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Lm pkala) don o l : 
Ozv. VÁKÁR LAJOBNfi 

F»!«M» axerkeaítd 
a i s a ^ Q H V I K T O R . 

K i a d ó h i v a t a l : 
Ytkár könyv- Aa paplrkerea* 
kcdéa* Csíkszeredán, hová 
> clidckésok árai ia sldüi*-

áljak «lb* kaldindék. 
Sjţf»a  n i a áfa  Lai 1.— CSIKI LAPOK 

POLITIZAI. KÖZGAZDAS AGI 4S TAR9ADALMI HETILAP. 

•14fla*t«at  » : 
Egéaz évii Lei 160.-
Félévre . 80. -
Negyedévi» . . , 40.— 
KflliBldie  egy érre „ 440.-

Hlrdekésl dijak a l«g-
oloaóbban számíttatnak. 

Kislratok nem adatnak vlaiia 
Nyílttéri kOilemAnyák 
dija aoionklnl Lal 25.— 

Uagjalanlk mlndra Taaáiaap 

1918 november 18. 
A nagy háborúnak vége lett. 51 hónapi addig 

elképzelhetetlen tömegmészárlás, pusatuláB után bekéi 
hirdetlek. 

Fellélegzett a világ. Tizenhat esztendővel ezelőtt 
éppsn ezekben a nepokban a klizdő feiek  teljesen ki-
merülve a Bz nvedáauktői befejezték  a gyilkos bátorul. 

Pontosan ezen a nrpon, 1918 november hó 18-an 
összegyűltek az erdélyi, bánsági ÓB magyarorezagi 
összes románoknak jogosított kepviselői QyuUfeher-
vároi, bogy kimondják és létrehozzák az egyesülés 
müvet. Örömmámorban úszott az egéez világ akkor. 
Felszabadulva a vérnek, a bősi haiálnak, az éhezés-
nek, a sorbaál á nak annyi nyomorúságot jelentő toeg-
próháltatássl alól, egy gondolat töltött el mindenkit 
— a békének, a szeretetnek — egymás megbecsülé-
sének valóra váltása az emberi együttélésben. 

Éhben a Bzabadságra vágyó levegőtlen született 
meg a gyulafehérvári  nemzetgyűlés hataiozatának első 
pontja: 

1. „Teljes  nemzeti szabadság  az itt lakó  nem 
zeteknek.  Mindenik  nemzet önmagát kormányozza 
saját nyelven, saját közigazgatással,  a sajat kebe-
leböl  vett egyének  által.  Minden  nemzet a törvény-
hozási képviseletre  és az ország kormányzababun 
való részvételre  népességének  szamaranyaban nyer 
jogot'. 

Az uj remin áll»m megalapításának ez az alap 
ve ő öltő tetele nemcsak az e v e z r d s erdelyt tzabud 
levegőnek a szülemenye. A háborús szenvedesuk, u 
négy es fel  eves órüiet ebló a nemzedékből f  .tj-
koava szakította kl a bekes utak ktresesentk a vagy tt. 

Ez a nemzedék, amely a t>chnika haboruj nat 
h^ö.djílóbb szórcyüHegeit elte ktrei-ztül, a vernek 
dívánké; hon pi borza mis oniasa után nam tudói 
gyüiölni. 1918 ev vegen m>.r nem á ott ell; nseg betol 
egymásnál nzemb-n, csak a bekere vágyakozó, uyomo 
ru's emberrocc-ox es arayekoit tartottak a ba' oru,-
ratvoualakot, am-''yetb;m egyik pbicről a másikra 
Urobbant a báke tragédiaja. 

1918 november 18 an Gyuiífch  rvaion is ez a 
békébe robbant fellélegzés  talai^ozolt, hogy LeCöülelUb 
FZÍVVKI lerakja az epynas mellett e:ő ntpek nyugodt 

al»pelv6it. Ujy, hogy ott ne legyen toubt 
gyűlölet, hegy meg ne zavarhassa az öhbzhangGi a 
nemzeti gyülöikcdeB ördöge, hogy boha meg ne inmet-
lődneasen rajtunk vagy gyermekeinken a szenvedettek 
az 4 szörnyűsége, am> yaek útjait 12 millió hóai halott, 
pok mi lió c-íonka rokkant, hsd özvtgyek, gyermekeik 
há-si halálát sirató édesanyák jelzik. 

A teljes nemzeti szabadság alapelvére való be-
r.-nd'zkedas, a vértől ós gyűiöit öd^mól való m-gUü-
dorodárt jelentette — akkor 1918 november 18 an. A 
inittden háborús őrjöngéstői valo meftC^omorlest,  amely-
ben egy pillanatra <'lőretört a teutveribagiiek mint 
áilamépitő ideálnak a közkinccsé való iutezm^nyesitese. 

Csak pillanatra. Mert ami azutan következett, az 
minden voit B vi'ágban caak nem a testverietseg 6» 
szabadság gondolatának a világbeke szolgálataba való 
beszervezése. 

A Bzemünk előtt dübörög a gyulafehérvári  ese-
ményei után való lázas mozgógép R-kord Bzámoa 
m>nő teljesítmény, ahogyan 16 esztendő aiatt az em-
beri szeretetet megcsúfoltak  BZ egesz keresztény 
világban. 

Maradjunk c ink itihon. Tessék széjjel nézni. 16 év 
alatt mennyi való-u t meg BZ itt eló népek nemzeti 
szabvd-iágából éa egyen ősegéből. Ainyi ugy-e, bogy 
ntm szólva saját nyelvű közigazgata: rol ee egyebükről 
tizenhat év utan meg az erdélyi hadirokkantak n.uţ 
dij egvsegei-uó?ét sem baj andok megcsinálni — nem 
ho»y ép nmberek egyenjogúságának a kérdésé okozna 
állampolitikai gondot. 

Ettől eltekintve a nagy általános helyzetet nézve, 
érz<. latja minden í'öldl lény, hogy 1918 6vl november 
hó 18-:ól máig bűnös könnyelműséggel rohan egész 
Európa B benne mi id a gyűlölet lejtőjén. 

Az iramot csak egyetlen módon lehet megállítani. 
H> visszaállítjuk közénk a megbocsájtásnak. a klen 
gesztelődésnek éa szeretetnek jelszavát. Ha vissza-
idézzük azt az 1918 évi november 18 iki hangulatot, 
a-u^ly telve volt a náborus pusztítás megdöbbenésével 
B az abból fakadó  megjavulá^nak szándekával. Ha nem 
akarju'< feif.ilni  és eltüntetni egymást a földizinerő  , 
őizh.en közremüköddoz abbio, hojy mind-jn sereimet, 
hioo.m n-t'iik-niredast a szeretet e^zközeival kioperál-
junk a szive'íbó , ö.iszdfogunk,  hogy minden gyü.ö 
l^tet és ialltllstntrifan  mzltáat megfojv>uik,  ha őszin-
ték és va óbin nz 1918 tiovemhsr 18-ivi teljes egyenlő 
ság és namzotl szib.dsag aUpjan akarjuk, bogy ezen 
a filddirabon  egymásra találjunk. 

AMagyar Párt nagyfontosságú üléseiről 
Aí Orezagos M.vj,í>r Párt központi vezetősége 

november bó 12 un es 13-an C.ujon—Kolozsváron tar-
totta utest it, amelyeken megVitatţi&feţgmania  magyar 
kisebbség mai aehez höiyzeléf.'V 

Alábbiakban közöljük 4 párUíat^-eíten ülésekről 
kiadott hivatalos julentesét. Megláthatja abból is, BZ 
idők mai megpróbáltatásai!)-n eló magyar kisebbség. 
QOgy az Országos Magyar Part az ellenünk iranju.o 
bajoz és megsemmiBitó csapáeok közölt az egyetlen 
szerv, amely helyen áll és igyekszik megtalálni, meg-
védeni nepank e>bo:yezcedeeéaek lehetósegét. 

Amint mindenkor, ugy ma ÍB caak arra kérünk 
minden magyar tmbtri fogadja  szeretettel a Magyar 
Parinak azokat a küzdelmeit, amelyek hova tovább 
nehezebbek lesznek és egyre emberfelettibb  erőfeszí-
téseket követeinek. Igyekezzünk azzal tamogatci es 
ercdmenyeSbé tenni ezt a munkát, hogy a Magyar Pari 
vezetőitgai és az egéfZ  szervezetet egyforma  szeretet-
tel, biza ómmal övezzük eB kürzöböljük magunk kötüi 
az árulkudaBoak, Bzethuiásnak bünet. Fogjunk öosze u 
fhjszerfctetben,  hogy egy en;berkem Suhantunk a Ma-
ny»r Part mögött t>s küzdcimecek ezáltal foaozottubb 
tekintélyt adhassunk. 

Az idők jara a egyre jobban elienUnk fordul.  A 
gyülöibt akkora hullámukat vtt, togy tz bisouoi mtu-
d<nt, amecnyiben egymanta nnu ttpabkloaUDk. A 
kü.öujaró nuber itt meg DI m ál hat Haeittünk nivo-
jatak emr-iéceeri va:amit ku üzautttink, akkor azi csak 
»z összrii itt ető itingy tr ereik ótbielegaiavai es gerin-
ces egysegetBegevel erneijuk el. 

E/.trkel a goLdo a oklt.l o vas. u el a Migyrr 
Pi ri v. z ióde^enek hive-taiur j- tnierni szókról a letm-
.» okr î, tmelyek ez óozi p ritmeijii hiebtzak kür-ko-
ben foglalkoztatlak,  mint, a rtuiiinia magyar kiaebbbeg 
egyttit-L po ilikei tztrvizi n -.: 

Az O szagos M gyer P^n e cöLi isuic."». pjriu-
m> nti c?i por jK é« m>>-zót z -.ibBge fo:jó ho 12-.̂ n es 
13 an LT noi.a. ÜLI'BIIKBI, ME YEKIN DI ncabk a lun^y .r-
nog megoldubra varo proji-mal, du a jeien pjlii.kui 
heiyzei es követendő runguittnaa modozuiai feleit  ío y 
taitak komoly eB Dehnió tar^yaiast a part eme szervei. 

A mogyi.ra&g inai turihutatlan helyzetet mutatta 
az a körülmény is, hogy i>z inuzóbizot sag míjdntm 
összes tagjai menjekn.ek a gyUebeD, meiy kis mtg 
czakitasKal lulajdonk. ppen heifón  deieióit kudódoties 
kedden delu.án 3 órakor vegzódott. 

A tárgyulásnak 6B a vitának legfőbb  anyagát a 
következő torgyak aikoiták : Te-.ztvUeió nyelvvizsgák 
ó-i elbocsaiaaolr. Felekezeti tuntrók nyeivv<zcgajH, cen-
zuri, o-lromá lspoi, a közigazgaui-i idókczi buoithagok, 
szekely ku lurai s auiouomia, a QBVelemz^sek, amignu-
aUalmbZOttak et ip >ri munká-ok egíisztetiCixjaDck vu-
szelye a nemzeti inuakaved-imi törveuy foiyttn. 

Az intezőbizoitbág mrg szamtalan, a helyzetet ee 
teendődet megúlugiló hozzá-zoids után tudcmh^ul vette 
ugy az ügyvezető nleinok, miut a parmmentl c-opori 
fóiitkarának  jalenieset es végül a következő határoz:iti 
javaslatot fogadta  el egyhangúlag: 

A romániai magyar kisebbséget képviselő M tgytr 
Part intezőbizottsagu megdöbbeneBsel alit.pi>ja meg, 
hogy különbező törvények, kormányzatok es hatósági 
intézkedések folytonos  sorozata uz egyenlő elbánás 
kötaiezettbégonek legkirívóbb sereimével ctpró -Dipra 
rendszeresen a magyarság minden rétegűnek életlehe-
tőségét támadják és Bemmisilik meg. Az intúzőbtzoti-
Shg r-á mulat arra is, hogy egyes roman sajtóorgánu-
mok hónapok óta a magyar nemzeiiseg ellen uszito 
cikkekkel álUndónn izgatnak, anélkül, hopy azért egyet-
len bílnvádi eijáráB ÍN folyamatba  tetetett vclna. A 
c;mura azonban a magyar kisebbség legfajóLb  serei-
méinek sajtó utján való nyilvanossagra hozatalát ÍB 
megakadályozza. 

Az intézőbizottság kifejezi  tiltakozását azon jog 
talan intézkedesekkel Bzemben ls, melyek nemcsak 
a magyerság kul urális tevekenyBégét, hanem meg a 
vallás szabad gyakorlásának strelmevel temp óm építé-
sét és egyházi Intézmények törvenyes gyűlés tartását 
1B lehetetlenné teBzik. 

Az intézőbizottság nemcsak ae eddigi jogtalansá 
gok megszüntetését követeli, hanem a magyarBég ezám-
arányának, kultúrájának és közteherviselésének meg-
felelően  az egyen ó jog és elbánás elvo alapján köve-
teli a magyar ifjúság  réBzére az állami éB mindrnnemü 
közhivatalban való alkalmazását is. 

R l f l í i Á l f *  e P t l ' 0 t 0 8 bolsöoégek, szántók és 
LlldUUlki kaszálók valamint llres beltelkek. 

Ctm: Sprenoz M'̂ rcurna Ciue. 

A csiki közbirtokosságok értekezlete. 
Dr. Pal Gábor összehívására foiyó  év november 

hó 10 óa a cjizi közbinokosságok a helybeli közbirt. 
székházában értekezletet tartottak, amelyen megbeszél-
tek az összes aktuális sérelmeiket. 

Az értekezlet Sitankó Zoltán erdőmérnöknek a 
csiki „Székely Fa3 szivetkezet megteremtőjének, Dr. 
Pitner Arpadnak, Dr. Kováta Károlynak, Dr. Puikás 
Laventeuek értékes felszólalásai  közben vitatta meg a 
közbirtokossági vagyonkezelés valamennyi pBnaBzát, 
amalyek a Nemzeti Szövetkezeti Hivatal közegeinek 
hatásköri tudépéséről, a visszaéléseket kiprovokáló 
hatósági szemelyek beavatkozásáig a közbirtokosságok 
eletet annyira megnehezitik és lehetetlenné teBzik. 

Az értekezlet a sérelmeket összefogó  memoran-
dumban fordul  a Nemzeti Szövetk. Hivatalhoz, rámu-
tatva, az általuk követelt románnyelvü könyvvezetés 
jogtalanságára is, kéri a panaszok figyelembe  vételét. 

A kóabirtolcoaságoli vezetőinek értekezlete foglal-
kozott a csiki .Székely Fa* szövetkezetbe való tömö-
rülés sziizségaBségavel, ame yet általában hasznosnak 
és a gazdásági nehézségekből való kivezetés egyedüli 
helyea uijanas lát. 

A közbirtokosságok értekezletén Dr. Pál Gábor 
előterjesztette a megye prefektusának  az állami beru-
házási kölcsön ügyeben a közbirtokosságokhoz Intézett 
megkeresését, amelyre «.határozták, hogy minden köz-
oirtokossag a lehetőségei szerint résztvesz a kölcsön 
j-g,eesb>:n. Az ert 'kt-zíet a közbirtokossági élet resz-
•uieibe merülő, klmeri'.ő tanácskozások után ért véget. 

A cozmeni—kozmasi  közbirtokosság  belépése 
a .Szekely  Fa'  Szövetkezeibe.  A közbirokoi-sagok 
feutl  erioíezieieben a szóvetkezeti gondolat mellett 
lorient megnyiltt^ozái-ok hstésa alatt Kozmás közbir-
i0k0KF>aga meghívta Sztankó Z iitónt és Dr. Puner Ár-
pádot, hogy november hó 13 an tartaGdo közgyűlésü-
kön m gjeienj nek es a azoveikezes fonloBsagat  tag-
juk mólt iimeriessók. 

E f^ltereen  >k ;ie<at táva SJMIUÓ Zalsóa ós dr. 
Pitner Árpad réiz.vittek a kosná-ii koibirtokosáig 
nózgyuiesiii. ahol Mkes magártdssel fug  nltak é.s mond-
tak ki a „Székely Fa" szövetkezethez való csitlako-
zasukat. A közgyűlés megbízta az uj igazgatóságot, 
hogy a szöveUeietlnz való c^atlatiozái előmuaká'atalt 
azonnal kezdje m-g éj a tavaszi közgyűlésig azt vigye 
kerebziül. 

EíZ'd a ténnyel az alcsikl közbirtokosságok ia 
megkucdtâk a szövetkezeti gondolat felkarolását,  ami 
csak javára és gazdasági megerősödésére válhat a 
•epünknek. 

Magyar becsület. 
Á'pidhtzi Sisent Erzsébetnek, mint Taürlngla 

fej.-deiemabHZonyácak  marburgi Konrád mester volt a 
i,y>ntatója. Aszkéta pBp volt s lelki gyermeket is ke-
meny szigorúsággal vezette. Többek között kötelezte 
Szent Erzaebetet arra, hogy ne egyék blzonyoB jöve-
delmekből, igy a Ltjoa tartományi grófnak,  Hermann 
atyjának idejeben elkobzott egyházi javakból vagy 
templomok kifosztásából  vagy a népre rótt túlságos 
adókból származó pénzen vásárolt eledelekből. 

Erzsébet meghajolt e tilalom előtt s az ő szokott 
h'df  égevel éz lelkiismeretességével pontosan meg ls tar-
totta azt Képzelhető, hogy nem csekély nehézség nélkül 

Ez a keseaég éa áldozatos pontosság a finom 
lelkiismereten kivül, egyenes és becsületes magyar 
természetében bírta alapját, mely nem tűrhette a leg-
csekélyebb igazságtalanságot Bem. S a máaok ellen 
elkövetett jogtalanságot sokkal komolyabb dolognak 
tArtotta, hogyBem ez a jogérzéke ne követelte volna 
az elégtételt. 

É etrajzlrója, a hires francia  Iró, Horn Etnll irja 
a fraccla  akadémia által koszorúzott müvehen erre 
vonatkozólag: „Ezt a mindenkivel szemben való igaz-
ságérzetet kétségkívül atyjától örökölte*. 

Szent Erzsébetnek II. Endre magyar király volt 
az édesapja. Megható történetkét beszélnek idevonat-
kozólag őróla, amit Horn ls megemlít. S ez az, hogy 
II. Endre uralkodása idején magyar ifjak  szivesen 
tanultak Párlsban. Mikor ott egy ilyen fiatal  tanuló 
maghalt s a király ezt megtndtB, követet ktt'dött, hogy 
kifizesse  micden adósságát, amit csinálhatott, — „hogy 
Benki se mordhasBa: meghalt egy magyar a nélkül, 
hogy a másnak okozott kárt megtérítette volna". (Horn 
Emil. Várdai Béla: Szent Erzsébet életrajza, 1931,72.1.) 

Lektor. 
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Az erdélyi rom l a i eoMz jelenese. 
Aa alba-iuliai—gyulafehérvári  rom. kath. egyház-

megyei tanacs, folyó  evi november hó 22 lkere oaaze-
hivott közgyüieaere keszitett jelentest, 2462—1934. 
síim alatt aa igazgatótanács közrebocsátotta. A jeien 
tea foglalkozik  az igazgatótanács azemelyi ügyeivel 
éa ügykezelésével; az egyhaai építkezésekkel; a Foga-
raasy-aiapitványnak vagyoni helyzetevei; aa egyház-
megyei kántori nyugdíj-alap helyzetevei; a fennhatú-
Bága alá tartozó gimnáziumok, tanitókepzó, floeveió-
intezetek, nagyazeDeni Terez-árvahaz, Marianum, nagy-
szebeni Szent Ferenc rendi tan- és nevelóintezei vala-
mint a radaótl újonnan szervezett fjidmiveaiskola  és 
az öaszea egyházmegyei elemi iskolák ügyeivel. Mind-
ezen intézményéi helyzetéről, nem adhat a jelentós 
kedvező kepet, hiBzen a mindennapi elet klsérö jeien-
sege ezen intézmények Bzorongntottsága. „ Megnehe-
zült  az idők  járása felettünkkiált  fel  a jelentés. 
„Mindazon  által  a Gondviselés  oltalmába  helyezett 
hitünk  és bizalmunk  nem rendült  meg. tíztlardan 
meg vagyunk  győződve, bogy hitvallásos  intéz-
ményeink,  a Gondviselés  jovoltaból,  továbbra is 
teljesíthetni  fogják  a reájuk  várakozó  nagy, hu-
mánus feladatot:  a jóra, a nemesre, tojunk  és 
hitünk  szeretetére  nevelni az ifjúságot  és az ifjú-
ságon keresztül  irányítani  népünk sok megprobal-
tatassal megtépászott  lelki  világát'... 

A jelentîs középiskolai statisztikai adataiból meg-
tudjuk, hogy az 1933—34. tanévben a 7 főgimnázium-
nak 1544 vegzetl tanulója volt, vagyis 82 vei tobb, 
mint az eiózó iskolai evoen. Lsgnepesebo volt a ko-
lozsvári főgimnázium  404 tanulóval, azuian következik 
a brassói 260, a csdikszeredai 260, a gyulafehérvári 
237, a mirosvásárhelyi 186, a szekely udvarhelyi 179 
és a kézdiváaarhelyi 118 tanulóval. 

A tanitókópióaek 98 cöveLdéke volt, mig a rad-
nóti fóldmlves-iskoláha  29 tanuló iratkozott be. 

Az egyházmegyének van még 8 leánygimnáziuma 
950 tanulóval, 195 eltmi ÍBko.ája— 19875 gyermekkel 
eH 10 óvódája. Ljgszomoruob képet az elemi iskolák 
mutatjak, ahol aa 1933—34. tanévben a beiratkozott 
gyermekek száma 399 el apadt az elő^ő tanévihez 
viBzonyitva. Ba keuegtelenui a nevelemzeenek a kö-
vetkezménye. A jelentea a legBiralmasabbaknait mondja 
a csiki  viszonyokat, ahol nem kevesebb, mmt 8 revi-
zor teljesíti az ailami „ellenőrzési".  Megtörtenik, hogy 
hetenkint 2—3-Bzor ia meglátogatják ugyanazt az is-
kolát, .ami nemcsak gatolja,  de  szinte lehetetlenné 
teszi a nyugodt  és elmélyedő  iskolai  munkát". 

Elég reszleteten foglalkozik  a jelentéi a birtokok 
éa berhazak ügyével ia, azonban nem kapunk egy 
összefoglaló  kepet arról, hogy lumjdouképptu mennél 
aa egesz vagyon forgaimi  btcsérteue, mii jövedelme-
zett ez a vagyon az elmúlt 1933—34 evoen a ez a 
jövedelem mtzéppan haaznaltatott fel.  Szeretnők tudni 
például azt, bogy az eg^hâzmtţye miiyin fizetéseket 
ad a tanároknak, tanítóknak éti más alkalmazottainak, 
milyen összeget emésztenek fel  az intézetek dologi 
szükségletei, stb., stb. 

A gazdaikodast illetőleg a Bzemlebizottságok je-
lentései altalábau körültekintőek, reszietesek éa meg-
nyugtatók, kivévén az eidóbiriokokat, ahol bizony nem 
kapunk még halvány képet Bem ariól, hogy mekkora 
kiterjedsBüek az erdók; milyen a faanyaguk  és mekkora 
területet állanak kltermeles alatt... Szóval a javak 
kezelesét éa a jövedelmek fdlhasználáaat  illetőleg csak 
töredékeket kapunk, amikbői okoBabbak nem leBzüuk 
B fogalmat  aem alkothatunk magunknak arról, boţy 
ez a vagyon meddig  birja teljestteni  a reája vára-
kozó nagy feladatokat... 

Szereltük volna ha a jelentés részletesen is 
rámutatott voina azon kormány intézkedésekre, amelyek-
kel as egyházmegyei iskolák működése nehezíttetik 
vagy épp ín elgáncsol tátik. Hallunk eseteket, amelyek-
ből kitűnik, hogy az oktatási törvények nem egyformán 
alkalmaztatnak állami és máa intezetekkel szemben. 
Vagyis aa egyházmegyei iskolákkal szemben 100 szá-
zalekosaa végrehajtják a törvények legridegebb ren-
delkezéseit, mig ugyanakkor az állami intezeteknél 
feltűnő  elnézéseket  és megkülönböztetéseket  lehet 
lepten nyomon tepiBztalni. JJ lett volns, ha a jnlentéa 
az iiyen esetekre ramuta ott volna, hiszen igy az a 
látszat, hogy mindoa jól van ugy ahogy van. 

A t i -nra-Másár l ie ly i terjedelmi és iparkamara. 
Mint ahogy már ismeretes, a marosvásárhelyi 

kereskedelmi ÓB iparkamara körletébe tartozó ip-iro ok 
1934 december 2—9-ig az Ipirmuzeum helyiségeiben 
és a Kamira székházának egy-két termében .Kiálli-
táa-Vásárt*, a kereskedők ptdig december hó 2—4-lg 
.Kirakat-verBenyt' rendeznek. 

Tudva van az ia, hogy a vásár megnyitása egy 
napra eBik a marosvásárhelyi gör. kel°li katedráliB 
felszrntelÓBi  ünnepségével, mikorra 1B ŐfelBége  a ki-
rálynak, a kormány több tagjának, valamint kíséretük-
nek reszvetelére is számítanak 

Marosvásárhelyen tehát a vásár tartuma alatt 
nagyobb idegenforgalomra  van kilátás, mit fokoz  az a 
körülmény is, bogy a C F. R. vezérlgargatÓBága a 
vásárra utazóknak 50 százalékoB vasu'.i kedvezményt 
engedélyezett. 

A .Kiállítás-Vasát", — mint ez már Bzintén publi-
káitatott — a rendiző marosvásárhelyi kisiparosok 
termékei mellett elfogad  a „Kiállítás Vásárra* Maros, 
Csik, Udvarhely éa Háromezek vármegyei kiplptrosi 
produktumokat ÍB, BÓt befogadja  e területek nsgy ÉB 
báaiipara, ipar és népművészete, valamint néprajai ter-
mékalt is. 

A kamarának ugyaDls PZ a cé ja, hogy rgyrÓBZt 
ráterelje a figyelműt  a földrajzilag  izoiált kerülete 
produktumaira, másrészt a jobb éB könnyebb értéke-
sítés propagálására, kerületének termékeiről pontoB 
katasztert készítsen. 

Megállapítható, hogy a vásárral szemben nagy 
érdeklődés mutatkozik. Az együvé tartozóBág demonstrá-
lására jelentkeztek pé dául a marosvásárhelyi Cukor-
gyár, Bőrgyár, az Elekes & D .irvaa-féle  Iád-«gyár, stb., 
jól lehet nyilvánva ó, hogy érdekeik nem igénylik 
áruiknak Ilyen uton való reklamirozáaát. Da a Calki 
L*pok minden egyea Bzáma is lelkeBen éB eredménye-
sen verbuválja a mprosvásáihelyi vásárra való jelent-
kezéseket, ambicioEélva, begy a „Csíki csoport" érdé-
késségével, értékességével es sokféleségevel  minél 
vonzóbbá sz'ryezzi magát. — Nem hagyhatjuk meg-
említés nélkül a kézdivásárbelyi kereskedői erdekkep-
viBeleteknek azt az értesítését Bem, bogy minden lehe-
tőt elkövetnek abból a célból, hogy az ottani érde-
keltség la résztvegyen a váBáron. 

A rendezőségnek tehát mirden oka megvan re-
mélni, bogy a marosvásárhelyi kamarai kerület érde-
keltsége, Bzerény viszonyai ellenére is, érdekesen éB 
méitó^n fopja  magát a vásáron bemutatni. 

A rendezőség 8zUkaégesnek tartja, bogy a meg 
ryltáB napjának közelségére tekintettel, ezu on ia fel-
szólítsa ez illetékeseket, hogy amennyiben termékeik-
kel részt kívánnak venni a vatáron, ugy a maros-
vásárhelyi kereskedelmi éa ip.rkKmarával sürgősen 
közöljék, hogy hány m2 területi t igényelnek és mivel 
szándékoznak a vásáron résztvecni. A recdezőueg itt 
is hangsúlyozza, bogy a helypénz annyira jelfntektelen, 
hogy ez nem kép-'-zhetl akadályát a részvtteltek. 

R Á D I Ó K I 
P H I L I P S é s S T A N D A R D 

gyártmányok,  a legmegbízhatóbb 
ós legtökéletesebb  rádiók. 

Vételek  készpénz  éa részletfizetésre. 
Régi rádiókat  becserélek. 

A választék  óriási, állandóan  rak-
táron 8—10 darab  különböző  típus. 

Vételkényszer  nélkül  bármelyik 
tipust bemutatom.  XXXKXKXXKK 

Bármilyen gyártmányú  rádiót  meg-
rendelésre  legolcsóbban  szállítok. 

Standard es PMlíps ayártmányot csikmegyei eoedárnsitás. 
Egy rádiokhoi legjobban bevált 
•caras elem állandóan raktáron. 

U J R E N DSZE RÍJ 
P E T R O L E U M GÁZ 

lámpák, föiök  és melegítő kályhák érkeztek raktarra. 
FISCHER SÁNDOR 
r á . d . l ó s z a k ü z l e t 
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Téli gazdasági iskolák. 
Hosszas próbálgatátok u án rájött) k, hogy a bla 

gazdák Igényeinek legjobban megfolelcek  a trill gaz-
dasági iskolák, ezért a régi fc  dmlves isko ákat leg-
több helyen ilyenekké alakiiotiák át. M g a f  jldmives-
iskolákban ket évig mígezakiiás nélkül lel ett tartóz-
kodtok a növendékeinek, addig a téli iskolákban csak 
a gazdaşagi munkák szünetelése alatt vagyis október-
től márc.ua vegéig. Ez a eazdák szempont'ából igen 
fontos,  mert gyermekeiket a nyári dolog idő alatt ott-
hon használhatják. 

Az a kérdés merülbft  fel,  hozy két tél alatt el-
sajátíthatják e a szükséges gazdasági tudnivalókat? 

A tauan^ag helyes kiválasztásával arra igazán 
hivatott szakembrrt'k ezen idő alatt jól kl tudják ké 
peznl a gazda ifjakat.  Több mint harminc évet töltöt-
tem a gazdasági szakot tatás szolgáltában, eit nyu 
godt lélekkel allithafcm.  A régi fö  dniives-ÍB-oláknál ia 
az e'mé'etl oktatás fóleg  átéli bóa^pokra szorítkozott. 
A nyári idő alatt gyakorlati ncu ikát végeztek az iskola 
gazdaságiban. 

TapaF.zt',-.la!om ar, hogy ezt a gyakorlati rnuakát 
a Bzlilői gazdaságbun ia jól elvégezhetik, annál is in-
kább, mert ha valami különleges do'og adja elő magát 
a téli iskola tanmi nyáron is rendelkezésre állanak, 
aőt erre utasítva ia vaooak. 

Nagy előnye ez iskolának, hogy sikeresen vég-
zett növendékei C<ak egy évig katonáskodnak. 

Az állami téli gardaségi iskolák mellett roagá 
oozok is áltith:»tnak fel  ily iskolákat, a svábok, szászok 
a nz unitárius egyház áli ottak is fel  ilyeneket és 
a mint Illetékes helyről hallható nsgyon jó eredmény-
nyel müki dnek. 

A lapokból ugy érteBÜ>tem, hogy az erdélyi 
katholi'.UB egyház is áHi'ott fel  egyet, amelyik az őaz 
folyamán  meg is nyilt. É-i tervbe vette Targu Sicuesc 
K zdivá?árhelyen is a tanítóképző helyett egyet fel-
állítani. Igen helyes éa reméljük talál módot arra ia, 
hogy C*i»mtgyében la legyenek ilv Iskolák. Például 
lg»n alkalmsa hely lenne erre Smmartlo—Ciucanl 
Cílkszentmárton—Csekefalva.  Központi fekvésénél  és 
egyéb körülményei fo  ytán la, igen alkalmas volna téli 
giadaságl Iskola székhelyéai. 

Vigy SamuVu C<ik0omlvén, a b^rá^k g°.zda°á-
gával kapcsolatban, szinte kínálkozik egy gazdasági 
iskola felállítása. 

I y iskolák ügyes vezetés mellett az egyházra 
kevés költséget rónának s idővel Baját magukat ÍB 
képesek lennének fenntartani. 

Természetesen Fzcrényíbb keretek közt, mint t>z 
államlak. Szerintem mirdbo ily iskolához egy azakkep 
zett igazgató és egy szakképzett kertész, egy írnokkal 
elég volna. A többi oktstási munkát, ba matktp nem 
lehet, kalákában el lehetne végeztetni, a helyben lakó 
alkalmas egyénekkel. 

Miután ezen iskolák szerverete nem régi, a gya-
korlati élet I ivánalmai niccsenik mt g eleggé kitt-po .vh, 
da a kellő érzékkel rendt-lkeró szbke óado mindenkor 
megválaszthatja a helyes ut t. 

Néhány púidat tapaBzt^latalm alapján felhozok. 
A r-gi főldmlve8-lako:ák  tantervében az üzemtan 

második réBze az előszámitás éa becBleBtan nem szu-
r.pelt, holott a gyakorlati élet ép ezeket klvátja leg-
inkább. A tanterv Igen sokat foglalkozott  a bonctannal, 
holott ebből eUg annyi, emmnylt dieznó öiéBtor is 
elhullott állatok toncoléBBLor a növerdekeknek bemu-
ta'hitó. M n k gyötörjük a növeodóket a Bok csont es 
izom elnnvezéfeivel.  E helyett a takarmanyozabban 
kiván igen részletea tanítást. 

Mint kezdő tanár a számtant is tanítottam, ludü-
táhan le vér, hogy a gazdaifjaknak  mi y fontos  a 
molás, nagy lelkesed ssel mÍLdsn Bzaba j t ígjukizietu 
megtnnitaui. S a nagy buzgalomnak az volt az trrd-
ménye, hoţy ez id3 rövidségé miatt soha Bem tudtam 
tananyagomat rendesen bevegtzni; küiőnÖBin tot idói 
vittek igénybe a közönségéé törtek. Vegre is ugy segi-
tettem, hogy minden törtet tizedes törtté vn;toztattum 
és igy a többi tértekkel való bibe.ődJBt egyszerűen 
elh igitsm. Az eredmény teljesen kielégítő lett. 

Kis gazd teásokban nem célravezető a kettes 
szAmvitel, m r: BzámsdáBt vagy tökeleteaen jól vezeb-
aünk vagy sehogysrm. 

Míg az egyszerű ezámvitiilt sem BÍkctüI. legtöbb 
gazdaságba bev. zetnl, annál kevébté a iettűot, ami a 
gazdasagokban el is kerü bető. 

A régi tankönyvek, tant rvek nem igen követ-
he'ők anélkül, hozy a mai gyakorlati elet követelmé-
nyeit alapoBan számba ne vegyük. 

Szőke  Mihály. 

A város műkedvelőinek szervezkedése. 
Váró unk országos navü má^edvelói gárd^vsl 

rend lkf-ziu.  Evtk ótn o yan ku'uur au ik» buntskozots 
ki ezQ.b'to az adottsacokban. amelvre nem o^ysztr 
felfigyelt  az országos közvelemery is. 

Amióta a vidéki magyar 6zinj"t-zás a felmerült 
aeh'i&â gok között eborvadt helyet es hivatását a n,t 
Ijslyi ku turéletUnkben műkedvelő nk vállalták maţu'ire. 
Ei büszitc'n mondhatjuk olyan rá:i-rmettseggel, ennyi 
lelkesedéssel, h^záériésse', sziretetiel e-i ti hetséggel, 
ami igazán művészétét, érteki-t képvinelt. A helyi mü-
kedvelóinb meleg sikerekben, zsufo.t  házak elótt edződ-
tek a lofttökeleteHebb  BzinjatszaKig s mi ott tartunk, 
hogv közönségünk minden igényét kielégíthetik es 
mugodt lelkiiem -rettel átvehetik B magyar BZÍBÍ kultura 
h vatásos, rendszeres müveleaét. 

Etekben a gondolatokban érett ki Dr. Hrsch 
Huginó kHzd-ménynzásére a helyzet oda, hugy a helyi 
műkedvelők munkáját rendszerbe kell fogni,  aliacdósi-
tani kell és nagyobb célkitűzések azolgálatába kell 
álliUnl. 

Városunk egész műkedvelő ifjú-ága  osztatlan lel-
kesedéssel fogta  fel  a Dr. H rseb Hogóné legelső hívó 
szavát éa folyó  év november hó 12-án ê U' mintegy 
százan gjQfk  össze a helyi kaszinóban, hogv egybe 
tömörülve ku tur munkájukkal lerakják egy közműve-
lődési piiota alapját, amelyben modtrn hajlékot talál 
a sainj itazáslól kezdve minden ku'tur törekvés. 

Egyforma  megértéssel és valóban komoly javőbe 
látással fogta  fel  a nagyszámú alakuló gyüiés mindeu 
tagja a kibontott tervet. 

Eízel eiindult egy rendkivUl ti .yelumr?méitó, 
városunk közművelődésére, kulturéjára, ifjusá;u'ik  n«-
veléaere, fuibecsülhetetlin  értekü ke^dtmónytzés. U'--
jara indult éa Bzáz ifiu  lelek lelkesedésében nekilen-
dült egy gyönyörű célkitűzéshez r<z egesz társadulmunk 
beszervezése. 

H i összefogunk,  ha kisvárosi kic-únyksdéseken éa 
apró gáccsoakodásokon f-lülemelkedve,  jó szívvel, 
sgymás értekeit megbecsü'ő és azt a kőzÖB cél érde-
kében hasznosító jóindulattal a felvetett  terv mellé 
szegődünk, akkor uem is olyan merész, nem ls oiyau 
kivihetetlennek látszó az egybrfogáa  végső célja. 

Minden erkölcsi aaelleml adottságnak bővében va-
gyunk. Semmiért nem kell kölcsön menjünk. C*ak ki-
tartás kell éa a vállalt munka iránti támogató, segítő 
készségnek és jóindulatnak ke l ezt a kitartást meg-
céloznia. Aktr.i munkakedvvel, mint mar gen kezdett 
valamibe ennek a városnak mükedve'ó fiathlsága.  ÁH-
juok melléjüz és angitsük diadalra az éittrevalóságunk-
nak ezt a beszédes sz p ku;turtervét. 

Különösen kérünk mindenkit, hogy legyen jóindu-
i»tu továbbvivője a kezdeményezésnek éa no engrdji 
az intenciók félremagyarázásaival  bárkinek ia a leik. -
hen bizalmatlanságot ébreszteni e u i ideális megindu-
1 IBBBI szemben. Minden ellentétes hírrel szemben meg-
nyugvásra közölhetjük, hogy a helyi műkedvelők Bzer-
vezkedáse nnm irányú egyetlen meglevő egyesületünk 
litórdike ellen Bem, amit az által is kifejezésre  jutott, 
bogy tsgjal bármerre zavarta!atul teljeBltbetlk eddigi 
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J „STEAUA ROMAMEI" J 
j ţ romád biztosító társaság fAdgynöksége 
Jţ Calkszereda, Bratlana-uooa 5a saam. f ţ 
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SS F o g l a l k o a i k a biztos í tás SS 
Ü minden ágáva l , a legeld- & 
K nyösebb díjtételek mellett. 1 
Jţ Ve z e t ő : 
K D r . V E E Z A R M 

a Brassói Népbank helyi fiókjának  volt igazgatója. K 

muködebi körüket. A cél egészen ószinten, minden maa 
elkepselessel szemben az, hogy a fenti  mttkedveles 
tetó ala hozznn egy olyan kulturmüvet, amelyben haj-
lékrd talál ennek a varosnak valamennyi egyeBÜleti 
elete. — A cel megerl, hogy azt jóindulattal es felró-
ertelmeageteB nélkül támogató leiekkel fogadjuk. 

A városi műkedvelő csoport alakuló értekezlete 
a következő tisztikart választotta meg: 

E.nök lett D . H rach Hugóné. Alelnökök id.Sz.Cseh 
István, Hjdo.-sy Kaimán, Hellwig Vilmoa, Pechár János, 
Takács L-tjos, PueQard János. Titkár lett ifj.  Sz. Cseh 
Ltv&n. Jegyző* Sientpetery Balint, Spretcz Pal. Penz-
umon Riiicz S mdor. Euenórök DiC<y János, ifj.  B.ró 
Zjuan, LóritCí O za. Kónyvtarnokoz Dr. Veegh Bandor, 
Opra B jnedak. Qazda Pdtotzky Pai Silnpadi ellenőrök 
Gaspar Gábor, Dávid Gábor. Sujók Császár Kató, 
Sprencz György id. Irodalmi bizottaag AiDert Vilmos, 
A.beri Iiivau. Siínhazi fodrász  Birtha Géza. Z inéi 
szakosztály vezetője Sarkad. ELk. Műszaki szakosztály 
Vainszer Gjza, Suhand. Jjzsef,  Siwarth László, Ve-
cs-y Gyula. Prupaganda az ikoszialy Ré z g b Vmor, 
A beri 1-iivan, Feroncii G,arfas,  Kertesz iiivan, Djczy 
András Truhan Antal, Csedó György. 

Iparügyek. 
A helybeli iparteattiiut foiyó  óv november 13 iki 

elölj ároBági ülöBeben foglalkozott  az aitalanos es a 
c iki kisiparosság helyzetet érintő kerdeBekkei. Eiktsb-
redess -1 állapija meg, hogy a kisiparnak országos 
ieziiiiesztése kü Önösen a székelyföldi  kisiparoi-nago 
érint-tte katasztrofalÍ9an.  Az utóbbi par eBZteLdÓ alatt 
a m»gye kUiparo^saga a vidéki közegekben a u adóz-
tatás miatt BZ íz százalékosan elveszett. Ma mint kon-
tár működik, amellyel szemben tehetetlen m Ldt>n baio-
s-g. Köz'égelakb-R ma mtr c uptn egy p .r íp .roi-
do gozik törveryvs forrnak  kózou, ezen p-dig mm 
bírjak a versenyt azokkal, akik mint kootaiot tizik 
iparukat és igy nem flz»tnek  sem adót, stm egyei' 
közt-rheket. A városi iparosság basonlóktpp-n szenvtd 
p. fenti  or'zágos lezüiles bajaitól B azonkívül megsem 
mi-itő csapâB érte azálla1, hogy BZ adóssagrendezep 
során a konverziós kedvezményekben nem reszesüli-

Évek óta eredménytelen marad az ország kis-
iparosságának kéUbgbeej ő tiltaíczaBa. Az eredekkep-
visr-letek nap nap után tarjak fel  ennek az ország epitó 
tényezőnek a lenorvasztassra lranyu ó törekves-k kep 
t'lensegelt. Ennek dacára orvos SB egyáltalán nem ter-
táaik as a kormányzatnak semmi komoly szándéka 
uam mutatkozik a bajok rendezeBére. 

A parlamenti munka kezdeten a helybeli ipartes-
tület ia belekapcsolódik abba a munkába, amelynek 
cVja országos nyomáB gyakorlása a kormáiyra, hogy 
több gocddal Igyekezzék megmenteni a tönk szélére 
jutott kisipBroaságot. 

A helybeli ipartestület részletes memorandumban 
dolgozta fel  a sérelmeket éa azt megküidótie a munka-
ügyi karesk. és Iparügyi minisztereknek. Rimmat az 
adózás körüli méltánytalanságokra, a konverziós tör-
vénynek a kisiparossággal szembeni igazságtalanságba. 
Minden Bérelem között legelvlselhetetlenebb a kisiparos-
ságnak kötelező betegnegélybíztositasa. A memorandum 
kimutatva ennek a tehernek tartbatatlenaágat keri a 
térvénynek olyan értelmű módosítását, bogy c->ak azok 
a kisiparosok legyenek a betegsegélyző tagjai, akik 
magukat biztosítani akarják. 

A helybeli tanonciskola második éve nem nyilt 
meg miután Bem megye , Bem a k o r m á n y 
nem akar hozzájárulni a fenntartási  költségekhez. — 
Ezzel szemben az a veszély fenyegeti  a városi kisipa-
rosságot, hogy nappali iBkolába akarják kényBzeriteni 
a tanoncokat. — A kisiparosság nem lehet felelős  azért, 
ho*y rajta kívül álló okok miatt nincs tanonciskola. 
Tanoncot senki nem tart azért, hogy eg^sz nap lsko 
lába járassa, mert akkor az ipari képzésé válik lehe-
tetlenné. 

Ezt a kérdést  különben  Chele  tanf.  igazgató 
urnák  is jóindulatú  ügyeimébe ajánlva kérjük, 
bogy a tanonciskola  beallitása  iránt a munkaügyi 
miniszternél  mindent  elkövessen  s amig ebben dón-
tés történik  addig  függessze  fel  a tanonciskola 
beállításának  ügyét. 

Az ipjrassérelmekkel foglalkozó  memorandum 
megvitatása után ipartestület elöljárósága foglalkozik 
nz állam kölcön ügyevel. Ismerteti rész'etesen a köl-
csön kibocsátását B azt tagjainak figyelmébe  ajánja. 
Ezyben elhatározza, hogy ipartestület akármilyen nehez 
enyarl körülmények között is van, a kölcsön jegyzés-
ben ré»zt vesz. 

A deozember  2—0 iki tg.-muresi—marosvásár-
helyi kiillitéM  ügyével foglalkozva,  ipartestület elöl-

járósága ezúton is feihbja  a kisiparosságot, hogyrészt-
veryei ez^n a kiállításon, amelyet az iparkamara a 
kerületébe tartozó kisipar élnlakBrásának Bzán\ — 
K-ri, hogy akik azon réBzt akarnak venni forduljanak 
felvilágosításért  az Ipartestülethez. 

Ip rtestttlet elójárósága a klslparoiság társas 
egyűttelének ébrentartása érdekében eihatarozta, hogy 
heti összejöveteleit megkezdi a kaBzinó helyiségében. 
Aa első Ilyen összejövetelét november hö 24-en tartja 
meg. K rí a város és vidéke iparosságát, hogy ezeket 
az alkalmakat, amelyek tisztán a tarsaseiei fellendí-
tését és a kiBlparos közönség kimelylteBének célját 
-•zolgá'ják látogassák az Idők szavát megértő szeretettel. 

A pálinkafőzés  tragédiája... 
Lapunk állandóan igyekszik ébrentartani ezt a vesze-

delmes kérdést. Minden számunkban rámutatunk azokra a 
tragédiákra, amelyek népünket lépten-nyomon érik az alko-
hol fogyasztás  miatt. 

Gyilkosság, börtön, bün van a nyomában a pálinkának. 
Székely családok ezrei esnek áldozatául ennek az átkozott 
betegségnek, amely ennyire belészkelte magát közénk. A 
korházak, a fogházak,  a temetők hétről-hétre bizonyítják, 
hogy a Székelyföldön  és éppen Csíkban legelöl járunk a 
szeszlogyasztás terén. 

Jóakaratú emberek gyakran megkapják az alkohol 
ellen elindított küzdelem gondolatát. Sok nekibuzdulás tör-
ténik e téren, de kitartó rendszeres munka nélkül nincs meg 
a kívánt eredmény. 

Csak arra utalunk, hogy pár héttel ezelőtt intéztünk 
komoly figyelmeztetőt  népünkhöz a tiltott pálinkafőzés  ve-
szélyességéről. Közöltük, hogy a csiki tinánc gárda ügyész-
ségi engedélyeket kapott házkutatásokra. 

Most arról számolhatunk be, hogy ezeknek a házkuta-
tásoknak csak egyetlen községben milyen gyászos eredméoye 
van. Iaeu—Jenőfalva  községben a fináncok  a mult héten 
egyetlen délután 29 pálinkafőző  üstöt foglaltak  le. 

Nem azt jelenti ez, hogy a tulajdonosok tiltott pálinka 
főzésért  kerülnek 15—15 napi fogházra  a törvényszéki bör-
tönbe. Hanem azt is, hogy a finánc  5—50 ezer lejeiig ter-
jedő pénzbüntetéseket foganatosít,  amelyek alatt egyszerre 
29 család roppanhat derékba. 

Tehát okvetlenül az tűnik ki a fennti  tragédiából, hogy 
vágy nincsen a népüuk között semmi felvilágosító  munka, 
vagy annyira hatalmába kerítette ez az átkozott szenvedély, 
hogy nem törődik még vagyoni megsemmisülésének lehető-
ségével sem. 

A falu  vezetőségének kötelessége mindenütt megszer-
vezni az ifjúságot  a pálinka ellen. Xem alkalmi, hanem 
állandó jellegű harcba állítani ezzel a beteges tünettel BZem-
ben, amely ha le nem fékezzük  mindenképpen alkalmas er-
kölcsi, vagyoni, szociális, kulturális életünk tönkletevésére, 

Uát miért van szükségünk e.'ie a veszedelemre, amely 
rendszeres munkával, jópéldával kiküszöbölhető. Van értelme 
annak, hogy az alkohol mértéktelen élvezetével engedjük 
magunkra szakadui a legkülöntélébb bajok sokaságát. És 
nem láj a szivünk nézni azt a vergődést és kétségbeesést, 
amelybe most egyszerre 29 család jutott csak egyetlen 
községben. 

Kérve kérjük a csiki talvak székely népét, ne veszítse 
el egészen a józan, számító eszét. Éppen elég baj van, 
amely megsemmisítő szándékkal ránkvetette magát és amely 
ellen szükségünk van a mértékletes, a józanul gondolkozó, 
a kulturális fölényben  és erényességben edzett népi értékekre. 

Szedjük össze magunkat és segítsünk ezen a kétségbe-
ejtő állapoton. Ne sülyedjünk egyre mélyebbre a kisüstösök 
és a szesz bódító világába. Kagadjunk meg minden alkalmat 
arra, hogy népünket megszabadítsuk ettől a vagyonára, 
egészségére, erkölcsi létére leselkedő alattomos, rosszindu-
latú ellenségétől: a pálinkától. 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegysaerűbbtól a 
legfinomabb  kivitelig 

M t t i r o a U a a & l l i t « t t ( n k k t l 
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Nagy G. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  Is. 
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nedves a szempillája az édesapának, amikor nehéz munká-
jából estefelé  szótlanul hazatér, harmatos a kis testvérnek, 
a hét éves Bercikének csodálkozó nagy Bzeme, amikor a 
halál döbbenetében érthetetlenül áll... Nemcsak otthon hull-
nak könnyei, hanem az iskolában is.... 

Kis társai a finom  uri gyermekek, a csintalan apró 
gézengúzok, aggodalommal, réazvéttel és csüggeteg álmél-
kodással állják körül. Kicsi szivük izgatott dobolásba kezd. 
Belemarkol lelkükbe a könnyeken keresztül megérzett sötét 
bánat. Elhal ajkukon a kacagás, a játékos szó, hangfogót 
tesz rá a tűnődés: szivükben már együttéreznek a kis Ber-
civel... Csak azért, mert sir, mert könnyeket látnak.. Félve 
kérdik végre: 

— Miért sírsz Berci? 
— Hogyne sirnék? Nincs többé Jakab a kis testvé-

rem I Meghalt. Holnap temetik..:— Bzaggatja ki a szavakat 
magából a kis fiu. 

— Hogyan halt meg, hiszen a tegnap még elődbe jött 
az iskolába? És beteg sem volt. 

Meggyúlt a ruhája a tűztől, elégett... jaj] hogy fájha-
tott szegénynek I — zokog keservesen az iskolapadra bo-
rulva a kis Berci. 

— Szegény... Szegény... — hallszik a kis pajtások 
könnyes részvéte... Aztán elfelejtik  a kis Berci bánatát, 
ismét elragadják a vidám életöröm játékos tüudérkéi, újból 
hangos az iskola tájéka a nevetéstől, visitozástöl, pajkos 
jó kedvű kötődéstől mindaddig, mig íel nem tűnik iíózsika-
néni a láthatáron. 

Akkor nagy csend lesz. A kényszerű fegyelem  ismét 
Berci-felé  fordítja  az érdeklődést. Kórusban jelentik Itózsika-
néniuek a hírt: Berci sir. Megégett a testvérkéje. 

A gondos, melegszívű tanitónéninek jóság lágyul te-
kintetében. fehér  keze részvéttel hull le a Berci fejére.  Si-
mogatására vigasztalás költözik a kisirt szemű, bánatos 
Berci lelkébe... Már könnyebb elmondani a sötét tragédiát... 

Aztán kezdődik az iskolai rend. Imára kulcsolódnak 
a kis gyermekkacsók. Elmondják a rendes iskolai imát. Már 
leülni készülnek, amikor Rózsikanéni további felállást  parancBol. 

— MoBlantól kezdve, mig eltemetik a kis Jakabkát, 
Berci testvéréért és a Bzülőiért mi is közösen imádkozni 
fogunk...  Hisz ebben az iskolában közös az öröniüuk, de 
közös, testvéri a bánatunk is... 

A csillogó gyermekszemek szivárványhártyáján ragyog-
tak a hálának, a jóságnak, a testvériségnek, hitvallásos 
vigasztalannak igaz gyöngyei, melyek a gyermeki ima szár-
nyán repültek a naptényes magasságok felé.... 

Albert  Istvin. 

Jakab Berci sír az iskolában. 
A négy és féléves  kis Vitos Jakab újságírói, ahogyan 

szerkesztőségi nyelveu mondják: riportanyag lett. Nagy árat 
fizetett  érte, hogy neve nyomtatásban megjelent: ártatlan, 
hótehér kis életét... Szülői magára hagyták a konyhában és 
a tüzelőből kiugrott szikrától tüzetfogott  vékony ruhácskája... 
Mire szülői borzalmas sikongásaira berohantak: szénné fe-
ketedve már szájon csókolta a kegyetlen halál... 

Azóta könny, siralom és hangos zokogás a kicsi csa-
ládi ház. Sir az édesanya, mikor a káz körül tesz-vesz, 

1 H I R {ütünk 

10 kilogramm fával  fút  agy normál szobát 2 4 órán át. 

jártja: Szántó Dezső és Fia, Oradea. 
Kapható mindenütt. Ksrjan dijtalaa árjegyzéket. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A Magyar Part 

helybeli központi Irodájában az utóbbi hetekben több 
mint tizenötezer ember fordult  meg. Valamennyi kon-
verziós, adósságrendezési ügyét tisztázta, intézte el a 
Magyar Párt segítségével. Az egyetlen hely volt, ahová 
bizalommal fordu  hattak ÓB fordultak  ls vármegyénk 
székely gazdái. Erezték, hogy a Magyar Part az edes-
anya szerepét kell betöltse a változott viszonyok közé 
ju ott kisebbségi magyarság életében, ahová minden 
ügyes-hajós dolgában fordulni  lehet. 

Nagy szó ÓB jól jegyezze meg minden magyar 
ember nélkülözhetetlen, hogy Iegy6n Magyar Part. ahol 
felelősség  mellett adnak népünk minden gyermekének 
tanácsot, ha kell védelmet. 

Ezt elvárja ettől a nemzettől minden magyar em-
hnr, aho?y általában nemcsak várják, de Igen cokszor 
már tu'zoiUn követelnek erőin és hatalmán kivül álló 
dolgokban IB. 

A M igyar Párt a magyar népért van. Teljesíti 
nagy fulyo<  kötelességét becsülettel. Egyebet semmit 
nem vár a magvar néptől, mint támogatást, vezetői 
iránti bizalmat. Nem szabad elfelejtenie  a nepoek sem, 
hogy vezetőinek és az egész szervezetnek tekintélye a 
a magyar nép egységéből, összetartásából éa öntuda-
to «ágából fakadt.  Minél egységesebbek vagyunk Bnnál 
több és súlyosabb a szava vezereinek, annál kevesbbó 
verekedik a csendőr s annál több a reményünk, hogy 
államalkotó értékeinket egyBzer talán meg is becsülik. 

A konverziós segítségnél a csíki magyarság nagy 
tömegei fordultak  meg a Magyar Párt Irodáján. Tesselt 
máskor ls bemenni oda. Aki a varosba jön ne mulaSBza 
el betérni « Magyar Párthoz, amelynek a neppel allaudó 
kapcsolatban kell lennie. B zalomtnal, szeretettel es 
uţv kell minden magyar embernek benyitania oda, 
mlnthx a calédl ház küszöbét lepné át. 

Btr megérnénk már egyszer az öntudatoaságuak-
mk azt a fokát,  amikor mindenki megerú, hogy külön 
utakon nem lehet így  nép kisebbségi politikáját meg-
hurcolni csak együttesen, egy táborban. Bár eljutnánk 
minél előbb addig a mások által ia megbecsülendő fej-
lettségié, amikor a Magyar Párt biztosan számíthat tag-
iéira netnciak akkor, amikor ők kérnek, hanem ami-
kor a párt kér töltik becsületes hűségnyilatkozatot. 

— A konverziós  mezőgazdasági  adósságok 
üietéei határidejét  a kormány  1934 évi november 
bó 21-ig meghossgbitoti&. 



C S K I L A P O K 
— Dalárdánk férfi-  éa veggeskarának mttködó 

tagjai kéretnek, hogy minden  kedden,  axei «én és 
pénteken  eate 8 érakor a közbirtokosság Baékbazabau 
tartandó énekpróbákon poatoaan megjelenni szívesked-
jenek, mert máskép aa egyesület vállalt kötelezett-
ségaiaok eleget tenni nem tud. A próbák elmdieli ok-
tatással la össze lesznek kötve. A vezetőség keri azo 
kat a működő tagokat, akik időlegesen valami miatt 
gátolva vannak a nugjeienésbtn, szíveskedjenek ezen 
akadályoztatásukat Sarkadi  Elek  karmesternek beje-
lenteni. Ha pedig valaki érzi, hogy egyáltalaban nsm 
tud megfelelni  vállalt  köielezettaegGnek, az szíves-
kedjék  kilépését  az egyesület  elnökségének  beje-
lenteni. 

— A róm kath. főgimnázium  Körösi Caoma 
ünnepelye, a mali vuuarnnp deiutan nagy^zamu KÖ-
zönség jelenlétében a legszebb sikerrel iulyt le. A 
megkapó hatású Bz-ivalókirust, a fiuk  jelea enek- es 
zenekarjait, szavalatait lelkes lapBbal jutalmazta a hall-
gatóság. Dr. Veegh Baudor fógimn,  tanár, ünnepi be-
azédeban, meleg Bzinekkel, fluom  vonalakkal rajzolta 
meg nagy föidtjenek,  a tudomány és a teltekben be-
szelő faji  erzes hőseinek páratlanul vonzó, nemes 
alakját, figy  nep, melynek Körösi Csorna Sandorai 
vannak s amely gondolkodásában és eleteben az áldo-
zatkészség és önzetienBóg e kimagasló eazmenykepet 
követi — ezer rászakadó vihar közölt la meg fogja 
állani heiyét. (—t) 

— A tg.-muraşi—marosvásárhelyi tabia 
visszahelyezte aliaaukba aa elbooaaiott beteg-
aegelyzö tisztviselőket. Az uj beiegsegeiyzói tör-
vény erielmeben keresztül vitt tisztvibeiói átszervezé-
sek alkalmával töob kisebbsegi tisztviaeiőt, akik vég-
legesítettek voltak, érthetetlen módon kifelejtettek  u 
tisztviselői statusból. Kittóbb, amikor a jogfosztottak 
pert indítottak a táblánál, miat közigazgatási bíróság-
nál, betegaegdiyezeBÍ belyegek 6rusiiaaa\al biztt-k meg 
őket — szazalet ra. Siaimari Sindor 23 avi, Bprencz 
György 32 évi, Kereszti» Acial 22 evi és Szuagyiae 
Kertewz Gizella ltí evi azoigalati idővel rendelkező 
tisztviselői ügyeben covoiuber ho 13 an hozoil íteletet 
a tabia, aineiyoen törvénytelennek mondta kinevezet-
tek elbocsátásai a kötelezte a Betegeegfciykó  Pénztárt 
a felmerüli  perköltségek mefc  fizetésért).  A mirosvasar-
hslyi tábla már kel ízben hozott hasonló döntést. 

— Halalozaa. Brnó Kalman fo.yó  evi uovem-
ber hó 15-en, 35 evea aoraoan meghalt Cdikdelaau. 

— A. B. C. roman napilap Emii Socor Bzer-
kesztóseben A. B. C. címen uj íóvaroel romaa tiyelvü 
napilap jelent m -g. Figyeimnt trdekló hírlapi va idlko 
zás, amely pro$ri>uijabdii különösen hadit indít a szaitíó 
nemzett politikának. A lap nyiit barais^got hirdet ena«k 
az országunk kisebbségi U'poi fala.  Projjrom^jsi.an 
magasabb gondoihozaara vano koncepcióval áili.ja fel 
azt a tételt, ho^y uz ország teipoiiiuHi vonalvtzeiese-
ben ben aem l-.a:t fi^yelm.n  kívül hagyat 8 cep: Ll-
BJbbs giket uzoiat fej  ett kulturajukkul  O» több IUIHÍÓB 
letszamukkal eliuiitetni nem lehet. BUe kell kapcaoint 
az orazágoa Vérkeringésébe ezeket a ntpsi eabségi . rók t 
ugy látja az A. B. C. iranya és helyes, testvéries egyenlő 
eloánási nyuj'.o magatartásai ide kell lelkileg kóiui. 
Jjleeó, türeimes hang vouul végig a lup egei-z irányán, 
amelynek ára nagy terjedelme mellett ib 2 tej. A ki-
sebbsegi emberek nagy resze román nspilai o IB olvas. 
Tamogasjuk ezesetben az A. B. C.-t, amely eddig 
proprammjával leginkább mi-gerdemii azt. 

— A helybeli tanonoiakola ügye A varos 
terüle'.én maaodik e.e nme- unciicisíoi.*. M ud cki 
h.b-is ebben csak az iptrosság uem Az iparosoktól 
taaoacokttttis c aun négy p <cz',>ket szednek bu. Isko-
lát letölteni senki nem akar. Bukat lehetne vitatni, ki 
a hibás ebbsn. M>g:a a tínfelügyelőeég  most hirtelen 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy amennyiben 
nincs tanonciskola, ugy nappali iskola látogatásara 
kötelezik a tanoncokat. Iiyent meg a világ n m látott. 
Érthető, ha az iparosság a vísgL Ői'g ei van keseredve. 
Az ipartestület közbelepesáre a tanfclügyelőné,;;  ezt a 
Bzörnyü tervt-t most deccinbir hó l-ig fu  fig  -sazUt'e. 
Ezalatt vállaita, hogy a városi tanlccaal a tenotci ko a 
létesítőére ísinSleit tárgyalásodat V ;zd Add g Irt az 
iparosság legyen türelemmel, amíg a tanonc.ekola léte-
Bitésánek kérdaae dü lőre ju". éa — pti -H i-ko!áh« 
ne küldjek a tanoccoktt. — Lapzártakor  arról  érte-
sülünk,  bogy a város hajlandó  a tanoncisko'át  be 
állítani.  Eiuloo is felhívja  az iparosság figyelmét, 
bogy november hó 25 ig mindon  iparos és keres 
keié a városi pénztárbi 250 lej beir&tási dijat 
űzessen be s ezzel a nyugtéval  az iskolaigazgató-
aágánál beírás  végett  jelentkezzék. 

— Törvényszéki hirak. Füstös Síiid. r bancu-
bánkfalvi  ldkóanak, akit közbirtokossági vagyon meg-
károsítása m att letartóztattuk — most elrendelték a 
szabadlábra helyezését. 

— Miklós Jinó volt remetei koes^gi p'nztárnoko' 
160 ezar lej eiBikkasztáBa miatt 1 évi fogházra  éa 
10 évi hivatalvesztésre Ítélték. — Várleréz Jakab s. 
jegyzőt éa Izaák Emil végrehajtót, akltrz ügybe szin-
tén igyekeztek bele keverni, falm.-ntattél.  Az Ítélet 
jogeiós. 

— Qidró Ferenc carta—ksrczfaívi  gazda marhs 
lopásért 6 hónxpi fogházat  ét 10 évi jogvesztést kapott. 

— Rostás György cigány, Dandu J mos bíkási 
gazdától 4 ezer lt.ji akart kicsikarni, arra a c >.'r», bOvy 
pénzgyártáara rmdezktdjentk be. KostáBt 4 hónapra 
Ítélték. 

— Erő-a Józ-efoét  Iitu—J nőfalva  6 nap-a. 
Albert Jóssefaét  Danesti—DAnfalva  10 nipr», Gráncsa 
Miklóst es Miklós Ferencet Jjuófalva  l - l hónapra Ítél-
ték tiltott pálinka főzésért. 

— Sindor Lászlót és Gil Ignácot verekedésért 
15 15 napi börtönre Ítéltek. 

— Guzdrán JánoBné tom^atl—cslkazenttamárl 
aBszony a nyár folyamán  megfojtotta  69 éves anyósát. 
A törvényszék december hó 12 re napolta el BZ Ugy 
főtárgynlását. 

— Csató Károly volt carta—karczfalvi  korcsmáros 
egv alkalomm-í záróra ligţben a cier dórt m-ga^srta 
100 lejjel vesztegetni. Az feljelentette  s a bíróság 
1600 lej birsaggal büntette. 

— Hamis nyugtakönyvvet gyüjtöt'ek. A 
gyűjtögető házalók Ismét elleptek a várost. Teirplomri>, 
iskolára, egyéb lótező ós nem ISte?ő célokra kéreget 
nek. Most Irfogták  éppen Itt nálunk Gb urgblu Trelen 
és Samu Bu zes'i (Hui^ad) közs^Rbeli lakérokot. nkil 
hami.-i nyugtakönyvvol a maguk felt'pltésére  házaltak. 
Jj volna ha a rendőrség beszüntetne a koldulésnbk 
ezt a megint lábrakapott fajtáját. 

— Itt a piros—ott a piros. A esik! országom 
vásárokat ujabban tnmegeBen lepik el a szerencse játé-
kosok. Eltekintve, hogy még a helybeli városi fokozot-
tabb ellenőrzés mellett ls zavartalacul Űzhetik bűnös 
fosztogatásukat  ezek az itt B piros, hol a piros játé-
kosok — moat a vidéki váBárokra egyenesen teljen 
hadilétszámban vo uUak fel.  S ;épvlzen és Szentmár-
IOLOÜ mar impozánsnak nevezhető erővel képviseltették 
magukat. L -gjobb ás legmegbízhatóbb szakembereik 
igyekeztek a hatóságaink bizalmát megszerezni asráltel, 
bogy derjk munkát végeznek mindazokon, akik n 
szerencsijükkel náluk megpróbÁHoznak. Vo'tak ezeken 
a vásárokoj o'y:inok, akiket 5 — 8 ezer lejekig károsí-
tottak meg. Amikor a becsapottak a csendőrség vtd -1-
met iganyeltek, azo't azzal intézhék el, bogy ne tegyék 
ois a pduiiiíot ós nem vész el. Á!taláb«n a hatóságok 
igen kesztyűs kézzel bánátik ez ;kkel a BZ Tenessj-i<<V 
kosoukal. Éppen ideje, hogy erélyes közbelép iseel véget 
vessenek a munkájuknak. 

— Ai elfelejtett  postaláda. A mindinkább terjedj 
éctikes erdélyi folyóirat  a HíUJáa leglassabb 4-lk számának 
hsaábjain a kőTetnezö iroJslml e^einéjyt joloa-íí Írásokat 
ol-ashatjuk : dz Jakab G6î», az Ara ti kozlöay pmllolstájámk 
színházi vezé.olkko; „Vissza Tbáliához", iio á:9 György 
(ü.-assó) „Nyá utó-*, (iergaly íí'.klűs „A vándor költő búcsú-
zik Erd^iyiól", Libj maau Béla: „K.port a páílzsi mankiinél-
kuliekröl', ''socmciy Pál „A ditratu-Sitér»", Kis latrán (D-b-
rej«u) „A talbnzgó nportdt", Oitiininn Jonó „hlilo tak napja" 
a „Morro cast o" regény iná^oiik folytatása,  R.lWy István, 
Kjuil Tinor, B.nyoi 's/.ki P a i es Veri N j r a íarsji. A lapot 
ez^nkivlll azános iniivtsz' 1 Imit-Abió, apró .ovit és k reszt-
rdjcvéoy t sn érdekjssé Ára 12 1-jj, kupható m nden Qjsáf;-
árus^ái Vigv az ál ouiási tőz4dók:ien Szorkosztáség ós kiadó-
hivatal Arai, str. iloiso Nicoark 6. 

— Deoember 7-on E E. E. est. & v.lighii ü sí-filinet: 
nA íuhér niáiuor*4 t votitik deo. 7-én (peniekdn) a Vigadóban, 
az Elit., áital rcni.izaiido tur t̂a és si-prop .ganJa estély kere-
tén beim, read.-s mozi hjlyá akkdl. Jogyek elővételben a 
Váaár-üzictben kaphatók. 

— Adományok a „Sut i hás" épitésáre. Zsögölből 
200—200 lrb. te^iat att»k: S.abó Károly, Pété: Feruaa, Vitos 
Pal, Voizsák Karoly 150 d b. B .lázs Jjz.ef  és B»lázs András 
Tukd Béni, Kiim Lajos e^y-egy liivar. Giílnsioin lakó értődő 
20J urb. sztldeszka. Bira filrjsi.el  p Sii-u'-in uás 5 drb. tosznl 
dusBü, Váüár köjyvkeresk jlés e-y vjndegköuyv. B >rdócz 
Márton ^ztiluiou y kg. szrg, P.-iod Alik:óa njabb adománya 
26 uit. faragott  fi,  B.'iikő latalep 30 int. Ira, f  a«r és Kussel 
építesz, k 2 zaák ooinejt, S êrn oég Sztsimon 2 köbm. aeszka 
fcikov^áu  A. ingyeu favjir,  Veress Elek 50 s/.ál colos deszka 
és fuvarja  Szeatpécerl László a;tók és «.blakok ínogfiistése, 
Fodor kováasmester 10 vaskapows, Laudnian 9 drb, 1 si»zé: 
Levente egy fuvar,  Gdiiz villanytelep 30 kg. kátrány-olaj, 
Császár Fellx deszkáit gyalulása Pénsboli adományok : Ed ligi 
gytljtés U515 lej. N gy linre festömitvéSE  400 lej, Dr. Búzás 
• árion, Goni 8 Gyá tásné, ifj  Nut daán Márton, Fis her 
Sándor, Dr Végh Sáouor 100—100 Í j. Ko á s Imre Sch 11 
Etnii, Osip.k Laj a 50—50 Idj B.rtalan József,  Hellw g V-.imos 
40—40 iej, Pan ov ts, Ág.̂ st n Gy , Boruá'.h BéU JO—30 loj, 
H Á., F G., T i l , L L, B J , N. N. éj N. N. 20-20 lei, 
A. J. 1U lej, összesen 7őtí5 lej. További adományokat kérjük 
a Dilrr-üzLtbe beküldeni. — Az EKE! osikszeki osztálya. 

— Elhalasatottak a Caedő Imre targyalast 
Novi mbi.r hó 15 re volt kitűzve a helybeli törvényszé-
kén z o ya<y füliuoiist  kellő par, amelyet Csedő Inre 
topica c uci—csikti plocai li-kos veit biró ind o'.l állam-
gyalaz&s miatt Mik les Árpád jelenlegi biró ellen. A 
törvén- szék a p<r tárgyalesat december bó 11-re elna-
polta. Igyekezni fogunk  az ig*2ságoak, a tárgjUngos-
aá/n^k és leltiismere.tr:ţ-k szavávol majd senak idijir 
Ismételte a rátérni »z üyn m iral0dár'0!ra, ame'yekben 
egyik msg'.Kr a másikai ilyea átló'szó módon sk: rjs 
tönkreteuni. 

— Aa „Erdély" o. tn ista folyóirat  ez évi okt—nov. 
4-lk szánM „ slk tu-lstaéletenek kifojlódése"  cim al>-it Vám-
szar Géza bes/.áinoló cikket ho/'/.n a cs>kl Tu tBta-egyjsület 
4 éves miiköiléséről és jövőlmli terveiről — két „Kgyeskői-
kép molléklettel. Az „Krdé'y" E'ífC.  'a oki t 'gy évro 40 lej 

Megérkeztek a hó-eipők 
elsőrendű forma  és mi őségben, 
amilyeket o'c-ó árakon hozunk 

forgalomba. 

Szíves pirifogíst  k/r: 

„Sirály" cipő-üzlet 
(Domokos), Oaikazereda. 
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Adóbónok, Agrár kisajátítási kötvények 
bármilyen minn>iB'gbon kaphatók. 
Cim a Vákár könyvkereskedésben. 

Könyvkötészeti munkákat 
a )ega*ebb éa legtart< eabb 
kivitelben a legjutanyosabb 
á r a k m e l l e t t e s z k ö z ö l a 

Vákár üzlet , Csíkszereda. 

F i g y e l e m I 
• F Ha olcsón, szépet éa tartósat akar 

keresse fel  a 

„MORICZMéle 
kötöttáru üzletet, 

ahová megérkeztek az ösezes őszi és téli c ő i , 
f é r f i  éB g y e r m e k gyspju Bzvetterek, pul'o-
verek, divatbluzok, trikó ingek és alsónadrágok, 
feifl  divat pouplin ingek éB alsó nsdrágok, kez-
tyüif,  divatrá aí, si-ruhák, sportharisnyák, gyer-
mek Btuczcik éa bokavédők, fétfi  bokavtdőlr, 
gyapjú Charleston sapkák és divatos nyakkendők. 

S z i g o r ú a n a a a b o t t á r a k l 
„ M O R K Z " 5 -

Siemben a Divid ezá'lodával, az udvarban. 

Üzlet áthelyezés. 
A n é. közönség b. tudomás:-ra hozom, hogy 

termény-üzletemet 
áthelyeztem a sarkon levő Schi: r féle  házba, 
a volt Pdtres & Comp föle  Üzleihelyi6égbe. 

Martou Béla, 
terménykereskedő, Cs kezereda 

I 
• 

I 

Tisztelőitől éilesi nm Csihszo-
reda és vidéke közönségét, hoyy ÉRTESÍTÉS. 

gepăiletemet kibővítettem 
kalap es kézimunkával 

R k̂tárcn taitok: Mindenfele  gyapjú és selyem 
J s ó z i ű a - a n l s a a n y a g o t . 

Szlvrspá-tfogáskér:  G Á B O R Á R O N N É 

I 
• • I 

Az Apponyi Károly-féle szücsáru-üzlet 
teljesen á'aservezvc, uj éa m e g b í z h a t ó 
v e z e t é s alatt, a kgnigbUhitóbb szolid 
ilzlttti e v jk mellett áll továbbra is a m. t. 
közönség rendelkozéeere. E sőrendll raun-
ká ok bHállitásával abbin az e'öayös hely-
zetben van, hogy a s<.ücs azshm .bi vágó 
legkényesebb igonyekt-t ia kieitgi'beM. a— 
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$ MODELL KALAPOK * 
tie sáponként nj firmák  closo 
árban, xa.»3-t«lc3.ja.tXi«td]c 

R VENCZBL TANÁRNKNÁL 
M Ugyanot t készülnék minden -
i k » n e m ű női ka lapok e iaörenda 

5r anyag hozsaadásava) . Kalapak 

italakitáaa a legrövidebb idő alatt. 
Calkazereda, I. C. Bra t i ann (Oimná-

jjţ ainm)-nooa 112. «•,, a Bór haz kóseíeben. 
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HEGEDUORAKAT 
oonservatoriumi móda«er 
azerint, j u t á n y o s á n ad: 

S P R E N O Z G I Z I , Cs íkszereda 
Str. Cap. Vulovioi (Hargita-uooa) 26. 




