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kadia* Calkaxeradin, hovi 
a hirdetések irat ia «Ufi««-
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POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMI HETILAP. 

•IMiatéll át: 
Égin árra L«l 160. -
Félévre . 80. -
Negyedévre , 40.— 
KtllfOldre  egy ina . 440.-

Hlrdetéal dijak a l«g-
olosóbban aximlttatn&k. 

Kéilratok nem adatnak Tltri* 
Nyílttéri kSileménjek 
dija aoionkint Lal 23.— 

Hacjaluli minden va i i i sap 

A hét fájdalmu Szűz. 
3. Jézust három napig siránkozva kerested. 
Legnagyobb csapás ae, ha az ember elve 

Bziti a legnagyobb kincaét. Nincs se íjjele, se 
nappala, folyton  busul s gondolkodik, miként 
tudná azt visszaszerezni. Az evangélium szerini 
a szegöny asszony gyertyát gyujr, keresi 
elveszett garasát s addig nem nyugszik, mig 
meg nem találja. Érthető is, mert az volt min-
den vagyona. 

Lehet-e egy anyának nagyobb kincse, mint 
a gyermeke ? Mekkora búbánatot okoz, ha el-
veszíti. Képes megőrjíteni. Nem tudja elgon 
dőlni, hol lehet, 61 e, vagy meghalt? Síeretö 
lelke mindent elképzel, végig fu  ja elmejeben 
a helyeket, hogy hol lehet. S nem ismer farad 
ságot a keresésben. Mindenkit megszólít, hopy 
látták-e az ő gyermeket. Milyen lesújtó a ne-
mes válás*, mi>t a halvány remény ujabb erői 
kőlcaönöz neki. Fut mindenfelé,  kiaitva a gyerek 
nevét, ha valahol eltevedne, meghallja, viszont 
fülel  is minden zajra s ezer gyermek hangja-
ból kiveszi, megismeri az övet. 

Van-e anya, kinek nagyobb lehetne szív-
fájdalma,  miat a S üs Anyanak? Ő a legna-
gyobb kincset bírja, fi*  Jézus. A jeruzsálemi 
templomból haza menet elvesztette. Vege az 
Anya örömének, a harmadik tör mélyen átal-
járja a szivet. Visszamegy a városba, mer 
nyugta nincs, élete nem elet gyermeke nélkül, 
igaz a legnagyobb áldozatot jelenti számára ö, 
de szereti végtelenül s meghozza szivörömeBt 
ez. S a gyermek egy mosolya, melyet anyjára 
vet, kárpótol minden szenvedest. Htrom napig 
siránkozva keresi Maria Jézusát, az a három 
nap három évet jelent számára. Ki tudná leírni 
a szent SZÜÍ kínját. túoánatai? A legjobb Anya 
elvesztette a legjobb gyermeket: az Isten fi  a. 

Hit mi mit érezQnk, mikor lelkünkben, 
életünkben elveszítjük J -zust, Isteni? Busu 
lunk-e utána? Észrevesszük e? Hol veszítjük el ? 
N 'tn a templomban, hanem a társasadban, t> 
bünalkalmakban. Keressük-e latent? S bo.? 
Mert csak a templomban, a bllnb&nat szekebm 
taiálha'juk fel  csupán. Legnagyobb kincsnek 
tartjuí e J'zuai? V*gy vaunak más értékesebb 
kincseink ? Prdig Istent ha elveszítjük, micdt-ni 

elveszítünk. Csak hasonlítsuk össze életünk 
egyes szakaszait, melyet Istennel, vagy Isten 
nélkül töltöttünk el, hamar rájövünk az igaz-
ságra. Ha elveszítjük, keressük e legalább ugy, 
mintha pénzt veszitenök el? A bűnnel veszítjük 
el ót. Menj keresd a gyóntatóBzekben és meg-
találod. 

A magyar sajtó elkeseredett hangja. 
Az ostromállapot törvéLyjavaBlatának vitája során a 

Magyar Párt is kitejtette állásfoglalását  ezen kényszerű 
intézkedéssel szemben. 

A Magyar Párt a parlaiaentben leszögezte, hogy az 
ostromállapot ienntartására semmi szükség nincsen. Az csu-
pán a cenzura uralmát akarja fenntartani.  A Magyar Part 
különösen feltárta  a parlament előtt a magyar sajtó helyzetét, 
amelyről sokszor olyan eliogul* hangon nyilatkozik a román 
közvélemény is. Willer Józsel', aki a Magyar Part nevében 
telszólalt többek között a következőket mondotta: 

A sajtó csak visszatükrözése a közhangulatnak. Es ha 
a magyar sajtó hasábjairól a rcndőrmiuiszter ur elkeseredett, 
sőt kétségbeesett haugokat olvaa, akkor ue minősítse a han-
got íeltorgatónak, tiszteletlennek, vagy rossz-szándékuuak, 
hanem igyekezzék a kormánynak elmondani a panaszt, hogy 
ezek a bajok megszüntelhetők legyenek. Ugyan kérem, milyen 
bangót használjon a magyar sajló, mikor testvéreink ezreit 
dohják ki a közhivatalokból? Mit moudjon, mikor elhukuak 
szónoki készséggel románul boBZélő tanarok s elbukik olyan 
tisztviselő is, aki román-magyar technikai szótárt szerkesz-
tett t1 Mit Írjanak a lapok a törhetetlen esendői hrutálitások 
láttára, melyek egy népet önérzetében és leguemesebb jó-
érzésében támadjak meg? Avagy mit Írjanak, mikor látják 
azt a terrort, mellyel az adóbehajtásokat végzik az illetékes 
közegek? Mikor elviszik a magyar embernek az utolsó te-
henét és az utolsó párnát a leje alól? írhat akkor a sajtó 
a megelégedés hangján? Ezt várnák tőle? Uraim, ue kíván-
janak lehetetlent. Hallgathat-' a magyar sajtó akkor, mikor 
az általános bizonytaiauságb'u.'ea szenvedésből a uiagyarság 
vállára olyan óriási rész nehezedik, mely valóságos kiguoyo-
láaa Vaida Sándor numerus valachicusának. 

Apellálás a jóindulathoz és jó érzéshez. 
— Napokat venne igénybe, ha fel  adatnék sorolni 

minden sérelmet. Ezt meg sem kísérlem, ezt megteszi idő-
rendben a sajtó. Es hogy meunyire csak a közhangulat 
uyomása alatt ír, bizonyítja, hogy bennünket, képviselőket 
is állandóan támadnak, mert nincs erőuk gyökerében meg-
változtatni a tarthatatlan állapotokat. c.n tudom, hogy hiaba 
ütnék ököllei az aaztalra, tudom, hogy ezzel ugy sem hasz-
nálnék, csak jó indulatukhoz, jó érzésükhöz folyamodhatom. 
Iparkodom is kényes és nehéz feladatomuak  megtelelni, de 
a népem csak eredménytelenséget lát. 

Eladó I drb 8 hónapos yorkshirei kan, 
szépen tej.eii ea lenyesz-igaio.vanyus, Kiuuion 
Jjjsef  megyeb rónai, C ikcsicsó. 

Jegyzetek. 
Belefárad  ai emoer abba a aok összevisszaságba, 

amit a diplomácia boszorkány hony háj a összekotyvaszt. 
Négyhatalmi egyesmeny, Legi Locarnó, Keleti paktum, 
Rjmai egyezmény, Leszereles, Fehér könyv s a jo 
lilén tudja m feie  ujabb es ujabb csodabogarak kuszál-
ják össze-vissza a világot B ezenközben a béke ugy 
iar, mint a pókhálóba került legy. Kórüiháióztatik es 
uiegfoj  tátik. — Szerdán az angol lordok hazabau Lord 
Ponsanby főrend  bizalmatiansagi indítványt terjesztett 
e.ó a kormány ellen. Kírte a lordok hazát, hogy fe-
jezze kl rosszaláBat a Fehér  könyv miatt, meiy növeli 
d fegyverkezési  versetyi, megszünteti a nemzetek 
közöm bizalmat és csoaaenti a leszerelési eriekezlet 
targyalasanak eaelytit. Nem szabad — mondta a lord — 
Angiiat kiszolgáltatni egy kormány hiszteriajanak s 
•zaital vegieg megölni B pacifuaiás  kilátasait. A Fehér 
könyv nem egyéb,  mint  utolsó  szög, melyet  a beke 
koporsójaba vertek... 

• • * 
Míg ködös Albiooban imigyen diakurálhak, azon-

közben a nemei kormány közone az an^ol- es olasz-
legügyi megbízottakkal, bogy Németország  légi  had-
ereje az európai allamok  légi  haderejenek  ezidő-
nzeriot  47  százaléka.  Az aogoi Daily  Herald  sze-
nni, Hitler  oirodmni vezer, a nemet szárazföldi 
haderőnek  400 ezer lőre  való felemeleset  mar nem 
tartja  elegnek.  Ez eilenintezkedea akar lenni ama 
irancia reudeikezasre, amely a katonai szálgaiati ldót 
net evre emelte fel  s valaaz az angol Feher  könyv-
ben foglaltakra,  Szöget-szöggel... 

* * 
* 

Mikor ezek a borzalmakat magukban rejtő intéz-
kfdasek  biborvoroBre festik  Europa aoraanak horizont-
jai, ugyanakkor itthon Vaida Sándort  elcsapja a Baját 
partja; a kormány gladiatori birkuzasl foiytat  a költség-
vetés kiadási e.óiranyzatainak 10°/, os csókkenieseert; 
adókat emelnek; cu&rol, kavei drágítanak; szegény 
oivatainokokai eorudalnak ki ailásaikoói, osiromauapo-
toi es cenzurat hojszaDbitanak a a parlamentben meg-
kezdődik a szocsata a Skoda-szerződésről... 

• * 

• 
Mit tehet iiyen zavaros világban a csendít, a 

ayuga.mat, a bekesuget szomjúhozó lelek?... A tavaszi 
j .p eletet ieaeió sugarai betűznek aa ablakon . . . . 
PeioSt  olvasom: 

.íJíoretaem itt hagyal a fényes  világot, 
A meiyeo oly sok soiei fuiiot  iátok. 
Sieretudk reogelugoe menni, 
A noi nem leund senki, sunai I 
O t naligainam a lomooK auitogását, 
O.i naiigainam a palakok zugaaat 
E> a madarak eneaet, 
S nézném a leihók vandoraeregét, 
Nszjem a nup jottai a lementet 
M g vegrd magam ls lemennek*. 

A „CSIKI LAPOK" TARCAJA. 
Kési ekt»t«k. 

Sándor Laaalo hainlraiteleae. 
Köall tusnádi Élthea Qyala dr. 

Az 1848—49 evi szibudsagnarcoan Csíknak jutott 
az a dicsőség, hogy Erdély elestevel a kei uiolso győ-
zelem teriileten vívassak ki a roppant orosz haderő 
faiett.  A Bzekelyek töredekel, akik közölt tizenötezer 
csiki harcos küzdött, Tüznoo J<nos vezerlete alatt a 
Nyergestetón ea Qal S mdor ezredes vezerlete alatt a 
tumadi Bsorosban, H .romozekrői való vimzavoculasuk 
közben, meg egyszer azembeszaliotlak az oroszokkal, 
akiket győzelmesen szór 0.lak vissza. Ezek a győzel-
mek mar nem indlak megmenteni az ország szent 
ügyet, mert nemsokara legu Oisóui a Bzekelyeknek is 
le kellett tenni a fegyvert. 

Az oroszok nyomdokai Clam-Oillaa osztrák csa-
patai bevonultak a csíkszeredai varoa ea megkezdettek 
a hazafi  »s Bzékelyek könyörtelen üldözését. Orbán Ba-
lázs az üldözöttek között különösen klemen Bírnád 
Antal nemzetőri őrnagyot, Qil Jjaaef  őrnagyot, Tamae 
alezredest, Puskás Antal századosi, Tanko Alb' rí é» 
Mészáros Antal espereseket, Aadraal Antal, O^orfi  Ji-
noa, Albert Mihály, Lakatos Márkus és mas lelkésze-
ket, Eades M.kiés, Szeke<y Zugmond alklrálybirakat, 
Tanko Ferencet, Sindor Lászlót, kik közül Tamás al 
ezredes és Sándor László bitófán  haltak el. Andrási 
Aatal, az alfalvl  derek lelkesz hasonló aorstol mene-
külendő, főbe  lőlte magát GálSindor hoavedezredeB, 
aki a Biékelyfö  di csaták nagyrésaenek nemcsak vezény-
lője, hanem a csap-ttsaerveBkedések fáradhatatlan  ve-

ieóje is volt, ld-gen fö.dre  menea ült es kli.toldóa üui 
el, tavoi a BZeretett hazától, meiynek eleiét ezrnteie. 
A lóobiek borlónónbe dobáivn, Bzenvedtek hazafiúi 
erenyeik miali rabságot, míg manók mini Puauás F r nc, 
Mikó Mihály, K dves Tamás, Zid  Ltszo, Kíictzieo 
Marton bz erdőben bujkállak, mialatt o>tnoo csaladjaik 
es később magút is, mindenfele  allando embertelen 
segeknek voltak klteve. 

E dició hazafiak  mellett Orbán Biláza A Székely-
föld  c. könyveben megemiekrzik a hazaárulókról ia, 
mert nemciak napjainkban lezengnek ezek a közismert 
hitvány emberek, akik lepien nyomon elaru ják fa  utai, 
hanem akadtak a szabadságharc idejeben ÍB. Ne nogy 
oevtik feledssbe  merüljenek, e helyen újból megoro 
kitjük őket. Orbán Bzerint a Bzegyeokronikaban elttó 
Helyet erd nul m ndenesetre a m nden hsz<.fi«s  érzet-
ből kivetkőzött D .niel Ijire császári hadoiztos, seged-
jeíkent, részben miot feljelentők,  részben mint vegre-
najiók Bzer-peltok Kedves Lajos, N->vraczky Karoiy. 
Kovács I^ivao, Cobi Jinos es mánk erdemkereezieztti 
tarea, Eránosz Jeremiás (a reic hsrathi lelkész és Szabó 
Ádám. Orbán e szavakkal örökíti meg ezeket a gyász-
szekey-kel: „Midőn a legelői em itettek nevét a haza 
kierdemlett elismerésére éB hálájara méltatjuk, az utóbb 
említetteket a kózmegvetéa gyalázaiának szolgáltatjuk 
át, meri annak, akt a történelem lapjaira jegyezni akar, 
raszrehajlatlannak kell lennie, ezt pedig csak u<y le-
het elérni, ba erényt és bűnt, jutalmat és büntetést 
egyaránt odabelyea aa örök igaaság mérlegébe. 

Orbán B tlázs téved Bbban a megállapításában, 
nogy Sándor Lsszlé bitófán  halt el. Tsny és való, hogy 
Sándor LMZIÓ császári királyi főhadnagyot,  aki a 
szabadságharc alatt átpártolt a felkelőkhöz  és a szabad-
ságharcból dlcőaégesen kivette a részét, a nagysaebeni 

Hcdb.roaag halaira iteite eB mitden vagjonáabk blkob-
zasat elrtndelte, a halaioe iieielet azoLban a nagyjze-
oeni katonai eB polgaii helytartó kegyelemtől ketevi 
varfogBagra  váiozt»ua ai. A vagyon elkobzás HU yo-
san eriuiette Sándor Ltsziói, aki a legeiőke.őob csíki 
szekely főnemesi  csaiadooí tar>ozott es akinek igen 
kiterjedi birtokai voltak C <ikszentiamabon, Madefalvan, 
Vardotfalvao,  Ciisszentmarionoo, Marostordaban, AIBÓ-
feherben  es mishol. 

A család nagy és előkelő összeköttetésekkel 
rendelkezelt. Rokonságban van a kórispataki grof  Kai-
ooky, a zágoni baró S^entkereszihy, a naiaczi báró 
N .latzy, a zabolai grof  Mikes, az arapitaki Gcrdb, az 
i yefaivi  Biails, az ikafalvi  Dombi, a Ciiksnenitamási 
Biiros, a nagyajtai Cserey, az ürmösi Miurer, a var-
gyasi Diniéi, a zsögödl Mikó, a csiktap ocai Lizár, a 
itcfalvi  Gyárfás,  a szapiaki barO Peiríchevicb-Hjrvaih, 
a Pekry ea mas csaladokkal. Sándor Lászlónak anyai 
agon dédanyja voit gróf  Kainozy Ádarané nzil etett 
Mamuka de la Tora oiaaz grófnő,  aai IX. P,ui papa 
édes testvere volt. Ketsegtelen, hogy ez?a az eiókeiő 
összekkötteteBek közrejátszottak abban, hogy Sándor 
László a volt hivatásos császári ÚBZt, kegyeimet kapjon. 

Abban a helyzetben vagyunk, hogy alabb magyar 
fordításban  szószóerinl közömetjük a nagyszebeni had-
niraság halálos Ítéletet es a kegyelmi baiarozatot, mint 
a nagyidók régi, hiteles emlékeit. 

Í T É L E T , 
mely a c«. ós kir. nagyszebeni katonai kerületi parancs-
nokBág r jndelete folytán  összeült éB megesketett egész 

katonai törvénysaék által egyhangúlag hozatott: 
Sándor László, cslkazenttamáal erdélyi születésű, 

34 éves, róm. kath. nőtlen, cs. kir. főhadnagy  aa I. 

Keresek megvételre államkölcsön kötvnykt bármily címletekben. 
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.M!d(n a földön  még csak pár ember Tale, 

Îar meghalt egyik a másiknak általa, 
lelt megölte Kain. 

Ha a világ végén majd u]41ag 
ét ember leai a föld  határain 
< ia bizonnyal Így egymásra rontanak. 

S az, aki megmarad olt, 
Nőül fog  venni egy vadállatot, 
Talán  e vadállatnak  méhiből 
A réginél  szelídebb  emberfaj  kerül'. 

Legyünk igazságosak. 
Folyó hó 9 én aa állami tanltoknak városunkban 

nagy gy ülésük volt. Aa újonnan kinevezett tanítóktól 
vették be Unnnpélyes formák  között az esküt s ezt az 
alkalmat megragadták arra, hogy Aogheleseu  közok-
tatásügyi minisztert ls meghliják ami hegyes-völgyes 
Bzép szűkebb hazánkba. A miniszter nem jöhetett el, 
de eijött Toni, as állami tanítók orsságoB egyesületé-
nek elnöke ós Iaoobesou  alelnök. 

AB egéBB gyűlés lefolyásából  minket csnpán as 
érdekel, amit Chele  tanfelügyelő  mondott. 

Nam tudjuk, hogy jól vagynnk-e informálva,  de 
Chele  tanfelügyelő  ur beszámoiójaban az mondta, 
hogy varmegyenkben 1919-ben, tehát  as impérium 
átvételekor  9 állami  iskolai  taaitó  működött,  9 köz-
ségben,  9 tanteremmel. 

Vegeredmenyben nem fontos,  hogy 9 mUködött-e 
vagy egy Bem. Működött itt éppen eleg felekezeti  és 
községi iskola, ameiyek jobban betöltötték feladatai-
kat ugy tanulmányi, mint erkölcsi tekintetben, mint BZ 
államiak. A magyar államnak nem volt betegsége aa 
állami iskolai lipus eróizakolása, banem megelegedett 
a jó felektzeli  es községi iBkolai npuaaal. tízek tani 
tolnak flseteset  aa államiakéval egyenió fiietesre  ege-
Bsitette ki*B ennek fejeben  szolid eilenórzeet gyakorolt. 
Bobén a fijeteskiegesziiósben  éppen ngy részesülték 
a román, szasa éa egyeb nemzeiisegi íBkolák tanítói, 
mint a magyarok B ezeket a fljeieseket  a magyar 
állam minden  hó 1-én,  előlegesen  éppen  ugy űzette, 
mint  az állami  iskolák  tanítóinak  tizetéset.  Stilisz-
tikai ada ok szerint, a mai p inzertekre atssamitva 
peldaui 150 milliót  tesz ki az az ősszeg,  amit  1918 
ban a magyar állam  a román iskolaknak  állam-
segélyképpen  kiűzetett. 

á magyar kormány állami iskolát csak ott állí-
tott fel,  ahol a község vagy felekezet  ktptelen volt 
Iskolait fenntartani.  Ezért mondjuk, hogy nem fontos 
az állami Iskolák saama, amiről a tanfelügyelő  ur 
beBzelt. 

Nem hagyhatjuk azonban szó nélkül ezt B hiva-
talos  megáliapitáat egyszerűen azért, mert nem Igaz. 

Vagy elveszett abból az időből a tanfeiügyelóseg 
irattára es a tanfelügyelő  urat Informátorai  megtevesz 
tellek, vagy megvan az irattár és B tanfelügyelő  ur 
tévesen  szedte ki az irattári adatokat. Hogy mieri? 
azt ó tudja. 

U<y hozzávetőlegesen leszögezzük hát, bogy BB 
impérium átvetelekor vármegyénkben a követkei ő helye-
keo működtek áll. ÍBkolák: Iacobeni  (2) Tusnád  bai 
(1), Tuanadul-nou  (2), Vrabia (1), Ciuo^&igeorgiu  (4), 
Armasem' (3), Mercurea-Ciuc  (.5), Jigoim  (2),  Del-
nita  (2), Pauleoi  (2), Soimeni  (2) Siculeni  (3), 
Racul  (3), Oácíu  (2), Văcăreşti (1) Qhtmesfaget 
(?)  Lunca-de-sus  (4), Sândommic  (6), Frumoasa  (4), 
Aemetea (.?). 

A aarojelbe tett számok a taniiók Bzámát jelzi. 
Ez a saam azonban néhol több, mint amennyit jeltútk. 
A remetea-i létszámot nem tudjuk, sem a Ohimes-
Faget  it.  Arra határozottan emlékesünk azonban, bogy 
Remete a n nagy állami Iskola volt, több mint 10 tan-
erővel. 

Azt ia az igazság kedvéért le kell szögeznünk, 
hogy tanulmányi előhaladáa tekintetében a helyzet 

szákeiy ha:árgyalogezredben, tuenhat évet állt CJ. kir. 
katonai szolgalatban, a hadicikkeket lBtnerve és a 
sászlóra feleakiidóit,  saját beismerése szerint, ducira 
leteti esküjének, az erdélyi forradalomhoz  csatlakozott, 
BZ agyagfalvi  népgyUlés után Marosvásárhelyen éi-
Szászregenben ÍB a kiküldetésben részt vett. 

A szé're y határvidéken a forradalom  újbóli kitö-
résekor 1849-Oen, mint őraagy és aásalaaljparancHnok 
Sepsiszentgyörgyön, Földváron, Erdóvid >ken, S-igesvá-
ron, Medgyesen át Bam forradalmár  parancsnoksága 
alatt egeszen B azt^rczsig menetelt, Pojana 8 atrplnái 
a ca. ktr. csapatok ellen harcolt és 1849. áprnia 14-é; 
állítólag betegsége miatt elbociájtatott, aaonban tovább-
ra ÍB a forradalmárok  saolgálatában állott. 

Ezért, mint résztvevő a hazaárulásban az V. ik 
hadicikkekben, valamint 1849. jullus 1-én Báró Haynau 
táborszernagy ur kihlrdetese sseilnt a tiszti  rendfo 
kozat  megfosztására  és kárpótlásul a forradalom  által 
okozott karokért, egész  vagyona elkobzására  és 
kötél  általi  halálra  ítéltetett. 

A ci. kir. nagyszebeni haditörvényszék, 1851 
január hó 27. Poek m. p. alearedes, elnök, Kielbel m. 
p. főhadnagy-hadbíró.  L. s. 

* 
• • 

Tekintettel BB elitólt előéletére vonatkozó körül-
ményekre, a halálos ilélet kétévi várfogságra  változta 
tik át. Bz az enyhítő Ítélet, mely további tartalmánál 
fogva  elismerve lett, kihirdettetik és vógrehajtatlk. 

Nagyszeben, 1851. április 26-án. Kalllany m. p. 
altábornagy. L. s. 

Kihirdettetet és a büntetés mai napon életbelép. 
giNlyvároa (Gyulafehérvár)  1861 néjus 19 Horzky 

akkor jobb volt, mint ma, mert akkor a gytrmekek 
legalább m igy arul tudtak Irnl-olvaBnl, de ma — álta-
lános a panass, hogy aem magyarul, Bem románál nem 
tndnak. T.  Pisani-o^k  az .Argus'-ban megjelent 
cikkelvei egyetertve, ml 1B azt mondjuk, hogy kevesebb, 
de  jól  és  rendesen  űzetett  tanítóval 1B megelégasünk, 
akik azonban gyermekeinket Igazán tanítsak meg az 
elemi Ismeretekre, a folytonos  politizálás helyett. A 
tanító legyen csak tanító. Igy mondá Anghelesou  mi-
niszter ur Is... 

A párnámat nem adom... 
Magas, szikár, csontos, villogó szemll székely 

asszony „slrttl* bé a Magyar Párt jogvédóirodajának 
ajtaján. Sitétsslnü BBŐttea rokolya van rajta, hasonló 
visitka és fején  búbosra van abroncsozva a .caepesa." 
fölött  a fejkendő. 

— Igen nagy panaszom van BB nrakhos. Hová 
menjünk, ha nem ide?l A világon senkisem hallgat meg, 
peddig tenni kellene valamit. 

— Hit ml volna a baj? 
— Sanyargatnak a végrehi-jtókI Mindenünket vi-

szik el, ninc4 Irgalom, nincs kegyelem. 
— Azt jól tudjuk ml ls, azonban az fedót  fhetni 

kell, ha törik, ha szakad, mert az államnak BzUksi'gr 
van a pénzre. 

— Azt mü ea jól mdju'I I D i Bsért, ha pánat kér-
nek, szebben eB lehetne es kíméletesebben viselktdii 
velünk 1 

— Mondja el, sorjában, ml történt magukkal, 
aztán megmondjuk, mit lehet csinálni. 

— Éi Sínbo Dtnielné vagyok Csit dánfal  várói. A 
Siabó csmadoak van egy klB vUifUre^ze  a közFégben. 
Az idén aa uramra fordu  t a „ftirépsbirós^g".  EZI tet 
-?ik tudni a társaság f.  je. AfünBz  után a vegn-hajtó 
1300 lejt követel adohatralék cimen. Az uram többször 
onszehivta a társasagot, azonban a kassza üres, p *nz 
nincs mert a hó hiánya miatt fát  az erdőről hazahozni 
nem lehet, desekavágas nincs es emiatt a jövedelem in 
megállott Ig^rük, bogv a hátralét o! megfizetjük,  mi-
helyt a hó leesik. Erre a végrehajtó gorombáskodni 
kezdett, hogy ml ugy mondottuk : majd, ba fagy  I Pe-
dig csak rosszul fordította  le neki az trdonánc. ET--
dühbejött, bi romolt a nagy szobába, lekspta a veteti 
ágyról a teritőt, kiterítette a tó dre és egyre-máBra 
hányta reá a patyolat fehér  huzatu párnákat, caergeket. 

— Nem addig van a' jegyző url — kiáltottam én, 
— mü nem tartozunk a saját hdónkkal, ae kivan fizetve, 
a társaság adójáért nem lehet az ágynemüeket elvinni, 
mert az a lean>omi, aki ugv ezo'gá ta össze .. A végre-
hajtó nem törődött BE én beszédemmel: már bogozni 
kezdette BZ ágyterítő két sr-Nát. Ekkor s:rva fakadtam 
ÁB arra kértem: várjoa eddig, amig visszajövök, kerek 
szülőimtől pénzt ÉB elhozom, caak B leányom holmiját 
kímélje... 

— B szaladtam édesanyámékboz és ötszáz lejt 
tértem tőlük... Hát sm nt belrpek a konyhába, odavar 
dobva egy sarokba ae ágvnemü és a végrehajtó i-étái 
fel  s le nagy mérgesen. Itt BB ötszáz lej — mondot-
tam — azonnal kifizetem  a pénzt, ha az ágynemükei 
visszaviszi a helyére. De caak akkor. 

— N-m vagi ok en magának szolgá'ója I — kiál-
totta rám dühösen a vegrehvjtó, — vigye VÍSBZB maga 
ea adja Id* már a pénzt... 

— Nem odom, mig VÍBBZB nem viszi a párnáVat, 
— kötöttem én is ki és bl/ooy perregett ary-lvetn a 
nagy felhábrrodásban.  Erre a vegr. bsj ó feikapatta  BB 
ordonánccal a párnákat és Indultak kifelé... 

— JánoBka, hozd caak kl a fejszét  a kamarából, 
— Bzóltum a klsfltmra,  — mert a végrehajtó eljárása 
erősen felháborított:  erra a végrehajtó revolvert sze-
gezett reám éa amikor Bikoltozva hajamat kezdett' ra 
tépni: u;y lehet megsajnált, mert kivette a kezemből 
az ötszáz lejest és szó nélkül elment... 

m. p. százados-hadbíró Aa eredeti ítélettel szónl-szóra 
egyezőnek találtatott. Nagyszeben, 1851. julim bó 21. 
Veit m. p. fő'iadiiagy-hadbiró. 

Sándor Lászlót Gil Sándor ezredes e'őirrjeszté-
nére az 1-HŐ székelyewd elaő zászlóaljához őrnaggyá 
Bim tábornok M-dgyesen 1849. február  hé 21 én ne-
veste kl. Tiibb okmány említi, hogy a 76 ik bonv-d 
zászlóaljnál szolgált. 1849. juniu* hó 4 én badlérdem-
renddel tüntették kl. 

B itélésn előtt hosszabb vizRgá'atl fogságot  szen-
vedett, majd 1851. májút hó 3-án 30 fogolytársával 
Gyulafehérvárra  szállították a vArfogang  hátralevő ré-
szének kitöltése végett. Ju'lus hó 44n 195 fogolytér 
sával míg Gyulafehérváron  volt. Iinen Aradra, Arad-
ról J jsephstadiba szállították, ahonnan 1852. jualus bó 
17-én szBbadu't ki. 

Aa alkotmányos élet helyreállta után Sá-dor 
Lászlót, mint őrnagyot újból téntlegesitették és 1870 
oen, mint a c-ikszeredai honvédzászlóalj parancenokB 
szolgált. 

Sánd >r László a cMkszentdomokoai Sándor család-
tól Bsármazik, annálfogva  nem tévesztendő össse a 
csiktaentmihályl Sándor-családdal, amely szintén Igen 
előkelő BBékely főnemesi  család (magn ficuB  nobller), 

Anagymultu ctikszentdomoVo^i Sindor-ctaládnak, 
melynek tagjai évszázsdokon át főklrálybirák,  követek 
és hadvezérek voltak, mrr csak két tagja él: Stndo" 
Árpád cs. éa kir. kamarás, huszárezreden éa özv. P?p 
Djmokosné asHI. Sándor Anna. Stndnr Árpádnak nincs 
fiugverm^ke.  KM leánya van: báró Kemény Gézáné és 
S indor Zella. Fáiflágon  Sándor Árpád az utolsó calk-
saeotdomokoBl Sándor. 

A kapunál még elibeálloltam éa arra kértem, a 
többi hátralékkal várjon legalább áprllia elsejéig. 

— A jó Itten la irgalmas az emberekhez, legalább 
utána azálljon meg minket végrehajtó ur, — mondot-
tam alrva. 

— A jó Itten irgalmazhat, de én nem, nekem pa-
rancaom van éa nem VBgyok Isten, tebát a hátralekért 
3 nap mu'va jövök és ba nincs pénz: viszem ismét B 
párnákat... 

— Hát azért jöttem: lehet aa, bogy az én hab-
fehér  dagadó párnáimat penészea, férges  községháai 
rtktárokha bedugják, ahol az egerek ösezerégiál ? 1 
Lehet ez? Akkor, amikor az ember fizetg»t,  ahogy tud. 

— Lehet, néni lelkem, — mondjuk n>'ki nagy 
HzőrnyUségére — BZ adót fizetni  kell és az adóbehaj-
tók belátáára van hízva, milyen értéktárgyét foglal-
hatnak le, amit nem tilt a törvény. EÍ ellen jogorvos-
lat sincs, mert BZt is ők határozzák meg, elvigyék e, 
va/y  nem a tárgyakat. 

— A párnáimat, a leányom Btsfiruopját  nem adom. 
Miért nem foglalt  állatokat sz istállóban ? A párnáimat 
nem adom, — mosdotta akkor ia, amikor „kisirül!" az 
ajtón, látható elégedetlenséggel, a. I. 

Márciusi szépségkurák. 
Varady  //u«, a becs kozmetikai  iskola 

ig zgatójÁntk  uktuális  tanáciai. 
Murciua a legkritikusabb hónapok egyike, a télből a 

tavaszba való átmenet nemcsak a természetben, hanem az 
emberi szervezetben is mélyreható változásokat idéz elő, 
amelyek a nSknél lííleg az aunyira érzékeny arebörön nyer-
nek kifejezést,  ami bizony cseppet sem válik előnyére neki. 
Megindul á bőr egyre lokozottalib elzsirosodá*a, ami egyéb-
ként a fejbőr  elkorpáaodásábau is érezteti hatását, továbbá 
megkezdődik a mind erősebben fellépő  bőrkiszáradás követ-
keztében ennek a bámlása, a ráncok egyre szaporodnak és 
mélyebbek lesznek, különösen az u. n. szarkalábak kimélyü-
lése, továbbá a mitesserek elszaporodása, meg mindennemű 
pattanások keletkezése keseríti ilyenkor el a hölgyeket, nem 
is beszélve a Bzeplők buja fellépéséről  sz első melegebb 
tavaszi napokkal kapcsolatban. 

Tehát ilyenkor, főleg  márciusban kell a nőnek nagyon 
is résen lennie, ha azt akarja, hogy a szépsége külöuös 
kart ne szenvedjen. Eddig a kozmetika mindenfajta  erősza-
kos eszközökhöz nyúlt ilyen esetekben, ma azonban loleg 
az én az utolsó tiz évben végzett kutatásaim bebizonyítot-
ták, hogy az utolsó pilanatban eszközölt kezelések még 
jobban ártanak, inert a márciusi szépséghibák okozóinál 
elsősorban a beUŐ szervezetben végbemenő elváltozásokat 
kell tigyelembe vennünk. Éppen ezért minden hölgy igen 
helyesen tenné, ha márciusban orvosi felügyelet  mellett egy 
u. n. anyagcsere kúrát tartana mindenekelőtt. Márciusban 
minden hölgy részére, aki példánl tulzsiroa arcbőrben szen-
ved,'akinek erősen korpás a fejbőre,  akinek erős hajhul-
lása van, akinél ijesztő arányban lépnek tel a mitesserek, 
de meg szeplőképződésehnél is ajánlom, hogy igen korlá-
tozza mindazon táplálékokat, amelyek túlságosan gazdagok 
fehérjében  és túlságos cukor, zsírtartalmúak. Mindennemű 
húsételt, erős fűszeres,  sós élelmiszert, konzerveket, kom-
pótokat és alkoholos italokat kikapcsolnék, beszüntetném a 
dohányzást, az éjszakázást Ezen belső dietikus kúrával 
egyidejűleg pedig magát az arcbőrt tisztító kúrának vetném 
alá. Ezen utóbbi legcélszerűbben szakember által viliét ü 
keresztül és csak abol még ilyen nem létezik, lehet szó 
önkezelésről pontos szakszerű utasítások alapján. 

Márciusban az első teendő az arcbőr megvédése 
a mind erősebben sütő napsugarak ellen, különösen ahol 
szeplőképződésekre nagy a hajlamosság. Bőrvédők kinin 
tartalmú ptiderek és kinin tartalmú krémek alkalmazása. 
Az u. n. borglycerin-lanolin krémek alkalmazása is uagyou 
helyénvaló. Felhivjuk a uők figyelmét,  hogy minél melegebb 
napok állanak be, annál nagyobb figyelmei  fordítson  a min-
dennapos arcmosó vízben a borax használatára. Sőt készít-
het magának kitűnő arcápoló és arcvédő szert lőlJ gramm 
tiszta glycerinnek 30 gramm boraxxal való összekeverésé-
ből, aminek meleg utón kell történnie. 

Az arcbőr megtisztítása mindenléle gyanús mitessze-
res képződésektől szintén főleg  meleg utón történik. Zsíros 
arcbőrrel gőzölések vagy előzetes fénysugárzásokat  követő 
Gold-creaminal való kimasszirozás által. \/után különösen 
szeplőképződéseknél az u. n. hámlasztúkuiak jöunek tekin-
tetbe, amelyeket azonban leghelyesebb mindig szakember 
által csináltatni. 

Igen lényegea továbbá márciusban, akárcsak a főidnél, 
a bőr fokozottabb  táplálása, ami ilyenkor tőleg hormon, 
vitamin krémekkel történik. 
Hetenként legalább kétszer szakértői kezekkel masszázsok 
igen üdvösek. 

Nagy gond fordítandó  továbbá a fejbőr  ápolására is. 
Meleg, tiszta faolaj  beilörzsölések, pakkolások, azt követő 
enyhe szappanos meleg vízzel történő fejmosások  igen nsgy 
mértékben eszközlik az esetleges korpaképződések megszün 
tetését, mert semmi sem alkalmas aunyira a korpa felolvasz-
tására és leolvasztására a fejbőrről,  mint a meleg olaj, 
amely amellett kitűnően táplálja is. Még erősen hangsúlyo-
zott zsíros fejbőrnél  is mindig ajánlatosak a meleg olaj-
pakolások, éppen ezen zsírnak felolvasztó  hatásuknál fogva. 
Erős alkoholos tartalmú tejvizeket mindig csak szakember 
vezetése alatt engednék meg, mert éppen ezek azok, ame-
lyek sok esetben a fokozott  hajhulláshoz és igy a kopasz-
sághoz vezetnek különösen férfiaknál.  Ha tulsürü a haj, 
akkor a fodráaszal  olykor-olykor meg kell gyérittetni, mert 
különben nem jutván levegőhöz a fejbőr,  egyszerre csak 
beáll a hajnak valóságos csomókban való kihullása. Viszont 
ha fölöslegesen  nőnek nem kivánt helyeken természetellenes 
hajszálak, akkor csakis az amerikai tartós hajeltávolitó 
eljárást alkalmazznk, mert minden más módszer csak még 
több ia siirnbb is valósággal tüskésebb növését fogja  ezen 
nem kívánatos is a nSi szépségnek annyira irtó hajszálak 
Dövskedieét tlftidéaai. 



11. H á a . C S I K I L A P O K l ik «Uai 

Igán ajánlom továbbá, hogy reggel éa este lehetőleg 
a szabad fnaa  levegOn minden nO mély lélegzéaekkel össze-
kötött meilerőaitő gyakorlatokat végezzen és mint az üveg-
fúvó  vagy a trombitás, olyan tuvö arcgimnasztikával erő-
aitse az arcbőr kötőszöveteit. Ami a táplálkozást illeti, 
különösen a johtej, kecsketej éa ennektejtermékeiböl készülő 
sajtoknak, túróknak van március hónapban igen erős tápláló, 
erősítő ereje és ezekkel igen könnyen lehet pótolni a hnat. 

Még megemlítem, hogy ha már mégis vehemensen 
jelentkeznek a azepiflk,  akkor ezek leküzdésére a hámlasztó 
kúrákon kivül ugyancsak egy teljesen vegetábilis diéta mel-
lett ujabban a kémia bizonyos speciális nem higanytartalmu 
szereket hoz forgalomba,  amelyek eléggé radikálisan éa 
gyorsan hatnak. (Copyright by Wiener Kosmetikschule, AVien 
I., RártneratrasBe 21.) 
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Háló, ebédlő ós iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

• U i i í l l t u t l ( u k k a l 
b e i a e r e a l i e t ö k : 

N a g y Q. J ó s z e f  asztalosnál, Z s ö g ö d . 
, Magfalalö  biztosíték mellett részletflietésre  Is. 
• 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
Fütyöltek, vagy nem fütyöltek 

ez Itt a kérdés. Enbeo a hamleti önmtrcingolásban 
emeszti magát a helyi közveiemeoy. Veietlen e ficamo-
dásokrói beszélnek, • gyéb mentségeket találnak annak 
a jeieoaegnek knnagyarázá«ára, amely a helybeli pol-
gárbálon kifjtyölte  a ciardnt. Tibb nyilatkozatbó 
levont következtetések nagy megeiegt-dettseggel köny 
vélik el, botv cttk fgy  bá'l hangulatos öoteledkezéBrói 
volt szó. 40 filtymüvész  nyilatkoí k, hogy ők nem a 
c^ardis elleni ellenszenvből folyamodtak  a fütyüld-
u olsó eszközéhez. Csak ujy fütyöltek,  a randezőaeg 
azon intézkedésére, amely g^ró-izako ta" a csárdást. 
Kuüoik, hogv a fdtybotráoy  dagad s abban a gimná-
ziumi titkári állásokat csak ugy boc'átják rend'lkezesre, 
mint a nagyoknál a kabineteket. Ó ÍIBI nekifutamodá-
co<ba, aláírás gyűjtésekbe lendülnek a „hangu'atos 
öimegfe'edkezés*  hősei, véd'lm^t keresnek es találnak, 
am'ly igyekszik magyarázatát betű»-be ön'eni mhdan 
nak ami történt. — P dig kár. M rt füyütek  oi 
húshagyókedden. O yan gyönyörűen, olyan faireismer-
hetetlen éllel tört elő a fdttv  a remenyteljes magyar 
jövőből, hogv csupa gyönyörűség. Nem mondja senki, 
hogy eaért egyeseknek titkári méltóságai keli össze 
omoljanak. Nem „bátor c-inyWésrői* van Itt szó Eg> 
nemzedéknek az érzéseiben való beteges tünetérő . S nk> 
nem mondja, hogy ezárt egyetlen „bátor" c lnytevő 
nek az állását rendelkezésre kelljen bocsajtaoi. N-in 
Di dicséretre sem alkalmas a „bátor" magatartás 
Mert tessék csak széjjel-néznl. Amíg a po gar-balon 
filty-konc  >rt keletkezett a csárdásnak „a r-ndazŐBftg 
által erőszaVolt intézkedése ellen, addig. Hát addig 
még történt ugvanenaek a városnak falai  között mas 
is. A Román Vörös K reszt bát rendezett. Ugyanabbar 
az időben. Sok magvar volt j' len. Annyi, hogy a román 
bál rendezőségé az udvariasság és Illendőség srerint is 
csárdást rendelt a magyar vendégek számára. É< itt is 
fütyöltek  a magvarok. Csak ugy magu>ban. Fütyöltek 
az egész csárdádra. N m akadt senki, aki azt eltán 
co ji. Természetesen olt nem erőszakoskodott a n n 
dezősAg. Áttértek más táncokra. A csárdás itt sem kei-
lett. O.t nem kellett önmegfeled<ezósből.  Itt lessel 
cim»t találni mért nem. Egy BB ugyanabban az időben 
olyan jelenségek ezek, nmeitekre kár sz>pjépfl  «tron o 
ragasztani. — H gv munnyire igazuk van mindazoknak, 
akik a helybe i csárdás botrányt Bzóvátettek es lönbet 
fontosabbat  láttak m-g abból m'nt egv egyszerű cslry 
mutatja az a körűim ny, hogy tg.-Becu>-sci If-piarsunt 
a „Székelyföld"  a történtek mirdnót oldalú m-gvil* 
gitasaban 1B Igazol minket. A naj általános N«iunk 
kirobbant a bo'rány Máshol c-ak lappang Az uj ma-
gvar nemzedek nem ragaszkodik a csardar-hoz. N> m 
ad megfele  ó helyzeteket a kójelgő behelyezned isethez. 
Tg.-S CUKBIŐI végig egy gfnerác'ó  állott e<6. sm»ly mtr 
„id^gcB" ha csárdást kell tárco jon, b» a bálteremben 
a régi tánc b-cnü etPB alapállást kiván A „Szekelyfnld* 
lekörli .H illóGtbor" nyilatkozatát. Ismerteti az egesz 
füttyös-botrány  L-szegezi, hogy náluk sem küiömb a 
helyzet. Évek óta tap tsztalható, bogy vaentk a magyar 
ifiuság  között, akik nem szlveaen twcoin*k cnárda-t. 
M«jd igy fejezi  be cikkét: .Akárboty ie tl jon azonban 
a dolog, akármennyire Igyekszünk magyarázatot találni, 
azt a tényt, hogy a (Utalság között ennyire nem lett 
volna szabad elfrju  jon a modern tánclmádat, — meg 
kell állapit» uk. — Volt-e elfogultság  aaokban, akik 
ezt sérelemnek találták, aa a M-rcurea-Ciuc ak ügye, 
di annyiban mágia érdekel mind-n magyar emberi, 
hogy egy megállapítást leszflrjünk.  Ezt már általánoa 
Ságban. — AHnek kifogása  van a csárdás ellen, az 
sokkal helyesebben teszi, h« otthagyja «z olyan mu'at 
gágot ahol saerinte sok csárdást tánco nak és vala 
melyik táncos kávébáaban. tetszese szerint klmniathstjB 
magát Igy elkerülheti a kínos feltűnést  Is, a rendező 
•éggel se kerül összf  U'közésbe és elmaradnak ezek a 
mindnyájunkat keserítő njságnyllatkozatok ls. M.rt na-
gyon keserűek. , , , . . 

Beleesett aa Oitba. Inc»" Lőrinc sensmloni 
gaida 3 éves F renc nevü fii  az O.t pariján Já'sza-
dozva a vízbe esett és megfulladt.  . . . . . . 

- ZQglráeaatért elitéltek Ungvári Andrást, 
a Joaem b o m b a p ö r koronatanuJat . 1000 lej pénz-
büntetést kapott 

— Tanltógyülés városunkban. Mull saomba-
ton, március hó 9-én nagyBiabahU tannogyttlea volt 
városunkban, abból az alkalomból, hogy 78 uj tanító 
letette az esküt Érdemes megjegyezni, hogy a 73 kö-
zül 5 róm. katb., 6 gör. katb. vaiiatu es a többi 62 
ortodix román. Mfgjegyaésre  méltó meg aa ÍB, hogy 
ugvanaktor 19 magyar tanítót nyu^dijaztbk. AZ ünne-
pélyen elhangzott beszedek Bzerint lgt n ezep ertdmenyt 
ert el az állami oktatás C«ikban. 19l9-oen 9 auami 
•anitó volt a megyében, mig ma 3i4 tanító BB45 ovooó 
boldogítja kulturzónás tevekenyBégével a lakotsagoi. 
Szerettük volna, ha a statisatlka másik felet  is elmond 
jak és pedig: hány felekeaeti  ibkoiat zartak be azóta 
48 hány felekezeli  tanítót fosaiouak  meg áliásáiol eb 
az analfabétizmus  kiirtása teren a haiadaui aranyszan. 
egyer lő e a tanítók szaporodáséval. Színdarab, bankett 
és más nap egy tiltakozó gyfies  fejezte  be a nagy-
gyüléat, mely alkalommal táviratilag uitakoziak a kor-
mánynál a közoktatásügyi tárca uz Bzaaalekkal való 
leBzállltáoa PIIPD. 

— Házasság. Erkel András műszaki iőhadnagy ía 
Veress Magda, Veress Elek helybeli kereskedő és loldLirto-
kos leánya, lolyó hó 12-én tartották esküvőjüket Budapesten. 

— Szövetkezeti kirendeltség városunkban. Csik-
vármegyében az utóbbi években a szövetkezés eszméje egyre 
nagyobb tért hódit. A székely fakitermelő  azövetkezetuek 
propaganda munkája hova-tovább eredményesebben fordítja 
népünk figyelmét  a szövetkezés felé,  amely egyedüli kive-
zető lehetőség a mai nehéz gazdasági helyzetben. A Gaz-
dasági és hitelszövetkezetek Szövetsége a szövetkezés olyan 
szépen beiuditott gondolatának további fejlesztését  kívánja 
szolgálni ebben a vármegyében, amikor elhatározta, hogy 
városunkban egy kirendeltséget állitt lel az I. ü. Duca-
ucca BT sz. alatt. Eunek a kirendeltségnek a vezetését 
Elekes Béla főellenőr  látja el, aki hetenként egyszer, min-
den szerdai napon készséggel ad felvilágosításokat  bár-
milyen szövetkezeti kérdésben. — Felhívjuk a csiki közsé-
gek vezetőségének figyelmét,  hogy bizalommal forduljanak 
a Gazdasági és hitelszövetkezetek Szövetségének csiki 
kirendeltségéhez. Kérjék ki tanácsait minden kezdeménye-
zésükben, vállalkozásukban, mert a azövetkezésben rejlő 
nagy nemzetgazdasági értékeket a törvény azámtalan ked-
vezménnyel támogatja. Így adva van a lehetősége annak, 
hogy népünk a szövetkezés megértésével gazdaságilag talpra 
álljon. 

— Magyar Ut címen ujabb gazdasági folyóiratot 
kaptunk. A lap a magyarországi haladó nemzedéknek az 
organuma, amely összeköttetést tart a romániai magyar 
ifjúsági  töiekvésekkel. A lap mutatványszamaiból kitűnik, 
hogy a fiatalság  programmjában elsőrendű helyet ioglal 
azon törekvés, amely a román—magyar nép egymásra talá-
lásának célját szolgálja. Együtt akarja látni ezt a két egy-
másra utalt népet. A lap ezzel a vezető iránnyal Komániá-
ban is szerkeaztőaéget tart fenn,  amelyet Fekete Nagy 
Mihály lát el, Bucureşti Str. Stirbey Voda 9 szám alatt. 
A magyar itjuság folyóiratának  mutatványszámaiból remény-
teljes hang csendül ki a magyar jövőnek egészséges ala-
pokat teremtő akarásait illetőleg. A „Magyar ut" egyelőre 
két hetenként jelenik meg. Előfizetési  ára félévre  8U lej, 
egész évre 150 lej. Aki az évi 150 lejea előfizetési  dijat 
egy összegben beküldi, ingyen kapja Makkai Sándor: 
„Nem Békességet" c. nagysikerű könyvét. 

— Halálozás. Csikrákosi Id. Fodor Imre iöldbirto-
kos és Itákos községnek hosszn időn át volt bírója, 79 éves 
korában, március hó 12-én meghalt RákoBon. Elhunytat ki-
terjedt rokonság, 7 gyermeke, 13 unokája gyáazolja. Fodor 
Gyárfáa  helybeli kovácsmester az elhunytban édesapját 
gyáazolja. 

— Slketnéma gyermekek felvétele.  Az Izraelita 
Siketnémák orsz. intézetében, Budapest, VII. Mexikói ut 60., 
hangzó beszédre való oktatás és nevelés céljából felvételt 
nyernek mindkét nembeli, ötödik életévüket meghaladott, 
siketnémán született és később megsiketült gyermekek. A 
felvételt  kérő folyamodványhoz  csatolandó a gyermek szüle-
tési, himlőoltási bizonyítványa. Szegénysorsu gyermekek 
szülői díjkedvezményért, illetve ingyenes felvételért  folya-
modhatnak. Ezesetben a szülők vagyontalanságát igazoló 
hivatalos okirat csatolandó. Pályázati határidő május bőül. 
Felvilágosítást nyújt az intézet igazgatósága. 

— meggviikoitak aa erdúört , mer t rajta-
kapta őket. M.res Ioan ghimesiageti h»túsagi erdő 
őr m«rciu-< ho 7 en kiment szo gá atl körutjara s onnan 
ket napig nem tért vissza. Schuitz ciendőrörmeater 
megfelelő  kísérettel nyomozására indult. Taihuvas feje 
pusztánál vértócsára akadt, de boitteetet nem talalt. 
A nyomozás Borán kiderült, bogy aznap Virág Gjörgy 
19 éves legény volt az erdőben, kl be i-mtrte, bogy 
az erdőért fejszefokkal  ő ütötte le, majd N «ey G,örgy 
es Nagy Miklós ne*ü társaival eltemette. U<yancsak 
letartóztatták Virág Illést, ki korcsmában többször han-
goztatta, hogy le kellene ütni az erdőért. Lascu fő-
ügyész kinzállt a helyszínre és rekonetiualiák a bűn-
tényt. Kideiült, hogy az trdőőr falcpasoo  kapta őiet 
s ezért leütötték. A szerencsétlenül jart erdőőr évekig 
volt rendőr városunkban. 

— Aa a j postamesterek á'dásos működéséről 
csodákat lehetne mesé ni. Pdidául Pal Gábor képviselő 
aa egyik tagozati elnöknek valamelyeB ügyben a kö-
vetkező táviratot! küldte: Adorjánnal közöltem tegnapi 
megbeszélésedet stop keresd fel  törvényes akadály 
van. A magyarul egy szót sem tudó postamester Igy 
vette le és továbhl'otta a táviratot a elmaetnek : Adona-
'uj kezelton tpgnapl meg basetesedet stop keoraj fei 
t<-rveni acadoi van. Igy szól egy magyar távirat Ds a 
román táviratok sem festenek  különben. Egy kereske 
dőoek a következő szövegű román távira<oi kü dtek. 
Dacă posibil, vino joi. S érkezett Így: Duca pozitiv 
stop vino joi. Mit szól ehhez a postavezerigazgaióaág ? 
A kisebbségi postamester r-md-̂ sen levette mindkét 
nyelven a táviratot, de egynyelvű többségi utódja még 
anyanyelvét NB tadja leTtuL D» astrt megfelel. 

— Még egy adöremség. Ferenci István mada-
ras! kereskedónei pár nappal eaelőtt megjelent egy 
végrehajtó a hátralékos adóért. Kapott 1600 lejt és a 
kereskedő kérésére megmondta, bogy meg 1600 lej 
adóhátralékja van. Nehany nappal ketőob megjelent 
üzletében a végrehajtó, perceptor, csendórórmeBter és 
aa egész végrehajtási készültség. A gazda távolleteben 
az üzletben levő 14 éves fiat  vettek munkába es 6000 
lej hátralékos adói kértek. A fiúcska  nem akarta a 
oagy összeget kifizetni  éa kérte, bogy várjak meg, mlg 
apja jön. A pézügyi közegek türelmetlen fenyegetőzé-
sére azonban megiB hajlandónak mutatkozott arra, hogy 
1000 lejt adjon. Az adosaedők nem elégedtek meg ezzel, 
aanem azonnal lezáratták és lepacaeteitek az üzletet, 
jóllehet eljárásuk nem volt törvenyes, meri követelé-
sük fedezésére  elegendő lett volna, ha lefoglaljak  a 
kasszában található psnzt. Ók azonban az üzletet le-
zárva tartották mindaddig, mlg a kereskedő elő nem 
került éa kl nem egyenlítette az egésa hátralékos ösz-
szeget. Hiába, nekik mindent szabad. 

— Purim-bal. A böjti szezon egyetlen hangulat-
keltő mulaixaga a Purim bál. Minden evbeu megren-
dezi ezt a Zsidó Nő- es Leáoyegyiet, hogy emlekeze-
lessé tegye közönségünk eiótl a zsidó torienelem és 
vallási mlthoaz ezen emleknapját, a vig tréfálkozás, 
farsangi  mókák, a tetőpontra nágó tomboló jókedv 
ünnepét. Víg ünnep a Purim, amikor mindenkinek vi-
dámnak kell lennie éa a hójti hangulat komorságát 
-gy pillanatra, egy eBtére feledteti  vetünk a Purim-bál, 
melyet márciuB hó 23-an rendez meg a Zsidó Nőegylet. 

— Bűnvádi feljelen  tea a madaras! osendör-
őrmester ellen Ő is egyike a sajat temnteiyeiól 
elvaku l nepremuŐKoek. Par hónappal eaelőtt adovegre-
lajtáson volt C'Utak József  danesti kovácsnál, ahol 
talált egy saemetdombra való, hasznalbalatian öngyúj-
tót. Megbüntette a kovácsol 1000 lejre. A kovaca nem 
ikaria megfizetni  a jogtalan büotetest a ezert az őr-
mester tflboször  az őrsre hivatta es fenyegette.  Igy 
elérte azt, bo jy az újságok is irni kezdtek az esetről. 
Mikor az őrmester nevet az ujsagban meglátta, meg 
tzoo éjjel kiment Daneatibe es felzörgette  a 40 fokos 
lázban fekvő  Csutakot, hogy aa őrsre vigye. Csutak 
felesege  elszaladt sógorához B onnan a jarasőrmester-
hez. Muntean jarásőrmester irast adott, hogy férjét 
bocsássák szabadon, da a madarasi kis király össze-
tépte főnöke  Írott parancsát. A veszekedas közben Csu-
tak rosszul lett es összeesett, ami kissé megdöbbentette 
<z őrm-ster urat s szabadon engedte a beteg embert. 
M*-nip C uuk bejött a szjroyp irancsaokaágra es oanan 
kert menlevelet. Ugyanakkor bűnvádi feljelentési  tett 
a basáskodo csendór ellen aa ügyészségnél es a buka-
resti csendőrfőpirancjnokságoál  is. 

— Udvariaa tisztviselő. Opris ciucsan^heorgbei 
jegyző ez az udvariassag mintaképe. Iacze Djmokoa 
fódsperes  akart tőle feivilagositáBt  kerül egy kozaeg-
lanácsi határozatra vonatkozólag, de a jegyző ur dur-
ván elutasította. Mi Ujy tudjuk, hogy az nyesmit iras-
bau kl szokták függeszteni  a közsegnazán. De a jegyző 
ur ezt elkényelmeskedle. S ha kerdezaek tőle valamit, 
bát goromba. Igaz is, minek háborgaijak. Nem eleg, 
ha felveszi  a fizetését. 

— Ketaaerh t j t j ak beá s utadot. B! ága György 
danesti gazdalkodo 600 lej útadóval tartozol! a műit 
ev őszen. A megyei tanács nataroiata alapjan az útadó 
közmunkával ÍB leróható s ezért Blaga vnt is ket és 
fél  Bzekér kavicsot 360 lej értekben. Most aztau kiment 
hozzá a végrehajtó es kerte a teljes összeget. Mivel 
fizetni  nem tudott elvitte a varrógépét. Kapós cikk az 
a varrógép. Naiunk ls árvereztek egy néhányat a mult 
ősien. 

— Megtamadta a vegrehajtót . Urban Mihály 
iazarextl gazdtnai megjelent Tioose Tjodor vegroHijió 
ea kérte a hairalOkoa összegei. M vei az összcgoél 
aemi tevedes voit, szóváltás keletkezett köztUk s a 
végrehajtó revolvert veit elő. Aztao a kóiseghaiara 
mentek, ahol a vsgrihajtó pofoodiótte  Uroaal, mire ez 
Dic-ikát rán'Ott. Az utroi beszaladtak Bninilnre, Do-
mokos Antal éa Aor«htm B na gazdák, nogy aietvaiasc-
zak őket. A kisztbidiiou végrehajtó haiaboi mind a 

negyet átadta a cteodőrsegoek. Az ügyészség BiaOadon 
nogedte a Bárom gazdat ea csak Uroaot tartotta fogva, 
dí az eljárást mindnyájuk ellen megindította. 

— Borsos bert kernek a sajat b i r tokér t . 
18 sicilieni gazdának az állomás epii.ele kóruii ház-
helyet kisajátították. A p trcellak olyan kicsinyek vol-
tak, ho(y még azok sem fojidtálc  el, akik a kisajaii-
tott birtokokból kapai szereltek volna. Erre ailami re-
zervának nyilvánítottak a baznelyeket a riadlak őket 
haszonbérbe a von tulajdonosoknak. Par év ota a bert 
senki sem kérte ső t bizoay azi goadoluk, hogy vissza-
adták nekik. Moat aztán a nagy adohajsza során 3—4 
évre visszamenőleg hoidanniot 600 ieji körelelnsk tő-
lük, végrehajtás terhe mellett. 

— Bloskáaas boasaubol. Prezsnár György és 
Béla luica-de-josl csángók behttoitak T»QÍO Mháy 
lakására s ott magkéseiték Ko umoán B na legenyi. 
Az ügyészség megindította ellenük az eij irast. 

— Otthagyta állasai a tauitönö. Nyárádi 
Birbu Iona tanítónőt a sibiul róm. k*m. zardtoau 
szerzett államérvényü oklevele alapján az aioajuilai 
főtanhatéság  kinevezte a lellcenl felekezeti  iskoiahoz. 
Két hónapi tanítás után a tanítónő átmaat az államhoz, 
elfoglalva  K íny a Árpád nyelvvlisgán elbukott miszenteai 
lanitó helyét. A felekezeti  iako'ábél egyszerűen elma-
radt, nem is értesítette felettes  hatóságai eltávozásáról. 

— Betöreiek. Ismeretlen tettesek betörlek Mol-
dován Péter borbélyhoz B elvitték a beretvait 3000 lej 
értékben. Ugyanekkor Albert Sándor tanítótól egy 
bMOn ulrt loptak el. 
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— 15 e u r lej birsig a felbélyegzetten  lévé 
lért Tima Lajos caalcu'noul gazdánál Prtdealon a 
poBlaalba'masottab 8 drb Szinaléba ssóló felbélyegaet-
len levelet találtak s 15 eser lejre bírságolták a posta 
megkárosítása miatt. Pál Gábor képviselő és Gyárfás 
Elemér szenátor közbenjárására a postavecérlgaigaté-
ság a bírságot törölte ós a portó kétszeresének, 42 
lejre köteleite a fuvarost. 

— Ea a tavasa uj ekssls i tenoiát boa mln-
dea bölryek, aki aaonnal ingyenes proapectn°t kér» 
Direction der WtenT Koametikachule, Wjn, I. Kii-tner-
stra^ss 21. címtől. Róvld Idóo belül aránylag kisáldo 
satokkal a modern kozmetika alapos elsajátítása által 
kitűnő ós blatos ekBslsztenclára lebet szert tenni ÓB 
pedig nemcBak hacal, hanem nemsetkösl vlssonylatban 
1B, mert ennek aa államilag konceaalonált magasabb 
szakiskolának a bizonyítványai nemsetkösl érvényes-
séggel bírnak. Lehetséges levelezés utján való tanitáa 
és AS iskola eladja bizonyos koametlkai szereknek a 
gyártási jogát la levélbeli kltanltáa által. A legprakti-
kusabb mindenesetre a személyes tanu'ás, ami egyéb-
ként Igen iutányos penslobell elhátással van öBizeköt-
tetésben. Különösen a tavaszi hónapok rendkívül alkal-
masok a tam'á*ra, amikor a B ícsben való tartózkodás 
egysz?rsm<ot testi és le'kl üdülést la jelent. 

— Gyoraitot t el] árassal ell teltek a magyar 
nemzetisein szalag mia t t . Erósa Antal, Kovács Ist 
ván, Sientes Károly ÉB Máté Imre rákosi legények 
Borozás után magyar nemzetijein sza'agot tűztek a 
kalapjuk mellé B ugv énekeltek végig a fa  un. A csendőr-
őrmenter m°glátta őket s lsgatásért letartóztatta. Érde-
kes, hogy 9-in történt BB eset és gtorsltott eljárással 
már 13 án le 1B tárgyalták. A legények 15—15 nepot 
kaptak. 

Pnblloat'une Membrii Clnbnlul Sportiv Cluo Bont 
rugaţi a Ina parte la adnnarea generalft  annalá oare va avea 
loo In sala mare la prlm&rla M.-Clno In Z Qi de 24 Martie a 
0. orele 11 a. m. La ordinra de zl: 1. Riportnl seoretarnlal 
genera1 şi aecţlnnllor 2. Alegerea generala a oomltetnlnl de 
administraţie tt a reprezentant lor diferitelor  aeotlnnl, 3 Pro-
panerl relativ la funcţ  onarea Clnbnlnt Sportiv In viitor. Mpy. 
oarea-Clnc, 1» 13 Ma tleJI935. Vicepiesedinte: T. Faroga 

— Meghívó. A C. S. C. tagjai felkéretnek,  hogy 
jelenjenek meg a lolyó hó 24-én délelőtt 11 órakor a város-
háza nagytermében megtartandó általános évi közgyűlésére. 
Tárgysorozat: 1. Titkári és különböző szakosztályok jelen-
tése. 2. Általános tisztújítás (választmányi és szakosztályi). 
1. Indítványok a sportklub jövőbeni működésére vonatkozólag. 

Alelnök: F a r o g a . 

Nyilatkozat. 
A „l'siki Néplap*1 folyó  évi 13-ik számának ,.Mulat a 

sumuleui Nőegylet" cimü rövid hire durva rágalmat tartal-
maz ezen egyesület elnöknője ellen. 

A sumuleui ifjúság  kénytelen leszegezni, hogy a Xő-
egyletuek tevékeny és a község szociális életében olyan ál-
dásos munkát teljesítő elnöknőjét méltánytalanul és igazta-
lanul érte támadás A személyes gyűlölködéstől eltelt sorok 
különösen azért pellengérezik ki az eluöknőt, hogy böjtben 
táucot rendezett. A legsötétebb rosszindulatra vall, hogy a 
tánc indokolásánál minden alap nélkül a román farsangra 
való hivatkozással igyekszik b e f e k e t í t e n i  a Nőegylet 
elnökének személyét is. 

Átlátszó, rosszindulatú, apró gáncsoskodás. Mi a 
sumuleui ifjúság  kijelentjük, hogy a Nőegylet estélyén rövid 
1 órás tánc volt a közönség kívánságára. A Nőegylet elnök-
nőjéaek ehez nem volt köze. A fiatalság  vétkezhetett a 
személyeskedő-élü hirecske jó-katholikus álláspontja néző-
szögéből. Igaz, hogy a .(Jsiki Néplap" szerkesztőjét is 
láttuk a nagyböjtben rendezett református  teán folyó  év 
március hó l<)-éu igen jó hangulatban.) Lovagias érzésűnk 
diktálja, hogy ezért mi kell a támadást elviseljük és nem 
más. Megnyugtatjuk a lelkiüdtünkért aggódókat,hogy amennyit 
vétkeztünk vallásos törvényeink ellen azáltal, bogy böjtben 
egy órát táncoltunk, annyi jót tesz Nőegyletünk elnöke agilis 
munkásságával a köznek. A sumuleui fiatalság. 

A tg . -mureai , m a r o s v á s á r h e l y i k e r e s 
k e d e l m i és i p a r k a m a r a k ö z l e m é n y e i . 

170. sz. Az érdekelt pénzintézetek tudomására 
hoziu't, hogy a bankár registruba való bejegyzési 
határidő újólag meghosszabbíttatott 1935 évi május 
elsejsig. 

4087, 4048, 4069 4086 sz. Ismételten felhívjuk 
az érd kelten fiţyaimet,  bogy küifüdi  cégek ÖSHZ»-
köttetést keresnek rom n ai cégekkel éB bü önfé'e  áru-
cikkeket kereen^k megvete'r1; a megitr !S-aek meg-
tekinthetők a kamira ti ti ári hivatalában a hivata oi* 
órák alatt. 

4045. sz. A Németországba txporiálandó disznó 
zsir Bzalntmá lyokhos okvetlenül megkívántatik az iile-
Hfc  'S állatorvos .C^rt ficat  de San»tate"-ja a szokáson 
model szövegn RZTint. 

4047, 4046. BZ. A C-obszlováklábs exportálandó 
buza, rozs, árpa éa zab vám supr.a tavája folyt  évi 
február  bó 10-től leszálllttatott. A tar.fa  betekinthető 
titkári hivatalban. 

— A cluji In»p ctoratul Camerclal folyó  hó 8 án 
kelt 997. sz Iratával arról értesíti a kamarát, hogy a 
roman személyzetnek a vállalatokban való alkalmaaá-
sáról alkotott törvény 7. szakasza értelmében beadandó 
táblázatokat a minisztérium átvizsgálta éa ennek rend-
jén megállapítást nyert, bogy azok legtöbbje nem fe'el 
meg a törvény, annak végrehajtási u.anitáea s a Mo-
nitorul Oficial  január 23 lkl számában közölt minlBBterl 
rendelet saelUmánek. 

Tekintettel arra, hogy a táblásatok nem megfelelő 
kitöltése büntető szankciók alkalmazását vonja maga 
ntán, as Inspectorátua felhívja  mindazon vállalatokat, 
melyek a kitöltést nem helyesen eBsközölték, hogy B 
ssóban forgó  kimutatásokat haladéktalanul késsltsék 

el újból és pedig, hegy azok m«gfele'ők  legyenek ezen 
lnspectoratus utsBltésaloak. Ezek ea utaBllások a ka-
mara által sokszorosítva megküldettek a kerületbeli 
ÖBBBBB Ipartestületeknek éa kereskedő társulatoknak, 
hol azok bttekinlhftők.  Nyomat életen felhívja  a ka-
mara a figyelmet  arra, bogy ezen újólag kiállítót' 
táblázatok BB In^prctoratmokhoB küdendők meg, ez 
Inspectora'u< utján terjepzietnek fel  a minipzte rumhoz 

Az Áruforgalmi  (Czell) Bank 
helyi fiókja 

eznlou értealti összes üzletfeleit,  fao;y 
BB oraaág bármely réBzébe vállal 
és pontosan teljesít mindennemű bank-

ügyletet : 

Átutalást, 
Meghitelezést, 
Vinkulációt. 

N a p i á r f o l y a m o n  ad és v e s z : 

Értékpapírokat, 
Bonokat. 

E l f o g a d  InkaaBBÓra b á r m i n ő 

Áru-váltót, 
Utalványokat. 

1-3 

S. A. a Producătorilor de Lemnărie Valea-Ghimeşului 
Gyimesvölgyi Fatermelök R. T., Lunca-de-mijloc 

A t. részvényének m ghivatnak sz 
1835 evi április hó 8 án délután 
2 c rakor , a lunca de-mij'oci iroda 

helységben megtartandó 

XV-ik rendes közgyűlésre. 
T á r g y s o r o z a t : 

1. Aa Igazgatóság lefolyt  üzlotéviől t>fó;ó  jelen-
tésének tárgyalása. 

2. As evi zírizámtdáso'', az igazgatóság és fel-
ügyelő bizottság j^ilentéan és ezek javaslatára az -red 
ménv feletti  határozathozatal. 

3 A konverziós k*rés ügyében való határozat. 
4 Az igazgatóság és f  ilügyo'ő bizottság feluun 

tése feletti  határozat 
5 A ker. törvények szabályai ezeriot a liöegt ti 

ésnek f-nntartott  minden egyéb ügyben való hntá 
rozathozatal. 

6 Esetleges Inditváayok ls iatarp-llrtc.ók és e z k 
fjletti  határozathozatal. 

Az igazgatóság 
H< a részvényesek határozatképes vznmhan meg 

nem jelemének, ugy az alfp^bilyok  8 § » >'rtr mi-
ben »z ujabbi közgyűlés, 1935 évi  április  hó 18-án 
délután  2 ómkor, mikor n jelenlevők a m g Dem je-
lent részvényesekre való tekict^t néitűl határoznál?. 

Csíkszeredában,  a „Hiűeykut"  közelében 
!i és háromneyyed  hold  kuszáló  eladó. 
Hrtekesn  : özv. László  Lörincnérel, 
a Törvényszék  közelében. 

•ittCftjidtfcjcJtlSI 

Ş a „ m u n k a " » 
5 ALTALÁNOS UTBAIGAZITÁSI INGAT- £ 
N LAN ÉS ARUF0RGALMI IRODA JJ 
{{ 1935 'V Januir hó I én működését uj >ol msqkazdl ? n 
s s 
rf 
K 
K « a fi 

P l u Ó I I a l í a aBámadaaok veaetéaét, ellenó--
t i v a l l a l j a leset, merlegek, adob <vailasok 

elkeasicesét a törvényes előírások saerlnt. 
Vidéklek minden megblaáaát aaonnal teljesttl, 

nindenüg/bea eljár. Jogi ügyekben ügyve-
dünk áll a megbízók rendel tea ««ere. 11 — 

Eöivetttjilk Házak, vilU<, telkek, maaógaiiaság 
birtokok vételet, elaláaát vagy bérletet 

S a . O M k £ « t T á m « a K « s e i i « e a * ( 9 f a « a 
Oalea Stefan-cel-Mare  21. ssám, földaaint 

A » 

W 

Eladó I fólfedelü  kocsi és I szecskavágó 
Cím a kiadóhivatalban. 1—2 

* * * * * * * 

« FlfiYFI  FMI A nagyérd <mU közönn ig ízi- ^ 
O I I U I L L L I V I . ves ludomá'ára hozom, hory 1» 
f>  Zsögöd községben, a mai kornak megfelelő 
K 
H 

ASZTALOS MŰHELYT 
K ny i tok . ElváMalok: a legmodernebb fur  léros }•> 
^ bu'orokat, épület munkákat éB egyszerűbb fes-  ^T 
ja tett bútorokat ls, a lehető legszolidabb arak £ 

3"* mellett. Kérem a m. t. közöosíg szíves párt- g 

fogását,  kiváló tisztelettel: H 

Darvas István. 5 
Zsögöd, 12 házszám. 1—5 ^ 

A szentkirályi turbinás vizi malom 
a legmodernebb g«pe<kel felszerelve 

folyó hó 6-tól kezdve megindult. 
Vallal örlest a legjutanyosabb aron. a-4 

PalyazBt kimeröi allapra. 
Az E. K. E. Ca'k«zékl Osztálya a Salában épült meue-

dékhizáha ipnlla hó 1-töl kezlődöleg 
kiméről allast hirdet. 

Csak szakmabeli embarek iöhntnek számitáslia. Pályizitok 
Iránban már 'us hó l8-'g a Dttrr-Uzli:tbe nyujtaolók be, ahol 
a részletes foltételek  Is megtudhatók. 

Ai E. E. E.  Caikasékl Osztályának 
Veretősóge. 

| F i a o k Miklós és Schmidt J ó z s e f i 
H oki mérnök es építésiek H 

4 TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI IRODÁJA I 

(
M e r c u r e a - C i u c . A 

3—10 • 
Foglalkozik tervek késiités^vul, épitkezések • 

A végrehajtasaval, költségvetés keszitssevel. 7 

Jo karban l evó bútorok, szekrenyek , 
aszt i lok , d ivanyok, stb. és egy zon-
gora eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

1 2 0 0 kötetből Allo 

kölcsönkönyvtáromat 
o l c s ó á r b a n 2 

i S L r i a . s i t c r c i . 
Deutsch Hirlapiroda, M -Ciuc. 

Adóbónok, Agrár kisajátítási kötvények 
bárnityn m niv'.s go 0 Kaphatok. 
C tn a V-tkar '.önyvkereskedásoar. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb és legtartósabb 
kivitelben a legjutanyosabb 
árak mel le t t eszközöl a 

Vákár üzlet, Csíkszereda. 

/>1 nDTTl" Q ŰZ VI0 s Ó ÉS VEGY 
, , U l i U Í \ l H T I S Z T Í T Ó INTÉZET 

szikképzebt vezetés msllftt  vállal Ingek és gullé-okon 
kívül a mai kor Igényelnek megfelc'ü-.'n,  vegyi nton 

n ó i - é s f é r f i r u h á k , 
t a v a s z i k á b á t o k , • • 
p a p i é s m i s e r u h a k 
1 9 " t i s z t í t á s á t 

va'anlnt elbontás nélkU'l íesté^éb, az-inaal és Jutáuyos 
árban — teljfs  m«-gelége lés e. 

A t. közoQség bizalmát és pá-tfogását  tisztelettel kéri: 
S Z A B Ó L Á S Z L Ó 

veg^tlsatito és kelm festó,  Uerourea-Ciuo, 
4 Bolev. Ferdinend 52. 
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MODELL KALAPOK 
tla naponkent uj formák  olosó 
árban, Ha.ee-telcLn.tb.et6le 

V E N C Z E L T A N Á R N É N Á L 
Ugyanott kâaatllnek mtaden-
aeuáü ntfi  kalapok elsőrendű 

ktf"  anyag hoaaáadáaaval. Kalapsk 
Q italakltása a legrövidebb Idő alatt, w 
M Celkazereda, I. C. Bratlanu (Olmmá- w 
O alum)-uooa 111. aa., a Sörház közelében. Q 
fflllOIOOCXXJOOSOOOOOIOOOIOIC® 

N n w i m s n « m ; í i i t t «.v-i-afc, 




