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Meghívó. 
A Magyar  Párt  Csíkszeredában,  1933 

évi  december  hó 10-én  (vasárnap)  délután 
2 órakor, a közbirtokosság  székházában 

népgyűlést  tart, 
melyre  a párt  tagjait  tisztelettel  meghívjuk. 

Kérjük  Taplocza,  Várdotfalva,  Csobot 
falva,  Csomortán,  Pálfalva,  Delne és  Zsögöd 
községek  lakóit,  hogy a gyűlésen  vegyenek 
részt,  mert az országos választásokig  terjedő 
időtartamon  belül  a fenti  községekben  külön 
gyűlések  tartása  nem volt  beosztható. 

Csíkszereda,  1933 december  5-én. 
A Magyar  Párt 

csikmegyei  elnöksége 

Román véráldozat 
az 1918-as forradalom 

átmeneti idején. 
Nem tudjuk miért van szükség feleleve-

níteni az 1018 as forradalmi  időle\ Di érihe-
tetlenUl éppnn Maniu Gyu a, a különben tapin 
tatoe és mm sokat beszélő román politikus 
teszi azt. Msniu egy diákküldöttségnek sz 
1018-as forradalmi  idők román véráldozatáról 
beszélt. Azon románokról, ssámszerint 347 ro-
mán intellektuelről és főldmiveeról,  akiket a 
magyarok végeztek ki as imperiumváltozás 
körüli idókben. 

Maniu ilyenekről beszél a fiatalságnak. 
Siet hozzátenni, hogy esser Wertaben Ak as 
erdélyi románok megteremtették a vérnélküli 
1018-at. Ugy állítja be az eseményeket, hogy 
az impérium átvételekor a magyarokkal szem-
ben sehol nem történt vérontáB. 

Maniu Gyula ezen érthetetlen mult kava-
rását már több oldalról megkontrázták. Emlé-
keztetni kívánjuk mi is a vezért. Akármennyire 
is rosszkor történnek a közelmut időknek 
víaszaidézései. Megkívánja azt a tárgyilagos 
ság, az igazság, amelynek egyoldalú beállí-
tása igazán alkalmatlanabb időben alig történ-
hetett volna. 

Maniu az 1918 — 1010 esztendők szebeni 
koimánzótanácsának eluöke, ma 1033 ban nem 
talál más közölni valót a román ifjúsággal, 
mint azt, bogy 347 romónt a magyarok kivé-
geztek az 1018 i forradalom  alkalmával. 

Maniuval azóta több vármegyéből közölték 
azokat a magyar váráldozatokat, amelyeket 
az imperiumváltozással kapcsolatos gyűlölet 
eredményezett a románok részéről. 

Csikvármegye ÍB bemutathat ezekből a 
borzalmas időkből egy csokorra valót. Nem 
ment olyan simán a dolog román részről sem. 
Caak a szemünk előtt taposták halálra a csík 
azeredai rendőrségen János György szolga 
legényt. Esztendőkön keresztül a mai napig 
pofozták,  ütötték az embereket. Harcteret járt, 
a világháborút végig küzdött katonák soka»A 
gát csúfolták  meg emberi méltóságukban a 
legmegszégyenitőbb eszközökkel. A golyónál 
és minden halálnál rettenetesebb elbánással, 
botosással szántott végig vármegyénkben is az 
akkori idők magyargyülölete ós emberkinzása 

Tíz —tizenöt év telt el asóta, hogy a 
kinzókamrák szerencsétlen magyarjai vgig 
Bzenvedték a történelemnek egyik legceufabb 
idejét, örvendünk, hogy eltelt. Nem is emle-
getnénk, ha Maniu Gyula nem áll elő ott 
badacsonyi magányában aisal a 347 es számmal. 

Maniuval asóta csak as egyetlen Bihar 
megyéből kOsOlték, hogy 1919 év elején 
nyolcvanegy magyar életét követelték áldosa 
tul ai akkori idők. Aaok a •értelennek mon-
dott napok... 

Ninos mit egymás szemére hányni. Elég 
szomorú, elvadult idők voltak azok. Örök szé-
gyene nekem, neked és mindenkinek, aki az 
ember névre hallgat. Szégyene a kuliurember 
nek minden pillanat, amely 1914 nyarától 
idáig eltelt. Vértől szagoB a keze Maníunak, 
nekem és annak az egéss nyomorult generá-
ciónak, amelyet 1914 elindított ölni. 

Oh Maniu, a tüzérfóhadnagy  nagyon jól 
ismeri ennek a komisz kornak minden szőr 
nyüségét. Éreznie, tudnia kell, bogy a jövőnek, 
több szeretetre van szüksége, mint amennyit 
mi kapiuuk útravalóul a világháborús időktől. 

A román és msgyar jövő tőlünk csak azt 
tacu'hatja, hogy a népeknek szeretniük kell 
egymást. Mi nem uszíthatunk, mi, akik végig 
caináliuk egyezer, azok nem beszélheiünk 
egyolda'uan. A történelem leghitványabb, a 
gyűlöletnek legöldöklóbb napjait nem állíthat 
juk egyikünk Bem ugy oda az ifjúságunknak, 
hogy a másik volt a hibás... 

Maniu ha egyéb gondolatot nem tudott 
mondani a nála tisztelgő román ifjúságnak, 
mint a 347 románnak az 1918 évi véráldoza 
tát, akkor azt sem ssabadc tt volna elfelejtenie, 
hogy bemutassa mindazt a vérdozatot, amelyet 
a magyarok szenved'ek az ál menet idején B 
amely semmivel nem volt keveseb amannál. 

Maniunak s minden jóakaratú embernek 
ugy kell ssólnia a vére»; időkről, hogy abból 
ne a gyűlölet, ne a bosszú szava érződjön ki. 
As ifjúságot  különösen szeretetre kell nevelni. 
Annak tudnia kell, hojry nzon átmeneti időknek 
n*y r o m á a mint megyaf - ' réez ió l  n e g v e i t a k * 
maga ártatlan áldozatai. Egyformán  megvoltak 
és meg lesznek mindenkor, ha ifjúságunkat 
hergeljük, ha Bzeretet helyet gyűlöletre tanítjuk 

A rend és törvényesség katonája, 
aki a X Jelre szavaz! 

A modern utrakizmus. 
Ghibu Onlaifor  tanitaaa a kétnyelvűségről. 

Az utrakizmuB  ét a pedagogia. 
A legnagyobb tévedés az iskolát politikai célok meg-

valósítójának tekinteni. Az iskolának az a feladata,  hogy 
harmonikus egész embert neveljen, tehát az összes lelki 
erőket érvényre juttassa. A hazafias  érzés is szerepel ebben, 
de uera lehet az egész tudást és tanítást csupán erre épí-
teni tel. Az utrakizmus a legnagyobb akadály annak a ne-
velési célnak a megvalósításában, amely az egész ember 
harmonikus kiképzését akarja elérni. Egy  másik feltétele 
a nevelési eszménynek a szabadság. Az iskolára rákény-
szeritett utrakizmus ellentétben áll ezzel a nevelési elvvel 
is, A népiskola akkor teljesiti hivatását, ha a népi élet 
alapján áll. Az utrakizmus teljesen félretolja  ezt a szem-
pontot, mert az ifjúságot  az idegen nyelvvel egy idegen élet 
körébe helyezi. 

Mi ia a nyelv egy nép életében ? Nagy tévedés azt 
binni, bogy a nyelv csupán külsőséges és esetleges eszköz 
az életszükségletek kielégítésére. A nyelv maga a népélet, 
benne van a nép jelleme, kulturája, egész belső érzésvilága. 
Magában foglalja  a népszellemet, a nép világnézetét, han-
gulatát, vágyakozásait, akaratát stb. A nyelv története a 
nép története. A nyelv a néplélek legfontosabb  meghatározó 
tényezője. Egy nép számára csak az anyanyelv létezik, ez 
az ő életformája.  Egy nép csak az anyanyelvében találja 
meg magát s osak azt tudja igazán szeretni. Az anyanyelv 
maga az ember. Valami azépet éa magasztosát caak az 
anyanyelven lehet teremteni. A gondolkozás mélysége és a 
kedély beneisége csak az anyanyelvben juthat kifejezésre. 
Minden ember caak egy életet él, minden embernek osak 
egy igazi nyelve lehet éa ez az anyanyelv. A történelem 
tanúbizonysága szerint nagyot a knlturában caak azok a 
népek alkothattak, akiknek a nyelvük azabadon fejlődhetett. 
Ellenben az elnyomott népek a knltnrának magaaabb fokára 
nem juthattak éppen azért, mert a nyelvük fejlődése  meg 
volt akadályozva. 

Mindezeknél togva a nevelésnek az anyanyelven kell 
alapulnia. Caak is ac anyanyelv fejlesztheti  ki a gyermeki 
lélek belső erőit. Ei nem soviniszta álláspont, ez megreu-
ditheteUen természeti, paziohológiai éa etikai alapelveken 
nyugszik. Ezért a népiskola nyelve nem lehet máa, mint a 
népnek a nyalva. Itt kettősségnek semmi halya, ha igazán 

az ember műveléséről van azó s nem pedig valamely poli-
tikai cél érvényesítéséről. 

A népiakolába egy másik nyelvnek a bevezetése vagy 
pedig az anyanyelvnek teljes kiűzése onnan és helyettesí-
tése egy másik idegen nyelvvel, a nép szellemi halálát je-
lenti s a legdurvább megtámadása a humanitásnak. Etika-
ellenes, pszichológiaellenes, egyike a legnagyobb igazság-
talanságoknak. Az ilyen nép sterilizációra van ítélve. Schleier-
macher azt mondja, hogy az anyanyelv elhanyagolása nem-
zetárulás. Ha a gyermeket arra kényszerítjük, hogy a saját 
nyelvét ne tudja elsajátítani, hogy abba idegen hangsúlyt 
és idegen gondolkozást vigyen bele, akkor nemzetárulásra 
aljasitjuk. Zeigler azt mondja, hogy nem képzelhető el sze-
rencsétlenebb nép vagy szerencsétlenebb gyermek annál, 
mint amelyik kétféle  nyelv tanulására van kényszerítve. Két-
téle nyelvben otthon lenni nem lehet, AZ  idegen nyelv taní-
tásának caak akkor van meg a jogosultsága, hogyha mögöt-
tük van a gyermekkor, hogyha már anyanyelvünk teljes bir-
tokában érezzük magunkat. Ebből az alapigazságból pedig 
az tűnik ki, hogy az atrakizmnsnak nincs létjogosultsága, 
az idegen nyelv kényszerítése hatalmaskodás s a nevelés 
helyesen csakis az anyanyelv egyetlen utján haladhat. 

Már Comenina megmondotta, hogy idegen nyelvet ta-
nulni olyan korban, amikor a tanuló még az anyanyelvét 
aem tudja tökéletesen, olyan dolog, mintba valaki lovagolni 
tanulna, mielőtt járni tudna. Ez áll az egyénre. És mi áll 
a népre ? A népre az áll, hogy magának a népegéaznek soha 
sincsen szüksége az idegen nyelvre. Minden nép a maga 
nyelvével meg tud élni. A nép egyeB tagjainak szüksége 
lebet az idegen nyelvre, de magának az egész népnek nem. 
Ebből mi következik? AZ, hogy a népiskolában, amely a 
nép érdekeit tartja szem előtt, semmi értelme sincs az utra-
kizmUBnak. Abból semmi haszon nem háramlik sem a kultú-
rára, sem a hazaflságra,  ellenben annáll több kár származik 
belőle mind a kettőre. 

Alapjában véve elkibázott az az állítás is, hogy az 
átrak izmusnak a magaaabb kultura megszerzése szempont-
jából van éitéke éa jelentősége. Ax idegen nyelven való 
tanítás éppen oaekélyebb képzettséget, hiányos, tartalmatlan 
szókincset erodmfaywi.  Hogy ia képaelhotő ez el, amikoi 
még a aaját irodalmi nyelv elsajátítása is nagy nehézsége-
ket okoz. Egy született lengyel, ba németül ball valamit 
beszélni vagy énekelni, nem németül fogja  fel  és gondolja 
át, hanem lengyelül. 

Az utrakizmus nem az életben gyökerezik, nem is a 
pedagógiában, hanem a tantervekben, a rendtartásokban és 
az iskolák ellenőrzésében. Ezek rendszerint a legpedagógia-
ellenesebb dolgok a világon. Az ia megfontolandó,  hogyha 
egy osztályban a gyermekeket nem lehet ugyanazzal a mér-
tékkel mérni, mert tekintettel kell lenni a különböző képes-
ségekre és egyéniségekre, akkor még kevésbbé lehet a 
különböző sajátságu és jellemű nemzeteket ugyanazon eljá' 
ráa éa elbírálás alá venni. Es elvégre az iskolák vannak a 
népekért és a tantervek vadnak a népekért, nem pedig a 
népek vannak az iskoláért és a tantervekért. 

A pedagogia az első helyre teszi az érzelmi, a máso-
dik helyre a művészi és a harmadik helyre a nyelvi okta-
tást. Most már az utrakizmus ezt a pedagógiai sorrendet 
fölborítja  s a harmadik helyről az első helyre, sőt a közép-
pontba helyezi a nyelvtanítást A kétnyelvű iskolában nem 
a dolog lényege a fontos,  banem a nyelvi rész nyomul elő-
térbe. A kétnyelvű iskola tanterve minden népi dolgot hát-
térbe Bzorít B a tanulókat idegen atmosztéra nyomása alá 
helyezi. A művelődéstörténeti elv is teljesen megBeinmisűl 
benne, mert a gyermekeket a maga népének történeti életé-
től teljesen távol tartja. A gyermek nem az ő nemzetének 
életén keresztül jut el a kultura öntudatára, hanem egy 
másik idegennek a körében, amelynek politikailag alá van 
kényszerítve. A kétnyelvű iskolában az iakolafelügyeletnek 
egyetlen gondja, hogy elég van-e téve a patriotizmus elvé-
nek. Minden más mellékes. 

A kétnyelvű iskola a szülőnek azt a természetes jogát 
is megsérti, hogy a gyermek nevelését maga választhassa 
meg. Nemcsak a gyermeket szakítja el a családból, hanem 
a családot is a kétnyelvűségre kényszeríti. Az állam mégia 
caak nem jogosult annyira, hogy a család jogaiba ennyire 
beleavatkozzék. Mindebből sok kár, sok ellentét, sok ellen-
ségeskedés származik. Békét kell kötni ezen a területen. 
Béke azonban csak ugy lehetaéges. ha mindenik tényező — 
az egyén, a család, a nép, ax egyház, az állam — hozzájnt 
a maga igaz jogához; ha a vallási és a nemzeti lelkiisme-
reti szabadság jogai a a kulturhiatóriai törvények, melyeket 
a pedagogia felállít,  tiszteletben tartatnak. 

Közli: Dr. Vásá rhe ly i La jos . 

Beosületes magyar ember teljesíti 
állampolgári kötelességeit, de nem fe-
ledkezik meg fajáról  sem ós osak a 
Magyar Párt X jelű listájára üti a 
választási bélyegsót 
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A Hamar Párt jelöltjeinek kiíratja CsüneiyélieD. 
A közelgő választásokra való tekintettel a Ma-

gyar Párt jelöltjei megkezdik körutjukat a megyében. 
Termeszetes, hogy a Jelöltek lgyekeanek minden köz-
ségbe eljutni. Az idő rövidsége azonban kényaaerU 
batárokat szab tevékenységűknek. Tekintettel arra, 
bogy a jelöltek nem uj emberek eaen a helyen a a 
megve közönsége jól Ismeri őket, másfelől  pedig aa 
Asz folyamán  a megye nagyrésaét • bejárták, számos 
községben beszámolókat ÓB panasznapokat tartottak, 
elnézést kérnek, ha némely községbe, ahol mostanában 
jártak, nem tudnának eljutni. 

A jelöltek egyébként a megyét a követkeső úti-
terv saerlnt fogják  bejárni: 

Dr. Pál Qábor népgyüléseket  fog  tartani  a 
kővetkező  községekben: 
December 11-én, hétfőn:  Uj tusnád papllak, délelőtt 

fel  12 órakor. 
Tusnád, kulturház, délután fél  8 órakor. 

DJCHimber 12 én, kedden: Kozmás, papllak, délelőtt 
10 órakor. 

Lázárfalva,  knlturház, délután 8 órakor. 
Djcdmber 13-án, aserdán: Karczfalva,  köab. tanács-

terem, d. e. 10 órakor. 
Jenófalva,  özv. Karda Istvánná nagyterme, d. u. 2 óra. 
Dánfalva,  Antal Gyula nagyterme, d. u. 4 óra. 

December 14 én, csütörtökön: Szépvis, örm. kaszinó, 
délelőtt 10 órakor. 

CsirBBeotmiklÓP, egyházi gvülésterem, d. u. 2 óra. 
Borzsova, kulturház, d. u. 4 órakor. 

Dicember 15-án, pénteken: tfenaság,  kulturház, dél-
előtt 10 órakor. 

Bzentgyörgy—Bánkfalva,  Ifj.  kör, d. u. 2 órakor. 
Djcember 16-án, szombaton: D.tró, községháza nagy 

terme, d. e. 11 órakor. 
Rsm^te, Lukács-féle  nagyterem, d. n. fél  3 órakor. 

Dscember hó 18-án, hétfőn:  G/ergyóujfalu,  kulturház, 
d. e. 11 órakor. 

Gyergyócsomef.ilva,  papllak, d. u. fél  3 órakor. 
Dr, Gyárfás  Elemér  és Dr. Sulyok  István 

népgyöléseket  fognak  tartani együttesen  a kővet-
kező  községekben; 
D.cember 11-én, hétfőn:  Csicsó, kulturház, d. e. 11 óra. 

CsikBzenimihály, papllak, d. u. 2 órakor. 
Djcember 14 én, Csütörtökön : Rákos, papllak, délelólt 

10 órakor. 
láadéfalva,  papilak, d. e 12 órakor. 
Midiras, községháza, d. u. 3 ómkor. 

Dscember 18-án, hétfőn:  Tdkirópatak, közbirtokossági 
terem, d. e. 11 órakor. 

K'lyénfalva,  kulturháza, d. u. 3 órakor. 
Dr. Gyárfás  Elemér  népgyüéaeket  fog  tar-

tani egyedül  a kővetkező  községekben  : 
D.c mber 15 én, pinteken: Kiazonaltlz, Bzövetkezeti 

helyiség, d. e. 11 órakor 
Kávzonjtkabfalva,  papilak, d. u. 2 órakor. 
Kiszonujfalu,  papllak, d u. 4 órakor. 

December 16 án, eaombaton: Gyrgyóaifa'u,  Ambrus-
fele  szinházttrm, d. e. 11 órator. 

Szárhegy, kul urház, d. u. 3 órakor. 
Dr. Sulyok  István  népgyüléseket  fog  tartani 

egyedül  a kővetkező  kőzsegekben: 
D:C?mher 12-én, kedden: CdikBzentimre, papllak, d. e. 

10 órakor. 
C-iikszentBimon, kulturház, d. u. 2 órakor. 
CiatÓBzeg, papilak, d. u. f  >1 4 órakor. 

D^omber 13-án, szerdán: Cslkszentkirály, köz. terem, 
d. e. 10 órakor. 

M ndízsnt, pipilek, d. u. 2 órakor. 
Szentlélek, papllak, d. u 4 órakor. 

December 15-én, pénteken : G/iumublikk, egyh. tanács-
terem, d. e. 11 órakor. 

Gylmesközéplok, papllak, d. u. 2 órakor. 
GyimeFf̂ lsőlok,  papilak, d. u. 4 órator. 

D e mbíi 16 án, szombaton : Tólyyjs, Doíiribán nagy-
t'iram, d. u 2 órakor. 

Djcomber hó 10 án, vasárnap, az összes jblöltek C.iik-
süTddában, a közbirtokosság fczék  hazában, djluián 
2 órakor. 

December 17-én, vasárnap, ugysrcsak az ö^z»s jelöl-
tek résavételével GyergyosaentmiklÓBon fog  nép 
gyűlés tartatni, d. u 2 órakor. 

Dicember 12 éa 13 ára Dr. Gyárfás  E emérBzenálor-
j»lölt népgyűléseken nem vehat r«»zt, tekintettel 
arra, hogy ezeken a napokon az Erdélyi Egyház-
megyei Tanáca ülésén kell jelen lennie. 

A Magyar  Párt 
csikmegyei  elnöksége. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara közleményei. 

Karácsony Bzombatl és ó-esBtendó utolsó napján 
való Üzletnyitásra vonatkozólag közöljük a vasárnapi 
munkaBzünetre szóló törvény 14, illetve a törvény 
végrehajtási utasításának 19 Btakasaát: „Amidőn kará-
c:oay szombatja és igy ó esztendő utoiaó ntpja Is 
vasárnapra esik, a kereskedelmi Üzletek kivételesen 
nyitva tarthatnak eceken a vasárnapokon. Ba eaetben 
karác ony 3 lk napján aárnl kötelesek'. 

— A Kereskedelemügyi Ulnlsater 187 204 Saámn, 
1983 november 28 án kelt határozatéval mneengrdte. 
begy a jövőben aa Importálák, a 44 880—1938. enínni 
miniszteri rendelettel csopostoallou éa koau^eniált 
vámtételekre, ugy aa egéss utportra (ţrup'), mint az 

abban foglalt  egyes vámtételei ra IB kérhetnek aulorl-
záclót. Bz esetben as autoriaációk — kérés saerlnt — 
akár aa egéBa grupára, akár az abban foglalt  egyes 
vámtételekre adatnak kl. A Kereskedelmi Kamarák 
által aaedett tételenklntl 200 Lel taxa, ezután csak 
azon artlkulusok után szedendő be, melyekre a beho-
zatali engedély kéretett. 

— Termény export kereskedők figyelmét  felhív-
juk, hogy a Rimánla éa Csehszlovákia között létrejött 
kereskedelmi egyesmény alapján a következő cikkek 
exportálhatók Csehszlovákiába: borsó, lencse, paszuly, 
dió, alma (ömlesztve vagonba), aszalt Bzllva, hagyma, 
fokhagyma,  mák, lóhere, háziszárnyasok, méz, nyers-
bőrök, napraforgó  olaj Btb. 

— A kisantant államok közötti nemzetközi kom-
penzációs kereskedelem lebonyolítására „Kompensa" 
névvel egy társaság alakul B-ünnben, mely társnBág 
as export köröknek rondelkezéBére áll és a Csehszlo-
vákiába szóló txport ajánlatok a kérdéses cikkek 
mintáival együtt nevezett társaságnak beküldhetők. 
Címe: .Compensa" Siruztni DOCOZÍU a Vyvosku pro 
mezinárodni ámenné obohody in Brno, Mozartova No. 1 

— A bukaresti E;yptomi főkonzul  értesítése sze-
rint, a kairól egéBBsegügyi mlniszterun részére, kü-
lönböző vas és acslbutorok szükségesek. Az ajánlatok 
folyó  évi di cember hó 23-ig adindók be és az erre 
vonatkozó áriejtésl feltetelek  megk«phatók 250 lej 
beküldése elleneben nevezett konzulátusi hivataltól. 

— A kolozsvári c eh konzulátus közli, bogy n 
Prágai Minta&ruvásár R T egy információs  'hivatalt 
létesített, amelyik a vasárral k»pc-o'aton mindecfile 
kérdésben f"l»lláiroBltá88al  Bzo'gai; e me : Pjp'ávková, 
slulba P. V. V., Praha, Veletrini palac. 

— A Kereskedelemügyi miniszter — n lengyel 
követ közbenjárására — hozzájárult, hogy n Silézinból 
Romániába jövő szín saaliitmácy okról kiállított szár-
mazási blzooyltváoyok vlzálása alkalmával ne követel-
jék a vagon számának IB a feltüntetését,  mert ez a 
formaság  nagyon késlelteti a mogreudelt szénszállít-
mányokat. 

— Vamvezórigazg.itóság közli a következőket: A 
Banca N itionala mellett működó D >vlza ellenőrző lr-
vatal 69233—1933 számú meg'tereaesével szemb-n 
közöitetik, bogy azon Bzeniéiyck, kik az országba ids-
gen valutával jöttek ea HZ érvényben levő reidaike-
zések szerint, a belépésnél a batármenti h vatal által 
az útlevelükben be lett vezetve a birtokukban lévő 
idegen va:uta, ezeknek az ország elhagyásakor nem 
köteleié bemutatni a vámbivat lnál a B IDCS N-itlonala 
«u'orlz*cióját a valutájukra, abh:.o az eBebi-n, ha 
30 napn-il tov^bu n>-m tartózkodik FZ or*zágbar; 
ugyanis a vámhivatal által az útlevélbe bevr-zetuti 
idegen va u'a, au'.orzhciónak teklnticdó. M gá ól érte-
tődik, hogy ezek az utasok nem vlhetrek ki nagy obi-
ÖBsz>git, vagy más valutát, miül ímetmUíol az or-
szágba jöttek, Illetve i mennyi &z útlevélben bove 
zetve van. 

Ne legyetek a magyarság; árulói, 
szavazzatok a X jelre! 

Felhívás a székelyföldi  méhészlársakhoz. 
(•áll Imre ni. kir. méhészeti felügyeli!,  a giiitiilliii 

méhészeti iskola hírneves igazgatója olyan nemes gesztusra 
határozta el magát, amely páratlan a maga nemében. 

A magyar iii'''h'''H/.<-ti szakirodalom leguivúsabb lapját, 
a Bzerkesztésében (íiidiilKin megjelenő „Méhtenyésztés" cimü 
3ti—4H oldalas folyóiratot  — közbenjárásomra — féláron 
boesátja a székely méhészek rendelkezésére. Hogy (íáll Imre 
kirnods, azt minden Bzékely méhész-embernek tudnia kell. 
Velünk érző nein«ü lelkét másképpen uem jellemezhetem, 
mintlia idézem hozzám intézett meleg sorait: „Nekem iinzfi 
szándékom lerongyolódott székely fajommal  BZemben ninrseu 
s megverne az Uten ba lenne. Itt az én szavam állásában 
csak az elöállitási költséget fizeti  az olvasó. A jcî ot, haszon-
ról lemondok a javatokra. Ih havouként (iKHZi'állilo'l a ruva-
tokat, liogy lc^y" székelyföldi  rovat is benne. Kzzol n 
niagynr és székely méliénzek ké?fngH.sa  is megtörténne, ami 
nem utoliió." 

Kizúrúlagosau csuk a 4 székely vármegye részér-* 
lelkinÁlt se^itfl  kezet lehetetlenség meg uem ragadnunk, 
hogy a legértékesebb m/liószeti szaklHp birtokunkban lehes-
sen, hiszen nekünk anyagi nrAnk nincsen, hogy ugy terje-
delemben, inint kiilsfl  kiállitásban is egy vulnmirevRló folyó-
iratot kiadhassunk, pedig ennek hiáuyát kimondliatatlanul 
érezzük. 

Ugy állapodtam meg tehát a szerkesztővel, hogy az 
1934 évi január 15-tAl megjelenő, most már székelyföldi 
rovattal is kibővülő VI. évfolyamot  évi 4 pengő <12U lei) 
e'őüzetési árban bocsátja rendelkezésünkre, mely nagy áldo-
zstbozatal, ha meggondoljuk, hogy Kománia felületére  az 
expediálási költBég kétszerese a magyarországinak. 

Tekintettel arra, hogy a nagynevű szakíró ezen fel-
kínálást egyelőre 1U0 példányig terjedőleg vállalta, minden-
kinek érdekében áll, hogy HZ elsők közölt jelentkezzen. 
Kik igényt tartanak a kedvezményre, egy levelezőlapon azt 
jelentsék be nálam : „Blénessy Károly Sandominic, jud. Ciuc" 
cimre, hogy a példányszámok expediálásának módját, az 
előfizetések  inkasszáláBát átutalását idejében elintézhessük. 

Kik kitűnő szakkönyvét a „Uéligazduság üzemtanát" 
ugyancsak kedvezményes áron 240 leiért beszerezni akarják, 
egyidejűleg azt is jelentsék be nálam. 

Kedves Uébésztársak I Terjesszétek jelen felhiváaom 
a székelyföldi  méhésztérsak között, hogy mindenki részesül-
hessen fsjtestvéiilnk  ezen áldozatkéazaégében. 

Ciikszentdomokos, 1933. november hó. 
BUnsssy Károly. 

Milyen tanalók kaphatnak vakációra-
szóló kedvezményes utazást . 

A román államvasutak vesérigacgatósága rendele-
tet adott kl, amelyben aa Iskolai Bzűnldó tartaméra 50 
százalékos II. oszt. és III. oast. vasúti kedveiményt 
engedélyez a következő középiskolai tanulóknak éa 
egyetemi hallgatóknak : 

a) ásóknak as egyetemi hallgatóknak, atik bel-
földön  fo'ytatják  tanu'mányalkat. 

b) Azoknak a kűlfö'dön  tanu'ó román állampolgá-
roknak, akik egy határállomásig váltanak jegyet vala-
milyen belföldi  állomás jegypénztáránál, vagy viszont. 

e) Az állami Iskolák éa mindenféle  nylIvánoBsági 
Joggal biró Iskolák utazási^kedvezményre jogosító .car-
net de Id-tctitate* val ellátót tanulóinak. 

d) Joguk van az utazási kedvezményben szoknak 
a vak, BÜketnéma, őrült éa árva gyermekeknek, akiket 
állami Intézetekben épolnak. 

e) A mllltsrizált műegyetemek ÓB építészeti fóls-
ko'ák Hallgatóinak, vagy htllgatóoőinek 75 százalékos 
u azáai k'-dvezményük ÓB 24 II., vsgy III osztályú 
utazásra van joguk évente. 

Az utazási kedvezmény caak az lakolai szünidőre 
szorítkozik ÓB pedig: 

a kar>cíonjl szünidőre, dt-ccmber hó 15 étől, 
január bó 15 ig, 

a hutvétl szünidőre, amely Virágvasárnap e'őtt 
3 uapptl kezdődik és három hétig tart, 

a nagy vakációra, amely junius bó 1-től, október 
hó 16 ig tart 

Af-inntirt  ldö zakoi kívül csak a til f.ildin  tanuló 
diákok és a mllitarizált műegyetemek és ép't-ipzeti fő-
iskolák hallgatói kaphatnak kedvezményt, akik az év 
bármely szakában folyamodhatnak  kedvezményes va-
súti utazásért. 

Felhívás. 
A Migyar Pjirt csikmegyei intózőbizottaá 

gának nove nb ír 25 én hozott határozata értel-
miben, ai elnökség az országos választá ok 
befejezéB»  után, hírlapok u ján közzéteszi azon 
magyarok neveit, akik a magyar összetartás 
megbon'ására és román pirtok érdekében 
agitációt fejjenek  ki. 

Felkérjük a községi tagozatok elnökeit, 
a községi intézőbizottságok tagjait, valamint 
az országos választások során működő bizalmi 
férfliínka',  hô y kísérjék figyelemmel  a közsé 
gekben az e'őbb megjelölt szerepre vállalkozó 
egyén tket és értesitsohek ezek működéséről, 
kiknek neveit a Magyar Párt megyei közgyll 
lésein is évről-évre fe'olvastuk  és jegyzö-
könyveinkben is felsoroljuk  emlékezetben 
tartáB végett. 

Csíkszereda, 1933 december hó 6 án. 
A Magyar  Párt 

csikmegyei  elnöksége. 

Megjelent az .Erdélyi Iskola" 
nov., deo.-i ( 3 - 4 . ) száma. 

A m»g«8 színvonalú, kiváló s a magu nemében egyedül 
álló k-th. nxvelénttgyl folyóiratnak  ez a 120 olHalra leijedö 
2. füzete  nemcsak hogy mindeo tekintetben kielégíti, h<cem 
leiül IF mnlja várakozáMOnkat A nevelésnek annyira fontos 
területé- az elméleti, gyakorlati s valóban ldósznrü cikkeknelí 
és irányításoknak valóságos kincseB bányáia ez a folyóirat 
• gonSosao, okos kOiUltek'nténRel ÖRBZI állított népnevelés: 
e'óadások anyaga pedig felberHOIhmctleii.  Ueglát'zlk a folyó-
irat írásain, ho/y az írók tollát a lelkeknek leíra»E»»»V|h 

deke, Snz-tlen Ugyszeret°t s a magyar mOveMdían- k lelkes 
szolgálat* vezeti. — Ez a folyóirat  több. Jobb eletet akar: 
tanultabb, műveltebb magvar telkeket . • 1« kokból ki-
áradó saebb, nemesebb, jobb — erösebb magyar e' t t 
Aki E ID ÍU I zt akurja, az ktny tj-t j aját, hogy az Erdélyi 
Iakola világossága és mel-ge beáradjon a háziba és szivélio. 

A füzet  gizdag, változatoB tartalmát a- alábbiakbai 
közBljOk : Nevelésügy. Mi ton Áron: A katholikus pedagogia 
feladata.  Dr. OyOrgy Lajis: A munka elve a modern pe'a-
góg ában Nemesné U. Má ta Az uj iskola szoeiál s nevelése. 
Katona Oéza: Gyakorlati jellemképió népmDvilés. Váradt 
Jó'Sef:  ö imUvelés és népmOvelée Petrov.y Tibor: Iskola-
BzOv-lkea. tok a nevelés szolgálatában. Venozil Józ°ef:  Come 
nln« nemzete és a kathollk-is magyar Iskola. — Neveléstö té-
Q t. — BiUy Árpád: Fogaraagy Mihály ţiQspCk éB az t ko'a-
(Igy. U. tt : A román Iskola mnltjából. — Módszertax — 
Droclv Oyo'a: A nyelvi magyaráza'ok n] módasere a nép-
Iskolában Ném-thy Sindo-: Játékos azámolás a népl!>kola 
I. oez á'yibao. ttováos Boldizsár: Táblai rajzok a os 'ekvó 
Iskolában. Dr. DéneaTbor: Oyakorbtl ntmutatások a szavaló-
kórns megsaervi-zéséhez. — Nyelvünk és kultaránk. — Dr. 
Vásárhelyi Lajos: A modern atraklzmna (Ohiba O. kOnyvc). 
K sebb közlemények. — Kflnyv-  és folyóirat  ssemle — Hírek. 
Üzenetek és tanáoaok. — Népnevelés- — Bias Károly: Iro-
dtlml előadások a népmOvaiéshe<i. — Elfialáaok:  I. B» , s 

Károly: Hogyan olvasunk ? II Xántua János: Erdély Idő-
járás- éa éghajlata Oar.y Jinoe: Ai obaitoa. III Dr. Lukl-
nteh Imre: Saent István király. Történeti mondák. Noszlopl 
Aha Tihamér: S ent Imre herarg. — IV. As u) adóiSrvény. 
Sialay Mátyás: M gy a székely Meddig élnek az állatok és 
nOvények? — ^ándor Imre: Maaaollnl, Hitler. Hozmán Ján s 
B J : Uram, mér'egre ne tedd 1 (Siavaló-kóroa). vj, Az 6s0k 
nyomán (Jallái barát ntja és KőrSal Csorna Sándo ) Bakkay 
Béla: Jnhán. — Rokonaink — Ooneiinapok. Cald'iou-Novák: 
Advent (Saavaló-kórus) Bartnnek Jóssef:  Karáaaonyl legenda 

(Színdarab). LagerlSf  Zelma: A aaant éjaa ka. 
* * 

* 
Aa „Erdélyi Iakola" megjelenik évenként 8 aaámban, 

negyedévenként T Ív terjedelemben. Blóftaetéat  ára -. évi ISO lei, 
kettőa aaim ára 40 lej. — EMSaeléuk «a a lap asétkaldésére 
vonatkoaó kívánságok elme: aa Krdélyt Iskola kiadóhivatala 
Cluj—Kolozsvár, Straia J Un Kan'a (SaenUgrhii-n.) 9. 
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Pályázati hirdetmény. 
A Székely E<yeteml éa Főiskolai Hallgatók Egye-

sülete fennállásinak  16 éves jubileuma alkalmával 
Irodalmi pályáaatot hirdet, ssabadtárgyu — teljesen 
politikamentes — eddig nyomtatásban meg nem Jelent, 
bármely múfajhos  tartozó sséplrodalml munkára. 

A pá yáaaton rÓBztvehet minden erdélyi aaárma 
zásu, 30 Ik életévét be nem töltött, Irodalmilag be nem 
érkezett egyén. 

A pályamüvek jelige alatt nyújtandók be éa ter-
jedelmük prózában legtöbb 15, versben 8 rendes gépelt 
oldal lehet. 

A beérkezett pályamunkák fölött  neves erdélvl 
és magyarországi írókból válaBstott bíráló bizottság 
dont. A pályásat er dményét a pályázati hirdetményt 
közló lapokban 1934 évi március hó 1 napján teassük 
közzé. 

Ugy a próaai, mint a verses munkák közül egy-
oţy részesül 100 100 (egyszáz) pengős pályadíjban, 
ezen kívül az egyesület fenntartja  magának azt a jogot, 
hogy a beküldött munkák bármelyikének kiadói jogát 
20 (husz) pengős tiszteletdíjai megválthassa. 

Megfelelő  pályaművek beérkezése esetén a jutal-
mazol', valamint a megvásárolt munkákat aa egyesület 
könyvalakban kiadja. 

Pályázati hattridó: 1934 évi fnbruár  bó 15. 
A pályamüv k: Sz. E. F. H. E szerkesztő-bizott-

sága, Budapest, VIII, Rikóczi-ut 15, II. címre kül 
d.-ndők be. 

Budapest, 1933 évi november hó 28 án. 
Székely  Egyetemi  éa Főiskolai 

Hnllga'ók  Egyesülete. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Nevető törtenelem. 

A 48 iki szabadsávha'c után feketébe  borult a 
ma&yarsag égboltja. Üldözött v*ddá vált a magyar 
ssját földjén.  A Btch huszárok örömmel pusztították 
a magyar vagyont és életnt. Di nemsokára teher felle-
gek gyülekeztek Európa szerte a zsarnokok f  jére. 
Eoyhtt -ni kellett a rozsdás és su'yos bilincseken. Szük-
ség leuútett megint » hamar felejtő  magyar vérere és 
«'dozat készsegere. Megnyílt az ut a kler.gnsztelődés 
fele.  Mindig volt aki nz utat egyengette, m ndlg vol-
tak, akik mindenre fátyolt  akartuk borítani és mindig 
voltak, kik est a fátyolt  BziveBen fogadták. 

A bécsi udvartól kérdés jött Biró Eötvöshöz, 
— biz'ilmis kérdés. Óf.  -Inége szívesen megörvendez-
tetne látogatásával lú alativa'ó t. mit kellene tennie, 
hogv:.l- sokba ne kerüljön; 2. mindenki örüljön; 
3. és ó F lsége IB meglegyen lepetve. 

A válasz rövidesen elment. Köttesse fel  Ö Felsége 
ProUmannt a rendörm nisztert. 1 Kevésbe fog  tierü'ol, 
m-irt c->ak egy dtrab kötél kell hozzá; _2 a birodalom 
minden polgára örülni fog;  3 és ha O felsége  nem 
lepődnek meg a tényen, Igazén c-odalkoznl kellene 
rajta. M ly keveset kívánnak a milliók ÓB még BZ Bem 
lejsHiihető. 

— A. Magyar Part képviselő éa saenátor-
jolöltjei a megye főispánjánál.  D c-mber 4 én 
Dr. Q arfas  Elemér, Dr Pv O .«bor és Dr. Sulyok I'tván 
h M .gysr Part nevében felkeresték  Dr. Chotea Va'ér 
fiispint.  Beszélgetést folytattak  a főispánnal  a válasz 
tnoíkül kapcsolatos ügyekben. R ndkivttl örvendeien 
ront áll»podasok jöttek létre, arrelyrket a magvar 
választó közönség szívesen vesz tudomásul A megálla-
podásokat a M-tgyar Part d»cemb-r hó 10 iki Aa aa-
u <tni nagygyűlései vsrmegyepzerte Ismertetni fogják. 
D-. O etea Valér fői»pán  kij -lentette a személy* ga-
rancia is arra, hogy a vál»HZtá*ok a vármegye terűle-
t'-u a törvAnyeBség, a rend és egyéni ssahndság Jegyé-
b'n biztodtva lesznek. A képviselőjelöltekkel való be 
"uvgetés során a fíisp^n  Ígéretet tett arra In, hogy 
ig -n sok varmegyei függő  ügyet az Igazságnak és a 
jogrendnek a szelemében meg fog  oldani. 

— A rakosl tanító feijeieutese  Cblroa tan 
fs.ügye  ö ellen. É'd ^oh f  II-sntt<s erke^ett » c Ik-
m -gy ii üzyo^zsíghez. Q igore V <sile c îkrákosl éli. el. 
hto'ai igazgató f«l  jelentette Chlrca Peter c i t megyei 
t inf  ilü^velót. Chirca tanf.  és Pora tanügyi vezér-
it) ligyrló ugyanis egi'ütlesun vezették azt a hlvatalo» 
vizsgálatot O igore Vanile éa felesége  ellen, am«lyról 
az «gész megye tud. A vizsgálat eredményeként aa 
Igtzga'ó fsleaégét  a tsnüry kötelékéhői elbocsájtották. 
magát az igazgatót megbün'ették. Ugy látssik a mos-
tani f  iljelnntés a kötelességét teljesítő tanfelügyelő 
eziráoyu szerep41 kívánja megbosszulni. A feljelentő 
azzal vádolja a tanfelügyelőjét,  hogy a nyáron Gyergyó-
szsntmlklóson tanítói tanfolyamot  rendezett. A tanfo-
lyamot csak önkéntes jelentkeséssel kellett résztvenni. 
Arra mégis kényszerltette a vármegye minden tanítója*. 
Ezenkívül a tanfolyam  vesetőinek a megengedettnél 
nagyobb napidíjakat fizetett  s ilyen módon 70 eaer lejot 
kiadási többletet okozott. 

— Hiaaaaag. Baka János volt Tranaaylvania 
Bmk pénztárosa és birtokos, 1988 drcember hó 9 *n 
házasságot kötött Visl Reginával, Csiktaploczán. (Min-
den külön értesítés helyett). 

— Törvényszéki hlr. Bodor Ágoston karcafalvl 
bádogos állott a törvónysék előtt. Bodornál adóterto-
zwa fejében  foglaltak,  ó bejelentette, hogy amit lefog-
Ulnak aa a falesegéé.  Ennek dacára a lelkiismeretlen 
hatósági köaegek foglaltak  és árveresnl Is megjelentek. 
Az el keseredett ember eat as árverezést megakadályozta. 
Ezért áll most a törvény előtt. A törvényssók mintán 
tisztán látta, hogy a nyomorult, tönkrement kisiparod-
nak nem volt annyi pénae, hogy Igénypert indítson a 
fs'eaéfe  lefoglalt  delfatárt  — faláén  lette. 

Magyarságát tagadja meg, aki nem 
a X Jelre szavaz I 

— • vármegyei nyugdíj aaok kősiAnete a 
vármegye főispanjanak.  A vármegye nynsdljaaal 
lapunk utján is hálásan kössönik Dr. Otetea főispán-
nak azt a jóindulatát, amellyel az október-novemberi 
nyugdijak kifizetését  lehetővé tette. Köaaönlk Dr. Tetn 
Aurel volt főispánnak  aat a tervszerű gondoskodását, 
amellyel a nyugdijak flaetéae  terén rendet teremtett 
és a nagy, több hónapos hátralékokat knrenclóba 
hozta. A nyugdíjasok bizalommal tekintenek a jövő elé 
és hiszik, hogy nyugdijaik utalványozása körül végre 
helyrebillen BZ as állapot, Bmely teljes felbomlással 
fenyegette  a nyugdíjasok exlsstencláját. 

— Sserenosetlenség tolatás kőiben. Decem-
ber hó 1-én a gyergyóssentmlklósl állomáson borzalmas 
szeretcsétlenség történt. Moga JánoB 34 éves fdkező 
az ütközők közé került, amelyek halálra nyomták a 
szerencsétlen embert. Moga János a helyszínen ször-
nyet halt. 

— Gyorsított eljáráaaal Ítélkeztek a Lupu 
párti korteaen. Mult számunkban megírtuk, bogy 
Gyergyóremetén a csendőrség letartóztatta Varga Jó-
szef  bukaresti lakóst, aki a Lupu párt érdekében fej-
tett ki propagandát. Vargát azzal vádolták, hogy az 
adó nemfizetésére  Izgatta az embereket. A Marzescu 
törvény szerint folyó  év decemher hó 4 én gyorsított 
eljárással ítélkezett is a csíkszeredai törvényBsék Varga 
felett,  akit 15 napi elzárásra és politikai jogainak 1 
évre való fe  fdggesztésére  Ítélt. ítélet jogerős. Varga 
nem felebbezett. 

— A oslkszeredai Dal- és Zeneegyesület 
karáosony mazodnapi hangversenye. Dacember 
hó 26 án, karácsony másodnapián tartja a Dal- és 
Zmeegylet szoká-os hangversenyét a főgimnázium 
tornatermében. A komoly, müvéBsl élvesetet nyújtó 
h*ngvers«njtől két bét valasztja el közönségünket. Az 
egyesület nem do'gozott nagy, hangos reklámmal. — 
Hiszi azoban, hogy a szegény kul'urmunka Bzava 1B 
messzire hangzik és meghallják mindazok, akik jóba-
rátal a Dal- ós Z^neegyeBŰletünkoek. Jivő számunkban 
közöljük a hangverseny mÜBorát. Ntgy, betalmas mun-
kát végzett ez az egyesület, amely megérdemli, hogy 
érdeklődésünkkel, szeretetünkkel támogassuk. 

— Agyonütötte a fa  Hoopát József  ditrói gaz-
dát s közbirtokosság „Figes" nevü erdt-jeben agyon-
ütötte a lezuhanó fa. 

- A . Z t á j 
K ó z e a v ö i g ^ r l K a r á c s o n y i _A.l"btam. 
táocban, dalban, operettben, magyar nótában a nagyközönség 
elé viszi ami z-nében, sitt regben, kiállításban a legszebb a 

legS'k'iQltebb, a legújabb és legdivatosabb. 
Szerzőink legnevesebbjel: Ábrahám. Broiszky Fejér, 

Gytt gy Hajós, Márkus, May, "áudor dr., Enem«nn, de Frles, 
Orósz. H-jt-nyl, Kamlonk.y, Koia, Maleslne , Halm. Balázs, 
Bnday, Fark.a, KáJa-i, Kárpát, Kondor. Murgáos Háday, RévQy 
dr. legújabb szerzeményeiket nyújtják át (lzletbará'.amknak és 
azoknak, aktk másokat akarnak ajándékképpen megö vendez-
tetnl egy érre való örömmel, derűvel és jókedvvel — az uj 
Kótsavölgyl Karácsonyi Albummal. 

Az uj Rózsavölgyi Kirársooyl Album a legszellemesebb 
zeneszámok, a legtökéletesebb szövegek, legjobb tán'ok gyűj-
teménye 

Minden dloséretnél azonban többet mond a tartalomjegy-
zék. me y amellett Is bizonyságot tesz, hogy az uj Rózs völgyi 
Karácsonyi Album gyU'teménye mind friss,  most éló zene-
számokból áll. fcz  az album nem lejátszott, megbökött, régel-
felejtett  melóJlák gvdjteméuye. 

Az uj Rózsavölgyi Kiraoponyl Album ebb>*n az é^ben ls 
bersQletes, jól olvasba'.ó, tisz'a nyomásban 64 oldalon 39 zene 
Bzámot közöl. M>nden olda a szúrt lemez ól let' nyomra Nlnoe 
benne fgj^t'enegy  elmosódott, kézzel, autográf  tintaval Irt. szét. 
folyt,  a zoogortzóknak bosszúságot okozó, olvaxhatatlan oldal 

£zt az egyenletesen nyomott, mesteri kiállítású feltűnő 
zenei autologlát, hat színben nyomott hangalatot művész 
feuólap  borttja. 

Al 1988—1984 évi 
l E a r á . c s o Q . 7 - 1 a l b u m , t a r t a l m a 

OPSBBTrUK - DAUáT&BOK - BS.Otl — HAN'IOBPILZSK. 
1. Ábraháa Bil a Baroybaa. A íérjam aiaralmea belém, Aagol kerln|fl. 2. Srudacky A kék lámpAt, PaMoo, bogr inegaBeréltHB, Anfol  keríngO. II Kejer To4iJy éa partnere. Kár, hogy elvlmll a nytr, Blowfoa. 4. Uyörgy Kadéuierelen, KIÉIÉHT.  agy agerecem éa mmgát.  Taogé. 
6. Uyörgy Oaélléaáca aoSArje, Ket Teríték leas Slowfoi. A Hejúa Dinom-danoia, KUtyU.ank rA, Slowrox. 
7. Uejűa Apnllal .fllegOoj.  Kgy klealt veaeélyea, Slowíoi. H Loauocay Péni beaaél, Caak a régi, Tangó 
U. Markul Teaaék beeeálnl, l.teb Biah, aalveia, Blowfox. IU. UArkaa Teaaék ktaBAInl. ftn  Uleo, nyAron rOkOgOk. Poatrot, 
II. May Bln Lled gobl aa dle Welt, Sgy dalt rSplt a aaél. TaagMal. IJ. Hllldcker ÜDbarry, Sdea hleel Jeaaae, Uel 
18. Baador dr. Maceltaseae, TObbé mr oe bírjon, KerlagA. 

MODBBN TÍNCOK 
14. BArcil Jé a két nemébe nésnl. Taagé 
16 Brodaiky Bieaébe aécek aaaaODyom, Slowfoa. 
16. Blaenmena Mért kegyetlea, aaép nadonna. 
17. de Pnea Bierelnék egy aj aalret, Blaoa. 
1H Uréai Caak hagyjak kérem, Slowfox. 
10. Betéoyl Viola Tlragom, Uawal biaea 
20 Kamjoakay Mlodea Jé ô ládbaa, Hlowfom. Sl. Klaaaly Barátom ZerlagO. SS Kola Madoaaam, aa elet tfliplroa  rlrág, Taagddal. SS. Malcalaer Ba megeaaltalak aaifaior.  Taagé. M. BAador dr. Boa* baealj réaaAm miattam. Poxlrol. 

DALOK — CBAMBONOK 
85. BAayay Amig caak a lalrem dobog. 
2fl  Halét Al aieaoaj ée a tttkOr, 
tt.  Beim Dal ea aayáarél 

HA9YAB NÓTÁK 
28- Baláae Bégea hallgat a kagedOm, 
211. Baday TBaea bora Badaoeony, 
BO. Karaaa NacykarOaOa BrOkOaOa, 
11. Uaraml dr, ZAjaal síép éJaaakAkoa, 
B3. KAdaa Kék a baiarlrág. 
gs, KArpAt Pejké lovam, 
B4 Koador Vaa aekem egy gerlloém, 
U MarfAoa  Dér hallott aAr a réaaAra, 
U, BAday Nem eiégyea a aaogéayaég, 
17 Bévffy  dr, Kakéayeal laayok. 
IS BAaaor dr, A ta eaklrld leaa aa éa uaetiMa, 
1«, Blaké dr. Ba taa Ura a Jegyadaél, 

TÍNCOK CBOPOBTOBITVA 
1 tarol keriage, 1 blaea, a oaArdAa, S roatrot, 1 hawal blaat, 1 kerlagt. I laaaa 

étArdáa, S tlowíokat, 4 taagé barcarola, S Uogú dal 
AZ ALBUMBAN BZIZIPLÓ ZBNBB1ÍMOK V1B8Z1T IRTÍK II], Bdkaly Liaalé 

Farkat lata ár, 
llaraalk Imn 
a nagyi lanAa 
neltal Jaad 
laaocaat Zrí! 
Ztdaa Off 
Kell* 1 

kéry K Armold 
Kltaely "yaU 
Koador BraA 
•orAaa KAIaáa 
b Kataa lara 
Katky OyOrg 
HUAlr lanu 
r i sb te Btb 

ált* 

Bérffy  UJoa dr 
Balrer Béla 
Slakó Zláaér dr, 
Saéaaéa mlklly 
Baéll Jötaef 
Baaaaa Aador 
Balli(7l Uaaló 
Vsn 

— • osikaaeredal Iparteatület tlaatelgő 
küldöttaége a varmegye u j főispánjánál.  Aa 
IparteBtület előlJárÓBágának bstárosatából folyó  év 
december hó 5-én tlsstelgő küldöttség kereste fel  Dr. 
Otetea Valért a vármegye nj főispánját,  hogy a kisipa-
rosság nevében üdvösölje főispáni  kinevezése alkalmá-
ból. A küldöttséget Biró Jóssef  Ipartestületi elnök 
vesette, meleg ssavakkal kérte, hogy legyen támoga-
tója a kisiparosságnak ebbea a mid, nagyon nehéa 
helysetében. Dr. Otetea Valér válaazában meghatódva 
mondott köaaönetet a kisiparosság figyelmes  magatartá-
sáért. Kijelentette, hogy Ismeri a csíkszeredai Ipartes-
tület munkás életét, Biró Jóaaef  elnöknek az Iparosság 
érdekében kifejtett  állandó agilitását. Mindenkor késs-
séggel áll a kisiparosság rendelkesésére és szívesen 
nyújt segítséget a cslksaeredal Iparteatületnek, amely-
ről tudja, hogy értékes munkát folytat  az ÖBBZ Iparos-
ság javára. 

— Vlaaaament a háavétel, agyonütőték a 
háaigaadat. Tankó Károly éa Molnár Péter gylmea-
köséplokl legények, ea év márciusában többet Ittak a 
keleténél. A bor megoldotta nyelvüket éa elpanaszolták 
egymáB buját baját. Tankó Károly elmondotta, bogy 
hásat akart venni a faluban  Tankó Györgytől, akinek 
a vételár nagyrészét kl Is fizette,  de astán meggondolta 
a dolgot éa a vásárt vlasaacsinálta. Az eladó azonban 
sem a pénzt nem adta VIBBBB, sem a háaból nem akar 
klköltözködol. A beszélgetés vége as lett, bogy a legé-
nyek karókkal felfegyverkesve  Tankó György háza 
elé mentek éa leaték mikor jön kl neveaett. Akkor 
rárohantak ÓB alaposan öBsaeverték. Eiután hazatértek, 
mintha misem történt volna. A szerencsétlen gazdál-
kodó a ssenvedett súlyos külső ÓB belső sérülések kö-
vetkeztében pár napra a támadás ntán kiszenvedett. 
As ügyet először a cslkBseredal törvényssók tárgyalté. 
As alig 19 évoB legények előadták, hogy nem akarták 
megölni Tankó Györgyöt, csupán meg akarták verni. 
Az eset előtt egy liter cujkát ittak éa távolról sem 
gondoltak arra, hogy olyan snlyos kimenetele less a 
dolognak. A cslkBzerndai törvényssók a gyilkos legé-
nyeket fejenk  nt 6—6 esztendei fegyházra  Ítélte. Fel-
lehhezéB folytán  az ügy a marosvásárhelyi Tabla elé 
kerü't, bmaly másodfokon  is helybejbagyta a marasz-
taló Ítéletet. Az elitéltek fellebbeztek  a semmitŐBsékhez. 

— ítélet a osiksaenttamásl milliós lopaa 
ügyében. D ember hó 6 án hirdetett ítéletet a tör-
vényszék a szenttamási közbirtokosság milliós lopásá-
nak bűnügyében. Ebben az évekig elnyúlt a annyi 
törteimet eredményező, annyi gonoszságot kitermelt 
fertőben  vógre elhangzott az Ítélet. Talán most már 
helyreáll a rend és a béke ebben a községben, abol 
íz egymillió eltttnéBe óta mindenki ellensétes vlsiooyba 
került a másikkal. Bosszút lihegnek és esténként már 
uccára nem mernek mozdulni as emberek. Éppen idejp, 
hogy C-dkssent'amás ez a régebbqp kulturpMdának 
állított c<<lkl község ismét a szépnek és nemes törek-
véseknek u'jára lepjen. — A szenttamási vád'ottak 
közül Albert Lijos, Albert Béla, Sándor Mihály és 
Guzdrán Bálát a betöréses lopás vádja alól felmentet-
tek, ugyancsak felmentették  Márk Ágostont és Balogh 
Ferencet as okmányhamlsitás vádja alól. A törvény-
szék egyedül Szakáll özvegyét találta bűnösnek orv-
gazd iság miatt s ezért 5 havi fogházra  Ítélte. 

— Éhségsztrájkba kezdett a letarteztatott 
vaagardiata. Bord -anu Inán csíkszeredai szesufőnölöt 
AB Anastasescu Stefán  bukaresti ügyvédet, amint meg-
írtuk a halybell hatóságok letartóstatták vasgérdistH 
prnptg cda miatt. A röpiratok után kutató hatóságok 
több liter szeszt találtak nevezetteknél, amiért komoly 
nÜDÜtyi útra terelődött a választási játék. Az a gyanú 
merült fel,  hogv a szeszfőnök-vasgárdista  a liter sze-
szeket lopta a főnöksége  alatti állami BZ"Bzr»l;tárból. 
Amikor a napokban, emiatt a törvényszék megerőltette 
mindkét vasrárdlsta 30 napos let-rtóztatását, Anasta-
sescu ügyvéd azonnal éhségsztréjt ba kezdett. A bete-
ges bukaresti ügyvéd azt hangoztatja, hogy neki semmi 
köze nlrci a lopo't szeszhez s annak eredetéről neki 
tudomása sem volt. 

— Aa alkohol áldoaata. Hinta Somion vssutí 
fékező  Gyergyószentmlkl̂ B közelében kirBett a teher-
vonat kocsijának ftkeiőfiilkéjébő'.  Rendkívül sulvos 
törésekkel nzftlllto<ták  be a gyergyószr-ntmlklópi kór-
házba A vizsgálat megá'lapltotta, bogy a fékező  része-
gen ült be a fülkéjébe,  elaludt s ugy esett kl a pálya-
testre. — A ré->z«gs*gnek, aa alkohol fogyasztásnak 
caak Uven következményei lehetnek. Aa ital aoba jót 
nem szül. 

— A Galblnol mint u] gyógyeasköa a 
Juhtenyéaatő keaében. Nemrégen találták meg azt 
a készítményt, amely a májmétely leküzdésére hasz-
nálható, egy gyorsan ható orvosság, amelynek gyógyító 
erejére a tenyésztő minden eaetben rábízhatja magát. 
Mi aa olvasóink figyelmét  már korábban felhívtuk  a 
Galbinolra, amely a BBÓ saoroB értelmében egy hatásoa 
gyógyszer a májmétellyel azemben. — Minden juh-
tenyéaatő legyen figyelemmel  a Galbinolra, annál ia 
inkább, mivel ea aa nj preparátum nagyon olcaó. 

— A haragos nemea boaaauja. Incze Józeef 
és János Gtbor menaságl lakósok szomszédosok. Ezzel 
ast ls mondjuk, hogy halálos ellenségek. Incze szörnyű 
mérgében valamelyik éjjel felkelt  és ssomssédjánek 
össses ablakait az éjssaka csend|ében beverte. Valósá-
gos perfcősüa  alá vette a János ssomszéd házát és rö-
vid munkával 1400 lej haesnot hajtott aa üveg Iparnak. 
I íczét a csendőrség átadta aa ügyészségnek. 

— Lopás. Pétetffy  Antal áa Péterffy  László me 
nas ági lakóaok ellopták Gál Hyéi oalkazentgyörgyl | é 
péu biciklijét. 
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— Feloaalatták a oiLkl meaögazdaaágl ka-
mara Interlmár bizottságát. A csikmegyei mező-
gazdasági bsmnra u] blaottaágt tagjaiul kinevelték: 
D. Gh. Cerbu Ügyvédet, elnöknek; Dumitrescu gaad. 
tanácsost, Vlsd Izidor lelkésit éa Mlkléa Árpádot 
Cslktaplocsáról. 

— A tia gyermekei anya felaégfolyamod-
Tánya. A szegény embernek már alig van mibe bele-
kapaszkodjék, mint a mesék világa. As a világ, amely-
ben a királyok nagy pipával járnak, naponként jótékony-
sági körútra Indulnak tejjel-méisel folyó  birodalmukban, 
bosBzu szakálluk van, aranyból és as Ínségeseknek 
szálanként kiráncigálják asokat. A nép, a meséket te-
remtő szegény nép még hlssen abban, bogy vannak... 
így képsell ezt K íresztes Jsnóné aaárhegyi Baegény asz-
azony is, aki kuszáit magyar betűit egymásbarótta Hô azu 
téli eatáken irta az Írást a Királyboa. Feltárta benne 
hosszasan, őszintén nyomorúságát, tia gyermekének 
ssomoru sorsát és kért. A királytól, akinek sslve és 
pénze la kell legyen aa ő egyszerű népi lelkének el-
képzelése sserlnt. Hogy aa asszony szavaival éljek, 
földig  hajilva kért, hogy adjon a király, segitBen a 
király. Hiszen ó a tlz gyermekéből hetet katonának 
szült. A királynak ssűlte, hogy ások bármikor készen 
legyenek gást nyelni, szuronyba rohanni... És most 
várja a király válassát a ditrói ssegény asszony. Várja, 
hátba valóra válik egy ssépen megálmodott mese. — 
Hátha a modern királyok IB Írnak még tettekkel mesét... 

— Nem adott jegyet a vasúti pénztáros. A 
gyimesközéploki állomáson épületeB jelenet játszódott le. 
Speter Géza fatisztviselő  az utolsó pillsnatokban érkezeit 
ki, mint utss a középloki állomásra. A vonat még nem ér-
kezett be. Jegyet akart váltani. A pénztáros kint állott az 
állomás épülete előtt és nem akart jegyet adni. Radu Nicolae 
pénztáros urat nem érdekli a vasút deficitje,  neki nem volt 
fontos  az utas pénze, ő egyszerűen kijelentette, hogy már 
nem ad jegyet. Vita, majd veszekedés és verekedés kelet-
kezett ezen közönséges kereskedelmi ügylet felett.  A vasút 
mint kereskedő nem adta az áruját a vevőnek, aki minden-
képpen vásárolni akart. Radu ur a kereskedelmi alkalmazott 
megkötötte magát. Neki nem volt eladó a portéka. Neki 
mindegy, bogy egymilliárd plusz az általa el nem adandó 
jegy ára lesz a v.isutnak, a gazdájának deficitje.  Nem ad 
jegyet s pász. Nem is adott, inkább összeverekedett Speter-
rel. Arra volt ideje. Amig verekedett, addig tiz jegyet is 
adhatott volna. A vége pedig még az lett, hogy az utast 
letartóztatták s hivatalos közeg megsértése miatt átadták 
az ügyészségnek. 

— Ismét elmenesztették BUdarlu rendórkoml-
Szárt. Mult számunkban megírtuk, hogy Gyergyószentmiklós 
Blidariu nevű verekedő rendőrkomisszárja meglepetésszerűen 
visszaérkezett egykori állomáshelyére. Itagaszkoiló lelke nem 
tudott belenyugodni az örökös elszakadásba. Csak alkalomra 
\árt, hogy ismét kelére ölelje sz utána síró gyergyóiakat. 
Amint a kormány változás megtörtént, arra gondolt, hogy uj 
emberek kerültek a vármegye élére, akik nem tudnak az ő 
gyergyói szereplésétől, (iondolt nagyot, merészet éB egy 
szép napon egyszerűen beült a hivatalába felsőbb  hatóságai 
tudta nélkül, (ívergyó megdöbbent annak lehetőségén, hogy 
a történtek utáu visszahelyezhessenek valakit arra a helyre, 
ahol szadista kegyetlenséggel félig  agyonvert egy szabad-
ságos katonát és a hivatalával lépten-nyomon visszaélt. — 
Amint Blidariu csiki megjelenését tudomásul hoztuk I>r. 
Otetea főispánnak,  valamint Cristea közjegyzőnek a liberális-
párt csiki elnökének, azonnal intézkedtek, hogy a vármegye ! 
területét elhagyja. Ezek utáu reméljük Csikmegye egyszer-; 
smindenkorra megszabadult Blidaru komiszár urtó). 

— A Kath. Népszövetség inségakciojának vezető-
Bége kéri a jólelkű embereket, hogy ha van nélkülözhető 
letett ruhájuk, kabátjuk, cipőjük, fehérneműjük,  stb. szíves-
kedjenek a Tisztelendő főnöknőnek  a Szanatóriumba, vagy 
az Ajvász gyógyszertárba beadui, hogy a kedves Nővérek 
azt karácsonyig megvárhassák és átalakíthassák a szegény 
gyermekek részére. 

— Halálos szerencsétlenség. Domokos Júzset 
csicsói gazda követ szállított a község mellett fekvő  kőbá- j 
nyából. Meredek, síkos oldalon vezetett le az útja. Domokos 
a megrakott szekér előtt haladva vezette az állatait, amelyek 
nem voltak téli vasalással ellátva. Igy történt, hogy a sze-
kér a síkos oldalon megfutott  és elütötte Ilomokns Józsefet, 
aki teljesen összeroncsolva, halva maradt a helyszineu. 

— Egy listával kevesebb. A képviselő-választá-
sokra Csikmegyében letették volt a (Joga-párt listáját is. 
A napokban a (joga-párt visszavonta a csiki listáját s igy 
csak nyolc párt indul a választási küzdelembe. 

— A gyergyói rendőrség vezetésére — Netotean 
rendőrkapitány szabadsága idejére — Danescu csíkszeredai 
rendőrkomiszárt delegálták. 

— Adományozás. Élthes Károly csíkszeredai lakós, 
a róm. kath. gimnázium muzeumsnak egy rendkívül értékes, 
varacskos disznóagyarat adományozott. Az afrikai,  vadon-
tenyésző állat ritka értékű agyará 40 cm. hosszú és 1 kg. 
sulyu, amely most a gimnázium szertárának egyik büsz-
kesége. 

— Spor tk l rándulás Tusnádfürdőre.  A „Keleti 
Újság" folyó  év december '25-től, január hó l-ig tartó nagy 
téli kirándulást szervez Tusnádlürdőre. A csodálatos szép 
Tusnádfürdő  és környéke mint téli üdülőhely a téli sportok-
nak kiaknázbatatlan lehetőségeit kinálja Fenséges, gyönyörű 
téli panorámái, svájci szépségei, elsőrendű vasúti helyzete 
Tusnádtürdőt a legalkalmasabb téli sportközpontnak predesz-
tinálja. A fürdőigazgatóság  nagy ambícióval dolgozik azon, 
hogy a téli Tusnádlürdő éppen olyan kényelmet éa annyi 
szórakozást adjon, mint a nyári. 

— A karácsonyi vakáció az évben hosszabb lesz 
a választáai kampány miatt. A közoktatásügyi miniszter 
rendelete szerint a vakáció december hó 16-án kezdődik éa 
jannár hó 8-ig fog  tartani. 

— Dr. Lupu Csikmegyében. Dr. N. Lupu és C. 
Lupu december 8-án Csíkszeredába érkeztek, hogy részt-
vegyenek a pártjuknak csikmegyei választási körútján. 
Lupnék december 8-án Dr. Káhán csikszentdomokosi orvos 
vendégei voltak, ahonnan tíyergyószentmiklósra utaztak. 
Ott részt vettek a Laurentzi szállóban megtartott népgyű-
lésen, majd visszatértek Szentdomokosra, ahol este szintén 
népes gyűlést rendeztek. 

— Halálos baleset a gyimesl állomáson. A 
gyimesi állomáson a napokban detektet kapott egy deszká-
val terhelt vagon, amelyet azonnal át kellett rakni. A mun-
kához három munkást alkalmaztak. Amidőn a munkások a 
vagonra szállottak, a mozdony ellökte a kiürítendő kocsit. 
A lökéstől összeomlott a deszka és maga alá temette a 
munkásokat, akik közül Filtermeister József  a helyszínen 
azonnal meghalt. 

— Ai Erdélyi Baemle uj asáma. Megjelent 
aa Erdélyi Hzemle legújabb száma a következő tarta-
lommal: W-ilter Gyula: Egy uj eszme Indul most. 
— Gyárfás  E'em^r szoboravató bet-réde: As erdélyi 
gondolat — 400 évvel ezelőtt. — S Nagy Lász'ó: 
Erdélytől — E'délyig. — Gyillay P»p Sándor: Aján-
lás, Anyámnak (verr) — M. Bzrmere Katinka : 0 z. 
Egy ügyvéd — fustő,  aki a legszebb kacagó-leány 
kép«t festette.  — Htlássl Sándor: Szentgyörgyi iUván 
kegyeletes síremléke éa meglratlanul maradt életr-jza. 
— 8. Nigy László: E y szegedi fNtalemher  etdMyi 
iroda'OTi törtenete — Pá'fl  Li'l : H'trom a tárc. — 
Váradi Miklós: Mikor én is színigazgató voltam — 
Márton Lili: Footbsl meccn, R'b., sth. — Kapható 
mindenütt. Megrendelhető Cui, Cal. Vlc oriei 20. sz. 
Mutatványszámot küld a kiadóhivatal. 

S P O R T . 
— A csíkszeredai  jégbokki  csapat alig egy 

pár esztendő* Neve nemcsak országos \istonyla'b«r 
meghevült, de a határokon tul Is közömért. A cs ki 
jlghokkl sport ezévben Is tn'j"s amtiil vsl, nagyszerű 
terekkel lép a nagy lözönBeg i-lé Teremteni, fejlődni 
és továhh aksr Ívelni azon ur. u'on, amely • dd g i-
aanyi meglepő Fzép slktrt j^lm'. 

A csapat decemberi  programja  elfő  látásra 
meggyó» arról, hogy tovább szövi a vez-tőség az eddig 
kiépített nemzetközi kapcsolatodat. A magyar csontok 
közül a romániai turnérs érkötő l uitapesti F T C . 
jégbokki csapat* december 14 és 15 • n játszik C ik-
KZer-dáhan. — K»ríc-onv hetfbrn  pedig a bud p->ftl 
B. B T. E jéghikl cs«p t̂ érkezik bozránk A p stl 

cs'ksíerf'dxl  csapatot bemutató mérkőzé el re már 
B-alsó. Marosvásárhely < s töbh erdélj 1 vérOB kötötte le. 

A budapesti  tornász-világbajnokságot  1934 
májusában tarják meg. Edd'g 17 ország jelente'! ' te 
r'szvéteHt. A németek ötezer lornáoszal veszn k Mszt. 
A tornáRz-vIlágbajnoksáf  o'r alka'mával t OlörbÖzó ked 
vezményeket biztosítanak az utazó közönségnek. 

Jaj nekeml 

miért nem adtam nektek G a l b i n o l - t 
A métely (dlstomatozaj a juhokn^l Igen gyakran előfor-

duló betegség. Okozója egy különös fé  ig , amely az akáofa 
leveléhez hasrnl l t éa az állatok májába fészkelt  be mrgát . A 
beteg állat lefogy  elveszti étvágyát, mája megkeményedik és 
az epeváladéka átmegy a vérbe Ettől sárgul meg a inétélyea 
birka az-me. 

A métr ly rendkívül nagy károkat okos. 
Ezt a re t t tnetes betegséget a OAI B1NOL nevO orvos-

sággal l thet kigyógyítani. Bármilyen öreg, vrgy bármily sulyu 
legyen az állat éa bármennyire « lörthaladoU legyen a beteg-
i g , egyetlen adag Q1LB1NOL teljesen elég a felgyógyuláshoz 

A OALB'NOL be dása után 21 ólán belül as összes 
férgek  elpusztulnak és a blika meggyógyul. 

Egy adag QALBINOL á-a 10 lel. 
GALBINOL kapható m nden gyógyszertárban és drogériában. 

6 A I B I N O L & 
Kérj * a „Juh pásztói" című füzetet,  melyet dijm>n-
teeen küldünk meg. „Drognerla Standard* S. A. R., 

Strada Zorilor 2, BucureBtl. 

Karácsonyi vásári 
Nagy választék karácsonyi cukorkákban, 
díszekben, diszdobozoscukorkák ban,friss  ÓB 
finom  áru. Naponta frissen  pörkölt köví'k. 

írj . P a p p K á r o l y , 
filsser.  osemeg* éa vlllanyeröre berendese't 

ká»ópSrk51déje , ;Cs lkssereda 1—8 

Primăria comunei Ghimeş-Făget, Jud. Ciuc. 
Nr. 2259—1933. 

Publicaţiune. 
Se publică spre cunoştinţă generală, că In ziua 

de 10 Ianuarie 1934, orele 10 a. m., in localul pri-
măriei comunale sc va vinde prin licitaţie publică, cu 
oferte  închise şi cu respectarea art: 88—110 din L. 
C. P. şi a dispoziţiunilor din Reg. L. C. C. L. Mate-
rialul lemnos de esenţă molid din pădurea comunei 
Ghimeş-Făget, situată la părăul „Esztena şi Kcreszlcs« 
cu un volum netto de 17.679 m*, cu preţul de strigare 
de Lei 50 pro m', garanţia provizorie este 10'/,,, care 
se va depune în numerar sau elecle garantate de Slat. 

Condi(iunile spcciale de licilaţie se pot vedea la 
Primăria Comunală şi Ocolul Silvic Ciucul-de-sus, 
Mercurca-Ciuc, in orele de serviciu. 

Se vor aplica şi condiţiunile generale pcnlru 
exploatarea pădurilor statului publicate in Mon Oficial 
Nr. 102 din 10 August 1912. 

Supraoferte  nu se primesc. 
In caz, că aceasta licitaţie ar rămânea fără  rezul-

tat, a doua licilaţie sc va ţine în ziua de 1934, orele 
10 a. m. 

PRIMĂRIA. 

Vidéki Rádióvevők figyelmébe 

UPS 

Megérkezett! 
a batériás PHILIPS csoda rádió 

S W F I B E I H © W 0 ® A M ® B 
5 lámpás abszoluS szelek 
tiv, egybeépített hangszó-
róval, uj tipueu 2 voltos 
lámpák folytán  minimális 
anádfogyasztás  — antenna 

nem szükséges. 
Á'lacdóan raktáron, bármikor 
vetulkényezer né'Ulil meghall-

gatható. 
H l a d á 6 o l £ r é s z l e t f i z e t é s r e . 

CsUnnsgyei veiérképvlsslő 

FISCHER SÁNDOR 
M e r c u r e a O i u c . 

I S e g é s k e a t t t k a t é l i l á é a y s e 
nöi és férfi  harisnyák 
és kötöttáruk 

a legnagyobb választék bun és a lt-g-
szo idabb árakban. 2-

Móricznál, Csikszereda. 

• 1 

G I » ¥ B I I B A N 

Érteslttm CslkBzered-t és 
vid-«ke lak ó s á g á t , hogy 
el vá' lalok, mindennemű 

villanyfelszerelési munkákat, 
uţţmint: 

0 * T » I I M S A I O I A K T l » l « t t i « 
• I U u y o i M | S > • • T t i n M t é k » 
m n l « n k « t « • U T i t i a t k a t , 
a legjutányo^ibb árak éa 
teljes fele'ósBég  mellett. — 
Salvea pártfogást  kérve, ma-
radok kiváló tisztelettel: 

Í M Walter, Csitsxereda 
Strada Prtnolpala Carol 6B , 
vmgy a „Corao" fodráaaaiban. 5 - 1 0 
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Vttfc  k MiiyivressiMIAkaa, 


