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Külföldié egy l m . 440,Hlrletéal dijak alegolsaóbban azámlttataak.
Kéziratok nem adatnak vlaeta
Nyílttéri közlemények
dija aoionklnt Lel 25.—
Hegjelealk minden veaiiaep

neki lámentálássa', panaszok, létező és nem létező
b»jok hoatzu felsorolásával válaszolni, hanem akkor
(Az egyházközségi közgyűlés alkalmából).
is, ha magunknak Bemml semmi sem jutna — adunk
Cjibl litván éa Sípos György legények, a helyAz áprllla 30 Ikl közgyűlésen BB elnök bejelen- neki. Mag vagyunk gyósódve, hogy a magyar ólnl- beli Aurora cég alkalmazottjai folyó évi május hó 1-én,
és áldozatkészség városunkban ls meg fozja a törvényszék tőszomszédságában levő Karda korcsma
tett", hogy a csíkszeredai rém. kath. elemi Iskolának akarás
A. V. udvarában májiufát ütöttek. Régi népszokás ez. monda közoktatásiig} i miniszter megadta a végleges nyil- tenni a kötelességét.
hatnánk általános világBzokás, hogy BB életet fakasató
vánossági jogot és müködéBl engedélyt.
Az ezer székely leányok napja a székely- májú* 1-én, a tavasznak, a sserelemnek ünnepén a
E jognak és működésnek elii-merése a sok életa leánynak oda állítja az életindulásnak est
képtelocHÓg közepette bizonyos életlehetőséget jelent, földnek ez a színes mozgalmas ünnepsége az utóbbi legény
évek szokásától eltérően, nem Űrnapján, hanem az óál szimbólumát: a májuifát Feldíszítik, felpántlijelenti, hogy mi magunk gondoskodhatunk gyermekeink julius
hó 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén fog kázzák ezeket a fákat a mi népi szokásaink, a fiatal.leveleséről, gyermekeink lelkének irányításáról, egy- megtartatni
Csiksomlyón. Az egész napot betöltő ság minden Bzlnével, tüzével éa reményével B ngy ütik
szóval ml magunk közvetlenül működhetünk közre a műsornak változatossá
és gazdagabbá tételére sok fel a.lopott caikl fenyők százait a szerelmesek a blakai
zsenge magyar jövőnek Bzivünk szerinti kialakításán, uj eredeti és érdekes ötlet
s terv van előjegyzés alá, mint a legszebb ajándékot. A májnsnak, a rügyhoţy az országnak is s ami tárdada'mu^knak Is érté- ben, melyekről annak idején
mindig részletesen fakasztó tavasznak, az életösatönnek szava a májusfa
kes, derék po gáral legyenek. Mikor hitvallásos katboll- fogjuk tájékoztatni ugy a nagyközönséget,
mint a a fiatal szivekben, amely nem törődik politikával, hakiis iskolába Bdhatjuk gyeimekelnket, ez annyit jelent, résztvenni szándékozókat.
tárokkal éa nemzeti színekkel, csak a tavasszal, a
mintha egy másik édesanya kezébe tennők le gyermediadalmas élet parancsoló törvényével.
keink sorsát. És ha valakinek nem közömbös e másoEanak a törvénynek balsó hangja Indította el
dik anya B a hozzásiető gyermek sorsa, akkor ez a
május 1-én eBetünk mai főszereplőit, a két székely
l.'betöség nemcsak jogot jelent ránk nézve, hanem el
legenyt. Májusfát ütni. A leánynak. Nem a „nagy nyilNagyságos Dr. Willer Jtzsef képviselő urnák,
•"rá hárítható, nagy parancsoló erővel biró fontoB
vánosságnak*, hanem kizárólag egynek, a szlvválassmint ez Országos Magyar Párt
kötelességet: azt, hogy az áldozatkészség teljességétottjának. A májmi éjszaka sötétjében, az élethaaadáparlamenti csoportjának főtitkára
vé, az önsctlenségnek a nehéz idők megkövetelte
sát is hallató csendjében feldíszítették a fát, felpántlihősies bőkezűségével kell odaeiatnünk ez édesanya
Bukarest.
iiáaták azt színes Baallagokkal. — Felütötték és mint
támogatására, aki ölében tartja földi szempontból ránk
Hivatkozással 1933 évi március hó 29 én kelt akik j 61 végeaték a dolgukat hasamentek.
nézve mégis csak a legnagyobb értéket: a magyar azon átiratomra, melyben bi jelentettem, bogy képviA májust reggel rákseagott a földre. A törvényjövendőt.
selői mandátumomról lemondok, továbbá hivatkozással szék szomszédságában, a Karda udvaron, ott állott a
T.írUneimi
Időket
élünk;
nem
ludjuk,
hogy
mit
a küléobösó tisztségeimtől való lemondásommal kap- legények munkája: a .Jjkab-ág". — Zöid volt a fenyő,
boz a jörő. D) hogy a viharoi időkben emberhez csolatosan nálam járt ó-i a lemondatom visszavonását a tetejében pedig piros éa fehér Bzallagok bodroztak.
méltóan megállbaaeunk, hogy derűsebb szemmel föl- kérő nsgyBi.imu helybeli és vidéki küldöttségeknek A törvény szelt épületében a színeknek ezen véletlen
Mó ls előre tudjunk nézni: annak egyik mély alap)» tett azon ígéretemre, bogy rövidebb időn belül ez találkozása felkeltette aa érdeklódéBt és . . .
i-ko'áink és templomaink léte. A nagy katasztrófa ügyben véglegeB választ adok, e válaszomat az
Es ea volt május 1-én. A módosított Marsescu
u án, amely a háború befejezőkor ránk tubaot, érte- alábbiakban van szerencsém megtenni:
rendiörvény alapján azonnal elkészült a vádirat Lekénk közül két intézmény maradt fenn, ahol még
Ugy a képviselői mandátumomról való lemondá- fogták a ket legenyt Május hó 3-án délelőtt már a
vi ágit a mi életünk pislogó mécse: az iskola és a somat valamint más tisztségeimről való lemondásomat törvényszék Pasnicu törv. elnök és Zbarcea tanácsa
templom. Hi a mi hibánk következtében e'némul isko- ls, bár Igen komoly megfontolás után éB kellően meg- már Ítélkezett is aa Ugy felett.
láinkban a magyar hang, ha utoljára koodul meg indokolva tettem meg, ml által a békés Ipari munkáim
A májusiéból tehát komoly törvényBaékl anyag
templomaink tornyában a harangszó: akkor a székely mellé eaándékoztam teljeaen visszavonulni, hogy ez lett. Váddal — védelemmel. A vádat Lascov főügyéss
bércek ésr völgyek ezeréves népére laBsan ráborul a által anyagi ügyeimet kőn vebben rendezhessem, a képviseli. A védelmet Dr. Otetea Valér ügyvéd látja
it-m^io H i csendje.
minden Irányból és különféle módon beérkeBett kéré- el. A vádirat kifejti, hogy a májusfák piros febér-aöld
Ha ez a gondolat, ez a megfontolás telj -s vilá- sek, főképp azok indokoláaal alapj in kénytelen vagyok színei a románság kösölt felelevenítik a mult ssenvegossággal áll előttünk, akkor nem láss nehéz bármilyen viaszavonni, Illetve azok el nem fogadását tudomá- (jeselt viszont a magyarság körében aat a gondolatot
á'dozatot meghoznunk a templomért ÓJ Iskoláért, annál sul venni.
táplálják, hogy a jelenlegi helyaet csak átmeneti. BünA nagyssámu helybeli és vidéki küldöttségek elő- tetést kér.
kevésbé, ha ez az áldozat aránylag nem ls olyan nagy.
K^yszerU számítást tehetünk I ha mindenki Inlklieme- terjesstései, az ország minden részéből beérkezett Ipari
S ezsel kezdődik a tárgyalás. A vádlottak elői-t»s< n és őszintén megállapított bruttó jövedelmének ért különféle máB Intézmények gyűléseinek határozatai- adják, hogy nem érzik magukat bünÖBnek. ők nem
csuk 2 százalékát fUtiné be, de pontosan, n célra, ban foglalt kérések és Indokok, az ugyan ilyen ter- törődtek B fák végső szinalakulásával. A milyen szallar."ra lenae soha deficit, dn lenne virágzó UkoHnk és mészetű magánlevelük, a különféle Ipari Intézmények got kaptak éppen, olyunt raktak a fára. Nem la gontemp'omunk. A'-inek p>. 6 ezer lej havi jövedelme román és német vezetőcégének, a brassói Ipartestület doltak arra, hogy magyar szineket hozzanak ki. Az
vin, annak évi k*péje 1200 lej lenne. MoBt ezeknek április 7 én tartott közgyűlésének nemzeti különbség elnök felmutatja a felpántlikázott fenyők CSUCSBU. Vádl>p''je 500—800 lej körül irozog s mégi bőven van nélküli, szinte páratlan megnyilatkozása, valamint 'o'tak elismerik, hogy ae ő müvük. Felmentést kérnek.
psnasz e miatt is. Míg kell említenünk ennok kapc-án egyes felsőbb hatóságok vezetőinek hasonló természetű
K-trda házigazda tanúvallomása követkesik. Előii remesti egyházközség példáját. 0:1 360 blvő van, kérései alapján arról kellett meggyőződjek, hogy van- adja, hogy a fa aa udvaron volt. Ast a járókelők nem
nak
kötelességek,
melyek
még
a
családi
érdekeken
is
kikből 110 az adófizető. A költségvetés évi 145.000 lej.
ls láthatták. Mlndea bizonyltja, hogy a fákat nem a
Pontosas bf fizetik, p?dig a fiietók nagyrésze egyszerű felül állanak.
nagy nyilvánosság izgatására ütötték.
Elért tehát a magam Bzerény munkásságát mintryúrl munkások, akik havi 40 bjt fize'nek s akinek
Lascov főügyéss vádbeszédében rámutat arra,
e< ermeke Iskolába jár, az a 40 lejen felül míg havi den téren, minden különösebb kikötés nélkül, ha egy- hogy 14 év óta magyar színekkel díszítik a májusáltalán
lehet,
még
fokozottabb
szorgalommal
tovább
60 lejt. Ilyennek tehát az évi keptje 1200 lej.
fákat. Es nem véletien. És tudatos munka, amely a
mindaddig, mlg ezen munkákra magblzással román népben felidézi a mult szenvedéseit, a magyarAlig van háztariáa, amelynek költségvetésében folytatom,
fogok
rendtlkeznl,
továbbá,
mig
egészségileg
azok
ságot pedig arra lagatja, bogy a mai helyaetet ne
!:2 egyházi és Iskolai adó nem a legkisebb tételként
képeB leszek s végül, mlg nehéz anyagi tekintse véglegesnek. Ezen szándékot mi sem bizonyltja
Hzt repelne. Ha őszinték akarunk lenni, akkor be kell elvégzésére
jobban, mint az, hogy egy nyilvános helyre Utöttók a
e?t vallanunk. Tegyük ezt a fontos kötelezettséget aa helyaetem erre lehetőséget ad.
Szíves elnézését kérem mindazoknak, kiknek le- fákat. — Kéri i vádlottak megbüntetését
( Ire, ezt intézzük el legelőbb. Tegyük meg ezt éppen mondásommal
kapcsolatosan munkát, fáradságot s ezek
Otetea Valér a védő először 1b megállapítja,
m' városi polgárság, hogy példát adjunk ezáltal a falu- rendjén kellemetlenséget
Isten a tanúin, hogy hogv Dr.
ebben az országban nem létezik olyaa törvény,
suk, hol valéban megdöbbentő közömbösség uralkodik ezt oem akartam éa hogyokostam.
a
megtörtént
eseményeket
am9ly az Idegen államok színeinek viselését tiltaná.
- egyes dicsér tos példáktól eltekintve — p d'g beH-t volna Ilyen .törvény, akkor a Bsássok sem viselvonuló, tor és esküvő alkalmából mégis esek akad nem állott módomban megakadályozni.
Amidőn eserény személyemmel és munkámmal hetnék n mzetl színeiket, már pedig minden ünnepükön
mindig pínz. T*gyttk meg est — vároBoa és falun kapcsolatosan,
a minden irányból, soha el sem kép- a lobogójukat hsssnálják. Feleleveníti az 1926 évi
rgvarânt — épp«n e kritikus Időkben, melyek nagy zelhető formában
megnyilvárult bizalmat, szeretetet, AvereBCU választási Időket, amikor a választási pakerőfeszítéseket követelnek, de amalyek éppen próbál ragasskodást kötelességszerűen
egyben tum örömei között testvériesen megfért egymás mellett
egyházunk és fajunk Iránti hüségünknek. Tegyük meg ígéretet tesBek arra, hogy mint megköszönöm,
ugy eaután IB a román—magyar záBzló. — Bucsan államtitkár - maga
Addig, amíg nem késő; nehogy eljöjjön aa Idő, bogy ssoclálls téren a szegények és eddig,
nyomorgók, kisipari adott rendeletet a magyar nemzeti Bzlnekssabad hasaBzlvesen megtennék, de nem lesz kinek éa minek.
téren aa össaes kisiparosok és as ország kisipara, nálatára. De azonkívül nincs Is ssándék az lsgatásra.
Az áldosathozatalban appellálunk elsősorban tehe- egyházi, nemzetiségi, kuHurálla téren, a megértés, a
legények májusfát ütöttek egy sárt udvarba. IsgatAs
tősebb magyar testvéreink áldozatkéességére. Soha türelmesség, az általános embert kultura emelése érde- A
akkor forogna fenn ha esóval agitáltak volna ls
nem volt jobb és magasztosabb alkalom, bogy egy kében fogok dolgoanl, társadalmi, vallási és nemsétl- esete
a színek érdekében. — Kéri a vádlottak felmentését
csekély részét a vagyonnak, a kincseknek, amelyeket ségl különbség nélkül. Magyar kisebbségi téren pedig,
A vád és védelem elhangsása ntán a tőrvénya Gondviselés és szorgalmuk a kezükbe adott, amelye az Igazi teatvérl érzéz, faj szeretet, összetartás, egymás
ket azonban a moly meg fog emészteni, átváltoztas- kölcsönös megbecsülésének, támogatásának megterem szék május bó 4 én hirdette ki az ítéletet, amely
sák — beBsélhetünk kath. hitünk gondolataival és tése és kisebbségi magyar-saékely fajunk minden Jogá- szerint a két legényt bűncselekmény hiányában
szárnyalásával — olyan értékekké, amelyeket a moly nak, Igazságának a kiharcolása less továbbra Is Bze- felmentette a vád és következményei alul. Aa
Ítélet megállapította, hogy a májusfa Agy nem
soha nem fog megemésstenl. Ne álljon senkire kösűiök rény tevékenységem egyik féréssé.
sorolható a Marzesou törvény hatáskörébe. Egyben
a vád, hogy CBak vagyonban erősek, de lélekben gyenAmidőn fentieket teljes tisztelettel hozom Fótit- figyelmeztette vádlottakat, bogy a Jövőben hagyjanak
gék. Legyenek erősek ne osak vagyonban, hanem kár nr szíves tudomására, egyben kérem, bogy fenntl fel a színek ilyen használatával. — Aa ügyész aa Ítéfenkölten gondolkodó lélekben is. Csengjen mindig
elhatározásomat a vezetése alatt álló Intézmény vezefölükbe és sslvűkbe a legnagyobb magyarnak Sséche- tőcégével a legegysserűbb módon kösölnl szíveskedjék. letet megfelebbeate.
nylnek Bsava: Csak a gyenge szereti önmagát, az
Isten áldása legyen mindazon munkánkon, melyet
Magyarországi előűzetéink ágyelmébe 1
erőé egész nemzeteket hordoz azivében.
a közjó érdekében egyesekért, lntésményekért, köteTisztelettel kérjük magyarországi olvasóinkat,
Da appellálunk mindenki legmesszebbmenő jóin- lességből, önzetlenül végsünk.
hogy hátralékos előBtetési dijaikat Sprenoz Qizella
dulatára éa tettekben megnyllatkosó, áldoratos özsze
Vagyok teljes tlsstelettel,
megbízottunknál Budapert, I. Attila-kőrut 48. renfogáséra. Hu'IJon le már egysser a hályog a ssemünkKészséges hívük:
dezzék, akár személyesen, akár posta utján. A
ról s a kösömbösség kérge a lelkűnkről — éa tekinthátralékról
szóló kimutatást ia nyugtákat megMSzabó
Benl
s.
k.
sük végre iskoláinkat, egyhásunkat, mint édes gyer•ottnaJwaJt alklÜdMtk.
Brassó, 1988 évi április hó 97-én.
mekünket Ha gyermekink enaHanl Ur, nem foguk
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Két májusfa Ugye a törvényszék előtt.
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A szövetkezeti eszme terjesztése,
a szövetkezetek népszerűsítése
kászonlak Zsigmond királynak mondták, bogy „ők egy
az iparos társadalomban.
magának ssakadott (t. I. általuk foglalt) szegelettőldin

Kezdetben ezeket a szétszórtan álló telepeket
Adatot a öétolyftil tízesek: meipsnerésÉhez. egyszerűen
csak földiek (terra) nevezték, amint a
irte; Bartalis Ágost.

örvendetes JelenBég, hogy utóbbi idóbon • magyar lakó nţpBb*, — egyszerűen innen, vagy onnan való
Az 1929-iki szövetkezeti törvény, mely egész Európában
tudományos világ éa a történet kutatás mindegyre na- saegeletnek, szegnek nevezték. Később a szegek páratlan a maga sokféle Igen előnyös, nagy horderejű kedvezmégyobb érdeklődéssel tessl vlssgálbt tárgyévé a síékely közelebbi meghatározó és megkönböztetA nevet kaptak nyeivel — csodálatosan, hogy szentesilése után való ötödik eszföldet ésfigyelemre méltatja még a látszólag jelenték- a telepedő tórzafők, nemek, a nemzetségek fej 1, vagy tendőben ia — lassan terjed és nehezen népazertiaődik.
Erdély országrészünkben a mult év második felére lehető
telen kis dolgokat is, amelyek asonban aa egésa terü- egyes családok nevéről, néha a megelőzőleg itt lakott a szövetkezeti
mozgalom erősödése; — de minden, a törvény
let és a ssékely mait megismerése ssempontjából ép- Bzlávoktól maradt fÖldra|zl nevekről stb.
által nyújtott előnyök dacára ia — inkább mezőgazdák körében
oly fontossággal bírnak, mlot például egy óriási gépetalált
követőkre,
szervezkedőkre, roig az iparoa társadalomban
Kezdetben tehát nincsenek faluk, hanem csak
mértékben.
zetben egy legkisebb csavar.
szegek (szegtizesek). Azok a csoportfel ügyelők, veze- kisebb Érdekes,
hogy Erdély falusi gazdatáraadalma előtt jó oldaIlyen kicBlnek látssó kérdés a falak tiaeseinek tők, kik aa összes nemzetségek által vérségi alapon
ismertek a hitelszövetkezeti intézmény mellett: a tej- és
megismerése ls, mely azonban minden látssólagos jelen- válaBztott hadnaggyal (major exercltm) és bíróval láról
vajtermelő, valamint azólő-gytlmölcsértékesitő szövetkezeti alakutéktelensége mellett a ssékely történelemnek egy Igen (judrxterestrls) aa érintkezést fenntartották s a tízesnek latok is.
Városi polgárságunk nem fektetett fősúlyt az 1929-ik évi
fostos B tudtommal még nem tlsstácott sőt nem Is mindenféle honvédelmi, katonai, közigazgatási és gaztörvény által adott 3 évi üzleti adó, (100«/,-os, azaz
tárgyalt rósslete.
dasági ügyelt Intézték a rendeleteket végrehajtották, szövetkezeti
teljes adómentesség) — könyvvezetési illeték (laponként 5 lej
A ssékelyföldi falaknak .tlassekre* osslása kez- a viszályokat, panaszokat, elintézték vagy továbbltot helyett 1.25 lej taxa), kölcsönöknél bekebelezési illeték stb. kedvezményekre — véleményem szerint a következő okokból:
dettől fogva megvolt as egész ssékelyföldön s keletke- ták: „tizes, tizesbirónevet kaptak.
Polgári iparos társadalmunk nem tételezte fel, hogy az
zésük IB minden bizonnyal egy ugyanazon tényezőre
Eseket aa érdemesebbek közül évente választot- áldatlan1. kormány-cserélgetés
vezethető vlsssa. Azonban aa oklevelekben alig van ták. A tízes biróknak segédkeztek a „tízes polgárok" ciális törvény alkotására is. módot nyújtson ily nagyszerű szonyoma a tízesek keletkesésének és fejlődésének s Igy kiket a tízes családjai közül évről-évre kapuszám sze2. Ha már a törvény 1929 évi március 28-án a Monitorul
a kutató Inkább a hagyományokra és a későbbi álla- rint jelöltek kl.
Oficial 71-ik számában szentesítve meg is jelent — jogászaink és
hibát, súlyos hibát követtek el, hogy e szövetkepotokból vont következtetésekre van utalva. A régi
Kétségtelen bizonysággal megállapítható, hogy közgazdászaink
törvény előnyeire nem hivták fel az egyes városokban székelő
Intézmények s Igy a tízesek 1b legtovább fennmaradtak amint már említettem, a letűnt évezred alatt a tízesek zeti
ipartestületek és ipartársulatok elnökségeinek figyelmét
CBlkban A hagyomány ia leginkább Itt őrizte meg B és faluk nagy nésze az eredeti letelepülési helyet meg3. Az iparos társadalom kissé közönyös volt saját sorsa
multat Éa a többi ssékely tízeseinek későbbi alakulá- változtatta. A hegyek kösül lennebb költözött, közelebb iránt is, akkor még ment valahogy minden iparág s évi pár ezer
sát és mai állását nem ismerem. Ennélfogva kizárólag az Olt folyásához és a tik területhez. Uj telepek IB lej megtakarithatása — mint most — nem igen izgatta.
4. Azt hitte az iparos társadalom, hogy e törvény a falusi
csak a csíki falutlsesekről akarok szólni.
keletkeztek, melyek uj nevet kaptak, de bog; az ere- hitel- és
mezőgazdasági szövetkezetek ügyét karolja fel, vagy ily
Hogy a csíki tízesek keletkezését megérthesBÜk, deti telepek (ilzesok) éa ezeknek régi neve kevés elté- természetű szövetkezetek alapítására nyújt módot s a világért
sem
gondolt
volna arra, hogy mesterségének gazdaságosabb folyréssel
máig
is
megvannak:
az
a
tizesek
alábbi
lelsoro
asólnom kell röviden arról, hogy miképpen szállották
tatásához szükséges nyers anyagbeszerzés és értékesítés vagy
meg és OBstották fel elődeink ezt a fö'dct, mely ké- lásából la kitűnik.
éppen meg közös műhelyben: közös ipari termelés — lehetséges
sőbb a XIV-lk század végén és a XV-lk szássd ekjén
Tizesek: Csikszentkirályon: 1. FCénoseszeg-volna. Amit például az aradi és szatmári esetek igazolnak, hogy
Calk név alatt külön székké B a legújabb korban vár- tizes (családnév) 2. Pokloofalva-tizes. 3. Tiva tízes. 15 szakmabeli (cipész, uriszabók, női konfekciósok) már .ipari
termelőszövetkezetet" alapíthat. Bár legjobb, ha Iti egyén
megyévé alakult. A Bzekelyeknek mai lakhelyükre tele- 4, Kóvecs-tizes. 5. Templom-tízes.
áll össze, hogy a 3 rendes cenzor és a 3 pótcenzor mellett az
pülését s ősi földfoglalását nem ugy kell elképzelni,
Csikszentimrén: 1. Sándor-szeg. 2 Pál-szeg. igazgatóság is komplett 12 tagból álljon.
hogy innen-onnan, régi lakó vegy tartózkodási helyéről 8. Tenke szeg, (családnevek) T nke Márton, a Bvrta5. Az iparosság pénz- és hitelügyeit pedig oly bankintézefel-kerekedett egy-egy csoport nomád nép B megszállta fele összeírásban szabad székely (K'halt család Szék. teink látták
melyeknek igazgatóságában vezető iparosaink fogegyik Csíkot a másik Hiromszéket s Igy tovább. Bi- Ok!. Vk. 240 lep) 4. Oltelve. 5 Alszeg. 6. Felszeg- lallak helyet el,
s kik egyúttal mint részvényesek — nem csodálkozzonyos, begy a telepUlés nem egyszerre, hanem több tizes. 7. Bedeoi-tizes.
hatni — rivális kreációkat nem láttak szívesen s még kevésbé
támogatták volna.
rajban történt, de mindenik területet maga az 6sszCsikszentsimonban:
1.
Bolhaszeg
tizes.
(Bolh"Szeg6. Aztán bennünk is hiba van; mig egyrészt lelhargiában
székelység a ,Trium geoerum siculi" a székely
nek nevezik azokat a keményfából képtUlt 4—5 cm. szenvedünk, másrészt uj intézmények iránt bizalmatlanok; az uj
nemzet öaszesége szállotta meg és foglalta el.
eszmék
propagálóival szemben: gúnyosak, irigyek, elfogultak;
hossru, 2 cm. Bzéles lapos szegeket, melyeket sz ujon
Dintő blzoiylték erre aa a tény, bogy a hat nem nan épített f-ház falaiban BŰrün bev rtek a célból, végül magunkkal tehetetlenek vagyunk.
Félünk szembenézni az uj törvényekkel, ezekből ránkháramló
(Adorján, Ábrám, Halom, Jenő, MegycB, örlec) minde- hogy az ugynltppasz jobbén megálljon a falon.) 2. kötelezettségekkel:
gondolkodunk, fontolgatunk, latolgatunk, az
nik székely székben meg volt kéBŐbbrn ls. Kászonhan, Ku'sz-'g-tizeB. 3 Kápolnrszi-g t zes.
idö telik, tavaszról—őszre, ősztől-tavaszig várunk; akkor, midőn
5 - 6 hét alatt egy szövetkezet elkészülhet és az illetékes járáshova a letelepülő székelyek külön rajban valamivel
C^atészefen: 1. Folsőlla. 2. TVmplomaijvtlzes. bíróság és iparkamara a jogi személyiségét is írásban elismeri.
későbben, n caikiak után érkeztek, szintén meg volt a
Mivel még az év elején vagyunk szinte, s minden megkez3.
Nyomás.
4. Csutak-tízes.
hat nem. Kitűnik a Zii&mocd király által 1390 ben
év adózás szempontjából egy évnek számit: az érdekeltekTusnád: 1. Szerethsziig. 2. Bilyalja. 3. Közép- dett
KáBzon részére klsdott és Mátyás király által 1462 ben
nek, kik szövetkezetek alapítására gondolnak; ki kellene a tavaszig az időt használni.
megerősített kiváltság-levél (ezékely okl.-tár I kötet tizes 4. Alszeg-tizes.
Kozmáson: 1. F-dszeg. 2. Bodrog. 3. Alsó , 4
194 lap) megszerzése és érvényesítése iránt a kánoKülönben ilyen alapítási ügyekben az .Alian|a" című szövetkezeti központ: Cluj-Kolozsvár. Str. Memorandului 12. szám
niak éa Lázár Bálint közt létre jött egyezségből. (Szék. Falső-, 5. Középtiaes. 6. Felfalu.
alatti
irodája
megad mindenféle felvilágosítást s ennek
okit. I kötet 297 lap). Bizonyíték BZ is, hogy a LustKászoDUjfa'uban: 1. Felszeg. 2. KÜz^pszeg. 3 a központnak készséged
kötelékébe az alapszabályok 95-ik §-a értelmében
rák és más régi oklevelek tanúsága szerint még a Altzeg. 4 Ajnád. 5 V-reyéss. 6 H^rmánezeg.
minden újonnan alakuló szövetkezetnek; mint ellenőrző központi
.Unió'-jába — a szövetkezeti törvény alapján — .rendes tag"
családnevek Is mujd nem mind ugyanazok voltak az
Kászonjakabfalva: 1. Alszeg. 2 . TO'C«OD. 3 . Buta gyanánt
be kell lépnie I
egész székely földön.
4. Borvlzpitak.
Nehéz időket élünk iparos polgártársaim és ezl Ti tudjátok
A település ügyelt a törzsfők intézték Mindenik
érzitek legjobbanI Ezért, ha az inlernácionális nagy töke: a
Kászonimpáren: 1 Funjó-ilJa. 2. Virága. 3. T keió és
Morgan és Rothschild csoportok a mi bőrűnkön még mindig kenemnek és ezek nemzetségeinek, ág dnak kijelölték az 4 Bikmáj. 5. Duboj.
resni
akarnak. Nektek is szövetkezetekbe kell tömörülnétek, hogy
elhelyezkedésre alkalmas területeket. Kijelölték a házKászonfeltlzon: 1. Kővár. 2 Víressser. 3. P p.- létérdekeiteket megvédelmezhessétek I
helyeket nemzetségek szerint az szokat a'kotó családok orázága. 4 Veresmart: Uj tizesek: Mezőátal és
Értsétek meg egymást; a gazdagabb a szegényt: — mert
réBzére és örökös tulajdonba adták. Ezen eljáráanál Gyöngyös.
ma nekem, holnap neked. A gazdasági lavina nem kímél meg
útjában
senkii, szervezkedjetek, szövetkezzetek I
különösen két főszempontot vettek figyelembe.
Ciekefalván: 1. FelBzeg. 2 Közípireg. 3 AlezegDe hogyan keltsünk hát mégis e gyönyörű, a szegény kis
A cilki székelységnek a keleti határok őrzése és tízesek.
kézműiparos javát is szolgáló szövetkezeti eszme iránt érdeklővédelmezése lévén főfeladata, a telephelyek kiválaszCilkszentmártonon: 1. Alszeg, Fölszeg, KÖzép- dést anélkül, hogy polgártársaink ne gyanúsítsanak meg bennünket?
tásánál különös gondot fordítottak arra, bogy a környé- szeg tízesek.
A következőképpen gondolom: nagy iparos társadalmi
ket állandóanfigyelhessék a az egyes telepek egymásBtnkfalván : 1. A Hl zes, 2. Mirtonos, 3 S mószeg, összefogás állal. — A vezérkar legyen: a Cluj—Kolozsvári
székelő .Alianţa" Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetsége mini
sal láttanl összekötetésben legyenek a magasabb pon- 4. ltlkétfalva, 6. Kolormán.
— igazgatósága; Kolozsvár legyen és maradjon
tokon berendezett őrhelyek által. Figyelemmel voltak
Cslkaseotgyörgyön: 1. Körösmény falva, 2. J-nő- Szövetkezel
vezérkar főhadiszállása a gazdasági lezUllöltaég és összearra ls, hogy a lakósság váratlan ellenséges megroha- falvs, 3 Háromtlzes (Qálok. Lacok, Cikók tízes). Ez aomlás
elleni harcban. A vidéki városokban, mint alközpontokban
nások ellen blztOBitva legyen és Ily esetekben gyorsan utóbbiba olvadt bele as 1705 ben Akton és Gráver a vezető iparosok körül csoportositandók a kis kézműiparosok
tudjon a közel fekvő erdők védelme alá menekülni. Ubanc vezérek katonái által elpusztito'.t Mocyss tízes munkás ezredjei és századjai.
Hogy a szegény kisiparos is eleget tehessen a szövetkezeli
Misik főszempont a gazdasági volt, hogy t. i. kö- Zita rég eltűnt, most Bzántó terület, cnak a n6ve törvény feltételeinek, hogy egy-egy szövelkezeti üzletrészt 500 lej
maradt
fenn.
A
higyomáiy
szerint
a
Bis*-C3alád
értékben jegyezhessen és 50lej beiratkozási dijat — mely egyszer
zel legyen a legelő, a vlz s a mindennapi használatra
és mindenkorra szól — befizethessen: ebben legyen neki segítszükséges fa és építési anyag. Az első telepeket tehát tízese volt.
Menasâţon: 1. Pjttyocd tízes, 2. Felszeg. 8 Közép- ségül vagy módosabb iparostársa, vagy az egyes ipartestületek,
nem ugy kell elkepzelnl, mint ahogyan most a cjlkl
esetleg ipartársulatok vagy szakcsoportok: pénzalapjaikkal.
táluk fnküsznek, szorosan ÖBBzeépülve házsoraikkal s szeg, 4. Alszeg, 5 Ujfaiu-tlzes.
A szövetkezeli eszme terjesztését dicsérendő módon végezte
Mlndezent
n:
1.
B)roszló,
2
N
igy
ok-tízes,
3
Jónem ls ott azon a helyen, ahol most a faluk vannak
már eddig is a Kolozsvárt székelő „Alianţa" cimü szövetkezeti
zsák
tlz^s
(cwládnevc
k,
utóbbi
kihalt).
5
Ambrus
tízes,
központ.
az O.t mellett, hanem fenn a hegyek lábánál a magaErdélyszerte örömmel fogadluk azt a reorganizáló aktivitást,
6 HowzuwzA. Ujabbak : St lok, B-dők tízes.
sabban fekvő völgyületekben.
mely az .Alianţa" vezetőségében ujabban felülkerekedett. Ennek
Szentlélek:
1.
BoroszlA-tlzcs.
2.
Alszeg-tizes
nyomán szívesen láttuk a vidékiek közül: Dr. Vargha László a
Aa O.t melléke különösen, ahol a hegyekről lejövő
.Takarékosság" hitelszövetkezet — Nagyvárad; és Dr. Harcsák
p itakok belé szakadtak, annvira mocsaras vo.t, bogy 3. Fltód.
Géza, a szatmári .Concordia* hitelszövetkezet delegáltjainak beCsomortánban: 1. Alszeg. 2 FelBzeg
megköseliteni sem lehetett. Igy pld. Madaras első teleisát.
Madéfalva: 1. V «rgasaeg. 2. Patakelve. 3. Alszeg. választErdély
pei fennt voltak a „Fejedelem kertjénél". Ahol most
iparostársadalma nevében azonban egy módosilú
a fa'u van ott fila- és egerfáB vad vizez u. n. üveres 4 Középtízes.
javaslattal jövök. Nem akar ez oktatás lenni az .Alianţa* fele,
terület volt, hová csak baláaanl és madarászni jártak.
Dánfalva: 1. Tosára. 2 Kdzlptlz. 3 Város. 4 csak az ügy érdekében való tiszteletteljes hozzászólás!
Az .Alianţa" vezetősége nagy mertékben mozdítaná elő az
Innen van a falu neve is. Szenttamás helye szintén 0 tfalva.
.ipari termelő" szövetkezetek létesítését, ha vezérkarába erhó vizes, mocsaras terület volt. Az eleó telepek a még
Karcifilván: 1. F-iluzeg. 2. A'szer. 8 Tószeg. 4. délyi
vezető iparosainkat, mint képzelt, tapasztalt, óvatos és mégis
fennálló u. n. .Csonka templom* körül voltak. A leg- Ábrámfa va (a két utóbbit a tatárok 1694 ben elpusz- előrelátó polgártársainkat beválasztaná. Ki ne látná szívesen a
több cjlkl falu határában a hegyoldalakban és a fennt- tították )
a vezérlő bizottságban Reinhart Gyulának: az aradi iparosok
hitelszövetkezete elnökének; Szabó Béninek, oépszertl-agilis képfekvó völgyekben a korábbi ott lakáB nyomai máig Is
Jenőfalván: 1. KöveBucca. 2, Árokköze. 8. Hegv- viselőnek:
a Brassói Általános Gazdasági Szövetkezel szervezőláthatók.
melléke.
' alapító elnökének;
Csiszár Lajosnak, e nagy koncepciójú tervező
Szenttamáson: 1 Alszeg 2 Felszeg. 8 Közép tízes. műépítésznek, a marosvásárhelyi építőiparosok szövetkezete alaAa egyes nemzetségek családjai a ssámukra kijepító
elnökének
—
a
bennlételétl?
Ssentdomokoson: 1 Szedloka. 2 G radoaal|a. 8.
lölt területen patakok fejében torkolatokban, a dombok,
A szatmári iparostársadalom is legméltóbban Kovács Gyula
hegyek lábánál védett belyeken, Itt ott klnálkosó SolyomBseg. 4. Rezalja.
által lenne az .Alianţa" vezérkarában képviselve,
szegeletfőldeken nemzetségi csoportokban helyezkedSzenlmlhály: 1 Ajnád 2 Alzzeg. 8 Tő<eszeg, polgártársunk
ki a .Gloria' építőiparosok szövetkezete űgybuzgó alapító-elnöke
tek el, telepedtek le, mely csoportok néhol egymástól (családnév) 4. CitrefalvB, 1694 ben (a tatárok elnusss a szatmári asztalos ipartársulat ügyvezető elnöke is.
r
kisebb-nagyobb, egytől négy-öt kilóméter tá olságra tltották.
A szatmári .Victoria" cipészipari s a most alakuld .Omega"
estek. Ugy lehet elképselnl eseket a csoportokat, szögeGyergyóujfa'u: 1. Alszeg. 2. Kossá (családnév). szabóipari szövetkezetek is feltétlenül egyhangúlag delegálnák a
maguk
részéről Kovács Gyula polgártársunk személyét
leteknek elhelyezkedését, mint ahogyan pl. Mlodsaent 8. Fenyés. 4. Veszbágó. 6. Katrossa. 6 Gál falva, (családHogy az .Alianţa* vezérkarában az uj tagok helyet foglalés Szentlélek községek szegei (tízesei) ma Is fekflss- név). Uj tízes: Felsőmaros.
hassanak; az igazgatóaág tagjainak azámát 16-ről 24-re, a felnek. As egyes csoportok közt erre a távolságra már
QyergydcRomsfalva: 1. Alszeg 2. H o r o k . 8. ügyelő bizottság azámát 5-ről tt-rs kellene felemelni; annyival is
csak a legeltetés savartalan gyakorlása végett Is tzük- Inceloka.
inkább, mivel számítani kell a kiskereskedők képviselőire isi
zég volt, lévén a nép foglalkozása csaknem kizárólag ládnév.) 4. Kakas. 6 KOM*. Ujtelrp: Szászfalu, (csa- T. i. a brassói éa kolozsvári kiskereskedők mintájára a szatmáriak
ia .árubeszerző- éa hitel'-szövetkezetbe akarnak tömörülni 1
állattenyésztés. De valósslntt as Is, hogy nem Is leheGyergyAremetén: 1 A'szeg. 2. Fenekalja. 8. KszeIgy gondolnám el a szövetkezeti eszme radikálisabb tertett találni abban as Időben nagyobb tasefllggá alkal- nyő. 4.
Tulamaros.
jesztési
módját a hiszem, hogy a további nyilvános hozzászólások
mas területeket, melyeken as ősssea családok egy
mind:
az Igen praktikua, társadalmi-gazdasági szervezkeGyergóa fa'nhan: 1. Fültlz. 2 KÖaéptlz. 8. Altls. désnekennek
csoportban elhelyeakedni tudtak volna, mivel ások s
előnyére lógnak szolgálni.
tágasabb területek as Olt folyó mellett, amint már 4 D>rlA. (Délid). 6 Bírzontelep. Ujabbak: Fü'BpttkKedves Iparos-Polgártársaim |
uccája, Ranczokvára, Becsevár, Gálut, A véd-ut (családemlítettem mocsarasak voltak.
nevek) B*ltA ncca.
(Folyt, kív.)
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vétkezésI - Kapaszkodjatok jól egymásba; Dánér Ujos brassói
(újságíróinkat éa laptulajdonoaeinkat pedig
polgártársam Szatmáron léte alkalmival hangsúlyozta, hogy az erről aKisebbségi
helyről arra kérem, hogy egy-egy közérdekű, ily
egymás iránti bizalmatlanságot éa kkalnyeakedést kerüljétek.
magyar népkisebbségi akoiót közöljék le díjmentesen, támoPolgártársaim I
Akik eddig lehorgaaztott fővel és gondterlwaen jártatok az gaseák; — ne váljanak érte azonnal díjfizetést, — mivel
uccán: reménykedjetek, mert végén vagyunk már a sok bajnak- ilynemű vállalkozások nem maradnék szűkmarkúak sikeres
jsjnak: nemsokára egv uj és boldogabb gazdasági fellendülés haj- megalakulásuk ntán pártfogóikkal szembeni!
nala váltja fel tépelődő, álmatlan éjszakátokat I Elé fog bújni a
A .Gyilkostó-Szálloda" felépítését pedig óhajtjuk és
banktőke, viasza áll a bizalom, megindul a vállalkozás; lesz munka,
kenyér, ruha és meleg: a a föld újból Isten kalapja lesz éa nem sürgetjük, — szeretnők mielőbb magunk előtt látni e gaza siralomvOlgyel Csak bizalom, Itítartás, türelem: ez már igy dasági jellegűnek is mondható megmozdulás sikeres valóra
tovább ugy sem tarthat; feltétlenül Javulásnak kell következnieI válását.
MONUS ISTVÁN,
Szolgáljon ez az épUlet a turistáknak éa vendégeknek
Mrv4afaa«kl Uim kSijnuMitS. lelkűk-testűk épülésére ée a Gyergyóimedence lakósságának
anyagi ée erkölcsi megerősödésére ée fellendülésére.
Szatmár, 1933 évi február hó.
MÓNTJS ISTVÁN,
v. bankigazgató.
a dinamit szárítása közben.
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A nagy gasdaságl versenyben ások gyérnek, akik
a terméssetl erőket legjobban tudják maguk Javára
felhasználni B tekintetben Csíkban eddig vajmi kevéa
történt. Osondns fenyveseink Illatát, pompás hegyi
patakaink kristály tlssta vizét, vsdvirágoe erdei legelőink, zamatoi tápanyagokkal telt füveit, jutott-e valakinek eszébe a mezőgazdaság javára értékesíteni
Miért ke'l aa egéss Csik füsserkereekedólnek
Idegenből hosatott sajtokat árulnia, amikor eaeknél
jobbakat, olcsóbbakat nálunk ls Jól elé lehetne állítani.
Hasztalan verjük a mellűnket, hogy igy meg amúgy
tudunk gazdálkodni, a tényállás aa, hogy sajtjainkkal,
túróinkkal a házi szükséglet határain t u nem tudtunk
menni, pedig a péns nálunk ls elférne.
As annyira kesdelleges, primitív módon készített
Csíkszeredában, 1933 évi május hó 4-én a déli óráktejtermékeinkkel a piacokon nem érvényesülhetünk,
ban borzalmas szerencsétlenség történt, a Căpitan Vulovicin
mert az a sajt, as a turó, ami nekünk jól Isiik, kérdés
uccában, a volt Veress Domokos-féle ház udvari lakásának
A cslksseredal róm. kath. egyháaközség mult máBoknak 1B ugy tetszik-e? Néssünk csak egy kicsit
két szobájában.
vasárnap, április hó 80 án délután tartotta évi rendes
Itt lakott Levendi Constantin egyik kőbányának alkal- kösgyülését, melynek főtárgya volt az 1988 évi költ- a legközelebbi ssomssédBágba Barótra. AB ott liptói
mazottja feleségével együtt, Déli 12 óra után hatalmas ségvetés és as esedékes tisztújítás megejtése. Tóth módra késsltett túrót, as orsság összes városaiban
rubbanásra lettek figyelmesek a szomszédok, mely után a Kálmán esperes-plebános, a gyűlés elnöke, bevezető őrömmel vásárolják, Ilyen túrót könnyen Csíkban ls
lakásból velőtrázó sikoltozás hallatszott. Betörték az ajtót szavaiban rámutatott arra, bogy bár az egyházközség készíthetnének, mert csak egy kevés lgasl hozzáértés
és négy borzalmasan összeégett ember roncsait hurcolták ki pénzügyeiben a legszélsőbb takarékosság érvényesült, szükséges, bácsalnk tudásán kívül.
az udvarba. Csakhamar megállapították, hogy Levendi Cons- mégis tetemes defllelt mutatkozik a költségvetésben,
Jól készíthető volna a tótok köst elterjedt „paretantin, a teleságe, valamint Popesco CosteBti a Curentul o. mert afizetési készség ellanyhuláaa következtében aa nylca" és .ostyepka* nevű sajtok, amelyeket as egyújság csiki tudósítójának telesége és 3 éves kis leánykája évek Borán át a hátrálék magas ÖBBsegre emelkedett. szerű tót juhászok készítenek havasi kalibáikban.
a súlyosan összeégett sebesültek, a szerencsétlenség áldo- Kéri a tagokat kötulesettaégelk buzgóbb éa fokozotAs ostyepka egy duvasska alakú éa nagyságú
zatai. A rettenetesen összeroncsolt embereket azonnal kór- tabb teljesítésére, hogy BZ egyház ÓB Iskola munkásaikemény sajt féleség, ami könnyű kezelhetősége ÓB
házba szállították, ahol kihallgatásuk után sikerült rövide- valóban minimális javsdalmukat a maga idejében meg- paholhatása miatt a nyári fürdővendégek részére Igen
sen rekonstruálni a történteket — Levendi Constantin, el- kaphassák.
alkalmas volna.
mondta, hogy még 11)29 évben 3 láda, összesen 60 klgr.
A megye vesetősége mintegy ötven évvel ezelőtt
Azután közölte, bogy a vallás- éa közoktatásügyi
dinamitot adott át a helybeli katonaságnak megőrzés végett. miniszter
jó Irányban indult volt meg, amikor a cslksseredal
a
róm.
kath.
elemi
Iskolának
megadta
a
végA dinamitot kőrobbantásra szerezte be. Hónapokkal ezelőtt leges nyilvánossági jogot és működési engedélyt, me- gazdasági felső népiskolával kapcsolatban tejgazdasági
a U0 klgr. dinamitot kivette a katonai raktárból és azóta lyért annyian aggódtak és fáradoatak. A közgyüléB üzemet Indított volt meg, még pedig igen jó helyen,
lakásában tartotta. Miután most nagy nyomorúságban élt, örömét és megnyugvását Albert VHmos főgimnáziumi a város BBlvében, ahol a lakósság minden nagyobb
a dinamitot eladta a bükkszádi kőbányának. A dinamit ned- tanár, eg;ház*anácsos tolmácsolta, aki felszólalásában fáradság nélkül megnéshetett mindent. Sajnos, as üsem
ves volt és hogy biztosabban átvegyék, elszállítás előtt meg- kifejtette a hitvallásos iskolának ÓB a templomnak, nem tudott proFperálnl, mert akkor még Csíknak
akarták szárítani.
kivált e msgbomlott Időkben, fennmaradásunk, bo'do- vasútja nem volt ÓB as értékesítés lekűsdbetlen akaA szerencsétlenség napján felbontották mind a három gulásunk ÓB nemaetl létünk szempontjából való rend- dályokba ütközött. Ma mások a vissonyok. Ha nagy
láda dinamitot és puskaport 8 azt feleségével együtt serpe- kívüli jelentőségét s ennélfogva azok — bármilyen körü'teklntéssel, lgasl hozzáértéssel, sslvós kitartással
nyőkben és lábosokban a kályhán szárítani, kevergetni kezd- áldosst árán IB — szükséges fentartásának, gondozá- és komoly munkával Indítanának meg egy tejüzemet,
ték. Levendi telesége eközben azon aggodalmának adott ki- sának mesBseklható fontosságát. Felszólaló javaslatára erősen hiszem, hogy az eredményesen működhetne.
fejezést, hogy nem robbanhat-e fel a dinamit. Férje meg- a kösgyülés egyhangúlag kimondotta, bogy Iskolája
Azonban nem tudom eléggé hangi ulyoznl, bogy
nyugtatta, hogy az csak gyújtásra robban. Tovább folyt az fentartásáhos tántoríthatatlanul ragaszkodik és mind papiros, elméleti szakértőkkel, ssalmaláogsserU felistenkisértő munka a kis udvari lakásban, amikor éppen azoknak, akik a nyilvánossági jog elnyerésében közre- buzdulással, korteslvü választásokkal tartós eredményt
látogatóba érkezett Popescu Constesti felesége a kis leáuyá- működtek, mint a mullb«n. Dr. OyárfáB Elemér, Dr. nemcsak hogy num tudnak elérni, hanem a jónak
val. Alig léptek be a lakásba rövidesen ntána lángot vetett Pál Oábor, Dr. Wlller József, Dr. Sulyok István kép- ígérkező Intézményt kompromitálják, aminek boBSSu
az egyik serpenyő dinamit, utána a többi is irtózatos égési viselők, a Kegyelmes Püspök ur, Dr. Bitay Árpád — kl Időkre kiterjedő bizalmatlanság less a következménye
sebeket okozott a kis szobában tartózkodó valamennyi em- legutóbb ls ellárt ebben aa ügyben — ezen alkalom- a gazdák résaérőL
liereu. Costesti kis leánykája a kórházba szállítás után egy hói a leghálásabb kössönetót nyilvánítja. A felszólaló
Egy jól megszervezett tejSB'Jvetkezet kitűnő eredúrára kiszenvedett és estérs borzalmas kínok között meg- közérdekű, megszívlelésre méltó, városnak éa falunak ményeket mutathatna fel. Tájékozásul közlöm, hogy a
egyaránt
szóló
gondolatalt
lapunk
máa
helyéa
egéss
halt az édesanyja is. Levendi feleségének életben maradáháború előtt a székelyföldi mlnissteri kirendeltség, a
kihúz semmi remény nincs. Súlyosan összeégett Levendi is, terjedelemben közöljük.
fogyasztási ÓB értékesítési szövetkezetek mellett a
aki azonban valószínű gyógyítható.
A távollető Dóczy János gondnok helyett Holió tejszövetkezetek Baervezését is programjába vette volt
A borzalmas robbanás áldozatai iránt városszerte nagy Oábor és Szopos Gáspár terjesztették elő az 1933 évi Különösen Maros-Tordábsn többet alakítottak, amelyek
költségvetést és a számadásokat. A közgyűlés a költ- egyrésse 2—8 évi kínlódás után megssünt Azonban
részvét van.
ségvetést elfogadta; aa 1931 és 1982 évi számadások ugy emlékesem a nagyernvel hatrJmaa Daemmé fejlőbizottságot küldött ki. A költségvetés dött, ami as alapításkor már elért* sejthető volt, mert
Gyilkostó Szálloda Részvénytársaság helyett felülvizsgálására
összege 281986 lej. Aa 1982 évi elszámolásban na- a község akkori papja Szabó György egy messae előre
gyobb teherként jelenti esik a plébánia épület befeje- látó, népéért önaetlenül fáradozni tudó, gaadaaágl
SZÖVETKEZET.
•léséből
fenmaradt 119000 lej adÓBBág, aa egybási és érzékkel megáldott ember — állott aa élére s a ml
Az erdélyi sport világban, de különösen a turisztikával Iskolai ssemélyset flsetési hátráléka 76495 lel a a BBabad Ideje volt, azt mind a szövetkezetre áldozta,
toglalkozó közönség előtt rendkívül kellemes volt az a hír, gondnoktól Bsemélylfizetésekre előlegezett 36 298 lej különösen kezdetben, amikor nemcsak erkölcsi irányn
liogy egy tőkecsoport bérces Erdélyünk egyik legszebb ée AdÓBBág és hátrálék egyaránt el fog tűnni, ha a kése- tanácsokra volt szűkség, banem komoly Idegölő, fáradigen regényes helyén: a Gyergyószentnűklóstól 20—24 delmes kepeflsetók becsületbeli kötelességüknek tartják ságos munkára, anélkül, hogy neki ebből caak egy
kilométernyire fekvő „Gyilkostó" partján szállodát óhajt minél előbb rendesnl tartosásalkat
fillér hassna Is lett volna. Sót a sajátjából áldoaott,
felépíttetni.
csak as Ugy menjen és annak ldejéa Igen jól ls ment.
A
tlsstojltás
során
as
ellensék
némi
vihart
táEz a szálloda kényelmes otthona, pihenője lenne akár
masstott,
melynek
bisonyára
meglesz
a
mozgató,
eleA Bánátban Is 85 évvel eselótt egy év alatt több
nyáron, akár télen az odaözönlő, természetet és sportot kedvenítő hatása, ámbár nem mulaazthatjuk el annak mint 40 tejszövetkezet alakult, esekből ls Időközben
velő közönségnek.
hangsnlyoaását,
hogy
közgyűlési
tárgyalásokon
szükIgen sok megszűnt, de amelyek jól voltak megalapoava
Igen üdvösnek találom ezt az eszmét és eonek életremegórlsol a bölcs mérsékletet és higgadtságot ma le ssépen működnek, például a németasentmiklóel.
liivását minden elgondolható anyagi erővel és nemes erkölcsi séges
Végűi
ls
sikerűit
egy
névsorban
megállapodni,
melyakarással feltétlenül támogatni kell.
A gazdák a tej szövetkezetek alakításánál ne gonben as ellensék tagjai közül ls többen helyet foglalOlvasóim ne haragudjanak, ha az érem nem azon olda- nak. Igy legalább módjakban less nemcsak kritikát doljanak arra, hogy tejüket most drágábban értékealtlát vizsgálom, hogy a Gyilkostóhoz való utazás, kirándulás gyakorolni, banem hassoos, tevékeny, alkotó muakát hetik. Bz nem Igen követkealk be. A tejaaövetkeaetekmily gyönyörű, — a fenségesael határoa ímpreaaziókat éb- la kifejteni. A kÖBgyülés sajnálta, hogy Biró Jóssef nek as a nagy és megbecsülhetetlen előoyük, hogy a
reszt a turistákban. Hogy az ott eltöltött napok felejthe- megválasztott tanácsos lemondott, mert aa Iparosság gasda, bármennyi teje ls legyen, ast mindenkor blatetlenek lesznek a vidék látogatói előtt.
érdekelt a tanácsban nem látta kellőképpen képviselve, tosan értékesítheti, ha mindijárt olcsóbban ls, mint aat
Ne nehezteljenek, ha a mai sivár megélhetési világban padig a tanács összetétele felöleli — ha nem ls baj- alkalmilag a napi piacon tehetné.
az esztétikai érzéseket, ezek felkeltését osak atolsórangu ssélnyl pontossággal — társadalmunk minden rétegét.
A tejssövetkesetek a tejet, mint Uyent nem mintényezőnek tekintem a gazdaságilag teljesen tönkrement AB egyhástaoácsnek, bárkikből ls álljon — nem lehet denkor tudják eladói, hanem kénytelenek vajjá feldől.Székelyföld" és különösen a nyomorgó: csiki—gyergyói feladata, hogy érdekeket képviseljen. Neki csak egy gosnl. Tudvalevőleg a tej egy-két napon tul nem tartvidék élet-halál harcát vivó lakósságának materiali» létérde- érdeket lehet éa kell képviselnie; és ea: az egyhés ható, mig a vaj aokálg el áll ée a távolabbi vidékekre
keivel szemben. Ránk nézve különösen fontos lenne termé- és aa Iskola érdeke, amelynek aa ó szemében minde- la elssállltbató. Egy kiló vaj előállltáaáhoa átlagosan
szeti kincseinknek feltárása, ismertetése, — mert az illető nek mott kell állania. B végből fontos teendője as 25 Uter tej aBÜkséges, ennek ára a te) literjét 4 lejjel
helyen az idegenlorgalom mégis végeredményben kereseti erţhâal adó méltányos megállapítása s annak minden ssámltva 100 lej, már pedig egy kiló vajért ma 100 lejt
lurráshoz, lehetőséghez juttatná az ottani lakósságnak ha- elfogadható esskössel való pontos bessedése. — Ugy nom adnak, mig kési eladásnál kicsinyben a te] 11teije
értesültünk egyébként, hogy mindenkit meghívnak 4 lejjel most ls eladható. Ezért nincsen tejszővetkeset,
csak egy kevés részét is.
Ebbfil aa öuző, népünk sorsa, fennmaradásának jövője rendes adótárgyaláara s e megbeaséléseken ssé less a tagjaitól bevett tejet elsősorban mint nyers tejet
iránti szemszögből kell tehát anyagiasén elbírálni minden bisonyára lessállitásrél ott, abol az méltányos, de ssé Igyeksslk eladni, mert Igyflaetődlk kl legjobban, de
ilyen megmozdulást — Mindent, — de mindent; tudáann- less — a vagyon és Jövedelem arányában — emelés- ha nyers tejre nincs elég vevő, akkor kénytelen vajjá
kat, vagyonunkat, fáradozásunkat népünkért, — ennek meg- ről la ott, ahol as méltó és Igaseágos; mert a múlt- feldolgosnl, amikor termésaetesen a tej literjéért kevemaradásáért éa egy jobb gazdasági viszonyok közé való ban aa adó maximuma Igen alacaonyan volt megálla- sebbet tud flsetni.
pítva ugy, hogy mlg a ssászok tehető s tagjai egyházi
átmentéséért kell mozgósítanak.
es nem nagy baj, nagyobb baj aa, amikor n
és Iskolai adóban tű- éa ssásesreket fizettek, addig gasdaDe
sehogyan sem tudja értékesíteni a tejet, ilyenEmberek, vssérek éa közkatonák, — osiszoljátok, — nálunk a legmódnsabbak ls legfeljebb 2600 lejt
kor a tejjaövetkeset egy áldás, mert bármennyi tejet
lányesitsétek ki berozsdásodó lelki fegyvereiteket, páncélzatokat, — ne csüggedjetek, — dereng már a népek felett
A közgyűlés Dócsy János gondnokot, aki tla éven tagjaitól átveas, annak árát minden hónap végén ela megértés hajnala a bízzatok abban, bogy a gazdasági át busgó, fáradhatatlan munkássággal viselte a gond- •sámoláa után pontosan tagjainak kiflaeti, Igy, akinek
javulás felé haladnnk: — de aaért mégis félre a kioainy- noki tlsstet — maradandó érdemeket saeresvén főkép két Jó fejős tehene van, minden hónapban könnyen
hitiiekkel: — fel az erkölosieken nyugvó védőgátakra 11 a plébánia építése kBrfll és szorult helyaetben tetemes hossá jut 1000-1500 lejhes, ami a mai (ténatelea
Egy szebb jövő reményében tartaatok öaaze éa dolgozzatok előlegek nyujtáaa által — egyhangúlag főgondnoki világban egy gazdának oly segítség, amit sokat maklneveséere ajánlotta a püspöki főhatóságnak. As uj gyarázni nam ssükség.
egymásért I
A Gyilkostó-Szálloda lelépitéaét tehát, — mely a gondnok Cslbl Károly lett: egyhástanácsosok pedig:
A tajssSvetkesetl tagok kötelezik magukat arra,
.üyergyóifensik*, — a ^Gyergyómedenoe" hét kőaaégjének id. Jakab Feresc, Holló Oábor, Dr. P.tner Árpád, hogy aa öeszea fölösleges tejüket csak a saövetkaaetAlbert
Vilmos,
Domokos
Sándor,
Láaaló
Ignác,
Dr.
emelni togja az idegenforgalom által: a jövedelmét, —
neí adják el, bárminő árat ssámlt aa (51, mart a aatörömmel üdvözöljük. — Asoaban e vállalkozás nem rész- Daradics Fillx, Htjaód L. Ferenc, Gispár Gábor, HanoS vetkeset esak Igy blatoslthatja létét Nincs tehát egy
vénytársasági, hanem aaövetkezetí alapon kellene keademé- Antal, Hajdú Aron, Koncsag Károly, Pál Ignác, Brőas asövetkesetl tagnak megengedve, nmlkor.n piaoen
nyeani, mart igy eleve biztosítva lenne sokféle kedvezmény Béla, Ssopos Gáspár; péttagok: Bakoal Károly, Pal- Jobban v a n l k odaadja. Vlsaent salát s s U n é g l a t é n
M l M t w asővetkaaeU«rvtaytetataébeaavállalatJavén. •hÍM JiMt, Karkawy Jánot, Trohán AntaL
iMgtt tort ilwna, tmmmfl M M f t f c a • á l l l l i m H t j

Borzalmas szerencsétlenség

Egyházközségi közgyűlés.
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TanáoB és utasítás
— Rokkantak ÓB hadiözvegyek, ismételten
híreket
közölnek
velünk,
hogy
n
háborús
rokkantakat
VIBB, amsnnyl fölöslege van B BB BO baj, ba néha semmit sem VIBI, például ha Bsáraaon áll a tehene. Ta- éB özvegyeket k'járók kí.reslk fel. ígérik, hogy nyugpasatalat aaerlnt a tejszövetkezet nagyon öBBtönaóleg dijaikhoa segítik éslkijárjék a felemelt nyugdijakat. —
és mindazok részére,
bat a több éa jobb fejőa tehén tartására. A Bsövet- Figyelmeztetjük ezzt.l kapcsolatosan vármegyénk érde- kik gyomruk teljes megerősödését kíkeset paetörizalt tejből készíti a fluom tea-vajat, tehát keltjeit a következőkre: A legénységi rokkantak nyugteljesen egészséges, pompás lstt s a roBsa írós, avas- díj egységesítésének törvényét még 1932 évi október vánják és jó étvágyhoz akarnak jutni.
Fxoí.
T>T. F á t o r g - y o m o x t o é j a
izU vajakat a piacról klBsorltja. A vissza maradó iró bó 10 én megszavazták és kihirdették. Eztn törvény
szövege Bzrrlnt a legényt égi rokkantak njugdtját 1933 azonnal
megszüntet gyomorrontást, vagy hfiléeből származó
ÓB lefölözött tej Igen jó takarmány a malacoknak, de január
bó
1.
és
1936
december
hó
31
közötti
időben
nomorfáidalmakat
tea rövid hasanálata a rossz gyoa Bsegíny nép saját céljaira is Bsivesen szokta venni, rendezik. — A rokkant tisztek As özvegyek nyugdíj- mor okozta C H B O NEzen
I K Ü S U N D O BT és msszulléiet
mert olc&ó.
Egy csészénél 15 gramm tea ke'L Naponkénti
1933 április hó 13 án szavazták meg. megszűr tetl.
1 - 2 osásza. A hosaau élet alapja as egáeaeóges
Egyszóval a tej kultnsz hassnot jelent szegény- egységesítését
Mai napig a törvényt még nrm hirdették kl. — A kor- használat
gyomor,
tartson
egy Ilyen egyszerű gyomorkurát és egésznek, gazdagnak, nrnak, gazdának, Illó tehát, hogy e mány ezekre a felemelt nyugdijakra nem gondoBkodolt
ségéé lesz
kérdéssel komolyan foglalkozzunk mindnyájan.
költségvetési fedezetről. — Tubát semmifele kijáró
Szike Mihály.
Prof.
Dr.
Páter
gyomorteája
egyelőre nem segíthet senkin. Felesleges költséget
m'gyeszékhelyek legtöbb gyógyszertárában éa drogériájáokozni és rosszhiszemű embereket megbízni az Ugy aban
azonnal kapható, ahol nem lenne ott a gyógytaeréil —
kijárásával. Varnl kell nyugodtan egyelőre amíg sike- kifejezett
kívánságra — néhány napon belül beeaeral. Ulnden
rül megértetol a kormánnyal, hogy rendoanle kell a eredeti csomagon a feltaláló törvényileg védett fényképe és
aláírása
látható
Levelezőlap utján a tea „CBillag" gyógyszervilágháború
áldozatainak
ügyét..
Ugy
létszik
ae
Ugy
— A májusi orsaagoa vásárokat Csíkszere5. szám alatti lerakattól rendelhető
dában a következő napokon tartják meg: május 23 24-25- jó uton halad éa az erdélyi rokkantak azzal 1b nagyot tár, Braşov, Hosszn-nooa
Standard
Drogéria, Bukor'şti I
én az állatvásárok, május hó 26-án a kirakóvásár napja. haladtak a célhoz, hogy kiverekedték az egységesítés
K'pható minden gyógyszertárban és drogériában.
6
ről szóló törvényt. Egyelőre piplr eredmény minden.
— Grigoresou mérnököt egy évi börtönre R'méljük, hogy pénz is lepz majd belől». Ezm kilátáÍtélték. Olvasóink előtt Ismeretes, hogy Grigoreecu sok mozdították meg jóelőre a Hjárók cordált, akik
mérnök volt csíkszeredai lakós, lapszerkesztő, a csiki most előlegeket szednek a kétségbeesett rokkantaktól.
O l c s ó n y a r a l éta a
kisiparosság képviseletében a régi királyság területén — Ujjólagfigyelmeztetjük a rokkantakat ne Üljenek
több visszaélést követett el. Emiatt as argesl törvény- fel kijáróknak. Várjunk türMcirm<-l és minden esetben
GYÓGYszék most Grlgoreícu mérnököt egy évi börtönre Ítélte. forduljanak tanácsért lnpunk s/erkesiitőségeber, abol
— Öngyilkosságok. Zakariás Istvánná szili. szunsen tájékoztatjuk a roklantilgy m'cdtn mozzanaFÜRDŐBEN!
Zakariás Krztike folyó ev májú* bó 1 én CnlkBz<.prizen táról.
fóbeiótte magát. Afi ital asszony tragikus halála var— Taubar Hanyl a gráosl rádióban folyó év májas
megyeszerte mély megdöbbenést váltott ki. — Reuta hó 10-én énekeli.l fog A odkiseredal szttletéstl énekeBnó a
Zienl vármegyei tisztviselőnő, április hó 30 án eldobta gráot operaház tigja, rádió szereplését a rádió hallgató közönBiztos gyógyulás mindenféle reumatlkas bánta'mak ellen!
magától az életet. Édesanyja halálB miatti kétségbe- ség figyelmébe ajánljak.
— Hirek a vármegyéből. A vá-megyal fegyelmi bízott
esésében lett öngyilkos, a Fogaraa megyei Bzülel házánál.
Olcsóbb, jobb, kényelmesebb, mint bárhol.
ság Nádasdi Béla ínfnasági jegyzőt 15 napra felfüg«e«zt»"e
— A római aarándoklatra Csikvármtgyétó Ez..n Idő alatt állásá'. Ki In'.y ca'kszentgyorgyl jegyző helyetElsőrendű
penzió: szoba, fürdés és
12-on utaztak el. A zarándok-csapat május hó 2-ún tesíti. — Székely Imre gyergyóaltalvl gazda istillójá' ól 3 juelhajtottak A vizsgálat megállapította, hogy a juhokat
nagyszerű étkezés (diótikua in)
indult el Nagyváradról 320 emberrel, amelyhez meg hot
Tofán István lopta el. — Simon Lajos gyurgyóaif*lvl gazdáMájus hónapban naponként
100 Lel
csatlakoztak kéeőbb a Magyarországiak.
tól egy t henet loptak el. A v zsgáUt szoilot a tehenei három
J'inlua hónapban naponként
180 Lei
— A Takó-csalad gyasaa. Takó Károly a hón^p óta eháltan élö ftfUsé^e hajtotta el azzal az IndokolásJullu", eugusTtus hónapokban . . 220 Lel
hogy azt ő hozouiáuyba kapta — O ál Qyörgy 34 évea és
régi Csíkszeredának egyik tekintélyes szabóiparosa ml,
József 37 éves nügyon sz-géuysoraa legények évek óta
Gyermskek nyaralását ieljea fels'ősséggel vállaljuk.
volt, aki Bradbóoa költözködött innen, Igtn ez. p csa- Oil
verekedtek egy darabka föld feleit. A mnlt héti n leszámolás a
ládjának minden gyermeke tehetséges, kitartó munká- került a dőlt g A két testvér összeverekedett s Qyörgy a
Román, német, francia felügyelettel, na£7SZer& ellátással
val dolgozott ugy, hogy három fii orvos lett, 1 kéretik. teBtvé báty át feiszévi 1 ha álcsan mrgsebeaite'te. Oál Qyörgy
a csikszererai kórházban mo^halt. — Az a'oalkt községekből
érettBégivel keresk. palyára lépett. — Mo&t ksp,u < h je?ent;k,
*z egerek recten"tes módon elszaparodtak. Küszomorú hirt, hogy egjik fi* Takó Ernő tragHub hir- lönösen hogy
í-zantslmon és határában kezd lOrelmetlen lenni az
Különféle Bzórakozások a verdegek részére:
telenséggel meghalt Focsanlban, mig egjik orvos fia eg0<- veszedelem. — Cslkszentgyörgy községb'.n nagyon sok
helyen házkata ás", tartoltak. A hatóságok röpiratok, lázító
Dr. Takó Jenő élet-halál között van.
Tennisz - Strand fűi dő — Elsőrendű
mennylBég ls ngy van meghatárosva, akkor éa annyit
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KÜLÖNFÉLÉK.

FÉLIX

napi penzió = 100 L.

tartalma nyomtatványokat knreBtnk. arnelyekk'1 májns l-én

— Direcţiunea Soo. V&nltorllor din Merourea Cluo Igon sok köziégot elárasztottak — A ceik-zert'.'al közkórház-

face conosoat membrilor Soo. armatoarele: I. Se ipreşte
vánátoarea c&prloarelor ((api) tot lo teritorl'le oprite ţi anai
treoat, şl annme : a) Teritoriile dela dramul ötre condaoe la
ArmAşenl apre nord, pánft la Bălan, dela in che Bpre apás
(Uisentea, Úlobctenl, Panlenl, Lelloenl, Şoimeni, Uclniţa, Nicolesti, Sánmihal şl Arm&ţenlfcto.) b) Teritoriile atiá oare tutre
şoeeana naţionala ca-e oondnoe spre Braţov şl In re şoseaua
oare oondnoe spre Tft ga-Hioueao prin mantele „Nyerges".
2. Ca oonB'derare la eitaiţla tinano'arâ oritlot, f n caresetlift
Soolet.tea, pentrn m&rlrea venitului stabileşte arinátoareie:
Toţi oaspeţi, oarl vor laa pai te la váuátcare on a ma pe teritoriile Soo , vor plltl antlolpatlv nrmStoarile taxe, pont:a
oarl Bont responzabll membrii oarl I ua Invitat: a) Fentru
lepnrl şl vulpi vor plaţi o taz& da 100 Lel. h) Pentrn ţapi şi
oocoşl 300 Lel. o) Pentrn m ş:reţi şi a ş 500 Lei. d) Pentru
oorbi: pentiu partlolpare la v&náioare 1000 Lei. :ar In oaz
daoB lmpiişat serbai, complecteaz& sama aoeaBta p&n& la
oonourenţa taxei anaale de membra.

ban leksz k Kab Sándor mankái, aki máj s hó 4 én a bükk
szádi kőLáuyában Bulyus séiülést szenvedett.

— Hirdetmény. A aslkszereJ-.i bevétolező és k liio'â
pénzügylgnzgatóság tudomására hozza az adózó közöüBi'-gcek,
hogy a leli'bbezéBl bizottság haláruz tu ellen az egy nes
adók egyuéges téséről szóló törvény 84 olkkelya értcluébin
ngy az kdózók, mlut az adóügyi péuzügy,grzgatóság a végzés
klhlrdotésétől számított 2(1 Kzrbtd nvpon belül ("llolyaiaodváuyt jelenth t be (reonrzasl.) A faifolyaiondványukat az adO'
ügyi pénsllgylgazgalósághoz, Mf&ata-tíheo-ghe kall beterieszt n^. A ÍL-IIO yamo lványok ln lokolá*a Írásban a tárgyalásra
kitűzött elBÓ napig ngyun odaadandók be, a később előterj sztett Indokolások nem vétetnek ügyelőmbe. Az aióügyl pénz
ügylgazgalóság a fclfolyainodvinyokst r z összes vonatkozó
iratokkal együtt Illetékességük pz rint a Törvényszékhez Illetőleg a Tául.ihoz terjeszti fel Ítélet hozatalvégett. A felíolyamodók neui kapnak idézést a lárgya'ásra. Érdeklődőknek hivatalos órák alatt 12—13-'g fülviJágos tásokkal szoJgálhatnnk.
— A osiksseredel vadásatáraaaág Igazgatósága az
Dr. Q. Qyörgy, pénzügy gazgató.
alábblakat közli a társaság tagjaival; 1. Az őzbakk vadászata
megtlltatlk agyanaaokon a teraleteken, mint tavaly és pedig :
a) A Menaság leié vezető attól észikra Halánbáuyá g, a vízPrimăria comunei Sândominic.
választótól nyngatra (Mindszent, Csobotíalva, Pilláivá. Szentlélek, Csomortán, Delne Szentiniklós. Szentmlhály stb). b) A No. 230-1933.
Brassó íelé és a Ny-rgeson át Kézdlvásárhely leié vezető
országút között fekvő te ületen. 2. A vadásztársaság mostoha
pénzügyi helyzetére való tekintettel, a jöveielem tokozása
oéljibol a következőket rendeli el: Minién vendég, aki a
Se aducc la cutioştin|ă generală, că In ziua de 15
vaaásztársaság területén fegyverrel vesz részt a vadászaton, Maiu 1933 la orele 11 a. m., se va ţinea in localul
az alábbi dijakat köteles előre lefizetni, amelyekért a venrié
git hívó tag felelős: a) Nyáléit és lókáért 100 lelt. b) Őt- Primăriei Sândominic, o nouă licila|le publică cu oferte
bakkéit és iajdkakasért 300 lelt. o) Vaddisznóért és medvéért inchise pcnlru vânzarea cantităţii de 12374 arbori de
SOO lelt d) Szarvasért: a vadászaton való részvéte ért 1000 leit, esenţă molid cu un volum bruttó de 5615 mc. 5140
abban az eaetben pedig ha meglövi a szarvast, ezt az össze- dmc. din pădurea Isvorul Oltului (Feherinczö) proprieget klegésztl az évt tagsági dlj öasztgé e.
tatea comunei politice Sândominic.

Publicaţiune.

Jazz-zene. — Minden este táno.
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ZSÖGÖDFÜRDÖN
mindennap

KÁDAS M ELEGFÜ RDÖ
áll a m. t. közöcség rendelkezés-re.

Rendszeres

kocsijárat

m^lyr? elójegyzéneket a

Kalfás József dohányárudájában
lt h-1 eszközölni.

X Közönség figyelmébe I X
28 évig voltam a csíkszeredai
.GANZ u -vlilamo8Bági cég

FŐSZERELŐJE,

fcú és buzgó szolgálataimért leépí— Majalls. A Kolping Legényegylet által e.hó
tettek s most Cdkezeredában
Condiţiunile se pot vedea la Inspcctoralului SilUÍOIBÓ vaaárurpjan kitűzött majálisra az eiőkt-SKÜlctek vic Sighişoara, Ocolul Silvic Gheorgheni şi la Primăria
[1
lazaa iramban folynak. Hogy az bgylet a majális jőve comunei Sândominic.
1
deltn-sból várom* fúvós senekarának megvaló*ltáBára
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Valoarea eslimată Lei 202.158.
a hangsaereket beszerezhesse, a kívánatos anyugt sikeElvállalok
minden
e
szakmába
vágó
Garanţia
provizorie
Lei
20
500
rek elerésében minden lehetőt elkövetni Iparkodik. U<y
elektromos munkakat, u. m.:
Supraoferte nu se primesc.
hiliju .-,hogy Ujaink o yan ötletességekkel állanak elő,
amelyekkel gyermekek, ifjak és felnőttek szórakozásait
Sândominic, la 1 Maiu 1933
egyar jnt felejthetetlenné szándékoznak tenni. A majáPrimar:
Notar:
lis Ziögöd fürdő egyidejű megnyitásával lesz kapcsolatos
ojongöket, erőátviteli aaereleKEDVES.
PLATOŞ.
saket
a logjutány osabb árak melleit.
— A osikmegyei főispánság pályázatot hirAz általam végeztetett munkálatodet megüresedett ellasokra. Csikvármegye főiskért szavatosságot vállalok.
ROMÂNIA.
pánja pályázatot hirdet: 1 irodai alfónöki állásra a
Szívós pártfogást kér:
gyergyosaentmlkiósl főbzolg»bíróságnál, 1 irodai elfőCamera de Agricultură a Jud. Ciuc.
nék a központi számvevőségnél, 1 írnoki állAsra, 1 Nr. 658-1933.
Paulovits Antal villanyszerelő,
számvevői allásra a közegészségügyi hivatalnál és 1
Mercurea-Ciuc, la 1 Maiu 1933.
betegápoló nővéri áliáara a közegészségügynél. A fanntl
Gimnázium aooa 109. saám.
álláson elnyerése Iránti kérvények szabálytzerllen fe'5—18
aaerelve folyó év május hó 15 lg nyújtandók be a cslkvármegyel prefekturáboz. Hiányos és határidőn klvUl
Camera de Agricultură a Judeţului Ciuc publică
beadott pályázatokat nem veszik flgyslrmbe.
concurs pentru ocuparea postului de secretar.
Doritorii de ocupa acest posl, să şi înainteze E l a d Á
— A helybeli Sportegyesület évi kösgyüu 10 hold kőzhelybeli Illetmény
(legeltetés es talzási joggal).
lését folyó év májuB ho 7 én dílolótt 11 éralor tartja cererile împreună cu actele cerute de ari. 7 din Sta1-2
Oim lapunk nyomdája.
meg a tlsztlkaszlnó helyiségeiben, amelyre az egyesü- tutul Funcţionarilor Publici şi Îndeplinind condiţiunile
let tagjait, valamint mlndtn spirtbará'Ot tisztelettel stabilite de art. 50 din legea pentru Organizarea Camemeghív. Targyaoiosat: elnöki nngnyitó, titkári éB pénz- relor de Agricultură şi art. 98 din Regulamentul acestárnoki jelentés, az 1939 évi költségvetés elóterjesatáse, tei legi.
Bgy alig hassnált . ömidt & H&bermann Siihl'
választások, Indítványok.
Cererile însoţite de actele necesare, se vor înainta
gyártmányú kakas nélküli 16/16/9 3—74
— Halálozások. Demes Ákos ISI ibl,tokos, 47 évea ko- pc adresa Camerei de Agricultură în Mercurea-Ciuc
otliberü Drlllng vadászfegyver
cel mai târziu până la 20 Maiu 1933.
rában, májas hó 1-én meghalt, CalkeaenMarén.
Játányos
áron eladó. Felrilagosiíást
— BarÜs látván hldl földbrtokoe má|oa hó 3-án, 73 Preşedinte:
p. Secretar:
a
Vakár
Oilet
ad
s-s
évea korában elhunyt, OaUaaeatklrályoo.
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