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Hzerlnt a törvény rendelkezései kiterjednek mindazon
A közbirtokossági pénzalapokat, ha azok nem
A gyűlölet hangulata.
vagyonközösségekre és kösbirtolejságokra, amelyek feltétlen Bzükségesek, a költségvetési tételek aaonnall
vagyonukat osztatlanul bírjákÍS
régiTARSADALMI
okmányok, vagy és naponklntl
fedezésére, ai igaagatóság köteles a
POLITIKAI,
HETILAP.
A világon lBmét óriási gyűlölet-hullám
vonul végig.KÖZGAZDASÁGI
legalább 30 évi háborítatlan használat alapján B a

Központi Szövetkeaeti Bankhoz betét gyanánt letenni
Minél nehezebbek a történelmi napok, annál türelmetmelyekben a közblrtokosok arányjogai birtok testek, valamint az eladásokból éB egyéb műveletekből szárlenebb idegesebb.a népeknek egymáslrántl élete.
Ami a romániai viszonyokat illeti, eióre lehetett családok, családfők szerint vagy egyénileg megvannak mazó nagyobb pénzösszegeket iB, amelyek az erdősíállapítva. Ezen kategóriába tartoznak aa ÖBsaeB cso- tésekhez és a kitermeléshez nem szükségesek.
látói mindazt, ami bekövetkezett Nem kellett jósnak portosult
erdő és legelő tulajdonosok iB, amelyek műA Szövetkeaeti Nemaeti Hivatalnak jogában áll
lenni ahoz, hogy előre meglássuk ast a veszedelmet, ködését külön
törvények nem szabályozzák vagy ha a közbirtokosságok mindennemű vagyon kezelését, az
amsly világpolitikai kérdéseknek belső klélesésével as voltak ilyen törvények
azok
aa
1923
évi
uj
erdőtörvény
igazgatósági tagok éB alkalmazottak működését ellenegyiitlélő népek ujabb keresztjévé válhat.
által hatályon kivül helyeztettek. A végrehajtási utaA revízió Ugye a ezeműnk előtt nőit nyugtalanító, sítás az ösBBes a fenti kategóriába Eorolt csoportosulá- őrizni B bárminemű intézkedéseket tenni, amelyek
gyűlöletet szikrázó óriási kígyóvá. Újságok, magán- sokat közös n Wen vagyonközösségnek (obstli) nevezi el. megtételére a szövetkezeti törvény ezen hivatalt felhatalmazza a amelyeket a múltban az erdőtörvény a
vállalkozások sáfár kezében a revízió kérdése mára a
Szövetkezeti Nemzeti Hivatal ellenőrzése kiter- Népbankok központja hatáskörébe utalt.
legsajnálatosabb gyülöletanyag lett, amely gyilkoB ter- jed a Afent
emiitett vagyonközösségek Javainak mikénti
Az ellenőrtfési költBégek ÓB jogi képviseletek
meszeiével pusztító módon nyomja rá bélyegét ember- kezelésére, még akkor ls, ha ezek a vagyonközösségek
költségeinek fedezésére a közbirtokosságok évi költségmiliók egéBz exisztenciájára.
oincsenak törvényesen megalakulva.
vetésébe a brntto bevétel legfennebb 1%-a veendő
As uralkodó faj resséről kitermelt ea az u'zitó
A végrehajtási utasítás a közbirtokosságok hiva- fel. Ezen hozsájáruláB a folyó évben a Nemaeti Szöhadjárat egy olyan ellenszenves hangulatot, Bmelyhez
működésére vonatkozó következő általánoB intéz- vetkezeti Hivatal által l°/o-ban állapíttatott meg,
foghatót ctak az imparlumváltozás első evei nyújtottak. talos
amelyet a közbirtokosságok kötelesek ezen hivatal
Tizenöt évi együttélés után kész a mérleg. Aa kedéseket tartalmazza:
pénztárába közvetlen befizetni vagy az ellenőrző
A
közbirtokosok
kötelesek
minden
évben
egy
álinlánoi vajúdásból, Hídrészeket átfogó nagy gazdaközegeknek igazolt meghatalmazás felmutatására,
rendes
kÖ2gyüléBt
tartani,
amelynek
tárgysorozatába
sági érdakaket érintő próbálkozásokból született meg- a következő pontok veendők fel:
nyugta ellenében kifizetni.
o dásl fogalmak tönkretették mátfel évtizednek azt a
B) A mull évi számadások jóváhagyása s az igazA Szövetkezeti Nemzeti Hivatal ezen alapból
rauakaját, amelyet elvégzett a lelkek megbékülése és gatóság
tagjainak a felmentvény megadása vagy jogos fedezi az ösBaes ellenőrzési költségeket, adott esetekközeledése felé.
azok felelősségre vonása.
ben jogi képviseletet nyújt a mindennemű technikai
Ebben az országban, ahol tok milliós ktaebbség- esetekben
utasítást
megad a kösbirtokosságok vagyonkeieléaéyel
b)
A
mu't
évi
tiszta
nyereség
megállapítása
B
DL
' < kell állandó küzdelmet folytatni a többBégi nemzet annak feloszt&Ba a tagok között arányrészeik arányában. kapcsolatban.
o imáért, itt, ahol annyi jolndu.atu de reménytelen
A fenti rendelkezések köslésével a közbirtokosc) Az igazgatósági tagok javadalmazásának megakció szenved hajótörést a fagyoB elzárkozottragon, állapítása
a tiszta nyereség legfennebb lO'/o ig ; erre ságok vezetőinek kívántam általános jellegű útmutaegyenesen katasztrofális értelme van annhk a gyülOlet- vonatkozólag
a Szövetkezeti Namzetl Hivatal eiőaetes tással szolgálni s felhívni a figyelmét arra, hogy a
huliámaak, amsly fellotogott a revízió nyomán.
jövőben a kösbirtokosságok belső Ügykezelésének és
kikérendő.
8 íjnos, tagadói sem lehet, hogy létezik egy mes- jóváhagyása
vagyonkezelésének ellenőrzésére klsárólag a Szövetd)
A
költségvetés
jóváhagyása.
Azon
esetben,
ha
í-rségesen kitenyésztett belső alaphang, amely ismét a közgyűlésnek előterjeszteti költségvetés kiadásai nem kezeti Nemzeti Hivatal s annak külön meghatalmaaáabuolmatlan velUok szemben, megtör ó, kegyetlen és fedezhetők a rendes évi tevételekből, a közgyűlés sal ellátott ellenőrző kÖBegel hivatottak.
ninHyoek éle ártatlacu'. sujt. Nem vitás, hogy sikerült határoz a felett, hogy a mutatkozó hiány milyen mó'
KertÓBi Béla,
a román nép lelkében tömegjelenségként felleptetni don fedeztessék a tagok által költség hoaséjárulás
állami azBvetkezetl gazdasági ielOgysli.
H azur^tetlenségnek szavát és az sem vitás, hogy aelmén.
megértéssel, a kibéküléssei és testvéri összefogással
») Aa Igazgatósági tagok megválasstása.
Ax Országos Magyar
Párttál.
gyengébb lábon állunk, mint amikor tlsenöt évvel eaA Szövetkezeti Hivatal ntvatalból megsemmisít- Sz. 778—1933.
eiótt elindultunk as uj történelmi hivatás betöltésére.
heti a közgyűlés állal ssabálytalanul vagy törvény
Lesújtó, megdöbbentő valóságok ezek. Érleltm- ellenesen
megszavazott határozatokat.
Valamennyi vármegyei ia törvényhatósági jogú
nél.ü'i, Bzomoru jelenségek, amelyek lavinaszerűen
Az
igazgatóság
köteles aa Usleti év lezárásától
so-igv'ö ii fel a koaszolidációs törekvések lehetőségét HBámltott három hónapon
városi tagozatnak;
belül a közgyűlésnek jóváés útját vájják aa őszinte közeledésnek.
tagjainak.
hagyás végett benyújtani az évvég! záró számadásokat Az Elnöki Tanács és Intézibitottság
A románlat magyarság, amelynek a Bzeretetre a jövedelem ÓB veszteség kimutatással együtt, valamint
MEG Hl FŐ.
akkori Q4ţy szüksége van, Igazán fajdalmasan szim- az óvi költségvetést is. H» az alapszabályok másként
H'i a történéseket. A romániai magyar nép mlcden nem intézkednek a zárszámadások minden év decem- Az Országos Magyar Párt 1033 évi juliua hó 2-án
délelőtt 10 órakor, Marosvásárhelyen, a Transsyli:,»ru<ráf>, és gyűlölet között állja a biciUlelen, hü ber 31-ével készítendők el.
vinia szálló nagytermében tartja
H JSS ^;l»mpolgari fogadalmát Törvénytiszte.ó, király hü
AB igazgatóság tagjai kötelesek a közgy ülés megkötelességteljesítő alaptermészetével a benne rejló tartásától Bzámitxndó 16 napon belül a járásbírósághoz
NA G YG 1' ÜLÉSÉ T,
értekeket Bzivesen ajánlja a körös hazájának javára, benyújtani a következő okmányokat:
melyre a vármtgyei és törvényhatósági
városi
Vert, életet kínáló elhatározással teljesíti a polgári
») A mérleg másolatát, valamint a tiszta jövede- tagozatok képviselőit, as Elnöki Tanáos és Intésékötelességet. És c*ak egyet kiván: hogy egvenlójogu
bizottság tagjait a Szerv. Szabályzat 25. §-a értelállampolgára legyen annak a ftildmk, amelyen ma a lem felosztására vonatkozó hatéi oaat másolatát,
h)
A
közgyűlés
jegyzőkönyvének
másolatát,
miben tisztelettel meghívjuk.
io TI ÍN néppil közös állami életet él.
c) Azon közblrtokosok névjegyzékét, akik az év
Kolozsvár, 1933 évi junius hó 14-én.
Elért nem gyüölet jár részére. Akadályozzuk folyamán
beleptek a közbirtokosságba vagy megsaün- Dr. gróf Bethlen György,
meg azokat a beteges kezdeményezéseket, amelyek tek közbirtokol
Dr. Deák Gyula,
ok lenni, az arányjogok feltüntetésével.
ellene oi nélküli gyűlöletre hcngolják a többségi népet.
elnök.
fótitkár.
A
fenti
iratok
a
Szövetkezeti
Hivatalnak
IB
megVégűi ls akármennyire elvakultak és elbizako- küldendők, a közgyűlés után számított 8 napon belül.
Tárgysorozat;
dottak vagyunk, nem lehet fiţyelmen kívül hagyni aat,
Az igazgatósági tagok kötelesek a szövetkezeti
1. Elnöki megnyitó és előterjesztések.
hogy ennek az orazágntk nagy szüksége van a belső törvény
szakaszában előirt regisstereket vezetni,
2. a) az Intézőbizottság jelentése a Párt műn>pek megelégedettségén épülő erőre. Nem Nyugat, amelyek 41.
a következők:
ködéséről ;
banem K^let miatt.
b) a szakosztályok
előterjesztései.
a) Bevételi nyugta könyv és kiadási utalványoI<azáo cíík tőlünk függ, hogy kikapcsoljunk az
3. Altalános tisztújítás.
é'etünkből egy hissonUlan, gyűlöl tet sziió fogalmat záal könyv, perforált kotor rendszerű.
4. Indítványok.
b) htató könyv.
éi helyette a keresztény társadalmi rend érdokeben
c) A közgyűlés ÓB az Igazgatóság határozatainak
egy határtalan Bzeretetben egyesítsük aa egymásra
beírására szolgáló jegyzőkönyv.
utalt népeket.
gasti közoktatásiioi miniszter cgitietyébeil
d) Leltár könyv a közbirtokosság vagyonának
nyilvántartására.
Guatl közoktatásügyi mlnlBBter junius hó 14-én
A közbirtokosságok tagjainak névjegyzékét, C-ikvármegyébe érkezett. A minisztert Dr. Aurel Teta
A közbirtokosságok működésének azok >)arányjogait
éB aa eBetlegeB változásokat tartal- fóiBpán fogadta Tusnádfürdós. Kíséretében volt Callanl
mazó könyv.
ellenőrzését célzó hivatalos intézkedések.
a kisebbségi Iskolák felügyelője, Petrescu államtitkár,
f) A számadások nyilvántartására alkalmas napló Pora közoktatásügyi felügyelő. Tusnádfürdőn houá
A mint ismeretes a folyó évi április hó 7 én
csatlakoztak Chlrca cslkmegyel tanfelügyelő éa Latea
kihirdetett módosított BBÖvetkesetl törvény 160. sza- (jurnal) és főkönyv (Carte-mare).
Mindezen regiszterek költségkímélés céljából az inspektor.
kasza értelmében a közbirtokosságok és egyéb vagyonA közoktatásügyi miniszter dr. Tetű főispán klBéközösségek ellenőrzése és azok működésének technikai Igazgatóság összes tagjai által vagy a Szövetkezeti
retében junius 14 én reggel lndalt el Tusnádfürdóról.
irányítása a Hiövetkesetl Nemzeti Hivatal hatáskörébe H vatal ellenőrző szervei által hitelezitendők.
Az Igazgatóság tagjai egyetemlegesen felelősek Utköaben látogatási tett a Tusnád községi áll. lakoliutaltatott B a jövőben a közbirtokosságok ellenőrzését
ezen hivatal ellenőrző közegei fogják gyakorolni. Mivel a közbirtokosságok vagyonának kezeléséért valamint ban, a kosmásl felekezeti éa állami elemi Iskolákban,
a törvény végrehajtását illetőleg a kisebbségi sajtó mindazon károkért, amelyek hanyagság vagy Bsabály- a cslkssentmártoni állami éa felekeaetl Iskolában valaorgánumok esidelg kellő tájékoaódás hiányában külön- ellenes vagyonkeselés következtében állanak elő. AB mint a caíkssentkírályi állami éa felekeuti Iskolákban.
a legteljesebb megelégedését fejeste ki.
féle magyaráaatokat közöltek, amelyek nem voltak Igazgatósági tagok felelősségét Ilyen esőtekben a Nem- Mindenütt
Több
felekezeti
Iskolában a tanítókat arra Intette,
zeti
S
lövetkezeti
Hivatal
ellenőrző
közegei
állapítják
alkalmasak a közönség helyes tájókostatására B különféle komentárokra adtak alkalmat, ugy vélem nem meg. A Siövetkesetl Hivatal dönt aa Igazgatósági tagok hogy a román nyelvet tökéletesebben megtanulják.
A miniszter a déli órákban érkezett meg Csíklen* érd ikte'eo, ha jelen soraimmal, a Sjövetkezetl és alkalmazottak felfüggesztése éa azok helyettesítése
N tmzeti Hivatalnak a közbirtokosságok ellenőrzése esetében, ha azok bünÖBBége megállapítást nyert, mlg saeredába, ahol a vármegyeháza elótt a katonai, poltárgyában kiadott hlvata'oi IntAakedéselt a csiki köz- azok végleges eltávolítása és bünügyl Bsankclók alkal gári hatóságok, lakolák éa a Magyar Párt képviselete
várta. Splru Tudor a „Petru-Rtres" líceum igaagatója
birtokosságok helyei tájékoztatása céljából as alábbiak- maaása a bíróság hatáskörébe tartozik.
A közbirtokosságok éa egyéb vagyonközösségek talpraesett rövid beuéddel DdvösQlte a mlnlaatert, aU
ban Ismertetem.
A ssövetkesetl törvénynek a közbirtokosságok a Nemaeti Szövetkezeti Hivatal jogvédelmét élveslk. nyomban elindult a helybeli Iskolák látogatásán. MegAa évi költségvetés a Szövetkezeti Hivatal nta tekintette as óvódákat, asután az állami elemi Iskolái.
éa egyéb vagyonkösösségek ellenóraértre vonatkozó
rendelkeaéael aa ujonnaa kiadott végrehajtási utasítás altiul alapján állítandó össze s annak jóváhagyása Itt u iskolázzék nevében Jenel Deslderiu tartalmú
besaéddel Qdvösőlte. As osstályok msgvlssgáláu i t á l
értelmében hajtandók végre. A végrehajtási utasítás után leu végleges.
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25 asái
hészeti vándorgyűlést 1a rendez. Uj oaoportok a . erdészet és

Az elemi i s k o l á k Ügyében e l ő a d t á k , hogy vadászat, mely a Székelyfold erdőrengetagelnek tövében szép
meleg elismerését fejeste kl Chele igaigetónek a példás rend éa oktatáa felett. Anitán a helybeli rém. számos elemi iskola megszüntethető volna olyan magyar s i k e r r e l keosegt it és Igen helyes volt, hogy a rendezőség ezt
vette. A vadászati kiállítást galamblövő és
kath fóglmnázlnmot kereste fel. Megtekintette
In- kSzaégekben, hol nyilvánossági joggal bíró éa az összes UnrogrammU
kotorélvanenv fogják kiegészíteni, amelyek. a nagyközönség
tését siertérelt, előadásokat hallgatott, majd yéglg tankötelesekre elegendő róm. kath. magániskolák működnek. számára la szórakoztatók lesznek. Az Ipari kiállítás osoportbeszélgetett as égési tanári karral. AJ lntéaet vezetó- Több olyan állami elemi iskola van, melynek alig néhány jában kerülnek bemntatás'a a gazdasági gépek, eszközök,
sét példásnak találta, amelyért Papp János Igazgató- tanulója van éa ezek között is többen olyanok, kik az isko- anvagok áll .ttenyéaztéal, egészségügyi, növényvédelmi szerek,
já mflrek, szállítást eszközök, autók, kocsik, ház.
nak elismeréssel adózott. Innen a Petra Rwes líceumba lát tényleg nem látogatják. Ez iskolák fenntartása is a műtrágyák
tartási lakberendexéal, ruházkodást stb. Ipari olkkek, • erinékek
látogatott a miniszter, ahol szintén megelógedéaét községeket terhelik éa igy a legindokolatlanabb kiadások és aj találmányok. Az élelmiszeripar 1a kfllön oaoportot kapott,
juttatta kifejezésre Sptru Tudor Igazgató lelkiismeretes viselésére vannak kötelezve.
amelyben az iparilag előállított nyers éa fogyasztásra kész
munkájáért.
A mlnlBzter kijelentette, hogy lakolákat nem szün- élelmiszerek kerülnek kiállításra. A néprajzi, háziipari osoporegyütt szerepelnek a természeti klnoíekkeL Mindhárom
A hivatalos látogatást 60 személyes közebéd kö- tethet meg, mert azok előnyére vannak a nemes ver- tok
osoport gazdagnak, tanulságosnak és változatosnak lgé kezlk.
vette a Transsylvánla étteremben, amelyen Dr. Tetű, senynek. Elismeri azonban Itt IB azt, hogy a tanítónak Az Irodalmi osopor'ba matatják be a szakirodalom ujabb termékeit. A képzőművészet Is helyet kapott a nagyezabásn
Vlad Isldor éa Splru Tudor köszöntötték a minisztert. Ismernie kell a klssebbségl gyermek nyelvét.

A Magyar Párt

tiistelgéie.

A calkmegyel Magyar Párt nevében Dr. Pál Gábor, Dr Kolumbán József, Dr. Kovács Károly éa Dr.
Pi:ner Árpád kfllön kihallgatáson voltak a miniszternél,
ho<y különböző megyei vonatkozású Iskolaügyeket
feltárjanak.
A miniszter rendkívül szívélyesen fogadta a küldöttséget, akik ekősorban as óvódák ügyét Ismertették.

Magyar
helybeli

kiállításon, azzal az Intencióval, Hogy a birtokos osztálynak

tagozat a volt és kisgazda közönségnek a'kalma legyen megismerni Erdély
leányiskolánál. mai képzőművészetét közvetlen közelről. A turisztikai osoport

létesítését kívánatossá tette a Székelyföld számtalan ésSrájo
szépségeivel vetekedő gyönyörű kiránduló helye. Ezeket Bokán
nem Ismerik még és aok helyet kell könnyebben megközelíthetővé tenni, amit leginkább az Ilyen kiállításokkal kapcsolatos klrán^a ásokon és tárlata gyűléseken lehet megtárgyalni.
Ehez kaposolódlk aza'án a fényképészeti kiállítás ls, amelyen
a mezőgazlaságl tárgyú fénykép felvételeken kívül egyéb,
turisztikai stb. felvételek 1« klállltbatók ugy amatőrök, mint
hlva'ásos fényképészek által. Ugyan e csoportban fényképéE l ő a d t á k , hogy az 1924 évi állami elemi ÍBkolai törvény
szeti kellékek 1B klálllthatók.
48. cikke értelmében .ott léteaitendAk, hol annak szükséA kiállítás helydíjait a rendezőség 50'/.-fil leszállította
gessége mutatkozik". £ rendelkezés folytán főleg a székely
és a csoportosan klál'ltók, valamint nagyobb kiállítók részére
megyékben rendelte el a közokt. minisztérium óvodák létepz'il kívül ls nyújt kedvezményt. Gondoskodik a rendezőség
sítését. Csupán Csikmegyében a közokt minisztérium 1929
az áru és személyszállítási kedvezmények megszerzéséi ól. A
évi szeptember hó 17-iki 125.296 száma rendelete egyszerre
kiállítás rendezősége már te jes lendülettel hozzá fogott sz
43 o v ó d a m e g n y i t á s á t t e t t e kőtelezővé, holott
e'ókészflletekhez. Mindennemű megkeresés az EGE. titkári
hivatala olmére küldendő Kolozsvárra augUBztas 16-lg, azonErdélyben csaknem teljesen romín lakósságu megyékben
túl pedig Seps'szentgyörgyre. Kívánatra prospaot-st díjtalanul
alig egy neh&ny ovóda működik. (Hunyadmegye 421 közséküld a rendezőség.
gében 38 ovóda, Máramarosmegye 62 községében 5 falusi
A kiállítás öt napjának a beosztása, röviden összefogés 3 városi ovóda van, mig Csikmegye 60 községében 60-on
lalva a követkfző : Augusztus 26-án rf ggel 9 órakor a háromfelüli ovóda működik.)
székmegy Jl Mezőgazdasági Kamara és a háromszékmegyei
Gazdakörök Egyesülete által rendezendő tenyétzállat-klállltás
Az a tény, hogy a székely megyékben éa igy Csikmegnyitása, a jutalomdljak kiosztása. D. e. 10 órakor a mezőmegyében is minden községben ovódák létesíttettek, a lakóA mlnUzter e tárgyban kijelentette, hogy B fel- gazd-ságl. Ipari és kl-állatklállltás megnyitása, a kitüntetések
ságnak jelentékeny megterhelését okozza. Az említett tör- állítandó isko'a okvetlen vegye i lesz.
kihirdetése, ütána térzene. D. e. 11 órakor a háromszéki
vény 48. czikke értelmében ngyanis a politikai község köök Egyletének díszközgyűlése Délben 1 órakor tárA küldöttség ezenkívül számtalan lekolaBérelmet Gazdakö
teles viselni az ovódák dologi terheit, amelyektől a román emiitett fel, amelyekre vonatkozóan kérte a miniszter, sas ebéd. D u. 3 órako- ta'ajmüvelő gépbemutató. D n. 4 órakor
az
erdélyi
Magvar Kisebbségi Nők Központi Titkárságálakósságu erdélyi megyék községei mentesítve vannak azál- hogy azokat Írásban terjesszék e ó.
nak ház'lpari előadássorozata D. a. 5 órakor keiületl tenisztal, hogy azokban ovódákat nem állítottak fel.
Guati közoktatásügyi miniszter folyó hó 14-én verseny megnyitása. Este 9 órakor a Magyar Dalosszövetség
Az állami óvónők túlnyomó része az ovódaköteles délután még látogatást tett arákoBl, karcifalvl. szent- kerületi dalosversenye.
Augusztus 27-én reggel 8 órakor tz Erdélyrészl Méhész
gyermekekkel nem is tud érintkezni, mert nem érti a gyer- tamási, vaslábi ÓB gyergyóazenimlklóti Iskolákban,
Egyesület méhészeti vándorgyűlése. n . e. II órától szakelőmekek anyanyelvét. Ennélfogva képtelen eleget tenni annak majd junius hó 16 én tovább folytatta kői útját Udvar- adások.
D. e 12 órakor fogatveraeny. Délben 1 órakor bankett.
a feladatnak, hogy a kisgyermekeket előkészítse az elemi hely felé.
D. u. 3 órakor gazda'fjak részére lóverseny. D. u. 4 órakor
szakelőadások.
D u 5 órakor Bzab-dté 1 fa'ual műkedvelői
oktatásra. A Magyar Párt parlamenti képviselői mindezekre
előadás. Este 9 óraker falusi műkedvelői elóalás.
beadványban mutattak reá és csatolták az óvónők névsorit
Augusztus 28-án reggel 9 órakor galamb.övő verseny,
is, teltüntetve azt, hogy ki nem beszéli a gyermekek anyae. 10 órától szake'őadások D. e 11 órakor oukorrépa ternyelvét. A közokt. minisztérium 170204—1932 sz. alatt
Az Erdélyi Qazdaságl Egylet a folyó évben augusz'us melők gyűlése. Délben 1 órakor közehéd D. o. 3 órakor faluul
a beadványra azon választ adta, „hogy kevéB azon óvónők hó 26—30. napjain rendezi meg az Idei rég' jó hírnevéről tűzoltó verseny, rt. u. 4 órától szikelóadások. D. u, 5 órától
száma, kik a magyar nyelvet nem értik* és azon panaszra, Ismert mezőgazdasági, Ipari és kist latktállltisát Sepsiszent- kotoiékveiseny to.zra és rókára. Este 9 ó akor falusi műa Háromszékvá-megyel Oazdaságl Egyesület, a me kedvelő előadás.
hogy az itteni téli nagy hidegekben apró gyermekek nem györgyön
gyei Mezőgaz laságl Kamara és a Székely Nemzeti Mnzenm
mehetnek ovódákba, ugy rendelkezett, hogy az ovódák már- támogatása mellett. A kiállítás m nden eddiginél nagyobb
Atgasztus hó 29-én d. e. !0 órától sz>kelőadások. D. e
cius hó 1-től november hó l-ig működjenek. Ez utóbbi ren- szabású, változatosabb és gazdagabb letz előre láth«tólag, 11 órakor szövetkezeti vándorgyűlés a gazdasági és hitel'észére Délután 3 órakor szakelőadások. D. u.
delkezés a szülők folytonos zaklatására és büntetésére fog dacára • sulvos gaz<*a*ágl viszonyoknak. A gardaközönség a szövetkezetek
hnzidó válság tartime alatt annyira elzákózott inln 5 órakor fatball meoca. Este 9 órakor gazdasági tárgyú moziokot szolgáltatni, mert a szülő a nyári és őszi gazdasági régóta
dennemű beszerzéa elől, hogy m-jBt má- elkerülhetetlen gaz- előadás, szünet alatt dlsztorna és boa-verseny.
munkák idején kis gyermekét kénytelen a távoli mezőkTe és dasági gépelnek, eszközeinek és anyagainak pótlása. A konAngaiiztns hó 30-án, szerdán délelőtt 9 ólától Fzakelőkaszálókra magival vinni, minthogy otthon felnőtt családtag verziós törvény már 1B érezteti némi ha ását, ami az aratások adások. D. e. 11 órakor turlstaegyletl alakuló közgyűlés. Délbefejezése
után
még
Inkább
érrzhetó
lesz
a
termények
érté
ben I órakor közebéd. Délután 3 órától szakelőadások. D. u.
nem marad, AZ ovódáztatis tehát a szülőknek semmiféle
kesltésének Idején. Addig a gazdasági síUkséglitl olkkek árai 7 órakor a kiáll tás bezárása.
előnyt nem, hanem csak hátrányt jelent.
IB alka m'zkodnl fognak a válság által letört gazdasági ter
A klálMtás tartama alatt több tudata kirándulás lesz
Kérésünk tehit az, hogy szüntessék meg az ovódákat, mény árakhoz és ez lesz az első alkalom, amikor a mezőgts- Székelyföld természeti szépségeinek és fürdő nek megtekinés tpar az egymáshoz való közeledésre az első lépese- tése céljából.
amelyek a lakóssignak szükségtelen megterhelést jelentenek. gaság
ki t megtesrl
A miniszter az óvódákra vonatkozóan tett elóter
A kiállítás 12 önálló csoportra oszlik. Külön osoportok
jeaztésre azt B kijelentést tette, hogy az óvódákat ban aserepelnek: a mezőgazdasági le mények éa termékek, a
gyűmölrs,
zöldség és vlrágkertészet, Bzólészet, bo ászát; a
nem szüntetheti meg. Azokra Bzükség van. Belátja azt,
klsállatklállltás, amelyben bemutatásra kerülnek b-romtiak
— A helybeli oaerkéssosapatok ünnepélyes
hogy olyan óvónő, aki a gyermek anyanyelvét nem ismeri galambok,
nyulak. Külön osoportban tzerepel az ErdélyréBzl
nem mUködhet. Intézkedni fog, hogy olyan óvónők tétes- Méhész Egyesület rendezéaében a méhészeti kiállítás, mely fogadalomtetele junius hó 18 án dáll 12 órakor lesz
senek Csíkba, akik a lakóaság nyelvét Ismerik.
különösen gazdagnak ígérkezik. Ez alkalommal az EVE mé- a Vigadó nagy;ermében.
A Magyar P á r t k ü l d ö t t s é g e előadta, hogy a
„Csíki Magánjavak* név alatt ismert vagyonközösség Csíkszeredában leányiskolát tartott fenn. A javaknak 1923 évi
elkobzásával egyidejűleg ez az iskola is elvétetett és abban
a teljesen román tannyelvű „Petru Karea" vegyes gimnizium
foglal helyet. A Nemzetek Szövetségének 1932 évi szeptember hó 27-iki jegyzőkönyve szerint a magas korminy
arra villáit kötelezettséget, hogy magyar tagozatot is létesít, ha elegendő tanuló jelentkezik. Tekintettel arra, hogy
helyben létezik a róm. kath. főgimnázium, mely még magasabb tanulói létszám betogadásíra is elegendő, mint a jelenlegi tanulói létszám, a magyar Bzülőknek az volna érdeke,
hogy a magyar tagozat csak leányok részére létesitteBsék
éa igy a szülők megkíméltessenek azon kiadísoktúl, amit
leánygyermekeiknek mis megyékben való taníttatása okoz.
Tekintettel azonban arra, hogy 12—15 éves leánygyermekeknek hasonlókorú fiúgyermekekkel együttes oktatása nem
lehet célszerű, kérjük azt, hogy ne vegyes, hanem csak
leánytagozat létesíttessék.
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a „csíki l a p o k " t á r c á j a .
Károly Ferenc József magyar-osztrák trónörökös,
a későbbi IV. Károly király és császár látogatása
Csíkszeredán.
— Történelmi emlékezések a világháború idejéből. —
íróasztalom évi „nagytakarítása" közben érdekes,
litografált iris került a kezembe. Egy darab történelmi mult.
Az osztrik—magyar haderő hatodik hadtest parancsnoksigának 1916 október 27-én kelt napiparanCBiról van szó.
A parancs, amelyet Ennser őrnagy irt ali, azt adja tudtul
annak, akiket illet — szigorúan csak azoknak — hogy
őfensége Kiroly Ferenc József trónörökös, a keleti haderők
főparancsnoka 1916 október 28-án d. u. pontoean 2 órakor
Csíkszeredába érkezik. A megtelelő katonai és polgári logadtatáa a vármegyeház előtti parkban történik.
A parancs kiadásának időpontja a világháború közepére esik. 1916 október 27. Az osztrák—magyar haderők,
a román csapatok kivonulása után, katonailag megszállották
Erdély keleti részének polgárilag evakualt területét. Csíkszeredában alig volt a polgári lakóaság közül még ember,
a hatóságok is akkor érkeztek. A város külömböző pontjain
míg füstölögtek a felégetett házak Üszkös romjsi... Ennivalóról azó aem volt Minden a katonaság birtokában volt.
Legfíitetebb kincs a gyufa és petróleum, mert a városi
villanyüzim míg nem működött. Kimondott ur a vároa ís
környékén a hadsereg.
Ilyen körülmények között nem lesz érdektelen, ha a
napiparancs rendelkezéseivel részletesebben foglalkozunk.
Vannak benne olyan részletek ís aprólíkosaagig kidolgozott rendelkezíaek, amelyeket ma talán nem igen értünk
meg és keserűen összefut a nyál szájunkban arra, hogy a
polgári vagyon védelem intenzivebb azQkaígének idejín
centiméterekkel kimért katonai parádékkal foglalkozott a
katonaság. A nagy világígéa derekán azonban míg ngy
látszik a régi oaitrák katonai rend ía fegyelem uralkodott
éa azt akkor ngy irta elő a dinatraglama.
A napiparancs megállapítja a katonai ía világi előkelőségek felaorakozáaának aorrendjít Preaii számításokkal
van kijelölve mindenkinek a helye. Az a m vonatkozó tér-

minőségét még a civilekre vonatkozólag is — mintha a
székely lakosság nem vesztette volna el mindenét a menekülés során. Fekete szalon ruháját ugy a főispán, mint a
polgármester stb. ki tudja hol hagyta el? Hogy a katonai
dísz-század és tisztikarra is foglaltatnak benne előírások
a ruházatra vonatkozólag, az teljesen érthető.
A parancs szerint őfensége 2 órakor érkezik. Azonban
a katonai és polgári előkelőségek kötelesek már 1 óra 45 p.kor elfoglalni kijelölt csoportjukat. A térképen még az is
megvolt jelölve, hol, melyik kapun jön be a trónörökös,
hol kezdi a tisztelgések fogadását. SzigoruBn meg volt
hagyva a meghívott vendégeknek, hogy őfenségétől kérdezni
semmit aem szabad. Ha kérdez, CBak akkor felelni. Szabatosan, röviden. A tisztelgés fogadását őfensége a tiszteletére felállított dísz-század jobb oldalán elhelyezkedett hadtest-parancsnoknál kezdi meg, folytatja a sorra következő
etappen-parancsnoknál, azután a dísz-század előtt vonul el.
Azután következnek a hadteBtparancsnokság tisztjei. Ezeknek sorát Albrecht főherceg, aki akkor hadnagyi rangban
volt, nyitja meg. Utána Swoboda és Eunser rittmeisterek
következnek, majd Theisz kapitány. Tőlük szigorúan 2 méterre, mint más beosztású tisztek, Hess őrnagy ís Schulz
lovassági kspitány részére volt kijelölve hely. Ismét két
méterre hasonlóan a máa beosztású tisztikarból Mezika í s
Peklar ezredesek következtek, majd ujabb kit méterre a
hadtáp éB szanitész osztagok kiküldöttjei, Prooh őrnagy,
majd az egészségügyi főnök ís az élelmezíai ezredes zárták
be ezt a csoportot. Hátuknál a matematikailag pontoaan
kiszámított távolságra, az elképzelhető legnagyobb azimetriával felállítva gróf Kűrigl ía Nékay lovassági kapitányok
ía gróf Stamm főhadnagy következtek. Majd Geroh ía Brilckner kapitányok. Akotán Haaa riltmeister után a helyőrség
parancsnoka Gárdony főhadnaggyal ía Kubiny hadnaggyal.
Az elafl vonalban lívfi további ötödik formációt a
csendőrség és kórházak paranoanokainak tartották fenn.
Báró Dióazeghy osendőrszázados mellett Dr. Neugebauer
ezradorvoa következett A hatodik formáoiót a bajor divizió
tisztjei kípeztík. Tőlük aztán több méterre, mintha ezzel
ia éreztetni akarták volna a polgári alárendeltséget, a hetedik formáoiót a polgári tíaztviaalök (ziwilfunctionare) képezték. — Jobb oldalon az élan Gyalókay Sándor föiapán,

kép katonai művészi munka. Megjelöli a pannoa a ruhák •ellette u azóta megboldogult Fqjár Sándor aliapán, utána

Dr. Sándor Gyula a központi járás főszolgabirája, aztán
Dr. Gál József a város polgármester-helyettese, majd Fejér
György szolgabíró, alkalmilag kinevezett rendőrkapitány,
aztán Ur. Orbán Gibor virosi főjegyző, A legutolsó csoportot a papság részére tartatták tel, teljesen érthetetlenül.
Dr. Csipak Lajos szemináriumi régenB, főgimn. tanár egyedül képviselte a papságot.
A parancsnak érdekes megjegyzése, hogy kedvezőtlen
idő esetén a polgári előkelőségek a vármegyeház kinyitott
nagy kapuja alatt, a lépcsőházban helyezkedhetnek el M'K
ható figyelem. Bizonyára kímélni akarták őket a meghűléstől vagy hogy a ruhájuk megázzék az őszi esőzések esetén.
A katonáknak pedig, mit jelentett volna a rossz îilfl V
Hogy miket kérdezhetett őfenaége Károly Ferenc
József trónörökös a liszteletére megjelent katonai és civil
vendégektől, arra legfeljebb azok az érdekeltek emlékezhetnek, akik bizonyára nagy megtiszteltetésnek és kitüntetésnek könyvelték el, hogy a trónörökössel kezet szoríthattak.
Dr. Gál József ügyvéd, volt városi tiszti főügyész, aki
akkor polgármester-helyettes volt, elmondja, hogy Károly
trónörökös akkor pompázó ifjuaágában igen azimpatikus voít
ugy a katonaság, mint a polgárság körében.
— Hogy hívják? — kérdezte tőle.
— Dr. Gál Józaef.
— Hol végezte tanulmányait?
— Kolozsvárt, ügyvédi vizsgát Marosvásárhelyen
tettem.
— Mi volt azelőtt?
— Ügyvéd.
— Hány lakója van moat a városnak ?
— 89, a többi elmenekült.
Mindeneaetre nem nagyon aktnális kérdések voltak
ezek akkor, amikor a vároa romokban hevert ía a polgárság
az éhinaíg küszöbén állott De, Istenem, nem lehetett várni,
hogy egy trónörökös, akinek naponkint több ízben kellett
dyen tisztelgéseket máa ia máa vidékeken fogadni, kimerült
ia nem látta mag a helyi égető b ţ j o k a t . .
Vájjon a népszerű trónörökös, akit nemsokára Magyaro Wnjára Illtettek, aejtette-e akkor a világháborn a z ö r n y ü
végét ? . . . Az idők méhében vajúdó végzetszerű szomorú
történelmi eseményeket? . . . Be tragikusa megdöbbentő

^Albert István.
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Űrnapja,
— A Xántus ünnepség a kedveaótlen Idő miatt
— Főgimnáziumunk tornavlasgája gyönyörű
az OltárlBsentaégnek, u Istennek ünnepe. Évrőlévre junius bó 25-re halasztatott el.
napBŰtéa Időben kesdődött Űrnapján délutun 8 órakor
nagyobb ragaszkodással éB bensőségesebb mélységgel
— A közbirtokosságok ellenőrzéze. A nem- Beozássy Zoltán tornatanár vezénylése mellett. Aa
ünnepli meg városunk katbollkna társadalma est a zeti szövetkeaeti hivatal a folyó évi április 7-én ki- Ifjúság páratlan tökéletességgel mutatta be a teljesen
napot. Különösen ea évben lmposáns, felemeló keretek hirdetett módosított szövetkeaeti törvény alapján a modern tlpusu magyar gyakorlatokat. Azután Jött a
kösött jutott kifejezésre aa Ur tisztelete. A mindenütt közbirtokosságok és vagyonközösségek ellenőrzése cél- kösÖB talajtorna, amelyet a hét osztály a legnagyobb
j .lenlevő Istennek dlcBőségére emelt gyönyörű oltárok jából hat ellenőrzési körzetet létesített. BrssBÓ, Csík, fegyelmezettséggel végzett. AB I. éa n. o. staféta vere'ótt hatalmas, beláthatatlan tömeg voru't fel aa Háromszék, Maros- és Udvarhelymegyék George Ma- senye, amely futással, ugrással és mászással volt komuccáinkon. A vallásos érzésnek, a hitnek gyönyörű nolachi erdőmérnök Inspector vezetése alá tartozó binálva, azután a gerelydobáa, amelyben főkép Caliják
megnyilatkozása volt KrlBstus ünnepe. A mai posvá- hatodik kerületbe osztattak be. Ezen kerülethez ellen- L., Gál I. VI, Vadász K. VII. o. tanulók tűntek kl. A
nyos világban, az erkölcsök aűiléaének kétségbeejtő őrző lnspectorok gvanánt Georghe Draganescu, Egen III. és IV. o. taaulók stafétája komikus jellegével sok
zuhanása között jól esik látni, hogy aa emberi lélek Ritter és Kertész Béla szövetkezeti felügyelők nevez- derüa percet aaersett a szép számú közönségnek. A
ragaszkodik és megkapaszkodni igyekszik a vallásos tetlek kl. Georghe Manolache kerületi Inspestor, Kertész diszkós dobáB után pompás volt a fluk gnlája, amelyhit erejében. Aa ember támpontot keres megpróbál- Bála gazd. felügyelővel együtt már megkezdte a cslkl ben az Ifjúság teljes számban részt vett A méretében
tatásai és ssenvedésel között B jól ealk látni, hogy közbirtokosságok ellenóraését B több kösbirtokoBság- is nagysaerü élőgula ugy hatott, mint egy kápráflatos
Krisztusban, aa Igazságok örök forrásában megtalálja nak ügykezelését ÓB számadásait felülvizsgálva, utasí- tabló. Sajnos, hogy a többi számok megtartását a hiraz alapot. — Meneküljünk csak Hozzá éa Imádságos tásokat adott a közbirtokosságok vagyonkezelése és telen jött sápor megakadályozta. As eBŐ elől a közönBiivvel építsük meg a lelkekben Krisatuat, a békének számadásainak mikénti elvégzése Iránt.
ség jó réssé a kiállítási terembe menekült, ahol sslnéB határtalan szeretetnek oltárát.
megtalálta a maga örömét a fluk kézimunkájában.
— Nagy sportünnepély a gyakorlótéren téntornavlzBga
a legteljesebb fegyelem és öntudatos
junius 26 én. A helybeli sportegyesület junius 25 én A
1818 junius 15.
munka jegyében zajlott le. Éljenek a mai derék diákdélután
3
órai
kezdettel
nagyszabású
sportünnepséget
A világháború leggyászosabb évfordulója. A 38 ik rendes a gyakorlótéri pályán, A sportszerű Bzórako- jaink s agilis tanáruk I
\ ités honvédhadosztály legszerencsétlenebb hsdlemléke. aásnak
minden elképzelhető változata felvonul ezen
— Megint tanfolyamra rendelték a magyar
I lik a mai generációnak emlékezni erre a gyilkos alkalommal
és a közönségnek Igazán kellemes délutánt tanítókat. Az állami közoktatás szolgálatában álló
alkalomra, amil or a cslkl fiuk és apák earel hullottak Ígér. Foot-ball
mérkőzés, ZBákbafu ás, lepény-evés, magyar tanítók állandó herce hurcájáról sokszor megtömegsírba Aalagó előtt. A sok fényes haditettet ml- bicikli és motorbicikli
verseny, atlétika, torna Bzámok, emlékeztünk és nem Ismeretlenek közönségünk előtt
ve!ó 38 ik honvéd hadosztály, a vitézségéről hireB gyermekkocsi verseny stb.
Képviselve lesz a népünnep- azok a sorozatos nyelvvizsgák, melyeken tanítóinkat
24 es, 22-es Bzékely bonvédezredek voltak as 1918 évi aég valamennyi meglepetése.
rendkívül megrostálták. Ugy látszik, hogy a még megmaradt pár
junius 15 iki olasz off niiván »k támadást nyitó első gondos és körültekintő rendezésMozgalmas,
teszi
kellemessé
ju- tanitó perfekt nyelvtudása sem elegendő, mert a tanCHZ opal. A rohamri indu'ó, kemény harcokhoz szokott nius 25 ét, amelyre városunk és vidéke közönségét
felügyelőség junius hó 20 tói egy hónapos tanfolyamra
székely fiak tehetetlenül omlottak ÖBsae aa ellenségnek ezúton is szívesen látja a Sportegylet vezetősége.
rendelte gyergyószentmlklósra aa állam kötelékében
telpsen sértetlenül maradt drótakadályai előtti borzalmas záró tűzben Roham-roham után akadt fel, a
— A köabirtokosságl vagyonok lamerte- levő öBBses magyar tanítókat.
— Meghalt a vándorúton levő munkanélbat órás pergőtüz után, örökre érthetetlenül ép< n ma- tése a Nemaeti Biövetkeseti Hivatal előtt.
rndt skót ezredek előtti drótak<dályokon. Junlns 15 én Amint Ismeretes a közbirtokossági vagyonkezelés ellen- küli. Iloméri Andráa nagyváradi illetőségű, nős, hét
reggel, órák alatt tömegsírba futott aa egész hadosz- őrzése és felügyeleti joga a szövetkezeti törvény sze- gyermekes Boffór munkát keresni indult. Utkösben feltály. R ttenetes temetővé vált aa egész hét község rint a Nemzeti Szövetkezeti H.vatal hatáskörébe utal- kéredzett egy kereskedelmi utazó autójára éB azzal jött
fennsíkja, amelyen értéknélkül folyt a székely ver tatott át Ezen hivatal felkérésére dr. Pál Gábor kép- Gyergyószentmiklóslg. Itten rosszul lett, mire beszállíegész napon keresztül, mindaddig mlg az utolsó Bebe- viselő részletes tanu'mányt dolgozott kl a közbirtokos- tották a kórházba, ahol rövidesen meghalt. HuamérgeRült nyöatörgésére is pontot nem tett a pusztító gáz. sági vsgyocoV eredetéről és miben létérő). Miután a zéBt állapítottak meg rajta és belső részelt beküldték
Csikvármegve ennek a borzalmas napnak veszteség Bíövetkezeti H vatal maga kérte Dr. Pál Gábort ezen a bukaresti bonctani intézetbe, de még eredmény nem
listáján első helyen vezet. Em'ékezzünk hát kegyeletes ismertetés elkészítésére, blnni lehet, hogy komoly érkezett VIBSZB.
— Betöréses lopás, A calkazentimrei „Hangya*
Rtivvel a véres nap megdicsőült áldozataira. Az idő szándék van a közbirtokossági vagyonok különleges
múlik. Uj generációk jönnek, akiknek fogalmuk sincs helyzetének megismerésére s ezzel a havasi közös szövetkezet helyiségét ismeretlen tettesek feltörték és
B háborús borzalmak aslagói méreteiről. Gyűlölettel gazdálkodás nagy értékelnek támogatására. Ennek onnan 700 lej készpénzt és nagymennyiségű árut elloptöltik meg a lelküket, amelyet akármelyik percen drót- eredményes munkája megkívánja, hogy elsősorban a tak. A csendőrség bevezette a nyomozást.
— As u j asámlabélyegek. A csíkszeredai
akadálynak lehet irányítani. Nem árt eaekből a véres közbirtokossági szervezetről, hivatásról tiszta képet
napokból példát állítani, az elmu't háborús szenvedé- kBpjon aa ellenőrzést végző hivatal. Hogy a közbirto- pénzűgylgazgatóság közli, hogy a pénzügyminisztérium
seknek elrettentő értelmet adni, hogy soha többet meg kossági vagyonkezelés és fertő a mai áldatlan álla- 65070 számú rendeletével junius 1-től egy soroaat
ne ismétlődhessen egymásnak ec a kegyet'en pusztí- potokhoB jutott blrooy annak is lu'ajdonitható, hogy uj számlabélyrg forgalombahozatBlát rendelte el 2, 4
tása az ujabb nemzedékekben.
igen Bokssor alig volt fogalmuk felügyeletet gyakorló és 10 lejea értékben A. 0 1-tól A. 99-ig aorBsámosva.
hatóságoknak ls arról, bogy ml az a közbirtokosság, Ezen bélyegek átmérői 62/42 mm.-eaek és két réasből
— Riasztó hírek Cslkvármegye feloszla- ml annak nemzetgazdasági jelentősége, eredete éB állanak. Azon a részen, mely a másolaton marad, van
tásáról. Az idegességre és nyugtalanságra olyan haj- hivatáBB,
aa ország cimere ÓB az érték betűkkel kiírva; azon a
lamos időben, hónapok óta tartanak a Csikmegye felrészen pedig amelyik a számlára kerül, van II. Károly
—
Villany-mizériák.
Nem
a
világításról
van
osztásáról keringő hírek. Minden általános, leépítő
király képe éa aa érték aaámokban kifejezve. A bélyeg
természetű felcő intézkedést egyenesen Csikmegye szó, ne tessék megijedni. As Iparársm fogyasztói pa- mindkét felének felső részén a „Románia* szö ál),
ellen Irányu'ónak álllttnak be. Kezdődött es a hangu- naszkodnak ezúttal. Nem IB a drága vlllanydljat pana- oldalt pedig rá van nyomtatva: facturi, borderouri.
lat terjengés a pénzügylgazgatóságok összevonásával. szolj nk, hanam a rendetlent. Néhány év óta ugyanis a A rendes Borazámon kívül a bélyeg mindkét felén van
Természetesen Cslkmegyére rendkívül sérelmesen Inté- Ganz-cég nappali áramszolgáltatást vezetett be az ipari egy rendszám 1b, feketével nyomva a bélyeg színes
ződött el a kérdés, amikor Bepsissentgyörgy lett az üzemek részére. Átszerelték az összes Ipari üzemrket alapjára. A bélyegek Bsinei a következők: 2 lejeB kék,
adóklróvási pénzügylgaz*gatóság székhelye. Azonban villanyra és akkor jött a nngl^patés: áram nem akkor 4 lejes vörös, 10 lejes Illa. A régi Baámlabélyegek
n-<tti lehet szemelől téveszteni, bogy az egész ország volt, amikor kellett, hanem akkor, mltor a Ganz-cég szeptember 1-lg maradnak forgalomban, beváltásuk
területén mindenütt 4—5 vármegye ÖBBzevonatott az akarta. így aztán megtörtént, hogy a szabályos muoka- pedig Bzeptember 1. november 1. között történik.
uj pénzügyi törvény szerint. — Tehát az összevonás Időh'Ja kötött üzemek a szokott munkaidő alatt nem
Lelki megbeBBélós. Junius hó 22-én déltényével feleBlegeB ugy alarmlrosni a közvéleményt kaptak áramot. A héten egy iptrfelügyeiő látogatta után —
'/«6 órakor (csütörtökön), az Oltáregylet és Konmintha az egéBz pénzügyi átcsoportosítás Csikmegye meg a villanytelepet es az ő tiszteletére megvonták gregáció
tagjainak Bzámára lelki megbesaélés less a
fe'o'zlatásának kedvéért született volna. — Azután az áramot az ipari üzemektől. A pihenő nBp alatt aztán helybeli róm.
kath. főgimnázium kápolnájában.
következett a betegsegélyzó központnak MaroBvásár- reá jöttek, hogy rossz a vezeték és egy harmadik nap
— Iskolai buoau ünnepély a róm. kath.
ba'yre való átCBoportosltáfa. — Most a gyergyól járás- kellett, mlg azt Is megjavi'ották. H< egy vezetéknek főglmnaaiumban.
napokban tartotta bucsu ünnenak megszüntetéséről szóló hírek ismét sok alknlmat a megjavítása félnapokat vess Igénybe ugy jó volna, pélyét a csíkszeredai A
róm.
kath. fóglmn. 7. oszt. AB flnha
a
villanytelep
gondoskodna
annak
a
megjavításáról
szolgáltatnak arra, bogy előírói kezdődjék a megţe
ünepélyea
keretek
között
lezajlott
évzárás alkalmával
olyankor,
mikor
az
a
vezeték
nlncB
Igénybe
véve.
Vagy
feloszlatását látó aggodalmak belgpcolódágával való
módon búcsúztak egymástól diákok és tanárok.
rlraitgetés. A gyergyól járás megszüntetése alkalmával tartson megfelelő szakmunkásokat, akik percek alatt megható
A tanárok buzdító beszédei után néhány diák diáktára Monitorul Oflcialban még 26 járásnak a feloszlatá- végsik ezt a munkát.
Bal nevében megköszönte tanáraiknak a kitartó munsáról szóló intézkedés történt. Tehát nemcsak a gyer— Kineveséa. A csíkszeredai pénzügylgszgatófárad oflást és vesződséget, amit az ó nevelésük
eyól, banem ugyanakkor a kézdlvásárhelyl, parajdi éa nághos Ivan Butu joghallgató éa Boér Ignác, a felső- kát,
tanításuk érdekében kifejtettek, majd a kisebb diákok
sok más megyének járásai megszüntetéséről van szó. kereskedelmi Iskola absolvense tisztviselőknek kinevez- és
megköBzönték külön nagyobb diáktársaiknak azt a kedNem azt mondjuk, bogy nem fáj nekünk minden Intéz- tettek.
ves munkát, amit aa év folyamán a fölöttük való felkedés. ami leépítést, megssüntetést jelent ebben a
— Fehér Imre éa Fekete Rónai rendezésében ügyelettel gyakoroltak. A tanárokhoa való ragaszkodás
vármegyében. Ml csupán arra akarjuk flgyelmentetni városunk
műkedvelői junluB hó 14-én este a Vigadó legszebb példáját mutatta a gimnázium mlntaosztálya,
a közönséget, bogy a különben általánosnak látszó nagytermében
előadták a Jim és Jlll elmü operettet. A a hetedik osztály, mely osatályfőnökének Dr. Boga
kényszerű Intézkedések nyomán ne Idegesítsük magun- darab főszerepeit
Jilán, Mo'dován 0'£a, Lajos tanárnak as évek Borán át kifejtett munka eliskat, ne Ijesztgessük egymást és tömeg rémületbe ne Htjdu L?nke, Siabó Moldován
Pici, Pototzky Irma, Dasbek Jo'án, meréséül és hálájának, ragaszkodásáuak jeléül Igen
alarmirozzuk a közvéleményünket. Biszuok csak m«g Nurldsány Bandi, Sprencz
Slmó Ferenc, Csedó szép rm'éktárgyBt adományozott. Ez a kis aktus legabban, hogy a főispánunk, a képviselőink bizonyára György játszották meg. AGyurka,
darabot a kiválóan ügyes, kiemelkedőbb példája annak a Baerető megértésnek,
látják annyira a történéseket mint mi és Idejében gyakorlott műkedvelők lendülettel
vittek sikerre. Az amikor a tanár diákjait nem az oknélkül alkalmasott
igyekeznek elhárítani vármegyénk ellen készülő vesze- operettet több táncbetét tette váltoaatOBsá,
szigorúsággal és fenyegetéaael akarja tanulásra szorídelmeket. Felesleges riasztani és rémületbe heccMnl Harcsa Manci, Kalfás Baba, Ferenccy Mlcl, amelyekben
Albisl Gibi tani, hanem a szülői szeretetet la helyettesítő gondos
a mai embernek elkoptatott és mindenre olyan érzé- és Negrea Irén tánctudáaa kellemesen lepte
a felügyelet éa jóakaratú barátság kiépítésével teremti
keny, beteg idegrendszerét Különösen p-dlg azért is, nagyssámu közönséget. Fehér Imre és Fekete meg
meg a tanár és diák köaöttl harmóniát éa gyöngéd
Rózsi
mert jól tudjuk, hogy itt elhatároaásokat ugy sem most egy gyermekelőadáat készítenek elő, amely eaen figyelemmel
oktBtja a tanulókat a további kitartó ssorbefolyásolnak ezek aa ideggyakorlatok. Kíméljük meg
preda BBlnrehoBáaa után nagy érdeklődésre galmas munkára.
tehát magunkat felesleges és ragadóa Izgalmaktól és operett
bizzuk azokra a tennivalókat, akik kötelességszerűen tarthat számot.
— Két hónap verekedésért. Péter Jóssef és
ellátják aa őrszem sseripét.
A nagysikerű operettet junius hó 18-án este, István gyergyóremetel gazdák megtámadták éa bántála közbirtokosság gzékháiébaa megismétlik.
maaták Nagy Istvánnét A törvényszék 2—2 hónapi
— Törvénysaékl hírek. Satolka István 27 éves börtönre ítélte őket
— Dr. Gyárfás Klemér saenátor látogatása
Csíkban. Junius bó 15-én Dr. Gyárfás Elemér szená- káazonaltlsl kovácrot ea év január hó 27-én Sándor
— ítélet a börtönben fellásadt kommunistor Csikszenttamás községet látogatta meg, ahol réest Béla káazonaltlsl legény késsel le akarta Bsurni ÓB ták ügyében. Májns hó 17-én reggel a helyi ügyészvett a Pilspök ur által vesetett körmenetben. A kör- életveszélyesen fenyegette. Sztolka a fenyegetőző le- ségi fogházban a börtönigazgató parancsáraakommunlsta
menet lezajlása után Dr. Gyárfáa Elemér a templom gényt egyetlen fejssecsapásBal leütötte. A bíróság foglyoktól a számukra kívülről bevitt élelmiszert és
kerítésében összegyűlt Impozáns hallgatóság előtt meg- Sztolkát haláltokozó BulyoB teati sértés miatt 4 havi ruhaneműt elakarták aaednl, hogy aat külön e célra
köszönte aat aa átdái os munkát, melyet Püspök urunk fogházra Ítélte, amit a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek fenntartott helyiségben helyezzék el és számukra csak
a székely nép vallásos lelkületének emelése érdekében ls vett és elrendelte Satolka szabadonbocBátását.
meghatározott időben adagolva adják be. A foglyok a
kifejt és az össaegyült népet bitének további bOséges
— öngyilkosságok. Gál Ádám 79 évea gyergyó- rendeletnek ellene ssegültek, amiből BBsseMIséB keletmegőrzésére és védelmesésére buzdította.
alfalvi gasda napokkal eaelőtt lakásáról eltűnt. Junius kesett. A tárgyalás Borán a fogházőrök esküvel bizo— A oslksseredal róm. katb főgimnázium bó 9-én a község közelében levő erdőben bullassagot nyították, hogy Fiorea Slndoln és Pop Vaaile MrtBnkézimunka kiállítását közkívánatra mrghossaabbltották éreztek as arra járók éa M nt közelében megtalálták őröket súlyosan bántalmazták. A törvényssék Erőss
Gál Ádámot, aki nadrágssljával felakasztotta magát Istvánt egy évi börtönre és 8000 lej pénsbBntetésra,
július hó 2-lg.
— Julius hó 15 i n a songorahangoló váro- egy fára, ValóssInUeg anyagi ba|al miatt kOvette el Borsa Lajost 6 hónapi börtönre és 1600 lej pénsbtasunkba érkoük. Kérjük a hangolásra szoruló zon- as öngyilkosságot. — Kedves Lajos 66 éves isentdo- tetésre, Imces Mihályt éa Bedó Antalt 8—8 hónapi
börtSare 4a 1000 lej pénibüntetésre Ítélte.
mokou gasds nyomora miatt M a k n u t o t t a m a g á t
gorákat előjegyesnl a Vákárüsletben.
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10-10 ia 5 6s azeriiban. Vasárnap d. e 9 órakor
— A ssenttamási milliós lopás tárgyalását agyaggalambra
10 pár dveggBmhre 5-5-Ba ezeriában d u. 3 ó'akor 7 drb élö
jullus hó 5 re napolták el, miután as Iratok a aemmltő- galambra.
Mindkét napon át tartatlk az országos oéllSvA verszéktól még nem érkeztek vissza.
seny ls, kla kaliberű golyós fígyverekból (22 oaL) 30 méter
— Ünnepelt a falu. Lipunk mult heti Bzámá- távról. Minden versenyszám három elsó helyezettje értékea
A vura"nyszámok lefolytatása után „poul
ben közöltük a csikzBÖgődi bérmálásBal kapcsolatos díjazásban részesül.
lesznek. Nevezések 200 le), lóversenyre, mely a
ünnepség beszámolóját, melyből tévedésből kihagyatott versenyek
25-Ss agyaggalamb verseny, 300 lej. Nevezési dijak Jullns ho
a következő szöveg: „Az ünnepen meglátszott, hogy 1-lg Sbooker Antal egyesületi pénztáros Lngoj (Jnd. Sever'n)
str.
Emlnessu 1. o'mre küldendők legkéBóbb azonban a vermindenki kivette a részét az előkészítő munkából s az
napján d. e. 10 óráig a nevezési pénztárral je'entendók
üanepan pedig mindenki ünnepelt. Nem engedi e lap seny
be. Tekintettel arra a nagy érdeklődésre, ami a verseny Iránt
terjedelme, hogy neveket soro junk fel, az azonban már
ls mutatkozik, a rendező társaság eznton Is felkéri a
cssk örömet és megelégedést váltott ki, hogy az eepe- résztv nnl óhajtókat, hogy lakásfgénvelk biztosítása végett
resplebánostól elkezdve — tehát egyházi hatóságok — jövetelüket mielőbb szíveskedjenek a fürdőlgazgatóságnak
megjelölvén az Igényelt szobák számát. Az utas a helyi hatóságok az agilisfiatal jegyzőjével, bíróval bejelenteni,
megkönnyítése végett a rendező vadásztársaság eljár, hogy
együtt közösen Igyekeztek harmonikusan uţy dolgozni, zás
a résztvevők kedvezményes oda é« visszautazásra jogosító
hogy a püspök látogatást heBszu időre emlékezetessé Igazolványokat kapjanak. A verseny résztvevői jogosultak
tették. Hi neveket sorolhatnék fel a fentieken kívül saját fegyvereiket és töltényeiket ba^nálnl, amennyiben ez
előírásainak megfelel. A golyós céllövéemlítenem kellene az ultáregylet munkás tagjait, káp- a versenyszabályok
szintén használható 22 cal. vont osövü saját fegyver,
lánjukkal, az egyház tanácsot agilis elnökével B a fárad- szethez
azonban sohnellsres fegyverek k záratnak. A verseny védnökhatatlan kántorukkal, akik az előkészületeket, templomi ségére lloolonl ndv. fővadászmester, Eoonomu tábornok, a
és egyházi dolgokat irányították. A községi jegyző és VII. hadtest paranosnoka, Saulesou, az orsz. vadászati egy),
Titns Severln megye fő spánja, valamint
bíró munkája csak a tanács és a nép jóakaratú támo- elnöke, Dr. Olarlu
a fllrdőlgazgatóság kérettek fel. A verBeny blr.
gatása folytán válhatott tökéletessé. Nem volna egész Craclunesou,
bizottságában a Severln-, Temes— Torontál, Ca aş, Mehedinţi Külföldi egyetemet végeett fiatal nyelv tanár
ez a kis beszámoló, ha nem említenék meg ast a más és Arad megyék vadászati felügyelői, val mint a ktllömböző speciális módszerrel, elegendő jelentkező esetén
vallású Igazgató tanítót, aki nemcsak most, hanem vadásztársaságokból deltgált tagok fogla'nak helyet.
mindig szeretettel van mlndea szépnek az élén, segü,
dolgozik, mégis van az értelme, mert mindig cak szeINVITARE.
retetben részesül. Nemcsak a püspök helyetteB urnák Domnii acţionari ai băncii Banca de Economie S. P. A. tartana, junius 15 iki k e z d e t t e l , angol,
B a más jelen volt vendégeknek, hanem a helybeliek- Tulgheş — Közgazdasági Bank R.-T. Gyergyótölgyes franoia, német és olasa n y e l v e k e n .
nek 1B hosüzu ideig emlékében fog maradni ez a azrp
Havi tandíj 150—300 lej a jelentkezők száma
suni convoca(i la
nBp, amit a hármonia s a szeretet tett széppé.
K. I.
A XXVI-A ADUNARE GENERALĂ
szerint. Jilentk^zőket elfogad a Vákár llzlet.
— Halalosás. Id. Dávid E'ekné szül. Kocsis pe ziua de 25 Iunie 1933, la ora 3 p. m., în localul
Erzsébet, 71 éves korában, folyó évi junius hó 17 éo
susnumitei bănci. — Ordine de zi:
meghalt Csíkszeredában. — Elhunytban Dávid I-tván
1. Deschiderea presiden(ială şi emiterea a doi
kórházgondnok édesanyját gváBro'ja. Temetése folyó acţionari spre verificarea acţiunilor reprezentate. — 2.
évi juniui hó 19 én délután 4 órakor lefz, a Borvíz- Raportul Consiliului de Administraţie şi al Censorilor,
ucca 31. számú gyászbázból.
statorirea bilanţului şi a contului de Profit şi Pierdere
— A osiksseredai Takarékpénztár osődügyé pe anul 1932 şi a da absolutoriul. — 3. Hotărâre
28 évig voltam a csíkszeredai
ben janin* hO 17-en hirdette Ítéletet a törvény asupra viitorului şi a continuării institutului, precum
.GANZ"-villamossági cég
ssék. Az Ítélet Balogh Qéza Igazgatót éa B illat Vince şi a chestiunei de alegere statutară pendintă de aceasta
cégjegyzól az ellenük emelt vád alól felmentette, mi- a Consiliului de Administraţie şi Censorilor, precum
után azokban a szándékosság beigazolást a> m ny rt. şi a funcţionarilor — 4. Eventuale propuneri.
bű és tuzgó szolgálataimért leépí— Szövőtanfolyam, a calkszercd.it felnőtt
Bilanţul pe anul 1932. Active: Cassa 131.18,
tettek s most C-iikszercdában
leányok Mária kongregációjának rendezésében 1933 évi Cambie
7 065 223,— Ipoteci 149.030.— Creanţe conjunius 22-től szeptember 1-lí — A szövótaDfolyxmot tractate 10-1.515,—
Hârtii
de
Valoare
75.000,—
Doszakértő egyén vezeti kezdőinek és haladóknak. (Tno- bânzi exigibile 936.696,— Dcficit -131.607.— Total
dij havonként 20 jelentkező enetén 160 lej, 30 j tlrnt
kuző esetén 100 lej). M'oden három jelentketó gon- Lei8,762 202.18. Pasive: Capital de acţiuni 2.000.000 — •
Elvállülok raieden e szakmába vágó
doskodik egy szövőszékről. A különféle minták meg- Fond de rezervi 10.500.— Fond pentru crcan(e duelektromos munkakat, u. m.:
bioase
31.749.79.
Conturi
curente
3.617
311.—
Deputanulásáboz kevés anyag szUtBéges. Jelentkezni lehet
neri spre fructificare 2 160.372.70. Rcescoinpturi 562.250.
a Vákár-üzlethen.
modern lakberendezéseket
Diverşi 77.806 70. Spesc neachilate 254 310,— Camăle
— Fontos figyelmeztetés. A Cdiki L pok mult transitorii
ctengőket, erőátviteli eierele2.980—
Dividende
ncridicate
44.922.—
heti számában közölt felvilágosítás kiegésziiéséiii figyel- Total Lei 8.762.202.18.
seket a legjutányosabb árak mnllett.
•
meztetnek az összes kisipari munkaidók, hogy bej»Az általam végeztetett munkálatoContul Profit şl Pierderi pe anul 1932. Pierleutéhl kötelezettségeinek mos már annál is inkább
kért szavatosságot vállalok.
^
deri.
Dobânzi
de
cont-curent
345.265.—
Dobânzi
de
halad ktalaou' tegyensk eleget, mert fz uj pzabáJyok
Bzlves pártfogást kér :
X
értelmében a mulaBztás szigorú büntetéseket von maga reescompt 6.487,— Dobânzi pentru depuneri spre frucután. Folyó évi junius bó 1 napjától BZ ösazt»H kis- tificare 2.735,— Camăte transitorii 2.980.— Spcse
iparosoV ia biztosított tagok, tekintet nelkiil mm. hogy 224.975,— Total Lei 582 442,— Profit. Camăte afatartanak-e klsegitő Bzemélyretet vagy n< m T*bót ugy rente 150 765,— Diverse 70,— Deficit 431.607,—
G i m n á z i u m uooa ÍOB. szám. ^
a magu'r, mlat alktlraazottj tik bizto itásához BzülíPéKes Total 582.442,—
11-13
9
Tulgheş, la 31 Decemvrie 1932.
nyugta-könyvük, illetve bélyigek bepzerzéfle coljából
a társadalom biztosító hintálnál jelentkezzenek A lfj. Todor Antal direclor-cxecutiv, Aurel 1. Nicolcscu
biztosítási bélyegek berag«Bztásu UÍV történik, bogy N preşedinte, dir. gen., Brassay Sándor contabil, Csaló
könyvecskében levő lap első ÓB hát»ó oldilánik vonat Alexandru membrul dircc|iunei, Ing. P. Bejan ni. d ,
Dumitru Dobrcauu in. d., ifj. Bodor Antal m. d.
kozó rovatába illesztendő a járulék b'lyeg ÓB a könyvecske karton boríték lapjának balsó o'dMára a heti
S'a verificat şi aflat in bună de Censori:
2 lej as t»x» bélyeg. — A kiBlparl munkaadók (-u!»bó, Glieorghe Zaitz censor, Strul Móric preş. censorilor,
literenkinti Ara házhoz
kovács, kereken, aiztalos, szob>f«strt stb ) kötelmek
Haim
Siinon,
censor.
a legolcsóbb
Lgj
egy névjegyzéket vezetrí s ebbe foglalkoztatott sze
mélyzetHk személyi sdata/nak MtUotetrs^n klvfll. •
szo'gá'atba lépés napját és na eltávozás ld»jét is pon
a „ z ö l d f á n á l " csíkszeredában.
tosan beírni. Ugy a nyutta-könyvec^kék, mint a járu
lék bélyegek a társadalombiztosító hivatal véftrehaj'ó
es a legújabb modern minta
tisztviselőinél Is kaphatók. A törvény a kisiparotok
lapokkal r e n d e l k e z e m .
biztositását a következőkép állapítja meg: Azok n
Árukban és muok ak ivitelben győződjön meg.
klR piroaob, akik segítség nélkül dolgoznak, tartoznak
Saját érdeko I
a III. n»p!b3ro»ztá'yba, azok, akik egy tanorcot tartaAz érdeklődók tudomására hozzuk, hogy a
•P
nak esnek a IV ik napíbérosztá'ybt és akik segédet
Societate Anon. Fjrastlera Uniói bukaresti cég
t»
is alkalmaznak, az V-ik bérosz'ályha Boroztattak. A
gyimes Urhivasl fűrészüzemének beszüntetése
td>
•
betegsegélyezéBi járulékok hetenként, amelyek bélyefo'ytáa, navaz^tt Üzemnek teljes berendezése
gekben rovatnak le, g következők:
éj ainak esetleg egves ohlektura tl is u. ra
o
gyárépületek, laképületek, gőzgépek, motoa
I ső naplbéro.'ztálv (24 lej n«pi tereeet't) = 6 lej !
rok, kazánberendezés fagyapot gépek, gátIlik
„
(26—45 lej nsp'. keresntlí) = 12 'ej
terek, kfirfQréarek,
esztergapadok, gyaluIH-iic
„
(46-79 Írj n p'lereartíf) = 22 lej
a
padok,, fw ógépik, k*8 '.őrülőgép"k, bolinder,
IV Ik
.
(80—99 lei napi kereseti?)
30 lej
valamint egyéb szakberendizések
és tára
V-lk
„
(99 l"jen MU i keresette) = 36 'ej
a
gyak
el'dnsra
hozatnak.
A bilyegek ertekének fele része, mlat i d l ir I".
*
Eajn célbü egy a vállaUt tisztviselőiből
*
az alkalmazott keresetétől levonható; a ker^Hi-tnélbUli
M
tiki
ldifti
b zotteág fogja az ársircfit 1033 evi
tanoccok járulékát teljes összegében a munkaadók
a
junim ho 26 és 27 en, a vállalat rvimesa
flietlk. Aí eddig szokásos be- és kijelentések fol< ó
tarhavasi lrodthelyiségelben délelőtt 10 órai
S
évi junlua bó 4 ik napjával megsíüot k. Igazgatódig
kezdettel, megtartani.
— AB alsórakosi (N.ipykükUIIőmerv>) kőbáK délebbi eladási feltételek, valamint a
nyában tudomásunk szerint munkásokat líerepoek.
1
„
szükségoB Információk Írásbeli uton U b-saeC-iak olyan munkások jelentkezzenek, akik értenek a
reshetők. Ugyancsak megtekinthetik az éideky mubut0r. e s \ .
kőtöréshez, a kőfaragáshoz vagy meg akarják azt
ló 'ő'í a ber«nd -zéseket Btb , bármikor az Üzemtanulni.
ÉPÜLET * ASZTALOS.
e
vezetőség hozzájárulásával.
2—2
— Tettenért kiskora tolvrj Miklós JánoB 15
a*
Qhlmes, 1933 évi junlus hó 5 én.
éves dltról Illetőségű gyermeket a r.-ndőrgég teltenérte,
amint az épülő gör. kei. Umplom'ól 'pítésl anyagokat
Soc. Anon. Forestieri Union în Bucureşti
lopott. Eljárást indítottak ellene afiatalkorunk blróaáAdministraţia Fabrlcel Qhlmeş.
gánál.
— Elhalasztottak a ditröl adolopás tárgyalását Partiu Nicolae ditrói adófőnök (emelte 365 ezer
a legegyaaerflbbtdl a
lejes lopásának tárgyalását a bíróság a tanuk meg nrm
legfinomabb kivitelig
jelenése miatt junius hó 14 ről szi pt mber hó 19 re
M«ly«B Uaaillitfttti
faikktl
munkákat
halasztotta.

3 hónapos nyelv-tanfolyamot

1 Közönség figyelmébe I 2
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Paulovits Antal villanyszerelő, I

KÜKÜLLŐMENTI
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A budapesti minta vásárt megtekintettem

Hirdetmény.

Háló, ebédlő és iroda berendezések

Könyvkötészeti

— Orazigoa g»'«n>blő?ő ven*ny Hvku'Mfflrddn.
A Ingott vadintiraagifţ lulina 8 áa 0-4n HerkaUaiOrdln orazigoa galamblSvt veraenyt rendez, amelyei a monteoarlól nemaetkAal galamblOvA versenyek azahtlyal acerlnt folytatnak le.
A ve aenyek programja a kOvetkeii: Jnllaa 8-in aiombatm
d- ». 9 órától kaaive 20 dtb aveggSmbro, d. m. 3 önkor 26 dib

b e a a • r • • h • 16 k :

a legssebb és legtartósabb
kivitelben a legjatányosabb
á r a k m e l l a t t eszközöl »

Nagy G Jószef asztalosnál, ZsögAd.
Megfelelő biztosíték mellett részletfizetésre Is.
17t r u u l t f t Vtírél

Vákár üzlet, Csíkszereda.
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