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Uj év, uj dátum, uj kilátások Dak, eshető-

ségeknek nyitja meg a kapuját. Minden újév 
elején, minden év-kapu nyitáskor félelmes,  tit-
kos érzés szállja meg a lelkünket, hogy mit 
hoz az újév, ki jOtt, ki érkezett meg? Vagy 
még kik állanak a háta megett, az év folya-
mán kiket fog  bejelenteni, bevezetni. 

Husz évvel ezelőtt ki gondolta-álmodta, 
hogy az esztendők ajtaján harci fúriák,  véres 
alakok, háborús démonok, lázongó forradal 
mazó sárkányok rohannak elő. Akiket nem 
vártunk, azok jOttek; akiket Bzivrepesve vár 
tünk, azok elmaradtak. Mennyi viz lefolyt  ez 
idő alatt az élet meredekein, mindent elvitt 
magával az áradat: életet, vagyont, Bzerelmet, 
alámosta az existecciák létalapját: a megalku 
vás-mentes becsületet, tiszta erköícaöt, sziláid 
jellemet. Most még nagyobb Bzorongó érzéssel 
nézünk az évkapura: ki lép be rajta b mi a 
jeligéje, mit rejteget-takargat számunkra bő 
tarsolyában. 

Vájjon Pax — Béke ragyog e homlokán? 
Kezében olajágat tartogat-e, vagy gyujtózsíne 
get szorongat? Keresztet nyújt e jobbjával a 
világ felé,  vagy kardot? Elítélni akarja-e az 
embereket, vagy megváltani? Nyomort enyhí-
teni, vagy tetézni? Éietet, vagy halált, áldást, 
vagy átkot akar-e Bzorni a földre?  É etett fa 
kaaztani, vagy akasztani, bölcsőt ringatni, vagy 
Hirt ásni — melyik a célja. Isten-e, vagy a 
Sátán, Krisztus e, vagy Júdás, R6na, vagy 
Moszkva — melyik a kettő közül a jelszava. 
Vájjon megvalósi'ja-e azokat a terveket-, titkos 
vágyakat, melyeket 1933 évhez fQzlUnk  B jog 
gal elvárunk. 

Mindezek a kérdések ott vajúdnak a lel-
künk mélyén s olyan félénken,  nehezen jOnnek 
felszínre,  így újév alkalmával, mikor csordultig 
van a kehely, akkor könnyitllnk rajta, ha 
illuúó-óhajainkat, álom terveinket ha csak egy 
pillanatra ÍB, de a remény gőrögtüzében meg-
testesítve látjuk. S ezt oly reszketve tesszük, 
remegünk, hogy valaki tetten ér, félre  magya-
rázza legszentebb érzéseinket, lerontja felleg 
várainkat. Mintha tolvajok lennénk, mástól vet 
tük volna el a gondolatokat, pedig dehogy, 
félünk  magunktól, féljük  még elképzelni is 
ezeket, annál inkább reszketünk arra a tudatra: 
hátha még megvalósulhatnának. Mert 1033 újév 
ajtaján mikor benyitunk, ugy érezzük, mintha 
Dantával a pokol kapuját léptük volna át: hagyj 
fel  minden reménnyel! — olvassuk az iszonya-
tos felírást.  Mart már jót nem remélhetünk, 
talán még az is tiltva vaD, vagy már nem is 
lehet. Pedig pokolnak nem pokol az élet, csak 
az emberek rosszasága teszi azzá. Az élet egy 
váróterem, hol várjuk a halálvonatot, mely jobb, 
igazi hazába vÍ9Z. Azonban az utasok sok 
vexicióknak vannak kitéve állomásfónökök, 
kalauzok, hordárok részéről, ők keserítik el az 
utazó közönséget. 

Azért 1933 évtől más egyebet, jobbat nem 
kérünk, minthogy rosszabb ne legyen a többi 
éknél 1 

Több türelmet, állhatatos kitartást hozzon, 
adjon 1933 ! 

Boldog újévet kívánunk! 
P. R. A. 

— A valutáknak külföldre  való kiszállí-
tásának mogakadalyoatatáaa céljából, a Banca 
Naţionala Intézkedésére, a posta vezérigazgatóság el-
rendelte, hogy az összes külföldre  szóló ajánlott leve-
lek a felvevő  postaközig jelenlétében sirassanak le. 
Ajánlott levelekben valuták csakis a Banca Naţionala 
Ufedilyével  küldhetők. 

A Magyar Párt 
1922 december 28-án alakult meg Kolozsváron. 
Éppen tiz esztendeje, hogy a romániai magyar 
kisebbség küzdelmét irányító szervezetnek át 
kellett keresztelkednie. A Magyar Szövetség 
cime helyett a Magyar Párt nevet kellett fel. 
vennie a folytonos  gáncs és az akkori idők 
állandó ellenséges rohama miatt. 

Az első évtized eltelte után alig jut vala-
kinek eszébe — hogy hétköznapi Bzóval éljünk 
— a jubileumi alkalom. Megfogjuk  tehát az 
elernyed', a kétségbeesés fásultságában  lézengő 
mngyar lelkeket és figyelmeztetjük  erre. Nem 
ünnepi dobszóval, nem hangoskodással. Csend-
ben hívunk minden magyar embert a közös 
szervezet családi tüzéhez. Bujjunk össze annak 
melegénél mi, a megriadt család tbgjai, akik-
nek nincs egyéb reményünk, nem lehet máB 
támaszunk, mint ez a tízesztendős organizáció. 

A Magyar Párt tizéves múltját nem kell 
ismertetni. Szemünk előtt zajlott le minden 
lépése, erőfeszítése  és küzdelme. Látnunk kel-
le t -ebből annyit, hogy elindítója volt egy ma 
gára maradt, önállósághoz nem szokott, kisebb-
ségi helyzetet nem iBmert nép uj életkezdésé, 
nnk. Úttörője volt egy uj életviszonyok közé 
sodort nép elhelyezésének és küzdelemre való 
felkészítésének.  Szervezője volt a nemzettest-
ről leszakadt és gyámoltalanul maradt, riadtan 
támolygó nemzetrész ösazekapáBának. A viharok 
átmenetnélkuli rászakadásában tanácstalanul 
álló családfő  volt, amelynek gyors elhatározás-
sal cselekedni kellett. .. 

Ma tiz esztendő távlatában látni kell, hogy 
nem volt ez könnyű teendő. Nem volt kiforrott 
elgondolás. A többségi élet kényelméhez szo 
kott nemzet flai  mögött nem volt küzdelmeB 
kisebbségi mult és tapasztalat. Qgyik percről 
a másikra villámcsapásszerűen kellett az időnek 
vezért szülnie, tervet és célt teremtenie, amely-
ben tovább élhet a leoperált nemzet. 

Azt a tizéves munkát, amelynek előzmé 
nyei az összeomlások kaotikus zavarához nyúl-
nak, lebet utólag áttekintő bölcselkedéssel jó 
vagy rosszindulattal kritizálni. Veszekedni is 
tehet fölötte  a turáni átok örökké széthúzó 
temperamentumával. A végső értéket rögzítő 
szó azonban a történelemé. Az a munka, ame-
lyet a tízesztendős Magyar Párt s az azt meg 
előző elődje elvégzett a kisebbségi sorBba 
jutott magyarság taipraállitásánál és köldök 
zsinór vágásánál, az a történelem lehiggadt, 
kijegecesitő, komoly, értékelő munkaköréhez 
tartozik. 

R^ánk, ittmaradt, az uj körülmények közé 
helyezett, éiniakaró nemzetre ez évfordulón  az 
tartozik, hogy együttes elhatározással, testvéri 
szeretettel tovább szőjük a magunk életútját 
azok között a keretek között, amelyet a vég-
zet kijelölt számunkra. Az tartozik reánk, hogy 
számot vessünk, a mult tapasztalatait felhasz-
náljuk és egységes, mindig egymáBhoz simuló 
mpgértéssel naladjunk azon az uton, amelyet 
a Magyar Párt megjelölt számunkra. 

Egy tízesztendős küzdelem minden tapasz-
talata mutatja, hogy jövőnknek, életünknek 
egyetlen lehetősége csak ugy van biztosítva, 
ha egységesen, egy gondolattal tudunk előre 
menni. A tiz esztendő viharában talajtvert fát 
tovább kell terebélyesitse a magyar összetar 
tás és a sokszor ellenségeink által is megeső 
dált egység. 

Ha vannak közöttünk, akik e tiz évben 
más utakon próbálkoztak, a magyar küzdelem 
sikere érdekeben más elgondolásokat láttak 
jónak, azoknak is be kell lásBák, hogy a viszo-
nyaink között más eredményeket, mint amit a 
Magyar Párt elért, nem lehe'ett volna vala-

milyen más politikai próbálkozással sem. Nem 
lehet pedig vitás, erre int tiz esztendőnek min-
den mozzanata, hogy a többségi nemzet poli-
tikája nem fogja  ölberakni a kisebbségi jogo-
kat csak azért, mert átnyergelünk egy máBik 
törekvő cégérre. 

Éppen ezért azt mondjuk e számottevő 
jubileumon, ezen az uj évtizedet kezdő és uj 
esztendőnek induló alkalmon, hogy vonjuk le 
a múltból kínálkozó konzekvenciákat. Ne tévesi-
ozük szem elől azt, hogy egység nélkül nem 
lehet kisebbségi küzdelmet folytatni.  Az egyBég 
egy kisebbségi nép életében tekintély és ered-
ményeket biztositó euly. 

Érvényesítsük tudásunkat, tapasztalatain-
kat abban a Magyar Pártban, amely tiz esz-
tendő alatt bizonyságot tett elégszer arról, 
hogy hűséges sáfárja  a rábízott kisebbségi nem-
zet küzdelmeinek. Térjen vissza oda, aki eltá-
volodott, a párt pedig fogadja  szeretettel viszsza, 
aki oda megtér. Utóvégre egyetlen mentsvá-
runk a régi szeretet közössége, amely lasBao 
egyedüli éltetőnk. 

És indu'junk egy szívvel, egy lélekkel uj 
esztendők végtelenjének. Dolgozzunk testvéri 
szeretetben, egymás hibainak, tévedéseinek 
megbocsátásában tovább, a család békeségével 
a Magyar Pári.on belül. Fogjunk öBsze, egysé-
günkkel, összetartásunkkal rakjuk le az uj esz-
tendő uj akarásokat jelentő küszöbére a Ma-
gyar Part második évtizedének biztos alapjait 

Gyárfás  Elemér beszéde 
a városi adósságok moratóriumihoz a azenátua 
1932. december 9 iki Qléaén éa Popovlci Igaitig-
ügyi mlnlaiter válaszképpen kőzöl atatiazt. adatai. 

Elnök  Ur,  Szenátor  Urak! 
Mikor az első ülésszakban itt a konveriió módo-

sítására vonatkozó törvényt tárgyaltuk, azzal fejeztem 
be beszédemet, hogy nem fog  eltelni hat hónap s Isméi 
alkalmam lesz e helyról bebizonyítani, mennyire iga-
zam volt kifogásaimban.  íme, Szenátor Urak, csak két 
hónap As egy nap telt el azóta és előttUnk van a kor-
mány egy:k törvényjavaslata, mely orvosolni hivatott 
a mezőgazdasági adósságok szanálására vonatkozó tör-
vény egyik legnagyobb hibáját: azt az egyenlőtlen 
elbánást, melyet ai adósokkal Bzemben alkalmaztak. 

Tényleg már akkor kimutattam, hogy ha egyes 
adÓBoknak Ily nagy kedvezményeket engedélyeznek, 
ugy ezek nem tagadhatók meg a többi adósoktól sem. 

E törvényjavaslat a városi adósoknak is mintegy 
négyhónapos moratóriumot engedélyez. 

Fájdalom, a többi kifogásaim  még ma la fenn-
állanak B Igy nevezetesen az, hogy ha az adósok egyik 
részének 60 százalékos tőke-elengedést adunk tarto-
zásaikból, akkor ezt a leszállítást nem lehet megta-
gadni a többi adósoktól sem. 

UţyancBak kifogásoltam  akkor azt is, hogy nem 
ismerjUk világosan a helyzetet s hiányoznak a szük-
séges sUiiBEiikal adataink. Akkor az IgezságUgyminlsz-
tiT ur, aki a törvényt képviselte, azt válaszolta, hogy 
ezek összegyűjtése folyamatban  van. Eltelt két hónap 
azóta ÉB sajnos, ezalatt sem közölték, hogy mennyit 
teez kl a jogKZ?r:ntl konverzió alá e;ő tartozások ösz-
szege s ugyancsak nem tudjuk azt sem, hogy mennyire 
rúgnak a városi adósságok, melyekről most BZÖ van. 

M. Popovlci igazságügy-miniszter: Éppen csak ma 
fejezőitek  be ezek a statisztikai munkálatok. 

Qyáfás  Elemér: Azt hiszem, hogy nagyon érde-
kelni fogja  a közvéleményt, ha Önök közzéteszik eze-
ket az adatokat. 

Még egy kifogást  kell emelnem, melyet már han-
goztattam, de nem vették figyelembe,  noha ez egyike 
a legfontosabbaknak  s ez az egyenlőtlen kezelése a 
hitelezőknek. Sajnos, e törvényjavaslat la fenntartja 
ezt az egyenlőtlenséget éa kivess a törvény rendelke-
zései alól nevezetesen két hitelezői kategóriát ÓB pedig 
az államot éB közintézményeket a a külföldi  hiteletőket. 

Elismerem, hogy magasabb érdek követeli, hogy 
e törvény alól klvéteaaenek BZ állam, a megyék éa a 
községek követelései B főként  as ezeknek járó közadók. 
Legalább annyi engedményt kellene azonban tenni, 
hogy az államnak a magánosokkal szemben fennálló 
tartozásai — a bátrálékos fizetések,  nyugdijak éa 
hasonló követelések — kompenaálhrtók legyenek aaok-
kai aa összegekkel, melyekkel a maginoaok tartóinak 
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BZ államnak, vagy legalább Is Ilyen esetben morató-
rium alá esnek aa állam követelései Is, mert roppant 
nagy Igazságtalanság — erre számos fáJdalmaB  példát 
tudunk — hogy jelentéktelen összegekért végrehajtást 
vezetnek és árverést foganatosítanak  különféle  válla-
latok berendelése és Iparosok siersaámalra, holott BE 
államnak Is vannak kiegyenlítetlen tartoaásal eaekkel 
szemben. 

Szenátor Urak, a mezőgazdasági adósságok sza-
nálására vonatkozó Argetolann-féle  törvény rendelke-
aései alól kivetettek a külföldi  hitelezők, ami lehetővé 
tette, hogy eaek kiaknázhassák eat a kedvezményt, 
amint erre már annak Idején felhívtam  volt a figyel 
met. Act várluk volna, hogy ea a törvény megszüntesse 
eat az egyenlőtlen elbánást, atonban fájdalom,  vára-
kozásainkban csalódtunk, eml annál sajnálatosabb, mert 
hiszen most csak 4—6 hónapos moratóriumról van sió, 
melyet etekkel szemben Is engedélyeiül lehetett volna 
annál Inkább, mert csupán aa árverés tényének fel-
függesztéséről  van szó. 

Bsenátor Urak, az én megítélésem szerint a pénz-
forgalom  fenntartása  érdekében e moratórium első fel-
tételeként azt kellett volna előírni, hogy árok az adó-
sok, kik ennek kedvezményében részesülni óhajtanak, 
legalább kamatot fizessenek,  bármily csekélyet Is, de 
Siessenek valamit. 

Ezekkel az észrevételekkel és abban a remény-
ben, hogy az Ülésszak végéig a kormány olyan törvény-
javaslatot fog  beterjeszteni, mely a hitelező és adós 
közötti egész jogviszonyt cgységeB elvi alapon, egyenlő 
módon és akként fogja  szabályozni, hogy nem nyújt 
majd előnyöket és kedvezményeket egyeseknek s nem 
tagad meg ilyeneket másoktól — s abban a megg)ő-
ződésben, hogy a javaslat mégis c'»k könnyítést jelent 
BZ adósok egyik jelentős csoportjának — kijelentem 
ugy a magam, mint Magyar Pán nevében, hogy helye 
seljük és megszavazzuk ezt a törvényjavaslatot, a kor 
mányra hárítja ennek meg nem felelő  intézkedéselért 
a telj«8 f  ilelő^séget. (Tapa a többség padjaiban.) 

Popovtoi tgamségügyminlsateT, a törvényjavaslat vitá-
jában «-ihangzott felszólalások)*  válaszolva, részletesen Ismer-
tette a kormánynak a végleges adósságrendezésre vonatkozó 
tervelt • ezzel kap solatosan egyebek között iz alábbi érde-
kes adatokat közölte: 

Minthogy ma sokan kizárólag elméleti alapon szólnak 
hozzá e kérdésekhez s tám&lják törvényj Taslata nkat, bleo. 
nyára azért, mert nlnosenek tisztában a reális helyzettel, enged-
jék meg, hogy az igatságQgymluiszterlnm statisztikai h vat la 
által gyűjtött néhány számadatta) fáraszthassam  Ö-öket, me-
lyek kimutatják az adósságok mai helyzetét az ordzág-'an. 

Bírói szanálást kért 16839 mezőgazdasági adós 10 hek-
tá-oo feláll  birtokkal, akik 11 Bzázalékát teszik kl ez összes 
10 hektáron felQ11  birtokosaknak, kiknek S'áina 154 525 

E 1683» adódnak, akik a törvény kedvezményét kérték, 
387 573 hektár rnSvolés alatt álló területük van, auil 26 »zá-
zalékát teszi kl az ország közép- és nagybirtokosai 4,453.046 
hektár összterületének. 

E 16839 adós mezőgazdasági t-rtozásának ösez ge 14 
milliárd 970 millió 7»5 ezer 536 lej. 

Ezek az adatok többé-kevésbbé már (ddlg Is ismerete-
sek voltak. Nem voltak a70nbcn Ismeretesek eddig a jogsze-
rlstl kedvezményében részesülik adatai, minthogy a statisz-
tika csak két nappal ezelótt készült el, meit a blióságok osak 
m~st küldték be a végleges adatokat. 

A 10 hektáron alóli mez&gazdaságl adósok közül a tör-
vény kedvezményeit veszi Igénybe 2 474.881 adós, ak k 64 szá-
laiékát teszik kt a 10 hektáron alall ö*sres birtokosoknak, 
kiknek száma 3,863 683 

fczeknek  az adósoknak birtoka 5,675620 hektár és szá-
zalékban 58 száza'ékát teszi kl a 10 lioktá-on aluli kisbirto-
kosok összes n 9.641 537 htktá: összMrtokának. 

Ezxknek az adósoknak ta-tozásal 37,376 797.700 lejre 
ragnak, mely összegből 9,061 300 374 vagy b 24 százaléka a 
hitelszövetkezeteknél áil fenn,  16,557.854.756 lej vagyis 44 szá-
zalék más hltelintézfteknél  és 11,757.642.570 vagyis 32 száza-
lék pedig magánosoknál. 

Az általános helyzet az, hogy a szanáláil törvény kod-
vezményét kérte 2,474.*HO 10 hnktaron aluli és 16.839 IC hek-
táron felüli  birtokos, vagyis összesen 2,491 720 adós 

Te ületben 5,675 520 hektár a 10 hekiáron alall adósok 
birtoka és 887573 hektár a 1U híktá-on felülieké,  vafry.s  ösz-
szesen 6 593.193 hektár van érintve. 

Üiszegekben a 10 hdktáron alaliak mezógazdusAgl tar-
tozásai 37,67b 7n7.7C0, a 10 ts.-n felülieké  pedig 14,'<70 795 536 
lej, ö-szeien tehát 52 547 5 '3 236 ej. 

Így most már láthatják önök ezekhói az adatokból, hogy 
ml a helyzet a mezógaz laságl adósságok ttklntetében. 

Tartományonként: 
10 hektáron felül  a régi királyságban 10,224.249 539, 

Beszaráb ában 966.611 b96, Erdélyb n és Bánátban 3,236 225.348 
és Bukovinában 524,708 953 lej. 

10 hebtá on alul a régi klrályaágb o 17,566.208 031 lej, 
Beszerábláhan 2 536 9:0717 lej, Erdélyben éa a Bánságban 
15..66 56 .392 és Bukovinában 2,067.117 561. 

Hozzászólás a rokkant napok rendezésének [ondolalálioz. 
A „CiibCi" cloiii lap a romániai frontharcosok 

és hadirokkantak Bukarestben megjelenő hivatalos iupja. 
Decemberi számábun beszélgetőst közöl D. R Ioani-
tescu miniszterrel arról, hogy miképpen oldja már meg 
egyszer az erdélyi hadirokkantak ügyét. A miniszter, 
miután sok küldöttségünk elő>t egészen bizakodó han-
gulatot festett,  miután Miciu Oyu'a e'őtt Ígéretet tett, 
hogy az erdélyi rokkantakkal 15 éve Űzött igazságta-
lanságot még karácsony btt»ben a Bzenaluiszl m»g-
BzUutetteti, — mondom ez aloaoiteicu miniszter mont 
• következőket mondja: Nem lehet ezt a problémát 
mego'd&nl, mart nagy terhit jeleni az áilamra. Azután 
nincs pon'.os stntus a» erdélyi hidiiokkanUlról. B Őször 
felül  kell vizsgálni. (Uiodenhttó Itten, eddig éppen 
százszor vizsgáltak felttt  mindenkit I) Ha ez megtörté-
nik, akkor is csak a lehetőségek szerint lehet gondolni 
arra, hogy BZ ország mai helyzetében az erdélyi rok-
kantak Ügyét rendezzük. 

Túhat megint egy elódázó, lelketlen felfogás.  A 
miniszter ur, aki éppen egy velem folytatott  beszél-
getése alkalmával nyugateorópai lelkületre hivatkozott, 
vallotta, hogy az erdélyi rokkantak sorsát megérti éB 
lehetetlennek tartja, miszerint éppen ezek a szerencsét-
lenek még 15 év múlva la egyenlőtlen elbánásban sor-
vadjanak, már megint mfc  álláspontot vall. 

Éi ml tudjuk, mit jelent ei a megváltoztatott 
álláspont. Azt, hogy ujabb tli esztendőt kell miniszteri 
előszobákban ácsorogni, kérni, kilincselni, jóindulatot 
kunyerálni. Bukarestet járni összerore-olt, megcsonkí-
tott testtel, elgyötört lélekkel, egy világháború minden 
gyalázatos bélyegével. Ob, loanlttBCU miníizter urnák 
fogalma  slrcs, mit jelent ez. Ó ép, fiatalos,  mondhat-
nám égésién csinosnak konzervált miniszter, akit sze-
rencsésen elkerült a háború egészséget tépő vihara. 
Neki tehát joga van nem átérezni csonka emberek 
miniszteri kínzását. Joga van a megoldást elódázni. 

ő, a miniszter nem 1b sejti, hogy ebbe emberek 
fognak  beleőrüld Emberek, akiknek idegeit tönkretette 
»a a háború, amelyet miniszterek szoktak elhatározni, 
ő nem látja azt, hogy Bukarestben már élő VBló^g 
egy bajtársunk, aki naponként a katedrális haranrjait 
akarja félreverni,  amelyekkel együtt akar,* beleordí-
tani a világba, hogv az erdélyi hadirokkantakkal mi-
képpen bánnak el. ö csak hallott KalBer Jánosról Is, 
a szintén hadibolocdról, akiről csak mostanában hasá-
bos 'eleplezéseket közöltek a lapok. Pedig szegény 
Kalser mit ccioáli? N>m bírta ideggel a 15 éves foly-
toooB elutasítást. Megháborodott hát szabályszerűen és 
Írni kezd. tt mindenhová. E panaszolta a 15 esztendős 
komlBzségot a világ minden tája felé.  Nyitóit Brassó-
ban mindannyiunk elképedésére egy nemzetközi rokkant-
Irodát. Berendezkedett és napeBt'g memorandum kat 
szerkesztett az erdelvi hadirokkantaknak arról a meg-
szégyenítő nyomoráról, amelyet a regáti lelketlenség 
okoz.. É< ezeket elküldte: G rtbe, Herriotnak, »z angol 
királynak, Rómába, minden vöröskeresztnek és az össrep 
nemzetközi sóhivataloknak. És lEOBt válapzt kapott. O I 
ül a brassói ügyészség fogházában. 

Tizenöt esztendő mérlegeként pedig Erdély ösz-
hndlrokkantjal falra  és felekezetre  való különbBég nél-
klll ott állnak teljesen lerongyolódva, minden gondos-
kodás nélkül, nyomorultén, elhagyatva, utolsó n mé-
nvükben is leütve IoanlteBCu m'nipzter ur nylatkozB-
tával. A rokknt legénységnek p^dig v»n egy törvénye, 
mMy 1933 tói 1936 év végéig iaéri az ügyük rendezését. 

E^ye'őre tehát ugy néz ki Ifmit  a helyzet, hogy 
az erdélyi hadirokkantakat a knrmánv el''V>-Den r-barjt 
halAIr» gyötörni és irgalom nélkül lipuP?tltf>ni  Éppen 
tlven féjd»'mis  körü'm>ryek között veiette fel  K-rtéPz 
István ur Hzt a gondo'atot, hogy a táraadnlomnuk nem 
pzahgd elhagynia a háború á'dozitair. Rokkant-napokat 
ke'l rerdeznl a c-lki részeken és gondoi-kcdnl teli köz-
ségenként a háború legszereDrp'tlentbbjriről. 

A hadirokkantak hálés szivvl látják, hogv ebhnn 
« lerongyolódott msgyar társnda'oinbHn van még szív 
Egy^sekb^n él mtg a pegi;enl akará* lelkülete fa  em 
heries érzéssel látják, mi yen felháliori'é  magsturtriM 
tsnu*it ez a gazdag ország a polgáraivá lett erdélyi 
rokkantakkal. 

De mégis nem várunk ml a tárHsdsIomtól ennél 
egyebet. Nim kérünk mi »ttől az ell o'dusodott. tönkre-
ment magyar társadalomtól a tiszteleten kivül má-it. 

Annál erőte j'sebben hnrcoiunk azonban az áll»m 
mtl sznmhen a minket m»gill><tő jogodért. 0 t, ihol 
mi'liókat lopnak évenként, kell jus on aroknhk a fzá-
már« i«, akik m'nd-'nükut fnlá'dozták  a hazáért. 

N 'künk m»g kell higvjuk a minket megillető 
jog»lotnt. N >m a migyar társad «lomtól, ame'y szin-
tén koldu>, h inem az országtól, ame ynek épp«n olyan 
á lampol<áral vng' uik. mint más. A rokkantkérd^Nt az 
ál'nmntk kell nego'danln, m rt a ml tárüHdn'iEunk a 
mai nehézségek között amúgy sem bírná el az erről 
való gondolkodást. 

Ei mi hi«srUk. hogv az állam, amelynek kormá 
nyában ma erdélyiek is ülnek, megéri az erdélyi rok-
kantak vnrgódWt. Akiben még közülünk erő és id-ig 
van, e. végsőkig kivarrunk ahban a küzdelemben, amely 
végUI Is ioga<nk e''ÍBmnrAHéh»z k»ll juttasson. 

Olvasóinkhoz  ! 
A „Csíki  Ltpok"  ./unu»r bó í  vel a 45-ik év-

folyamba  lép Soha nehuzebb időket  nem élt  ez a 
Jap, mint éppen ma, amikor  az egész magyar tár-
sadalom,  a lapot fentartó  osiki  közélet  és az ország 
ga'd,nági  bnlvznte  a legképtelenebb  válságok 
napjuban vergődik.  Az u j esztendő  csak fokozni 
fogja  bujáinkat.  Sebol  semmi vigasztaló  remény. 
Készülnünk  kell  arra, hogy mée keményebb meg-
próbáltatások  fttíé  sodródunk.  Ebban az eljövendő 
emberfeletti  küzdelemban  alig mtrad  számunkra 
egyéb timp ont, mint egymás megbecsülése,  sze-
retete  és támogatám. 

1 Csiki  Lapok tovább is harcosa akar  ma-
radni  ennek a gondolatnak  és a magyar ujságbet0 
erejével  szolgálni  akarja  mindvégig  ennek  a záto-
nyok felé  irányított  népnek keserves  küzdelmét. 

Kérjük  olvasóinkat,  barátainkat,  jóakaróinkat, 
hogy támogassanak  minket  a munkánkban.  Kérjük 
újítsák  meg bizalommal  előBzetéseiket,  kérjük  a 
hátrálékosainkat,  hogy bármilyen részletekben 
igyekezzenek  megBzetni  elmaradt  előfizetési  bátrá-
lékaikat.  Hiszen  a Csiki  Lapok-nak  egyedüli  alap-
ját az évi 160 lejes előfizetési  dijak  jelentik.  Ha 
osak valaki  egyszer nem űzeti  meg ezt a dijat 
megérezzük.  Ma  különösen,  amikor  a papírt  min 
denkor  csak azonnali készpénzfizetés  mellett  lebet 
megkapni,  amikor  a nyomdának  senki nem hitelez. 
A lapnak  nagy hátralékai  vannak  az előüzetőknél, 
amelyekre  számítanunk  kell  a további fennmara-
dásunk  biztosításánál.  Éppen ezért  szeretettel  ké-
rünk  mindeckit  arra, hogy a lehetőségek  szerint 
megértően  teljesítse  kötelességét  a Csiki  Lapok-
kal  izemben. Hozzon  aa Isten  mindannyiunknak 
egy vígabb  esztendőt,  amelyben könnyebben tudunk 
eleget  tenni tok  irinyu 

Egy kis senki. 
A oslkszeredai Oltáregyesület iend<zésében 1933 Janoár 

7-én hoczák Si'nre a Vlgadá nagytermében az ,Egy kis senki" 
olmü, rendkívül kedves és szórakoztató 3 felvonásos  viajáté-
kot A darab maga Igen Ogyea, fordulatos,  élénk megépítést!, 
• mely bizonyára mindenkinek egy kellemes, jó estét biztosit. 
Megleretés lesz, hogy ngy mondjam, a majdnem nj műked-
velő garnitura, amely sok mgyszeiü trh'tséget hez felszínre 
ebból a kltllnó talajunkból. A darib szerepo-ztáu a kBretkezi : 

Monti Péter bankelnök, d'. Nagy Andris j Katink^ a 
leánya, Zakariás Ibi; Ulrlk Pál banktltkár, Sz Cseh András ; 
Jozéla, Monti testvére, Dllrrné Hellwlgh Ella, Kálái ktsasz-
szony, Major kisasszony. Sohatz kisasszony, hivatalnokok a 
bankban, Veress Magda, Moldován Olga, Ziharle Hédi; Ke-
gyelmes U', Hellwlgh Vilmos; Szi»ós ig«zgató, Dóozy János-
Hnba Igazgató, Csedó György; Jáont, Sprenez György tfj.; 
Agosto-né, Dazbeb llns; Brann Igazgató, 8lmó F»reno ; Pez-
derka, Frled László; Jazz-karmes»er, < záka István; Karola 
kis»s»zony, Dazbek Jolán ; Manol fodrászró,  Szabó P'ol; Masz-
szór Moldo'án Gábor; T.tká-, Csedó György; Bankszolga, 
Hellw.gh György; Báró, Schmldt József;  Szépasszony, Karda 
Zsóka. , , . . . 

Az egyébiránt művészien összetanult darabot tán'neté-
tek szöv k át, melyeknek szereplól: Zakariás Ibi —Oţetea Ruţo, 
Karda Zsóka —Schmldt József  Moldován Jolán — Narldsány 
Bandi, Frled Magda — Frled Lász'ó - Nnrldsány MaroL 

Az Oltáregylet megmozdulás* városunk életében méltó 
helyet fogUl  cl A dr. Nagy Bénlné dr Zakariás Jeniné és 
Gubodlné re'dezésében közönségünk olyan mQvéBZl értéket 
és szórakozást kap január 7-én, amely megérdemli a támoga-
tást, Az e'óadást egyébként teggellg tartó tino köretl. 

Meglepődtek Csikszentgyörgyön. 
Csíkszereda és Videke Ipartestületének sr alep-

szabályai szerint tagjai Cüikezentdomokostól le Kátzo-
nlg mindmon kisiparosok, akik valamely képesítéshez 
kötött ipart űznek. 

Eszerint a CdikBzeredal Ipartestület tagj iit képe-
zik Cdikszentgvörgy és Bánkfalva  ipirotixi is, akik 
számszerint 24-en m»gjelentek 1932 évdec'mber havá-
ban az elnökségnél és Írásbeli beedván>ban arra kér-
ték, hogy részükre állíttasson fel  községükben az Ipar-
testület kulturBZAkoPZtálya, sm l̂ynek keretei között az 
ottani kisiparosán lárcadulmi életet folytathat. 

Az Ipartestületnek eddig több kuMurtagozata mű-
ködik a csíkszeredai központi elnökBég Nlügvelete 
meliett. Soha egyik ellen si-m volt p»nanz. A főszol-
gabirAságok mint iparhatóságok a legteljes< bb megér-
téssel éz támogatá'SHl nézték az Iparterület keretei 
között alnkitott vjdéki ipnros-kul:urmunkát. Az Ia»r 
teBtüli't mHgs p'dig ugv látta, hogy ezek a vidéki 
alaku'a'ok l)»t̂ rozo:t e:őn\ére válnak a krzös iparom 
ügynek és á'díi-ofl  tevékenységet jelentenek éppen nbból 
a szen pnnlbó', bogy fl.Htnl  ip.-ros társt-da isunk no 
kerüljön árthlmns b> fo'yások  a'á a vidéken fp. 

E'z«l tz elgordolnN-'al született m g a cxikpze-
red^i Ipartentü'etnek a (Jsikszentgvörgy—tánkfalvi  kul-
turtagoz.itx, amelvnél az ellenőrzést elsősorban az 
Ipirt^Ptület elóljéróBága látja e1, de munkáját Fztmnie1 

kiféri  a fószolgttbiróság  és csfndírsf'g  sme\yek.A3k£l' 
tlakulás pil Hnatában erre megbízást is kaptak az Ille-
tékes hatóságtól. 

Az alakuli-t tehát nem frlditlhtM.  N>ilt ís 'örvé-
ny eB. Sz^ri'pi az, hogy eg\ütt torsa a két község 
Mai kizé Sícru't kisip»roFPâţunknt. a kr;ponti ellen 
őrzés éR iráryitái l'an köteléket adjor tfgjsir  1 r*k. i me'y 
megőrzi a mellékvágáa\olra való C'UBzás'ól, lehető-
séget n>ujtRon a lipiparos niindentor szervező tehet-
segének a kul'urn"unlához és a szakmai közöséig 
érdekkörében tömöriisi n a kis'par v^de'irére. 

Szaval i'njel a hecsületeB elgondolással működnek 
a csiki részeken az Ipirtestület 1 ul'urtagozstai. Ezz' l 
hívtuk életre a Cníkszentgyörgy— báckfalvit  is. 

„Meglepődtünk'  magunk is egy csikszentgyörgyi 
.Székulj" cet nron levőién, amely arra hl\ja f«l  a 
cnikszer. dni Ipartestület fifye'mét.  hogy a Csiksrent-
györgy—bánkfhlvi  kul'ur-tHeozatt:nlk»l jóhifzi  niü>n 
keratet aduik nrra hogy „fi  «tal iparosnink" nz»v»ria-
'anul teri 'SzlheBpék I ommunista esrméjüket s sz s;t 
hirdető „F .'vsk N p^t* M u'án niupo^an bemá;o'ja a 
sz'ntgyörgyi fiital  ipiro o''Ht a „Síékely" aláíró a w-i 
idők egvik legveszecMnitsebb vádjaival, végül is od* 
következtet, hogy: .D i ba ezen „kullurszako^ztá!)" 
mükrdáse n> m Is vo'na lá'O^ a két székely község 
lakósságn erkö'ciére, n-m tartjuk helyesnek a sok csip-
c-iup egv«°Ulnt felhurj'tnzását." 

Az Ipartestület elnöksége mindenesetre hálásan 
fogadja  a levél első r<taz4>, mely óvatoxságra int1. 
M 'gis kérnünk kell, hogy szíveskedjék esetiéi; ez elnök 
B-gh»z konkretizált adutokat juttnini a váddal kapcso-
latosan, m»rt hiszen az Ipartestületnek éppen az a célja, 
hogy b klBiparoSBágot minden súlyával és a tömörülés 
szervezettségével a becsületes munka utjain irányltfa. 
Az Ipartestületnek megvan a módja arra, hogy leg 
eré'ynsebb'n kiközösítse magából és egyedül hagyja 
azokat, akik megpróbálnák vlarzaélnl avBgy pzembe-
helyezkedol BZ Ipartestületi szellrmnek alapjaival: a 
po'gári gondolkodással. És éppen ezért szükséges sz 
Ipartestület vidéki szervezet". Nem cs!p csup fellur-
jánzása akar ez lenni vidéken az egyesületi életnek, 
haliem közös véd"lem éppen azon aggodalmakkal szem-
ben, amelyek a levélben is élnek. 

Az Ipartestület Csikszentgyörgy—bánkfslvl  tago-
zatának tehát annál la inkább élrl kell, mltél inkább 
fennállanak  a CBÍkszentgyörgyi levél riadalmai. Éppen 
az a hivatásunk, hogy az Iparos összetartás erejével, 
ai ipartestületi szellem ÖBszefogó becsületével, a kis-
iparos gondolkodás közösségével neveljünk, fékeztünk 
és tagj»lnkat megtartsuk az államépltő munkának. 

Ht valaki közülBnk földalatti  utalón jár, azt elin-
tézi m ndnn hatósági beavatkozástól mentesen az a 
belPŐ fegyelem,  smely évszázadokon keresztül építette 
ki b kisiparos Intézményeket s amelynek ma la Joga 
van. hogy kitaszítsa, megbélyegezze azokat, akik az 
lotéimóny mindenkor építő e'.vtl ellen vétenek. 



1. «iám 

Ai Ipartestület Elnöksége fokozott  gonddal veszi 
kéibe a csikszentgyörgl fiatal  iparosokat és szeretettel 
szervezi be abba se Ipartestületi légkörbe, amelyben 
rövidesen visszatérnek a kisiparos gondo'kodás? hoz, oda, 
ahonnan esetleg éppen a szervezetlenségük sodorta el! 

Ae Ipartestület  Elnöksége. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Megsavarták aa éjféli  misét. 

Komo'y, aggasztó jelenség, ami ebben » kis vá-
rosban megtörtént a karácsonyi éjféli  misén. Silló 
Ferenc, Márton József  somlyói, Sipos György szépvlzl 
és BiAr Márton dánfalvi  legények, akik jelenleg Csík 
bz >redában szolgálnak, karácsony éjszakáján részeg 
Állapotban annyira megzavarták * 8z< nt éjszakának 
templomi ábitatét, hogy rendőrségnek kellett onnan 
őket eltávolítani. Szomorú, megdöbbentően fájdalmas 
az a lelkület, amely ezeket a fltttl  legényeket Idáig 
juttatta. A ÖJent éjszakának csodálatos hatalma vbo. 
Megszelídíti a vadat, békességet lop » legmegrögzöt-
tebb gonosztevőbe, érzékeny szivet dobbant a meg-
fásult  gépemberbe T :imp'onl csendet és BZiTötetet 
visz minden lélekbe. A keresztény világ legfenségeBebb 
Ünnepe, amelynek páratlan ereje éppen abban van. 
hogy akaratlanul megfogja,  templomba vezeti a leg-
Hteoie'.enobb lelkületet ia. — Él akkor négy székely 
legény beront a templomba. fUtör  arra a helyre, amely 
előtt mindenkor vallásos tisztelettel, imádságos lélek-
kel, levett kalappal haladtat el. Karácsony éjszakáján. 
Valahol nagy baj van. Amíg 340 vagv hány állami 
tanitó Csíkszeredában arról elmélkedik, hogy miképpen 
kell az elmagyarosltott székelyt vissza románoBitanl, 
amíg a felekezeti  oktatást lehetetlenné teszik, amig 
a szerencsétlen vallásos Iskolák tanítóit valósággal 
kipusztítják — azalatt négy székely legény karác-oay 
éjszakáján . . . Urak, érzik-e a veszedelmet. — Ei a 
templomgyalázó generáció most nőtt fel,  amióta romá-
nositanak. most nő, folytoa  nő, amlalait elvakultan 
kuliurzónáznak, amlalatt étlsppzcrint forgassak  a fele-
kezeti tanítókat, amióta papságunk tekintélye ellen 
bnj'óvsdászat folyik  Igen Bokpzor hatalmi erőkkel . . . 
A négy székely legénvek Bzaporidnak éB ezek már 
nem visszarománoBÍtott keresztény lelkek. Ezek egye-
lek. Ezek már azok, akik esetleg már holnap egyllne-

pofoznak  el valamennyiünket az Isten közelből. 
És ók a négy székely legények nem hibások, őket 
neveli erre minden ami körülöttünk történiV. 

— A bukaresti jéghoki-osapat januir hó 
l en délutín 3 órakor C -iksz r->daban mérkőzik a 
bVybeli jégbo'tl csép itta' A nemzetközi viszonylat 
érd°keBs4gével biró mérkőzésre felhívjuk  a közön-ég 
figyelmét. 

— A Mária-kongregaoió teaestelye 1933 
évi február  ho 4 en. A ciksz^redal felnőtt  leánvok 
Mária kongregációja február  4 éo tomko'ával cg/be-
kötött tea-isté'vt rendez, az Európi éttermében, a 
melyre jóelőre felhívja  a közönség figyelmét. 

— Dr. Sándori Mihály Bukarestbe költő 
slk. Dr. Stadori Mihálv gyergyószen in k'ÓNl ügyvéd 
1933 évi január hó 1 tői irodáját Bukarestbe helyezi 
Ht. A vármegye ügyvédi kara és a cniki rougyxr küz-
delem egyik legértékesebb tagját veszti el. 

— Elhalasztottak a mezőgazdasági kamarai 
v&lasztaat. A ciki mezőgazdasági kamara választá-
sit 1933 március 11 re halasztották e). I 

— Eljegyzés Trxpches O ga (St-píinzentgyörgj), 
és i'j. Schmldt Oyula (Csíkszereda) jegyesek. | 

— A osikszeredai Ipartestület küzdelme: 
a osiki kiziparossa^nak a brassói munkakamv | 
rához való osatolasa iránt. A munk»k»m»rák «zer-! 
vetésével kupcolatos Intézkedések egyre világosabban! 
mulatják, hogy Iinnitescu miniszter tényleg beváliji 
azon többször h*ngoita<ott megnyújt .tó kij «lentPBét, 
hoţy az erdélyi Ipartestületeket, mint nagyiru'tu én 
bevált ipiros l-itézményeket nem bántja s azoknak 
további muikáját szü-négepnek tartj*. A muikakama-
rák kérdésével fnglBll  ozó 267. sz. Monitoru' OHcialbó> 
ez kl is tUnitr. Meglepetés azonban ez, hogy a már 
kel'ó időben bejelentett tilt akozás ellenére is C-tkvár. 
megye kisiparosságát a bacaui munkakamaráboz csa-
tolták. Subó B ini Iparos képviselő már többször sze-
mélyesen is eljárt a miniszternél ennek megváltott» 
tása iránt. Bemutotta, hogy Bicsu Csíkszeredától 260 
klmtre fekszik.  Cslkvármegye inkább Brassóhoz tendá 
egész gazdasági életével, amelytől Csikezenda 96 
kimre van. Ioan'.tescu munkaügyi m<nUiter gyakran 
kijelentette, hogy ez a beosztás a Miniu gondolata 
volt s igy a"nak megváltoztatása sem egészen egyedül 
függ  tőle. Éppen ezért a csíkszeredai Ipartestület Is-
mételten terjedelmes memorandumot készített, amelyet 
eljuttatott Maniu miniszterelnökhöz. Iosnitescu munka-
ügyi éa Lugojeanu kereskedelmi miniszterekhez kérve 
azt, hogy C'ikvármegyét a brassói munkakamarához 
osszák be. Kérte azonkivUl Szabó Binl képviselőt, 
hogy a kérdést tegye Interpelláció tárgyává, amelynek 
Szabó Béni készséggel tesz eleget. 

— Szaatagu sportklránduláa a Gyllkostó-
boz Dr. Somodl András szervezésével Ko'ozsvárról 
száitagu klrándu'ó csoport keresi fel  a Qyllkostót. 
1933 évi január hó 4—9. között tartózkodik a sport-
emberekből álló társaság a Qyilkostónál. amelynek 
környéke a téli sportok szempontjából csodálatos ér-
tékeket rejteget. 

— Buozuszó. Csíkszeredából való gyors eltávo-
zásom miatt, a csíkszeredai és zBÖgödl hívektől valamint 
ismerőseimtől, akiktől személyesen nem vehettem bú-
csút, ezúttal mojdok laton boziádoL Igaz szeretettel: 

BMÍÍU  Aadrit,  i léikén. 

C R I K I L A P O K 

Állami ostfálysorsjáték. 
XT7\-Uc oBSEtá.17 b . u z á e a 

1S33 é v i JaavLfcr  Hó 9. é s lO-ón 
Örömemre szolgál, hogy több szerencséB 
játékosunk Csíkban, nagyobb-kisebb ka-
rácsonyi meglepetésben részesülhetett a 

harmadik osztály húzásánál. 
Az újév sok éB nagy nyereményt tartogat azok 

számára, akik nálam vették sorsjegyeiket. 
Siessen mindenki a IV-lk osztályú sorsjegyét mi-
nél előbb, de legkésőbb január hó 8 álg kiváltani, 
mert a sorsjegy szabályai értelmében ezen határ-
ideig kl nem váltott sorsjegyek nem játszanak a 

félnek. 
Osztálysorsjáték csíki intézŐBége: 2— 

Smilovits Márton, Mercurea Oiuc. 

— üjabb templomi inoidans. CüikBzentgyör-
gyön karácsony napján sajnálatos incidens történt a 
templomban és tiszteletlenül viselkedtek a köztisztelet-
nek örvendő főesp  eresük kel. A botrányos viselkedés 
kimondhatatlanul szomorú jelenség és minden keresz-
tény lélekben mély megtorlást keit. E«en az álláspon-
ton gyors.tn segíteni kell. ö <szn kell fogjunk,  hogţ 
szeretettel elsimítsuk azokat a helyi széthúzásokat, 
amelyek Ilyen kétségbeejtő kilengésekhez vezethetnek. 

— Pénzhamisítások, a csendőrség letartóz-
tatta György Jjzsef  12 éves szépvizi gyermeket, aki 
1 éB 2 lejeseket hamisított. A házkutatásnál 30 drb 
egészen primitiv 1 és 2 lejes pénznemet találtak. A 
csendőrség letartóztatta György Imrét is, a gyermek 
édeBapját. 

— Miklós Gju'a Cilkszeredui lakós fnljeknléBt 
tett a rendőrségen, hogy a legutóbbi Bzépvizi vájáron 
neki hamis száz tejessel fitettek.  A rendőrség a n>0 
motást beindította és rövid Idő nlatt meglrpó ered-
ménnyel jftrt  A szálak Gyimegre vzetiek, ahol ko-
moly gynnu alapjin letartóztattak Dumitru Pdter és 
Coonti*ntin csBgési lnkói-oVat. — Azonközben pidig i» 
moinesti rendőrség lefogta  o t Dumitru I'hUt felesegét. 
aki éppen hamis Rzáz tejeseket helyezett e'. Mind a 
hármukat átsdták az ügyészségnek. 

Szilvesztertor szenzációs mozi mtisor lesz! 
J a n u á r hó 6—7—8-án 

két v i lágs láger lesz vetítve a moziban! 

Szilveszteri mozi műsor 
Bzombaton este 9 orakor 

dupla műsoron kivúl minden jegy 
refiztvesz  3 drb malac sorsolásban. 

• H i t ••«•«• 

Január hó 1-én vasárnap 
délután 6 órakor 
és este 0 órakor 

Itt megáll a világ lelekzete 
(A. t i t o k z a t o s g - y l l l c o s - ) 

Pöazorepek ben 
Marcella Aibanl—Sióké Utakál'—W-rner Krsu z. 

KETTEK fl S Z E K R Í H Y B E H 
Főszerepekben: 

Willy Pritseb —Ríday Imre. 
Az Igazgatóság ezu'on értesíti a n é. közönséget, 
hogy egyelőre u'olsrt e'ő dásait JarLtiétr H ő 

e 7-B-ÁXL  t a r t ja . 
Az e'őadások beszüntetését, részben az érdeklő-
dés hiánya, valamint a még függőben  levő elin-

tézetlen ügyek képezik. 

t-ik «láaL 
— A osikszeredai Iparoa Nőegylet kará-

osonyl szeretet-tevekenysege. A csíkszeredai Ipa-
ros Nő-gylat egyike városunk azon kulturális Intéz-
ményeinek, amely társedalml téren a legszebb ered-
ménvekben dolgozik, özv. Ádám Józsefné  elnöklete 
és Bedő Akosoé titkári agilitása ezekben a nagyon 
nehéz napokban is az egyesQlet munkájának olyan 
londületet adnak, amelyről a megbecsülés hangján 
illik megemlékezni. Az iparos nők megérté módon 
kérnek részt abbdl a szociális tevékenységből, amely 
a társadalomra hárul és dicséretreméltó szorgalommal 
állanak az építőmunka pontján. Elég csak arra hivat-
kozzunk, hogy ez a csendesen, mindig feltUnés  nélkül 
dolgozó egyesület karácsonykor milyen szeretettel vette 
körül azokat, akik szeretetre szorulnak ez ünnepen. 
Az IparoBnők as ligyéBZBégl fogházban  megható kará-
csonyfa  ünnepet rendeztek, amelyen Lisz'ó Ignácz 
hittanár mondott gyönyörű b'Bzédet. Ezen alkalommal 
60 szeretat csomagot osztottak kl. A cMkeomlyói árva-
házban 82, a kórház betegei között 35 Bzeretet cso-
magot adtak át, azonkívül közreműködtek sz Ipartes-
tület által rendezett tanonc karácsonyfa  ünnepen is. 
Az IparoB Nőegylet tehát célja és hivatása Bzerint el-
végezte a tőle várt felad  ttot. A karácsony teljes átér-
zésével vitte el a vigasznak, a szeretetnek, a gondos-
kodásnak melegét mindenhová, ahol azt a társad «lom-
tól elvárják. Fontos szerepét ma is betöltötte tudatos, 
lelkiismeretes programszerüséggel. És csak örvendezni 
tudunk ha ezen egyesületet célkitűzéseiben az iparos 
nők összetartása, a társadalmunk támogatása tovább 
segitl. 

— Halálozások. Qencsi Juliánná gyergyószent-
miklósi lakós 104 éveB korában meghalt. 

— Csikszenúmrei Balló Lijos fjldtiirtokos,  1932 
évi december hó 26 án, 79 eves korában meghalt 
Cslkszentimrén. Temetése december hó 28 án volt nagy 
részvét mellett. 

— Sillveaiter-est A liílybell Colplng Legényegylet 
apró színes papirosból ízlésesen ós újszerűen össz állított f.l-
ragaszokon hirdeti, hogy a közblrtoko"s4g székházának Bsizes 
termeiken esti (él 9 órai kezdttel tánocal egybekötött műso-
ros SzilveBzt 'r-estet rendez. 

— A CalkHantgyörgy—bánkfalvi  iparoa Ifjúság,  a 
OHlkxzeredal központ i Ip&ttvstulet védőszá rnya t alatt é s szel -
lemi I r á - y i t á s a mel l e t t t ö m ö r ü l v e utat t ö r m a g á n a k és meg-
kezdte működésé t Tekintettel tetemes l é t számukra , a megnyi l -
vánu l t aka ra t e rő re és Bzakmabeli képze t t ségükre , a kn l tu r szak-
oBztálytól l o k Bzépet és jót r emé lhe tünk i élkuUzésük bogy 
egymást t á m o g a t v a , t an í t va t u d á s u k a t fejlesszék.  Bakaposo-
l ó i v a a távol i t e s tü le tbe , ö s szekö t t e t é sük r é t é n a ' z r k m a b e l l 
tár«adalmk é9 'pa r i e s emények rő l t u d o m á s t sztri-zzunek. Kul -
tu rá l i s mükö lésilk, ha egy-egy szép, erköloal a l apon álló B Inl 
e lőadáshan rsuoscsodk ki, ez lgt'u szép és e l l amerés i emé l tó . 
Első bumnta ikozások ka rácsony első és m á s o d n a p j á n töitént 
a „Ca'Zinad'a m i o t k i s é r t " t H olmQ 5Z:udarab e lőadásáva l . A 
semmiből e l ő t e r e m t e t t sz 'n l készletek éB bármely vá o s r a beillő 
preolz e lőadásuk csak d losére te t é rdemel . Az ellsmeréB a kor -
&zerU"n m e g v á l a s z t o t t darab erkölcsi h a t á s á r a Írandó, akkor , 
amidőn a da rab Biel leme sae r ln t az e lőadók a l eg t a l á lóbban 
rázzák t u d a t á r a a nézőközönsége t a n a g y t ö m e g b e n élő lelki 
és anyag i uzsorások m - g l á t á s a r a . Van azonban egy Igen le l -
tU-ő s zépségh ibá j a Cs lk szen tgyö rgy—Bánk ia lva ke t le lé osz lo t t 
s z l a s -éke ly lakÓHSégáuak. Az, ho . y ez n tö rekvő Ujakat , ak ik 
már t e l j e sen pá lyavá l a sz tó i t emberek é s m e g h a t á r o z o t t é le t -
cél juk a m u n k a és tisztességes megé lhe tés , el aka r j ák gán-
osolnl Pol i t ika i okokból-e vngy konzerva t ív I r igységből , egy 
félig  íelkéBzUlt vagy l é l b e m a t a d t cs- port Uunt -pruutó ínak es 
k o m m u n i s t á k n a k nev. zl — nem r i adva vissza a denunc l á áa-
tól sem — akkor , amikor a l e g n a g y o b b erőfeszí téssel  éppen 
azon l gyek t zuek . hogy közUlök a s zé l sőséges veBzedelembe 
egyik se essék. E'>beli szándékuk világot b izony l ' éka a széles 
kere tben mllködő cs íkszeredai lpa i t es tUle t p a t i o n u s s á g a . H a 

' a Cs kszuntgyörgy—bánklalvl Iparos Ujak egyesülete megtartja 
vallását, követi a társadalmi rend fenntartására  Irányító anya-
egyesületének utaBitásalt, akkor csak előie bátran. — Egy 
juienvolt — (A fenti  beszámolót beküldte egy jelenvolt. Amint 
látszik, csak jót, szépet és kultnrát látott a csikizumgyörgyi 

, Ipa'os ifj:i*ág  megmozdulá ában. Még nem lá'.unk egészen 
I tlaztái a Hzentgyöigyl Iparosaink körül tomboló vádak között. 

— A oslktaeredal Vadazztarzulat közle 
ményei. As igazgatóság ismeieltrn kéri a tagokat, 
bogy minden h a j t é v a d á s s B ' o t jelentsenek be 48 órával 
a hajtás e!őtt a Kovács drogériába. Vidéklek Heliwig 
pénztárnok hoz telefonon  (Czell-bank). Aki ezt elmu-
lasztja büntetésben részesül. 

— Veress Irón tanoknransa. Január 24 én 
Veress Irén meghívásra ismét Csikszfredába  jön egy 
ujabb tánckurzus megtartására. — Eien alkalommal 
Ktrcifalváu,  Cslkszentmártonon és más községekben 
Is tart tánctanfolyamokat,  ahol megfelelő  Bzámu jelent-
kezők lesznek. 

— Erdőklhágáz miatt tömegesen börtönö-
•lk be a zzákely falvak  lakossagat. A napokban 
szomorú menetek vonultak fel  HZ uccálnkon. 30—40 
emberből álló csoportokban hozta a csendőrség be a 
fogházba  azokat b székelyeket, akiket erdőklhágásért 
elitéltek. Ctupán Szenttamásról 141 ember van elitélve 
De tömegesen szállították más községekből is aa erdót 
rontó székelyeket. Azt blsuBk, bogy eddig megtolt 
minden haly a MrMnbea. 

Mindenesetre e helyen is kérjük a szentgyörgyt társadalom 
| vezető t, hogy a csíkszeredai ipart, stület vezetőségével kar-
öltve hozzuk békés mederbe a dolgokat. Az Ipartestület bizo-
nyára szereti ttwl áll rendelkezésére és nyújt segítő kezet ahoz, 
hogy a lm gé tó békét a falu  társadalmi életében sjnkl ne 

| veszély*ztessu. Csak szert tettel lássunk a békítő munkához. 
! TöbVire megyünk vele. m.nt haszontalan gyűlölettel ia vádas-
kodással. — 8zerk ) 

— Az Ipartestület tanono karaosonya. 
A csikszarad-ii Ipartestület mint minden é«bea az idén 
is d-)c imber 25 Jn ddlutáa a tanoncok részere kara-
csonyla üan ipjt rendezett. Az ünnepen Bíró József 
ipartestületi eluök intézett beszedet a megj jltnl 60 
iparostinoichoz. Kiszt vitt az üanepsegen dr. Pal 
Gtbor kepvlse:ő ls, aki 200 lojt és runakat adott aa 
Iparostanoncok részére Eiu án az Ipartestület minden 
tanoncnak 30 lejt, egy zsebkendői és alma-dióból álló 
szeretet ccomigot osztott ki. 

— A osikszeredai Kereskedői Kör 1933 évi 
jtouár hó 15 en, hat&rozatkt pielenseg eseten január 
hó 22-én délután 6 órakor Unj* évi rendes közgyű-
lését az alábbi tárgysorozattal: 1. Hinókl megnyitó. 
2. Titkári jelentÓB. 3. Számvizsgáló bizottság jeieniaBe. 
4 Az 1933 évi költségvetés megállapiusa. 5. A le-
mondás folytán  megürült elnöki állás betöltése. 6. A 
kör elhelyezkedése feletti  határozathozatal. 7. Indít-
ványok. (Biek ae blapszabályok értelmében 5 nappal 
a közgyűlés elótt Írásban adandók be). Einökaeg. 

— Dugulás és aranyeres bántalmak, 
gyomor- és bélzavarok, máj- és lepduzsadás, 
hát- és derékfájás  ellen a termeazeteadta 
.Fereno József"  keBerüviz, naponkint több-
ször be véve, hathatÓB segítséget nyújt. Tudo-
mányos megfigyelések  beigazolták, hogy a 
Fereno József  viz alhasi megbetegedések 
eseteiben gyorsan ÓB mindig enyhén hat. A 
Fereno Jóssef  keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban éa fduerüiletekbea  kapható. 
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— A. oslksomlyót róm. kath. Nőegylet a 
karácsonyi Ünnepek alkalmával a szeretetnek messze 
hangzó jótékonyságát gyakorolta a falu  szegényeivel 
Biemben. 100—200 lejes segélyeket, élelmiszereket, 
természetbeni adonányokat osztottak kl, amely alka 
lommal a nőegylet minden tagja áldozatos tevékeny-
séggel működött közre. 

— AB ellenőr u j saáma Szombaton jelent meg 
Tóth Sándor politikpt. kritikai éa közgazdasági lspjá 
jának, az .ELLENŐR" nek uj száma a megszokott 
nívós tartalommal es elegáns kiállításban. Az ui saám 
tartalmából kiemeljük: Tóth Sándor: Ebéd a kastély-
ban, Jxnovica és Kádár, Régi ismerősök, akik lassan-
ként elmennek, Faljelenteni c cikkeit. Tamásy György: 
K>ll-e székely autonomia címen irt cikket. Érdekes 
irás Felel Bartalan: Saabó Dazső villát épített Csík-
szeredában c. cikke. Szomorú képet mutata pusztuló 
magyar városokról az az Irás, amely a mai Kézdi-
váaárhelyt mutatja be. Az egyik román laptámedásá* 
a magyarság ellen erélyesen utasítja vissza az ,Útszéli 
bangói* c. Írás. A lap közli Bocsánczy László vezér-
igazgató nyilatkozatát és közgazdasági réBzánek kiemel-
kedő résza az, amely a Transsylvania bank uj kény-
szeregyezségl kérésével foglalkozik.  Nagy érdeklődésre 
számíthat: Uj sutók, amelyek szemet szúrnak — köz-
lemény is. Ennek a számnak ugy politikai, mint köz-
gazdasági és színházi cikkel egyaránt érdekesek. Több, 
mint busz oredeti cikket és riportot talál az olvasó 
ebben a számban. — Az „Ellenőr" kapható az egész 
országban, ahol újságot árulnak. 

— Köszönetnyilvánítás. Miczl Miska és zene-
kara ezúton köszöni a megértő támog«tását mindazok-
nak, akik a védnöki tiszteket, a rendest bájuk alka'-
mával vállalni szívesek voltak, köszöni városunk tár-
sadalmának azt a megértő aegitóVészségét, amellyel 
nehéz helyzetüket magukévá tették. 

Méhészet. 
A méh-legelőről. 

(Folytatás és vége ) 
Hogy a többtermelés kérdéso nem a komp'ikált 

kaptárszer'íez<»ttő!, hanem az ideális méhl'-gelőtől fligg, 
annak bizonyítására említem fal,  hogy O ereyóalfslu 
közs«g határában az úgynevezett Bncsin heryen van 
Lukács Árpád méhésztársnak ogy 100 cssládos stabil 
méhészete, melyet a mult év ju'lus hó 26 án volt sze-
rencsém alaposabban megfigyelhetni.  A pompás bnvssi 
legelőa akkor volt a főbordás  s a jun'usl rajok nem-
csak a köUőféezket  Ipitették kl te'j«aen, hanem üzem-
ben tartották a pnrg«tőt is s ugyanakkor s torony -
irányban lecn alig 5 — 6 km.-re e.trüiő gyönyöiii fenn-
síkon teljes bordásfalon  időben a rnblas ellen véde-
keztek a méhésztársak B ugy a lenjiott törzseket, 
mint a rajokat etetniök kellett b hcrnek sehol Bem 
volt még hírmondója Bem s a küönben is tu'gyenge 
méhészeti esztendő a kasza munkája nyomán lezártnak 
volt tekinthető. 

Milyen könnyű erre a véleménnyilvánitás. ugy-e ? 
Ht i'yen óriási különbség mutatkozik aranylag csekély 
területen, hát miért nem vándoroltuk od-» töm-geseb 
ben; hiszen fényes  beiguzo á-t nyert, hogy bealkonyult 
a stabil méhészetnek s kizárólagosan a vándormébé 
szeté a jövő. 

Ez az, mely ktt'önösen ná'unk Csikbnn n< m élt 
meg nemcsak a mindnyájunk által jól Ismert járhatat-
lan rossz utat miatt, hiszen az útszéli árok (-íánc) ma 
holnap az utkczpp^be kerül, lunero fó'eg  azért, m'vel 
a kisebb méhészetek tulajdonosai más krnyérkeresó 
foglalkozásuk  miatt nem hagyhatják el állmdó lak-
helyüket, hogy pedig a méhészembernek miudig ott 
kell tartózkodnia, bo' méhállománya van, azon örök 
igazság megdönthetet'enaégét a folyó  évben saját ma-
gamon tapasztalhattam. Dolgoztam két ember helyett, 
vagy még többet, kutyagoltam naponta 12 Im-ts tár 
teendőmmel teljesen tisztában voltam, másnemű fizikai 
elfogultságom  miatt ni*m én igazgattam ssját kezde 
ményezésemből méhállományomat, hanem a szó teljeB 
értelmében ók dirigáltak Önkényüleg engemet. 

Ktlapot emelek mindazok előtt, kik propagálják 
B vándorlás eszméjét B B tisztelet mindernemü jelével 
í ' l ^ n d ó n e k tartom, k i k sem fórsdtpég'ói,  fem  költség-
től vÍBsza n-rti r i a d v a mintegy rend--z rré avatják nzt 
s összegyűjtik a teim^szetnyujtotta ezrn feibeC'ülhe-
tetlen értékű drága kincseket, melyek kiaknázáB nélkül 
értéktelenül semmisü'nének nfg,  d >... a vándor ás ügyét 
mégsem lehit minden körli'ménvek között mintegy 
rendszerré avatni, mivel olyan területek is vannak, bo' 
annak gyakorlati kivitele bB nem IB a lehetetlenséggel 
határos, d» jogos kérdés tárgyát képezheti, miszerint 
az anyagi klndás s a legnag' ohb gondosság dacára i* 
elkerülhetetlen veszteség kellő arányban áll-e a boztm-
külÖnbizettel, már p°dlg a nyomorgó méhésztárssda-
lomnak nem erkölcsi, hanem anyagi eredményekre van 
szUksége. 

Éppsn ezért nltci szándékomban jelenleg a kellő 
gondoisaggtl o'ő'íészltett s mégis flsskóval  zárult ván-
dor ásókról számot adni. Az e'ő n»m készített vándor-
lás következményeit B .Vándorlás Cslkországban' cimü 
elbeszélésemből mindenki megismerhette. Leszögezni 
kivánom, hogy nem eg szín helytálló kijelentés, iri ze 
rint bealkonyu't volna a st-bll méhészeteknek, sőt., 
inkább arra ne Bajná'ja a méhész a fáradságot  és költ 
Béget s megfelelő  alkalmas t»rQ!eten rendezze be méhé 
szitát, hol mind n e:sközt rag-idjon meg a méhlegtlA 
Javítására, mert Bserlntem, hol a természeti lehetősé 
gek különben adva vannak, fáradtságot  nem Ismerő 
kitartással meg lehet honosítani olyan móielő nővé 
nyéket, melyek Időről-időre mintegy kitöltve a bordáe-
taJaa Időszakokat, föltétlenül  több eredménnyel kecseg-

tetnek, mint a költséges és kétes értékű vándorlás. 
Igen, vándoroljunk ott, hol a viszonyok alkalmasak 
arra, de abol ez nem vihető könnyen kereFztül, ott ne 
csak önmagunk honosítsuk meg, terjesszük az alkalmas 
mézelő növényeket, hanem ügyes fogásokkal  állítsuk 
magát a lakósságot is a méhészet szolgálatába. 

Minden község határában vannak vízmosásos vagy 
más mezőgazdasági megművelésre alkalmatlan terüle-
tek, melyeket okBzerűen kl lehetne használd az igény-
telen mézelő növényekkel. 

Igén ám, kedves méhéBZtárselro. csakhogy a sült 
galamb nem r púi senkinek a szájába Helyettünk senki 
sem togja kikep rni a sült gesztenyét B magunk kell 
ugy erkölcsi, mint anyagi áldozatot hozzunk a méh-
legeló javítása érdekében, bár mint emiitettem ügyes 
fogásokkal  máEokat is felhasználhatunk  céljaink eléré-
sére. Ilyen irányú kísérleteimről kész örömmai fzámol-
hatok be majd egy más alkalommal, most caak annyit 
jegyzek meg, hogy népünk nagyon szívesen fogsdná 
az erdeinkből átplántált hársft  csemetéket a község 
belterületén való meghonosításra, vagy esetleg még 
pénzzel ls megfizetné  a bujtás által környen szaporít-
ható egrdstövecskéket, a napraforgót  miot kitűnő baromfi 
takarmányt lehetne népünkkel megkedveltetni, kaszá-
lóinkat baltacímmel, szarvBBkerc ppel kellene feljavítani. 

öudicsekvés nélkül jelentem ki, hogy községem 
méhlegelő javításának érdekében már ls igen Bokát 
tettem s hogy vármegyém méblegelőjének kérdése is 
pzivt-men fekszik;  bizonyíték, bogy kieszközöltem a 
csikvármegyei mezőgazdasági k> muránál orvoBÍ ZBálya 
és tarlóvirág magvak beszerzését, melyet az egyes 
községekben való előadásaim alkalmával fogok  meg-
honosítás céljából kiosztani, esetleg a borzám szemé-
lyesen fordulóknak  ls juttatni. Saját költségemrn ls 
beszereztem igen Kokfajta  méze'ő növénymsgvnt, ame-
lyekből egy bizonyos mennyiséget bárkinek sdok beszer-
zési áron, igen jutányosán A U rrm ott m.f  hb geJő fel 
javítását előmozditanl mlrden niébét-zen b'rnek köte-
lessége B hogy senki a sötét!<en ne tapoga'ódzzon. 
ugynncstk nálam megtaláltatja a „Móhlege.'ó" c mii 
ki'.ünó szakmunkát is mélyen leszál í ott áron. 

Csakhogy u'.ó!j:ira is nyomatékosan jegvz' m m»g, 
do'goirni én áldozni kuli. Blénossy Károly. 

Boldog  újévet kíván  összes ismerőseinek  é.c 
párt fogóinuk  Híresa  József,  a csíkszeredai  Európa 
szálloda  vendéglőse. 

Regalul Románia. 
Primăria oraşului Mercurea-Ciuc. 

No. 5444-1932 cons. 

Publicaţiune. 
Sc aduce la cunoşlintă generală, că modificarea 

listei cleclorale de alcgâiori in comilciul auricul local 
al oraşului Mercurea-Ciuc pe anul 19,)3 se va inccpe 
la dala de 1 Ianuarie 1933 şi se va |mc până la data 
de 31 Ianuarie 1933 inclusiv în fiecare  zi de lucru, 
începând dela ora 8 şi până la ora 12 a. iii. 

Invităm deci lo|i cei cari până în prezent din 
dilerile motive n'au fost  înscrişi iu aceste liste elec-
torale, că in intervalul de timp susarătat să se prezinte 
la primăria acestui oraş (biroul administrativ) pentru 
a cere înscrierea lor in lista clcctorală. 

Mercurea-Ciuc, ia 30 Deccmvrie 1932. 
Bíró m. p., Balázs m. p., 

p preşed. corn. ini. p. secrctar gen. 

Hirdetmény. 
Klzhirré tétetik, bogy Csíkszereda város 1933 évi 

helyi mezóg»zda«ágl listájának kiegészítési munkálstHÍ 
1933 övi január hó 1-től 31-ig bnzáró'ag a hivatalos 
munka napokon délelőtt 8—12 között a városháza köz-
igazgatási ügyosztályánál eszközöltetnek. 

Elhivatnak tehát minducok, akik bárme'y okból 
kimaradlak ezen választó listából, hogy a fenntl  helyen 
és időben felvételük  eszközlése céljából jelentkezzenek. 

Regatul Románia. 
Primăria oraşului Mercurea-Ciuc. 

Nr. ad 5298—1932 cons. 
Publicaţiune. 

Se aduce la cunoştinţă generală, că listele elec-
torale pentru camera şi senat precum şi listele de 
membru şi de alegători bărbaţi şi femei  la judeţ şi 
comună al oraşului Mercurea-Ciuc modificate  şi întoc-
mite pe anul 1933 sunt afişale  spre vedere publică la 
primăria acestui oraş, biroul administrativ general pe 
timp de 30 de zile libere, socotit dela 1—31 Ianuarie 
1933 inclusiv. 

Contesta(iunile privitoare la înscrieri şi ştergeri 
în aceste liste electorale se vor face  la Judecătoria de 
Ocol din localitate, în cursul timpului amintit mai sus. 

Mercurea-Ciuc, la 31 Decemvrie 1932. 
p. preşed. corn. int. P- secretar gen. 

Bíró m. p., Balázs m p., 
Hirdetmény. 

Közhírré tétetik, hogy Csíkszereda város 1933 
évi kamara és szenátusi, megyei, községi, féifi  és női 
választó jegyzékeinek, valamint közBégi tag listájának 
kiegészítési muakálatal befejezést  nyertek és az Így 
összeállított listák a városháza közigazgatásai ügyosz-
tályán 30 szabad napos, BZBZ 1933 évi január 1-től 
31-ig bezárólag közszemlére tétettek kl. 

A kiegészítési munkálatok elleni felebbezések  a 
helyi járásbírósághoz a fent  említett határidő alatt 
adandók be. 

„MUNKA" 
általános ntbaipzitási ingatlan és árnforplmi  iroda 

Csíkszereda, Stefsn-cel  Mare ucca 21. stám 
T T Q 1 1 0 1 í a üsletl köDy vek veset^sét, kösaégl 
V a l l o l j a ös közbirtokossági ss madaaok el-

kéaiites' t. Ál landó könyvvitel i tanfolyam. 
Mluden ügyben (elvlláftosltást  ad. — Vidé-
klek mo^Hizalâsait bzoodhI telj^s^ti, bármely 
Ugyheo ttzonoal el|ár. — Adások és hite-
lezek kiegyezte tÁse, hl te) kOz vetités. 

Munka éa állásközvetítés. Ingatlanok vétele 
és üladáaa, haszonbérletek közvetítése : 
Eladd, kelet-déli fekvésű  vlllatelek, ára 10 000 Lel. 
Eladó Caiksiereda legforgalmasabb  helyén köhác, 

3 üslethelyliéggel és lakással. 
Eladó vasútállomás köselébeo, baromplao mellett, 

7 ssobás háa latsloval, osürrel, faaaaiuekkel  óa 
kerttel. 

Berbesdo raktárnak, műhelynek, irodának alkalmai 
8 szobából allo helyiséi. 

t -

Nr. 5422 -1932 cons. 
Publicaţiune. 

Se aduce la cunoşlintă invalizilor, văduvelor şi 
orfanilor  de războiu de pe teritorial acestui oraş, că 
viza anuală a carnetelor I. ü. V. pe anul 1933 se va 
face  de către inspcc(iunile de mişcare C. F. R., şefii 
de staţiunii principale şi de divizia Permiselor C. F. R. 
din Direcţiunea Comercială, iar nu de oficiul  1. O. V 

Mercurea-Ciuc, la 29 Decemvrie 1932. 
Bíró m p , Balázs m. p. 

p. preşed. com. int. p . şeful  serv. 

Hirdetmény. 
CslkBzerc da város összes hadirokkantjainak, özve-

gyeinek éB árváinak tudomására hoztuk, ho*y a 76°/, os 
kedvezményre jogosító CFR személyBZO"O—ági köny-
vecskék iáttsmozását bz 1933 évre a CFR forgalmi 
felügye'őségei,  a főállomások  főnökei  és a CFR keres-
kedelmi igazgatóságának permise osztálya fogja  eszkö-
zölni, nem p°dig az I O V. vármegyei kirendeltsége. 

• X X X X X X X X X H X X X X X ) 
Furnéros b á l ó b e r e n d e z é s 

12.000 lejtől. i -
Nagy 6. József  asztalos, Zsögöd. 

Szám 26-1932 . 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai legelötarsulat az Bpnállatok 

tartiaára árlejtést hirdet s felhívja  mindazokat, 
akik ezt e'vállalni óhijtiák, hogy sjánlatukat 
1033 év i jaDuítr h ó 16 ig H o l l ó G á b o r 
társulati elnökhöz, ahol a feltételek  is megtud-
h»tók, baadni szíveskedjenek. 

Csíkszereda, 1932 évi december hó 29. 
í-s Az Igazgatóság. 
Szám 30 -1932. 

Pályázati hirdetmény. 
A csíkszeredai Közbirtokosság székháza 

vendéglőjében 

a kimérői állásra 
pályázatot hi'det s felhívja  mindazokat, akik 
ezpn állást elnyerni óhajtják, hogy ajánlatukat 
1033 évi január hó 16-en d. u. 5 óráig 
Hoiló Gábor közbirlokosBégi elnökhöz, abol a 
föltételek  is megtekinthetők, annál is inkább 
adják be, mivel a később érkezett pályázatok 
figyelembe  nem vétetnek. 

Csíkszereda, 1932 évi december hó 29-én. 
í-s Közbirtokossági elnökség. 

Vtkta V Mi 

MODELL KALAPOK 
t l i naponként n j formák  oloaó 
árban, xaa.*rt*lELxit2i«tâlc 

VENCZEL TANÁRNÉNÁL 
^ Ugyanott kéaaOlnek mlndon-

nemű n0i kalapok elzörendü 
H I anyag hoBaáadáaáva!. Kala^ek 
^ átalakítása a legrövidebb Idő alatt, 
w Calkeaereda, I. 0. Bratlann (OlmaA-
Q «luin)-uooa l i j . aa., a Sórháa kAaelében. 
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