szenvedésének helyéről a holtra fáradt  Prometheus 
megpillantja egy tűzhelynek barátságos fényét  éB körü-
lötte ismerős alakokat, kiket az ő régi barlanglakó 
barátainak hitt a a kikért ő a martyromságát szenvi dte. 
Bo'dogan látiaatüzet és a szeretet szavával tér egy 
kis b«lvet mellette, de durván elutasítja az ember éa 
CBak Heraklraz buzogánya menti meg őt az agyonve-
rés elől. 

A holtrafáradt,  agyonklnzott Prometheus mély 
álomba merül. — H?pbaiatos ébreszti fel  — a régi, 
ŐBellecség, de kissé megváltozott alakban. — A köztük 
kifej'ó  beszélgetésből megtudjuk, hogy megbukott az 
OlympoM Istenek uraim», Zeusz az alvilágba számüze-
te't, az uj gazdának neve S^bnoth — Jehova — 
Apollonból Mihály arkangyal lett éa Hephaistos jelen-
leg a sötétség fejedelme:  a sátán. 

A sátán szerződest ajánl Prometheusnak, hegy 
megosztozzanak a fó  d ÉB BZ emberek feletti  uralmon. 
Da Prometheua, kit nem vezetett soha uralomvágy éa 
egyéb mellét cél, kit nem vezetett más csak a tiszta 
szeretet, visazautaaitja a szövetkezést. — Ekkor meg-
jelenik I-iten küldötte — Mihály arkangyal — kl Ura 
pararcaábol felhívja  Prometheust az égbe, bogy legyen 
Messiása az embereknek, kiket éppen ő emelt ki az 
állati sorsból. 

A sátán most az emberre veti kl hálóját, az 
emberre, kit kétségrk gyö őrnek. Végleg kétségbe 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
I i » u k « ^ « U l t a i L 

Jánoska „glllcsezlk" a falu  patakjának befagyott 
jegén. Ez abból áll, hogy csizmás talpaira két sima, 
állati csontot kötött fel,  „megcsatlózott" spárgával, 
kis fadarabbal  szorításra feszítve  a hurkot és lábal 
között vasszögen bottal előrelendíti mBgát: falusi  mó-
don korcsolyázik. 0 csó mulatság. Minden kitelik a 
háztól, nem kell pénz érte éa mégis megfelel  a célnak : 
tágltja a tüdőt, pirosra BsineBltl az arcot épugy, mint 
városon drága pénzzel megfizetett  téli szórakozás. 

Hirtelen autóberregés hallatszik. A falu  völgyben 
fekszik.  Az országút elkerüli, csak keskeny községi ut 
vezet onnan a faluba.  A 8 éves Jánoska egy pillanatra 
megáll éa felfigyel. 

— Hal — motor — emeli fel  mutatóujját a 
füléhez. 

Az autó berregése mind köaelebb és közelebbről 
balatsalk. Jánoska már tudja, hogy befordult  a községi 
útba és a falu  felé  közelit. Máskor ritka vendég az 
autó a falnban  s ha jár 1B legtöbbször „gyáezkocalnak" 
hívják, amelyen a végrehajtó árverezni és fogla'nl  jön, 
de most választások Idején naponkint több ls megfor-
dul. Valóban bata'maa, csukott autó másaik a behava-
zott keakeny nton. Ablakai tele vannak raggatva azlneB 
falragaszokkal.  A falu  előtt Btoppo'. Kiszáll a Boffór  és 
tört magyarsággal magához Bzőllltja JánoBkát. 

— H4. puiule. Idejönni I 
— Jánoska belevágja a jégbe a szöges botot és 

egy-kettőre az autónál terem. 
— Bz van Mindszent község? — kérdi a seffőr. 
— Ez, esi Kit keresnek kletek? 
— Téged, hogy neveznek? tér kl a kérdéB elől 

a Bíffőr. 
— Engem-e ? Engem Páldeák Jánoskának, maglk-

nak Bzolgálatjára. 
Sürgető ssavak hallatszanak az autó belsejéből 

A soffórnek  ad ntaaltást két prémea bundába bnjt ur. 
Közben Jánoskának ven ideje jól megnézni aa 

autót Inkább aa érdekli. Ni-nl, magyar feiirás  la van 
krátával u ««ti oldalán. 

— Tdbb pénzt a népnek I Egy lejből ötöt, ezer 
lejből ötozret akarunk! — sillablzálja. 

Id-jo sem volt a szavak értelmét fe'fogni,  mert 
a seffőr  iámét hozzáfordu't. 

— E: tudnál-e minket vezetni a községházához? 
— kérdezte. 

— El én, miért ne I ? 
Botját belerejtette a nagv hóba és .glllcsea" lá-

baival beült nagybátran a seffir  m^llé. Ilyen finom, 
párnázott UléBben még rohasem ült. Onnan mutogatott 
apró ujjaival kifelé,  merre kell menni. 

A faluban  alig látszott élet. C<ak a kis faházak 
pipáltak csendesen. F^ifit  látni sem lehetett az uccán. 
Fel la tűnt a soffórnek. 

— Miért van ilyen csend a faluban,  mintha nem 
volna honn senki? 

— Itthon vannak az emberek, csak éppen most 
birtokoBaági gyűléB van a közaégbázán és ott vannak 
édesapámék, — adja meg a felvilágosítást  Jánoska. 

A soffór  lefordítja,  mire felderül  a két urnák az 
arca. 

— Éppen jókor jövünk, együtt kapjuk az embe-
reket ÓB megtarthatjuk a programbeszédét, — lelken-
deznek. 

Az örömhír szívessé teszi az egyik urat. belenyúl 
a zsebébe és nyilván a jó hlr hatása alatt fényes  20 
Ívessel ajándékozza meg Jiposkát. 

— Isten fizesse  1 — taszít egvet háránybőrsapká-
ján as egyik ujjával Jinoaka s a hu» lejes kis lájbija 
zsebébe kerül. 

A közaégházénál megáll bz antó. Klszállanak az 
urak. JánoBkB la velük. A községháza nagyterméből 
vitatkozó hangok szűrődnek kl. A jegjző rendben ta-
lálja az urnk Írásait. 

Az autót nemsokára szoros embergyürü vess! kö-
rül. Asszonyok, gyermekek legtöbbje. HnngOBtereferé-
vel rossz vicceket mendanak a „motor"-ról Közben 
olvaaBák a falragaszokat.  A Btffőr  szorgalmasan oszto-
gatja a röpiratokat, amelyen kép IB van, ami nagyon 
hasonlít as egyik urhos. Jánoska ezúttal a nap bőse: 
90 lejes keraiméoyável. 

— Több pénzt a népnek 1 Egy lejtői ötöt, ezerből 
ötezret akmuat I Ó vassa a bámuló közönség röhögve. 

Egy öreg székely tudákosan magyarázza a „p'nz-
hlgitái,"-t. Janoakit Bzájtátva hallgatja. Szeget Ut a 
dolog a fejtbe.  H< azt hirdetik, hogv egy lejből öt. 
eaer lejből ötezer lesz, akkor ő is velük tart az urak-
kal és vájjon miért nem akarják azt az ő szülői is? 
Mert édesapja a Magyar Párt embere. Verset Is tanít-
tatott vele: 

„Aki igazságot és szebb jövőt akar, 
Szorzójelre szavaz minden igaz magyar? 

K;esi kobakjában még nem fordult  meg, hogy a 
politika .uri huncutság" és a válsFz'í-i idők az Ígé-
retek tárházai. 

A birtolroBságl gyűlésnek vége. Az egyik ur be-
Bzólitja a seffőrt  tolmácsnak. A beszédbe kezd éB kéri 
„tisztelt választó polg^rok-'at, hogy hallgassák meg a 
képviselő jelölt urat, aki szívesen megvendégeli a hall-
gatóságot a falu  kocsmájában — a beszéd után. 

A székelyek azonban nem állnak kötélnek. Csen-
desen somfordálnak  ki a teremből. Elkeseredik a jelölt. 
Kiáll a községháza lépcsőjére éB aa eutó körül CBO-
nortosult bámészkodó embereknek kezd beszélni. — 
Swki sem érti. A soffir  gyámoltalanul nyökrg. A 
programmbeszéd nevetésbe készül fúlni.  Már a jelölt 
dühös>>n hátat akar fordítani  a népnek, amikor Jánoska 
odafurakodik  melléje. 

— Bte'l kérem I A motor o'dalára az van kiírva 
— mutatott a rögtönzött krétairásra — bogy egy lejért 
ötöt, ezer lejért ötezret akarnak magik. hát én magam 
is azt akarom, — csillogtatta meg kinyújtott pld mar-
kában a huBzlejest a jelölt felé. 

— Ce, ce — int a jelölt a aofflrnek  — Ce spune? 
Végre megérti a jelölt Jánoafcá*.  E'mulik minden 

bosszúsága. Nagyot nevet, belenyúl a zsebébe ÓB fényes 
százlejesael cseréli ki a hnszlejest. 

Aztán autóba vágta magát és tovább robogtak. 
Nagy hal'gatás után megszólalt ÉB Ismét rásni kezdette 
a nevetés. 

— Istenemre mondom, nem csodálkozom, hogy 
Ígéretekkel nem tudunk itt semmire Bem menni. Ennek 
a kis székely kölyöknek több eue volt, mint egv egésa 
falunak...  Albert István. 
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«karja ejteni, hogy uralma alá hajthassa ő>. Megrou 
tatja neki, bogy miként szokott bánni az ember jótte 
vöivel, de gonoaa kiaériete balul ütBtt kl, mert aa embe-
riség tanujává válk a megdcaőülés c.ódájának a elfor-
dul tőle örökre. 

Élénk tenyészállatvásári forgalom  vár-
ható a Mezőgazdasági Kiallitáson. 

Közöltük már, hogy a márc:us 22-én Bid^peaten 
megnyíló országoB mezőgazdasági kiállítás tenyész-
állat csoportjába igen kiváló mlnőségU és az előző 
évek kiállításainak anyagát jóval meghaladó számú 
tenyészállatot jelentettek be. Remélhető, hogy a kiállí-
tás, mint vásár is jól fog  sikerülni éa a vásári forga-
lom előreláthatóan as eladók és a vásárolni saándé 
kozók várakozásait is kl fogj*  elégíteni, annál Inkább, 
mert Igen B7ámottevő kedvezmények könnyítik meg a 
kiállítás tenyészállat forgalmát. 

A magváaárolt tenyészállatok Ingyenes hazasaálli-
tása, a másfél  éves kamatmentes hitel és a községek 
számára engedélyezett 30°/(-lg terjedő árvlaszatérités, 
mind olyan intézkedések, i melyek egész különleges 
előnyt biztosítanak a Budapesten való vásárlások szá-
mára. A megnyilvánuló nagy érdeklődés már Is jelzi, 
hogy a tenyésztők széles köre a budapesti kiállításon 
igyekszik tenyészállat szükségletét beszerezni. — Igy 
biztosan számolni lehet arzal, bogy a tavaszi mező-
gazdasági kiállítás állattenyésztésünk magas színvo-
nalának további emelése érdekében baeznos szolgála-
tokat fog  tenni és hogy erpdméryel a tenyésztők 
körében is általános megelégedést fognak  kelteni. 

A lókiállltás anyagát ez évben la nemcsak a zárt 
Istállókban, hanem lovasmutatványok és fogatversenyek 
keretéhen Is megszemlélheti a kiállítás krzönsége. A 
mezőgazdasági kiá'litás színhelyén lévő felhajtó  pálya 
a legnagyobb méretű az országban és Így kiváló alkal-
mat nyuit arra, hogv a lóanyagot a vásárolni Bzándé-
kozók mozgás ÓB muokaköshen la megtekinthepaék. 

A részletes igénybevételi feltételek  magtudhatók 
az Országos M«7Ő?°zdai>ágl KiállltéB R ndezőbizott-
aágánál. Bud'pent, ix . Köete'ek-ucca 8 szám. Tele-
fon  : Aut. 886—85 866 - 0 1 As 866-05). 

János Vitéz. 
Valahányszor egy magyar gondolat a szivek 

összedobbanáBa által valósággá süiüsüdik, mindig örül 
a lelkünk, mert ebben a fajnak  élnlakaráaát, faji  érté-
kelnek és tradícióinak megbecsülését látjuk. A szivek 
összedohbanása egy gordolatban fe'eme'ő  érzés B büszke 
öntudatra hangol, legy»n az a gondolat kulturális, 
gazdasági vagy akár politikai vonatkozású. 

A „J tnoB Vitéz* előadása városunk műkedvelő 
gárdája álta1, az O táregyeaület és Dalegylet rendezé-
sében egy olyan kulturesemény volt, amelyre évek 
múlva la aziveeen és boldog önérzettel gondolunk 
vissza. Ugy érezzük, hogy Petőfi  Bán dor nagy szelleme 
Ihlette meg a lelkeket. Ea a szellem hozta tűzbe a 
sziveket és dobbantotta ösaze három forró  ectén. Más-
kép nem tudjulr megmagyarázni a nagv tömegek fel-
vonulását 30—40 kilométeres távolságokból ls és nem 
tudjuk megérteni azt az állandó ostromot, amelynek 
a jegypénztár kl volt tévn a a végén m^g lezárt ajtók 
betörésére íb vezetett. A Vig°dó színházterme FohsBem 
látott ekkora tömegeket. A toloneáa oly nagy volt, 
hogv minden pillanatban szerencsétlenség bekövetke-
zésétől lehetett tartani. P-dig n*m volt műsoron B°mmi 
Bzenzácló, semmi izgatásrB alkalmas anyag, csak egy 
egyszerű mese, amely Kachóh Pongrác dr. muzsikájá-
nak lágv melódiáin csak gyermeki naivitásodat lopott 
be sziveinkbe s azok az elcsigázott, meggyötört szi-
veknek — mit tehetünk róla — jól. nagyon jól estek... 

A mese János Vitézét ifj.  Dóczy János hozta 
nakünk, szép jelmezekben, őszinte egt szerbségben éa 
természot°Bségben, mintha csak azt mondta volna: 
ennvit tudok,  de  ezt szívese  o mind  odaadom — fo 
gadjátok  jó szívvel.  Bimu a'oaan PZf'p,  bársonyos 
hanganyag, a zenekarral együttérző gyakor'otiség ezzel 
a terjedelmes kiváló hanggal, az operettnek minden 
részét művészi értékké dolgozta. Mirden énekszámában 
éB jelenésében nyíltszíni tapsokba robbart a közönség 
csodálata és elismerése. Ennél különb J ;nos vltéz-t 
nagyobb színpadon 1b alig lehet látni. Dóczy Jsncel 
sokáig emlékezetes, művészi szépet és tökéletest 
nyújtott. — P a r t n e r e Nagy  Margit.  I lus ka 
szerepében nemkü önben, kedves, szerény és megnyerő 
volt. Hangjukkal természetesen mindketten brillíroztak. 
Sarkad' Elek karmester nemhiába fűrött  nagy remé-
nyeket hoazuk. R -ményel száz azázalékig meg ls való' 
au'tak s boldogan osztozhatott a sok tapsban, amit 
János vitéz és Iluska arattak. 

Nagy Margittal sokat nyert a város kiváló műked-
velő gárdája. Igasl bájos, tehatségeB gyermek, akit 
salvesen lá'unk máskor ls színpadon. 

Veégb Sándor. Bagó szerepét alakította. Kellemes 
szép hangja, komoly, érzésteljes játéka mindenkinek 
m«gnverte a tetszését. Szerepe a legszebb és leghálá 
sabbak közül való. Kapott la tappot bőségesen. 

Hellwig  Vilmostól  sok szép alakítást láttunk 
már eddigi szereplései során is, de most a francia 
király szerepének a müvéBzIeaséglg tökéletes meg-
játssásával valamennyi eddigi Blkerelt felülmúlta  Mass 
klroaáaa, jelmeze, moidulatal, arcmimikái absolut töké 
letnaek voltak. Nála már meglehet találni a dilettáns 
Játékosoknál oly ritka művészt alakítást is. A közön-
ség kitörd tapsokkal jutalmazta legtehetségesebb és 
legfáradhatatlanabb  műkedvelőjét. 

Impozáns kísérettel, csinosán, elegánsan jelent 

meg a ezinptdon Dürrné Hellvig  Ella  a francia 
királykisasszony szerepében. Tisztán csengő szép hangja, 
színpadi otthonossága igen jól hatott. Hxngjának nagy-
szerű szárnyalása, kolomtur azinel a daimü operaBzerü 
második felvonását  a tökéletességig fokozta.  A közön-
aég nem egyszer tört ki nvlltsz'nl tnpara Hjl.wig E la 
hangjának különösen a (halókat lendítő gyönyörű 
lakolázottságán. A darab sikerét elsősorban ez a gya-
korlott htng és játéktudás biztosította. Udvarhölgyei: 
Búzás Izabella, Carbu Fiorika, György Baba, H ircsa 
Anru'ka. Kovács Hanna, Köszt'er I dikó, VereB Magda 
és Zakarláa Magda szép jelmezeikben impozánsak vol-
tak 8 színpadi mozdulataik és táncaik nagyon emelték 
as udvari jelenet szépségét. 

Se'wirt László Btrto'ó tudós, Frled László és 
Tamás L»jos tábornokok, Dávid Gtbor és Simó Ferenc 
pedig kamarátok voltak. Valamennyien hozzájárultak 
a főszereplő  Bikereinek tökéleteHitéBébea. 

IluBka gonoBz mostohája Biró Totyó  volt. A 
szerep egy csöppöt sem szimpatikus a nézőnek b nem 
csekély áldozatába kerül egy fi  ital leánynak éppen 
boszorkánv szerepre vállalkozni. Megnyugtatjuk azon-
ban Biró Terézt, bogy csúnya szer* pének ügyes meg-
játszása annál Bzlmpatikusabbá tették személyét. Di-
cséretesen játszott és sok tapsot kapott. 

Szabó László, 3 írtba János, B>kcsl Gyárfás  és 
Orbán J >nő kisebb szerepeikben Igen jól megállták 
helyeiket. 

Czlrják I uf.  Harcsa M.mczl, Moldován Jolán, 
Mo'dován O ga, Máthé Erzsike, Nyegre Irén, P^trea 
Baba, S'mó Marczi, Szxbó Piczi ób T''tu M myika szép 
és kedves tündérek  voltak. Táncaikat nagyon ügyé-
én lejtették el, amiért megérdemelték a sok tapBOt, 

amit koptak. 
Drócsa Emma, Gergely Erzai, Hellwig Guaztl, 

H-d'wgHida, H d w g J mka, J<noa íren, valamint 
Calazer Sándor. Dívd G«bor, Iivéa R zső. Kopacz 
Tamás, Kövér Sándor és Szakáca István kisebb szere-
peikben ügyeskedtek s az öaazsiker méltó részesei 
voltak. 

A zenekart Sarkadl Elek karmester vezette a tőle 
már megszokott fölényes  tudással és temprrsmenum-
mal. Színdarab keretében közönségünknek mot-t mutat-
kozott be először Ez a bemutatkozás s^m maradi 
mögötte az eddigieknek. Karmesteri rátermettségének 
és ügyességének olyan tanuielet adta, bogy nagyvárosi 
viszonylatokban ls blztoBBn megállná a helyét. A kar-
mesternek éa zenekarnak ilyn da müvek előadásánál 
a leghálátlanabb a szerepe. Dacára, hogy karmesteren 
és zenekaron fordu1  meg az egész darab Bikere, a 
közönség nem látja éB nem veszi észre a zenekar 
nagyfontosságú  n.unkáját, hanem mindig a színpadi 
szerep ónek tapsol es azt ünnepli, Pedig a karmester 
dirigens pálcája vezeti ugy a zenekart, mint a Bzinpadi 
c elekmény zenei részelt. A karmest r pálcája teremt 
összhangot a színpad éa zenekar közölt b es az öbsb-
hang ad egy kellemes összbenyomást a hallgatóságnak, 
Sarkadl dirigens pálcájának varázslatos ereje vitte 
diadalra a Jtnost Vitézt s H'l w ţ Vilmos Bzinpadi 
rendezése mellett, neki köszönhe jük, hogy az egész 
d-trab egy gyönyörű egységes kepben rajzott ki lel-
künkben B kellemes összbenyomásunkat nem zavarta 
meg semmi diBszonáncia. Gratulálunl Sarkadi karmes-
ternek és egész zenekarának. M gerdeml'k, hogy egyen-
kint is mogörökitaük neveiket: Hockl Mátyás (fuvola), 
Pechár János (tromba), Pototzky O ga (harmoniutr), 
Mayer Erzsébet (ío'gorf),  dr Ko oay László (ttatdob) 
Jínán György ('.romboi<). Rnduiy J >zb< f  (<iarineti), 
dr. Bog* Lajos (irács»), Boga László (caelió) dr. Nagy 
4ndráa (bőgő), Sprepcz G z«lla, Lórinczy G za, T*káca 
Lajos, ifi  Pototzky Pül, Kjrtéa« litván, Silló htván 
és ifj.  Nuridsány Mtrton (negedü). 

Njm volna te jes a kép, ha meg nem emlékez-
nénk, amiről különben legehő Borban kellett volna, az 
O táregyesület bölgygárdájaról és kitűnő elnökérő 
dr.  Megy  Béninérői.  Ez a lelkes gárdt fárBd->ágo' 
nem iBmerve rendezte a termet, díszítette a azinpedo' 
éa intézte a széleskörű propagandát megyeszerte. Ur 
h'jigyek álták a jeg> pénztár és bejáratok oatromát éa 
a cél érdekében n^m restulték magultat, akárhányszor 
nem épp«n kíméletes lökdöaéseknek ia kitenni a jegyet 
követelők és „rohamjegyesek* részéről. Dr. Nagy 
Béniné, mint egy vezérkari főnök  állandó idegfeszítő 
"unkában volt s fáradozásaiban  nem lamert hntárt. 
öve a babér, hogy kezdeményezte a Jinos vltéa szinre-
hozatalát. 

Ugy az O'táregyesület, mint a Dal- és Zeneegye-
sület büszke öntudattal könyvelheti el a JanoB vitéz 
azenzációs sikerét, amelyre sokáig fogunk  szeretettel 
visszaemlékezni. C11 o . 

UJ MILLIOMOSOK A LÁTHATÁRON! 
Az Osztálysorsjáték február 
22-én kezdődő V-ik osztályánál 

Köhögésétől EEEÎ . 

össznyeremény lesz kisorsolva 1 
E e k w s â a a&cefima  &» i & i g testt 

Tíz uj milliomos a húzások végéig ? 
Ujitsa meg azonnal sorsjegyét 1 
Vegyen azonnal uj sorsjegyet és 
vegyen részt a fóliázásokon  1 

Deoember hó 8-An 2 0 9 S 3 . s z á m m a l 
LOOO.OOO 

Február hó 1-en X 5 2 2 S c ^ - m - m a . l 
LOOO.OOO 

főnyereményeket  R >veBz Ernő főárusitó,  csíki és 
marostordai Bzerencséa játékosai nyerték I 

Jegyezze meg ezt Öa 1B ÓB vegyen a következő 
Borajátékra csak is Révéaz Ernő-féle  Borsjegyet. 

C e l l e i l ü t ó z ó s ó e r : 1-2 

Smilovits Márton, Mercurea-Ciuc. 

gyorsan 
_ adu ln i , 

mart annvk elhanyagolása sok salyos betegség okozija lehet. 
Prof.  Dr. Fater köhögés elleni teája megostin-
teti a köhögést és a légzőszervek n-vixtatoe 
megbetegedeaelt gyorsan gyogyitj*. A tea néhány 
napi használatitól heveny halise m°gsilliilk. Köhögésre haj-
1 miaok egy re- d*zeves teakarát tartaanak, mely — szükség 
esetén — tavaszig folytatandó.  Prof.  r>c. PAter köhögés elleni 
teája még nagy mennyiség élvezése esetén Bem ártalmas Hosz-
szabb használatnál a gazdaságos doboaoaomagoláa kérendő. 

Prof.  Dr. Pater köhögés elleni teaja 
minden megyeszékhely gyógyszertárai él droeáriáiban 
nyomban kapható. Ahol nem található, ott a gyógysseréss 
— határozott k'vánságra — iBv d Idd alatt, eredeti tsomago-
lásban sze'zl be ezt a teát. A feltaláló  képe és tO v̂ényesi-n 
védett aláírása minden egyes eredeti csomagon látható Irás-
belt rendalméojek levelezólapon a ,Oslllag*-hoz olmzett 
lerakatl gyógyazertár (Baraţov—Urasaó Hosszn-neoa 5 olmén 

la lnté<-sdók. 1_ 
Kapható minden gyógy szart árban éa drogériában. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A februári  civil és katonai  nyugdijak  fize-

tése a csíkszeredai  perceptiun februar  hó 20-án 
kezdődik;  a vidéki  adóhivatalok  területen  pedig 
február  hó 22-én kezdődik  a nyugdijhíetés. 

— Tabiai Ítélet Dr. Sándori ügyeben. Annak 
idején B'OCiu Sorin caikBzeredai űgyeaz feljelentést 
telt Dr. Sáodori Mihály ügyvéd ellen. Sándori azt álll-
totte., hogy Szakaii Istvánt a ciendőrsegen balálra kí-
noztak. S^akali nem BzivBaélhüdesben halt meg és a 
kororvoB a halál okát megallapitott BzlvszéihŰdést, 
Bitem ügyész utaBitaaára tette. Az UgyéBg rágalmazáal 
pert Indított Sándori ellen, amelyben, mint emiekeaetea 
a hely beli törvény szék felmentő  Ítéletet hozott. Feleb-
bezés folytán  került az ügy a marosvásárhelyi táblá-
hoz, amely most Sándorit 1 hónapi fogházra  és 1000 
lej pénzbüntetésre Ítélte. 

— Közgyűlési meghívó. A csíkszeredai kaaainó 
1934 évi fel  ruár hú 18 an, határozatképtelenség esetén 
febiuár  hó 25-en dé utan 3 órakor tartja évi rendes 
közgyűlését, «melyre a tagokat ezúton 1B meghívja. 

— A székelyföldi  főtanfelügyelőieget  ap-
rllia elaejere aüit jak fel  — ha lesa ra peni. A 
minisztérium azzal a goodolattal foglalkozik,  hogy kü-
lön kerületi tanfelűgyelŐBéget  állit fel  három Bsekely 
megye számára. A Dimineaţa szerint aa uj felügyelő-
Bég élére Teodor Cnindea gimnáziumi igazgató kerülne, 
akit Lap<d*tu erdélyi minlBzter választott ki. Egyik 
erdélyi laptársunk tudósítója a tanfelügyelőség  felállí-
tására vonatkozólag beszélgetést folytatott  dr. Seni Va-
ier erdélyi tanügyi vezérfi  liigyelővel, akinek azóBzerlnti 
nyilatl ozatát Itt adjuk : Van tudomásom róla. A szekely-
fn  di tanügyi felügyelőségnek  tervét, bár meg részle-
teiben nircs dönteB, elvileg magáévá tette már a ml-
niazter'um és Igy kilátás van arra, hogy április elsejével 
csakugyan meg IB alakul az. Ami a terv megvalósu-
lása elé ezidŐBzerlnt akadályként gördül, az már nem 
elvi akadály, hanem kizáróan flnanciálla  természetű. 
M->rt egyelőre még nincs pénB rá és a felügyelőség 
fdláliltása  sokba kerül. 

— Tenyésrblka vásár Hortobágyon. A Debreeenl 
Hortobágyi Magyar Tenyészblkatolep fel  már hó 2?-én Nagy-
hortobágy vaantl állomás m llett Ktsálomzag pasztán magyar 
fajta  tenyészb'kavásárt rendez. A vásá on 61 drb. 3 éves, 
I. rendű vérfalíriss'tésre  alkalmas magya fajta  tenyészbika 
kerQl eladásra A külföld  részére történő eladás esetén s ren-
dezőség s blkák't a határig dljtaUnal szállítja, ezen kívül 
ez bad valnta áll a külföldi  vevó rendelkezésére. Az érdek-
lődőknek kívánatra bí ebb felvilágosítást  nyajt az Erdélyi 
Gazdasági Egylet Kolozsvá-, Attlli-a. 10., vagy a Dibrecen 
Hoitobágyl Tenyészbikatelep Debrecen, Hatvani at 1. 

— Kedvezmény az adóhatralekosoknak. 
A pénrUgyminiaztenu n folyó  év frbruar  hó 7-en kelt 
352112 számú rendelete értelmében a következőket 
nozzut az adózók tudomására: Mindazok aa adófizetők, 
akik fo'vó  év április hó l-ig B föld,  ház. ipari éa ke-
reskedelmi ÓB más foglalkozásból  eredő jövedelmük és 
nz összjövedelemre (globális) kivetet ez évi éa hátra-
lékos adójukat befizetik  kedvezményben réBsealllnek, 
azaz mentesek a hátralékos adók után járó kamatok, 
végrehajtási dijak, valamint a végrehajtási törvényben 
előirt 8 százalék és 10 százalékos adóemelkedéa fize-
tése alól. Dr. György, pénaűgylgazgaló. 

— Bál 1084-ben. Karnevál, farsangi  kiskáté, jelmez és 
'Stélyl divat, - a jókedvű farsangnak  szenteli fetirnárl  a) 
számát a mlndenlltt n gy népszerűségnek örvendő Tükör . 
Persze bőven akad azért egyéb érdekesnél érdekesebb közle-
mény, Cholnoky Jenő profeszor.  Hwest Sándor, Imrédy Magda 
írtak bele gazdagon Illusztrált tannlmányokat és riport kat, 
a szám Irodalmi nívóját pedig Karinthy Frigyes, Komáromi 
János, Erdé VI József,  Molnár Akos, Török Sándor, Szerb 
Antal, S höpnin Aladár biztosítják. Elbeszéléseikkel, verseik-
kel, humoreszkjeikkel bőven adják a legjobb olvasnivalót. 
Mint az eddigi számok, ez ls részletesen beszámol a színház, 
a film  legajabb eseményei*ól és most Is ICO szebbnél szebb 
fénykép  és rajz veszi fel  győztesen a versenyt a küllőid bár-
mely mag-zlnjával. A magyar középosztály számára épp eiért 
nincs szebb ajándék, mint a Tükör. A rejtvény, aakk, gra-
fologia  és a kozmetika rovat ped'g a osalád minden tagját 
•I fogja  szórakoztatni. Lapunk olvasó nak szívesen küld Uigye-
n-i mutatványszámot a Tükör kiadóhivatala (Budapest,TV.. 
Egyetsm-u. 4) 
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— Tudnivalók u SOS. által rendesett németor-
szági mesógasdaaágl tanulmányi kirándulásról Az Erdélyi 
Gasdasádl Egylet Aranként 5—10 erdélyi magyar kisgazda 
Iljat helyez el Németcrazágten kiágazd* otaládoknál abbéi 
a oé ból, hogy az e rdé ly i klagazda Ijfak  betekintést 
nyerhessenek a magas nyugati mezőgazdasági kulturába, lás-
sák azokat az eredményeket, am9lyek elérésére törekednlök 
kell és meglnmerjék az eszközöket és módokat, amelyekkel 
azokat elérik. A kirándulás IdeJ-t 6 hóoapra terjed, má-olus 
végétél október régéig. A gazdalfj'k  mint osaládt'gok dol-
goznak Németországban, étért teljes ellátásban részesülnek 
díjtalanul. Az útiköltségről azonban mindenkinek magának 
kell gonloakodnla. Az útiköltség Budapestről Németországba 
és vls«za Budapestre kereken 6000 lel, mely összeg két rész-
létben fizetendő  az EGE. titkári hivatalához éa pedig mára. 
1-én és szeptember l-én. Ebben az összegben egy kb. két hetes 
németországi körút vasúti jegye és ellátási dija ls b°nne 
foglaltatik  E körnt alkalmával a kirándulók megtekintik a 
németországi mezőgazdasági oélokat szolgáló nagyobb állami 
Intézeteket, kísérleti telepeket és mtntigazdaságoLat. A ki-
ránduló ifiak  Budapestig lehetőleg mindenkor egytttt utaznak 
III, osztályon, az útlevél megszerzéséről a kirándulok maguk 
gondoskodnak. Az útlevél Magyarország, Németország, Ausztria 
ói Csehszlovákia területére kérendő. A vízumokat kedvezmé-
nyes árak mellett rendszerint az EGE. titkári hivatala szerzi 
meg. A kirándulók bélyegmentaa ké ésben kell kérjék lel vé-
telüket legkésőbb márolna 1-lg >z EGE elnökségétől ( l̂u) 
Str. Andrei Mureian 10) A kéréshez osatoanló az Ule-ékes 
községi lelkésznek, Gazdakörnek, Hangya- vagy Hitelszövet-
kezet elnökségének ajánló levele és igazolása, hogy a folya-
modó szülei gazdálkodnak és mezőg»zdaságl Ingatlan fel-tt 
rendelkeznek odatolandó a szülők nyilatkozata, hogy a folya-
modó gyermekért erkölosl és anyagi garanolát vál alnak. A 
kérésben felsorolandó  a folyamoió  neve, vallása, születési 
éve, iskolai végzettsége, pontos olme, szülőinek neve, vallása, 
a osaládtagok száma, a a'.ülői birtok nagysága éa művelési 
ágak szerint való megoszlása. A felvett  Ifjak  rendes alsó és 
felső  ruhát, törülközőt kell vigyenek. A kiránduláson való 
részvételnél a német nyelv Ismeretének hiánya nem akadá'y, 
mart aat ott hamar elsajátíthatják. 

— Pályásat! hirdetmény. A Calkszentslmon—Pl&eţll-
de-jos postaszá'lltás bérbeadására pályázat h rdöttet k Az 
ajánlatok fo'yó  hó 28-ig a oslkszent«lrnoal postahivatalhoz 
adhatók be, ahol az érdeklődők bővebb lelvllágositást nyer-
hetnek. Az árlejtés folyó  évi február  hó 28-án tartatlk meg 
a oatkasentalmonl postab'vatalban. 

— A oslkszeredal postahivatal és "z állomás közötti 
postaszáll tás, valamint a osomagok házhoz szállítása és a 
posta«zekrényekből kiemelt leveleknak a postahivatalhoz való 
szállításának bérbeadására pályázat hirdettetik. Az ajánlatok 
folyó  hó 2S-lg a oatksze'edal postahivatalhoz adhatók be, hol 
az érdeklődők bővebb felvilágosítást  nyerhetnek Az árlejtés 
folyó  évi február  hó 28-án d. u. 5 ó-akor tartatlk meg a osik-
•zeredal postahivatalban. 

— Tudományos alapon, népies modorban trott olosó 
gazdasági ss.kkőny-ek Az EGE. I-odalml és Könyvkl-dó 
vállalati Szakosztályában 62 tudományos alapon, néples modor-
ban írott gazdasági szakkönyv jelent meg, kisgazdák papok, 
tanítók és gaadakörl könyvtá-ak részére. Az é-dekiődőknek a 
könyvek árjegyzékét díjtalanul küldi meg az EGE. titkári 
hivatala Kolozsvár. Attila u. 10. 

— A helybali tisztikar álarooa balja. A 
csíkszeredai tisztikar február  hó 24 én a közbirtokos-
ság nagytermében álarcos-bált rendes, amelyre lapunk 
utján is tisztelettel megbivja városunk közönségét. 

— Törvényszéki hírek. Suciu Áron az emlé 
kezetes székelyföldi  bandita Ügyét tárgyalta a helybeli 
törvényszék. Suciu Udvarhelymegyében több útonállási 
követett el B csikmrgyei munkásságának Is tok áldo-
zata van. A helyi törvényszék most összevonva az 
összes bünt»téseit. Suciu Áront 11 évi börtönre Ítélte. 
— Colci-r Todor békásl lakÓBt lopásért 6 hónapi fog-
házra és 3 évi hivatalvesztésre Ítélték. — Tataras To-
dor békásl lakóst, aki Mucenic ToJortól egy köpü mé-
het lopott, a törvényszék 1 hónapi börtönre Ítélte. — 
Bartoa Víimoa tölgyesi lakóst lopásért 2 évre Ítélték. 
— Bereczkl JSzBefet,  aki B vármegye területén több 
templomot kifosztott.  3 évi fogházra  Ítélte a törvény-
szék. — Február hó 13 án volt tárgya ása Pál Pongrác, 
Bajcsl Jinos ulvarhelyi éa Bucur Oyörgv helybeli lakó-
soknak, akik a mult évben betörtek Takács Lajos éa 
Fiacher Bándor lakásaiba. A tárgyalást március hó 2 ra 
elnapolták. Addigra helyszint szemlét, uj tanuk beldé-
zését és Pál Pongrác elmabell állapotának megvizsgá-
láaát rendelték el. 

— A döntött fa  agyonvágta as ökröket. 
Nagy György gyimesbükkl gazda fat  döntött. A nagy 
szél elcsavarta a zuhanó fa  iráryát. A hatalmas fa 
ráesett a gazda két ökrére, amelyeket agyonvágott. 
Mindkét állat a helyszínen kÍBzeu?odett. 

— Halálos aaerenoaétlenaég Kuncz Józsi f 
gyimesbükkl gépészt, a bálványospataki fürész  kezelő-
jét a gép elkBpta éa halálra zuata. 

— Önvédelemből gyilkolt. N*g> JánoB 24 éves 
ciatÓBzegi legény február  hó 11-én este önvéd l. mből 
leszúrta Iicze Ignác legénytáraát, aki féltékenységében 
kitámadta. Nagy János a kényBzer helyzetben elköve-
tett gyilkosság után azonnal jelentkezett. 

— Könyvesbódé a madefalvi  állomáson. 
Az .Astra" elhatározta, hogy a madéfalvi  állomáson 
könyves klosakot állit fel,  román irodalmi termékek 
terjeaatéaére. 

— Hl fáj  a Cuvantulnak A Cuvântul cimü 
bukaresti újságban egy köteményt o'vafunk  Nagy sé-
relem esett. Fáj, hogy a csíki nyugdíjasok a hátralé-
kaikat bonban már megkapták, de a nagy ku'tur szol-
gálatokat teljesítő csíki tanítók két és fél  millió lejea 
hátralékukat még nem. Csak ugy megemlítjük a gyűlölet 
alapián és intelligenciáján mozgó hang kedvéért a sé-
relemnek ezt a feltálalását.  A csíki tanító urnák nem 
az fáj,  hogy ő mág n»m kapott bont, hanem aa, hogy 
B máalk nyomorult polgártársa, a hozzá hasonlóan 
foaztos  csíki nyugdlJaB az miért kapott. Fáj azt látni, 
bogy mennyi gyűlölet azorulhBt bele egy kulturálatlan' 
tanítói koponyába éa aaivbe. Fáj azt tudni, bogy ez 
gyermeket fog  nevelni Ilyen lelkülettel, tm ly nem 
kép<iB meglátni, hogy a csíki nvugdljaa baja és aa 6 
munkájárt Járó bon egyformán  jogos követelés. 

— Ttta. Fobruár hó 14 én éjjel meggyu't Tankó 
Károly gylmeaköaéplokl csángó csűre éa földig  égett 
A kár 60 eaer lej. 

— ViiBgalat a tanfelügyelőaégen.  Február 
hó 14 én a csíkmegytl tanfelügyelŐBégen  vizsgálatot 
tartott Stan Constantin közoktatásügyi vezéifelügyeló. 
aki négy calkl tanfelügyelővel  1b hoBFzaa tanic?kozá-
sokat folytatott  az Iskolaügyek menetére. Kíváncsian 
várjuk a megbeszélések látható eredményeit. 

— Halaloaaa. Bientmik'ósfalvi  Pali L íjosná szül. 
B»nedak Veronika, életének 60 Ik, bo'dog házasaágá-
nak 31 Ik évében, Tekerópatakon, fetruár  hó 12 én 
bo'Bzas éa au'yos betegség után elhalt. Fö'dl marad-
ványalt február  hó 15-én délelőtt 10 órakor a tek erő-
pataki rom. kath. temetőbe helyezték örök pihenőre 

— A Saekelység u j aiama. A IV -lk évfolya-
mába lépő honismertető lap a mult évi tartalom jegy-
zékével méltóan regisztrálja a lap nagy fontosságát. 
Minden sora megmentett adat aa Orbán Balázs n«gy 
munkájának a kiegészítésére. Az első számban kevésbé 
Nmnrt — nálunk — világhírű CBlktsploczai X ntus 
JinoBról Bzól (arcképpV) Ferenci dr. a Székel>fö<d 
állati ritkaságait sorolja fel.  Az Attila kérdés ujabb 
szenzációi kerülnek ismertetésre a nagy hódító e'ődünk 
1500 évea uralkodási jubileuma alkalmából. Sziládv 
Zo tán dr. a klválló kutató ada<o'~at kér a bivaly elter-
jedéséről a aaékeUföidi  vonatkozásairól. Ezen kivűl Fok 
apró adat azámol be a Biékelyföld  éa nagyjainak éle-
téből. Pártoljuk ezt a maga nemében hézagpótló la-
punkat. Az Odorhelen megjelenő lap évi e'őflzetésn  100 
L<*l (tanügvleknek, lelkészeknek, nyugdíjasoknak 60 L»i) 

— Elveszett  két  darab  Bíró  József  és Biró 
Ilona  névre kiállított  betegsegélyző  tagsági  kőny  v 
Kérjük  a megtalálót  juttassa  vissza tulajdonosainak. 
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ROMÂNIA. 
Ministerul Instrucţiunci 

Gimnaziul de Băieţi .Petru Rareş" 
Mercurea-Ciucului. 

Convocare. 
Dnii membri ai Comitetului şcolar al Gimnaziului 

• Petru Rareş" din Mercurea-Ciucului suni convocaţi în 
adunare generală pentru ziua de 25 Februarie 1934, 
ora 5 p. m., in localul şcoalei. 

La ordinea zilei votarea bugetului. In cazul când 
adunarea nu va fi  in număr sc va (ine în ziua de 
4 Martie 1934 cu orice număr de membri prezenţi. 

Mercurea-Ciucului, la 16 Februarie 1934. 
Director, Splru Tudor. Secretar, Iordan Marin 

Regatul România. 
Primăria Oraşului Mcrcurea-Ciuc. 

No. 3075-1933. cons. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţă generală, că în ziua de 

5 Martie 1934 ora 10 a. m.. în sala de şedinţă a 
Primăriei oraşului Mcrcurca-Ciuc se va ţine licitaţiune 
publică prin oferte  inchi>ă şi sigilată pentru darea în 
chirie a edificiului  (poştal) proprietatea primăriei, situat 
în Strada Regele Ferdinánd, pe timp de 3 ani, socotit 
dela 1 Maiu 1934. 

Condiţiunile de închiriere sunt stabilite de Consi-
liul comunal şi se pot vedea în orele oficiale  la secţia adm. 

Preţul strigării (chiria anuală minimală i este fixată 
în suma de Lei 70 000 sub care nu se va adjudeca 
această licitaţie 

Concurenţii odată cu ofertă  vor depune garanţia 
de 6°/o socotit la valoarea ofertei. 

Licitaţia se va ţine în conformilale  cu dispoziţi-
unilc legii contabilităţii publice. 

Mercurca Ciuc, la 12 Februarie 1934, 
Vlclor Faroga m. p., Beniamín Tőke m. p., 

primar. secretar general. 

• , 

Eg 
Állami osztálysorsjáték. 

y m i l l i ó t n y e r t 
a IV. osztálynál a 
15228 sz. sorsjegy. 

Ismételten bebizoryo:odo-t. hogy a legazt r^ccsé-
sebb, a Csík—Msrosterdu főárusltáfi  ircda. 

M <aodszor je.n ki C*ik és Marostordáhnn az 1 mií'ló 
főnyeremény.  A mult játéknál a 20981 számú 

s o r s j a g y nyerte az 1 millió főnyereményt. 

Y. osztály húzása kezdődik: 1934 feliroár  hó 22-én. 
Siessen mindenki sorsjegyét megújítani, mert aki 
sorsjegyét húzás előtt 1 nappnl ki nem fuett, 

nem tarthat Igényt nyereméiyre. 
OsztályBorsjegyek Osiki Intézósége 

Smilovits Márton 
Merourea-Ciuo, I. C Bratianu-uoca 118. sa. 
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Adóbonok b*"nilyenmennyiseg-
ben megvétetnek. Cím 

meg udhitó a kiadóhivatalban. 4-10 

Kiadó lakás A Bulevardul Rigele Ferdinánd 
uccában egy 4 szoba éa 1 konyhából 

álló lakáa november hó 1-től kiadó. Tudakozódni 
lehet a kiadóhivatalban. io— 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

s e l r s s U i a í U i t c t t ( i t k k t l 
b e a s e r e s h e t ó k : 

Nagy Q Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett réazletlietésre le. 

7 -

Kereaek megvételre egy polgári házat, 
3 szoba konyhával. — L het Zsögöd, 
Tap'oc?a, vagy Várdotfalván  is. — Cím a 
kiadóhivatalban. 

X * 
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3 MODELL KALAPOK £ 

S t i a n a p o n k é n t n j f o r m á k  o l o s ó 
á r b a » , n a * « - t e l c l 3 3 . t l a . e t 6 l c 

VENCZEL TANÁRNÉNÁL 
J j | Ugyanott kéaaülnek mlndea-

nemű női kalapok elsőrendű 
K I anyag hozzaadaiával. Kalapek 

Italakltiaa a legrövidebb Idő alatt, 
w Calksaereda, I. C. Bratlann (Oimsá-
^ iiam)-uooa IU. ai., a Sörháa közelébe*. 
• X D a o o c x x x a o r x x x x x x x x i 
Széna kisebb-nagyobb mennyiségben 

maziánkint 50 leiért, rendes szene -
ren kint 460 leiert eladó. Nagy meny-
nyiseg.vetelénel mag árengedmenyt 

I adok. Özv. Nagy Sándorne,ügyvedne. 

ST I <1 ¥ II & B 
Értesítem Csíkszereda és 
vidéke lakósBágát, hogy 
elvál lalok, m 1 n d e n n e m ü 

villanyfelszerelési munkákat, 
úgymint: 

Q x r o s i a S s a e s e l e t e i a t®» , 
vliiftayeseage»  és v£sv®s©téke 
a&eieiéaeket éa |aT£táa«kat» 
a legjutanjoiabb árak és 
teljea felelősség  mellett. — 
Szlvea pártfogást  kérve, ma-
radok kiváló tisztelettel: 

Micítsch Walter, Csíkszereda 
Strada Prinolpele Carol 66., 

8—10 vagy a „Corso" fodrásiatban. I 

i 
i 
• 

I 
i 
• 

I 
p l o f l n  l i á r r Csíkszereda v á r o s m a a o naz központján, mely áll 

három üzlethelyiség és három szoba 
konyhabol. Cim a kiadóhivatalban. 

ÉRTESÍTÉS. 
Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy a 

„Hargita' -fele vas- és rézöntődét 
i i z a m b s l3.oztt3.lE, 

ahol gyártunk: mindenféle  gópalkatrésaeke', ugy éro-
ból, m'nt reaból, valamint kereskedelmi öntvényt, 
úgymint: rostély, üst, platnl, tüshely keretek, fóaó 
él melegítő kalyhákat (a szentkereszlbányat méret sze-
rint), elsőrendű anyagból, garanola mellett, 10— 15'/,-al 
olosóbban, mint bármelyik hasonló gyár, srállltás ten-

gelyen, vagy vasúton, ahol 4ö°/o kedvezmény van. 
KérjUk a nagyérdemű közönség szíves pártfogását. 

Teljes tisztelettel: 4-4 
NYEGRE J. és ZOLTÁN, M. CIUO. 

Strada Capit. Vuioviol 63. 

Kisajátítási Agrár kötvényeket veszek 
Vákár köayvkereskedes. 

Hirdetmény. 
Misentea—CsikmiDdszent község elöljáró-

sága haszonbérbe adja a községi vad&szati 
jogát 1934 évi február  hó 27 én d. u 3 
orakor a községházánál tartandó nyilvánoa 
árverésen. 

Primarla. 
IfMMMI  VÉfeAf  l i 




