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mezőgazdasági pálya nagyon el lett hanyagolva.
POLITIKAI,
HETILAP.
A történelem kiszámíthatatlanul
dobálja a népekKÖZGAZDASAGI ÍS TARSADALMI A
az Iskolabüntetések ügyében. Egy apának, ha három fia volt, a legokoaabbat kül-

sorsát. Nincs szUoet a küzdelemben. A mindenkori
hatalmi mérkőzések, érdekek végzetszerűen mozgatják
It-meretes, hogy a gyerg^fnjfaíVT^állami Iskola dötte jogásznak, B másodlkat papnak, a legbutábbat
a nemzetek életét.
iskolaszéke 78 szülő ellen eljárást Indított a gyergyó- otthon hagyta gazdának. Vagy elküldötte középiskolába
Nincsen semmi okszerllség ebben a hajszában. szentmiklÓBl járásbíróság utján, gyermekeiknek Iskola- hogy néhány osatályt végezzen, igy astán aem ur, sem
gazda nem lett. Igy került igen aok gaadaság vezetése
A n~mzelek életgrafikonja pzeszélyesen vibrál. Ma a mulasztásai miatt.
a cselédség kesibe. Igy lettek a birtokosok földjeiknek
jólétnek, lendületnek, megelégedettségnek legfelsőbb
Ez ügyben Dr. Pál Qábor magyar képviselő folyó nem urai, de rabjai.
h«tárain tombol, holnap a megpróbáltatások, válságok évi julius bó 5 én beadvánnyal fordult a CBikmegyel
Mert BZ urfiknak a korai keléa, a gaadaság melmély pontjain borong.
tanfelügyelőséghes. Rámutatott arra, hogy a büntető
Darüre-boru, borura derl) elvi alapján zajlik népek eljáráB megindítása aa 1924 évi állami elemi Iskolai letti állás reggeltől-estig nem tetaaett, mert nem levéés nemzetek örök küzdelme. Egy pillanatig ninca meg- törvény 27. cikke és eaen törvény végrehajtási utasí- nek kellőleg felkészülve, a gazdálkodásban örömet nem
á'lás, ninca pihenéa. Ei a történelem egyetlen tanul- tása 50. cikkei ellenére tétetett folyamatba. Eszerint találtak, csak unatkozást, nyügölődéBt, ami Igen sok
sága, törvényszerűsége a mindenkori nemaedékek szá- ugyanis csak azon szülők ellen l^het a járásbíróságnál esetben a birtok eluasáaára veaetett. Nem-e jobb lett
mára.
elJáráBt Indítani, akik gyermekeik IskolamulaBztâsa volna a pár elméleti osztály helyett gazdasági gyakorló
A nemzetek életében nincsen állandóság. A dlcső- miatt 4 Ízben már fokozatom pénzbírságban elmarasz- irányú iskolát végezni, ahol a kellő alapot a gasság-'B Idők éi nemzeti katasztrófák egymást váltogat- taltattak. A feljelentéshez csatolandó aa iBkolaBzék dálkodáshoz megszerezve, otthon a cselédség résséről
ják. Hegeli bölcseséggel változik minden. Szünet léi- határozata, amelyből kitűnik, hogy a Bzülővel szemben az orruknál fogva nem hagyták volna vesettetnl magukat.
kül formálódik a nagy mindenséggel együtt társadal- már alkalmazták ezt a négyrorozat büntetést.
Általában a mezőgazdasági Bzakértelem nagyon
mak éa népek aoraa egyaránt. M* erre, holnap arra.
Miután a járásbiróságl doszárnál hiányoznak ezen gyenge
lábon áll aa egéss országban. Nagyon sok oly
Nem lehet tehát egy pillanatig aem nyugodtnak, iskolaszékl határozatok, ugy nincsen helye a járásköaséget lemerek, amelyikben nincs egyetlen egy oly
olbizakodottnak lenni a történelem azinpadán, ahol B bírósági eljárásnak, éppen ezért
gazda, aki egy malacot szabályszerűen feltudjon nevelni.
nagy súgó, aa érdek, éppen
a legjelesebb jelenetében
dr. Pál Qábor beadványa arra kéri a tanA gazdálkodáshoz nem feltétlenül Bsükséges a Bok
vághatja agyon a szerep16 nagyságokat.
felügyelőséget,
hogy vonassa vissza a
föld, csak a tökéletes hozzáértés.
Bár megértenék BZ emberek ennek az évezredea
gyergyóujfalvi
iskolaszékkel
ezt a törK'-kl gazdaságát kincses bányává alakíthatja, csak
véres játéknak nagy tanulságait. Bár a nemaeti törtévényellenes feljelentést, bogy a szülőket
használjon kl minden talpalatnyi földet és aat értelnelmek a dicsőséges távla'okból nemcsak vért sromjazó
a legnagyobb gazdasági munka idején,
mezze szó szerint. Nem 1B gondolok BZ egy évig ürevitézséget, harci kedvet merítenének. Btr megérhethiábavaló idézgetésekkel ne akadályozzák
sen álló ugar földekre, van ezenkívül 1B üreB, hassnénk aat, bogy minden nemzet fial aa idealizált törmunkájukban.
nálatlan, gyomtanyául, mindenféle károa bogarak és
ténelem helyett a megdöbbentő valóaágot kapnák neÉt minderre a csikmegyei tanfelügyelőség juiiuB paraziták bnvó helyéül Bzolgáló hely. Ml szükség van
velési alapul.
hó 7-én a következő választ küldi dr. Pal Qábor cimére : a sok apró földek közt a füves barásdákra. Miért
Lehetetlen meg nem látni és kl nem meríteni
„A kérésére közöljük, bogy a tanfelügyelőség
állanak a falvakon kereBatül futó patakok oldalain
abból a végzetes nagy hibát:
bogy milliók vérét alkanem avatkozhat bele sz Igazságszolgáltatás
a
korhadó vén fűzfák, nem-e jobb volna esek helyett
lomszerű érdekcaoportosu'á oV csrpo'ták meg minden
dolgába. Amennyiben a beindított eljárás nem
rendszeres cBlgolysfűaet ültetni, amelyek vesssőlból
időben. Jelszavak, üres demagógia és • gy nevelési
ftlel meg a törvényét kellékeknek, ugy a
télen házilag kosarak fonbatók. Vagy miért nincsenek
f-rdeség uszított és tett ellenségekké ma jábarátokat.
ezek helyén saliva fák. A veteményes kertek mellett,
bíróság van hivatva ezt elbírálni éa dönteni
II» kellett holnapra már megbékítette ugyanazokat a
miért aa a aok csalán ÓB miért nincsenek földi eper
a kereset e'utep'-jtsa tárgyában.
dunüs felelet. Amim a helyzet kívánta.
ágyások a csalán helyén. Utak ssélel, árkok, miért
Arra vonatkozólag — Írja a tanfelügyelőség —
A mai generáció a lövészárkok borzalmaiból tudja,
nem teremnek a káros gyomok helyett haBsnos füvebogy
a
szülők
a
tárgyalások
alkalmával
időt
hogy történelmi hazugság a vitézségnek és egymáB
ket, miért nincsenek ezek körülfáaltva. Miért as udveszítenek stb. — nem segíthetünk. Küldjék
ellen tüaelő vitézi hajlamnak a beállítottsága. A harcvarokon oly kevés gyümölcsfa s azok 1B a nagyapáka szülők gyermekeiket rendesen aa Iskolába".
ban ciak egymást szerető, megbec°UIŐ és a halál
tól ültetve, gondozatlanok, korhadtak. Miért a mnssHlasen
a
tanfelügyelőséget
Benkl
nem
ls
kérte
félelemben kibékü'ő embertömegek léteznek. Akik ha
dályok tele erdei gyomokkal. A hasaontalan borslkát
nem volna egy-két ember őrjöngése, akkor krlBztusl arra, hogy beleavatkozzon a bíróság munkakörébe. éa még hozzá hasonló társait miért tűrjük még oly
A
birósíg
egész
biztoBan
a
törvény
rendelkezései
értelbékességben megférnének egymás mellett.
helyeken is, mint pl. a Kls-Somlyó oldala,
amugylB elutasítja azt a tömegbüntetés iránti Bzembetünő
ahova évről-évre ezrek tömegei zarándokolnak és ahol
Megdöbbentő elkeseredés és klábrándu'ás kell miben
keresetet.
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Idézgetés,
talpalattoyl földhöz annyi azent emlék tapad.
eltöltőé a látó embert, ha véglgnéa a történelem lapfelesleges hurcolás éa költaéggel a Bzülők- minden
Miért nem öltöztetjük e hegyet fel méltóan ? A borvíz
jain. K<zre kell vegye, hogy ez a hazug vitézi szel- időrabléB,
nek éppen a legnagyobb nyomorutág idején kellemetlem miképpen mészárolt a múltban ÓB hogyan készíti lenkedik az Iskolaszék. A tanfelügyelőségnek pedig bugyogja ki Ingyen a drága aranyat, de ebből nem
még arra, bogy a szent hegyet még annyira elelő a leggyülöletteljeaebb rombolást a jövőre.
módjában lett volna Intézkedni éa a további kellemet- jutott
kerítsék, bogy aa ember tudja, hol keadődlk a liba,
T-ssék csak, Itt a legaktuálisabb világpolitikai lenkedéa helyett a feljelentést vlBsavonatni.
birka legelő. Miért ninca minden köaBég templomának
helyzetcsoporto^uláa. A po'gárl Európa máról holnapra
küszöbétől a község legutolsó házáig deszka, vagy kő
á'nyergel a keleti vöröa rémmel szemben. Megbarátjárda. Miért kell az embereknek as év legnagyobb rékozik vele. Csak Németország letöréséért. A franclaszében sárban tapodni, mikor annyi a kő, annyi a desska.
Pályaválasztás előtt
o'a«z kutya-mpcska barátságot testvéri ölelkezés váltja
A kissebbiégl Boraba jutott fiatalságnak pályává
fel. ha gyürüt kell fonol a német feltámadás elébe.
Miért hiányoznak a gazdaság klegéasitő réssel oly
Az annyi gyűlöletet Izzidó magyar-osztrák problémá- lasatáBa előtt nemcBak a múltba, hanem a jövőbe ls sok helyről. Hol a méheB? Hol a gyümölcsöskert?
kell
nésnle.
A
régi
fényűző,
nagy
multu,
jó
életnek
ból egyszerre a két nép szeretete sarjadzik, ba felsőbb
Hol vannak a rendes bBromfltenyéssetek ?
ptrarcsra el kel' vágni Németországot BB Anschluss vége. Ki-ki gyermekkorától kezdve szokja meg a feHa kevés a föld miért szántunk csak 12 cm.
leh»tó*égétól. K< minden edd'gl ellenfél barát lesz gyelmezett, komoly munkát. Egyetlen blztoa fegyver a mélyen, miért nem 20—24 cm. mélyre, hogy as egy
egyezerre, minden történelmi mult elfelejtődik, ba a jövő létérti küzdelem harcában' a munka. Ezt ne tekintse köblös földből csináljunk két köblöst Miért nem hasspolitikai kártyakeveréa bosiorkány konyháján ugy In- senki lealázásnak, legyen a neve trágyahordás, avagy náljuk kl a nap éltető sugarait, a levegőt a termékeclpőtalpalás, fő az, hogy értsen hozzá és legyen benne
tézkednek.
nyítő baktériumok működését asabálysserü talaj mOveA népmilliók Borsa, nyomo-mága, szenvedése öröme.
léssel?
A
megzavart
életegyessu'y
helyreigazítására
nrm
"agy boldogsága tehát egész csekélységeken alakul.
a kérdések egész öaönét sorolhatnánk fel
Ei ml nem akarjuk ezt meglátni. Csak házi haszná- Ismerek Jobb eszközt a jól végzett munka tudatánál. annakÉilgaaoláaára,
hogy van tér a működésre, csak
Ne halogassunk, ne várjunk, a leghamarabb klnál- nyitott aaemtnel nézzünk
latra sem akarjuk levonni a tanulságokat. Pedig cwk
as élettel Bsembe.
Azért crm szeretjük még egymást, mert, hogy ugy koaó alkalmat meg kell ragadnunk B ast salvóa kitarA székelyföldön alig van valBkl, akinek egy Hs
mondjam ez a divat nálunk. A román-magyar meg- tással meg kell őrlanünk.
békült még nem aprobálták azok a méregkeverők,
Ne számítsunk más támogatására, és mindig In- háaa, kertecskéje, néhány barázda földje ne volna,
akik csak a legutóbbi sakkhutásokban Is több gyülölet- kább nebeaebb jövőre gondoljunk, bogy kinoa csalódá- eaen a keveaen ia megélni, meg kell tanulnunk.
kötést feloldottak. Itt még játsaaol kell ezt a gyűlö- soktól megkíméljük magunkat A becBÜletes munka
Szike Mihály.
letes, pusztító éB Ideget gyilkoló aatrnyü játékot. Addig meséje elég tágas, csak ne gondoljunk örökösen kényelamíg mind a két egvmáarautalt nép rá nem megy mes Irodákra, jól éa biztosan fizetett állásokra.
erre aa oktalanul elmérgealtett hlvataloa gyűlöletTízéves érettségi találkozó.
A székely ifjuaágnak melegen ajánlható a meaőálláspontra.
gaadaaágl pálya. Erre sokan mondhatják es nem 1b
Vasárnap, julius hó 9 én, Igen kedves, bensőséges
Éi valamikor talán a köael jövőben BB utódok pálya, btas eat olyanok la üalk, akik még Írni, olvaanl találkozó ünnepet rendestek a cslksseredal róm. kath.
rang fognak mosolyogni minket, a aaerencsétlen jelent. sem tudnak éa akik még lsko'a mellett la keveaet jár- főgimnázium 1922—28-ban végsett tanulói. OsstályAkik annyit tudtuk gyötörni éB kínozni egymást. Nyelv tak. Mindegy. Ez lehetett a múltban, amikor még aa társuk, dr. Nagy András hívására as egykori 22 kOsU,
használattal, adóval, Iskolával. beolvaBBtással, leaaegé- oly bocakort Bem volt szégyen felkötni, amelyiknek akik mint utolBŐk, még a régi magyar érettségi rendnyltéssel és a kellemetlenkedáaeknek kimeríthetetlen bőrén a fehér marha aaőr ott dlsalett Ezenkívül a szer szerint viasgástak, 14-en jöttek Bssse; és pedig:
meaőgaadát ne tévessaük ösaae a mezőgazdasági mun- Ambrus Aranka tőrvényszéki tisztviselő, Bálint
találékonyságával.
Valamikor es a gyűlölet ls a múlté les-. Mert a kással, mert es kettő.
Magda vármegyei tisztviselő, Biró Ilona fénykétörténelem örök váltósáé. Akadni fog egy ember vagy
Jó mezőgaadákban, akik elméletileg Is képsettek pész, Balla Károly fogarasi főszámvevő, Bakosi
embercsoport, aklkne* a ml megbékflléBÜnk és ssere- végtelen nagy a hiány. Innen van aa, hogy még az oly Károly szabó, dr. Berkovios József orvos, Dóozy
tetűnk lesa as flalet. Éi akkor ml aseretnl fogjuk egy- állásokat is, amelyek kiváló gazdasági szaktudást kí- Qábor plébános, Qál Antal ügyvédjelölt, Oál János
mást. Kert
népmillióknak ea a sorsunk. Nekünk vánnak, más képsettségü egyénekkel kell betölteni. gazd. kamarai hivatalnok, dr. Nagy András orvos,
gyűlölni vagy saeretnl is narancsra kell. As érdekért. Nem különös-e, hogy egy agrár államban, amelynek Pál Domokos plébános, Tisohler József jegyző.
Ea mindig a más érdekeiért
80'/o földmlvelő gazdákból áll, országaserte a mező- Virág Lőrino jegyző, Vitos Rezső jogszigorló; a
gazdasági kamarai elnöki állásokat ügyvédekkel, papok- többlek, mint dr. Balogh Lásaló postahlvatalnok Bpeateo,
kal stb. kellett betölteni. Vajon létesik-e még egy szak- Apponyl Margit ssoclálls mlssslós nővér Koleasvárea,
egyesület, amelyik embereit a uolgától kezdve a leg- levélben üdvöaölték as összegyűlteket Üdvösló levatet
Albert tanár hálában.
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— Pelle István és Morarlu Albin torna
bemutató estje Csíkszeredában julius 18 an.
A helybeli Kolplng Legényegylet meghívására Pelie István kétszereB olimpiai bajnok és Morarlu Albin Románia bajnoka julius hó 18-án Csíkszeredába érkeznek.
Esti pont 9 órai kezdettel a Vigadóban a következő
műsorral veszi kezdetét a tornász-estély: 1. Legény egyleti induló : énekli az egylet énekkara Szabó Elek kántor vezényletével. 2. Dr. Móra Anton ügyvéd, román
nyelven üdvözli a bajnokokat. 3 Abos József dékán az
egylet nevében üdvözli a vendégeket és az eyylet
ajándékát adja át. 4 Nj ujtó gyakorlatok bemutatása.
6 Lídaugrás: helybeli tornászaink által. 6. Korlát
gyakorlatok. Ezt követi 10 percca Bzünet, mely idő
alatt O wj'd Pál a Legényegyletek országos lgazga'ója
beszél. 7. QyürUhinta gyakorlatok. 8. Gu'ák bemutathalybcli tornászaink. 9. Qyakorlatok lovon. 10.
vélemény érdeklődését állandóan ébrentartja. A ják
Müszabad gyakorlatok. Az estély után FZ „Európa" vagyon visszaadása körüli késedelem igen sok vendéglőben
verdégeink tiszteletére társas vsc ora.
találgatásra szolgáltat alkalmat. Ugy gondoljuk,
hogy a vagyon visszaadása azért késik, mert T-riték ára 36 lei.

küldött a kath. népszövetség Igazgatója, Sándor Imre.
KÜLÖNFÉLÉK.
volt hlttanárnk la. Kiemelkedő mozzanata volt a talál—
Hég
nem hajtották végre a tekerő
kozónak, bogy azon egykori Igazgatójuk, főglmnázlumnnknak 35 éven át kiváló tanára éa igazgatója, pataki és kllyénfalvl közbirtokosságok elfogKassai Lajos o. kanonok is megjelent. 0 mondotta lalt területeinek vlsszaadasáröl szóló minisznekik a zzentmlaót a főgimnázium kápolnájában B meg- teri intéskedéat Mult számunkban röviden beszáható beszédet Intézett hozzájuk, melyben az óea mester, moltunk a földmiveléaűgyl miniszternek azon Intézkemost már öregebb barát, meggyőző gondolatokban Bzólt déséről, amely elrendelte, hogy a tekerőpatakl és
aflatalabbakhoz arról, amit az intését annyi éven át kilyénfalvl közblrlokoiaágoktól, a békásiak és tölgyemélyen a lelkükbe vésni Igyekezett: a gerinces, siek által önhatalmllng elfoglalt területeket azonnal
tevékeny, áldozatkész katholikus öntudatról f visszaadják a tulajdonosoknak. Figyelmeztetni akarjuk
annak, kivált e válságos Időkben való rendkívüli jelen- az illetékes hatóságot, hogy mindez junius hó 28 án
tőségéről. Mise után a főgimnázium jelenlegi Igazgatója, történt s azóta ma julius 16 án még a miniszter renPapp János, rövid, megkapó beszédben köszöntötte az deletét nem hajtották végre.
A'ma Miter-hez visszatérőket és ősz vezérüket, az ő
— A MAGÁNJAVAK
ÜGYÉRŐL. A Csiki
elődjét, az idei nyáron aranymlsés főpapot. A talál- Magánjavak hosszasan húzódó Ogye a csiki közkozók nevében Pál Domokos és dr. Nagy András

szólottak a bálás megemlékezésnek közvetlen, meleg
hangján. B hogy as aranymlsés Igazgató meghitt,
családi ünneplésébe aflstalabbak mellett az öregebb
*
diáknemzedék is bekapcsolódjék, Albert Vilmos főaz elkobzást kimondó Agrárkomitá határozatá•
gimnáziumi tanár, volt cslksomlyól diák, megszólaltatta nak a hatálytalanításához ós általában a vagyoni
A Kolping Egylet julius hó fő ára hirdetett
azt a régebbi multat, amelv a somlyói ŐBI falak között ügyek rendezéséhez uj törvényt akar a kormány zsögődfürdői
egybekötött mulatságát a relle
töltötte boldog, gondtalan diákkorát s amely szintén megszavaztatni. Igy az ügy megoldása a parla- estélyre való tánccnl
tekintettel jövő vasárnapra, julius
hálás örömmel gondol vissza mindig arra a lelkes menti ülésszak megnyitásáig okvetlen eltolódik. bó 23-ára kényszerült elhalasztani. Reméli a vezefi ital tanárra, aki most ott állott a találkozók előtt
Visszaállították a gyergyói járást. Annak tőség. hogr a városi fúvós zenekar javára rendea gazdag ősznek csöndes, szelíd derűjében. Megemli id j ta megírtuk, bogy a gyergyói járást feloszlatták. zendő
mulatságát ugy városunk, mint a szomtette, hogy mög'jtte nem áll a találkozók tömege, de Az intézkedéssel egyidejűleg rendelkezési állományba szédos n.vári
köTS gek áldozatos közönsége az eléggé fel
ha megjelentek volna mindazon tanítványai, atik vele helyezték annak főszolgabíróját Cotts Silsmont is. A nem dicsérhető
érdekében megértő ifjaink ezen
osztoznak a bálában és örömben, szűknek bizonyult napokban kelt rendelkezéssel moBt a gyergyói fószol- megmoidulá?át cél
is szeretettel pártfogolja.
volna a főgimnázium fényes, nagy épUl -te, mert gabiróságot ismét visszaállították.
— Tizenötezer lejes büntetések aa autóKassai Lajosban már az iskola padjai között o'yan
— Öngyilkos lett Cotta Salemon Cotta 8-»- buszon szállított levelekert es osomagokert.
tanári egyéniséget Ismertek meg, akln«k nem a katedra
adott tekintélyt, hanem aki megtöltötte a katedrát lamon gyergyószentmlklóBl fő-zolgablró jullue hó 7-én K iBionujfa'uiól többen Bukarastbw tar.ózkodi hozzátekintéllyel, mély és gazdag tarta'ommal. A krlBZtusl nltünt hazulról. Julius hó 11-én a Békénv patak gát- tartozók látogatására utaztak Andráa M h ily sutobuszeszménytől áthatott nevelő lelke lakozott benne mind- jánál halva találták meg. Minden va'ószlnüleg az, bogy tu njdoioi jármüvén. A predeái postahiv.-.'sl és csendvégtg, s azért tanítása nemcsak világított, hanem mele- Cotta S tlamon öngyilkos lett A gyergyói járás meg- őrség 9Z autóbusz uíastH átkutatta és a legtöbb utasgített, mély, maradandó nyomokat hagyott; alkotott szüntetése után rendelkezési állományba került főszol- nál leveleket, csomigikat talált, amelyeket szívességcsöndben, zajtalan valami olyant, ami a ere perennius — gabíró gyakran tett olyan kijelentést, hogy eldobja az től a fóváróiban tartózkodó ro'ionoknak vittek kánzonéletét. Végzetes elhatározása után egy pár n»pra ujf»lvlak megbízásából. A leveleket és csomagokat
ércnél maradandóbb.
visszaállították a gyergyói fősro'gablrósétot. Szegény elvették, Irfl'.ettstték A postai dijszállitás háromszoros
Este barátságOB vacsora keretében a találkozók Cotta Salamon ezt nem tudta kivárni. Jul us hó 12-én tbXtját Az «sitrói jngvtőliönyveket v«ttek fel éa mirda tanárokkal együtt elmerengtek a multakon. A meg- temették el Oyergyó társadalmának ierpozáns rész- azokat, akiknél a leveleket megtalálták 15 ez^r lej-'S
hitt beszélgetések során az ünnep hangulata áradt a vétével.
pénzbírsággal sújtotta a posta és távírda vezérlgazgaióvolt osztályfőnököknek, dr. Cslpak Lijos tanárnak
sága. A büntetéseket mar át Is tették felhajtás végett
—
A
14°/o-oa
Iskola
hozsájárulás
felosztása
mélyebb húrokat érintő beBzédén, melynek emlékeze- körül amint értwüliink közelel bról utapitá»ok jönnek a csikm^gyel piozUgyigazgatósághoz. — Figyelmeztes gondolata marad: hogy a léleknek IB, miként a az abban követendő egységes eljárás iránt. Amint ezek tetjük a vármegye lakosságát, hogy az autobuszok hinövénynek, az Igazi, erővel teljes élethez gyökérre az utasítások és elhatározások megjelennek, azokat vatalos utvonalain Bem leveleket Bem csomagokat nem
van szüksége; ilyen gyökér a lélek számára: a hit,
Bzabad mások címere szállítani. A törvény azt szigoaz egyház, a szülőföld, az iskola. Az «gykori tanít- részletesen Ismertetni fogjuk.
— Húszéves érettségi találkozó A csík- rúan tiltja és óriáil pénzbírságokkal bünteti.
ványok megjelenésükkel bizonyságot tettek arról, hogy
— Azok az ipiri es kereskedelmi alkalnem szakadtak el a gyökértől; visszajöttek, hogy abba szeredai róm. kath. főgimnáziumban 1913 ban érettmég Jobban belefogózzanak. Ez a ragaszkodás a gyö ségizett o íztálytáraalmat felkérem, bogy húszéves mazottak, akik kimaradtak a munkakamarai válasrkérhez — az Iskolához s annak szelleméhez, bármilyen érettségi találkozónkon, amelyet Csíkszeredában, 1933 tóf névjegyzékéből, kérhetik utólagos felvételüket. A
küzdelem közepette Is — a további egyenes, nemes évi julius hó 30 án tartunk meg, minél számosabban névjegyzékbe való fölvétel ügyébt n klrjük jelentkezr.i
vonalú életnek legbiztosabb záloga. Dr. Nagy András jelenjenek meg CB i'ádjuVkat együtt. Lih-ítóleg «lő'eteB a csíkszeredai Ipartestület hivatalos helyitégében naszellemes köszöntőjében nem feledte el megemlíteni értesítést kér H-llwg Vilmos baiktlsztviselő, Csík- ponként délelőtt 9—13 óráig.
a lényeget, t. I. bogy mit kaptak ók legnagyobb érték- szereda, Czell-bank.
— Margit-napi országosvásár Csíkszeredáként az Iskolától: a győzelmes, diadalmas világ— E'jegysés. B >lás Icuka (QJme-kHz^p'o') és ban. Az állatvásár julius hó 10. éa 11-én tartatott
nézetet; ez nemcsak bátorító ÓB vigasztaló géniusz, Albert Lász'ó gyár'.u ajdonos és f*kereskrdő (Qyimes- meg a következő eredménnyel:
hanem világító fény ÓB erő as élet bárminő sötét bükk) jegyesek.
Kiad tott összesen 116 drh ökör.
éjszakájában.
I-fő OBZtályu ökör párja 13 000—15 000 lej
— A vármegyei főispenl hivatal és CsíkII od 0"Ziá'\ u ökör párja 8 000—13 000 lej.
Olykor vidám, néha meg el-elboruló bangulalot szereda városi tanaosa fohó évi ju ius .hó 17-:ől
Ill-ad osziá'yu ökör párja 6 000— 8.000 lej.
váltottak kl azok a történetek, amelyekben a találko- kezdődőleg életbe lépteti a julius bó 8 iki miniszterzók mindegyike elbeszélte a tizéves pályafutás sors- tanácsi határozatnak a hivatalos órákra vonatkozó
E alato't ösHzesrn 98 drb tehén.
fordulatait. Volt ott derűs oldal ls, de mennyi küzde- renddletét. Eszerint ez»n hivatalok vasár- és ünnepI-só otzt. tehén drb kint G000 —7 000 lej.
lem, mennyi erőfeszítés, mennyi Bflétfosz'ott álom s napok után délelőtt hivata'oa órát a nyári szezon alatt
II od o zt. tehén drb kint 4.000- (>.000 lej.
mégis mily hősies, hosszú türelem a rövidre fogott nem tartanak. Ez -n napokon a hivatalos óra délután
III ad oszt. tehén drb-kint 2.000—4.000 lej.
élntsorsokban I Egy közttlök nem mondhatta el törté- 7i4 tói '/«8 óráig van.
E'vdi o't összesen 36 drb 'ó.
netét, mások tették meg helyette: RUBZ Bintho Elek
— Dr. Sulyok István osiki képviselő hosz1 ső osztályú ló n»m volt folhnj'.va.
ez, kifiatalon az örök béke hónába költözött. Kegye- Bzfls betegségéből felgyóg)u't t-a tevékenységét mig
II od osztályú ló párja
8.000—12.000 lej.
lettel emlékeztek meg róla.
kezdte.
III ad o ziályu ló párja . 4 000— 8 0C0 lej.
— Áthelyezés. Jjnescu Patre elnö'l rangban
Egy-egy Ilyen találkozón mindig az anya ÓB gyerSertós felhajtás nem volt.
mek meghitt, meleg viszonya jut eszünkbe. A gyermek levő csíkszeredai törvényszéki birót B aBfóba helyezA köröm- és szájftjás miatt letiltott alcsiki köza hosszú távollét után. a hosszú, tövises útról visszatér ték át.
ségekből állat nem lévén, a nagy ker<ssiette! szemben
az édesanyához s a mindig jóságos, rnlndle hűséges
— Hazassag Dr. Kovács M klós, városunk szü- a felhajtás nigyon gyenge volt. A kirakó á'uváisár az
anya — az iskola megáldja vlssza-vinnzatérő klird"l löttje, törvényszéki bíró, a Szemák-tanrict helyettes elóíő vásárokhoz viBzooyitva különösen keresletben
mes gvermekét B ez áldásból fakadó uj reményekkel, elnöke, ju ius bó 8 án, a b: dipnatl újlaki róm. kath. gyengének bljov. u't,
uj erőkkel bocsátja további útjára
—t —s. tomplomban, oltárhor vezette özv. gnléntai F kete
Miből nem lesa a per. Érdekes ügyet tár
Ödönnét szül. Rácz Adát (Gjői). Tanuk voltak az gyalt —
a nat o. ban a törvények. Komoly, nagy fontos"Bketési Bzertartasrál dr. Szarnák J J D Ó törvBz tanácsságú eaet. HallgasBuV meg. J tkab István cd'cstl Ixkói-t
A marosvásárhelyi kereskedelmi és elnök és dr. Szakái Antal ttgyw'd.
a fi uhan „muszka" mellekndvvul illetik. — Az egénc
— A helybeli uj temetőben sírkertek építése családon egy százBd óta rajta ragpdt ez a muszka
iparkamara közleményei.
A kereskevilemügyl mln'szterlnm 1933 év julius l-án c*ak a város mérnöki hivatalának engedélyezésével bél\eg J .kab véglil Is ttsrtázrl akarta a kérdést. Pert
kelt 47330 az. (Mon. Oüo. 150-1913; határozita élteimében eszközölhető.
indított fgy L^zár Is'ván revü öreg ember elleu, bengy az eddi:;! valamint a julius hó l-ével kontlng'n'ált á u k
— A Hargita fürdő megnyitását ünnepélyes csUletaértéBért. A „muszkb" név miatt. A járásbírósábehozatalára vonatkozó behozatali engedé'y»k Iránti ké'ések
gon Lázár h itósfgi bizonyítvánnyal Igazolta, bogy
a kereskedelmi és Iparkamaránál Önköltségi áron (egy lel da. kiretek között tanjAlc meg julius hó 16 án.
rabja) beszerezhető lormnláron kőzve lenti a kereskedelemügyi
— A brassói ref. női kereskedelmi saaktanfolyaai, Jikabot a faluhftn muszka melléknévvel ismeri minminisztériumhoz Intézendők.
amelyre iz 1933 - 34-lk tanévre az előjegyzések már megkez- denki. A J W/'ShirÓRág enrek al pján felmentette LázÁr
A folyó szükségletek fedezésére Irányuló ára bt hozatali dődtek. két évfolyamból áll. Az első é folyamba felvétetnek
engedé'y Iránti kérések figyelemmel kell legyenek arra, hogy azok a 1*ányok felekezeti kUlt)nb»ég rélklll kik a leánygimná- Istvánt. — Csakhogy J tkab István rru-zka nem nyua megadható engedély a három havi normális lmportm«nnyi- zium 111-lk, Illetve a lV-lk osztályát elvégezték. A szaktan- godott bele az ítéletbe. Blnvádl fe'jelentést tett a
séget nem haladhatják meg. Minden egyes vámtétel külön be- folyama a fősu'vt az általánoB műveltség megszerzése mellett k'iz.ögi elő járóság ellen, okmánv hnniBltás miatt. A
hozatali engedély I ántl kéréssel kérelmezendő, kivéve a feniit a megfelelő szakképzettség elnyerésére, a 'ornán és német torféoy^zék előtt most a vád'ottak bizonyították, bogy
m'n'szterl natároiat III-lk szakaszában meghatározott vámté- nyelv mellntta kónyvvltel e, kereskedelmi Bzámt-nra, gyors és
tel osoportokat, amely ese'ekben a kérés egy-egy Ilyen oso- gépírásra fektetik. A tonfolyam végze't t'inolól állást nyerhet 1848-ban ragedt a J >kab ctalsdon a „mu«zka* mellekportra kell történjék. A kérések esetenként, a periodikus kvóta nek: bármely üzemnél, gyári vagy bármelv tnás Irodábrn, név s azóta nemzodékrő'-nemzedétre öröklődött. H»
megállapítása nélktll és legkésőbb 15 napon bellii nyernek gazdaságban, szövetkezeteknél, dohányjOvcdéknél, biztosító és az anyakönyv pzt nem Is jegyezte fel, azonban az
elintézést. A julius l-ével klboeiátott behozatali engedélyek pénzintézeteknél, magán és kOzvállalatoknál, Ipari és kereske- Tásnál kltörölhetPtlem bbül bele gyökererett ez a f*lu
delmi cégeknél stb., mlat tlsztvlBA'ók, pénztárosuk, gép éB
érvényessége 3 hónapra szól.
gyois'rók, l'Vrlezők, könyvelők. Vidéki tinulók a Szeretetbáz közvéleméry^be. Természetesen a vád ottakat felmenA kereskedelmi és iparkamara felh'vja 'Z Importálók bennlakásáb n helyezhetők el. nyelvtanukra és zongoratanu- tették. — J tkab maradt az ügyvédi költségekkel és a
figyelmét, hogy a kérésformaiáron kéit adatok HtSntetése lásra olo'ó és kedvező körülmények közölt. frV világosítást
muszka melléknéw-'l. — M ndezt csak azért jegyeztük
bQntttő szankolókat és további behozatali engedélyek megadá- nyajt as Igazgatóság Brafov, Ca ea Vlotorlel No. 7.
sát vonja maga atán,
fel, hogy bemutassuk magunkat. Lássa más Is, hogy
— Figyelmeztetői a muukaadokhoa. A eaekben a komoly, tragédián Idői:ben milyen BemmiA jollós hó l-lke előtt felterjesztett és mindeddig el
nem Intézett behozatalt engedély iránti kérések e vonatkozó- muikakamara rövidesen ellenőrizni fogja a vasárnapi ségsklő n>m Csinálunk költségeB pereket.
lag kOzll a kamara, h gy azokat az n] szabályok szerint k-ll munkaszüneti törvény valamint az alkalmazottak 8 órai
megújítani.
— Ltnyos szülők. A székelyudtathelyi reformunkaidejének betartását. A törvény lg«n szigorú bünA osoportos vámtételeknél a 200 lejea Illeték anylszor tetéseket tarta'm°z azokra, akiket kihágápon érnek. mátus tatitónóképzőben vsgy as állami leány líceumfizetendő, ahány a vámtételek száma a kérdéses caoportb n.
ban tanu'ó leányok felvétetnek, korlátolt íVmban a
A Julius hó l-ével életbe lépett szabályok aserlnt kon- A napokban vármegyéuket lógják ellenőrizni a munka- következő tanév tartamára Is az Irgalmas Nővérek
tingentált árok behoz italához nem ssOkségca behozatali enge- kamarai felügyelők, amire komolyan felhívjuk a munka- sárdájának Internátusába. Szigorú, de szeretetteljes
dély, ha as áru legkésAbb jnllna hó 3-án romániai rendelte- adók figyelmét
fegyelem. Bőtéges, tápláló, Ízletes hátikosrt. Híglerl
téssel el lrtt küldve és legkésőbb tollas hó 31-én az országba
— Halaloaás. Bálint Lajos blrloko', folyó évi kus lakás, fűtés, világítás, motáa. Korrepetitálás.
meg U érkezett. A vámnál fizetendő a n. engedély (aatorlsáeló) Illeték alól azonban u e n árok aem mentesülnek Minden jullna hö 10 és, 89 éves korában meghalt C-lkszent- Mindez havonta 800 lej. Érdeklődőknek pto peklu t
további felvilágosítással báimlkoi ian*tlk«séeén áll a Kanara. Imrén.
kDld: Irgalmss Nővérek Zárdaf«a5ksé|e, Odorhelu.
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— Athelyeséeek a somlyói Fereno rendlek- lel 25 lel bekoldisivel birmentve) Odorhelu—flzékelyudvarnél. Ai erdélyi FerenceB rendtartomány eaévi tlaat- helyen. A sorozatot Bányai János a Székelyföld Ismert kataujító nagygyűlését Medgyesen tartotta meg Jullua 4—7 tója szerkeszti.
napjain. A rendtartomány főnökévé iámét P. Imeta
— Tenyészállatokat osztottak ki a brassó- építőiparosok üzleti érdekeiből fontos.
Károlyt választotta meg. A rendtartomány Bsékhelyét megyel gasdák közt. A brassói meaőgszdaBágl
Medgyesről Ko'oasvárra helyezték vissza. A cslkeomlyól kamara mintegy három hónappal ezelőtt Hosseufalu
rendház főnökét, BE egész csiki társada'om előtt nagy és Cs( rnátfalu sertéstenyésztő gazdái kcsött 60—80
SPORT.
tiszteletben és szeretetben ál'ó P. T a k á c s Gábort yorksnlrei tenyészkocát oszlott kl d í j t a l a n u l .
A marosvásárhelyi Tennls Club oaapata Csíkszereáthelyezték Székelyudvarhelyre. Az uj házfőnök P. Ujabban 80—100 darabot kaptak a kamaraiéi tenyész- dában. Vasárnap 16-án reggel városunkba érkezik a marosöenízky Jukundlán lett Székely udvarhelyről. A kiváló tési célra TürkÖB éB Bac-faln sertÓBtenyéBztől. Kér- vásárhelyi Tennls Clnb Igen Jóhlrnevfl oaapata és reggel 8
P. Lukács Mansvét. BB orazágoBan ismert mlsBaionárust jük a csikmegyei mezőgazdasági kamarát, hogy a órától kezdődileg barátságos mérkőzést tart a csíkszeredai
Szárhegyre helyezték; P. Máthé Benvenut tanár lett vármegye Bertéaállományának feljavítása és a BertÓB- Tennls Club osapatával a gyakorlótéri pályán. — FelkiiJOk
a rendtartomány uj titkára, akit azintén Cflksomlyóról
tenyéBztés fokozása érdekében gondoskodjék a calki sportszerető közönségünket, hogy ezt a nem mindennapi sport
helyeztek át. P. KrlBté llodeazt, eddigi Bzárhegyl ház- gazdaközönségnek hasonló kedvezményekről.
eseminyt mlnil számosabb látogatásával tisztelje meg.
főnököt, M-'dgyeBre helyeztek át segédlelkésznek.
— Székelyföldi pályásat, amelyet a tél folyamán az
Udvarhelyen megjeleni Székelység tett közzé. Igen Bzip ered— Óriási büntetések tiltott pálinkafőzés ménnyel
végződölt. A tízesek Ismertetésére 6 és a székelyteKÖZGAZDASÁG.
miatt. Számtalanszor figyelmeztetők arra vármegyénk lek (udvar) 1'írására 19 pályamunka érkezett bo. A tételek
hkósságát, bogy a bejelentés nélküli pálinkafőzést a kitűzője a Székely'Old néprajzának egyik kiváló katatója Dr. Az állattenyésztés és a mezőgazdasági szövetkezetek
Ullleker Rezsó debreoi nl egyetemi tanár volt, aki a kitűzött
törvény szigorúan tiltja. — Ennek dacára nvponként 3000
dijat 4460 leire emelte fel s azonkívül könyvjutal- megteremtése és azok közgazdasági fontossága.
tömegesen kerUlnek ilyen természetű kihágások a tör- mak itleles
ls adott, amelyhez a Magyar Nép szerkesztősége 6
írja Kozán Imre.
vény eM, amely a legszigorúbb büntetéseket alkal- könyvvel s a Székelység szerkesztősége meg 8 darabbal járult
mazza. öt, tiz és hatvanezer lejea pénzbírságok aem hozzá. Az 1000 lejes nagy dijat B a r t a l l s Á g o s t o n (Csík(Folytatás.)
nyerte. 500 lejes dijakat nyertek B lázs AlajoB (Alsóritkák. Népünk teljes mngsr mmlsülését jelenti ugy szereda)
Mindenesetre elsősorban most csak a szarvasmarha
sófalv») Hzop 38 Kálmán (Cslkdelne), Ilyés tlemé- (Torja), A
erkölcsi mint vagyoni összeomlását ertdményeri az, Csobolh János (Torja), Zoltán Sándor (H'imoródszentmárton), és juhtenyésztésre gondolok, mint olyanokra, amelyeknek
ha végre m°g nem szűnik a pálinka főzésnek eddigi Pongráez Vilmos (< slksztntmáiton). 2C0 lejes jutalomban ré- megindításához sem nagy tőkére, sem különlegesebb bemértéke. — Fáj látni, hogy a tiltott pálinka főzésen szesültek: KozácsÜdöü (Árvátfal a), Oanl József (Lemhény), rendezésekre, felszerelésekre nincsen szükség s mégia a
kupott szegény emberuken segíteni nem lehet és a Molnár István (Kolozsvár) Könyvjutalomban részesültük: jövedelmet a magasra lehet fokozni a már meglevő —
büntetések súlya alatt naponként egy-egv Bzékelyélrt
s említett — adottságok felhasználásával.
s»mraisfll m->g. Figyelmeztetjük AB kérjük népünket
Azonban bármily szépen is hangzik az, hogy „csíki
hagyjon fel ezzel a veszedelmes, tiltott játékkal. Htgy patak), Karda Ká oly (Sepsiszentgyörgy). Az átnézett munjon fel azzal az átkozott páünka imádattal, amely káról az tün'k ki, hogy a haBon 6 feladatok kidolgozására állattenyésztés" a mostani krizises időben, magában igy
értékes monknerőlnk vannak s közérdekből Is igen hálás egyedül jövedelmező, nem lehetne, ha a legfontosabb része
katasztrófába kergeti, vagyonából, egészségétől és Igen
Ilyen eredményes foglalkoz'atásl alkalmakat kitűzni.— a dolognak: sz értékesítés nem lenne megszervezve olysn
munkabírásából kiforgatja. A székely nép elég Intelli Madat
Megjegyezzük, hogy Ba-talis Ágost nyög. lőazo'gablró a neki formán, hogy a gazda nehéz munkája utáni terményeit a
gens ahoz, hogy helássA már egyszer, a páltokának, kifízKtctt 1000 lel pályadíjat osikl régiségek feltárására a cslkl
fólöslegjeit, mint az eladásra kerülő apa- vagy anyaállatait
érnek n legc ufabb méregnek a pusztítását. Elég Józan turista egyesületnek ajándékozta.
vagy a tejet, tejtermékeket, sajtot, vajat stb., továbbá a
eszű, hogy megláaBa annak élvezetében mindazokat a
— A varmegysből. Antal István éa AmbruB
romboló eredményeket, amelyek minden népet a zül- Já oi gyimeBfelsőloki csángók összeverekedtek. Antal gyapjút vagy hízott állatokat nem tudná rendea időben,
megfelelő árért éitékesiteni.
lésbe és fertőbe juttat.
a Peter nevű fiával súlyosan összeverték Ambrus
Tekintettel arra, hogy a megye lakóinak a legnagyobb
JánOBt, aki a helybeli kórházban fekszik.
— Áthelyezés. Lőrlncz Gyu'át, a csíkszeredai
része gazdálkodással foglalkozik s továbbá, hogy a városi
— Bodor litván (nagy) felcőlokl csángó 14 éves lakósok száma sem nagy s ezeknek is a legnagyobb része
osztálymérnökBég vezető mérnökét a brassói vasutitrtzgatósághoz helyezték át. A hivatal vezetését Negrea Mihály fiat egyik kaazálójára állította őrnek, bogy ugyancsak gazdákból áll, egyéni érdemleges értékesítésre
meg^kadályoaza az azon va:ó legeltetést. Bodor Peter gondolni nem lehet, amiatt a körülmény miatt sem, hogy
Jian mérnök vettn át.
odahsjiotu az ökreit. Ilikor a gyermek felszólította,
— Tánctanfolyam CslkaseredabBn. V*reBs hogy kaszálójukon ne legeltessen, az egy karóval Ujy a nagy számarányu gazdaközönség ebből a szempontból
Irén tácc és tornatanárnő folyó évi julius hó 17-én megütötte a fljt, hogy annak állc ontja eltörött. A értékesítőnek és nem fogyasztónak számit; legtöbbjének
váro^unlh* érkezik, torna- és téDCtarfo'yamát gyer- gyermeket a kórházba, Boior Pétert padig as ügyész- van is vagy lenne valami eladni és értékesíteni valója, de
mivel egyenkénti értékesítés nem lehtséges, vevő-piac hiányámekek én felnőttekkel megkezd'.
ségre szállították.
ban, a munkakedv megcsappan s a termelés csak a helyi,
— í t e l e t e k A tusnádi diókvonat kódobilói
— Mu't Bzámunkban beszámoliunk arról a vad- mondhatni a család szükségleteinek a kielégítésére szorítügyében juliui 11-én hirdetett Ítéletet a törvényszék állatisB bicskázásról, amit a gyergyóujfalvl legények koznék, lölösleg nem lenne, jövedelme se lenne, csak a
Likatos F«reccet 8 hsvi fogházra Ítélték. B nedek julius hó 2 án rendeztek A verekedésnek három súlyos nyomorúság maradna.
Autal és Korodi Árpádot felmentették.
áldozata: D iák Z 'Iga, D ines Ferenc és Fodor Márton
Éppen ezért szükséges a gazdákat szövetkezetekbe
— A Semmitősxik jóváhagyta a gyergyóalfalvi utolsó parceiket élik. — A csendőrség megállapította, csoportosítani,
hogy azt, amit egyenként nem tudnak megbombamerénylet ügyében a Tábla által hozott ítéletet. hogy a borzalmas testvér gyilkolásért Nagy Antal, cuiuálni, megcsinálhassák
erővel, közösen, vállvetve,
I"V vógsőfokon Birabát ügyvédet 15 évre, Pál DéncBt D^nes Ferenc, Balla Mátyás és Lukác* Jjzsef a hogy igy jobbut és többetegyesült
termeljenek s azt értékesíthessék,
felelősök.
In évre és Ambrus Lijost 5 évre Ítélték.
hogy ezáltal saját anyagi jólétüket a ezzel együtt az ország
— C 'ászár D.ţnea rálő 1 legényt, aki S mon
— Rotár Simoa csikszentmártoni lak ós jelentést gazdasági érdekeit előmozdítsák.
Annát agyonlőtte, a törvénysaék két éa fél évi bör- tett a csendőrségen, hogy Vitrig Jinos (kántor) nevű
Komáménak épen azért, mert agrár-mezőgazda állam,
tönre itelte.
22 éves nevűit fia jullus 9 én hazaérkezett a katona- a szövetkezeti
törvénye a legjokbak közé tartozik, nagy
— Sass Ignácz tusnádi mészárost Szilveszter ságtól. Civilbe öltözött és 8 eznr lej készpénzt a lakás- előnyöket, támogatást nyújt a szövetkezeteknek a azok tago-<téjén 3 a'ak megtámadta, ö iszeverték éa 4 ezer lej ból összeszedve eltűnt. A csendőrség körözédt adott kl. jainak s csupán a gazdaközönség hibája az, hogy ezeket
készpénzét elvették. B-ke Benjámin, Sass I'tvén c teke
— Blága Juon békáai g»zda beleesett a meg- az előnyüket nem használja ki ugy, mint ahogy a saját és
IVvi legények és Sándor Károly tusnádi lalós azzal áradt Békás patakba. Haltteatét jullua hó 12-én talál- a köz érdeke megkívánja.
vádo'tan állottak a törvényszék előtt, hogy ók követ- ták meg.
Messze vezetne most azokat a törvény által biztoaiték el a SsilveBzter-esti támadást. A törvényszék bizo— Bálint Antal és Ltjos lázárfalvl lakósok a
támogatásokat felsorolni s nem is célja enuek a kis
nyáéi ok hiányában valamennyi vádlottat felmentette. közbirtokossági erdőtől f*t fuvaroztak. Fildán Qábor tott
cikknek, annál is inkább, mert ha kamoly lépés történik a
— A braaaói református felsőkereskedelmi iskola, hatósági erdóőr a bárcát kövnttlte tőlük. A két le
anHy az ország epyHlen magyar tannyelvű felekezeti szak- gény az erdőórt lefegyverezte, miközben jobb karján szövetkezetek megalakítására vonatkozólag, a törvény elolvasása vagy ismertetése által nyilvánvaló válik azonnal,
iskolája és kűlönövn a inal vá'ságos Időkben tanulói jövőjének biztosítása szempontjából a IcgaélBzuilibb és legtöbb meg- megsebesítették. Hatósági közeg elleni erőszak mist) liaueiu inkább szeretném felhívni a gazdatársaim figyelmét
<-lhotésl lehetőséget nyújtó Iskolatipns, az I -KŐ osztályba fe - eljárás indult meg ellenük.
arra, hogy milyen szövetkezetek azok, amelyeknek életrevonz ÍL'lf kt zetl kU ömbség nélkül olyan 'aiiulókat, akik magyar
anyanyelvűek, a glmnázum IV-lk osztályát slkorrol elrég zték
és abszolváló bizonyítvánnyal rendelkeznek. Examen do Adínltorc-t nem koll tenn'ök, ínlvótoll vizsgálat n'ncs. Az Iskola
tz általános műveltség mellett alapos szakképzést ad növendékeinek,1 aki a négy tanfolyam elvegzése atáu állainérvényes,
önkéntes jogot biztosító bizonyítványt nyernek, amelynek
alapján állást kaphatnak államlés községi lrvatalckuál, Ipari
ÍB keriskodelml cég ínéi, Ukarékpéaztáraknál, gyár«k< ál,
gazdaságoknál. Üzemeknél, vasalnál, postánál, épltészotl hivatalokban stb., tehát azokon a pá'yákon, nmolyek a megélhetést elsősorban biztosítják, valamint a tanulmányok folytatását lehetővé leszi a kereskedelmi akadémián, jegy ől t nfolyamon stb. A tannlók >z 1933 —34-lk tinévru angnBztos hó 25-tól
szeptember hó 3-lg iratkozhatnak be. Erdeklódőkni k felvilágosítást nyajt. vidéki tannlákat állandó tanári ellenőrzés és
felügyelet alatt álló Internálásban mérsékelt d jazással elhelyezi
az igazgatóság Braşov Calea-Vlotorlel No. 7

— A osiksseredai Sport Club nevében hálás köszönetet mondok Aozél Ödönné, Ajvász Árpáin é, Dr. CBedő And>ásné, Diószegi Józsi Iné, Dr. DaradlcB Félliné, Dóozy Andrásné,
Dllrr Károlyné, Frank Mlklósné, Grleger Károlyné, Fenke
Kercnoné, Imeca Ákosné, Lux Józsefni, La'eş Ulklósné, Volná- Júzselné. Mftndrea Péterné, Trohán Antalné Smllovlts
Mártonná, Szopos Gáspárné, Solwarth Lászlóué, Vámszer Gézáné úrhölgyeknek és Bazás Izibella, Cslszér Paula, Császár
Kató, ' az bek I'os és Jolán Dávid Böz«l, Keresztes llos, Pototzky Olga, Váká- 11a, Veress Magda Zika lás Magda nrleányrknak, a Péter és Pál napján egyletünk javára rendezett
sportünnepély sikere érdekében kifejezett buzgó és eredményes
közreműködésükért.
Szántó Alberni.
— Székelyföldi ntmutató sorozat olm alatt most jelent
meg Székelyndvárhely vároa ismertetése. A azép, ízléses ss balaku 3 Ívre terjedi füzet képeivel és a város térképinek a
mellékle'ivel a nálunk szokatlan Baedeoker típust ismerteti
•neg. Valóságos nsodauámba megy, hogy gazdag adattára
mlosoda bőséges anyagot nyajt a város minden oldala megismeréséhez Ami egyszer as Idenzándékozót. vagy az érkezőt
érdekelheti, vagy szükséges, minden feltalálható benne. Valóságos nélkülözhetetlen lexikon számba megy az oiav «lóknak
ls. Az idegen forgalom megindításához legjobb esikOinl szolgál, hisz az eddig rejtett kinőnek, látnivalók sokaságát sorakoztatja fel. Az általános történelmi, földrajzi, természetrajzi
adatokon klvQI a városi kOrsita alakjában minden tntizminynél kapnnk edd'g Ismeretlen adatot A praktikus rész még az
Ileutalást szándéktól kezdve lépésről-lépésre nynjt ntbaigazilást. Közi kedés, megérkezés, hivatalos lépé«ek, szállolák,
vendéglik, felvilágosító Irodák. Erre a mintára kellene minden
hasonló helyOnk adatalt feldolgozni. Addig ninca Is mit nagyon
• már frázissá válló Idegenforgalmat emlegessük Elstíorban
sz Ilyen dióhéj lamsrta&aal magunknak kell lakóhelyünket

— Ipari asaklskola a Ssékely földön. A most lezáródó hivását akarnám én ebben a vármegyében s müyen előiskolai évvel sok szülő előtt ott áll a nagy probléma az Iskolai nyöket biztosithatnának azok a gazdaközönségnek ?
tanulmányait végző gyermekeinek a jövője. A hivatalnoki álláVéleményem szerint egy vármegyei mezőgazdaaági
sok pgyinás után való beszüntetése nem valami vlgjsztalóval
kecBegti-ln-:k. Kp azé t bármennyire ls baj'k vanntk a prakti- szövetkezetet kell alakitani, melynek keretein belül meg
kus pályákon ls mindazonáltal talán a legalkalmpBabb mód a kelleno szervezni a fogyasztási, de főként az értékesítő
további tanulmányokra, főként az arra haj'andÓBágot matató
tanulóknál, ha Ipari szakiskolák olcsó pálytszerzésl alkalmát szövetkezetet a következő osztályokkal:
ajánljuk mindenki tígyelmébe. Talán sokan nem Is tadják,
Állattenyésztési és értékesítő szövetkezet:
hogy Itt Székelyföldön Is van egy jól felszerelt s elsőrendű
Knnek a célja éB hivatása az volna, hogy gondosvezutéB a att álló agyagipari, szobrászati és falpari szakcsoportokkal működő Iskola Odorholo — S^ékelyadvarhelyen, ahol kodnék az állattenyésztési iránynak kitűzéséről, vagyis,
5 é^l elméleti és gyakorlati tanulmány atán művelt mester- hogy milyen állatokat, milyen haszonból óhajtana a szövetként nézhet kereBet után. akár mtnt önráló, akár mint nagyobb kezet tenyészteni — természetesen a tenyészkerület belpartelepok művezetői. Az Iskola illetékek gyanánt összevissza
400 lelt kell lizetnl s az Internátus dija egy évre 4030 let. — osztás figyelembe vételével, gondoskodnék jó törzskönyveBivebb felvilágosítást az Intézet Igazgatósága al I
zett apa- és anyaállatok beszerzéséről, bevezetné a tagok
— Székfüvirág székelyföldi elfordulásainak tartalma állatainak a törzskönyvezését, ezt ellenőrizné, mi által elérné
tűnt kl a nem rég?n végzett vizsgálatok alkalmával s e tény- azt, hogy a tagok jobban és könnyebben értékesíthetnék a
nek realizálásához arról volna sző, bogy a rendszeres terme- szövetkezet segítségével törzskönyvezett állataikat.
lését szervezzék meg mivel rengeteg mennyiségre volna szűkA szövetkezet állandó összeköttetést tartana fenn
ség. Hogy az legyen az ügynek oly módon való megszervezésére, mtnt pld. a oakorrep* is van, azért szükség volna azokkal a községekkel, birtokosságokkal, amelyek apaállakülönböző helyekről 2—2 klgr.-nyl mlntá-a (a nyers székfüvl- tokat akarnak vásárolni, úgyszintén azokkal a kereskedőkrág 10 kilója adja kl) Szépen, árnyékos, szellős helyen klsiá- kel is, akik hízott állatokat szoktak vásárolni, exportálni
rltott anyagot a mai áron veszik át. Aki ez ügyben ténylegesen riszt ónajt venni fordaljon közelebbi a latokirt székely s mivel igy egy tömegben nagyobb mennyiaéget, vagonatyánkfiához >z ügynek mozgatója olme Eugen Baria farmaolst tételben tudna eladni, nagyobb árat érhetne el a lánckeresVidele, jad. Vlsşoa.
kedelmet kiküszöbölhetné.
— A brassói nyilvánossági Jogú ref. leányglmnáslumAmennyiben a falu lakóinak nagy része belépne a
ban, melynek sikeres végzése a tanítóképzőbe, a kereskedelmi
Bzaktaafolvam a, a Iloeumba. vagy bá-mely más szakiskolába Bzövetkezet tagjai sorába, ugy irányítást, befolyást gyakovaló felvételre jogosít, az elójegyiisek folyamatban vannak. rolna ugy a községi, mint a közbirtokossngi legelők felAz általános műveltség megszerzése, de a tOrviny rendelke- javítására.
zése miatt Is, amely mindenkit 16 ives koráig rendszeres
Utasítást, tanácsokat adna tagjainak az állattenyészIskolalátogatásra kötelez, minden leány-a kötelező a IV-lk
elemi végzése után a tanulás folytatása. A glmn. I. osztályába tés fejlesztésére, a betegségek elleni védekezésre s megszeptember hó 1-in leendő lel vételi vizsga alapján felvehetők szüntetné a kuruzslással való állatgyógyitást, megszoktatná
a IV-lk elemit sikerrel vigzett magyar anyanyelvű tanalók
bármely felekezethez tartozn - kis. vidéklek a szeretetház benn- tagjait az istállók tisztántartására a arra, hogy beteg állatlakásában helyezhetik el. Tátikostatót kaid aa Igazgatóság, nak gyógyítója az állatorvos, a első orvossága az állat
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tisztántartása, gondozása éa rendes takarmányozása.
— Hegjolent a Vállalkozók Lapja legnjabb száma. A
Kiállítások rendezésével serkentené tagjait a jobb
Jullus hó 10 Ikl azám főbb tartalmasa kOvetkezi : Az Kp'tőlpa tenyésztésre és hibák kiküszöbölésére, egyben pedig módot
roaok Szövetségének választmánya njabb memorandumban
sürgeti a siersett jogok e'lameriait. A választott bitók távol nyújtana idegeneknek is kiállítás alkalmával a sző vetkezet
maradása h'.naltja meg sz luarl választott bíróságok működé- tagjainak állatállományát megismerni • egyúttal az értékesét. Temesvár megvédi vállalkozóit ia munkásalt a beöaön'ő sítést elősegítené.
falusi kontárok ellen. ÜJ vezetőséget választott aa aradi ÉpítőSegítené tagjait, hogy tágav egészséges, szellőztethető
iparosok Szindikátusa Aruplaol rovatában közli a leg'ontosabb

épttkaaéal anyagok áialt. KttlSa foglaltaik a tégla, oameni, istállókat épitaenek atb. stb.
falfadeanOak, i ffla»t a Székelység klaéáaábaa jeleai miff (30

(Vég* köv.)
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Az első erdélyi turista kiállítás. Erdélyben még
nem volt turista kiállítás eddig. Az idén lesz az Erdélyi
Kárpát Egyesület támogatása mellett az első kiállítás, amely
felöleli a turistaság minden ágazatát A kiállítás az Erdélyi
Gazdasági Egyesület augusztus 26—30 napjain Sepsiszentgyörgyön rendezendő mezőgazdasági és ipari kiállításával
kaposolatban fog megtartatni, amelyen való résztvételre az
összes erdélyi turista egyesületeket felhívja a rendezőség és
már az eddigi érdeklődésből is megállapítható, hogy a turisták összetartása is lelkes ügyszeretete biztositja a kiálitás
sikerét, amellyel egyidejűleg Sepsiszentgyörgyön turistagyűlések is lesznek és kirándulásokat is rendeznek. Laikns
ember nem ia gondolná, bogy milyen aokoldalu lehet egy
turista kiállítás, ami az alábbiakbői kitűnik. A kiállítás tárgyai a következők:
Toristafelszerelések, ruházat, botok, jégcsákány, hátizsák, gyórsfőző, alumínium edények, dobozok, kulacs, evőeszközök, sátor, látcsövek, fényképezőgépek. Alpinista, sziklamászó felszerelés: máazócipő, mászókötél, gyürttsszegek stb.
Téli turistaság, sizés : felszerelés, sih, sibfelszerelés. Vízi
turistaság: csónakok, összerakható csónak, felszerelési tárgyak. Kerékpáros turistaság felszerelési kerékpárok stb.
Barlangkutatás: Barlangkutató rnha, fejvédő (roham) sisak,
kötelek, kötéllítrák, aoetelin lámpa. Barlangot feltüntető térkép, barlangok alaprajza, hosszméreti ut rajzai, barlangi
fényképek, hidak rajzai, képei, modelljei, barlangokból kikerült ősállati csontok, ősemberi evőeszközök. Turista egyesületek jelvényeinek gyűjteménye. Cserkész felszerelések. —
Turista egészségügyi csoport. A táplálkozás szabályai, táplálékok felsorolása, vitámin és kalória tartalma táblázatokban. Gyümölcs és ételkonzcrvek. A turistaságnak a testre
(szív és tüdő) való hatását, a tnrista egy napi műnké ját
feltüntető táblázat. Egy napi élelmiszer szükséglet természetben bemutatva. Szemvédő szemüvegek, test és bőr ápoló
szerek, napégetés, fagyás elleni kenőcsök, uti gyógyszertár,
az első segély nyújtás ismertető füzetei, táblái. Fényképek,
festmények, rajzok, diapozitivek, levelezőlapok lehetőleg
csoportosítva tájegységek szerint. Turista alkotások : utjelzések térképei, forrás foglalások, kilátótornyok, emlékművek,
védőkunyhók, menedékházak tervei, képei, modeljei. A turistaság segédtudományai. Meteorologia: Műszerek, Erdély meteorlogiai viszonyait feltüntető táblázatok. Földrajz: Erdély
hegy-és vízrajzi térképe, csillagtérkép. Növénytan növényhatározó könyvek, Erdély növényfdldrajzi térképe, jellemző
védelemre szoruló növények képe, gyüjteméuye, gombagyüjtemény, Állattan: határozó könyvek, Erdély állatföldrajzi
térképe, jellemző védelemre szoruló állatok képe, esetleg
tömött példányok. Földtan: könyvek, Erdély geológiai térképe, ásványok kőzetek, lehetőleg földrajzi egységek szerint
csoportosítva. Térkép: rajta egyesítve a terület nemzeti
parkjai, rezervátumai, turista szempontból nevezetes térképei,
szépségei, várromok, kastélyok stb., ritka védelemre szoruló
ásványok növények, állatok. Irodalom folyóiratok, ujságcikkek, külön lenyomatok. Kalauzok és turistaegyesületek
egyéb kiadványai, képek stb. Turista térképek. Turista tízparancsolatok táblái. A turistaság története Erdélyben : Az
erdélyi turistaság úttörőinek képei, relii|uai, Erdrty turistaságainak törtéoetére és turista irodalmára vonatkozó adatok,
folyóiratok, tájrajz-cikkek, levelek.
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oda küldendők. A kiállítás augnaztus hó 26—30. napjain a többi azomszéd községek nőegyleteinek áldozatos buzgalfog megtartatni. Prospektust megkeresésre magyar, vagy mát, úgyszintén P. Takáts fáradságos tevékenységét.
Senkit nem bántottunk. Csupán egy olyan hangnak
román nyelvűt díjtalanul küld a kiállítási iroda. Telefon 158.
adtunk kifejezést, amely sokaknak él a lelkében. A cikk
iröja szűkebb hazájának és népének nsgy szeretetétől vezéSzerkesztői üzenetek.
relve mondotta amit mondott. El van abban az érdeme miuLapunk julius hó 9-iki számában .Julius 2." cím alatt denkinek ismerve, aki dolgozott. A „felháborodást" kiváltó
közölt vezércikkünkhöz két terjedelmes hozzászólást kap- julius 2. észrevételnek, hozzászólásnak önzetlen, becsületes
tunk és pedig Dr. Nagy Béuiné oltáregyesületi elnök őnagy- tónusa nem érdemel olyan dühös, csipkelődő rohamot, mint
ságától és F. Takáts Gábor zárdafőnök úrtól. Sajnálatunkra amelyet a beküldött válaszok egyik-másika megereszt. Azért
egyiket sem közölhetjük nemcsak lapunknak ily hosszú köz- sem, mert a zajos irodalmi munkára alkalmat adó cikk egy
leményekre csekély terjedelme miatt, hanem azért is, mert csiki elvi álláspont azon nem kifogásolható gerincére épült:
a beküldött írásoknak a mi vezércikkünkkel semmi össze- hogy legfőbb ideje magunkra s a magunk jövőjére gondolni.
Hs bárki félremagyarázva azon sorok lényegét, megfüggésben álló tartalma és személyeskedő éles hangja
a felvetett kérdést nem megoldaná, hanem elmérgesitené, erőltetett sgytornával még azt is olvasná belőlük, hogy a
mellékvágányra terelné, amit elkerülni éppen az ügy érde- Szociális Testvérek munkáját kezdtük ki, szívesen hangkében kötelességünk. Mi sem a szereplőket, sem a rendező- súlyozzuk, hogy nem volt szándékunkban. Ismerjük a munkaket nem gáncsoltok, mindössze hangot adtunk a közvéle- területüket, a szerzetesi élet ideálizmusával folytatott sociális
ménynek, hogy t. i. gondoljunk ezer sebből vérző csiki né- tevékenységüket és éppen székely leányaink érdekében vállalt
pünkre is s ha már a csiki néppel költséges ünnepeket ren- nemes célkitűzéseiket. Minden más erőltetett természetű kütedezünk: rendezzük egyszer magunk égető bajaink enyhíté- kedéssel szemben ismételjük, hogy az említett cikknek olyan
sére. Egyetlen kritikai megjegyzésünk az operette dallamok irányú beállítottsága, mintha annak éle a Sociális Testvérek
éB elrontott német táncokat érintette. Készséggel elismerjük ellen irányult volna, — jóhiszemű elmagyarázáson alapul.
a minthogy mindig is elismertük és kifejezésre juttattuk
Kérem tekintsük befejezettnek az ügyet. Es ne kezdDr. Nagy Béniné őnagyságának eléggé fel nem becsülhető, jünk népünk, szűkebb pátriánk sorsáért aggódó becsületes
több évtizedes, értékes közjótékonysági működését, valamint megnyilatkozásokon, írásokon vesszőparipázni.
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i Nagyváradi Zsidó Fiuinternátas újonnan átalakítva.
A L A P Í T V A 1929.

Oradea, Strada Delavrancea (Ritok Zs.-u.) 17.
Igazgató: Szilágyi Adolf liceumi tanárFel vesz kereskedelmi iskolába, líceumba és gimnáziumba járó n ö v e n d é k e k e t .
Arai nem magasabbak a privát házDál kért díjnál. A növendékek Bzaktanárok általr B
nyernek előkészítést. Komoly érdeklődőknek protpekiubt kll'd.
a- . V
Pályázati hirdetmény.

K Ü K Ü L L Ő M E N T I BOR

A csíkszeredai róm. kath főgimnázium és Inter
nátus igazgatósága egy gépétzszerelői állásra pályázatot hirdet:
1. A pályázó gépész szerelőnek Igszo'nia kell ugy
okmányokkal, mint gyakorlatát tetudió bitoayitva
nyokkal, hogy teijeB mértékben és felelősség mellett
jártas a vízvezeték és villanyszereiét ében és karbantartásában, dinamó és szUattju kezdésében éa javía
tásában és ért mindennemű lakatos munkához.
A pá'yázóoak kifogástalan erkölcsi magavlsoletó
ről is bizonylatot kell csatolni a pályázatához. B'iimi
féle egyház- vagy államellenes egyesületnek tagja Sí-m
ő, sem valamelyik cstiádtagj* nem lebet.
2 Kötelességei: A főgimnázium és (nevelőintézet
összeg helyiségeiben, a gazdasagi épületben é* gubásban, az intézetek elölj írói lakásán, a szolgalakÁHuk
ban és konyhákban valamint az intézethez t utozo bármily helyen a vízvezeték- és csatornázáshoz tsrtozó
müveket, a villanyvilágítás, villanyos csengő s esetleg
távbeszélő vezetékeit és telepeit gondozni, jókarban
tartani, továbbá a géplakatos munkakörbe tartozó

Kutyaklállltás Sepsiszentgyörgyön. Az Erdélyi
Gazdasági Egylet által augusztus 211—3(1. napjain Sepsiszentgyörgyön rendezendő mezőgazdasági, ipari és kisállatkiállításnak egy külön csoportját fogja képezni a kutyakiállítás, amelyen a vadász, juhász, házőrző, rendőr, luxus
stb összes kutyatajták kiállithatók lesznek. Az E. G. K.nek már a legutóbbi Marosvásárhelyi kiállításán is volt
kutyakiállitás, amely igen jól sikerült és nem remélt nagy
érdeklődés kísérte a kiállítást, sőt jelentős eladások és ösHzea javításokat saját eszközeivel és szerszámai
cserék is történtek.
val végezni éB pedig halogatás n-tlkii1, kifogástalanul,

A sepsiszentgyörgyi mezőgazdasági, Ipari és elöljárói által előirt módon és Időben.
klsállatklállltás előkészületi munkálatai megkezdődtek.
Köteles nemcBak hívásra a kitűzött helyen meg
A kiállítás nsgy arányaira már is következtetni lehet a jelenni, banem naponkint az Intézetek helyiségeit
kiállítás részére lefoglalt terület méreteiről. A mezőgazda- végigjárni, az állapotokról személyesen meggyőződést
sági és ipari rész kb. 60 teremben fog elhelyezést nyerni. szerezni a a tapasztalt hiányokat azonnal eltűntetni
A szabad terület ennek megfelelően szintén nagy kiterje- Ha esetleg az intézetben egyszerre merllne fel a
désű. Az Erdélyi Gazdasági Egylet 19211 évi sepsiszent- gépész Igénybevételének azükeégeBBége, a fon'osabb
györgyi kiállítása csak 20 termet foglalt le, ile tekintettel
és halaszthatatlanabb szükség lesz elsősorban klelégl
arra, bogy az idén a szorosan vett mezőgazdasági csoport
teudő
külön, önálló gyümölcs, zöldség és virág kertészettel, eidé3 A gépéss-ssere'ó szabad idejében, elöljárói
szettel, tejgazdasági, szőlészeti és borászati csoportokkal
bővült, az ipari csoport pedig az élelmiszer ipari kiállítás- előzetes engedélyével, az intézeten kivül ls, a város
sal gazdagodott, már ezek több termet fognak lefoglalni, de terüleUn belül, vállalhat munkát, de csak abban az
ezenkívül bővült a kiállítás a vadászati, turista, féuyképé- esetben, ha ez a külBŐ munkája őt ss Intézetekben
szeti stb. kiállításokkal is. A kisállat kiállítás csoportja az vállalt kötelességei teljesítésében nem akadályozza.
A gépész-szerelőnek tisztességes, józan és erkölidén a kutyakiállitással bővül, amely a vadászati kiállításhoz
is kapcsolódik, noha nemcsak vadász, hanem rendőr, házőrző, csös életet kell élnie ós ugy viselkednie, amint az
juhász, luxus kutyák is kiállithatók lesznek. Az E. G. E. egy róm. katb. intézet alkalmazottjához Illik.
4 Jiv.dfilma: H ivl 2100 lej (szaz Kettőezer
kiállításai mindig jól szervezett kiállítások voltak, amelyeken ugy a kiállítók, mint a látogatók meg voltak elégedve. egyszáz lej) fizetés a Róm. K»tb. Egyházmegyei TaAz a széles medrii propaganda, amelyet az egyesület bein- nács pénztárából. Ezenkívül lakás, mely áll 1 szoba,
ditott, az idei kiállítás sikerét is biztositja. A BÍker érde- 1 konyha éa 1 műhelyből, a főgimnáziumtól kap ingyen
kében együtt dolgoznék az E. G. E., a háromszék megyei világítást éa évi 2 öl tűzifát, aflnevelő igazgatóságiGazdakörök Egyesülete, a vármegyei mezőgazdasági kamara, tól évi 4 öl tűzliál.
5. Alkalmaztatása esetén az első év próbaévnek
az Erdéíyrészi Méhész Egyesület és a Székely Nemzeti
Muzeum éa a többi társ és rokon egyesületek ia intézmé- számit, azonban af kölcsönös felmondás 3 hónap De
nyek. A kiállítás napirendjét a rendezőség már most jó előre kötelességének hanyag vagy megbízhatatlan teljesítése
megállapította. A programmban ott szerepelnek a gazdasági vagy e'őljáróival szemben tanúsított engedetlen és
szakelőadások, amelyek tartására a legjobb bel- és külföldi Illetlen magatartása esetén azonnal elbocsátható és m
előadókat kérte tel a rendezőség. A gépgyárosok részére kilakoltatható minden külön kielégítés nélkül. H« pedig
külön gépbemutatókat iktatott be a rendezőség. Gyűléseket gondatlanságából vagy rosszakarattól as Intéseinek
tartana*, a cukkorrépa termelők, díszközgyűlést tart a vár- kárt okos, rögtöni elbocsátás és kllakoltatás mellett ff
megyei gazdasági egyesület, vándorgyűlést az Erdélyrészi kártérítésre ls köteles.
X
Méhész Egyesület, külön előadás sorozatot rendeznek a nő6. (A kerasztlevéllel vagy születési bizonyítványszövetségek a háziipar és népművészet tárgyköréből. Ezen- nyal) állampolgársági bizonyítvánnyal, pzo'gálatl és
kívül fogat éa lóveraeny, falusi tűzoltó verseny, dalosverseny, Bzakblzonyltványokkal valamint katonai Igaro'vánnyal
galamblövő és kotorék versenyek, falusi műkedvelő előadá- kellően felszerelt pályázati folyamodvány folyó évi
sok, gazdasági tárgya mozi előadások fognak tartatni, ngy, juliua bó 80-ig a csíkszeredai róm. kath. főgimnázium
minden napnak meg leaz a kiállítás mellett a maga külön Igasgatóságáhos nyújtandó be.
tanulságos és szórakoztató, vonzó hatása és ereje.
Mercnrea Ciuc — Csíkszereda, 1933 évi julius
hó 11-én.
A kiállítás irodája ma még Kolozsváron van az E. G.
Papp János,
E. Attila-n. 10. szám alatti szikházában. A htjalwitáank ia
fóftma.lf azgaté.
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és mindennemű kíipari tárgyat,
hazai és külföldi márványból,
trachitból és különböző kövekből,
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kemény terméskőből, eredoti
terv ezerint, szakszerű kivitelben,
a legolcsóbban készít :—:
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Fancsali Bálint, köfaragómester f*

S z é k e l y u d v a r h e l y t,
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— a vasúti állomás mellett. — 2-2 1?

Háló, ebédlő ós iroda berendezések
a legegyaaerübbtól a
legfinomabb kivitelig
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besaereshetók:

Nagy G Jószef asztalosnál, Zaögöd.
Megfelelő biztosíték mellett részletfizetésre Is.
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Ugyanott késafllnek mindennemű női kalapok elsőrendű
anyag hoeaáadáaával. Kaiajrak
Matakttáaa a legrövidebb Idő alatt. S
Cslkssarada, I. C. Bratlann (Olmná- £
alum)-uo«a 111. sa., a Mrháa kAaalében. j
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