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Laptnlajdonoa: 
OL'. VAKAH LAJOBNFT 

Feleli* izerkeaité 
BFTSZKGH V I K T O R 

Kiadóh iva t a l : 
Vt^ár kOnyv- ia paplikerea-
kediie Calkaieredin, hová 
i hlriatiaek árai ia eltfiM-
téal dijak eldie koldeaddk. 

aiim iim Lai I.— CSIKI LAPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI 49 TARSADALMI HKTILAP. 

•lófla«téal  áti 
Egéaz évre Lel 160. -
Félévre . 83 -
Negyedévre . . , 43.— 
KOlfSldie  egy én* . 440.-

Hlrdetéal dijak a leg-
oloaóbban aiámlttelnak. 

Kéziratok nem adatnak vliaia 
Nyílttéri kOilaményak 
dija aoionktnt Lel 23.— 

Uadalaalk mlndea T i i l n i f 

Önálló listával meny a fi  választásba 
— a helybeli maipsáí. 

Junius 26 ére van kitűzve a M. Ciuc— 
csíkszeredai városi taní cs választása. Az uj 
tanács választására vonatkozólag tágyalások 
folytak  a liberális párt vezetősége és a Mapyar 
Párt között, egyezményes, a választást elke 
rülendő közös listák benjuj'ása érdekélen. A 
megegyezés elvi része megtörtént. A tárgyaló 
felek  elfogadták,  hogy M Ciuc — Csíkszereda 
város 28 t »gu választott; tanácsába nO tagot a 
M-tgynr Pár, 8 tagot a város román pártjai 
kososén jelöj ?nek. Mígállapod ak abban, bogy 
a polgármast-ar személya román, mig a 3 al-
polgármester közül kettő magyar és egy ro-
mín legyen. Nam lehetett azonban egyezségre 
jutni a 28 tag sorrendjének megállapítása kö 
rlll. A Mdgyar Párt ragaszkodo't a husz első 
helyhez, még pedig ugy, hogy a listavezető 
román legyen és az utolsó hét helyen a román 
tanácsosok foglaljanak  helyet. 

A Mtgyar Párt nem akart ezzel a felté-
tellel érzékenységeket bántani. N-m, csupán 
biztosítani akarta azt, hogy esetleg más román 
pártok listát ne tegyenek le éB választást ne 
provokáljanak, mert abban »z esetben igen 
könnyen megtörténik, hogy a Magyar Part és 
liberális párttal egyezményes lista elején sze-
replő románokat beviszik a magyar szavazók. 
Amennyiben a másik román lista is eléri a 
törvényes százalékot, akkor arról ismét romá-
nok kerü'nek be, az egyezményes lieta u'olsó 
helyeiről kibukott magyar tanácsosok helyébe 
amiáltal igen könnyen elveszhetne az uj városi 
tanács magyar többsége. 

Csupán ezen az aggodalmak kívánták az 
utolsó helyeken szereplő román jelölésekben 
biztosítani a választási egyezBég tökéletes őszin 
teségét és ezzel kizárni a meglepetések eshe-
tőségeit. 

És emiatt borult fel  a városi tanács vá-
lasztására vonatkozó megegyezés. Román rész-
ről bizonyoB megalázást láttak abban, hogy az 
utolsó helyekre kerüljenek. Pedig a Magyar 
Párt éppen ezt a félremagyarázást  elkerülendő 
ajánlotta fel  a liata legelső helyét az uralkodó 
faj  számára. Az utolsó helyek, mint egéBZ őszin 
tén mondjuk, csupán az óvatos előrelátás biz 
tositékát képezték. 

Igy tehát miután az utolsó percen BZ egyez-
ség felborult  Caikszereda város magyarsága 
f.  év junius 12-én délelőtt letette önálló lis 
táját a törvényszéken. Azt jelenti ez, hogy 
választás lesz, amelyben szükség lesz a város 
minden magyar választó polgárára. 

A választói igazolványok kiosztása. 
É aő kö elesség, hogy minden választó ki-

vegye a választói igazolványát, a jövő hét fo-
lyamán a polgármesteri hivataltól. Az igazol 
ványokat naponként délelőtt 9—1 óráig osz-
szák szét a következő sorrendben: 

Kedden, jun. 19 én: A-C betűig; 
Szerdán, jun. 20 án: D—J „ 
Csütörtökön, jun. 21-én: K—L betűig; 
Pénteken, jun. 22 én: P—S betűig; 
Szombton, jun. 23: T—Z beiüig. 

S a v a n y u . " b o r t , főleg  az 1933 évi terme-
lésű BAvanykásirU bort kedveiőeo megédesíti a 

3 R é p á u t i " b e r - v - i z 
Kapható vend 'glókben ÓB fü°zerUzletekben.  N 
Főraktár: Pototzky Joasef  Ctikszereda. 

Egyről-másról. 
(K...) M 'g'zUlta NuM* párduca a nyulat.  Goif-

ben „áthidaltak'  innét. Áthidalták a nyultermészetet 
a tehetetlenséggel.  Ním kell busu'joa a hudi par, 
mert nem lesz leszerelés... Tovább folyik  az eszeveszett 
fegyverkezés  az egész világon fi  mig a hadianyag gyá-
rak kövérre hizzák magukat, addigJkU^bb sir, jajgat 
és vonaglik az emberiségnek Genfben  keresztrcfpszl-
tett jobb sorfa.  Tovább játsza könnye'mü játékait a 
munkanélküliség.  Szetésleszállitás,  adóemelés,  mert 
mindenek f.'lett  való a fegyverkezés...  „Tanulmányi 
bizottság  szervezendő  a biztonság és az ellenőrzés 
valamint a leszerelési  biztosítékok  megoldásának 
tanulmányozásáraEzt  tartalmazna a paktum 3 ik 
pcnija. Talán igy lett volna jobb: Tanulmányi  bizott-
ság szervezendő,  a tanulmányi bizottság  kiküldé-
sének tanulmányozására... 

A parlamentet uj Ülésszakra hívták össze. Nagy 
várakozással nézünk elébe enn9k az ülésszaknak mi 
csíkiak is. Bizonyára meglepődik ezen a kedves OIVBBÓ. 
Mi jó jöhet, mitor reánk mirdie csak terkeket rak a 
honatyák tanácsa... Hát megmondom. Tatarescu mi-
niszterelnök és TituVeu külügyminiszter megígérték, 
hogy a Csíki Magánjavak ügyében horo'.t nrpszövet-
ségl ítéletet, ebb»n az Ulésszskbrn megkezdik 
végrehajtani. A végrehajtás ezy törvényjavaslat be-
nyújtásával kezdődik. Nem  tudjuk,  boev tényleg be-
vá'tját-e ig'retüVet az illusztris államféifi  <k, még 
kevésbé tudjuk,  bogy mi lesz a sorsa ae esetleg 
beterjeszterdő javallatnak s legkevésbé  tudjuk,  hogy 
ml lesz a sorsa az esetleg törvénnyé váló javaslatnak 
a gyakorlati életben, de mi azért várakozással  tekin-
tünk a jövő elé. Elvégre  csodák  is történhetnek. 

* • 
» 

Országunk felvette  a d'p'omácia összeköttetést 
a szovjettek hatalmas birodalmával. Ki ne örvendene 
ennek, hiszen a jó szom8s..di viszony a békesógnek 
és nyugatomnak  forrást  s bá'ha még ez a jó szom-
szédi viszony egv 170 milliÓB nép barátsáeát ls jelenti 
számunkra.. Ebben a fegyverkező  világban igazán 
jól e^lk a szivünknek, ht va'ahol a béke érdekében 
ls dok óznak a d'plomaták. Ezelőtt néhány hónappal 
tüzet otád'unk OoBzország felé.  Es ma uţyana?03 
Oroszországgal jól megférünk.  Győzött a jobb belátás. 
Elvégre semmi közünk ahhoz, hoty a szomszéd hogyan 
rendezkedik be a saját portájin... Minden államnak 
sajátos belügye az államforma  megválasztása. Ettől 
függetlenül  lehet jó Bzomszéd a szovjet rendszeren 
nyugvó Oroszország ls 

* * * 

Hí jól emlékszem a Dimineaţa, fővárosi  nagy 
lap Irta, hogy Mmiu Gyula volt miniszterelnök sze-
mélyes védelmére éB őrzésére gárdát szerveznek hlyei. 
Mi a mindennapi életnek csendes szemlé'ői, ezen el-
csodá'kozunk és nem tudjuk megérteni ezt a nagy 
előrelátó gordoskodást. Hiszen talán még sem élünk 
a zuluksff-rek  világában? Egy országban, ahol rerdflr-
ség, csendőrség, katonaság őrködik a személy és 
vagyonbiztonság felett,  ott miért kell már BZ állam-
férfiaknak  is testőrgárda,  különösen akkor, ha ezen 
államféifiak  egynémelyike remeteéletet folytat,  mint 
Maniu Is. Nem akar ez egy ujabb vasgárda lenni?., 

Gömbös Gyula magyar miniszterelnök egymás-
után tartja békeszeretettől  átitatott beszédeit. Leg-
utóbb Debrecenben harrogta világgá, hogy csak sz 
akar háborút, aki nem volt báboiuban. Ebben igaza 
van valamint abban is, hogy Magyarország drágán 
fizette  meg a függetlenségét  és önállóságát s azért az 
különösen bec^eB ennek a kicsi országnak... Nem tud-
juk megérteni, hogy Magyarorságon mégis vannak 
polltH al a'akulaiok. amelyek esnek kétségbe a levitéz 
lett Habst urgok vlsszahozataláért, akik 400 esztendőn 
át rabijában tartották a magyar nemzetet, elsikkasz-
tották a világ elől ÓB akiknek nagyzásl hóbortja bele 
kényszerltette ezt a nemzetet a világháború gyehen-
nájába. E«ek a jobbára mágnásokból és kathollkus 
főpapokból  álló klikkek már elfeledték  a 400 éves sok 
megpróbá'tatást, BZ OFZtrálok kizsákmányolását, nem 
jut eszükbe nz aradi gyásznap sem és az ártatlanul 
kiontott  annyi magyar vérének  boszuját, most 
Magyarország függetlenségének  és önállóságának 
felá'dozásával  IB hajlandók vo'nénak feltartóztatni 
cwkhozv még egyszer sütkérerhapponrk a bécsi csá-
szári udvar fényében...  El még Petőfi  Sándor szelleme 
s a Habsburgok kármája tovább fog  teljesülni. .Szét 
fogtok  szóródni a nagyvilágban és nyomorult koldusok 
módjára járjátok a bűnhődés útjait*... 

JUIÍUB 1. 
(K...) Nagy napja lesz julius 1 én váro-

sunk ipiros társadalmának. Ezen a napon üli 
meg fennállásának  félszázados  jubileumát a 
helybeli ipartestület. Méltó lesz a félszázados 
múlthoz az a keret, amelybe a vezetőség ezt 
a jubileumi ünnepséget beleillesztette s amely-
nek egyik legszebb pontja lesz a teBtület uj 
zászlójának felavatása. 

Dd namcsak az iparoB osztálynak lesz ün-
nepnapja a ju l ius 1, hanem ünnepe kell 
hogy legyen városunk egész társadalmának. 
Ez az iparos osztály olyan szoros része a m a 
közéletének, hogy annak minden szép és jó 
megmozdulását a faji  szolidaritás őszinte meg-
értéssel és szeretetével kell kisérnie az egész 
város közönségének. 

Ünnepelünk tehát mindnyájan ju l ius 
1 -én . 

Meghajtjuk az elismerés zászlóját az előtt 
az ipartestület előtt, amely egy félszázadon  át 
szolgálta a r ende t , fenntartotta  az egyetér-
tést az iparos osztály soraiban és nem szűnt 
meg lankadatlanul munkálkodni az iparosok 
e rkö lcs i és anyagi é r d e k e i é r t . 

Ezen a napon fe'ujitjuk  telkeinkben azo-
kat a gondolatokat, amelyek ezen társadalmi 
osztály jelentőségét méltatják s amely gondo-
latok és eszmék még BzoroBabbá kell, hogy 
fűzzék  azokat a kapcsolatokat, amelyek ezt 
az OBZtályt a más társadalmi osztályokhoz fűzik. 

Az ipar gazdasági, művelődési és politikai 
jelentősége immár világszerte beidegzett foga-
lom. Tudjuk éa valljuk, hogy a városi életnek 
és kulturális élet haladásának egyik legsúlyo-
sabb tényezője az ipar , de fölötte  nagy fon-
tossága van pol i t ikai szempontból is, mert 
egy erős középosztály kialakulásának örökös 
forrása. 

Ez az a küzdőtér, ahol az emberi é sz , 
l e l eményesség és számi tá s a legszebb 
csodákat képes művelni s ez által a haladás 
szellemét oltja bele az egész társadalomba. 

Az ipari élet alapja a munka, ez a 
nemes valuta, amely ma még nem é r t ék -
mérő ugyan, d9 az élet előbb utóbb fölemeli 
ama a piedeatálra, ahonnan a ma a r a n y á t 
le fogja  taszítani. 

Ezzel a méltatással nem kívánjuk lefo-
kozni Bem az ős te rmelés , sem pedig a 
töke jelentőségét, csupán annak as igazság-
nak akartunk hangot adni, ami az ipar i 
munka ura'mát biztosítja a termé s i e t erői 
felet t . 

Iparostársadalmunk ünnepe tehát legyen 
a munka megbecsülésének és értékelésé-
nek ünnepe, amelyből ez a derék osztály e rő t 
és k i t a r t á s t merít a jövő küzdelmeire, re-
ménységgel tölti meg a sziveket a jelen meg-
próbáltatások ulán következő jobb időkre, — 
a más társadalmi osztályok pedig megtanulják 
ebből az ünnepből jobban tieztelni, becsülni és 
szeretni ezt a félszázados  mullra visazatekin'ő 
iztézményt és az abban csoportosult derék 
magyar iparosokat... 

A világháború fergeteges  viharai elsodor-
ták a régi zászlót: az ipari munka és ha-
lad áB ezimbolumát. Az uj zászló ismét len-
geni fog  és fennen  fogja  hirdetni az eszmét 
és gondolatot... Erős a hitünk és meggyőző-
désünk, hogy a zászló tisztaságát, szeplőtelen-
ségét sohasem fogja  beszennyezni a hűt len-
ség. Ugy legyen! 

Egy épületes belsőség eladó, Csíkszere-
dában, a Barompiac közelében, értekezni 
lehet Bedő Ákos, tulajdonossal. 1-3 
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A megyei tanács választása 
junius 30 ára van kitűzve. A Magyar Párt esik 
vármegyei intéző bizottságának csaknem teljes 
számú gyűlése junius 12-én foglalkozott  a csiki 
magyarságnak e választáson követendő maga 
tartásának kérdésével és a jelölések megej-
tésével. 

Az intézőbizottságot teljesen áthatotta az 
a gondolat, hogy a megyei tanács választására 
egyezséget kell kötni a hatalommal. Azonban 
nem lehet szem elöl téveszteni ennek a me-
gyének magyar többségét, amelynek a megyei 
tanács összeállításában is érvényesülnie kell. 

A megegyezés alapjául az intézőbizottság 
a következő feltételeket  határozta el: A me-
gyei tanács 24 tagsági helyeből 10 ot a megye 
magyarsága, 8 at pedig a hatalom kapjon; a 
megyei állandó választmányban 3 tagság a 
magyarokat, 1 a románokat illesse. 

Miután a megyei tanács választása egy-
szerű közigazgatási tény a többségében magyar 
Csikmegyében, ez az álláspont teljesen elfo-
gadható feltételt  képezhet a hatalom felé  is. 

Lapunk zártakor még folynak  a tárgya-
lások a megyei liberális párt és Magyar Párt 
között a fent  ismertetett feltételek  mellett. A 
liberális párt felfogása  az volta feltételek  köz-
lésekor, hogy a hatalom mindenképpen ragasz-
kodik ahoz, hogy vagy a megyei tanácsban, 
vagy az állandó választmányban többséget 
kapjon. 

Ilyenformán  p9dig a megyei Magyar Párt 
intézőbizottságának végBŐ határozata szerint 
nem lehet megegyezni, ami elég sajnálatos kö 
rülmény volna. 

A liberális párt megyei szervezete junius 
17-én délig dönt a nagy fontosságú  az egész 
vármegye közönségére elhatározó kérdésben. 

Hisszük, hogy érvényesülni fog  e döntés-
ben a hatalom helyi reprezentánsainak tárgyi-
lagos és mindig megértőnek ismert felfogása. 
A többségében magyar Csikvármegye nem köt-
het olyan választási egyezményt, amelyben a 
többséget átengedi a hatalom számára. Ha el 
veszik tőle ezt a többséget, a hatalomnak min-
denkor rendelkezésére álló választási sppara-
tus te'jes mozgósításával az más, ez ellen a'ig 
lehet védekezni. A cél azonban nem lehet ez, 
itt ahol mindenkor sikerült megegyezni, külö-
nösen a helyi közigazgatásban. Amióta a köz-
igazgatási törvény életbe lépett Caikvármegyé-
ban, soha nem volt választás. 1926. óta min-
dig meg lehetett egyezni, a békét, a szerete-
tet s ennek az alapján nyugvó eredményes 
munka útjait meg lehetett találni. Adja az Isten, 
hogy most is megtalálja ezt a hatalom meg-
értő készsége és ne kényszerítse bele a vár-
megyét egy óriási költséget jelentő választási 
harcba. 

A megyei tanács jelöltjeink 
névsorát a Magyar Párt intézőbizottságának 
ülése a következőkben állította ÖBSZO: 

Dr. Pál Gábor, Dr. László Dazső, Szakács 
Balázs (Btrzsza—Borzsova), Dr. Ábrahám Jó-
zsef,  Dr- Pitner Árpád, Antal Aron, Dr, Oaal 
Endre, Miklós Qergely (Ciucaangeorgiu—Szent-
györgy), Sasa Antal (Carta—Karczfalva),  Sin-

géi Károly (Gheorghen5—Oyergyószentmiklós), 
Dr. Nagy Jenő (Sinmartin—Sztmárton), György 
Gábor (P aesii de jos—Kászonaltiz), Bányárz 
Sándor (Suseni—Gyergyóujfa'u),  Szántó Lőrinc 
(Cozmeni —Kozmás), Adorján Imre, Angi István 
(Lazarea—Szárhegy), Koczkás Béla, Zsók Jó-
zsef  (Dineati—Dinfalva),  Ábrahám Abel (Tus 
nad), K"dvea Ferenc (Sandominic—Szentdo-
mokos), Tankó Béla (nftki)  (Lucca de mijloc — 
GyimeBközéplok), Dimokos István (Pruajoasa— 
Szépvif),  Domokos Pal Péter (Joseni—Gyer 
gyóalfalu),  Balázs Ferenc (Cbileni—Kilyénfalva). 

Miután a végleges döntés az egyezségre 
vonatkozólag csak juniua 17 én délelőtt döl el, 
ugy jelen pillanatban még nem lehet pontosan 
megírni, hogy a listát a Mugyar Párt milyen 
időpon'ban teszi le. Mindenesetre akár leBz 
egyezség, akár nem, a listát 19 én estig be 
kell nyújtani. Bőnek pontos idejéről a Magyar 
Párt értesíteni fogja  a jelölteket. 

Kérés a Dal- és Zeneegylet tagjaihoz. 
Bakcsi Károly  újonnan megválasztott d kl- éB 

zeneegyleti p niiarost, B f.  év ápri is 12 én tartott 
közgyü él felhatalmazta,  hogy az egyesület tagjaitól 
az 1933 és 1934 evi tagsági d;jikat bsszedh'jxse. A 

tagsági díj  pártoló  tagok  részére havi 12 lej, a 
rendes  tagok  részére pedig  havi 8 lej.  N )vez«tt 
pénztáros megbízottja a napúkban megkukdi ft  tagdj »li 
besz°dé?ét. Az egyesület vezctőj"ge ezen ez u'oa ÍB 
kéri a tagokat, hogy a pénzbesz^dől fogadj  *k szikesen 
s bármely csekély  ősszeggel  kezdjék  meg a tag-
dijak  fizetését.  A beszedő fel  van hatalmazva rész-
összegek  átvételére is, amely esetben teljesített 
részletfizetés  a nyugta hátlapján elismertetik.  A 
nyugta akkor  fog  kiszolgáltatni,  amikor  az egész 
tagsági-dij  egyenlítve  lesz. A beszedi többszöri 
j jlentkezédével módot ad a kényelmes fizetési  módo-
zatokra, hogy senkinek se legyon terhére vállalt  kö-
telességét ezen kulturális intézménnyel Bzemben tel-
jesíteni. 

Püspök gyógyfürdő 
ORADEA MELLETT 

42 C° kénes rádiumos hévviz mindenféle  reuma-
tiim bántalmak ellen 

M E G N Y Í L T 
az ú j o n n a n é p i t e t t modern thermálls 

ISZAPFÜRDŐ 
p&atyénl módiser aiarint iaaapkeieléaael 
egész fürdők,tagpakoláaok  saakorroa fel-
ügyelet mellett A hőforrás  kráterében most 
f-lfedezett  thírmálla Iszap felhasználásival. 

E o m á n i a e l e i 

HULLÁMFÜRDŐJE 
Teljes penzió árak: 

Májusban 80 — lejtől — 160 lejig 
Juniusban . 00 — lejtó1 — 180 lejig 
Juliusban éa 
Augusztusban 100 — lejtói — 160 lejig 
Szeptemberben 90 — lejtói — 180 lejig 

5 0 0 / , v a s ú t i k e d v s z m ó n y . 
El"őrcn4u oith kóser étterem. — Tenulsz, 
zene, táco, sportversenyek, könyvtár, stb. 

é l j e n p r o s p e k t u s t . 
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FLIT 
minden rovar V 

N biztos h a l á l a i 
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Évveyl vizsga a kath. elemi iskolMk. 
bierdán és csütörtökön, 13 és 14 én volt kicBi 

Iskolánknak, a kath. eleminek záróvizsgája. O.t vol-
tunk s lélekben, benső "égbn, szellemi kincsekben gaz-
dagodtunk. Van abban va'ami különösen üdítő, fel-
emelő : ott állani kicsiny, ártatlan gyermeki lelkek 
derűi, meleg, fénylő  tekintetében, ott látni — idők és 
emberek kietlen, sivár homokpusztájánik közepette — 
mint valami üde, füves  — virágos oázison — az ifjú-
ságnak, a zsenge, bontakozó magyar jövendőnek egy 
kis csoportját. Ost álltunk s lelkünk egészen be'e-
olvadt a kedves, megkapó képbe: gyermekek, anyák 
és apák; virágillat ÓB gyermeki sz°mek ragyogása 
— az Hiat, a lélek, a napfény  kelleme töltőié be a 
termet. Es az ünneplő, feszü'ő,  tágranyll* szemek kö-
zött ott állt a tanító ÓB tanitónő. Hogyan ? Egyenesen, 
kötelességtudón; válság és jajgatások özönében: ren-
dületlenül, áldozatkészen... A1-tor cdanppaot tekinte-
tünk a többi iskolába: ott is éreztük az illatot, láttuk 
az ártatlanság derűs Fzemeít, láttuk középen a tanítót 
és tanítónőt — meg nem Ingón, egyenesrn, rendü-
letlenül. 

Aztán Jöttek a feleletek,  okoBan, helyesen, értel-
mesen, olykor derÜB kacagtatón. N'm szólva mo*t 
arról a pí dxgógial képtelenségről, hogy »z elemiben 
az anyanyelven kivül más nyelvet is kelljen tanulni, 
mennyi jóakarat, törekvés s a gyermek tlcBiny erőit 
felülmúló  erőfeszítés  az állam nyelvének éB a nemzeti 
tárgyaknak az elsajátításában is. 

A kedves nalvsággal előadott apró szavalatok, 
köszöntők és tucsuztatók tömegéből mennyi szr'p, 
vonzó, nagy gondolat kelt srárejra; nrm csoda, ha 
szemek és szivek többször megteltek könnyel... 

Végül, hogy semmiben ne legjen hi'ny, méltó 
befejezésképen  — meghallhattuk BZ elnöklő epperes-
p'ebános szívből jövő és szívhez szóló okos, bueditó 
szavait. Ő is ott ailt mindvégig a tanítók között B n»m-

CBak bittant tanított, hanem lelkeket  ápolt  és formált 
a lelki szobrász finom  vésőjével tz Úr paraccja éa 
szive szerint. 

..Zsenge lelkek mélységesen meleg áramlásában 
állottunk. Kárdezzük: honnan van e Iélekáramláa kü-
lönös derűje és bensősége? Felelet: a templomból: a 
hit mélységéből, a Míg eságbelinek kegyelméből, hó-
dító erejéfcő'.  A templom adja — az iskola befogadja. 
Aki ezt látj >, az tudja, bogy nekünk a kath. isi ola 
nemcsak egyezerü kiűCJ, hanem a legdrágább kincs: 
gyermekeink ártatlan lelkének második meleg, atyai 
otthona. 

S akinek a kabá'j i alatt kath. és magyar lélek 
laVik, az teljebiti BZ egyház u. n. h-todik parancBát. 
m-ilv így PZÓI : Fizesd  meg az egyházi adódat! 
M^gfi.'etl  nem panaszok éB jajgatáBok kíséretében, 
hanem — nagy áldozat mellett is, boldogan és öröm-
mel, mert tudja, hogy ezáltal nevét az Elet könyvébe 
Írja bele. A. V. 

BEL- ES KÜLFÖLD. 
A Szovjetszerzödés. Románia és Szov-

jatoroazorazág között megegyezés jött létre. 
Vörös Oroszon-zág és Bománia között helyre 
áll a diplomáciai kspcjolat. A megegyezéB Ti-
tulescu külügyminiszter egyik legnagyobb si-
kere. 

Barthou francia  külügyminiszter 
junius 20-án Romániába érkezik. A kormány 
a fogadására  óriási előkészületeket tesz. 

A velencei találkozó. A külpolitiká-
nak nagy eseménye volt mult héten Mussolini 
éB H tler találkozója Velencében. Németország 
belekapcto'ódik az olasz—magyar—osztrák ró-
mai egyezménybe. Általában a világban óriási 
hatalmi csoporiofu'áeok  történnek. Ezek között 
nem meglepő a francia  sajtó azon hangja sem, 
amely német—japán katonai megegyezésről 
beszél, amely Nemetországot egy francia—  orosz 
bekerítés esetére biztOBiianá. A világháború ki-
törésének huaz éves évfordulójára  ugy látsiik 
ismét együtt lesznek az erők, hogy akárme-
lyik percsn elkezdődhessen a vérontás. 

Titulescu a Magyarországgal való 
jószomszédi viszonyt sürgeti és kijelen-
tette, hogy örömmel keres minden olyan lehe-
tőséget, amely e két ország kőzött barátságot 
teremtene. 

Kelet biztonsága. Barthou francia  kü-
lügyminiszter romániai látogatását kapcsolatba 
hozzák egy keleti biztonsági szerződés meg-
kötésével, amelyet Oroszország és Francia-
ország irányítanak keleten miDden fegyveres 
összeütközés elkerülésére. Az oroszoknak Eu-
rópa felé  barátkozó nagy béke szándéka elő-
készítője a japán imperializmussal való leszá-
molásnak, amelyre OroBzország lázasan késiül. 

Ausztriában a nemzeti szocialisták FO 
rozatoB bombamerényleteket követnek el. Ép-
pen egy éve, hogy feloszlatták  Ausztriában 
ezeket az alakulatokat, amelyek most a leg-
elszántabb erőszakkal törnek az ausztriai beleő 
randre. A kormány szigorú intézkedésekre 
szánta magát és felállította  a rögtönitélő biró-
ágokat. 
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Tatarescu a kisebbségekről. A Ka 
ránsebes—resicai uj vasútvonalat juniua 12 en 
adták át a forgalomnak.  Az ünnepen jelen volt 
I. Károly király éB Tatarescu. A miniszter-

elnök kijelentéseket tett a kormány kisebb-
ségi politikájáról is. Elmondta, hogy megértő 
politikát folytatnak  az ösezes itt éló m pekkel 
B z e m b e n , de elvárják, hogy azok is telj-sitsék 
kötelességeiket az állammal szemben. M> ugy 
tudjuk, hogy a kötelességek maximumát tel-
jesítjük az állam iránt. Adóban, katonában 
nálunknál többet senki nem fizet.  A magyar 
kisebbség király és dinasztia hűsége közismert 
És mégis magyar vasutast, postást és minden-
kit dobnak ki állásából. Hol van itt a minisz-
terelnök ur által hangoztatott megértő politika. 

SZÍNEHAGYOTT, fakó  ruháját otthon fesse  át jól és olcsón 
PAPAGÁJ-RUHAFESTÉKKEL 

Bármely azinben egy darab 5 — lej. Kapható: FeBtéküzletekben. gyógyszertárakban és drogériákban. 
Képviselet Romănla resaére GERMAN GYÖRGY Arad, Fiata Sít. Sava 6—6. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Emlékeazünk 

1918 junius 15 re. A véres nap a múlté. Már kevesen 
tartják Bzámoa a világháború e legvéresebb éa fegy. 
verliiikre htlá'os ctapást jalentó gyászos napnak a 
borzalmát. A; álta'ánoa olasz offinziva  legöidüklőbb 
dátuma ez, amely nekünk csíkiaknak örökre em'é're-
zatas marad. Az olaBZ frontnak  legfontoaabb  támadási 
Bzakaszán Aaiagónál székely ezredek rohantak e na-
pon minden emberi képzeletet felülmúló  tüzérségi 
tűzben a teljes megsemmisülésbe. A 38 ik honvéd 
hadosztály négy ezrede volt a támadást nyitó e!aő 
hulláma B háború e legszörnyűbb fejezetének.  Juniu" 
15-én éjjel 2 órakor kezdődé pergőtüz után reggel 7 
éa óra között indultak roham hullámaink az el-
lenaégea állásoknak, amelyekben angol skót ezre-
dek védték Adagénál Verona ku'csát. Es a nap kel-
tétől — napnyugtáig ezredek — ezredek után akadtak 
fel  az angol állások előtti gyilkoB zárótüzekben. A 
halottaknak ezrei feküdtek  az ötórás pergőtttiünk után 
örökre érthetetlenül épen maradi ellenaégea drótaka-
dályok előtt. A vitéz éi sok ütközetet harcolt székely 
katonák rohamai tehetetlenül fulladtak  halálba a drótok 
előtti irtózatos gépfegyver  éa akoatttzben fogcsikor-
gatva véreztek el a bátor fiuk,  a világháború sok üt-
közetében kitüntetett derék harcoo'r. Rthamot rohsm 
után nyelt el az angol álláaok előtt teljeaen épen ma-
radt BÜrii drótóveknek szivevénye. Eltére egy bor-
zalmas temető volt az egész hét község fennBikja, 
ahol véletlenül és Isten különös kegyelme folytán  ma 
r adhatott egyesekben élet. Soha ennél fájóbban,  ennél 
eredménytelcnebbül nem vérzett a 38 ik vitéz honvéd 
hadoaztály, mint 1918 juniua 15-én Adagénál, a hol a 
Bíó-szoros értelmében megsemmisült mind a négy ez-
rede. Azóta tizenhat év telt el. Az olasz ég alatt por-
ladó sok caiki halottunkat már csak egv-egy édesanya 
siratja, A hálás ntódokorak nincsen ideje arra, hogy 
emlékezzen, hogy tanuljon ezekből a véres példákból 
megértő szeretetet. Inkább azzal van elfoglalva,  hogy 
ujabb gyilkos junius tizenötödikékre készüljön azzal 
a nítnaidákkel, auslyjek napi kenyere az eg^máaaal 
szembeni gyűlölködés éa türalmetlenaég lett. 

— Felvétel i vi isga a róm kath főgim-
názium I . osstalyába. Az elemi iskola IV. otztályát 
végzett azok a tanulók, akik az 1934-35. iskolai 
évben a csíkszeredai róm. kath. főgimnázium  I. osz-
tá'yába akarnak beiratkozni, felvételi  vizsgát teBznek 
a román, magyar nyelvből (to'lbamondás, o'vaBás. 
nyelvtan) és a számtanból (4 alapmüvelet). A felvételi 
vizsga ideje junius 21—22. A felbélyegzett  kéréshez 
csatolandók: az elemi iskola IV. osztályénak elvég 
zásét Igazoló bizonyítvány (adeverinţa, amelyet, ba 
felekezeti  iskolában járt a tanuló, szükséges a tan-
felügyelővel  is láttamoztatni) születési anyakönyvi 
kivonat (a jegyiőtő ), keresztlevél (a paptól), ujraoltáBi 
bizonyítvány és állampolgársági bizonyítvány. — Az 
I. osztályos felvételi  vizsga dija 100 lej. — A tanuló 
hoaza magával az elemi IV. osztályának román és 
magyar olvasókönyvét, tollatt ós vonalazott irópaplrt. 
Akinek jun usban nem Blkerült a felvételi  vizsgája 
vagy más okból nem állott elő juniuaban, az szeptem-
ber 1-én állhat elő. IgazgatÓBág. 

— A junius hó 15-én megnyíl t budapest i 
mesögasdasági kongresszusra a csikmegyei mező 
gazdasági kamara Dumitrescu gazd. tanácsost és D. 
Gh. Cerbu ügyvédet küldötte kl. 

— A közeégi választáson a jelölteknek 
nem kell fizetni.  A vármegye több községéből pa-
nasz érkezett, hogv a választásokon résztvenni akaró 
jelöltektől as elöljáróságok 200 lejeket követelnek. 
Teljesen törvénytelen es a követelés. A jelöltek caak 
azon esetben kötelesek a választási köllBégeket viselni 
ha nem éri el a listájuk a tis Bzázalékot. 

— Még ilyen ia lahataégea? A Stncraieni— 
szentkirályi, Caslnnl-Non—kászonujfalvl,  Suseni—gyer-
gyóujfalvi  éa Dltran—ditrói felekezeti  iBkolák igazga 
tói a megyei tanfelügyelőséglól  utasítást kaptak, hogy 
vizsgájukat csak miniszteri kiküldött jelenlétében esz-
közölhetik, 20-as caoportokkal való előálásaal Minden 
csoport 480 lejért vizsgázik. Ennyi a taxa. Ennyivel 
kell megfisetnl  azt a luxust, hogy miniszteri megbízott 
előtt vizsgásnak. 

— A Nemaeti Pa rasz tpár t csikmegyei szer-
veseié t junius hó 11-én alakították újra Csíkszeredá-
ban. As alakülé gyűlésen j e l en volt Crisan volt minisz-
ter. A nagygyűlés dlszelnöknek Coatache Lnput, Ügy-
vezető elnöknek Dr. Aurel Teta helybeli ügyvédet 
választotta. 

— Madéfalvi  vasutasok a fegyelmi  bizott-
ság előtt. A madéfalvi  fűtőház  26 munkását juniua 
bó 15-re a braBSÓi fegyelmi  bizottBág elé Idézték amiatt, 
hogy nem Blkerült az áliamnyelvi vizsgájuk. Még az 
eredményt nem tudjuk. Azonban jun'ua hó 12-én eBte 
zajlott le 48 C ujl—kolozsvári vasúti munkásnak ha-
sonló természetű nyelvvizsga ügye az ottani fegyelmi-
bizottság előtt. A munkások kifogástalanul  beszélték 
az állam nyelvét, mire a f  >gyelmi szabályzat 51 sza-
kasza Bzerlnt mentették fel  állásaiktól. Ez a szakasz 
azt mondja, hogy „íz ideiglenes szakmunkások 15 n:ipl 
felmondással  elbocsáthatók, ba az állam érdeke ugy 
kívánja*. 

— A baoau-i mnnkakamara kötelékébe 
soroaták Csikvármegyét, amely eddig Marosvá-
sárhelyhez tartozott Caikmegye kisiparosai, munkásai, 
magántisztviselői, ipari és kereskedelmi alkalmazottjai 
tehát jövőben a bacau 1 munkakamaráboz tartoznak, 
amely ezu'on ls felhívja  mindazokat, akik nincsenek 
fe'véve  a munkakambrai választók névjegyzékébe, 
hogy 1934 jul. 1 ig kérhetik a felvételüket  egy tel-
jesen bélyegmentes beadványban, a nevük, születési 
évük, foglalkozásuk  éa lakheljük feltüntetésével.  A 
muokakamarákfit  egy esztendeje szervezték. Száz azá-
zsl*kosan bebizonyosodott az erdélyi kisiparosság kép-
viseleteinek az a jóslata, hogy nem lesznek életképes 
alakulatok. Sem B munkás sem a keresk. alkazmazott, 
sem a tisztviselő sem a kisiparos nem látja hasznát, 
csupán mérhetetlen pénzeket emészt fel.  Azonfelül  ma 
Ide, holnap oda sorozzák az erdélyi megyéket, amelyek 
semmi egyéb célt nem szolgá'nak, mint a tökéletes 
fejetlenség  és bizonytalanság kiteljesítését. 

— A helybeli Ipar tes tüle t 50 éves ünne-
pét 1934 julius 1-én tartja meg. Az ünnepen részt 
veaz Szabó Béni iparoa képviselő, valamint a szom-
szédos városok ipartestületeinek képviseletei ia. A 
Bzékeljfdldi  kls parosság találkozója leaz es az ünnepi 
alkalom, amelynek hivatása lenne az la, hogy a kis-
iparosság v°zérei a jövő küzdelmeinek irányát meg-
beszéljék. Éppen ezért a cslkszered<í Ipartestület el-
nöksége ezúton ia kéri uty a megyei, mint szomszé-
dos városok Ipartestületeit, hogy ezen az ünnepén 
megjelenjenek. Az Ipartestület az ünnepi meghívóit a 
jövő hét folyamán  bocaájtja ki a névreszoló zászlópze-
gelvel együtt. AdJlg ia ugy városunk, mint vidéke 
társadalmának figyelmébe  ajánljuk a csíkszeredai Ipar-
testület félszázados  fennáláaának  jnbileumát. 

— Ujabb tulbusgóság a nemiet iss inek kö 
rül. A Cetetula—caatóazegl felekezeti  iskola tanulói 
Borbát litván és Simon Jtnos tanítók vezetésével ki-
rándultak az erdőre. Htzajivet a gyerekek zöldágakat 
hoztak, amelyekra vegyesen piros és fehér  azínü pánt-
likákat kötöztak. Jitt a csendórőrmester. A kutató 
szemei azonnal öaazehozták a magyar nemzeti színe-
ket és a tanítókat miután ujjlenyomatokat vett le ró-
luk az ügyészség elé állította. Az ügyészség elren-
delte a tanítók azabadlábra helyezését, az eljárást 
azonban ellenük beindította. Ku'turember már uoja 
a vidéki csendőrnek ezt a képzelődő buzgóságát és 
gyűlöletét ott a perifériákon.  Elég baj ez, mert mu-
tatja minden esetben azt a szörnyű veszedelmet, 
amely az egymás gyűlölködésére hajlamos alantasabb 
le kékben pusztít. Siha nem lehet magérteni, hogy 
miért ne iérhatne meg itt e földdarabon  egymás mel-
lett békeaaégben ennek a két egymáarautalt népnek a 
Bzine. Tessék elképzelni milyen indulatok hangolhatják 
a kedélyeket egy egvBzerübb caendőrben, amely az 
ujjlenyomáa nyilvántartásáig bűnözőnek minősíti egy 
nemzet színének még a puszta feltételezését  1B. A kép 
zettebb lelkű jóemberek köteleaaége, hogy felülről  több 
azeretetet diktáljanak arra lefelé,  ahol végeredmény-
ben a gyűlölet divatját la parancsszóra üaik egymáB 
gyötrésére és kiásására. 

— Megnyílt Románia egyedülálló iazap 
fürdője.  Püapökfürdő  forrásánál  újonnan felfedezett 
thermális Iszap kihasználására teljesen uj iszapfdrdő 
létesült. Ezen uj fürdő  a legmodernebb külföldi  elvek 
alapján épült, külön duplakádas csempézett Iszapkád, 
külön női és férfi  Izzasztó- és pakolótermek állanak a 
betegek randelkezésére. Ugy az épitkezés, mint BZ 
iszapfürdő  felszerelése,  amely teljesen modern hlgénla 
éB orvoBi követelményeknek teljeB mértekben megfelel, 
lehetővé teszi, bogy a legkényesebb Igényeket is ki 
elégítsék éB a betegek nemcsak a legteljesebb komfor 
tot, hanem a legnagyobb gyógyulási lehetőséget la 
megtalálják. Az újonnan épült lazapfürdő  a szálodák 
kai közvetlenül öaBzekötetésben van ugy, hogy a be-
tegek az iszapfürdőből  közvetlenül a szobáikba mehet 
nek. Az iszapfürdőt  mcdirn Bzakorvos vezeti. As iszap-
fürdő  berendezésének modernsége, valamint a IBZB] 
minősége és a szakszerű keselési módszer a leghlre 
Bebb hasonló külföldi  fürdőkkel  egyenrangú, tehát i 
betegek nem kényszerűinek a drága külföldi  fürdők 
Igénybevételére, mert ugyanazon eredményeket érhetik 
el a Püspökfürdőben  igen mérsékelt árak mellett. 

— Ismét egy megdöbbentő osendőr vere 
kedés. Juulut 10-én bál volt Cirta—Karcfalván.  Egy 
Bith László nevü egyén belekötött B ró András gaz-
dába, akit bántalmazott 1b. M után ez a Both nevü 
varekedő a kösaég Muntean nevü caendőrőrmeaterével 
jóbarátl vissonyban van, Biró András nem kesdett ve-
rekedést vele. Ennek dacára Both ai őrmester barát 

jához szaladt a ott ugy állította be a dolgot, mintha 
Biró bántalmazta volna. Mi aem kellett, Both éa az 
őrmester a helyszínre alettek, ott felváltva  szörnyU 
módon ütni, verni kezdték a szerencsétlen Biró And-
rást. Az őrmester különösen olyan állati módon ütle-
gelte, hogy a saját felesége  kellett lehúzza a minden 
emberiségéből kivetkezett őrmester-férjét  a szegény 
áldozatáról. A megdöbbentő esetet azonnal jelentették 
a Magyar Párt Irodájában, ahonnan dr. Pál Gábor 
képviselő rögtön áttette a csendőrszárny parancsnok-
ságához. Kérjük a parancsnokságot, bogy vissgálja ki 
az ügyet a ha Munteanu őrmester visszaélt hivatalos 
hatalmával, akkor büntessék meg. Ezt megkívánja a 
közrend s a csendőrség szervezetének tekintélye ls. 

— Nem kap központot a megyei munkás-
biatosito pénztár. Emlékezetes az a sérelem, hogy 
Csikmegyét megfosztották  a központi betegaegélyző 
pénztártól. Azt beolvasztották a tg.-muresi—marosvá-
sárhelyi pénztárba és M.-Ciuc—Csíkszeredában csak 
egy kirendeltség marsdt. Annak idején ugy a vár-
megye főispánja,  mint az egész hivatalos világ meg-
mozdu't a munkásblztoaltó visszahelyezése iránt. Most 
aztán hosszas hallgatás után az történt, hogy elutasí-
tották mindenütt azt a kéréBt, hogy Caikmegye önálló 
munkáapénztárat kapjon. Marad minden a régiben. 
Érthetetlen, hogy Csikmegyét, amelynek most megvan 
a tízezer taglétszáma, miért kezelik ilyen moBtobán. 
Megfosztanak  mlndan központi Intézménytől, amely 
mégis csak forgalmat,  életet jelent ennek a várme-
gyének. Elvisznek innen oaztálymérnökséget, erdő-
igazgatóságot, kamarákat s mindent, ami fejlődésünket 
blztoBÍtaná. H i nem vigyázunk egy szép napon egy-
saerüen letörülnek a térképről. 

— A varmegyéből. A csendőrség as ügyész-
séggel karöltve házkutatást tartott a Petru Rares— 
madéfalvi  vasutasoknál. Nem találtak semmit. Egy 
Diaconescu munkás ellen azonban eljárást Indított 
az UgyészBég, mert a tanuk szerint a munkás a grl-
vitai u i munkás incidens perének felelevenítése  alkal-
mával a vöröa indulót énekelte. — Gheorghe Ioan 
simonesti— szentsimoni áll. tanító levélben életveszé-
lyesen megfenyegette  Todor Láazló cstatula—caatóazegi 
plébánost. Az ügyészség az eljárást Gheorghe Ioan 
ellen bevezette. — A valea-atrambe—tekerópatakl 
közbirtokosság vezetősége ellen Ferenci József  és 
társai hűtlen vagyonkezelés miatt feljelentést  tettek. 
A? ügyészség a könyveket lefoglalta.  — A mercurea-
ciuc—csíkszeredai, gör kel. temp'om félbemaradt  épí-
tését moat vállalatba adták. A templomot az idén tető 
alá húzzák. A vá'lalatl öaszeg 1 millió lej. A munkát 

Technics nevü reghinul—asászrégenl cég kapta meg. 
— Zsögöd közbirtokossági tagok junlns hó 

29 én délután 3 órakor nyilvánoa árverés utján elad-
álr, cct 1200 m1 fenyőfa  jutalékukat, as árverési fel-

tételek megtekinthetők az elnökségnél. 
— Törvényszéki hírek. A helyi törvényBsék 

juniua hó 11-én életfogytiglani  fegyházra  itéite Rac 
Dumltiu 23 éves máramaroamegyei rablógyilkost, aki 
1931 november hó 18-án m°gölte a szentdomokoBl 
erdőben Fáig Strul munkást. Rácot már azelőtt gyil-
kosságért a szatmári törvényszék 15 évre itéite. 

— Dr. Lőrinca József  dftrói  plébános államelle-
nes izgatáai perét a törvényszék folyó  év juniua hó 
27-re elnapolt». 

— György Imre 6 gyermekes koateleki csángó 
éa Józaef  nevü 14 évea fia  pénzhamisítással állottak a 
törvényazék előtt. 38 darab 2 lejest hamisítottak. A 
törvényszék előtt a gyermek vállalta a bűnt, azt állí-
totta, hogy as apja nem tudott a pénzhamisításról. — 
A törvényBzék az apát találta bünÖBnek, akit 8 hónapi 
börtönre ítélt. 

— Coacsuk Leo cigány, aki a helybeli ügyéazBégl 
fogházban  máafél  évi büntetését töltötte, a napokban 
megszökött. 

— Bálint Ferencné és Márk András ssenttamásl 
lakósokat 15—15 napra, Kóaa Imréné 70 évea msda-
raal asszonyt pálinkafőzésért  10 napra itéite a tör-
vényazék. 

— A vizsgálóbíró junius hó 12 én kihallgatta aat 
a 130 jenőfalvi  embert, akik a háromkuti közbirtokos-
sági legelőnél kiverték a csángókat az örökbérlet el-
men kisajátított tulajdonukból. A kihallgatás során nem 
tisztázódott az, hogy ki bujtotta fel  a tulajdon rongá-
lásra a jenőfalviakat.  A 130 ember együttesen vállalta 
a tettet. — A csángók kijelentették, hogy ők többet 
nem térnek vissza a háromkuti birtokra. 

— Dirvas Béla bánk falvi  Ukóst 4 évre. Kánya 
Bertalant 2 évre, Sztojka Lijost 8 hónapra Ítélték 
betöréses lopásért, illetve két utóbbit orgazdaságért. 
Az elitéltek valamennyien bánkfalvl  lakósok. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak BS isme-
rősöknek, jó barátoknak, akik drága jó feleségem  illetve 
édaaanyánk halála alkalmával ért fájdalmunkban  ve-
lünk éreztek, ezúton mondunk hálás köszönetet. 

Dóczy Károly és caaládja. 

Értesítés. 
As E. K. E caiki csoportja 1934 jnnlua hóra a 

kivetkező társas kirándulásokat vette tervbe: Jurlus 
hó 17 én Bientimrel büdös, ind. reggel 5 órakor, ve-
zető Máthé József.  — Junius hó 24-én almáai barlang 
autótaxival. — Juniua hó 29—80—1-én, Bgyeskő — 
Oyilkostó. 
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C S A R N O K . 
Megszolgált.*) 

Irta:  Herczeg  Ferenc 
Személyesen ismertem a történet egyik szereplőjét. 

Nyugodt, jól egyensúlyozott férfi  volt. A szeme a magába 
tekintő emberé; egyike azoknak a szemeknek, amelyek túl-
sókat láttak a háború borzalmaiból. Akkor már tábornok 
volt, de inkább tudós, mint katona benyomását tette. Ez a 
tipus különben eléggé ismert, hiszen a nagy Moltke is ilyen 
volt. Én első pillanattól fogva  igen rokonszenvesnek találtam. 

Alig hogy megismerkedtünk, elmondta egy különös 
háborús emlékét. Jellemzőnek találtam, hogy emlékei közül 
éppen ez az egy kívánkozott ki belőle, pedig szörnyű dol-
gokat tapasztalhatott, hiszen jó ideig benne élt az olasz 
front  legtűzesebb poklában. Száraz tényeket mondott el, szí-
nezés, részletek és magyarázat nélkül. Az előadás szinte 
szemérmetes benyomást tett. Es talán föl  is tette rólam, 
hogy meg tudom érten a történetéből azt is, amit szavak-
kal nem igen lehet kifejezni. 

* 

Akkor történt, mikor az elbeszélő az olasz harctéren 
átvette az egyik msgyar gyalogezred parancsnokságát. Az 
adjutáns, osztrák katonatiszt, aki az elődjétől örökölt, rész-
letes jelentést tett az ezred állapotáról. 

Az adjutáns nagyszerű kincstári bürokrata volt, de a 
jelentésében senkinek sem telhetett öröme, A századokat 
szörnyen megritkították és elnyűtték az utolsó hetek har-
cai. A háború akkor már a katasztrofális  vége felé  hajolt, 
a fedezékekben  lásult emberroncsok feküdtek,  a titáni har-
cok hősei rongyokban jártak és éheztek. 

Az adjutáns végül még egy aktát tett az asztalra. 
— Halálos ítélet kérem alássan. Máté Józset köz-

legény. 
— Szökevény ? 
— Harmadszor szökött meg a frontról. 
— Máté József.  Vájjon hová való'/ 
A német az irást forgatta. 
— Illetőségi helye Gyergyó-Tekerőpatak. 
— Székely? Előbb látni akarom azt a legényt. 
Az adjutáns némi meglepetéssel nézett ezredesére. 

Persze, nem tudta, hogy az is székely. 
— Legfőbb  ideje, bogy elrettentő példa statuáltassék, 

kérem alássan, ujabban ijesztően fölszaporodtak  a szökevények. * 

A frontszakaszon  pillanatnyi nyugalom volt, éppen 
csak valami tessék-lássék ágyúzás folyt.  Az olaszok is na-
gyon véreztek az utolsó harcokban. Az ezredes ráért, hogy 
körülnézzen új birodalmában. Szomorú birodalom volt. 

A kötözőhely mögött szuronyos baka unatkozik, kis 
kőház előtt. 

— Fogház? — kérdezi az ezredes. 
— Igenis, kérem alássan. 
— Máté József  itt van ? 
— Itt, igen, itt kell lennie. 
Mikor megnyílt a sötét kamra ajtaja, odabenn valaki 

felugrott  a lócáról és összeütölte a két sarkát. Borostás-
kép íi vén baka volt, lehetett negyven-negyvenöt esztendős 
is. Az arca éppen olyan lakó, mint a ruhája; a naptény, a 
bóra és az esővíz egyformára  cserzette. 

— Te vagy az a híres Máté Jóska? 
— Igenis én, jelentem alássan. 
— Háromszor szöktél meg a csapattól ? 
— Igenis háromszor, jelentem alássan. 
— Félsz a golyótól ? Szóval: gyáva vagy. Pedig a 

golyót nem kerülöd el. Tudod-e, bogy még ma főbe  fognak 
lőni? 

— Igenis, tudom. 
— Xem segíthetek rajtad, Máté Jóska. Mert smi az 

egyiknek szabad, az a másiknak sem tilos és ha szétsza-
lad a regiment, akkor ellenség prédája lesz az ország. Be-
látod ezt, Máté Jóska ? 

— Belátom, jelentem alássan. 
— Man IBUSZ ein Exempel statuiren I — szólt közbe 

az adjutáns. 
— Az ezreiea kiment a kamrából, de a küszöbön 

megállott. 
— Feleséged van-e? 
— Igenis van. 
— Gyereked ? 
— Xégy, jelentem alássan. Három fiú,  egy leány. 
— AZ  asszony után szöktél ? 
— Xem én. 
— Hát miért? 
— A földért,  jelentem alássan. 
— A főidért?  Hát ezt magyarázd meg nekem, Máté 

Jóska! 
Máté megmagyarázta, megérteni azonban nem igen le-

hetett. Egy zavaros történetet mondott két hold szántóról 
és harmadfél  hold legelőről, amely az övé is volna, de azért 
mégsem egészen az övé és végleg veszendőbe megyén, ha 
Máté Jóska nem jelentkezik bizonyos időn belül a gyergyó-
szentmiklósi közjegyzőnél. 

— És ba most futni  hagynálak, akkor mit tennél ? — 
kérdezte az ezredes. 

Máté jó ideig hallgatott, majd fölkapta  a fejét  és azt 
mondta 

— Bizony csak elmennék én hazai 
Hát nem lehet rajta segíteni I Ennek a Máténak há-

borúnál, katonai becsületnél, életnél, balálnál fontosabb  a 
földje. 

*) Heroseg Ferenonek a fenti  háborús tárgyú és cslkl 
vonatkozású elbeszélését az Uj IdAk-bíl vesszük át. Ez a 
Hereiegb Fjreni szerkesztésében megje'enó. kltfloó  értékű 
folyóirat,  a román'at magyarságnak 1« legkedveltebb szépiro-
dalmi lapja. Megjelenik Budapesten VI. ker. Andrássy nt 16. 
Csíkszeredában kapható a Deutsoh hírlapíródéban. Egyes szám 
ára 15 lei- Igazi komoly, Irod-lml értékO, léleknemealtó folyó 
Irat ax Uj IaAk, amelyet ajánlónk minden magyar oaalád asz-
ta'ára-

— Most négy óra van. Hatkor tőbe fognak  lőni. Meg-
értetted í 

— Meg. instálom. 
Két cigaretta volt a sapkája ellenzőjébe tűzve. Mikor 

újból rázárták az ajtót, mindjárt rágyújtott az egyikre. A 
másikat mnjd akkor fogja  elfüstölni,  ha érte jön a patrul, 
mert ő rendes ember és nem hagyja kárba veszDÍ azt, ami 
az övé. 

Tíz perccel hat óra előtt az ezredes felkelt  az asztal 
mellől, ahol a mappát nézegette és azt mondta az adjutánsnak : 

— Máté Jóskával várni kell holnapig. 
— Az adjutáns ezt sehogysem helyeselte — igazán 

példát kellene egyszer adni — de azért nem Bzólt, hanem 
kiment intézkedni. 

* 

Az éjjel nem sokat aludt az ezredes íir, de ebben 
'része lehetett egypár harctéri poloskánakis. Iíeggelre kelve 
maga elé hozatta Mátét. 

— Te, Jóska, ha kétheti szabadságot adnék neked, 
a végére tudnál járni a dolgodnak ? 

— A végére én I 
— És utána vÍ6szajöunél az ezredhez? 
Máté arca semmit sem változott, de a lélekzete gyor-

sabban járt. 
— Vissza én I 
— Becsületszóra? 
— Jelentem alássan becsületszóra I Ei ha szabadsá-

got tetszenék nekem adni, én azt megszolgálnám az államnak. 
Máté Józset még az este vonatra ült, Bzabadságleve-

lével a zsebében. 
Az adjutáns elővette az előjegyzési naptárát. 
— Huszonharmadikán jár le a szabadsága. De aligha 

lesz olyan bolond, hogy visszajöjjön. 
— Sokféle  bolondság terem ám a székely lejekben 

— mondta az ezredes. 
* 

Huszonkettedikén jelentették, hogy Máté József  bevo-
nult a századához. Ugy látszik, Gyei gy óban elvégezte min-
den dolgát. 

— Mit parancsol vele az ezredes úr ? — kérdezte az 
adjutáns. 

Már akkor kezdődött az olasz pergőtűz. 
— Holnap támadni fog  a digó. Máté menjen a eug-

jahoz a lövészárokba. Két meghízható legény közé kell be-
osztani, amint ilyen esetben szokás. 

Másnap csakugyan támadt az olasz. Ezúttal is óriási 
túlerővel rohanta meg a szétlőtt állásokat. Estefelé  sikerült 
megint _ visszaszorítani, borzalmas veszteségek árán. 

És Máté Jóska? 
Közvetlen az első olasz roham előtt egy eknatalálat 

szétvetette az árokszakaszát. Mind ott pusztultak a legé-
nyek, a két megbízható ember is, aki Mátéra vigyázott, 
csak maga Máté maradt meg csoda módon. Jó ideig egye-
dül védte az állást, egy megveszett oroszlán dühével. Utó-
lag megállapították, hogy négy manlicher puskát lőtt tönkre, 
ahhoz pedig körülbelül ezerkétszáz lövést kellett leadnia. 

Mikor a támadók kimerülten visszavonultak, Málé ki-
ugrott sziklagödréböl és egyedül ellentáraadásba ment át. 
Ezért a heroikus bolondságáért az életével tizetett. 

A tábornok ily szavakkal fejezte  be ezt a történetet, 
amely talán nem is történet: 

— Akkor kapta a halálos lövést. 
— Szóval: megszolgálta a szabadságát az államnak. 

Cinema „ASTRA" mozgó 
Szombaton,  junius bó 16 áu este 9 órakor 

Vasárnap,  junius 17-én d.  u. 6 és este 9 órakor 

Szenvedélyek rabszolgái 
dráma. 

Sylvia  Sjdnei  és Fridericb  Marcb 

Szerdán,  junius bó 20-án este 9 órakor 
Csütörtökön,  junius21-én d. u. 0 és es<e 9 órakor 

A vöröshaju asszony 
szentimentális dráma. 

Je»ne  Harlow. 

Szombaton,  junius hó 23 án este 9 órakor 
Vasárnap,  junius 24-én d.  u. 6 és este 9 órakor 

AZ ÉJSZAKA DALA 
operett  sláger. 

«/ean Kiepura  és M<gda  Scbneidtr. 

Földszinti 3 szoba, 1 előszoba és mellék-
helyisége kból álló l a k á s k i a d ó , 
Brstiauu ucca 142. szám alatt . Ér te 
kezni a Vákár üzletben. 

Primăria comunei Cozmeni. 
Nr. 734—1934. 

Publicaţiune. 
In ziua de 3 Iulie 1934 ora 10 se ţine 

licitaţie publică verbală în localul acestei Primăria 
| pentru vinderea a 235 buc. lemne de brad uscat 
pe picioare în volum de 141 m. c. Preţul de 
strigare Lei 90 pe m. c. 

Condiţiunile de vânzare se pot vedea la 
Primăria com. Cozmeni. 

Cozmeni, la 14 Iunie 1934. 
Primăria comunei. 

Publicaţiune. 
Se comunică spre cunoştinţa generală, că 

în ziua de 14 Iulie 1934 ora 10 a. m , Per-
cepţia circ. III. Topliţa-Ciuc pe baza publicaţiei 
de licitaţie No. 195 din 12 Iunie 1934 vinde 

J prin licitaţie publică pentru acoperirea impozite-
lor datorate de către composesoratul Sândominic 
următoarele: 

Lemnele aflătoare  în teritorul parchetului 
1933-34, care reprezinte o cantitate de 5995 
m' lemne. Licitaţia va avea loc la localul primă-
riei comunală din Sândominic. 

Administrator financiar: 
Dr. GYÖRGY. 

Primăria Oraşului Mercurea-Ciuc. 
Nr. 1653—1934 cons. 

Publicaţiune de concurs 
Se aduce la cunoştinţa generală, că la 

Piimăria oraşului Mercurea-Ciuc, în ziua de 2 
Iulie 1934 ora 10 a. m., se va ţine concurs 
pentru complectarea postului de conducător al 
depozitului de băuturi spirtuoase al oraşului pe 
timp de 3 ani. 

Concurenţii cari vor prezenta la acest con 
curs vor depune garanţie de 5°/o socotită la 
valoarea ofertei,  în numerar sau efecte  de Stat, 
iar concurentul acceptat va depune garanţia de 
3000 Lei la data încheierii contractului de servici. 

Condiţiunile stabilite pentru acest concurs 
se pot vedea în orele oficioase  la primăria ora-
şului (secţia adm.) 

Mercurea-Ciuc, la 13 Iunie 1934. 
VICTOR FAROGA tn. p. 

preşedintele Com. Int. 
B. TOKE m. p. 
secretar general. 
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fi  VENCZEL T A N Á R N É N Á L 
^ Ugyanott készülnek minden-
| ţ i o nemű nfli  kalapok eisArendü 

f  anyag hoaiaadáaával . Kalepek 
ţ f  átalakítása a legrövidebb idő alatt, 
v Csíkszereda, I . C, Brat iann (a imná-

zitim)-uooa 112. aa., a Bórhaz közeiébem. 
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Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb és legtartósabb 
kivitelben a legjutanyosabb 
a rak mel le t t eeakÖBÖl a 

Vákár üzlet, Csíkszereda. 
A 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
• legegysierübbtól a 
legfinomabb  kivitelig 

s e l r e a l e a a á l l i t e t t fisakkal 
b e s i e r e i h e t ó k : 

Nagy Q. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  Is. 

W 

I 
i Livre t pen t ru păz i to r de an imale 

(Pásztórkönyv) a törvényben előirt minta 
szerint elkészültek és a Vákár könyvkereske-
désben beszerezhetők. 

H E G E D U O R A K A T 
oonservatoriumi módaaer 
szerint, j u t á n y o s á n ad: 

S P R E N O Z G I Z I , Osikszereda 
Str. Cap. Vulovioi (Haiglta-nooa) U, 

I H w M t Vékái k tSar*ife»«*|ákM. 
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C S A R N O K . 
Megszolgált.*) 

Irta:  Herozeg  Fer»no 
Személyesen ismertem a történet egyik szereplejét 

Nyugodt, jól egyensúlyozott férfi  volt. A B z e m e a magába 
tekintő emberé; egyike azoknak a szemeknek, amelyek túl-
sókat láttak a háború borzalmaiból. Akkor már tábornok 
volt, de inkább todós, mint katona benyomását tette. Ez a 
típus különben eléggé ismert, hiszen a nagy Moltke is ilyen 
volt. Én első pillanattól fogva  igen rokonszenvesnek találtam. 

Alig hogy megismerkedtünk, elmondta egy különös 
háborús emlékét. Jellemzőnek találtam, hogy emlékei közül 
éppen ez az egy kívánkozott ki belőle, pedig szörnyű dol-
gokat tapasztalhatott, hiszen jó ideig benne élt az olasz 
front  legt&zesebb poklában. Száraz tényeket mondott el, szí-
nezés, részletek és magyarázat nélkül. Az előadás szinte 
szemérmetes benyomást tett. És talán föl  is tette rólam, 
hogy meg tndom érten a történetéből azt is, amit szavak-
kal nem igen lehet kifejezni. 

* 

Akkor történt, mikor az elbeszélő az olasz harctéren 
átvette az egyik magyar gyalogezred parancsnokságát. Az 
adjutáns, osztrák katonatiszt, aki az elődjétől örökölt, rész-
letes jelentést tett az ezred állapotáról. 

Az adjutáns nagyszerű kincstári bürokrata volt, de a 
jelentésében senkinek sem telhetett öröme, A századokat 
szörnyen megritkították és elnyütték az utolsó hetek har-
cai. A háború akkor már a katasztrofális  vége felé  liajolt, 
a fedezékekben  tásult emberroncsok feküdtek,  a titáni har-
cok hősei rongyokban jártak és éheztek. 

Az adjutáns végül még egy aktát tett az asztalra. 
— Halálos ítélet kérem alássan. Máté Józset köz-

legény. 
— Szökevény ? 
— Harmadszor szökött meg a frontról. 
— Máté József.  Vájjon bová valói* 
A német az irást forgatta. 
— Illetőségi helye tiyergyó-Tekerőpatak. 
— Székely? Előbb látni akarom azt a legényt. 
Az adjutáns némi meglepetéssel nézett ezredesére. 

Persze, nem tudta, hogy az is székely. 
— Legfőbb  ideje, hogy elrettentő példa statuáltassék, 

kérem alássan, újabban ijesztően föUzaporodtak  a szökevények. 
* 

A frontszakaszon  pillanatnyi nyugalom volt, éppen 
csak valami tessék-lássék ágyúzás folyt.  Az olaszok is na-
gyon véreztek az utolsó harcokban. Az ezredes ráért, bogy 
körülnézzen új birodalmában. Szomorú birodalom volt. 

A kötözőbely mögött szuronyos baka unatkozik, kis 
kőház előtt. 

— Fogház? — kérdezi az ezredes. 
— Igenis, kérem alássan. 
— Máté József  itt van ? 
— Itt, igen, itt kell lennie. 
Mikor megnyilt a eötét kamra ajtaja, odabenn valaki 

felugrott  a lócáról és összeütölte a két sarkát. Borostás-
képű vén baka volt, lehetett negyven-negyvenöt esztendős 
is. Az arca éppen olyan fakó,  mint a ruhája; a naptény, a 
bóra és az esővíz egyformára  cserzette. 

— Te vagy az a híres Máté Jóska ? 
— Igenis én, jelentem alássan. 
— Háromszor szöktél meg a csapattól? 
— IgeniB háromszor, jelentem alássan. 
— Félsz a golyótól? Szóval: gyáva vagy. Pedig a 

golyót nem kerülöd el. Tudod-e, hogy még ma főbe  fognak 
lőni? 

— Igenis, tudom. 
— Nem segíthetek rajtad, Máté Jóska. Mert ami az 

egyiknek szabad, az a másiknak sem tilos és ba szétsza-
lad a regiment, akkor ellenség prédája lesz az ország. Be-
látod ezt, Máté Jóska ? 

— Belátom, jelentem alássan. 
— Man musz ein Exempel statuiren 1 — szólt közbe 

az adjutáns. 
— Az ezredes kiment a kamrából, de a küszöbön 

megállott. 
— Feleséged van-e? 
— Igenis van. 
— Gyereked ? 
— Négy, jelentem alássan. Három fiú,  egy leány. 
— AZ  asszony után szöktél? 
— Nem én. 
— Hát miért? 
— A földért,  jelentem alássan. 
— A fűidért?  Hát ezt magyarázd meg nekem, Máté 

JÓBka! 
Máté megmagyarázta, megérteni azonban nem igen le-

hetett. Egy zavaros történetet mondott két hold száulóról 
és harmadfél  hold legelőről, amely az övé is volna, de azért 
mégsem egészen az övé és végleg veszendőbe megyen, ha 
Máté Jóska nem jelentkezik bizonyos időn belül a gyergyó-
szentmiklósi közjegyzőnél. 

— És ha most futni  hagynálak, akkor mit tennél ? — 
kérdezte az ezredes. 

Máté jó ideig hallgatott, majd fölkapta  a fejét  és azt 
mondta 

— Bizony csak elmennék én hazai 
Hát nem lehet rajta segíteni! Ennek a Máténak há-

borúnál, katonai becsületnél, életnél, halálnál fontosabb  a 
földje. 

•) Herozeg Fereoonek a fonti  h&borns tárgyú és eslkl 
vonatkozása elbeszélését az Dj Iddk-bAI veeezllk át. Ez a 
Herozegb F-sreni szerkesztésében megje'enó, kltQnd értékű 
folyóirat,  a román'»! magvarságnak ta legkedveltebb szépiro-
dalmi lapja. Megjelenik Budapesten VI. ker. Andrássy nt 16. 
Csíkszeredában kapható a Dentaoh hlrlaplrodában. Egyes szám 
ira 15 la). Igazi komoly, trod-lml értékQ, léleknemesitő folyó 
Irat az Uj Idők, amelyet ajánlunk minden magyar oealád asz-
ta'ira. 

— Most négy óra van. Hatkor lőbe fognak  lőni. Meg-
értetted ? 

— Meg, instálom. 
Két cigaretta volt a sapkája ellenzőjébe tűzve. Mikor 

újból rázárták az ajtót, mindjárt rágyújtott az egyikre. A 
másikat majd akkor fogja  elfüstölni,  ha érte jön a patrul, 
mert ő rendes ember és nem hagyja kárba veszni azt, ami 
az övé. 

Tíz perccel hat óra előtt az ezredes felkelt  az asztal 
mellől, ahol B mappát nézegette és azt mondta az adjutánsnak : 

— Máté Jóskával várni kell holnapig. 
— Az adjutáns ezt sehogysem helyeselte — igazán 

példát kellene egyszer adni — de azért nem szólt, hanem 
kiment intézkedni. 

* 

Az éjjel nem sokat aludt az ezredes úr, de ebben 
része lehetett egypár harctéri poloskának is. Reggelre kelve 
maga elé hozatta Mátét. 

— Te, Jóska, ha kétheti szabadságot adnék neked, 
a végére tudnál járni a dolgodnak ? 

— A végére én I 
— És utána vi&szajöunél az ezredhez? 
Máté arca semmit sem változott, de a lélekzete gyor-

sabban járt. 
— VisBza én I 
— Becsületszóra? 
— Jelentein alássan becsületszóra ! En ha szabadsá-

got tetszenék nekem adni, én azt megszolgálnám az államnak. 
Máté József  még az este vonatra ült, szabadxágleve-

lével a zsebében. 
Az adjutáns elővette az előjegyzési naptárát. 
— Huszonharmadikán jár le a szabadsága. De aligha 

lesz olyan bolond, hogy visszajöjjön. 
— Sokféle  bolondság terem ám a székely lejekben 

— mondta az ezredes. 
* 

Huszonkettedikén jelentették, hogy Máté József  bevo-
nult a Bzázadához. Ugy látszik, Gyeigyóban elvégezte min-
den dolgát. 

— Mit parancsol vele az ezredes úr ? — kérdezte az 
adjutáns. 

Már akkor kezdődött az olasz pergőt (íz. 
— Holnap támadni fog  a digó. Máté menjen a cug-

jahoz a lövészárokba. Két megbízható legény közé kell be-
osztani, amint ilyen esetben szokás. 

Másnap csakugyan támadt az olasz. Ezúttal is óriási 
túlerővel rohanta meg a szétlőtt állásokat. Estefelé  sikeiült 
megint r visszaszorítani, borzalmas veszteségek árán. 

És Máté Jóska? 
Közvetlen az első olasz roliam előtt egy aknatalálat 

szétvetette az árokszakaszát. Mind ott pusztultak a legé-
nyek, a két megbízható ember is, aki Mátéra vigyázott, 
csak maga Máté maradt meg csoda módon. Jö ideig egye-
dül védte az állást, egy megveszett oroszlán dühével. Utó-
lag megállapították, hogy négy manlicher puskát lőtt tönkre, 
ahhoz pedig körülbelül ezerkétszáz lövést kellett leadnia. 

Mikor a támadók kimerülten visszavonultak, Máté ki-
ugrott sziklagödréből és egyedül ellentámadásba ment át. 
Ezért a heroikus bolondságáért az életével tizetett. 

A tábornok ily szavakkal fejezte  be ezt a történetet, 
amely talán nem is történet: 

— Akkor kapta a halálos lövést. 
— Szóval: megszolgálta a Bzabadságát az államnak. 

Cinema „ASTRA" mozgó 
Szombaton,  juniuB bó 16 áu este 9 órakor 

Vasárnap,  junius 17-én d.  u. 6 és este 9 órakor 

Szenvedélyek rabszolgái 
dráma. 

Sylria  Sjdnei  és Fridericb  Marcb 

Szerdán,  junius bó 20-án este 9 órakor 
Csütörtökön,  junius21-én d.  u. 6 ós este9órakor 

A vöröshaju asszony 
•zentimeatalia dráma. 

Je»ne Harlow. 

Szombaton,  junius bó 23 án este 9 órakor 
Vasárnap,  junius 24-én d.  u. 6 és este 9 órakor 

AZ ÉJSZAKA DALA 
operett  sláger. 

Jea n Ki  epura és M-<gda  Scbneider. 

Földszinti 3 szoba, 1 előszoba és mellék-
helyisége icböl álló l a k á s k i a d ó , 
Bratianu uoca 142. szám alatt. Érte • 
kezni a Vákár üzletben. 

Publicaţiune. 
Se comunică spre cunoştinţa generală, că 

în ziua de 14 Iulie 1934 ora 10 a. m , Per-
cepţia circ. III. Topliţa-Ciuc pe baza publicaţiei 
de licitaţie No. 195 din 12 Iunie 1934 vinde 
prin licitaţie publică pentru acoperirea impozite-
lor datorate de către composesoratul Sândominic 
următoarele: 

Lemnele aflătoare  în terilorul parchetului 
1933-34, care reprezinte o cantitate de 5995 
m1 lemne. Licitaţia va avea loc la localul primă-
riei comunală din Sândominic. 

Administrator financiar: 
Dr. GYÖRGY. 

Primăria Oraşului Mercurea-Ciuc. 
Nr. 1653-1934 cons. 

Publicaţiune de concurs 
Se aduce la cunoştinţa generală, că la 

Piimăria oraşului Mercurea-Ciuc, în ziua de 2 
Iulie 1934 ora 10 a. m., se va ţine concurs 
pentru complectarea postului de conducător al 
depozitului de băuturi spirtuoase al oraşului pe 
timp de 3 ani. 

Concurenţii cari vor prezenta la acest con-
curs vor depune garanţie de 5°/» socolilă la 
valoarea ofertei,  în numerar sau efecte  de Stat, 
iar concurentul acceptat va depune garanţia de 
3000 Lei la dala încheierii contractului de servici. 

Condiţiunile stabilite pentru acest concurs 
se pot vedea în orele oficioase  la primăria ora-
şului (secţia adm.) 

Mercurea-Ciuc, la 13 Iunie 1934. 
VICTOR FAROGA m. p. 

preşedintele Com. Int. 
B. TOKE m. p. 
secretar general. 

Primăria comunei Cozmeni. 
Nr. 734—1934. 

Publicaţiune. 
In ziua de 3 Iulie 1934 ora 10 se ţine 

licitaţie publică verbală în localul acestei Primăria 
pentru vinderea a 235 buc. lemne de brad uscat 
pe picioare în volum de 141 m. c. Preţul de 
strigare Lei 90 pe m. c. 

Condiţiunile de vânzare se pot vedea la 
Primăria com. Cozmeni. 

Cozmeni, la 14 Iunie 1934. 
Primăria comunei. 
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tla naponként nj formák  oloaó 
I» árban, aa .«ar t« lKls . t l3 . t t tóIc 
8 V B N C Z E L T A N Á R N É N Á L 
^ Ugyanott készülnék mlndan-
ff  2 nemű nAl kalapok etsArendti 
ţ) T anyag hoaaaadáaával. Kalepak 
ţ f  átalakítása a legrövidebb idő alatt, 
w Cslkaiereda, I. C. Bratianu (aimná-
^ ainmj-aooa 112. aa., a Sörház közelében. Könyvkötészeti munkákat 

a legszebb éa legtartósabb 
kivitelben a legjutanyosabb 
a rak me l l e t t eszközöl a 

Vákár üzlet, Csíkszereda. 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

• e l r « B U i B & l l i t t t t i i i k k t l 
b e s z e r e l h e t ő k : 

Nagy G. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett riazletflietéare  Is. 

ai — 

Livret pentru păzi tor de animale 
(Pásztórkönyv) a törvényben előirt minta 
szerint elkészültek és a Vákár könyvkereske-
désben beszerezhetők. 

H E G E D U O R A K A T 
oonservatoriami módszer 
szerint, j u t á n y o s á n ad: 

S P R E N O Z G I Z I , Osikszereda 
Str. Cap. Vulovioi (Hugita-nooa) 26. 

VlWMtvtt YiUf  ft.  M>ro«*4á|áka«. 




