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3. Jéjui hirmai eleséaa. III, VII. a IX. állomás. 
Az élet u ja mindig nehéz, tövises, még ha 

nem cipsi terhet az ember magával. Az elitél-
tet nem szokták kényelmes helyeken meghor 
dozni, hanem a legnehezebb útvonalon vezetik 
el, hogy pellengére állítsák Szenvedjen a jár-
kalá^sal is. J;zmt a Kálvárián feszítették  ke-
resztre. N.tgy emelkedő, u ja köves. C.-upa 
szórakozásból felsétálni  oda, kifárasztó,  hát meg 
keieazttel terhelten s durva (ltlrgebkel biztatva. 
A szörnyű ostorozás eigyöngitetle testét, el 
lehet képzelni, hogy mennyire kimerült. M-'gis 
menésre, kpreszt hordozásra kényszerítik a ke-
gyetlen hóhérok. Nem lehet csodálkozni, ha az 
első kiütköző kőben megbotlik és elesik. A 
hosszú felvezető  u on háromszor rogy a földre. 
M ndfgyiknél  még jobban megüti magát, egé-
szen össze örődik. Valóságos vértonál jelzi, 
merre halad el. Nem tréfa  dolog ez. A legke-
ményebb Bzivet is inegkellene lágyítson e szo 
moru látvány: az Iiten fia  a föld  porába bu'va, 
megrugdalva, megcsúfolva. 

A ma embere í j megindul az ö utján. Ö 
választotta, a legjobbnak találta. Szépnek ké-
nyelmesnek, szélesnek látta, hát akkor miért 
nem ha'ad rajta vigan? Miért hal unk mindun-
talan kifakadáeokal:  nehéz, elviselhetetlen a? 
élet, nem bírom tovább. Miért ninc3 megelé 
gedve a maga választotta 6orsával? Azért, mert 
maga választotta s n«>m nézte jól meg. • ké-
nyelmes u'ou is nem háromszor, de harmioc-
háromszor is elvágódik. Az isteni gondviselés* 
kifürkészhetetlen  bő cseségc meg az aszfalton, 
a parketton is felállította  t<tkos kövét, melj 
n'buktatja a gőgös embert. Természet* sen 671 
e'rejte'to szemök e'ől. A földi  élet tohsspír 
lehet paradicsom. Işten nem jöhet ellenkezésbe 
önmagával. D) nem is eng'di, hogy dolgába 
beleszóljanak emberi halandók. A kő, az e bu 
kás figyelmezte  d jel: vigyázz, mert van Isten. 
E?yb«n ez az ő nagy jósága is, mert sokan az 
elesés fájdalmaira  feleszmélnek  s megtérnek. 
Úgyis elesik az ember, akkor sokkal jobb Jézus 
u'jin elesni, mint a világ országútján. 

követő 6 hónap leteltével veszi krzdetét (99 és 100. 
§§ -ok.) 

A hagyatéki illeték vagy a bírság klvetéBe ellen 
a hatarorat knziéeé'ól számítandó 20 n?pon belől a 
p nzügyigazgatóságnál felebbezéssel  lehet elni. A feleb-
bezési bizottság döntése ellen törvénysértés eBetén 
<>zlntén 20 nnpon belől panaBznxk (r< curf)  van helye, 
m»iy szintén a pénzügyigazgatÓBágnál nyújtandó be. 
(61., 62. §§ ok.) 

A Migyar Párt csikBzeredtl irodája a hagyatékok 
beval áaehozRiükeégxeutmutatásokatbárkinek m^sadja. 

Fontos tudnivalók 
a hagyaték bejelenteseról. 

Pil Gábor orsz. képviselő  az alábbiak  közlé-
sét kéri: 

Számos községből tömegesen panaszolják, bogy a 
pénzügyi hatóságok a hagyatékok után nemcsak illeté-
ket, hanem súlyos b'r-iágokat ia vetnek ki az örökö-
HÖtr1). mely bírság legtöbb esetben a hagyatéki illeték 
összegével egyenlő. B bírságolások elkerülése céljából 
ismételten a következőkre bivom fel  az érdekeltek 
figyt-lmét: 

Az 1927 évi májú* hó 1-én életbelépett bélyeg-
törvény értelmében valamely örökhagyó elhalálozásától 
Bzámitoit 6 hónapon belül az örökösök a pénzügylgaz-
gatóaághoz, vagy a ptrcptlákhoz kötelesek Írásban 
beva'láít benyújtani aa örökhagyó után maradt vagyon-
ról. annak értékéről, az örökhagyó elhalálozási idejé-
ről és az örökösöket megillető hányadrészről. A beval-
1 isnak tartalmaznia kell az örökösök nevét, torát, az 
örö^higyóboz való rokosBágl fokát,  az örökösök laká-
sát, a hagyaték terheit ÓB azok Igazolására szolgáló 
adatokat. A tir vény szerint azok as örökösök, kik Írni 
nem tudnak, vagy a bevalláet nem <udják kitölteni, a 
f  nt m°gje'ölt pénzügyi hatóságoknál a bejelentést 
szóbelileg ls megtehetik. Bármelyik esetben a bevallás-
ról a pénzügyi hatóság iktatói számmal ellátott elismer-
vényt köteles adni (59. | ) 

Mindazon örökösök, kik eaen bevallást a fenti 
határidő alatt elmulasztják, de ezen határidőn belül 
birtokba veszik BZ örökségi részt, olyan bírsággal ro 
vatnak meg, mely a kivetendő hagyatéki Illeték felé-
nek megfelel  a a melv 500 lelnél kevesebb Bcmml 
esetre sem lehet (76 §) 

A kincstárnak bírság kivetésére éa behajtására 
való joga 5 év alatt elévül, mely 5 év a halálozást 

1934 1934 
március bó 5-én (hétfőn) 

este 8 órakor; 
március hó 6 an (kedden) 

délután 5 órakor; és 
március hó 9 én (péntekeD) 

d. u 5 orai kezdettel 
Csíkszeredában, a „Vigadó" 

nagytermeben 

Dr. Hirsch Hugóné 
recdűze^ébín ezinre kerül: 

PROMETHEUS 
Eftimlu  Viktor 

örökszép drámai alkotása. 
A nagy érdeklődésre tekintettel je-
gyekről jó előre gondoskodni kell 

a Vákár könyvkereskedésben. 

Az ütratizmos (MnyelvüseiD és a népiskola. 
Alább megint közlünk így szemelvényt 

Ohibn OnlBifor,  a kolozs irt egyetem pedagógus 
tanára „A modern utrakizmnB" o. ném t ny Íven 
IQlO ten m'gjelent müvének gon lolatmenetéből. 
Ez a könyv a pedagógus és kaitarhlstorlkns okos 
megállap-tásalval tan t meg arra, mképpen kel' 
vélekednie a magyarságnak ls az Iskoláira kény 
gzerltett kétnye>vUségről. A szerző méiyre 
ható, vitathatatlan érvekkel támogatja öntudatnn 
kat éa Isko á'nkbao anyanyelvünk jogainak véilel 
mére Irányaló törekvéseinket, 

(Utraklzmnst átvitt értelemben mi a 
kétnyelvűségre szokás alkalmazni. Utrakls-
táknak nevezték a 15 Kzázadban azokat a huszi-
tákat, »k>kn>>k a bázeli asinat megengedte, hogy 
két szín alatt — snb ntraqae speole — áldozhattak. 
Innen ered az atrak'zmns). 

A kétnyelvűség a népUko ában a lehető leg-
nagyobb képtelenség. Hogyan 1b tanu'ja meg az ember 
az anyanyelvét? A gyermek as anyanyelvét egyálta-
lában nem tanu'ja, hanem átéli. Nem tanulja a szava-
kat és a neveket, hanem megismeri a do gokat b a 
dolgoknak ez a megismerése a nevüket is emlékeze-
tébe vési. Az idegen nyelvű tanulásnál éppen az ellen-
kezőleg történik. A gyermek már ismeri a fogalmakat 
s meg kell tanulnia idegen nevüket. Bz értelmetlen 
azótanulás, mely a gyermek gondolkozásában a legna-
gyobb zavarokat szokta előidézni. 

A gyermekszoba és az Ukola között különben 
sine? átmenet. A gyermek fesztelen  szellemének az 
Iskola a maga megkötöttségével testileg és lelkileg 
nagy problémát jelent. Bzt a klnoB helyzetet még fo-
kozza az idegen nyelv, «mely teljesen az emlékezetet 
terheli meg ÉB semmi érdeklődést a gyermekben nem 
ébreszt. A gyermek tudvalevőleg beszédes, fecBrgő,  de 
ha az iskola küszöbét átlépi, a beazédesBfge,  bensejé-
nek az őszinte kitárolása, megszűnik, bezárul. Az Ide-
gen nyelv még jobbBn elhallgattatja s a lelki élet foly-
tonosságát megraakitja. 

A kétnyelvűség hlvel ann) ira mennek, hogy nem 
ls a 6-ik, hanem as óvodában a 3-ik életévvel szeret-
nék kezdeni az idegen nyelv tanítását, azt mondva 
hogy minél kisebb a gyermek, annál könnyebben Bf-já 
tltja el az idegen nyelvet. Az óvodában játszik a gyer-
mek b ennek a játéknak nsgy nevelő értéke van. Már 
most ha a játékot a nyelvtanu'ás eszközévé tesszük, 
akkor a játék elveszti nevelő értékét z megkeserítjük 
vele a gyermek életét a legártatlanabb éveiben. Azon 

kivttl BZ ismeretszerzés és a nyelvtanulás annyira össze-
zavarodik, bogy tiszta foga'makra  nem képes szert 
tenni. A játéknak esztétikai értéke is van, de jöhet-e 
ez egyáltalán tekintetbe, amikor a figyelmet  az idegen 
szavakra kell ÖBBzepontohitani. Ugyan ez áll az énekre 
Ib. Lehet-e megkívánni a gyermektől, bogy Bzivéből 
énekeljen, ha szivében cem érzi át azt, amit énekel s 
hogyan érezze át, am'kor nem is érti, amit énekel. 
Ity üres formaBág  és kényszer lesz a játék és az ének 
s mindkettő elveszti nevelő értékét. Mennyi olyan ener-
gia pocsékolódik Igy el, amelyet b valódi művelődés 
előxo ditására lehetne forditsni. 

De nemcsak a gyermekre haszontalan az a fárad-
ság, amelyet az idegen nyelv tanulására kell pBzaro'-
nia, hanem a tanítónak ia legyőzhetetlen nehézségeket 
okoz. A azó Bzoroa értelmében megrövidíti a tanító 
életét a ráfordított  hiábavaló fáradság.  Vannak aztán 
nagyon buzgó emberek, akik mindent megtesznek az 
eredmény érdekében. Megtiltják a gyermekeknek, bogy 
az iskolában és Iskolán kivül anyanyelvükön beszél-
jenek, az állam pedig törvényeket hoz, hogy a tovább-
képző oktatás CBak az állam nyelvén történhessék s 
népkönyvtárakat állit föl,  amelyekben caak idegen 
nyelvű könyvek fordu'nak  e'ő 

El lehet képzelni az eredményt a kétnyelvű isko-
lában, ahol a gyermeknek kétféle  olvasást B kétféle 
helyesírást kell egyrzerre tanu'nia. Természetesen 
agylket s»m sajátíthatja el s ez a hiba, amely egyéb 
psz'cbológiai hiányosságokban Is megnyilvánul, az egésa 
áloten végigkíséri a kétnvelvüen nevelődött embert. 
Eő'znr ia az érzelmi világát gyengíti meg, mert a 
tanítás középpontjába a n« mzetl tárgyakat teBzi csupán 
*?zal a céllal, hogv az idegen elemeket elnemzetlenitse. 
A történelem az illető állam története, nem pedig aa 
il'ető tanu'ó népének története. Ugyanez az elv érvé-
nyesül a földrajz  tanításában is. Általában mindenütt 
a nemzeti szempont az irányadó. Az iBkola a tanfel-
ügvelőnek és a vizagál átoknak dolpozlk. Minden as 
lakoiáért B nem az életért történik. DiBcimns scholae, 
aed non vitae. 

Ezek a szempontok a kétnyelvű iskolában maguk 
után vonják azt a pedsgógllag teljesen értéktelen el-
járást, amely a gyermekeket a könyvnélküll tanulásra, 

magolásra szorítja. Az Idegen nyelv uralkodik min-
denen B ez nem eszköz, hanem a tanítás középpontjá-
ban álló c4l. Ha tudjuk azt, hogy egy idagen nyelv 
idegen szavát tízszer o'y nehéz megtanulni, mint anya-
nyelvünk egy Ismeretlen szavát, el lehet képzelni, hogy 
az milyen fárad-ágot  okoz a gyermeknek. A kél nyelvű-
ség a népisko'ában B szellem megterhelése, BB egész-
ség legmtyobh ellenFége. 

Kö'li: Dr. Vásárhelyt Lajos (.Erdélyi Iskola"). 

Ujabb csendör-kegyetienkedések. 
Ezelőtt két héttel beszámoltunk a csikszentgyörgyl 

esendő őmön elkövetett borzalmas Fmberkinzáaröl. 
Sítojks L*jos 8 gyermekes caaládspát a csendőrök 
mezítelen lábakkal tddig vezetgették 30 fokos  hideg-
ben az őrs udvarán, hogy lefagyott  mind a két lába. 
A Bzorencaétlen ember a helybeli közkórházban fek-
szik. T*lán lábalt Ib elveszíti. 

M>>g jó formán  el sem felejthette  a közvélemény 
ezt az irgalmatlan kegyetlenséget, már ujabbról gon-
doskodott a cslkszentmártonl csendőrőrs. 

A Ciikszentgyörgy határába tartozó .EgerSBeg 
pataka" nevű területről február  9-én a ceikazentmár-
tonl csecdőrőrBre kisérték Tankó Imre (pí)i) és Virág 
Károly gazdálkodókat. E óbbit erdőrongáláB, utóbbit 
fegyverrejtegetéB  gyanúja miatt. M nt tanút Idézték meg 
Tankó Imrét (kicsi) is. 

F*biu4r hó 10-én a letartóztatott egyénekkel fát 
vágattak estig. Este Tankó Imrét (pili) a pincébe. Vi-
rág Károlyt a padlásra fcurcolták.  Mindkettőt rákötöz-
ték 1 1 padra. Lehúzták a rubájnkat és botokkal olyan 
Bulyosan összeverték a hátsó részüket, amit betűvel 
érzékeltetni sem lehet. A szerencsétlen embereknek a 
huBuk klszakadozott az ütéstől. 

As ütlegelt emberek orditását végig hallgatta a 
konyhába zárt Tankó Imre (klcBi), de tann srra Szőcs 
Dávid, akinek másnap megmutatta Tankó Imre (pllt) 
aa elszenvedett sérüléseit. A sérüléseket orvosi bizo-
nyítvány IB Igazolja. — A botozásokat az őrsön két 
csendőr követte el, kik közül BZ egyiknek a bal füle 
mellett daganat van. 

A cslkszentmártonl caendórőreön elkövetett leg-
újabb caendőrbtu'álitáBt, Dr. Pál Gábor képviselő, a 
Magyar Párt csíki tagozatának elnöke azonnal Írásban 
jelentette a csíkszeredai cBendőrssárny-parBtcFnokaágá-
nak. A beadvány befejező  része a következőképpen 
hangzik: A bűnügyi nyomozásnak botosáesal való le-
folytatása  oly vérláaltó jogtalanságot képez, melyet a 
parancsnokság nem hagyhat méltó megtorlás nélkül. 
Szörnyűség, bogy családapákat caendőrlegények mez-
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telenre vetkőztetve éa összekötözve botoznak meg éB 
bogy ezek a visszaélések éveken át annyiszor meg-
ismétlődhetnek. A parancanokaág véget vethet ezek-
nek, ha erélyea vizsgálattal megállapítja a vlaaaaélé-
aeket éB gondoskodik arról, hogy megkapják a meg-
felelő  büntetéat azok, akik a visszaéléseket elkövették. 
Kérem a fegyelmi  eljáráa lefolytatásán  kívül a hivatali 
hatalommal való vlsazaéléB I Bncselekménye miatt a 
bűnvádi eljárás folyamatba  tételét la éa e célból az 
Iratoknak a büntető bírósághoz való áttételét ls*. 

A csendőrőrsökön egyre féktelenebb  bsaáal odá-
sok történnek, aminek magyarázata abban var, hogy 
az elkövetett Bzörnyüségekre aoha nem következik 
méltó megtorláB Kérjük a parancsnokságot erélyes 
büntetéssel egyszer veaaen véget ennek az alantBS 
közegei által minden kulturlelkületet megbotránkoztató 
a végeredményben a csendőrség jónevét veszélyeztető 
azörnyüaég sorozatnak. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Albert  belga király  tragikus  szerencsétlen-

sége. Február hó 18 án megdöbbentő katasztrófa  híre 
futott  Baét a világon. Albert belga király febiuár  17-én 
turlata kirándulásra m9nt, ahol Bzakadékba zuh«nt éa 
szörnyet halt. A király egyedül indult a hegyek közé 
s igy a szerencsétlenség pillanatában Benkl nem volt 
környezetében. A kutató expedcló már caak a király 
ösaaezusódott holttestére talált rá. — Albert belga 
király 59 évea volt. Egyike a legszimpatikusabb ural-
kodóknak. A háború alatt egész legenda fonódott  sze-
mélye körül. A nép bálványozásig szerette. A katona 
királynak neveate. mivel háború alatt mindig együtt 
volt katonáival. Gyakraa látták az első vonalakban. 
Albert király közeli rokonaágban vo't a román királyi 
családdal ls. Halálával a román hadseregben ia hiva-
talos gyászt rendeltek el. A temetése idején február 
hó 22 én azflneteltek  aa öasz98 hivatalok, lakolák 
Roaánia egész területén. 

4 kormány  vetőmagot  szerez be. Az őazi rossz 
időjárás miatt országszerte rosszak a vet étek, 600 ezer 
hektárral kevesebb föld  van bevetve. A kormány ezt 
a hiányt a tavsBzi vetések alkalmával akarja pótolni 
Most a kormány bizottságot küldött ki Magvarországra 
és Jugoszláviába tuVorics éa vetőmag váaárlása végeit. 

Lejár a gyufaszerződés  Márciusban lejár a 
gyufa  szerződés. Valószínűleg a szerződéit megújítják 
a Kreuger-féle  svéd gyufatröazttel. 

Elkészültek  az uj adótörvény  javaslatok.  A 
pénzügyminiszter már elkészült az uj edójavxslatok 
nagy részével. Azok rövidesen a törvényhozó házak 
elé kerülnek. — A Javaslatok Igyekeznek CBÖktentenl 
az adókat bár végeredményben azok nem sok eséBt 
mu stnak. A tervezet  érdekes  intézkedést  tartalmaz 
arra vonatkozóan,  bogy az 1934—3$ évre csak 
akkor  lesznek  úrból megállapítva  az egyes adó-
nemek, ba az adózó  vagy a kincstár  a mult  évre 
megállapított  adóknak  az 1934 —35 évre való ér-
vényben tartása  ellen felebbezést  ad  be. 

Felemelik  a rokkantak  illetményét.  A kormány 
az uj költségvetésbe 45 millió lejt állit be a 80-1C0 
százalékos hadirokkantak illetményeinek emelésére. 

A konverziós  tőrvény  megszavazására csak 
húsvét előtt kerül sor. Mindinkább valószínűnek látszik, 
hogy a városi adÓBBágok konveralója nem leBB tulaá-
goaan széleskörű 

Tovább  bonyolódik  a Stavisky  igy. Francia-
országban az utóbbi időben világraszóló bankcBaláFok 
törtéstak, amelyek a francia  klatőkések tön:egét káro-
Bltották meg. A csalások élén egy Stavisky nevű egyén 
állott, ds szerepelt abban több közéleti nagyság is. A 
francia  közvélemény erőteljes megmozdulásokban kö-
vetelte a vizsgálat lefolytatását  a a bünÖBÖk megálla-
pítását. Stavisky a fő  vádlott még letartóatatáaa előtt 
főbe  lőtte magát Most legújabban meggyilkolták Pária 
mellett Prince Albert törvényszéki bírót, a Stavisky 
ügy egvlk legalaposabb Ismerőjét. A gyilkosság külö-
nösen Párisban óriási szenzációt kelt, de megdöbbenést 
okoz a vilá? közvéleményében is. 

A kivégzett  Wallisob  Kálmán  lugosi  kőmives 
mas volt.  Aa Ausztriában lezajlott véreB események-
kel kapcsolatosan kötéláltali halálra ítélték Wslllsch 
Kálmán szociálisa vezárt. A kivégzett WillÍBch lugosi 
származású, kőmivea inas volt, akit tehetaége éa kitűnő 
szervező k'peaségn a szocialista mozgalom legképzet-
tebb vezérévé emelt. 

Prometheus. 
A „Prometheus" előkészítése nagyban 

folyik.  A rendezőség ez uton is kéri a közön 
séget, hogy jegyigényét a Vákár könyvkeres-
kedésben jó előre jelentse be, mert előrelát-
hatólag a jegyek már elővételben kelnek el 
s az előadások napjain kevés kilátás lesz arra, 
hogy a jegypénztárnál kaphatók legyenek. 
Különösen  szól  ez a vidékieknek,  nehogy 
megtörténjen  az, hogy bejöjjenek  és  a pénz-
tárnál  már nem fognak  jegyet  kapni. Annak 
idején minden község lelkészi hivatala meg 
kapta a bizottság kérését, hogy a résztvevők 
jegyigényét február  hó 26 ig jelentsék be, hogy 
a megfelelő  jegyeket fenntarthassa.  Okulva 
a mult szomorú tapasztalatain, BZ intézőbizott-
ság ugy rendelkezett, hogy minden előadásra 
más jelzéBŰ jegyek legyenek árusítva, hogy 
ezáltal megakadályozza a lefoglalt  helyek jog-
talan elfoglalását. 

A próbák lázasan folynak  s a tragédia 
Bziopadi kiállítása a nagy városok színvonalán 
fog  állani. A rendezőség nem kiméi fáradságot, 
hogy a színdarab minden legkéryesebb igényt 
is felülmúló  keretek között kerü'jön a közön-
ség elé. 

Csuz és köszvény 
bántalmak gyógyításánál jó tea hasmálata fontoi  gyógy-
tényező I Tapaszta'atl tény, bogy a hisooló teakeverékfk  között 
Prof.  Dr. Péter oras és kösavény elleni teája « legjobb. 
Ezen tüneményes ha'ásu teakfilönlegesaig  ba-znilata feles-
leees.é teszi a drága fürdőhelyek  és knrák h-aználatát. Ezen 
teától a osnz és köasvényben szenvedő otthonában oloaón 

éa kényelmesen megi'abadul bajától. 
Ezen tények Igazolására Itt közöljük a következő hitelesített 
ny latkozatot: „Jimbollr, 1927 évi febrnár  hó 25. Izületi esőz éa 
kOszvény bántalmakban szenvedek 1913 óta. végig )á-tam az 
Osfzes  gyógyfürdőket,  n m : Pöstyén. Lnkáoslürdd. Vízakna, 
Boz'áa és Velencze fürdőhelyeket  Ulndez nem használt s erre 
3 hónapon keresztül haaanáltam a Prof.  Dr. Páter oaus és 
kössv*ny elleni tlfcját  és ettől a kSszvényokozta daganatok 
éa osazokozta njjizületl osomók elmultak. Szyeskeljenek fel-
világosítani aa ebben szenvedőket, hogy 8—14 napos teahasz-
nálat nem hos gyógyulást, különOsen, ha évek óta szenvednek 

e bajban. -- P. B kereskedő". 
Prof.  Dr. Páter cauz ét kOsivény elleni teija 

a megyessékhe'yek legtöbb gyógyszertárában és drogé-
riájában azonnal kapható, ahol nem lenne ott a gyogysaereas 
kifeji  zett kívánságra, as eredeti csomagolása teit néhány 
napon belül beszerel. Minden eredeti osomagon a feltaláló 
törvényileg védett fér  yképe és aláírása látható Leveleső-lap 
utján a tea „Csillag- gyógyszertár, firaasó.  Hosazn-ooa» 5 II 

alatti lerakat'él readelhető. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Aa Ifjúsági  lelkigyakorlatok. Az ifjúsági 

lelkigyakorlatokat február  28 tél március 4-ig tariják 
meg. A csíkszeredai róm. kath gimnáziumban a lelki-
gyakorlatok vezetésére Adorján Károly s. fótanfel-
ügyeló kapott megblsást. 

— Papsientelés A gyúl;.fehérvári  papnövelde 
V. évfolyamának  növerdekeí március hó 17 én nyerik 
el aa alszerpapaágo*. A szenteli ndők: Ambrus Sza-
nlszló, Anta József,  Báiffv  L^zló, Csenlty Ágoston, 
J.bab Artal, JskBb Lász'ó, Kajtsa F- rerc, Kosza Jó-
zstf,  Kovíc- B 'la, Labud Ama1, Miklós L PZ ó. Szabó 
B Hot, Tókos Jáios, Dr. Tölgyes Lajos, Varró András 

— Órlaal károkat szenvedtek a közbirto-
kosságok aa Illeték egyeneitek körüli hatos*gi 
roaazindulat miatt. Amint lapunkban többi zör meg-
írtuk a péníügyroinisztFrumbBn müLcdő „Comis'ucea 
Centrala al Timbrulu1 1932 évi december bó 9-én kelt 
364 659. Bzámu batarozatsval kimondta, hogy ,»z er-
deiyi közbirtokosságok lévén eztk vsgjona egyénen-
ként telekk'tnyvezve, nem róhatók meg ill»ték egyen-
értékkel". E határozatot a csíki Magyar Párt annak 
Idején közölte a legnagyobb nyilvánossággal. A h»lyi 
pénzűgyigazgatÓBág arra hivatkozással, hegy ő erről 
nem tud, nemcsak a bátrálékokat hajtotta tűzzel vassal, 
hanem BZ uj kivetéseket is eszközölte a mult évre. 
Az ezen klróvások elleni felebbez^sek  minden közbir-
tokosságnak sok pénzébe kerültek. A magyar képvise-
lők egy évig szóban és Írásban állandóan szorgalmaz-
ták Bukarestben, hogy aa illetékegyenérték kérdésé-
ben hozott ha'ározatot Ide leküldjék és azt figyelembe 
vegyék. — Most.  1934 február  14 én kiderült,  hoey 
a határozatokat  a pénzügyminiszter  még 1932 évi 
december  hó 16-én leküldte  s a osikszeredii  pénz-
Orvigazgatóságon  1932 évi december  bó 16 án 
33078—1982 az. alatt  iktatták.  Ezen intézkedést 
27.628-1933 szám alatt  február  1 én megkapták 
az összes perceptorok,  kontrolorok  Es mégis a ha-
tározatot sehol nem vették flgye'embe.  A közbirtokos-
ságokat megrótták ezzel BZ adóval s azok minden 
felehbez'al  forumot  végig jártak. Tessék elképzelni 
mennyi felesleges  költséget okozott B rendeletnek ezen 
roaazlndula'u bűnös elsüllyesztése — E határozat 
alapján most dr.  Oyárfás  Elemér  közbenjárása 
folytán  a pénzügyminiszter  felfüggesztette  a csik-
szentsimoni közbirtokosságnál  100 ezer lej ilyen 
törvényellenesen  kivetett  illeték  miatt eszközölt 
végrehajtást  és foglalást. 

Az, hogy fenti  rendelkezés  ellenére  már be 
hajtott  illeték  egyenérték  visszafizetése  illetve 
beszámításával  mi fog  történni  az ezután kerül 
eldöntéare  s ezen döntést  a magyar képviselők 
állandóari  szorgalmazzák. 

— A oilkazeredai ZsidoNöegylet tán o 
eatélye márolna 3 an A helybeli  Z<idónőegylet 
folyó  év március 3 án a Bukaresti  kávéház  termei-
ben táncestélyt  rendez,  amelvre e?utoo ia tiszte 
lettel  meghívja  éa szívesen látja városunk  közön 
aégét.  Az estet széleskörű  rendezőbizottság  készíti 
elő,  amely mindent  elkövet  bogy egv kellemes, 
kedves  szórakozási  alkalmat  biztosítson. 

— Csíkszereda ea Vidéke Iparteatületenek 
évi köigyülese folvó  évi március 25 én, határozat-
képtelenség esetén 1934 április 1-én d. «. 10 órakor 
tartatik m»g az ipirte<tület székházában. J JI lóre meg-
hívjuk arra az Ipartestület tagját és figyelmeztetjük, 
bogy az évben az anyagiak hiánya miatt névreBzóló 
meghívókat nem hoc<ájtkl az iptrtestület, h nem csal 
hírlapok utján hívj s meg arra a tagjait. 

— A nagy oimletü bonok körül ál land 4 ne 
házségek merUlnek fel.  N»m lehet azokat fizetési  esz-
közül használni, mintán igen nagy címletekben adták 
kl. A mtgyar képviselők a pénzügyminisztert megke-
resték, hogy a bonokat kisebb címletekben adják k' 
vagy lehetővé tegyék, hogy vírszsadh ssanak a na 
gyobb dmletO bonokból. 

— Szigorú Intézkedések a kő l t aegveén 
hitelt tullépö elöljárók ellen A megyei «ámvevó-
ség a tavalyelőtti községi számedáeok felülvizsgálata 
alkalmával azt tapasztalta, bogy a legtöbb község 
elő'járóaága nem tBrtotta be a knz«égl ko'tségvetés 
kereteit, hanem több tételné', sokszor még a költség-
vetési bltel rendeltetésének B megváltoztatásával is, 
önkényes éB külön felsőbb  batÓBágok által ntm enge-
délyezett hlteltullépéseket eszközölt. A megye állandó 
válasz'mánya javaBlata folytén,  most teljes Fzigorral 
alka'mazni fogja  b megyei prefektus  a számvevőségi 
törvény idevonatkozó, még a fegyelmi  eljáráson kívül 
Bzabadságvesztéet is megáMapHó FzaksBzait. 

— Minden valóezinüaég szerint i t t marad 
aa osztálymérnökBég. Amint megírtuk, a csíksze-
redai osztályméraökBéget folyó  évi április hó 30 ával 
áthelyezték Sepsiszentgyörgyre. Az áthelyezés hírére 
azonnal m»gmo*du!t a erikmegyei pref'  c'ura és Dr. 
O etea Valér főispán  nyomban felterjesztést  tett a 
vaautigazgatóaághoz az osztálvmérnökBég ittmaradápa 
érdekében. A vármegye garantálta, bogy gocdoskodík 
az osztálymérnökaég hivatalai részére Ingyenes elhelye-
zésről is. Minden remény megvan Arra, hogy ezt az 
annyi Idekötött existenciát érintő hivataltól is nem 
fosztják  meg a vármegye központját. 

— A caikl kiBiparosaág a betegaegélyzö 
vlssEahelyeaéséért. Csíkszereda és Vidéke Ipartes-
tülete a csíki kisiparosság revében ínnáteltr-n memo-
randumot terjesztett elő Csikvármegye rrefectusán 
keresztül az Illetékes miniszterhez. Az emlékirat Drost 
harmadízben mutat rá a felemelt  betegBPgélyjáru'f  kok 
tarthstatlanságára. Kéri, hogv sürgősen állítsák vissza 
a régebbi mérBékelt díjakat. Tiltakozik az ellen, hogy 
a kisiparost kötelezően bevonják a betngsegé'yzők 
kötelékébe. A törvényt változtassák meg olyan módon, 
hogy csak azon kisiparos legyen tagja a betegaegély-
zőnek. aki magát biztosításra felvétetni  akarja. Végül 
a kisiparosság kéri, hogv a c-ikszeredából Marosvásár-
helyre áthelyezett pénztári központot visszahelyezzék. 

— Igen biztos eksaiszt°nolát nyújt hölgyek réséére 
még a mai viszonyok között ls a modern kosmetikánnk ala-
ros és modern alapon való elsajátítása. Alkalmazást lehetőség 
nyílik nemcsak kosmet kai Intézetekben, hanem nagyszabású 
bel- éa külföldi  gyógy- éa luxashotelekben, &z*natorlnmokb*n, 
kosmettkns orvosok mellett, előkelőbb uől fodrászDzletebben 
avagy önállósítást lehetőség. A szakma teljes elsajátítása 
sokkal kevesebb anyagi- éa tdőáldozattal jár, mint bármely 
más foglalkozásé  A lanl'ás Igen jn'ányos. teljes eMátá.l le-
hel ŐBéggel ls össze van kö've. Mód nyujtat<k másnemű tanul-
mányok elvégzésére Is BAcsben Télies Mvlláeosttássál szo'gál 
m-gya- nyelven is: rlrektlon dov Wiener Kosmetlkschule, 
Wien, I., Klrntneratrasae 21 

— Egv szegény csángó kalváriája. A csík-
szeredai M.gvar Párt jogvédő irodáján sok kis fmb»r-
nek óriási tajagyül össze. Megrázóak, megdöbbentőek 
bokaaor azok a Brbsk, amelyeket az ember vág egyik 
a másikáé. Igenem, miért ls nlrca több szeretet egy-
más Iránt. Miért van az, hogy egv pár évtizedig tartó 
földi  életpt akkora mohósággal, kapzsisággal, gtülö-
lettel éa irga'om nélkül élnek le sz emberek. Amikor 
mindezt lehetne csinálni szépen, megértéssel és több 
szeretetlel annál mintah^gv arra berendezkedett a mai 
tárBadalom. Ideirom például B libok Péter c^ángógazda 
esetét. Ugy ahogy art olvastam a Dr. Pál Gábor kép-
viselő tennivalói között felvett  jegyzetektől. — Hát 
ennek a szegény gylmesközép'oki c»ángó gazdának, 
D mény Lajos zsögüdl lakós még 1928 évbrn eladta 
400 ezer lejért egy erd®l kaszálás terü f  tét. A csángó 
reie'ő't a vásárt megkötötte ro'na m°gnézte a telek-
könyvet Az em'itett erdnl kaszáló tiszta, tehermentes 
volt. Kifizetett  a csángó 180 ezer majd 40 ezer, össze-
sen 220 ezer lejt Ezért a szegény emher eladta 
Gvlmeaközéploknn minden birtokát és kölcönöket v<tt 
fel.  Amikor később a csángót felszóli'ották  ügyvéddel 
a hátrálékos vételár m»gfi  íetésére, akkor megnézte a 
telekkönyvet s azt rémületére 600 eaer lejjel megter-
helve találta A csángó ezalatt berendezkedett az uj 
birtokán Hit tagu családja részére egv lakóházat 
valsm'nt 20 állat számára Istá lót építtetett. Mo=t. 
amikor a birtokát Ilyen hatalmas összeggel megter-
helve látja, kétségbeesve szaladgál. A megörülés gord-
jóival, az egész élete munkájának n-.szeottlásával 
agyonsújtva keresi a jó emberek Beg:f  védelmét, 
az Igazát. — Es ml hlBazüV, hogv • •/.'- m g is találja 
ez a szegény, összeroppant munkáséletü csángó gazda. 

— Hogyan osszák fel  Caikbnn a költség-
vetési 14°/o os Iskola kvótát Az 1929 évi kultu^-
mlnlszterium étsrervezéséről sró'ó törvény a közsrpi 
költségvetések 14'/'o át Iskola fenntartásra  biztosítja. 
1933 évig Bemml r*nd>>let nem Bzsbályozta enrek a 
14'/, os hozzájárulásnak elosztását, amíg azután 1933 
évben intézkedés történt, hogv a 14'/« arányosan ot-í-
tassék fnl  az Iskolák között. Erre fel  Karczfalván  a 
következő töri ént. A karczfalvt  áll. iakolába abból » 
községből ténylegesen 12 gyermek Jár, 8 gvermek^t 
J mőfa'váról  hoztak rda. — A község fizet  3600 l' jt 
lakolab°r elmén, 3600 lejt Igazgatói lakbér címén. — 
A karczfalvl  róm. kath. elemi Isko'ába jár 149 gyér 
mek; a róm. k«*h óvódéba 49 gyermek. — A községi 
költségvet' B 14°/o A 25 ezer lejt tesa kl. melyből A köz 
ségl Iskolaszék 10 ezer lejt az állami iskolának; 
15 ezer lejt padlg a községi róm. kath. elemi iskola 
nak akart adni. Felebbezés  folytán  került  az üev 
a vármegyei iskolaszék  elé. amelv az egész 140lo-ot 
az állami iskolának  adta  oda  — Egy kicsit  merész 
és tárgyilagosnak  igazán nem mondható  ítélet. 

— Barabán ügyvédet elszállították. Dr. Bsr 
rabáa J mos ügyvédet — akit a gyergtóalfalvl  Avéd 
gyilkosság «gyében 15 évre ítéltek — folvó  hó 22 én 
a csiksaeredai Bgyétaség fogháaából  — Nagyenyedm 
czáldották Ámbrás Lajosaal együtt. Pál Dénes Jtlavára 
került 
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Sándor Imré t udvarhelyi p'ebánoanak 
választottak meg Sándor Imre pápai kamarást, 
vo'.t csíkszeredai hittanárt, aa erdélyi Kith. Nípszö 
vétség Igazgatóját a Püspök ur udvarhelyi plébánosnak 
nevelte ki. Az udvarhelyi egyháztanécM Bándor Imrét 
elB& helyen kandidálta a nyugalomba vonu'A Pal István 
pápai prelátus utódjául. Az udvarhelyi plébánia Bárdor 
Imrével egy igazán értékes vezetfit  kapott, aki eddigi 
ezéleskörü tevékenységével, a hitélet terén kifejtett 
munkásságával, az erdélyi katolicizmusa: k rpylk leg 
erőteljesebb do'gosó egyénisége. 

— Mibe nem szól bele közbirtokosságok-
nál a szövetkezeti központ. A ditrói közblrtokos-
s tg a mnlt évi költaégvetésében ez egyházai által 
fenntartott  isko'ál részére 30 ezer lej pótbltelt; az idei 
költségvetésben pedig 20 ezer lej rendeB segélyt sza-
vazott meg. A szövetkezel közpon. moBt ez*n tétele-
ket keresztül húzta — A magyar képviselők ezen jog-
talan és hatáskört túllépő beleszólását a szövetkezeti 
hivatalnak illetékeB h lyen Bzóvá teszik s arra orvos-
lást BÜrgetnek. 

— Télen a miénk, nyáron a i ö v e k . Az 
alábbi eset beszédes bizonyság amellett, bogy nem 
könnyű ez az élet. Nem különösen azoké, akik az élen 
vannak s akiknek küzdelmüktől, munkájuktól eredmé-
nyeket követel a helyenként nagy bölcsködésekbe, 
világrengető akarásokba robbant magyarok turáni ok-
vetetlenkedése. A mult évben történt, egész Csikmegye 
emlékszik rá. Tölgyes lakói erőszakosan elfoglalták  a 
kllyéofalvl  közbirtokosságnak ezer holdaa legelőjét. A 
Magyar Párt azonoal kezébe vette a panaszt. Egész 
súlyával fellépett  a fö'dmlveléaügyi  kormánynál, amely 
rögtön intézkedett és elrendelte a viz--gé'atot. A c-ik-
megyei főispánaág  a vizsgálat alapján 1335—1933 BZ 
alatt elrendelte a tö'gyeai elöljáróságnak, bogy a jog-
talanul birtokba vett területet adják v'ssra a kl'yén-
falvi  közbirtokosságnak. Es a tölgyesi elöljáróság rö-
vid -sen jelentette, hogy a kérdéses területet vissza-
adták. Amlu'án ezt közölték Kilyénfalvával,  az egész 
kézség felháborodással  tudatta a Magyar Párttal, bogy 
rgy azó sem igaz Kilvérfalvának  n rm adtak viasza 
semmit az elfoglalt  területből. A kllyénfalvlak  rövid 
Hláloisiggal igy mondják: „télen a miénk, nyáron az 
övék". — Az esetet azért IB megemlítjük, hogy végre 
a liberális éra rendet teremtsen ebben a lehetetlenül 
hangzó, de igaz közleményünk tárgyában is. 

— Erőszakos gaztanitáa. A c*ikm<>gyel Magyar 
Párt irodájának jaientés tétetett egy N°agu nevű kapi-
tány gáztevékenységéió'. A magyar képviselők a pa-
nasz orvoslása Iránt eljárnak, mert elképzelhetetlen, 
hogy a nyomorúságba jutott csíki nép a mai körül-
ményei között olyan költséges gázórákat vegyen a 
kapitány úrtól, nr'nt amilyenen mir. A kap'táry gáz-
védelmi előadásokat tart és kiszállási költségei fejében 
nagy összegeket vesz fel  a községektől. Ezen kívül 
nap-nap ntán jelenik meg hol egyik, bol másik köz-
ségben B a mulatságok és műkedvelői előadások jöve-
delmén osztozkodik. íven elmen Qyergvóujfaluból 
1700 lejt, Caomafalváról  2000 lejt vitt el. Uif*'uban 
külön bá't rendezett s annak tiszta jövedelmét 1200 lejt 
egészben magával vitte. Neagn kapitány Caiksomlyón 
800 lejt követelt a privát órájáért B mikor ez ellen 
tiltakoztak, akkor az elöljáróságot bolsevistáknak, pa-
rasztoknak leszidta. — Több községből szó'nak még 
jelentések, amelyek mind a gázért való áldozatoaság 
erőltetéséből keletkezett nézeteltérésekről számolnak 
be: Neagu kapitány és községeink között. 

— Még március elsejével vissaahelyezlk a 
osiki pénaügyigazgatóaágot. Mult számunkban meg-
irtu'r, hogy folyó  év ápri'ia hó 1-vel viBSzah>'yezik 
Cdkszeredtba a pánzügy'gangatÓBágot. — Addig is 
örömmel közöljük, hogy az adóklrováal osztályt Bepsl 
Bzentgyörgvről már most március 1-vel visszaállítják i 
uükszeredai pénzügyigazgatóságon éB annak vezetésé 
vei ideiglenesen Tüu Muresanu b. pénzügyigazgatót 
b zták m^g egészen április hó l-ig, amikor véglegesen 
randezik az ügyet. 

— Aa iskolabüntetések ügyében megidé-
zett szülők flgyelmebe.  A szülőknek iemót százai 
vannik a büntető birósághoz Idézve, iakola mu'«<>ztáe 
miatt. Eszel kapcsola'osan utalunk a Monitorul Oflci»l 
1924 évi juniui hó 25-ikl 101. számában megj-lent 
állami elemi isko'al törvényre, amely világosan előirja, 
hogy Iskolai mu'aBBtás miatt a azü 6 c-ak az esetben 
jelenthető a járáablráságbor, ba előzetesen négyszeri 
pénzbüntetés már klro/atott s az eredménytelennek 
blzonvalt. A járásbírósághoz való feljelenteet  csak az 
iskolaszék határozhatja el azon esetben, ha Igazolva 
látja a már négyszeri előzetes megbüntetést. — Leg-
többször a szülőknek tömeg-I vannak feljelentve,  anél-
kül, hogy a fenti  törvényes intézkedés figyelembe 
vétetnék. 

— Milyen hagyatéki illetéket lehet bonnal 
fizetni.  A bonokkal való fizetést  bagvatéki ügyekben 
kötelesek elfogadat  az es«tb*n ha 1929 juUm l-e előtt 
balt meg valaki, azaz 1929 ju'ius hó 1 lg a hagyaték 
megnyílt. Nem változtat ezen az Bem, ha az illetéket 
a hsguaték megnyitása után bál mikor rótták kl. — A 
b 'gvaték bejelentéseket elmulaarió büntetést pedig 
1935 áp-llls l-ig lehat bonokkal flít'nl. 

— A B z e n t m a r t o n i j a r á a b i r u t a g v i s B z a h e 
lyezése ügvében Dr. Dancn képviselő t őteljes akciót 
ind tott s minden remény megvan arra, L*igy a járÉB 
bíróságot vlsssa kapja Csikssentmárton. * 

— Feljelentés. Miklós gyergyóremetel biró ellen 
feljai'ntást  tettek, hogy községi pénztárnok • idejében 
különféle  szabálytalanságokat követett el. A bevete 
tett vlasgálat még folyik,  da máris megállapította, 
hogy valóban Miklós a községet nagyobb őrsegekig 
megkárosította. 

— As Erdélyi Róm Kath Népszövetség 
ujtuinádl tagozata február  hó 18 án alakuló gyűlést 
tartott K dves Péter plébános elnöklete alatt. A gjü-
lésen a calki eap. kerületi n'pjzövetségi központ kép-
vlseleteban Albert Vilmos főgimn.  tanár beszélt a nép-
szövetség jelentőségéről és szervezetéről. A kath. szer-
vezked fo  itos voltát kézzelfogható  példákkal is éle-
sen mag*i:ágitó előadást éber figyelemmel  hallgattál; 
különösei élénk érdeklődés nylleánult meg a falu 
ifju<âţa  r ezéről. A jelenlévők mind beléptek a nép-
szövetség tagjai közé, mire megalakították a tisztikart; 
elnök Kedves P«ter, alelnök Kóródi M ttyás, titkár K t-
heB Lijos, pénztáros Tá: ezos Lázár s 4 fi  ital caoport-
vezetó. Végül a munkeprogrammot beszélték meg. A 
végzendő népmlvelő és falufejiesztő  munka Bzinteréül 
már fedél  alatt van B falu  Impozánsnak Ígérkező nép-
háza, melynek felépítése  az uj'uuádlak áldozatkész-
ségének és törhetetlen tetterejének példás, beszédeB 
blzonyBága. 

— A pénzOgylgazgató ur figyelmébe.  A 
pánzügylgazgatóaágon az ember ha akarja, ha nem azt 
látja, bogy aszta'04 muikálatokat rabokkal készíttetnek. 
Azonközben a mi tisztességes és főleg  jó nsgv adókat 
fizető  aszta'ób iparosaink éhen pusztulnak. Kérjük a 
pénzügy Igazgató urat legyen figyelemmel  erre és ha 
mód van arra adjanak is, ha egyebet nem alkalmat 
arra, hogv iparosaink az adójukat munkájukkal meg-
fizethessék. 

— Csicsó u j iskolát épit. Cilcsó község a 
tavasszal uj áll. Iskolát épit. 

— Megjelent az Erdélyi Itkola. a kiválóan 
szerkesztett ka'fcolilus  nevelérügyi foljÍTPt  j*cuár— 
febru'ri  száma, változa'o*, gazdag tartalommal a neve-
lésügy, neveléstörténet, módszertan, nyelvünk éB kul-
turárk köréből. Ebhez méltóan csatlakoznak BZ időazerü 
kisebb köz'emények, könvv és folyóiratszemle,  birek, 
üzenetek éa tanácsok. É d'kes ls gazdag népnevelési 
előadás-anyaga egyesületeink és népünk számára fel-
becsülhetetlen. A folyóirat  szerkesztői mind vármegvénfc, 
bői való értékes nevrk: Dr. Qjörgy Lajos, Márton Áron, 
Sándor Imre. Az „Erdélyl Iskola" megjelenik évenfclnt 
8 számban, egynegyed évenkint 7 iv terjedelemben. 
Eőfi  etési ára évi 150 lej Ki-póhlvatala Cluj, Str. 
Iu'iu Marin 5. 

— Hirdetmény A pénzügyminisztérium folyó 
év fHbruâ'  hó 17 en kelt 365927 száiru rendelete értei 
méhen a következőket bozzu1-- az adózók tudomására. 
Minda'ok az rdófizetők,  akik folyó  hó 28-ig (február 
hó 28) bezárólag januárban esedékessé lett egynegyed 
évi adujukat befi'etlk  5 százalékos adóengrdményben 
részeBÜlnek. Dr. Qavrll György pénzügyigazgató. 

— Törvényszéki hir. Bodó Fererc nndéfalvl 
gazdát 15 napra Ítélték azért, mert a juhait tilosban 
találó mezőőrt az emiatt keletkezett szóváltás során 
bántalmazta. 

— Kiket Illet utadómenteasóg. Útadót egy-
általán nem kötelesek filetai  a hadirokkantak, hadi-
özvegyek és hadlárvák. Ezen kívül a 60 éven felüli 
és 21 éven aluli azon egyének, akiknek azadózáBalá 
eső földjöveda'me  a 3 ezer lejt nem haladja meg. 
Csak a fi'djövedelem  mentes ezen esetekben az útadó 
a'ól. Az útadó kirovásoknál ugy kellene eljárni, hogy 
a községi elöljáróságok mindenkit, akiket illett, már 
a kivetéseknél mentesítsenek. Hiszen minden község 
ismeri a rokkantjait, özvegyeit, árváit. Ezzel szemben 
semmi figyelemmel  nincsenek erre és kivetik az út-
adókat, ami á'tal sok falesleges  költséget okoznak 
éppen azoknak, akik ha egvehet nem, de legalább 
jóindulatot érdemelnének a hatóságok réazéről. E helyen 
közöljük az érdekeltekkel, hogy amennyiben jogtalanu' 
útadó alá vontak valakit, jelentBe azt a Magyar Pár1 

csíkszeredai Irodáján, hogy kellő időben e'őterjesztéB 
Bel lehessen élni ellene. 

— Összetörte a gép a lábát. Farkaa János 
Bzentlmrel legény súlyos balesetet szenvedett. A szent-
királyi fürészgyárnál  dolgozott, ahol a gép elkepta és 
egyik lábszárát annyira összeroncsolta, hogy azt Dr, 
Hlrsch főorvosnak  térden alul amputálnia kellett. 

— Halálozás. Kölönte Béla áll. reáliskolai tanár 
folyó  év február  15 én meghalt Győrön, AZ elhunyt 
Cslkrákoaon született 1883 október 9 én. A nagy 
szebenl ál', főgimnáziumban  végezte középiskolai éveit 
éB Itt tett érettségi vizsgálatot 1903 ban. Egyetemi 
tanu'mányalt a kolozBvárl egyetemen végezte, ugyanitt 
szerzett tanári oklevelet a történelem és földrajz  tani 
tásár». Tanárkodott a gyergyószentmlklósl közs. pol 
gárl fiúiskolában,  majd ugyanitt az áll. főgimnban,  i 
karánsebesl áll. főg'mnáziumban.  Az összeomlás miatt 
került a győri Intézethez 1920. márciusában. 

— Aa Ellenőr uj •lámának érdekességei. Tóth Sán 
dor országosan olvasott lapjának, az „EllanA'"-n^k nj száma 
ma jelent meg a megszokott nívós tartolommal, érdekes és 
változatos olkkekkel. Az nj számot Tóth Sándornak ,Egy 
disznó — egy mázsa bazs" atmfl  dlákskdójáról szóló olkke 
vezeti be. Altalános érdeklődésre tarthat számot az s tudósí-
tás, amely dr. Anghelcsen miniszter s-áb Engols-ossládból 
való származásáról számol be. Az n) szám lőbb cikket a követ-
kezők : A hetvenéves Keoskeméthy István, Életjel Szilágyság-
ból. A Zsidó Kóiház Qgye, Körséta a béosl magyarok között 
TadÓBltás Bánát főváiosából,  Farkas Im-e leányának főnrl 
esküvője Ba-tapesten, A bankelnök és a kannknlos, S'a^ó 
tanár nr kerekeken mozgó üzlet-, H»xner Béla nagyéitéktl 
olkke: A Kereskedelmi és Iparkamarák fontosságáról,  Az aj 
szlnháznyltásról atb. Az „Ellenőr- kapható Romániában és az 
utódállamokban valamint Magyarországon. 

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

össznyeremény lesz kisorsolval 
Sfóbua&a  aáxeftma  âfrig  tas t t 

Tiz uj milliomos a húzások végéig? 
Ujitsa meg azonnal sorsjegyéti 
Vegyen azonnal uj sorsjegyet és 
vegyen részt a föhuzásokon! 

Deoember hó 8-án 2 0 S S 3 . e z á t r a m s t i . 
1.000.000 

Február hó 1-en 1 S 2 2 S e z á m m a l 
LOOO.OOO 

főnyereményeket  R JVOBZ Ernő főárusitó,  caiki és 
marostordai azerenejéa játékosai nyerték I 

Jegyezze meg ezt öa ia és vegyen a következő 
sorsjátékra csak is Révész Ernő-féle  sorsjegyet. 

GsllEl lutézóség-: a—2 

Smilovils Márton, Mercurea-Ciuc. 

Eladó vegyeskereskedés 
a város központján 

dohány- és korlátolt italmérési joggal. 
Clm a kiadóhivatalban. 

Miként akdályozzuk meg és hárítjuk el az 
arcfesték  okozta szépséghibákat. 

Közli  Vdradff  Ilux,  a irieiii államilag  enyetlélytzetl 
kozmetikai  iskola  igazgatónője. 

Ezeiévek óta hiába tiltják meg okos Írások és bölcs 
emberek a minden áron szépségre törekvő nőnek, hogy ne 
fes6e  magát, mert ez nagyon ártalmas müvelet a bőr részére 
és én is hiába írnék ennek az árnyoldalairól, mégis az es-
télyre, bálra, koncertre siető nS, ha nem akar a csillárok 
vakító lényében halotti sápadságban, árnyékként ide-oda, 
imbolyogni, — bizony, ki kell, hogy pirosítsa, természete-
sen a jó izlés és az aesl etika szabályainak figyelembe  tar-
tása mellett, az ajkát, az arcát és a testének s többi, s 
mélyen kivágott nagy estélyi ruhából kilátszó részeire fehé-
ríts festékeket  kell felraknia,  ha nem akarja, liogy fakónak, 
piszkosnak, avagy betegnek látszék. Az irodába siető avagy 
az áruházban alkalmazott hölgyeknek is hiába iogok prédi-
kálni a kifestés  ellen, amikor szegényeknek az arca annyira 
sápadt a rossz levegőjű irodákban, üzlethelyiségekben való 
állandó tartózkodás és az esetleges nem kielégitS táplálko-
zás, meg más anyagi gondok következtében. Náluk is élet-
BZiikséglet, bogy „jól" nézzenek ki, tehát meg kell, hogy 
korigálják a rossz arcszinüket. 

Ahelyett tehát, hogy gáncsolnék, inkább arra fogok 
törekedni, miként lehetne a kifestés  következtében beállhaté 
hibákat megakadályozni, avagy ha már megvannak, meg-
szüntetni. 

,\e feledjék  el soha hölgyeim, hogy az emberi bör, 
legkevésbé, azonban arc, nem egy festővászon,  amelyen tet-
szés szerint lehet pingálgatni. Az emberi bör az egész szer-
vezetünknek igen lényeges organuma és pedig az u. n. poru-
sokon keresztül lélegző és táplálkozó szerve, ha mostan 
ezeket a pórusokat mindenfajta  rosszul használt, egészség-
telen testőszerekkel ekár púder, akár folyékony,  akár zsiros 
összetételben eltömjük állandóan, akkor ennek következté-
ben a befestett  bőrrétegnek lassú elhalálozási tolyamat indul 
meg, arai a bőr petyhüdségében, gyuladásaiban, fakó  színe-
zetében, megszaporodott redőiben, mimikátlanBágában mutat-
kozik csakhamar. Ezért van olyan rettenetes arca kivénült 
színésznőknek, akik nem voltak eléggé ovatosak az arc 
kiszépitési műveleteiben. 

Arra kell tehát törekednünk, hogy minél rövidebbre 
szabjuk azon időtartamot, amíg okvetlen a bőrön kell lennie 
a festéknek.  Ennek leteltével azt azonnal a leggyökereseb-
ben eltávolítsuk. Tehát, ha az uccáról haza jövünk, azonnal 
nemcsak letöröljük a színes púdert, hanem utánna a bőrt 
meleg vízzel és ártalmatlan kosmetikai azapannal óvatosan 
mossuk le száraz arcbőrnél. Zsiros arcbőröknél a letisztításra 
alkoholt is alkalmazhatunk. Ha pedig színház, bál, koncert, 
esti mulatság után vagyunk és az arcunk avagy nyakunk, 
keblünk, karunk folyékony,  vagy zsiros testékkel lett kiké-
szítve akkor indifferens  zsiros kenőccsel kell hogy történjék 
a festőanyagoknak  a ledörzsölése a bőrről. Ezután pedig 
alkoholba, vagy kölni vizbe mártott vattával mossuk le a 
bőrt, avagy igen érzékeny arcbőrnél itt is meleg vizzel és 
ártalmatlan kosmetikai szapannal operálhatunk. Ne mulasszuk 
el azonban sohasem, ha már a festéktől  vagy a púdertől 
való megtisztítási müvelettel kész vagyunk, hogy utánna a 
bőrre kevés speciális tápkenőcsöt dörzsöljünk. Ujabban az 
u. n. Vitamin-Hormon kenőcsök jöttek divatba. Ezeket éjjelre 
is fel  kell rakni, különösen napközben, avagy este a festés 
káros hatásainak kitett bőröknél. A főszabály  azonban sz 
legyen, hogy soha semmi szin alatt nem szabad kifestett, 
avagy kipuderezett bőrrel letekUdni, mert egy teljes éjsza-
kára megtosztani a bőrt lélegzési képességétől, igen nagy 
bün lenne, minden nő részére a saját szépsége és fiatalsága 
ellen. Sőt napközben is igyekezzünk, amennyire csak lehet-
séges bizonyos kisebb-nagyobb kiméleti időkre a bőrt meg-
szabadítani a festéktől. 

Ha azonban valaki ugy találja, hogy a nem kellő ke-
zelés következtében a bőre egyik-másik hibának komoly 
jelet mntatja, akkor tessék egy pár napra teljesen megszün-
tetni a kifestési  műveleteket és amennyiben ugy találna, 
hogy ez nem használ és nem élhet megfelelő  kikészítés nél-
kül, akkkor tessék egy Bzakemherhez folyamodni  megtelelő 
egyéni, hygienikns kifestflszerek  elkészítése végett. 

1—a Nagyobb hibák esetén, pedig azonnal mag kell kez-
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deni a szakszerű kezelést, aminek a bír helyes életfunkciói-
nak a helyreállításában kell hogy mntatkozzék. Ez elérhető 
szakszerű anatómiai masszazs, sugárzások, olaj és speciális 
kenöcspakoláaok, maszkok és oxygenapplikaciúk, valamint 
megfelelő  chemiai összetételű creme otthoni slkalmazáaa 
által. 

Az ideális megoldás volna, ba a modern kosmetikai 
cliemia megtelelő összetételit arct'eatóanyagokat állítana már 
elö, amelyek mindennemű börkárosodásokat kizárnának. Pél-
dául az Aloxaues Cold Cream összetételeiből származó zsí-
ros pirosító, avagy a preparalt talcum, Glycerin, Boraff  (les-
tillat vizes kölnivíz keveréséből előálló úgynevezett Napke-
leti szépségtej, amely a bőrnek fehérre  való festésénél  hasz-
nálatos, már megközelítik ezt az ideális állapotot, de még 
korántsem érik el. î Copyrigth by Wiener Koametik. Wien, 
I. Karntnertsrsse 21/) 

Köszönetnyilvánítás. 
Az Oltáregylet- éa szociális misszió, a Dal- éa Zene-

egylet által közösen rendezett és óriási sikert aratott „János 
Vitéz" előadásának rendezésénél közreműködőknek, őszinte, 
hálás köszönetet mondunk. 

Elsősorban is illesse hálánk Sarkadi Elek zenetanár 
urat, aki nagyazerü zenekarának öaazeállitásával, betanításá-
val és vezénylésével karmeateri éa művészi kvalitásainak 
tőle megszokott legjavát adta éa aoha el nem felejthető 
műélvezetben részesítette a csíkszeredai közönséget. Illesse 
köszönetünk a zenekar minden egyes tagját; a primhegcdü 
sök legbájoaabbikát Sprenez Gizit, a fáradhatatlan  lelkes 
zongoristát, az előkészületek oszlopát, a szólisták remény-
Bégét az aranyos ilayer Erzsikét; a drága Pototzky Olgit, 
a tánc és ballett próbák kísérőjét éa állandó erősségét. Az 
urakat; üockl Mátyást, aki 20U kim. kocsizott csattogó 
hidegben, hogy a zenekart az annyira lontos fuvolával  kise-
gítse és nekünk felejthetetlen  élményt biztosított: városunk 
büszkeségét Boga Lacit, aki Marosvásárhelyről hozta el, inár 
ismert cselló művészetét mindnyájunk örömére. Azokat az 
urakat, akik olyan azeretettel karolták lel a „János Vitéz" 
ügyét: Dr. Boga Lajos, Jónás György, Dr. Koloaay László, 
Kertész István, Lőrincz Géza, ifj.  Xuridsány Márton, Nagy 
Andráa dr., Pechár János, Ifj.  Pototzky Pál, Káduly József, 
Sallú István és Takács Lajost városunk köziamert művészeit. 

Eléggé nem méltatható szereplőink teljesítménye: A 
szépséges francia  királykísssszony, a gyönyörű hangú DUrrné 
Hellwig Ella, a délceg Dóczy Jancsi, a kinél jobb hangú éa 
szebb „János Vitézt" álmukban sem láttak a szeredai baklisok; 
a szép hangú és meleg szivü Veég Sanyi dr., aki egyszerű 
közvetlenségében felejthetetlen  Bagó volt, méltó táraa meg-
jelenésben ia Jancainak ; a drága Nagy Margitka, akit bájos 
megjelenése egyenesen kijelölt az Iluska szerepére, gyönyörű 
hangjával és elragadó szőkeségével: a kedves, tiatal Bíró 
Totyó, aki a darab iránti azeretetből még a gonoszmostoha 
ellenszenves szerepét ia hajlandó volt művészettel eljátszani, 
hála a közönségnek, hogy kárpótolta őt rengeteg tapsával 
eB tetszésének állauuó kitejezésével. Mondjunk köszönetet a 
délceg és caeppet sem félelmetes  Btrázsamesternek Szabó 
Lacinak: a falu  csőszének Bartha Jánosnak, aki váratlanul 
tűnt fel  műkedvelő gárdánk nagy nyereségére: Seivarth 
Lászlónak, aki a nála már megazokott finom  előkelőséggel 
viselte az udvari tudós tógáját: Bakcsy Gyárfás  és Orbán 
Jenőnek, akik a falusi  gazdák Bzerepét énekelték mélységes 
humorral. 

Illease köszönetünk Drócsa Emma, Drócsa Panni, Ger-
gely Erzsi, Hellwig Guszti, Hellwig Hilda, Hellwig Janka 
és János Irént, akik szép hangjukkal éa üde, bájos megje-
lenésükkel alkották az első felvonás  falusi  jelenetét. Méltó 
partnereik voltak: Csiszer Sándor, Dávid Gábor, Ilyés Rezső, 
Kopacz Tamás, Kövér Sándor, és Szakáta látván, akik mél-
tán voltak féltékenyek  a megjelent hetyke vitézekre, Veress 
László, Drócsa Imre, Gál András, Nagy Ferenc és Nagy 
Pálra, akik bizony a nézőtéren is megdobogtatták a leányok 
azivét éa megszenvedtek a megérdemelt babérokért. 

Illesse hódolatunk a francia  udvar uyolc gyönyörű 
hercegnőjét azért a szép élményért, amit megjelenésükkel 
és mesterien stílusos táncukkal szereztek a közönségnek ; 
Búzás Izabellát, Cerbu Florikát, György Babát, Harcsa 
Annnskát, Kovács Hannát, Kösztler Ildikót, Veress Msgdát 
és Zakariáa Magdnt. A királyi udvar rokonszenves kama-
rásait Simú Ferit is Dávid Gábort: a kitűnő megjelenésű 
tábornokokat Fried Lacit és Tamás Lajost. 

Mondjunk köazönetet a szeretetreméltó és tehetséges 
Muldován Olginak és Jolánkának a tündérballelt kigondo-
lásáért éa betanításáért, akik elragadóan bájos társnőikkel, 
C'zirják Iluskával, Harcsa Mancival. Máthé Erzsikével, 
Xyegre Irénkével, Petres Babával, Simó Mancival, Szabó 
Picivel éa Tetű Manyikával együtt, felejthetetlenül  kalauzol-
ták a tündérek világában. 

Köszönjük kedvességüket a kis apródoknak és törpék-
nek : Lemperth Magduskának, liancz Sanyikának, Simó Ban-
dikának és Vaczel Ferikének. 

Köszönetet mondunk dr. Sulyok István képviseld ur-
nák, a kották megszerzése körüli pótolhatatlan segítségért; 
Papp JánoB főgimn.  igazgató urnák minden jóságáért. Po-
totzky Pali bácsinak a díszletezés ötletes éa könnyen kezel-
hető megvalósításáért, özv. Kövér Sándornénak a sugó hálá-
datlan teladatának nemes betöltéséért, Bartha Géza fodrász-
szalon tulajdonosnak, — ki mint máskor is — mind a 3 
estén át, a maszkirozást teljesen díjmentesen eszközölte. 
Fénya Kálmán én Hercz Bélának a megfelelő  fényhatáaok 
elérése körüli fáradozáaaikirt. 

Aczél Ödönné, Dr. Balássy Kálmánné, Bedő Ákosné, 
Czáka Béláné, Imets Akosné, NuridBány Mártonná, Vámazer 
Gézáné éa Vinzám Miklósné buzgó rendező társainknak, akik 
a diazletezéat végezték, méltó aikerrel. — Dr. Caedő And-
ráané, Dr. György Gáborné éa Szopos Gáspárnénak, akik a 
büfté  teendőit vállalni éa végezni azivesek voltak. Böjthy 
Etuska, Sz. Cseh Istvánná, Vogel Jakabné, Gubodiné Nagy 
Margit, Kánya Jolán, Kovács Jenőné, Löttler Marcelné, Dr. 
Nóvák Albertné, Papp Jánoané, Paulovits Antalné, Dr. Za-
kariás Jenőné, továbbá Bakeai Károly, Gáapár Lajos, Kará-

csony Jánoa ÓB Solymossy Károly dalárda vezetőségi tagok 
nak, akik a pénztáraknál álták az ostromot. 

Illeaae hálás köszönetünk fáradozásukért  a házi asszo-
nyokat : Albert Vilmosné, Ih. Búzás Józsefné,  Csiszer An-
talné, VÍBcher Jánoané, Karácsony .lánosné, Kolossy Lász-
lóné és Rancz Jánosnét. 

A művészi falragaszok  megrajzolásért köszönetet mon-
dunk Sz. Cseh István ifj..  Sz. Cseh llandi és Schinidt Jó-
zsef  mérnöknek. 

Ajvász Arpádné, Buzás Beei, Höjthy Clarisse, Kiősa 
Verike, Lux Jóóselné és Vákár Ilii a tombolát rendezték 
tomboló aikerrel. 

Es illeese hálánk mindenkor készséges munkatársun-
kat özv. Herczka Gyulánét, aki hálátlan és háttérben mozgó, 
mégis rengeteg nehézséggel járó szerepének — a jegyek 
eladásának munkájával, amilyen azolgálatot teljesített, éppen 
olyan azép példáját adta, a közügyekért való önzetlen mun-
kának. 

Szeretnők remélni, hogy tervbe vett huavéti reprizün-
ket semmi sem fogja  megakadályozni és teljes gárdánkat 
fogjuk  az ünneplő nagyközönség jóakaratú szine elé állit-
hatni. Mélységes köszönetünk mellett már mostan kérjük 
ehez szereplőink és munkatársaink pótolhatatlanul értékea 
segítségét. Dr. Xagy Béniné, Hellwig Vilmos. 

S. A. a Producătorilor de Lemnărie Valea-Ghimeşului 
Gyimesvölgyi Fatermelök R.-T., Lunca-de-mijloc. 

A t. részvényesek meghivatnak az 
1934 évi március hó 24 én d. a. 
2 órakor, a Lunca-de-mijloc-i 
iroda helyiségben megtartandó 

XIV-ik rendes közgyűlésre. 
T á r g y s o r o z a t : 

1. Az igizgatóság lefolyt  Uzletévröl szóló 
jelentésének tárgyalása. 

2. Ai évi zárfz4madá9ok,  az igazgatóság 
és felQgyelA  bizottság jelentése és ezek javas-
latára az eredmény feletti  határozathozatal. 

3. A kényszeregyezség ügyében való ha-
tározat. 

4 Alrp'Ake leszállítása. 
6. Alapszabályok módosítása. 
6. A? igazgatóság és felügyelő  bizottság 

felmentése  feletti  határozat. 
7. Az igazgatóság és felügyeld  bizottság 

megválasztása. 
8. A ker. törvények pzabályai szerint a 

közgyűlésnek fentartott  minden egyéb ügyben 
való határozathozatal. 

9. Esetleges indítványok és interpellációk 
éB ezek feletti  határozathozatal. 

Az igazgatóság. 
Hi a részvényesek batáiozatkép<s Rrámbcn meg 

nem jelennének, uzv sz n)»pezaléljok 8 §a érte'm* 
ben az oiabbl közgyűlés, 1934 évi április hó 24-én 
délután 2 órakor, mikor a jelenlevők a meg n' m jelent 
réezvénvesetre va'ó tekintet nélkül határoznak. 

Cipész-műhely áthelyezés! 2 
A n. é. közönség szivea tudomására £ 
hozom, bogy Cs íksze redában a 

K L4ffW-féle  gyógyszertár udvaráról <• 

$ cipészmühelyemet áthelyeztem £ 
55 a Váró-ház-uccába (Lukács Juliska- 55 

Me báz), ahol továbbra ls a m. t. J# 
|> közönség rendelkezésére állok, biz- <f 

« toaitva pártfogóimat  a jó éa tartóa €» 
munkáról, a legazo'ldabb árak mei- V 

K lett. — Maradok kész Fiolgálattal: j J 
I n o z e M i h á l y , c ipészmester í j 

J ţ Csíkszereda, Lukács Juliska-féle  ház. j j 

Elköltözés miatt eladó: 
1 antik női Rzilon (nűvészies Hteteiben. 
1 vorö-réz ehéd:ő csillár lámpa, 
1 vitrin, 1 antik tükör, 
1 eredeti nsgy antik perzsa szőnyeg, 
1 utazó bunda f-nosómedve  szőrmévé!) és több 

ingóság. 
C m a kiadóhivatalban. 

•)OCXXXX)MOOOOOOOKXXtt • 
MODELL KALAPOK £ 

ti* sáponként u) formák  oloaó W 
árba», a&«rt*3cl2it&.«t6]c jg 

VKNCZEL TANÁRNÉNÁL * 
Ugyanott keaiűlnak mindan- ÍJ 
nomA női kalapok elsőrendű p 
anyag hoaaáadáaaval. Katapak ¥ 
átalakítása a legrövidebb Idő alatt. V 

Oalkaaoroda, I. 0. Bratlun (Olmná- y 
•ltim)-iiooa 111. az., a Börhái köielébea. y 

i b ' J O C O O C O O O O O O i O I C X ^ y X f t 

•5 Uj cipész-műhelyI W 
Tisztelettel értesítem C«lkBzer'da közön-

u aégét, bory a Bratlanu ucca 68 sz alatt a ţ 
J j (Löffl->r  Marczell gyógyszertár udvarán) j j 

* CIPÉSZ-MŰHELYT NYITOTTAM- » 
^ K'szltekmindenftjtac'pőket,  a megrendelő ^ 

kívánsága szerinti kivitelben valamint javl- S9 
tásokat a lehető legszolidabb!) árak mellett. 

Minden igyekezetem arra Irányú', hogy 8 
a mélyen tisztelt közönaég blza'mát jó 

Aj munkával éa pontossággal kiérdemeljem. t ţ 
Sport-cipők készítése a legjobb anyagból. (L 

AJ Bzlvea pártfogást  kér, kiváló tisztelettel: a ţ 

Jj Ifj.  Bidermann Viktor. R 

Ofiolal  P. T. T. Regedlnţft  de Judeţ, Meroarea Ciao 
P U B L I C A Ţ I E 

No 1591-1934 
In couf  irmitatn cn d sp'z'ţ ün'le D reoţlouel General* 

P. T. T. v o 27088—1934 s* adace îa oanoştlnt* generali, cá 
fn  z'ua de Mer̂ nrl. 28 Febraar'e '934 orele 17 p. m , vn 
ţne o l'oltuţ e pabl cft  'a °fiolol  P T T. R^ed^ţ&de Jadeţ 
Mercarea-Ciao, Cabinetul Dlr'pccte'n1, pentru oooceoioDsre» 
trao&portalat expediţiile poţta'e între otiotal şi gur® Mrrcarea-
Clro, transportai col telor la domlclhrl destioutorllor ţi rid • 
oarea «orísor ler dela catlile fívate  Tn ora(. 

Ofertele  9e vor primi fa  fclmpal  şedinţei pAnl "a de-
finitiva  lachMern a rononret.ţei 

Caelul de sarcini se poate vedea la ctlciu între orele 
ofielale-

Meronrea*Cloot la 15 Februarie 1Q34 
Diriginte de Rfşedloţft:  Peiideriu Jenei. 

Szőlőkarót 
v e s z e l E fenyőfából  4—6 méter hoa^su, 
törzBbtn 4—6 cm., tetején 2 cm. vastag. 
bármely vasntál'omástól vagy faluból.  — 
Ajínlatok ármegjelöléssel: Aicolee Bratu 
Sibiu Str.  Mitropoliei  No.  12. TVlefon  182 

1-« 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegysaerübbtól a 
leg&iomabb kivitelig 

Î n e l y e a U i a í l i i t e t t i s i k k a i • 

b e s a e r e a h e t ó k : 
Nagy G. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 

. Megfelelő  biztosíték mellett réazletflzetésre  is. 
• 8 -

W 

I I 
• 

I 
Ad óbo n o k 

meg ud Intő a kiadóhivata'ban. 5-.Ü 

IA LEGJOBB IRONI 
• épitészek, technikusok, 

Í m é r n ö k ö k , r a j z o l ó k é s 
k ö n y v e l ó k s z á m á r a 

S f i 
I 
I 
I 
• 

I Y T 
ş Vákár könyvkereskedése,  C s í k s z e r e d a , p 

HEOEDÜÓRÁKAT 
oonaervatorinml módaaer 
SEorint, ju tányoaan ad: 

S P R E N C Z G I Z I . Csíkszereda 
Jtr. Oap. Tulovioi (Harglta-uooa) 36. 

•li—HII Vékát k. kbimwiil i lMi, « M m ^ n i . 




