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Krisztus keresztje alatt.
1. Szomorú az én lelkem.
Ai olajfák bogyón Krisztus imádkozik.
Viliókban elAre látja, mi vár reá. Emberi
természete megborzad tőle. Mély, nagy siomoruság fogja el lelkét. Tudja, bogy kOcelebbról
mik fognak bekövetkezni rajta. Szólásra njitja
fel ajkát, nem panaszkodni akar, hanem nyíltan, ószintén bevallja, kijelenti, ami vígbe
megy bensejóben. Szomorú az én lelkem mind
halá'ig Hogyne volna szomorú, mikor még
apostolában is csalatkoznia keli. Peter, aki
jróskOdik, hogy ha meg kell halni, akkor sem
agadja m<g őt, ime nemsokára háromsior
iigadja meg.
Szomorú a mi lelkQnk is. Telve keserűséggel éB nyomorudággal ai életünk. Nagy
idóket éltQnk át, ki tudja, mi fog még kOvet
kezni. Milyen jó, hogy eióttQnk a jOvó isme
retlen! Fáj a szivünk, mikor a legjobb barátunkban kelt oaalatkoinunk; akik esküvel
ígérik, nagyban Qtik a mellüket, hogy mellet
tünk sikra szállnak, bütlenül elhagynak, becsap
nak. Akikre joggal számithatunk, azok hagynak
oerben, fordn'nak ellenünk, tagadnak meg
minket. Krisz UJ nsgy szomorúsága mellett a
miénk eltörpül, mert ha neki ez jutott osztály
részül, akkor nem szabad nekünk zugolédnunk.

Államközösség és népközösség.
Ma, mikor azok az erők, melyek a vád Európát régi
rendjével és esetleg régi nagy értékeivel együtt levegőbe
röpiteni akarják, már nem is oly nagyon titokzatosak, ba
nem itt ia, ott is félelmetesen robbannak ki —, a amikor
mindezt mind a világ urai, akik a hires versailles-i békemüvet megalkották, mind pedig az n. n. győztes kis államok
nem titkolható aggodalommal figyelik — amikor az állami
konszolidáció gondolata — szoros kapcsolatbau a kisebbségi kérdéssel — csakugyan nagy erővel nyomulhat előtérbe : nem leaz érdektelen, sem időszerűtlen ideírni néhány
gondolatot abból a mélyenjáró elméleti fejtegetésből, mely
lenti cimen, egyik magyar publicistának, Szász Zsombornak
a tollából jelent meg a M. Szemlében a amelyet a M. Kisebbség január hó 16-iki száma ^kertetett. Ebben a tanulmányban a kiváló politikai iró eg^bek közt utal arra, hogy
a bábom utáni asenödéaek a nemzetkisebbségeknek milyen
egzisztenciális és fejlődési lehetőségeket ígértek és ennek
fejében a nagyhatalmak mit követeltek.
A háború otáni szerződések Ígértek egzisztenciális és
fejlődési lehetőséget, kulturális és politikai jogegyenlőséget
és követelnek ennek fejében állarahUséget, lojalitást.
Jogegyenlőség a kisebbségi államokban, tudjnk, hogy
nincs. Az a teméntelen panasz, ami vagy eléri Gentet, vagy
nem jut el oda, tanúsága ennek. Már az államnyelv tanulásának kötelező volta á t t ö r é ^ a jogegyenlőségnek. A bilingvizmus (kétnyelvűség) • nem aisebbségi ideál, s a Ramand
aktivisták küzdenek ellene és a wallon aktivisták igazat
adnak nekik.
A jogegyenlőség terén az a baj, hogy anyagi tartalma
nem áll tiaztázottan kiaebbaégi téren: máBt jelent a többség és máat a kisebbség szájában.
A tőkbségnél azt jelenti, hogy amilyen anyagi jog
megilleti a többségi személyt, ugyanannyi illeti mag a kisebbséget: ba én beszelek a többségi nyelven, neked is jogod
van azon azólani; ba az én gyermekem állami iakolában
többségi nyelven tanai, a bíróság előtt többségi nyelven
beszél, a te gyermekednek és neked is feltétlen jogod van
hozzá; ha én köteles vagyok az állami iskola fenntartásához hozzájárulni, neked, aki kisebbségi iskolát tartasz fenn,
neked is kötelességed az. Szóval: „minden állampolgár
ugyanazt a bánásmódot élvezi.* Ez az egyaégea állam, a
többségi nemzet jogegyenlősége. De CZ nem a kisebbsé-

gek jogegyenlősége.
A kisebbségek joga a jogok egyenlőségét a faji,
nyelvi és vallási különbségek elismerésével jelenti: amint
fajilag, nyelvileg, vallásilag külömbőanek as egyes kisebbségek, ugy különbözők jogsik nyelvűket, felekezetüket,
knltarájukat illetőleg, nem mennyiségileg, hanem minőségileg. Klaesrikussn.hetárosta meg est a ktUömbságet Belcoort
kanadai szenátor a The Times-ben .Kanada ikeroszlopai"
e. oikkben: .A federálls zzerződéz alapelve és bázisa
egyenlő elbánás éa egyenlő részvétel, azaz egyenlő
cselekvési f t ^ a i g mindkét népcsoport részére
mlndenasyben, mindig salát géniuszuknak, nyelvükock, Mtttaek, tradícióiknak éa szokásaiknak
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Az egyik az egyaégea, a másik a kisebbségi, a nemzetiségi állam követelménye a ha kimondjuk az egyaéget,
megtagadtak a kisebbségi jogegyenlőséget. (Ha tehát a békét, a konszolidációt igazán akarjak, akkor a fejlődés mai
vonalában a teljes homogenitásra, vagyis más népek beolvasztására törtető állam merev dogmája tarthatatlan.)
Ma azonban a helyzet ez: a világ azt hiszi, hogy a
„jogegyenlőség* száraz, szorosan körtll nem irt kijelentésével, amint a» kiaebbaégi szerződésekben éa kisebbségi államok alkotmányában áll, a kisebbségek csakugyan jogegyenlőséget élveznek.
S ennek fejében az állam hliséget követel.
Mióta Paderewszky Clémencean kisérő levelére (amelyben a hatalmak a legünnepélyesebb módon vállalják éa biztosítják a kisebbségek védelmét) adott válaszában felvetette
a lojalitáa kérdését, ninos nap, hogy azt ne követeljék a
kisebbségektől. Beszélt azóta erről mindenki}, (jha^bjalain.
Duca, Bratianu, Benea, Hello Franco
Mi ennek az értelme? Mi iránt követelnek lojalitást
s miért hangosan és folyton a kisebbségi állampolgártól?
Az államnak van büntetőjoga: annál többet, vagy kevesebbet kiván kisebbségi alattvalójától az állam?
Az értelme az, hogy állambfiségen, Llintetőjogon tul
van egy erkölcsi mozzanat, egy érzés, melyet százesztendős
mult, Rousseau Társadalmi szerződés-e, Wilson 14 pontja,
annyi meg annyi referendum, népszavazás és világháború
határrendezése kívánt igazolni és nevelt nagyra: az Önren-

Rigritaük le, hogy széles e világnak alaeasa
még egy olyan megártó, jólndulatu, kedves küztaaége,
mint ennek a háromezer pár saáa lakóst ssámlilá
kis városnak. Itt mindenkinek támogatták a megmozdulását Ami sok aa sok, mondogatták aséltébenhosszában as emberek, de támogattak minden elképzelhető éa elképzelhetetlen célt
lilik tehát, hogy elsősorban a társadalmunknak e
nagyszerű, áldozatos lelkületét becsüljük meg. Mondjunk köszönetet azért aa erőin felüli teljesítményért,
amellyel valósággal levetkesett a farsangba aanfolt
jótékony célok mindegyikéért Köszönjük meg neU,
bogy mind izekért hajlandó volt magára vállalni a
látszatnak súlyos ódiumát is, amely ót könnyelműnek,
jókedvűnek, a „vesstét-érzettnek" bélyegezte.
Éi Ígérjük meg a Jövőre, hogy valamit mégis
tenni fjgunk ml is ennek a társadalomnak as érdekébea. Uióvégre olyan kevesen vagyunk ós olyan rengeteg egyesületbe vagyunk szétszedve, bogy Igy elképselnt is alig lehet aa eredményes munkásságot
Otvetlen gondolkozni kell azon, bogy a város
társadalmi erőit tovább ne tartsuk szétforgácsoltán.
Sok as a bmzon felü 1 egyesület, amely minden nésóHzögből szétssedl, amely zokBzor csak ugyanazon valli408 cél sso'gálatában hat-hét egyesület formájában
dobja rá magát a lelkek mentéaére. Ezt a rengeteg
akarást, célkitűzést végeredményben végig teáani még.
delkezési jogon alapuló népközOssrg jogosultsága. sem lehet egy rövid farsangi évadon. Legalább la nem
„L'existence d'aoe nation — irta Renan — est aa plébiscite lehel jó Bzlvvel,
de tons les jours'', — egy nép létezése, minden időre szóló
0 yan idők követkeinek, amelyekben még Jobban
joga a népszavazásnak. De ma, békében, tilos a népközös- ello'duiodunk. Nem lehet számítani arra, hogy a jövőség ilyenforma gondolata, az irredentizmus és büntetőjogba ben a társadalmi á'doaatosság as eddigi mérték ben
Ütközik a cél, mely az államhatárok megváltoztatására irá- gyakorolhatja jótékonykodását. Értsük meg aa ldók
nyul : tegnap háború volt s akkor magasztos ideál volt a uavát. Építsük le aa egyesületeink jóréssét Tömökis népek, a szétszórt kisebbségek felszabadítása, egyesítése, rítsük a hasonló természetüeket egybe, már csak fM
nj határok vonása, aj államok alkotása.
erők jobb kihasználása érdekében la.
Amelyek annyit érnek, mint a régiek.
Abban a végaélküU táncolásban, amibe társadalEgy nagy ellentét, nagy krízis van itt, az állam elmé- munkat bulekény szeri tették van ugyan államgaadaaágl
leti éa de facto krízise, melyből — ma ugj látszik — talán lélektani figyelmeztető mozzanat is. Hallgassuk meg:
a népközösség alkalmas, hog> 'vezessen. .Felvilágosodott
A török uralom ldejérv történt Itt Rntélvhea. hogy
népek szociális egysége, mely a régi politikai hatásvksi a szultán óriási adókat csikart kl a hűbéres fejedelmekszakit, — az igazi, mert ez a mindent átfogó társadalmi től. Mikor biztosai a csauszok beszámoltak, azt kér
egysé^ypig a régi államok a politikai éa katonai hódító dezte: .Mit csinálnak a magyarok?" .Káromkodnak,
szellsHbk a szervét testesítik me^AAz állam dfedata te- szitkozódnak' volt a felelet. Akkor több adót kell kihát megváltozott ée pedig összhanglV a kulturiMUasel." vetni. Mikor bevitték a pénzt lzmét kérdezte: .Mit
Ezt mondta a vilfgliáboru első évében egy nagy áÜa|Hrfiu, csinálnak a magyarok?' „Szomorkodnak, bnsulnak,
egy ellei^ségl&ij^ de mégis igaza vao.
Imádkoznak ." „No akkor meg lehet emelni, még megGontloţJnHjaz egyházak, a katholikus egyház mai bírják." Da erre már azt jelentették a csauszok, hogy
egyetemességére. Hol van ma a cuias regio, eius religio a magyarok megbolondultak, isznak, táncolnak, mulatnak, duhajkodnak." Vegyétek le sürgősen aa adót, mert
(akié a terület, az szabja meg a vallást) elve ?
Hozzáfűzhetjük, hogy ami nálunk és a többi poliglott »z már a végső elkeseredés jele, mire olyan felkeléa
államokban a kisebbségekkel szemben, hol erőszakkal, hol a állhat be, hogy kiverik pasáimat aa országból.
furfangnak és szemfényvesztésnek ezerféle módján történt
As a nép, amely a nyomorúsága tetőpontján minés történik, — az homlokegyenest ellentétbea van a fejlő- denről Umond, annál a népnél óriási baj van —
désnek fenti termékeny gondolatával és irányával, ami mér- mocdá O. N«m törődik a mával, a holnappal, semmihetetlen szenvedéseket zndit ama kisebb népközösségekre vel, mert amúgy is vesztét érzi.
anélkül, hogy hasznára lenne az államnak, Hogy a jogos
Hiszen ha ezt a kis valóságot megismételné a
sérelmek tengeréből csak a legutóbbit ragadjak ki: a fej- történelem. H* a ml nagy farsangolásunkbél a pénzügylődés irányában halad-e az a kormányprogramul, amely alap- miniszter meglátná, hogy baj van. Ha redukálná aa
elvként állitja fel, még az állam legsúlyosabb pénzUgyi adókat. Rendben van, mondanám, bogy táncoljunk tokrízisében is, azt, hogy ahol fejlett kisebbségi iskolák van- vább, ezerfelé. Bizonyítsuk be felfelé, hogy a lelkek
nak, ott okvetlenül fenntartja az állami iskolákat — mond- elérkeztek a nemtörődömség fázisába. Ahonnan már
hatnók az a. n. — elleniskolákat? S közben, az államse- csak a suhanás van bátra. — De még est aa eredgély megvonásával ama .fejletteket* — éhhalálra itéli.
ményt sem biztosítja zzámnnkra aa elmúlt farsangnak
Ha a kormányprogramotok igazán akarják szolgálni Ízen változatos tevékenység*.
az állam konszolidációját és az emberi szolidáritást, akkor
a ferdeségek és erőszakolások sanda útjáról a fejlődésnek
amaz általános, h elyes és a mai zllrzavarból kivezető iránya
felé kell térniök.
—t. —a.

Nagy baj van..
Vége a farsangnak A múlatás naptáraaarinti Ideje
lejárt, A társadalom kitáncolta magát minden elképzelhető jótékony célért.
A magunk mentéaére állapítsuk meg mindjárt
mondanivalóink el«]én, hogy aa Idők szelleme zaerlnt
más értelmet kapott a farsangi bálosások szüksége is.
á teáknak, a műkedvelő előadásoknak sokaságát éa
végkimerülésig Indult kezdeményezését aa egyesületi
eletnek fen tartáss, a Jótékony eél biztosítása kény
szeritl rá a társadalomra.
Aki a ml fanangl életünket felületesen végtg
tekintette, féktelen mutatást kedvre követkestethetett.
A kép k filé mindenesetre a farsangi eszeveeztettaégnek óriási méreteit reprezentálta. Pedig a vármegye
kösSasége csupán hadrakelt éa mosgéslttatottff tul
lengésben levő társadalmi egyesületek cMkltüaéseinek
anyagi támogatására.
^
Jó kedvrfll, elboldogodáabél fakadó aaérakoaáa
kereséaról vagy úgynevezett békebeli nvugedlaágból
kívánó kiruccanásról szó sem leheteti Tetiott, napszámba járta talSden ember a kűtelsaségtaljeshés robotos fanaagi kálváriáját, a aftstüé tagoeédatt egye•BJeti élet íéijUHt
MdeJetsi w i i i t

Még egy utazási és vizumkedveimóny
a budapesti mezőgazdasági kiállítási*.
Tekintettel arra a nagy érdéit! Ad éve. amely aa OisaiROB Magyar Oaidaaágl Egyesület által folyó évi máretas hó
28—27 naojatn Budapesten rendelendő negyvenkettedik nreságo< m«iógaiiaságl k állítás éa vásár Iránt a ktUISId réaaérél
megnyilvánult, a renlesdblaottság minden lahetót megtett
annak érdekében, hogy a kiállttá» külföldi látogatói minél
könnyebben és kényelmesebben, valamint minél kisebb kOltB é g g e l Dtaahasaanak • klálli tál megtekintésére. Ennek érdekében különféle utalási és vlmm-kedmmányeket eaaklMUt U
a lendeiA.ég, amelyeket a kiállítási igasolvinyok alafjáa
bárki Igénybe vehet.
A kiállítás alkalmából a máról ua hé 17 27-lke MsSMt
Időben a kiállítást Ig.iolaány és n'lavél felmutatása mellett,
vlsum nélkai lehet Budaoestre ntaanl. A vtumot iiólat 2 peaaA
keseléal költség és 90 fltlár láttamoiáal llTlh.1 IiIITTmiiiu
190 pengd lefii» tése mellett kell m>geieiml a kiállítás területén m akadd útlevél ktiendeltqignéT
Aa Oseaes. magyar vasutakon ée hajókon mániás hó
17-tól márolus hó 27-1 g Budapestre a határtól fálám mmst
Jeggyel lahet ntaan M rgraaeaak lélira in—sHaujgél Badapeet ól vlaaia, vagy bármely más irányban éa h itáréHnmtansi
át elatasnl máralas hó 23 tói áptllle bó 9 lg. E k e d v e n é a j
bármely vonatáéin és koestoqptály hasinllitânâl élvaaheM.
As utaiist idejövet vaUmlat' vtaaaamaMl sgy-egy 34 dsén
meglehet saak tanL
A román vaaatak máralas 17 <Ó1 ApHlls 2-tm a H m .
ntasás alkalmival 9? asáaalékoa v i m o t a U s i k i l i w f a j l
mgedályeatek minden vonaton ée koeslosatálron.
I kedveimányek álTciéeét ktstealtó k állltáal Igwolvinyekat a menetjegy-liodákban
éa aa XQE.-nál leket k i i
naal Kolouvá>, : Attila o. i a a . Aa Igazolvány A t a l w
kiállítási belépdjegyeket U tartelmaa. Mtad • liklalilksT
H - l M ' l aymlt fcNim^lSasl a , fc.'
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Is batalmasan, de kártyára már nem került * sor, mert Kiküszöbölik a z erőszakot.
a két vendég alaposan elásott. Mindkettőjük vonata
Valamelyik napilap hlrel közt em'ékeaett meg
A felgyajtott parlament. HM a hét legnagyobbkSrttl belBI egyldőben Indult, de ellenkező irányba, mert
saenaáclója. A berlini parlament hatalmai épBIete egy- Barosay Tamás Dás mellett lik ott A háslgasda kl egy ssersődésterveaetről, mely a korfl ktusok békés
aaerre hau helyen fogott tBzet A hirtelen előállított kísérte őket a vonathoz. Ezek, amint vonatjut elindult, utón való ellntésését véli törvényileg ssabályoshatérendőrkordon aaonban csak egyetlen egy merénylőt azonnal elaludtak Egy Idő múlva B. A. gróf felébred, nak. A tervet már alá ls írták a lokarnól hatalmak
tudott letartóatatnl, akinek zavaros vallomásaiból nem dBrssSII ssumét, nésl, hol jár a vonat s látja, hogy és Igy a genfi autogram-gyBJtemény még egy pár aláIgen lehet kiokosodni. A német kormány kommunista Aranyosgyéres körű", tehát épp ellenkeaő Irányban, írással szaporodott. M-srt esek a tömeges béketervemanővernek minősítette a merényletet és a legszigo- mint amerre Igyekszik. Zavartan tapogatja magát, aetek mire ls volnának Jók másra, ba nem antogramrúbb rendszabályokat léptette életbe a kommunisták zsebelt a egyikben egy névjegyet talál: .Igás, hogy gyüjtem4nynek. Jól fizetett diplomatáink összegyűlnek
ellen, sőt kit hétre elnémította még ai állandóan meg- iBzlk az öreg, de annyit soha, hogv ns tudná, merre ott a geofl tó partján levő nemzetközi találkahelyen
értést kereső szociáldemokrata Sajtót is. A két mun akar utazni". Csak ennyi állt rajta a B trcay Dimokos és csak ugy fő a NÜk a béketörvények fabrikálásán
káspárt vissont aasánprovokatórök munkájának tartja névjegyén. Hasonlóképpen járt Barcsay Tamás ls, kl és bizonyára pezsgős áldomást ls Isznak a kibékülés
lelket emelő őrömére; otthon padig eaalatt mindenik
a parlament felgyujtáaát, amit Hitlerék csak aaért Nagyváradon tul ébredt fel.
növeli hadügyi költségvetését és láaaaan fegyverkezik,
rendeztek, hogy a kSzelgő birodalmi választások Ide•
jére a maix sta munkáspártokat megfoszthassák minWasB Bala gróf szenvedélyesen lelkesedett a ter- mllltaiizál vasú lat, poítát közigazgatást, lelkeket. E?
den szabad mozgási és propaganda lehetőségüktől. A mészettudományokért. Hermán Ottó blrnevea termé- ebben aa esseveszett fegyverkezési tfllekedésben tucatfrancia kormány — melyet Hitler sovén nemzeti cél aaettudói unk néha betekig vendege volt szentgotthárdi ssámrt hívják össze a katonai szakértőkből álló leszekitűzései szintén aggasatanak — hasonlóképpen aasán- kastélyában, ahol napokat vitatkoztak, búvárkodtak relési konferenciákat, amelyek nyomán m*gssttletnek
provokatőrök munkájának tartja a dolgot. Egyelőre egyBtt. Wass Btla grófnak három leánya volt. Két a „qebáütauk egymást" I egyeamények.
még nem lehet tlsatán látni, hogy ml igaa a hírekből, nagyobb, bakfis korban lévő leánya kedves, temperaHa jól meggondoljuk, ssBksége ls van minden
de a kormánypárt erőszakos intézkedései és a barna- mentumos, minden tréfára kapható \o't.
országnak mostanában erre. Látérdeke mindeniknek,
Inges rohamcsapatok terrorja könnyen polgárháborút
Egy alkalommal, mikor H -rman Ottó megint ott hogy ne btataa őt más, mert akkor ő nyugodtan tudja
Idézhet elő, miután a munkáspártok ls szinte katonai Időzött,
csínyt eszeltek kl. Fogtak egy köaönséges. bántalmazni saját polgáralt. Minek ls vinnék vágóhídra
lag fegyelmezett éB bérharcokban megedsett tömegek- fehér kápo'ztsplllangót,
kissé cifrára nyírták ssárnyát a hazafi is jelszavakkal jóllakatott tömegeket egymás
kel rendelkeznek, melyeknek száma jóval meghaladja s púderrel meg anlllnporral
kiszínezték a szárnyalt, ellen, mikor elintézi sorsukat minden orsságban a saját
a hitleristák saámát.
így kikészítve elengedték a zárt verandán. A verandán hadseregük. A német polgárt éppen uiy átjárja a német
Seeckt tábornok az orosz—német közeledésről. Bio^ott a család reggelizni a verdékkel egyBtt.
csendőr golyója, mint a grlvltal munkást a román
A náci—kommunista beccek leghevesebb kiélesedése
A leányok aatán Igyekeztek eltűnni a láthatárról. csendőré. A sz'ovák p»raezt épp ugy megkapta a
közepette jelent meg Seeckt tábornoknak, Németország
Wass gróf és H>rman O tó leflltek regge- szlovák csendőrtől a f őrtüzet, mint a lengyel, magyar
volt hadUgymlnlBSterének egy brosúrája, melyben hazá- lizni, Amint
azonnal
nekik as ablaküvegen vergődő vagy bu'gár sorstársa, vagy a békés Holland állam
jának Szovjetoroszország felé való politikai orientációt különös szinü feltűnt
és
alakú
lepke. M gfogták s csodálkozva tengerésze.
ajánl, sőt szövetség kötésre szólítja fel a német kor- vlz'gá'gatták az eddig még
Ezért van szükség a béke-egyezményre. Ne bántnem Ismert uj fajtát É'énk
mányt HeecU tábornok röpiratában kifejti, hogy egy
suk egymást, hogy szabadon bánthassuk magunkat.
oro9s szövetség mindig biztosabb támasz volna Német- vitát kezdtek, majd könyveket szedtek elő s igyekea- Husit esztendővel eze'őtt o'yan csend és rend honolt
országnak, mint bármely nyugati állam barátsága. íny tek meghatározni na Ismeretlen lrpVe mlnerr Őségét. mindenfelé, hogy a kormányok nem lévén egyébbel
Németország ssárazon éa visen védve vo'na aa eset- Mikroszkóp nem volt kéznél s Így Hermán szépen ki- elfoglalva, háborút kovácao'tak egymás ellen. A tunyaleges lengyel, sót cseh támadásoktól la és erélyeseb- preparálta, gondosan eltette egy dobozba B megígérte, ságában poboiodó ro'gárt hangzatos nemzeti frázisokben léphetne fel a francia követelések ellen. A szö- hogy amint haaatér tüzetes vizsgálat alá veszi s majd kal torkig tömve, bebeszélték neki, hogy szflkságe van
vetség aaért Is előnyös volna — írja Seeckt tábor- azonnal tudatja az eredményt, mert alighanem valami egy kis harci tornára, mert aa elpuhu'ás veaaedelme
nok — mert ma egy háború nyugat felé mindig köny- Ismeretlen, vagy l'galább la nagyon ritka példány fenyegeti.
kla sétamsr^bó! nágy esztendős mészárlás
nyebb éa sikerrel kecsegtetőbb volna, mint kelet felé, lehet. S<1telmUk sem volt, hogy valaki megtréfálta lett, smily Aannyi
Bzellemet kitermelt, hogy máBlk
ahol a konszolidált Oroszország sokkal veszélyesebb őket B et'ől fogva majdnem ea volt állandó vitatárgyul, tizennégy év sem rossz
vo't elég a le'kek békéjének helyre
ellenfél lenne, mint a belső bajokkal kUzdő nyugati annyira, hogy rroit már a leányok Is megszeppentek,
hogy ml lesz, ha klaUI a dolog. D * H -rman szeren- állításához. Tizennégy év alatt I'ten tudja hány" zor
hatalmak.
csére elutazott s csak azután marták nagy szorongások Jöttek ÖBBze klbéfcü'nl és Insserelnl, mlg most aztán
A japán—kínai fronton tovább folynak a harcok, kösött megmondani apjuknak, bogvan ls történt as eset, rájöttek, hogy nincs Is nekik seirml bajuk — egyA japánok egyik támadást a másik után indítják Jebol kl bosssankodott Is, meg mulatott Is val'onáson.
mással. Megférnek ők mind szépen ott a genfi lokálok
elfoglalásáért, de támadásalkat megtöri a kínaiak kétHogy Hermán mit szólt hozzá, arról nem tud a asztalai mellett; nem Is bántanák ók soha egymást.
ségbeesett védekezése. A harcok közvetlen a szovjet- krónika.
Megkötötték az uj egyezményt tehát, amely szerint
határ közelében folynak, amiért Oroszország erélyes
nem alkalmaznak egymással Bzemben erőszakot. Azt
hangú jegyzéket Intézett Japánbo*. A két ország köMint híres különc élt Kolozsvár mellett, szász majd hazaviszi mlnd»gylk nagyúr és alkalmazzák ottaött a viszony feszült.
feaeBl birtokán Jóslka Andor, báró. Rágl várkaatélva hon, a saját népükkel szemben.
A* aj költségvetést összeállították. A napokban vol>, bástyákkal, felvonóblddal. A várudvaron két régi
Az egyezmény okos dolog volt É« szüksége vsn
késsBIt el a költségvetést tárgyaló b<zott»ág aa 1933 ágyú állt s ha o'yan vendége jött, kit ünnepélyesen ri mindenkinek. A bajok mlndenBtt megvannak és
év költaégvetéaével. A bizottság, mely Madgenru es akart fogadni, ágyu4örgés«el fogadta és őrséget Is m'ndentttt egyformák. A n'p 1B mindenütt egţfoima.
Mlrto miniszterektől valamint Călim acu és Ghelme- tartóit, vértbe, páncélt k öltöztetve. Főszenvedélye a Mind enni kér, munkát kér, jogokat kér, de nem
ghlann államtitkárodból ál!o*t, aa uj költségvetés vadászat volt.
papíron — és foVa'lJa aa adót, smlt még növelni akarősszegét sok huza-vona után 23 és félmilliárd lejbea
Kolozsvárra is mlnd'g kedvelt vadászkocslján járt nak. Az eszközök is mlndenBtt egyformák ellene: erőállapi'oita mag. Ebben aa össaegben már benne van be, egy» úgynevezett quod'ibet négyesfogato^ Égy szak, terror, statár'uiD. Gumibot, pu*kasgy, golyó. Ezt
a három éa félmilliárdos rendkivttll hitel 1b.
szBrke^^gy sárga,Şfcy fekete, egy pej ló, rókafarkak- P'dlg csak ugy lehet elintézni, ba béke van Ha a
Eiy ágyelemreméltó tanári határozat. A buka- kal Jffszltett lÓBzerszám és minden lovon összehangolt kormányok nem erősaakoskódnak — egymással. Akkor
resti kereskedelmi akadémia tanári karának f< gyei mlh>riiA)ckét cBengő. A balkon a kocBls mellen tejes lehet ksröllve erősrakoskrdnl. K'-kl otthon. Legalább
bizottsága az ország minden hasonló fokú Iskolájából diszben, ruskával egy vadása foglalt iMlyet. ö míg* nem p"n»szl odbatik egy nép s>m aa Idegen elnyosó
kizárta Ailmacopol Erac'e és StaneFcu A. Teodor is mindig vadáazruhában Bit a kocslffan, lábainál ked- ellen. T stvértől bizonyára saiveeen veszi a pofont
diákokat, kik a közoktatási minisztérium jelentése venc vlaslAjával. Utolsó kívánsága bz volt, hogy teme- mindenik.
szerint a turnu-magurale-l asidó templom ablakait be- tésére vadászöltönyben jelenjenek meg a barátai és
mennyivel jobb volna, ba befelé la köthetvárták. Azonkívül egy évi kizárással éB vizsgajogának fegyveresen s a kripta előtt — annak lezárásakor — nénk Pddlg
egy ilyen namerőszakoakodásl egyezményt.
erre az Időre való megvonásával bUntette Popercu sortűzzel búcsúzzanak el tőle. így ls történt. Vár- Mennyivel
több eredményt produkálna a vállvetett
Aurel első éves diákot, mert aa akadémia épületéb>n kastélyában mindig t«rtott néhány pzelidl'ttt medvét, munka. Kiaösen
mosatva vlaelnénk a bajokat. É<
egy diáktársát bántalmazta. A bukaresti kereskedelmi me'yek ugy az udvaron, mint a szobákban szabadon nem fordulna elő aa,
bogy a saéko'y megyékben 75
jártak
keltek,
csupán
egv
olysn
szájkosárral
ellátva,
akadémia diáksága Igen ritkán saerepel az újságok
hasábjain. Most már értjük, miért. Ez aa egyetlen Iskola mely a harspásban megakadályozta őket, de sz evés- százalékban folyik be aa adó, mlg a román megyékRomániában, mely a tanulást e<őbbrevalónak tartja a ben nem éa karmaik tompára voltak reszelve. N-ha ben 25 ssázalékban. Miért? M rt a behajtás módja
politizálásnál és akaratának érvényt tud szerezni diákjai azonban nem csekély Ijed'séget okotUk anrak, kl nem Itt kissé erő'aakosabb vo't. É< nem fordulna elő, bogy
előtt Is Szigorú a határozat, de Igazságos. Ha minden tudván róluk, egy-egy hintaszékben találta őket ke- kormán* párti pariam wtârt kapuik, mikor nem akarjuk.
főiskolának tanári kara Ilyen határozott fellépést! volna, délyesen hintázva vavy az udvaron találta magát Miért? Mert a választás kissé erőssakosabb volt Éi
nem éltBk volna át a kolozsvári és nagyváradi rom- sz> mbeo nébáoy kedélyesen játszadozó hata'mas aa erőszak felülről jött. Már ped g a felülről elindított
erőszakot végig gyakorolja as államhatalom legu'olfó
bolásokat, sem a diákok által elkövetett politikai me- mackóval.
Is. Bonéi aa erősaaknál p°dlg csak a mi tBrelrényleteket, mint Bmllyen a jasll rendőrprefektus és
Jósllra báró ismételte meg a Mlksaáth Kálmán paránya
Angheleacu államtitkár elleni merényletek voltak. S«J által kéBŐbb megírt Biszfcrcze ostromát, klBsé eltérő tnünk nagyobb. Eit Igazolták az események ls. Jó volna
most már ha belátnák fduris. Mert ha eat belátnák,
nOB, Ilyen tanárunk Igen kevés van és az Ilynemű formában.
a ml tBrelmflnk is megteremné a maga róasáját.
határozatok ls fehér holló Bzámba mennek.
Történt ugyanis, hogy a sronszédos gyulai ura akkor
da'om b'r'ője elcsal'» aa ő uradalmából a mi z->l mun- Abból p^dlg s haszon őrájuk la báramlana, nemcak
kásokat. Ei'rt nagyon megharagudott B felsó'ltetta a mireánk, A< utódok p»dlg m*gbékéltebb, megértebb
l-ér'ót azonnal rdion e'égtételt, köveBse meg: ellen segltésrnkész bb lélekkel élvezhetnék aa együttes alkotó
Egy erdélyi föur följegyzései.
esetben ba| lesz I A bérlő nem válaszolt, erre huszon- muika gyümölcsét
Rudnyáastky Sándor báró hagyatékából.
négy órai Időt edott újból a meggondolásra s ha sddlg
Híres ember volt annak idején Erdélyben Btrcsay sem skap elégtételt, tudtára adta hogy hadat fog Baennl
O T r E R M E E - K O N T T H A .
Domokos a „fejedelem", kinek tréfál országszerte A b rlő most sem vette komolyan a fenyegető t a megértő és áldosatkésc Jóakarói a legmélyebb pontra
megint
n
<
m
vállaszolt.
Erre
Jósika
báró
befogatott
a
Ismeretesek voltak. Egy kis könyv is jelent meg adoJutott gardasági hslyzetBnkben le Igaal krlaztual saeremáiról, de abban sok olyan eset van felsorolva, amelyet két régi ágyúba és rágl frgyveraetbe O'tözö'.t emberel- tettel támogatják a Kath. Népszövetség rendező bizottvei
s
a
gyalul
b'r
ő
lakása
felé
Indult
csak ráfogtak.
ságának V( setéee melletti Inség akdót 8 csodálatra
Bircsaynak Báiffyhunyadon ssép gazdasága volt
Mikor a bérlőnek h rfll sdták as eseményt, ko- méltó aa ildoaatoa leikok határtalan fcnrgalmânak
s kivált blvalytenyésatésére *o't büsrke. Egy alks'om- molyan megijedt s a hatósághoz fordá't segítségért. ereje: mennél sötétebben kiált a nyomor, annál melemal B. A. gróf, kl Biharmegyeben, m m messze Nagy- A főszolgabíró Jól Ismerte a különc bárót, nem akart
dobognak a tettre késa szivek. Bokán, Igen
váradtól gsadálkodott, egy bivalybikát akart vásárolni hivatalos eljárást lcdltani, Illetve karhatalmat Igény be gebben
sokan
vannak
már olyanok, akik nemcsak as va• e célból B*rc«ay egyik rokonával, Barclay Tamás venni, han»m art a tanác ot adta a bérlőnek, bogy uinkról e'bu'lóma morzsákkal
látják ol a gyermekek
sal elment Báiff.hunyadra. B. A. gróf egy szép pél- menjen belel a játékba a adja meg magát, tBstOo ki konyháját, de a nemes cél érdokéboa
kedányt ki ls választott s megkérdezte as árát. B ircsay báaára f h r zászlót s ünnepélyeién kövesse meg, mtt nyerüket la vatöeággai megfelezik a Ígymindennapi
válik lehetővé,
megmondta, mit kér a eszel kiment az Istállóból. B A as bizonyára el fog fogadni elégtételfll.
hogy a d dergA éa aa éh-halál veaaedelmével nap nap
gróf odaaaél B >rciay Tamásnak:
A b*rlő megfogadta a tanácsot a Igy a bábom- után azembenéaő ártatlan gyermekeink meleg ebédhez
— Szép bika, aa Igaa, de sokat kér as öreg.
nak — még megkezdése előtt vége lett
Jonsnak. 8 erre blaony, ht valamikor, agy ma égető
— Már pedig, amint én Ismerem, egy fityinget
a szükség. A beindításkor 40—60 segélyeseit gyersem enged aa árából.
— • Caikaaoredal Dal- és Zeneegylet már- mekek létasáma kösel Jár a 180 boa. A többsaörtaére
— Tudod mit — mondja erre B. A. gróf — m»g-cius hő 4-én este '/,9 órakor a róm. kath. főgimnázium emelkedett létaaám arra veaethető vlasaa, hogy a még
veeaem ennyiért, esntán az Oreg úgyis saeret Inni,
lakolakötelee gyermekek ellátáaa la elkerUhetetebéden meg Itt maradunk, borogatjuk, ebéd után tornatermében tartja nagy ssimfonllus hangversenyét nem
leué vált Hlsaon a kétaégbeeMtt aayák Mlmanató
lefllflnk kártyásul s mintán becsípve mindig basard'ros, A hangversenyt tekintettel a nagy érdeklődésre már- ktayBrgésére
éa kérésére nynj ott knetot atateritanl
viseaaoyerjDk aa árát, m*g tetézve ls.
cius hé 6 én, vasárnap délután 6 órai kezdettel m*g- lehetetlenség lett volna.
Barou* Domokos visszajött s meg la kötötték a lamétllk, a gimnás'nm lfjue ági aenekara felaaer^ésé8 amidőn a veoető^ég egyik keaével «atog Aéviiirt Ebédre oiakugyan ott maraiitotta lkot, Utak Mk javára, totntouorlati halj Arakkal.
dak ay«]táu által Umogatja u i k n i
- - - -
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kolduláal engedély, de ml lesa a ma és JOvő háború áldo— SaarolBi dráma Rákoson. Cdkrákoa Uaaatalval ? A minap egy képet láttam aa egyik képealap- ség véres aaerelml drámának volt színhelye folyó év
ban, amint a kis Japáni gyermekek a Jeholl frontról február hó 28 án. Csáaaár Dénea calkrákod lagiay 2
hasaérkeső sebesülteket üdvözlik. És eszembe jutott a revolverlövéasei megölte Blmon Anna odavaló leányt,
verkli. A bosanlal okupácié jutalma a verkli, a nagy mert nem akart a felesége lenni. As elkeseredett letömegmészárlás nyomorékjainak vérdija a kolduláal gény azután maga ellen fordította a revolvert éa két
engedély volt, a Jeholl hőaBknek pedig bizonyára már golyót küldött mellébe, melyek kBaBl aa egyik áthatolt
caak az a gyermeki mosoly Jut opatályréssül a hálát- a tüdőn és a hátán Jött kl, a másik pedig a mellcsonlan emberiség még hálátlaaabb veaetóltől.
tok köat fennakadt Simon Anna aaonnal meghalt, mlg
— A konverziót élveaő adóaok figyelmébe. Császár Dénest beasállitották a Hlrsch szanatóriumba,
Felhívjuk mindaaon adósokfigyelmét, akik a konverzió ahol megoperálták. Állapota válságos.
— Vissgaiat a oalkrakosl tanltónfi ügyében.
kedvezményében réasesültek, hogy a konverziós törvény módot nynjt az adóaaágoknak április hó 26 lg Már megemlékeztünk a Csiki Lapok hasábjain a mult
történő felében való rendsaésére. Vagyis a konverziót ősssel arról a botrányos viselkedésről, melyet ZOld
élvező gazdák a hitelezőkkel megegyezhetnek az adós- Anna cslkrákosi tanítónő és féije, Vasile Grigore tanító
ság 60 ssásalékának folyó év április hó 26-lg való aa egéss község jóérzésű embereinek haragját kiváltotmegfizetésére, mlg a máalk falét a hitelező elentedné. ták. A közoktatásügyi minisztérium utasítására most
Amennyiben a hitelező az egyezséget nem fogadná el, Pora Andrei kolozsvári közoktatáaügyl veaérfelBgyeló
az összeget blról letétbe lehet helyesni. Április vlasgálatot vesetett le a rákosl tanító pár ellen. A vizsA marosvásárhelyi kereskedelmi és ugy
hó 26 lka után aa ilyen egyeaségek nem lesznek ér- gálat során olyan súlyos blsonyitékokat talált ZBld
vényben. Tekintettel az egész törvény bizonytalan vol- Anna ÓB férje Vasile Grigore tanítók bűnösségére voIparkamara közleményei.
felhívjuk a konvera'ót élveaő gazdák figyelmét natkozólag, hogy feletteaelnek küldött jelentésében
A pénzügyminisztérium a forgalmi éa luxus-adó tára,
erre
aa
adósaágrendeaéB lehetőségére. Akik váltólkat aaonnall elbocsátásukat javasolta. A Javaslatnak valótörvény alkalmaaása tárgyában a pénzBylgazgatósá- áprllla hó
26-lg kamatokkal együtt nem rendealk a Bslnüleg meg la less a kellő hatása.
gokhos küldött egyik legutóbbi körrendeletében ugy konverzió további
kedvesményétől elesnek.
— Aa árvla sújtotta vidékek gazdái nem
lotéakedik, bogy aaon gyógyszertárak, melyek különtudnak eleget tenni a konverziós törvény kölegességeket állítanak elő, forgalmi-adó alá esnek és
vetelményeinek. A konverziós törvény rendelkezései
„registru special" vezetésére kötelesek. Nyomdai vállaBserint azok a gazdák, akik április hó 26-lg nem teszlatoknak csupán a könyvek, lapok nyomtatásával fognek eleget kamatfiaetéal kötelezettségüknek, elveszíftidanyámk,
lalkoaó tevékenysége mentes a forgalmi adó alól, ellentik a konverziós törvény által részükre blstosltott
ben egyéb munkáik, mint aaámlák, borítékok, névjegyek,
jelentékeny kedvezményeket. Az árvls sújtotta vidékek
M(iQ1jtttt yóinti
reklámok, Btb. előállítása már forgalml-adó köteles.
gazdái teljességgel képtelenek még a kamatok fiaetéAmennyiben a munkavállaló a vétsett munkát a
sére la a így az a lehetetlen helyaet áll elő, hogy as
használták,
anyaink
megrendelő nyersanyaga felhassnálásával eszközli, ugy
elemi csapást kétszeres súllyal fogják megéresnl, ha a
a törvény kljátuáaa elkerülése végett, köteles aa átvett
ma is használják a
kormány Idejében megfelelő Intézkedéssel nem siet
nyersanyagot napi forga'ml áron értékelve, aa egész
segítségükre. A kormány előreláthatólag április 26-a
munka után a forgalmi-adót leróni, mely esetben a
előtt uj törvénnyel fogja a kérdéBt megoldani, mert
.registru speclal"-ba ép ugy be kell veaesBe a felnemcsak as elemi csapások által aujtott ^dékek gaadál
használt anyagot, mintha as ssjátja lett volna.
nem tudnak eleget tenni kamatfizetési kötelezettségüknek, hanem más vidékekről ls hasonló panaszok érkes— Tekintettel a február 1-én életbelépett bélyegnek. As uj törvény nemcsak a falusi, hanem a városi
törvény módosítás azon Intézkedésére, mieserint a
adósságokat la rendeanl fogja.
bélyegilletékek csak 100 lej ÖBsaeglg róható le okmánybélyegekben, a kamara felhívja a cégjegyzési kéréssel
— Vlsagálat a bánkfalvi köablrtokoaaág
a kamarához fordulók figyelmét arra, hory kéréseik
Jó tejeskávé nélküle
volt elnöke ellen. FüstöB Sándor volt calkbánkfalvl
első példánvát — melyre tudvalevőleg 100 lejt megelképzelhetetlen.
kőzblrtokoBsági elnök ellen Creanga csíkszeredai vizshaladó bélyegilleték alkalmazandó — ne bélyeggel,
gálóbíró vlasgálatot indított 728 eaer lej elalkkeaatása
Tehát minden háaihanem az Illetéknek pénaben való leróvását Igazoló
miatt. A vizsgálat még tart és valószínűleg érdekea
uüszonv kövesbe példájukat.
úgynevezett .vlzá'-val ellátva terjesszék be. A p nzfejleményei lesznek.
Ig> aztán takarékosan gazdálkodnak!
ben való leróvás a pénaügylgaagatóságoknál ÓB adó— Felhlváa aa épltöiparoaokhoB Aa épltéeahivataloknál történhetik.
testűlet megszervezéséről szóló törvény rendelkezése
— A a 1834 évi korosstalyok soroaáaa. As sserlnt 1933 évi május 12-én lejár a bejegyaésl határA kamara annál is inkábbflgyelmestetl az érdekelteket, ezen közöltekre, mert a nem „viza* utján 1934 évi korosztály soiozása Csík vármegyében 1933 idő. Az Ipartestület Ismételten felhívja aa érdekelt
történt illeték leróvás semmi", már pedig a bélyeg- évi március 2-án megkezdődött. A részletes sorosásl építőiparosokfigyelmét arra, hogy a Jogaik ellamertezetten kérések, a törvény büntető rendelkezései sserlnt program minden köze ég elő Járóságánál megtekinthető. te8e cé'jából sürgősen Intézzék el a bejegyzésüket.
csa.- ls kétszeres bélyegllleték leróvása esetén kerül- Különösen felhívjuk afigyelmét azoknak, akiknek fel
— Lopás. Corolan Ioan nyug. csendőrőrmester,
mentéahea joguk van, bogy * sorozó bizottságnak ter jelenleg rendőrtisztviselő udvaráról folyó évi március
nek elintézésre.
— Aa uj kontlngentálásl rendelet által előirt uj jeaaaék elő a felmentés Iránti kérést. A kérvények hó 8-án éjsaaka Ismeretlen tettesek elloptak hat darab
saükségeB információkat minden község tyúkot. Bizonyára kl akarták próbálni a rendőrség
kérvény minták ksphatók a kamaránál a hlvata'os elkéssltéséhes
elöljárósága rendelkezésre bocsájija. Igen fontos, bogy ügyességét. — A tyúkok felkutatásával Ghlarfas Alexe
órák alatt.
esek a felm*ntés iránti kérések teljesen felsserelve
— Nr. 606-1988 A Kamarák Szövetségének már a sorozó bizottságnak, a sorozás napján benyuj komiszárt bízták meg.
— Csíkszereda város tanáosfllését folyó
érteBitése alapján közöljük aa érdekeltekkel, hogy az tassanak. Akiknek kedvezményes szolgálati Időhöa van
egyiptomi közegészségügyi minisztérium folyó évi már- joguk vigyék magukkal iskolai bizonyítványaikat, Ipa- évi március hó 2 án tartotta Faroga Viktor polgárc us 13 án árlejtést tart falfestésbes szükséges festé- rosok a munkakönyveiket. A csikszeredalak sorozása mester elnöklete mellett A tanács tudomását vette
a pénatárvlzBgálat eredményéről aaóló jelentést, amely
kek, lakk, szappan, atb. valamint vaságyak Beállítására; folyó évi április 12. és 18 ára van kitűzve.
azerint a pénakeaelés rendben találtatott, lfódoalttatott
aa árlejtést feltételek beszerezhetők a bukaresti egyip— Csíkszereda ós Vldeko Ipartestülete a piaci helypénaek ssabályrendelete, amely lényegeaen
tomi főkonaulnál 45. Illetve 186 lei beküldése mellett.
közgyűlését folyó év március hó 19-én, az Ipar- redukálja a piaci helypénaeket. Városi iparosok, ke— Nr 532—1988. Ugyancsak a fenti mlnlssté- évi
székházában levő kaszinó helyUégében tartja reskedők és gasdák a redukált helypénaek felét fizetik.
rium réséére szükséges gvógyBserek saállltására árlej teatület
meg. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést aa Ipar- Tárgyaltatott a baromvásárok ssabályrendelete, emely
téat tart 1983 évi Aprilie 20 án; az árlejtést Mtételek testület
március bó 26-án tartja meg tekintet nélkül a szintén redukálja aa állatfelhajtásl taxákat lllndkét
170 le] beküldése ellenében kaphatók fentjelaett fő megj -lent
tagok aaámára. A nehéz viszonyok az Ipar- szabályrendelet 15 napi köasaemlére tétetett U az
konzulnál.
testület vesetőségét ls takarékoaságra kényszerítik éa eszközölt módosításokkal, amelyre felhívjuk a közönség
— Saaloulklban 8 Ik nemzetközi vásár folyó évi ezért ea évben elmaradnak a szokásos nyomtatott köz- figyelmét. A tanács jóváhagyta a vároai erdőből értészeptember 10—28-ig.
gyűlési msghlvók, ehelyett már a napokban szét fog- kesített 4-ik számú vágtérnek az eladását a rakotyásl
— Lipcsei nemsetkOzl mlntaváaár március bó nak küldetni a géplráaoa, névre ssóió meghívók. As cégnek, mint legtöbbet ígérőnek Javára 426 eaer lej
6-12-lg.
Iparteatület vesetősége esuton is felbhja a tagok értékben Jóváhagyatott a városi Italméréal jog kiméről
figyelmét a közgyűlésen való minél ssánosabb meg-állására hirdetett pályázat Dávid Imre javára. Aa St
éves városfejlesztési munkaprogram kldolgoaására bájelenésre.
— A gyimeekOaéploki Ifjai ág Dacysaabásu éa Jól rom tsgu blsottság delegáltatott A tanács a villanylíkirfllt bált rradMatt február 25-án, a vármegyei munka- Hsem megvizsgálására kiküldötte: 8a. Cseh István,
• verkli.
nélküliek Jajára Rövid, de almás kabatá-mlleor szórakoztatta Frank M klós, Z <iduer Adolf tanácsosokat aaaal a megOsasegyMt saáp száma kOzOoaáget Ai elAadás keretében bízatással, hogy a vlasgálat megejtéae után előterKl nem Ismerné est aa őal aenel hangszert? A aa
a ssereplAk eredeti aágOkkel tDotek kt. Ai .Édesanyám" otmO
régi Jó béketdőknek eat B vándor-aenekoloezusát, amely- raraast-traRtkomáillában Jál alakítottak: Berkovtes Eaitt éa jesatést tegyenek tanácsnak sürgősen a villanydljak
nek cMnadrattáJára klgyültek a porlepte vidéki vároa Zakar áa DeaaA, mint paraszt-satllAk ás Fejei Sándorné, m'nt redukálása Iránt.
Dobál Totyó a vaaatl baktert játszotta nagyuccájának kapujába as ujságraéhee klváocaiak. A dob- liart lányok.
— A oslksaeredal róm. kath. föglmnáilum
Rabló Endre a gene álla ás Perl Regina, mint felehártyarepesztő nóta klcaalta a saenaációt leső néptel- azerd-n
ságe voltak JAk, vlasont Zakartáa Láailó ás menyasszonya
válosatott ifjúsági tornác^apata március hé 12-én
ket a kapuba, ahol aatán mit látott? Ruoga taligán, Robin llargltka Hantán kltOnAek voltak. — A második ssám (vasárnap) délután fél 6 órai kezdettel, dl sztornót
melyet egy rosia vak gebe voniolt, vagy ha módosabb Dna Paenrarln énekszáma volt, amt nagyon megnyerte a mutat be a főglmnáalum tornatermében, amelyre aa
tetszését. Rub'n Margitka vlharoa tapsot aratott aa
volt, két kivénhedt aárkány cipellő aat a furcaa alkot- 4k&aSnség
érdeklődőket ezúttal la meghívjuk. Műsorunk a kBnagyon Jdl elkerült oross-táneáveL Ugyaalntén deiüa hangnmányt, mely mellett a ssekéren egy félkarú féllábú, latot keltett a .Haoaek és 8a)4 beszéigotéee a astnháirAl", vetkoső: 1 A réei rendsaerü és a modem tornáról
csonka-béna, de érdemrendekkel telt mellű, ócska amit Hollandét Sándor <a Rubin B-ndl alakítottak. Azután a előadja B'caásy Ziltán teetnev. tanár. 2. Beveaető
konferanea Kaptál arattak tetasáat, agyai ntén a Chaplin
katonaruha rongyaiba Bltösött alak állott és verkllaett, aranvtino,
amit Zakarláa Lász'A is Rabla Endre adtak elí. gyakorlatok. 3 Ugráaok a svédládán. 4. Talajtorna
forgatta a kurgllt, amely előcsalta a keserves aótákat Ootdnar Oaaká
ni szavalata fakasztott könnyeket, annyira JA és gu'ák. 5. Busogáoygfakorlatok. 6 Tornáaáa
a klntoraából. Kintorna a becsületes magyar neve a volt DerBkeltAnek as aktnálla aorok voluk" Zakariás LásalA •yürüiilntáu. 7. Komlkui staféta. 8. VeUey-balL
verklinek, de rá la Illik, mert valóságos kin torna volt eldadásában, melyek általános «elesést váltottak kt VágOl a Baléptl-dlj tetszés sserlnt
„Pesti gyerekek" o. tráfát adták »14, melyben Zakariás 01 oa
a fülnek végighallgatni. A aaekér mellett egy mesitlá- éa
Zakariás Juol Igaain a kSaSnság azlvéh z fárkAatek. Aaután
— A oslksaeredal polgáraág Baöttes bálja
bos, sslntén rongyos flu vagy leánygyermek alpltosott tine következett, maly a legjobb hangu'atban reggelig Uitott. Hasvét
măaodnapjan. A helybeli polgáraág éa polvékony cérnahangon a köayöradományokért. Akkor
gár
Ifjúság
Húsvét másodnapjára egy nagyobb aaaMsa
—
Tanltogyüléa
Celkaaeredaban.
Acjlkaaesenkinek sem Jutott eaaébe, hogy as ócika embercsonkszőttes
bált
tervez a közbirtokossági aaékháa nagyterredal
tanfelügyelőség
kBrletébe
Urtoaó
állami
Iskolai
ban egy háború rémet lásson, akinek talán a bosanlal
Javára.
okkupáclónál otthagyott fél-életért miden jutalma, a tanítók mult hó 26 én tartották ünnepélyes keretek mének—ujrafeatéae
Haláloaáaok. Bákéasy Oyula dpóesmeeter,
szeretett baaa minden bálája a verklivel való kolduláal között sioká-os nagygyűlésüket a Vigadó termében. 88 éves korában,
február hó 27-én meghalt Bsépvlaan.
engedély volt. Pár évtUed telt el aaóta, de a helyaet A gyüléa egésa nap tartott Délelőtt Chele Vaslle
— Gola Jáaosné szül. Qlurgea Aurelia, a csiknem váltosott Csak a verkli meat ki a divatból. A helyetteatanfelügyelő tartott előadást: Erdélynek Vités ssentmártonl
neje, 22 évea korában,
rokkant koldus azonban megmaradt. Nem Is egy-kettő, Mihály által való elfoglalásáról, mlg Pora Andrei ko- márdus hó 2 osendőrőrmester
án
meghalt,
Cdkesentmártonon.
lossvárt
kösoktatáal
veaérfelBgyeló
a
demokratlkua
de earéveL Utoa-utfélen látni őket, aa elvonu't vérór— Farkas Laloané aaüL Tompa Berta, 62 évea
kán o kísértetett, amint csonka végtagjaikat kétaégbe- lakoláról bessélt Aa előadásokat viU kBvette, melyben korában,
február U 27-án elhunyt, Ctlksomlyóa.
esett elkesoredéasel nyújtogatják a Járókelő hálátlan raámoa tanító vett részt A délutáni ülés folyamán a
— irtealtéa. Március hó 1-től, CsUaaandákaa
hazafiak alá. hogy kötelesiégtudáara zaólltaák fel azo- fisetésok körül fejlődőtt kl nagyobb vita, majd Adellaa
kat, akikért mlndea megtörtént Sajnos, a hjlódő civi- Pasaira tOrvényssékl elnőkaó vetített képea előadása IparmBvéaaetl tanfolyam nyílt Oktatás raiaáa, aéaet
li zidóval egyenes aráayhaa aő aa emberek hálátlaa- kBvctkeaott a legnagyebb romái festő, N'oolae Grlgo- és magyar nyelven. — Béaalotos fel világ satláat ad a
•Itaiiól. A gylMct reggelig tárté kél kBvette. Vákár kBaymrsakadéa.
•ifs H. As almit hátara rakkmtjaliak Bég JafcN
másik kaséval természetbeni járandóságokat (burgonya,
tüzelőfa, ruháaatl dkkek) kellett saétosatanl a didergő
éa éheső elaggott és munkaképtelen Mnóttek köaött
ls. A mnlt betek folyamán aaavakban kl nem fejeshető
támogatást nyújtott aa inség-ekcló veaetőségének dr.
Oulman György főssolgablró melegen éraű salve és
mosgalmuukat megértő lelke; kBabenJáráaára a kerflletébe tartóaő kOsségek kösel egy vagon ssáras bükkfával ajándékozták meg fáaó éa didergő saegényelnket
Blssámolás céljából aa alábbi kimutatást a kővetkezőkben adja közre a veaetőség: Csobotfalva 1940, Várdotfalva 1180. Sientlmre 1420. Calkssentgyőrgy 560,
Calkpálfalva 668, Csomortán 600. Pitéd 500 k'gr. fát
szállítottak be. Amikor a vesetőság e sorok utján tolmácsolja forró köszönetét aa egyes köaaégek adakozóinak la, támogatott aaegényet nevében a hála hangján
kívánja a Jó Isten méltó Jutalmasását Is.

KÜLÖNFÉLÉK.

tik ei*<u.
— Baerenoaetlentég tolatás közben. Opra
Ioan, a 7-lk vaButaa század fékecő katonája, február
hó 28 án, a sepil-bűkkssádl állomáson a tehervonat
két kocsijának kapcsolása kőiben, aa ütkBaók közé
került, amelyek összelapították, a rajta átgázoló vonat
pedig mindkét lábát levágta.
— Gyümölofsosemeték éa dlaabokrok beaaeraeae. Aa Brdit»i Giadaaági Egylet Gydmölcséaaatl
Siakoiatálya aa 1983 év tavassén la közöetn óhajtja
beszerezni aa érdekeltek gyűmö csfa, dlssbokor, atbl
szükségletét Az Saszelrást már meg la kezdte és
április 1-lg fogad el bejelentéseket. A köaös beszerzés
előaye, bogy a gyümölcsös és kerttulajdonosok elsőrendű csemetéket és bokrokat kapnak Igen o'c ón
szállítási éa csomagolási költségektől mentesen. A bejelentések aa B. G. E. elmére kBldendök be, Cluj—
Koloasvár, Attlla ucca 10
— Csavargólányt fogott a madéfalvi osen
dörség A madéfalvi állomáson a csendőrség letartóztatta Boldls Lirica ördögkereBsturl (Kolozsmegye) leányt,
akit átadott a csíkszeredai rendőrségnek. Miután megállapítást nyert, bogy bűncselekmény nem terheli, mint
munkanélküli csavargót hasatoloocolták.
— Aa E. G. E. magyaroraaagi tannlmányi
kirándaiaaanan tudnivalói. Az E. G. E. március
hó 22 —28 napjain a budapesti országos mezőgazdasági kiállítás alkalmából Magyarországra gazdasági
tanulmányi kirándulást rendsz, amelyen ugy férfiik,
mint nők kedvezményes árak mellett vehetnek részt,
amennyiben az alábbi feltételeknek megfelelnek. A
kiránduláson való résatvétell szándék legkésőbb március
hó 16 ig bejelentendő aa Erdilyl Gtzdasági Egvlet tit
kári hivatalához (Kolozsvár, Attiia-ucc* 10) Mindjo
érdeklődére postabélyeg b küldése ellenében késznéggol nyújt rjszletes felvilágosítást as E G. E titkári
hivatala. Risztvételi dijak: A kirándulás résztvételi
dija négyféle változatban állapíttatott meg. A I. cso-

CSÍKI

— A v&d&aaterttletek bérbeadáaa. A föld
mlvelésügyl minisztérium legújabb rendeletével szabályossá a vadászterületek bérbeadási jogát. A vadászterületek minimális bérbeadáal Idejét 5—10 évben
állapítja mag. 5 évnél rövidebb ldőra vadászterületet
bérelni nem lehet. A bérlet csak árverés utján, a va
dássatl Inspektorátus által jóváhagyott szerződéssel
történhetik, m r t azon vadászterületeket, melyek nem
ilyen uton lettek bérbeedra. tiltott területnek nyilvánítják és a törvény által előirt büntetéssel sújtják az
ott vadáaaókat.
— Olvaaólnk becseafigyelmét e helyen Is felhívjuk, aa orsaágsaerte Ismert HEINRICH FRiNCK
SOEHNE S. A. R., BUCUREŞTI—BRAŞOV cég, hlr
detéa sorozatára.
— Lopás. ö tv. Lukács A'ajosné gyergjóc<omafalvl lakóétól éjszaka aa összes fehérneműjét ellopták
éa lakásából minden mozgatható értékesebb darabot
elvittek. A caindőrség bevezette a nyomozást a vakmerő rablók késrekerltéaére.
Köszönetnyilvánítás.

Az Oltáregylet nevében há'ás kOazOnetat mondaok a
nagys'kerQ gye mek-ka-naval létrehozóinak, elei sorban ls
dr. Baláasy K.á'mánné és dr. ErAss Péterné nrasssonyoknak
ak k a legaagyobb szeretetteljes gonddal és soha n*m lankadó
lelkeaedáBHel Irány-tották az pgész rendezést; az A (ára'hatatlanul 1 Ikes ás bájos segltA gárdájuknak : Aozél Sárlkáuak.
aki a konfsránoeokat Irta é> bt-taultotta, Búzás B»elk* éB Dávid
Bözalkének, akik a bibavásár karakter éa nemzeti táncait
tan'tották be ; • román tána nagysikere Dazb*k Ilnska érdeme,
s Vákár lluka volt a kla „Miokt" »ge ek művészi jelenetének
elgondotója éa a nagyszerű kivitel Is az A Ötletességét éa
tudáxát dicséri Sz >pos H-nolka, ' z rják Ilueka és D*zhek
Jolánka a ieleJthttetlqnUI szép .székely food"-t á l tották be
és betanították a szebbnél szibb székely pótákat él eredeti
táncoka*; a bájo* Ţfţa Uaoyika gyöoyOrü oro9z tánca lámát
osak a Da<bek lluska hozzáértését dicsérte m g végUl Karda
Znóka és Frled Mag tus betanításában az álomBze.'den osodaport résztvételi dija 2600 lei. Kolozsvártól Budipes •zép balett zárta be a programot.
tig és vlsaza Kolozsvárra, szók részére, akii szállodai
Há'ás kOszSnetet raonlunk a ke Íves szDltknek akikn- k
elszállásolást igényeinik és részt vesznek a p-stl éB áldozitkéazsége tette lehelivé a gyttnyörü képrk rlAvarázsolá<>át
KUlOn-kQiOn kellett volua min len gyermeket meguéznl,
gödöllői kirándulásokon. A II. osoport résztvételi dija
(ogalmUbk legyen a Jó mnmák Onzrtlen B7ereteterâl éa
1900 lei. A ;ok részére, akik riszt vesznek a pesti es hogy
tinóin IzléiérAI, síjooa, erre bár U'gy kedvQnk lenne, de
gödói'ől kiránduláson, de Pjgten nem tartanék igénvt helyűnk nlnceen.
elszállásolásra A III. oioport risztvételi dija 2100
Nagy hilávcl kOszOnjJk Bok, tOrelmes fáraiozásái
lei. Azok részére, akik a vidéki kirándu áson nem vesz Po otzky O'ginak aki az Osszea iáuook betanításához zocgonek részt, d) Bidape^tan elszáliáenlast igényűinek. A i ázott, ogyszlntén mindhárom elAadásra nem lankadd tűrelemmt-lt ami — tekintve, hngy <0C győrinek egyenkénti betanlIV. csoport résztvételi dija 1400 lei. Azok rÓBzére, tá
áról volt szó — eléggé nem méltányolható
akik a vidéki kiránduláson nem vesznek részt és
A díszletek elAte-emtéae és pompás {elállítása Karda
Budapesten elszállásolásra nem tartanak igényt. A ki- Oyuláné,
Nirldsány Mártonté umAk és Pototzky Pál or
rándulás c«k kellő számban való jelentkezés esetén érdeme, az Ak hozzáértése éa művészi érzéke nélkül már nem
tartatik meg.
is tadnánk sz'npadot díszíteni.
A terem rendezése, a vendégek helyhez Jut'alá9a Czáka
— Apponyl emlékezete aa Erdélyi Siemlé Béláoé és Karácsony Jánosné ornAk érdeme, akik lg» n súlyos
ben. Az Erdélyi Szemle legújabb Bzáma vezeiő cikkeit feladatot oldottak meg, kUlAnOgeo a második és harmtdlk
Apponyl Albert emlékének saentell. Cikkeket irlak a elóadáson, hogy min t*-nklnek h-lyet adhaasinak,
llleaae Aazlnte kS>zSn t B iS Ákoané, LOlflflr liaroellné,
nagy magyar politikusról Vásárhelyi J icos éa dr. BaNóvák Albeitné éa Paulovlts Antalné amiket, akik a
lázs András, míg két közleményben az Apponyiró) dr.
öBaiegv Qjtötték és kl Is sorsolták ezzel la
elhangzott kűifó.'dl véleményeket és Apponyl egy ko- tombolatá-gyakat
nagyban elAseg-tve a kOaOnBég szórakozását és •> estély
lozsvári beBzédét Idézi a Isp. A változatos és gazdag a-.yagt eredményét.
suárn további tartalma a következő: Mécs L'Szlé: V-rs.
KS»0oetet mondunk Poto'zky Pilné a-nAoek, hogy
Riitc'ael Arthur:
László költészete L-katos lakáaát a próbák eál)\'ra átengedte; Birtha Géza fodrász
éa Gubodyné
Margit arnAn^k, akik a gyermekeket
litván: A modern z»ne. Dr. M"ző Ftrerc: 0 impiai urnák
kosztümökhöz m%6zklrozták ; Lempeith éa Fred fakereakedó
problémák. S. Nagy MBZIó: A kormány meg akarj * auraknak,
akik az állványokhoz faanyrgot éa deszkák*t voltak
Bzün'etni a magyar népoktatást Dr. P<<teiffy Jenő: Az szívesek kölcsOnOznl.
uj barizda éa a Magyar Párt Prlncz János: Az lfju
Éa végűi Illesse egyesületünk hálás kOszOnete dr Hlreoh
ság és a kisebbségi kérdés. Wi't"r Gyu a: J >ka1-u. 13 Hugóná áa dr. Tauber Józae'né u-nAket éa Karáotiouy Jánoa
urat,
ak
k a kasszánál (áradoztak és E Aaa Veronka és Szopos
(e/beszélé») Torday József: Germánla uj utakon
akik mtodhá-om e^téu a karzat kanszát látták el
Huaella Ödön, Miklós Gy.: Varsek A 70 ávea Herczeg M-rlakát,
mindannyiuk azlvea pá- tfogáaát éa egyesűle' Onk
Ferenc. Ezeken kivül rovat cikkek és illusztrációk Iránti Kérem
szeretetét.
Dr. Nagy Bénlné.

egészítik kl a lap tartalmát.
— Elerkeaett a gyüm&lozfak téli permetesésenek ideje. A gyümölcsfáknak a kártevőktől
való védnlm» teien kezdődik vagyis rügyfakadás előtt
A márc u l figymenteB napokat ne mulasszuk el évégeazUk el a következő munkákat BÜr^őien a gyümölcsösben. A száraz ÓB Nles'egea ágak levágandók.
A Behtihelyek Almolával bekenendók A fák kérge kapiróval és drótkefével letlsziitandó. A fák öt százalékos Novsndival jól bepermeteaendők ugv, hogy a
pirrcet'é valósággal lemossa a fák ágait és ölje meg
a fái telelő öBszes rovar kártevők p-téit. tojásait Mb.
telelő alakj-tit. Az 5 százalékos Novendáboz 2 százaié
kos bordói lá keverendő, mely a fán élŐBködó gomba
bsteg-iégnket Irtja. (A tordói lé áll 2 klgr résgállc 1
klgr. mész, 100 llfc-r vlz keverékből) Egyidejűleg a
fákról leszedendő a hernyófétzkek, a fan maradi összeasszon gyümö'c ök, mert rzek mind a kártevők átteleláswt biztosítják. A hernyófésskek márc us hó 31 ig
va ó '6íZ''des4re a törvény is kötelezi a tulajdonotokat.
A tili p rmetezés egyike a legfontosabbak nat', mert
most együtt találjuk a tán a kárt«»ők egész kolonláit
éa am kotp most elpusztíthatunk azokkal és szaporulataikkal n m leaz dolgunk évközben. H-» a fik nem lettek volna ősszel megtányérozva és megtrágyáava, most
pótoljuk azt la. Minden gyümölcstermelés) éa növényvédelmi kérdésben postabélyeg ellenében készséggel
nyújt felvilágosítást aa Erdélyi G .zdaságl Egyesület
titkári hivatal (Kolozsvár, Attila ncca 10.)
Palyáaat aa Ipartestületi vendéglő kiméről
alláaára A csíkszeredai Ipartestület pályázatot hirdet
a folyó évi május hó 15-én elfoglalandó vendéglő
kimárói állásra. Zirt Írásbeli ajmlatok folyó évi márc'ui 15 lg adandók be a cslksseredal Ipartestülethez
Fdltétolek megtudhatók aa Ipartestület Irodájában.
— Nyilvános köszönet. Mindazon Ismerőseink
nek, kik felejthetetlen jó feleségem és édesanyánk
u'o'só utján megjelenésükkel s részvétoyllvánltái ukki I
fájdalmainkat enyhíteni voltak ssivesek, eru'on mondánk hálás köszönetet. F.rkts Lajos és gyermekei
Oalksomlyó.
'
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LAPOK

KÖZÖNSÉG FIGYELMÉBE!
CstkBzereda ÓB vidéke
köaön^égénnk szlvea tudomására ho^em hogy
férfi-szsbó •Ohslysatbe

m ELSÖRANGÜ SZAKEMBERT
slkalmaxtsm, kl a brassói
M. Neumann cégnél több
évon át dolgozott s sz -kitlánkbao kiváló képzettBéggel bir. — A

leg-

TÜDŐ-BETEGEKI
Prof. Dr. Páter tüdflteája
erősíti éa gyógyítja a tüdőt,
a tdIABIO vet sebe1 nek olmesseaedését kalvextan befolyáaol|s,
menaflntstl aa éjaaakat lsaadáat, oaflkkentl • kfih«(M
Inaert és a köpetéat, a tea ét'áfyfafjMatA, teataulyt nSvel
és erAsltl a test ellenálló képességét.
Tlt<IXk«tanali a Prof Dr. P á t m - M a tttdAtea rendg z e r e a harználata az egéasaéfl
pótban nagy Javulást Idéz elő a ennek nemcsak kOliAleg
lesznek látható Jelel, hanem sok esetben tartóé gyógyulást hoz.
Ezrek dlosérlk csen gyógytea kiváló hatáüAt.

IU00D616Q6K

Prof. Dr. PAter túdőteája
a megyeeaékhelvek legtSbb gyógysaertárában ée drogér i á j á b a n kapható azo»nal, ahol nem lenne, o t t a S7°gTaa«réaa kt(«)ez»tt kivánaágra aa eredeti caomrgoláa'i Mit néhány

napon belül megaaenl. Minden eredeti osomagon a feltaláló

törvényileg védett fényképe és «lá'rá'a látható. LeveleaA-lap
u t j á n a tea „Csillag" gyógyszertár Bra|or, Hoaaaa uccaB ez.

alatti lerakaVól rendelhetlA.
Kapható minden gyógyszertárban As drogériában.
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Háló, ebédlő és iroda berendezések
a legegyaaerübbtAl a
legfinomabb kivitelig

m l l y m l « i i i l l t t « t t áitkktl
besaereshetök:

Nagy G Jószef asztalosnál, Zsögöd.
Megfelelő biztosíték msllatt részletflietésre la.

A Szép vízi Első Takarékpénztár Mifttaíi
az 1032 üzletevról
VI-IK ÉVI R E N P E S

vényeseket tisztelettel meghívja.

Tárgysorozat:
1. B nöki megnyitó, a ssavazali jogok igazolásának számbavételére három tagu bizottság,
ü kfiz^yalési jegyzőkönyv hiteleeitéaére két
részvényes kijelölése.
2. Igazgatósági jelentés as 1932 üzletévrb\.
3. FdlUgyeló bizottság jelentése.

4. Z trszámadáa előterjesztése éB a mérleg
megalapítása.
6. H ttárosaihozatal a 2—4 pontokra vonatkozólag és a felmentvény megadása iránt.
6 Indítványok.
Az alapaaabályok 17. §-a szerint a határozatképességhez legalább 2000 ressvéoy képviselete (B 12
részvenyes Bzemelyes jelenléte szükséges. A szavazati
log személyesen, vagy két taau á'tal aláirt megbatBlm ízással ellátott megbízott által gyakorolható, kinek
aaonban részvényesnek kell lennie. Ily meghatalmaaáat
c*ak távollevő, vagy meg n^m jelenhető réaavényeBek
adhatnak.
Ennélfogva a t. részvényesek értesíttetnek, hogy
ssavazatalk gvakorolbatása végett, igaaoló jegyűket a
törzskönyv 1932 *vt december hó 3l-ikt khonat aaerint
— réaa vény bemutatás nélkUl — a közgyűlést megelőző
három napon, a hivatalom órák alatt éa a közgyűlést
megelőzőleg as erre fölkért felűgyeló bizott-iágtöl átvehetik.
F/utnoasa-Caiksz^pviz, 1033 február 17-én.

Igazgatóság.

Registru special -am
Pékeknek
Kereskedőknek
Fílrészgy árosoknak
MalonUulajdonosoknak
elkészült és beszerezhető

FÉRFI ÖLTÖNYÖK,
PAPI REVERENDÁK, CIMÁDÁK

VÁKÁR könyvkereskedésben, M.-Ciuc.
B^omoiűiüiűioiűmotűműtúiűiűiűKi

Péter Gyula fórfl-szabó,

MODELL KALAPOK '

Csikszeredft, Gimnázium-u 100.

Könyvkötészeti munkákat
a legssebb és legtartósabb
kivitelben a legjutényosabb
á r a k m e l l e t t eaakAafil a

KÖZcS/ÜLÉS^T

Szépvlzen, 1033 évi mArclus hó 25 én
délután 3 oratol kezdódóleg, az lntezet
helyisegeben tartja meg, melyre a rész-

olcsóbb áron vállalom:

kifogástalan e'készltésAt.
ö tönyök javitáss, tisztítása és vasalása o'caón
Aa pontosan vágeatetnek
Ssl-es prfo'ást kér:

üu-

(.
(
í
(

kla naponként aj fonnák oleeé
árban, x
VBNCZKL TANÁRNÉNÁL
Ucranott k*ea01aok b U í h néma női kalapok eleérenM
anyac kontedáeáTnl. Mmafc
ItalsÉlltaa a letrMdeM ÍM alatt,
OUknereda, I. o. BntUnu (OtmnáHomVueen Ul.nL, a löAánktaeléWn.

Vákár üzlet, Csíkszereda. IXJOOMOMÜK

