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fától, a székely legény ünnepi harisnyáján ke- védelmet, életet keresni a katholikus ssolidáriresztül minden virág és füszáll. Piros-fehér* tás elpusztíthatatlan világszervezetében. MintPOLITIKAI,
ÍSbetűben
TARSADALMI
zöldet látott a fekete újság
s a nagy ahogyHETILAP.
A romániai kisebbségi népek
másfélévtisedeKÖZGAZDASÁGI
1683 ban a keresztény népek kösös
uj államjogi helyzetben élnek. Ezen idő alatt mindenség egész berendezésébén itt tizenöt küzdelmével es a katholikus szolidaritás megkülönösen a nemzettefltról leszakadt magyarság esztendő alatt as egéss állami apparátus.
mentette Bécset a pogány rohamoktól, ugyanszámtalan bizonyítékát adta annak, hogy uj
Egyéb következménye nem lett ennek a úgy meg kell mentse a keresztény összetartás
hazája iránti hQséggel kivánja teljesíteni pol- folytonos irredenta vadászatnak, mint az, hogy a mai társadalmat is.
gári kötelességét.
mára pusztító bizalmatlansággal és félrevezetett
A megmentés eszközei Bécstől—Oyergyóig
Soha nem akadt egyetlen eset, amely ellenszenvvel tekint reánk az egéss román egyformák. Kitartani a katholikus, a keresztény
ellenkezőt bizonyítana. A kisebbeégi sorsnak közvélemény. Kidobják vasutasainkat, elcsapják igazság és becsületesség utjain. Uj lendületet
minden magyar gyermeke példás kötelesség- tisztviselőinket. A napokban a hivatalos lap adni az elkínzott léleknek. Az ég felé irányítudással, józansággal és törvénytÍBztelettel tagja egy szászrégeni Sáska Qeró nevű adótisztet tani a földhöz tapadt embert, hogy megtanulja
uj hazájának. Adót fizet, katonát ad. Munkát, egyenesen azzal függesztetett fel állásától, a krisztusi szeretet tanításait, hogy éljen vele.
vért áldoz. Király hűségtől és dinasztikus érzés bogy .irredenta és az állam ellen dolgozik." Boldogabb, elviselhetőbb atmoszférát teremthestői van áthatva a magyar nép itt élő Összessége.
Mit lehet csinálni ezzel a megtévesztett sen magának Krisztus szellemével.
Nem képmutatás, nem frázis ez. A nagy uralkodó hangulattal szelőben. Hogyan lehessen
Az emberi együttélésnek soha ideálisabb
változás és történelmi fordulópont végleges ennek a kisebbségi magyarságnak jobban, mint alapot nem adtak, mint Krisztus vallása. És a
megállapodása után ez volt a romániai magyar eddig tette bebizonyítani azt, hogy nem kacsint- mai ember mégis más ábrándok után szalad,
politika iránymutatása. Nyíltan, őszintén akarta gat másfelé, mint erre a földre, ahol született délibábokat kerget.
belekapcsolni az ideszakadt magyar népet az s amelyen együtt akar élni azokkal a népek
Bécstől—Oyergyóig szinte egyidóben szóáüamépitő munkába.
kel, amelyekkel közös hivatáBt és hasát adott lalt meg Krisztus. A mindent átfogó szeretet
Minden bizalmatlanságon és az uralkodó a sorBa.
szavávalfigyelmezteti a tévutakon járó embert
fij részéről megnyilvánuló állandó gyanuskoNinca egyéb mit cselekednie ennek a nép- az isteni parancsra, amely a jónak, a szeretetdásán keresztül hirdeti ma is, hogy a romániai nek, mint tovább tűrni a háttérbe szorításnak nek, a megbocaájtásnak, as igasságnak igéit
magyar nép kultúrájának és biztosítandó nem- és igaztalan vádaskodásnak üzletszerű megaláz- hirdeti.
zeti szabadságának összes értékeivel készen tatásait. A testvéri Bteretetben, a közös faji
Ennek a keresztény Bsellemnek be kell
áll az egymásrautalt népek történelmi hivatá- ságban, az egységes összetartásban várni, amig vonulnia a családba, az ifjúság lelkébe. Ai
sának betöltésére.
megváltosik irániuak as uralkodó nemset véle- egész kereuztény társadalom ütőerét egy öntuNem vitázható egy pillanatig sem, hogy a ménye.
datos, hitében erŐB, vallásában izmos, egyhámindenkori román politika nem méltányolta
Nem késhetik es 6okáíg Mert történelmi záhoB ragaszkodó, papjait, elöljáróit megbecsülő
9oha a becsületes elhelyezkedésnek ezt a fel- parancs as, hogy ennek a területnek nemzetei generáció kell dobbantsa. Egéssséges hitű,
kinálkozását. Nem képesett soha komoly gon- egymásra kell találj anuk. Előbb vagy utóbb meggyőződéses keresztény szellemű ma biztodokat annak megvalósítása, hogy as ideszakadt meg kell béküljenek és közös szeretetben össze síthatja a jövőt. Oyergyóban éppen ugy, mint
magyar népet egyenlő jogú állampolgárokként kell fogjanak a körüllevő veszedelmekkel Béc9ben. A kedélyes, szép lelkű, vallásos alapkapcsolják fel az államépitő munkára.
természetű osztráknak csak ugy, mint a küzssemben.
Ne kínozzuk, ne gyötörjük egymást tovább. delmekhez, örök harcokhoz szokott, acélos
Kifelé nagyon gyakran elrakétázzák felelős helyekről is azt a kijelentést, hogy itt semmi Ne névellemezzünk, ne térítsünk, a nagy közös idegzetű, de mélyen vallásos érzésű székelynek.
külömbséget nem tesznek as állampolgárok nyomorúságunkban ne veszítsük el egészen az
Fogjuk fel a tanítást, amelyet visBza vereszünket.
között.
nek a gyergyói fenyvesek s as egykori CBássár
Utóvégre ennek az országnak több milliós városnak nagy megpróbáltatásaiban mélyen
Oktalan, rövidlátó megcsalása ez saját
magunknak. Hiszen nem as a fontos, hogy mit rétegeit nem lehet a végtelenségig elintézni vallásos, kathoiiinis megnyilatkozása.
gondol a külföld rólunk. As mindenkor az állam az irredenta kitalálásokkal. De nem lehet elri
Higyjűk, rendületlenül reméljük, hogy
létének és erősségének alapja, hogy az alatt- asztani sem a dolgozó polgárok tekintélyes Krisztus hajóján minden viharokon keresstül
valók megelégedettsége, nyugalma, jóléte való- részét ilyen bánásmóddal a közös munkától. partot érünk.
Az országnak szüksége van minden itt élő
ban létező nyilatkozat anyag-e.
Már pedig a sérelmek, a panaszok, a min- lélek áldozatkészségére. Ezt pedig az állami
BEL- ÉS KÜLFÖLD.
cbnoapi keserűségek tömegét tudjuk idézni élet minden polgára részére egyformán gondosunnak bizonyítására, hogy mi romániai kisebb- kodó igazságosságával lehet biztosítani.
Mania badaosonyi ünneplése. A román belpoliIlyen irányú Bsellemet várunk a mindig tikában viharos feszültség uralkodik. Bzeptember 10-4n
ségi magyarság ma is elhagyatottnak, kisemmizettnek, nyomorultnak éressük magunkat. — gyanúsító, tehetetlen és végül is nevetséges Manlu BZÜ'őfalujában nagy ünnepségek aajlottak le,
mely alkalommal leszámoló politikai megnyilatkozásoMásod- s ha kell harmadrendű polgároknak tud- irredenta kergetés holyett.
kat vártak Manlu Gyulától a Badacsonyi magányba
juk magunkat as élet minden megnyilatkozásáelhúzódott parasztpárti vezértól. Manlu hívet nagy
ban. Akik percenkint érezztik a megkülönböztömegekben keresték fel Badacsonyt, ahol Maniu édeatetésnek, az ellenszenvnek, a gyűlöletnek ostor- Bécs—Gyergyószentmiklós. spja születésének 100 éves évfordulója alkalmából
Béci városának a török ostrom alól való egy kulturháa felavató ünnepségei voltak. Aa ellenaék
csapjait.
nagy dolgokat remélt ettől a badacsonyi OnnepBégtől,
Mind nyilatkozhatnak róluok. Mi szomorúan felszabadulása 260 ik évfordulóján Olt össze a amelyet a parasztpárt ellenzéke Manlu Iránti Balmpátla
német
katholikusok
kongresszusa,
öt
napon
látjuk, hogy hadirokkantjaink, árváink, özvetüntetésnek 1B használt fel. Aa ellénaékl Bajtó az újsággyeink éhen pusztulnak csak azért, mert nem keresztül ünnepelt, dolgozott a krisztusi paran- írók tömegeit küldte kl Badacsonyba. Aaonban Manlu
1B állig begombolkozott éa kitért minden poliaz egykori regáti hadsereg kötelékébe tartós- cson épült anyaszentegyhás. Felülemelkedve ezúttal
tikai megnyilatkozás elől.
határokon,
apró
gyűlölködéseken
és
nemzeti
tik. Mi CBak as adófizetésnél élvezünk kiváltMihalsohe szenzioiós programja. A román
ságokat. Ha egyformán kell élvessQk as állami korlátoltságokon épített a világot átfogó katobelpolitika
eseménydús napjait Mlhalache câmpulung!
licizmus
erejével.
gondoskodás jótéteményeit, akkor irredenták,
beBséde még Inkább felkavarta. A nemaeti parasztpárt
akkor méltatlanok vagyunk.
Külső méreteiben kisebb, lényegében, tar alelnöke mult vasárnap Campuluagban a nemaeti parasztS csodálatos, hogy ebben a -felfogásban az talmában ugyanas a Krisztus mozdította meg a párt Ifjúsági nagygyüléaén beesődet tartott. A beaaéd
utolsó osendörörmestertól felfelé mindenütt német kathollkusságot, mint amely egy héttel egyik réase félreérthetetlen faaalBta megnyilatkoaás
A másik része pedig valóságos szenzáció erejével
egyforma a hivatalos álláspont. Beteges tünet eselőtt Oyergyóssentmiklósra összehozta Ro volt.
hatott
Mihalsche kijelentette, hogy a lel roasaul vaa
az, hogy miképpen lehet állandó, tervszerű mánia katholikusságának egyetemét.
Btabillaálva és egyetlen megoldást a pénz mesterséges
Bécs—Gyergyó! Valamikor két véglete a ssaporitásában látja. Kormánykörökben Mihalache
gyűlöletre tanítani a román nép egyetemét egy
békés, dolgozni akaró kisebbségi nemzettel fénynek, a nyugodt kiegyensulyosottságnak. A megnylIatkoaáBa általános megdöbbenéat váltott kL
Vaida felvette a nyílt harcot • Maniu csoszemben. Csak azért, bogy kiüssék keséből as ragyogó császárváros, a Strauss keringők gondtalan metropolisától Oyergyóig milyen nagy porttal. Vaida miniszterelnök kijelentette, hogy felvesal
életet, a boldogulást.
Ezért kell nekQnk irredentának legyünk. volt a távolság. Egykor. Ma a megpróbáltatá- a harcot a Manlu csoporttal. Hlr saerint október 16 re
Püspökeinkkel, papjainkkal, iskoláinkkal együtt. sok, a gondok, a szegénység egyformává ké- össsehlvja a parlamentet, hogy minél sürgősebben
tlsBtázaa a pártja belső helysetét
Azért osupán, hogy eldughassák elölünk a lét szítette a két lelket a Krisztus keresésre.
Horriot volt fránoia miniszterelnök BsovjetO
y
e
r
g
y
ó
b
a
n
a
keresztény
kulturának
forrásait.

Beteges tünet.

Pedig a sok légből kapott irredenta vád ugyanas a lángja lobbant fel, mint amely szét- orOBSoruágból haaaérkeaett A jobboldali diákság heközül még soha egyetlen egy sem biionyult áradt Béosből. Ugyanas volt a szükség ott, mint ves tüntetést rendesett a Mosskvábél hantért volt
komolynak. Irredenta volt pedig itt a május itt. Megkapaszkodni a krisztusi bit igazságábsn, miniszterelnök ellen.
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A szovátai találkozó. Szeptember 12-én a Maniu pontosan megmondjuk azt az. időt, amikor a Bzámlák beveaetéaének végső határideje 1938 évi
hlvei Ssovátán gyüléat tartottak. Ba a találkozó két- romániai válság forduló napja elérkezik. Ez sseptember hó 1.
Ezen határidőn tul mindazok, kiknek nem eaen
ségtelenül nagy belsó ellentétekbél fakadt. Ugy látaalk akkor lesz, amikor a nemzet tudatára döbben
rendszerű számlázásuk van a törvény 84 lk szakaszáErdély éa a Regit nyíltan szembekerült egymással
Szovátán. Maniu hivel egyfelől tarthatatlannak látták mindenképpen elvétett nemzet, gazdaság poli- ban Irt büntetés alá esnek.
Ugyancsak büntetések elkerülése végett egyidejűaat a hajszát, amelyet az utóbbi Időben Manln ellen tikai vonalvezetésének. Amikor egyformán megIndítottak aaaal a céllal, hogy Erdély erkölcsi alapjait fogják becsülni az állampolgárok beosűletes legfigyelmezteti a kvmara aa érdekelt kereBkedőket,
megingassák, de másfelől lehetetlennek tartották, bogy munkaenergiáját, tehetségét és tisztességét, 'pirosokat, vállalatokat, atb., hogy értesülése van
Erdély egyre kisebb helyre kerüljön abban a tenden- fajra, vallásra való megkülönböztetés nélkül. arról, miszerint az illetékes pénzügyi hatóságok szigorú utasítást adtak kl ellenőrző szerveiknek, hogy
ciózus harcban, amely Manlut háttérbe akarja azorltanl. A szovátai gyűlés tebát voltaképpen vélaBZ akar Amikor kiépül a nemzet minden tagjában a sűrűn vizsgálják felül ugy a számlák kiállítását éB
lenni arra, bogy aa erdélyi gondolatot nem engedik közéleti tisztességnek absolut féltése s a nem- megőrzését, mint a kereskedelmi könyvek tartását.
elslkkaaatanl. Keserűen állapította meg a szovátai gyű- zeti vagyonnak megbecsülése.
— A Kamarák Szövetségének intervenciója a'aplés, hogy aa egéaa Seletzky-botrány azért robbant ki,
Amig mindezek nem lesznek élő valósá- ján az eddig szedett 600 lej egészségügyi taxa, a jöbogy Manlut lehetetlenné tegyék. A gyűlés a követvőre 100 lejben állapíttatott meg.
kező határozatokat hozta: Követeljük a nemzeti paraszt- gok, addig nekünk hiába jelentenek javulást
— Export buza, árpa éa tengeri vasúti szállítáGenfből.
párt programjának bátor megvalósításé'; teljes szolisánál 1934 évi március 31 ig terjedő Időre, az alábbi
daritást vállalunk Maniu Ghulával; mély felháborodásVBButi tarifák lettek megállapítva per 10000 kgmos
sal szál'unk szembe az áskálódás ÉB rágalom hadvagon legkevesebb:
mozdulataival, amelyeket Minin ellen indítottak ; —
300 km.-lg Speciális 33 tarifa col. 3 szerint:
követeljük a párt megtiBztogatáaát ároktól sz elemektől,
A gazdisági válság súlya alatt mind gyakrabban 301-500 km. lg 20 lej — 100 kgr.-ként,
akik a korrupció eszközeivel élnek a pírtéletben.
tapasztalható, hogy a társadalom figyelme a szövetke- 501-650 km.-lg 26 lej — .
zeti szervezkedés felA irányul s most a legn -gyobb 651- 620 km.-ig 26 lej —
„
nincstelenség Idején akarja megismerni a szövetkezeti 6Î1-650 km. ig 27 lej — .
Bzerrezptet, hogy felépíthesse azt a gazdasági erőssé651—720 km.-l< 28 lej — .
.
get, ami jóban, rosszban egyaránt a tagodnak, a kisemkm.-lg 29 lej — „
„
Örömhirt közölhetünk. A világválság for- mizett, kihasznált embnrmillióknak a gazdasági és kul- 721—770
771-820 km.-ig 30 lej - B
duló ponthoz jutott. A világ tul van a válság turális elóhaladását, jólétét szolgálja.
821-870 km.-lg 31 lej — .
mély pontján. Most már lassan, fokozatosan
Eddigelé azonban csak kü'fö din láttunk nagyobb 871-920 km.-lg 32 lej — .
felfelé, a javulás útjára lépett a helyzet.
érdeklódest a szövetkezeti ügyek lrant, azonban ujab- 921-970 km.-ig 33 lej — .
„
ná'unk ls mind nagyobb arányokat ölt a szövet- 971 —1000 km.-lg 34 lej — .
A helyzet, amely esztendők óta katasztró- ban
kezetek iránti érdeklődés. Fényes bizonysága ennek az,
—
A
români
1
bőr
és
cdzmakészltók
egyesülete
fálisan zuhant. Megállás nélkül, állandóan. Csu- hogy augusztus végén és szeptember elején alig 10 nap fo'vó évi Bz^ptembír hó 10 tői, október 10'g
terjedő
pán az adók emelkedtek, a végrehajtás virág- leforgása alatt milyen nagyszabású szövetkezeti prog- tdóbeo, Bukarestben, a Károly parkban nagyazabápu
ramm zaj'ott le, amely Iránt ugy legnagyobb méltósá- bóripa-1 kUUi'áat readaz, A kiállításra utazók 50%
zott, széles e világon.
betöltő vezetőink, mint középosztályunk, valamint va utl kedvezményben részesültek.
Nos a Népszövetség gazdasági hivataía got
gazdatársadalm nk széles rétege, a legnagyobb érdek— A mtnUatertantei folyó évi auguiztus 28 án
jelenti, hogy ez a gyalázatos helyzet tul van lődést tanúsították.
kelt határozatával a cégjegyzések utolsó határidejét
a válságfordulón. A statisztika csalhatatlan, rideg
Az E. O. E. sepsiszentgyörgyi kiállításának kere- folyó év szeptember 30-ikában állapította meg.
számsorai és csoportosításai bizonyitják és üze- tében megrendezett „Hingya* és Tojerövetkezetl kinik a kétségbeesett ember millióknak a negy állítás, a Szövetkezeti Vándorgyűlés, az Á^Loson lefolyt
örömhírt. A fordulat bekövetkezett. Az eszten- szövetkezeti boltostanfolyam é" ünnepélyes dlRzkrzgyü A sepsiszentgyörgyi kiállítás csikmegyei
dők óta várva várt javulási folyamat lassan lés bő alkalmat nyújtottak a tá'sadilom mind n rétekitüntetettjei.
gének arra, bogy megismerjék szövetkezeti életünk
erőre kapott.
mai állását és eddig elért eredményeit. 8)k milliós
kitüntetettek névsorát a hány lap, annyiféleképpen
A Népszövetség statisztikai műhelyének számok beszéltek a Bzövotkezt-tek által megtakarított hozta, Aarait
annak lehet betudni, hogy az egyes csoportok
műszerei rajzolták meg a helyzet pontos grafi- közvagyonodról, melyek nem őrző colokat szolgálnak, bíráló bizottHágainak jegyzőkönyveit (melyek indigóval volhanem
népünk
anyagi
gyarapodását,
kulturális
fej
ődékonját. A számitó, a bölcs tudomány, a statisztak soks/.orosltva) nem tudták helyesen a tudósítók kiolvasni
sét vannak hivatva előmozdítani.
s ilyen tormán sokan kimaradtak, mások pedig elferdített
tika nem hisszük, hogy megcsalna.
gyergyÓFzentmiklÓFi Irtboliluprogyfryülés gnz- nevet kaptak, sőt el is kereszteltettek. En pl. két lapban
Ha egyelőre nom is látszik nálunk még daságiA szakosztálya,
melyen Dr. er. M»j!á)h Gusztiv nem láttam egyformán saját kitüntetésemet sem. — Mint a
halvány kilátása sem a javulásnak, azért ka- Károly és Dr. Fiedler püi-pök urak elnöklete alatt, bírálóbizottság tagja mintegy kötelességemnek tartom legapaszkodjunk csak bele a jelentésbe. Ha nép- miotegy 200 pap, tanár, taniió veit részt, — B/intén lább vármegyémre vonatkozólag a teljesen helyes névsort
szövetségi is az. Legalább reményt fakaszt. egyhangúan kimondott» iStrovay Tibor ssöve'koaeti leadni:
Arra pedig nagy szüksége van itt mindenkinek. előadása nyomán a szövetkezeti szervezkedést.
A gazdasági termények és termékek csoportjában
Nagyjelentőségű továbbá az a hozzáazóMp, ami* E. (•. E. (Erdélyi Gazdasági Egyesületi) aranyérmet nyert
Szóval a kormány statisztikák, index szá- a BepsiárkoBl
szövetkezeti napoa id. B'.rabás Pál szé Kozán Imre.
mok, helyzetje'entések, nemzetközi hasbeszélök kely gazda részéről hallót:uok. Szavaiban nem o ma
Irodalmi csoportban E. G. E. aranyérmet Dr. Boga
és csepűrágók feldolgozásában a gazdasági azoVásos panaszokat hallottuk, a nehéz gazdasági vi- Lajos, Kozán Imre.
válság megszűnését adják. A népszövetségi szonyok miatt, hanem azt láttuk, hogy szövetkezeti
Héliétizeti csoportban állami aranyérmet és E. M. E.
amint látja » mai kétségbei j'6 gazdasági (Erdélyrészi Méhész Egyesület) aranyérmet, valamint pénzepruvettákban egész világosan kicsapódott a testvérünk,
helyzetet, különösen a gazdák szén pontjából, tovább
javu'ás mint világáramlat. A termelés fokozó- megy egy lépéssel, a jaj és ptnatz, helyett szövetke- jutalmat lllénessy Károly. E. G. E. aranyérmet Sillö Béni
dik, jobb as üzlet, a gyárak többet dolgoznak, zeti szervezkedést kiván és akar, m»rt az eddigiek és Silló Gyula. E. G. K. ezüstérmet rtlbertini JenS.
Ipari csoportban E. G. E. aranyérmet Koncz A ;..:
több munkásra van szükség, & tömegek vásárló alapján belátta, bogy a gazdaérdekek véd' Imezól egyeTermészeti kincsek csoportjában E. G E. aranyérmet
dül
a
szövetkezetek.
T'rménygyüjrő
raVtárakat,
szövetereje lassan de biztosan emelkedik.
kezeti malmot akar. E<y ember, egy szövetkezet nem Salutaris ásványvíz, Tasnádlurdö.
Mégis csak jó, hogy a tagállamok renge- teheti meg, mondja B-trabás Pal, dn jöjjenek aa összes
Turista csoportban: E. G. E. aranyérmet Albertiul
teg költséggel fentartják ezt a nemzetközi hi- szövetkezetek és Begltsen a „Haogy*" központ.
Jeliö, Brassói Turista Egyesület csiki csoportja.
Fényképészet '. Aladics Zoltán két nagyarany és nagyvatalt. Nagyszerű valami tudni azt, hogy léteFentiek minden kétséget kizáróan amellett bizo
zik Európa szivében saját áldozatunkból egy nyitanak, hogy társadalmunk minden rétege rájött arra ezüst, Sfiwart László E. G. E. aranyérem.
Háziipari csoportban : állami aranyérem. Dr. Pál tláhatalmas szervezet, amely nyilván tartja jelen- a gazdasági vá'ság su'ya alatt, hogy a szöretktz^tl
állami ezüstérem és E. G. E. aranyérem Iiarútlii
téseinket. Következtet, jósol és plánétát huzat szervezkedés, önludalos fzöveUezeti élet nélkül, ma horné,
Ferencz, aranyérem Gondos Viktorué, Yámszer Imre, brouzaz
Idó'r
forgatagában
nem
állhat
meg
Benti.
a sorsunkról, a jövőnkról.
Kiistól János, E. G. E. elismerő oklevél: Borson
T'imörülolök kell a kisembereknek érdekeik vé- érem
Mi mindenesetre tudomásul vesszük azt, delmére.
özv. (Jsiky Jánosné, CsÍBzér Vilmosné, Ilemis
Pó o'nl kell, amit a jólét Idejében elmulasz- Gergely,
hogy vége van a sok esztendős depressziónak. tott népünk éa elmellőztek vezetőink. Erős gazdasági Istvánné, György Uóza, Salamon Antalné, Székely Veronika.
Jó lesz ezt közölni az ország gazdasági, ipari szervezetekre van szükségünk, amelyekben nem az Yitos Margit, Kelemen Istvánné.
Ezek szerint tehát Csikvármegyéből állami nagyarany
és kereskedelmi életével, amely egyáltalán nem egyéni haszon és a spekuláció dominál, han< m a köérmet kapott kettő, ezüstérmet egy ; E. M. E. aranyérmet
zös
érd
<k.
mindnyájunk
boldozulása,
jó'éte.
Ezt
p'-dlg
akar alkalmazkodni a genfi megállapításokhoz.
egy ; E. G. E. aranyérmet tizenöt; E. G. E. ezüstérmet
csak a szövetkezetek blztÓBltják.
Akármennyire logikuiok és tudományos alapegy; E. G. E. bronzérmet egy ; E. G. E. elismerő oklevelet
A
mindén
o'dílról
fulbu^ó
vész-szirénák,
mély
ból is nőttek ki azok, mi még telve vagyunk álomból vernek fel mindenkit a tizenkettedek órában. kilenc.
kétségbeeséssel, a holnaptól való féle'emmel. R'Ctfgnek, ropognak az árbócok, de ha mindenki a
Bizony. Pedig nekünk csak páho'yból kel helyén áll B százszázalékjg teljesíti a kötelességét a
lene és Bzabadna nézzük a világ vergídéeít legkisebbtől a Iegnazyob' lg, a kö'eleket utobó erőnkmegftüzl'jUk, a vl'O'la kedvező Fzelet kap s m^jd
és válságfordulóit. Romániának csak nevttni kel
a szövetkezőt! élét vizein biztos révbe fogunk jutni.
lehetne a genfi tudósok szoba produkcióin s
as egész világ krizises erőfeszítésein.
Ha nem ugy megy az életmenet mintahogy A marosvásárhelyi kereskedelmi és
iparkamara közleményei.
tizenöt esztendő alatt. H t kezdettől fogva megábo-ét
Vanck Josef papír éa fétrclkkek gyára, Prága,
teremtik a közéleti tisztesség s a közvagyon
Svábky n. 63 aa., kereakedelml össseköttetÓBt kert a
féltésének erkölcsét.
fognak
bevezetni,
ahol a gyors
romániai érdekeltekkel.
Igy azonban mind jelenthetnek Genfből
és
örömteli
munkát
Bzeretik!
Külföldi nemzetközi
árumintavátárok:
Ugy érezzük, hogy nem vonatkoznak ránk sem
Gráct
mintavásár
szeptember
16—24-lg.
Újra
engedélyezve
a
legolcsóbb
a gazdaság tudomány törvényszerű égei sem
Belföldi kiállítások:
és l e g j o b b magyar ábc.
a prosperitás elméleti szakaszai.
M •zőgizdas^g', kereakedelml és Ipari klállltáa
Romániára akkor következhet el csupán Balti-ben szeptember 8—28 lg.
a jobb jövő kilátása, a termelő munka ideje s
— Közegészségügyi miniszter 69982/983 Br. rena boldogság napja, amikor megtudjuk becsülni deletével megengedte, hogy a gyümölcsöt árusító bó- M á r k I s t v á n könyvkereskedése
mérhetetlen értékeinket. Amikor képesek le- dék éa magazinok vasártap éa ünnepnapokon la nyitva G h e o r g h e n i , jud. Giuo éa a T a n i t ó k Önszüok felfogni, hogy e tarka ország sok szinü tarthassanak.
— A marosvásárhelyi kereskede'ml és Iparkamara s e g é l y z ő H i v a t a l a Olnj, Str. I. Maniu 5.,
kulturájára egyformán kötelességek várnak, a
felhivja
az érdekeltek figyelmét arra, hogy a pénzügyvalamint minden könyvkereskedő. 4-4
szabadság, egyenlőség jegyében.
minisztérium 166691. számú angusatns 28 án kelt renMl genfi nyilvántartás nélkül ia egészen deletével ngy Intézkedett,' hogy a kotoroa (töraalapoa)

A szövetkezeti szervezkedés.

A javulás utján.

Tanitó Urak!
Mindenütt Öröm

Tanítódnak árengedménnyel szállítja:
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CSIKI

LAPOK

Ut «Mal,

A csiksomlyói Mária-napi búcsú.
— A ssékelyfőldl kisiparos kongreaasua
— Újból testvérvérba fürdött a bioska.
Folyó évi október hó 8-án Minden komoly és jóakaratú figyelmeztetés dacára
Az esős, borongós óul ldó a Mária nevenapja OyergyószentmikloBon.
10 órai keadettel, a Székelyföld klalparoasága tovább folyik aa átkos verekedés, mely a jobb sorsra
bucsu)4» megelőző saombatra napsütéses asdp ldóre délelőtt
Gyergyószentmiklóson
kongresszuat tart. A kisiparos- érdemes cBlki székelységet annyira rosss színben tündsrUlt fel. öakéntelenül essünkbe jutott a kegyes ha- ság részére a helyzet lehetetlenné
vált. A magas adók teti fel éa napról-napra emésstl gyenge anyagi helygyomány, mily sierlnt aa év minden saombatján, még és munkaalkalom hiánya következtében
tökéleteBen zetét. — Legutóbb Cslkcsatóssegen csaptak Ossae az
a legvlgasstalanabb esős, ködös, havas Időben la, egy a kolduibotra Jutott aa Iparos társadalom. Utolíó
érőit átkos szenvedélyek. Mulatozás közben Balázs János
pillanatra legalább falderül as ldó, klaüt a nap, hogy össaeszedve Szabó Béni kisiparos képviselő kezdetné
a SzeatSiüi, fiának Nagypénteken történt halála fölött nyesésére talán utoljára egybegyűl a Székelyföld kis- és Incze József legények össBeasólalkoBtak. A kővetköinytól ázutott keszkenőjét, amelyet mind in hát iparossága, h}gy végső megsemmisülése előtt erélyeB kező pillanatban előkerültek a bicskák. Balázs három
pénteki napján as emlékesés bánatos könnyeivel sir védelmit követeljen aaokkal a sérelmekkel szemben, legény társa, Boni BÓIB, Kosma JánoB éB Bon Dénes
segítségével súlyosan megbicskázta Incaét Verekedés
tele, megssárltbaaaa.
amelyek egésa életét elbénitották. — A kongresszus közben Josan Pavel BzolgálatoB csendőrt is megsebeMár szombaton jöttek a kóberes szekerek, autó- tárgysorozata a következő: 1. Adó éa taxa sérelmek. sítették. Inczét aa orvos vette keselésbe, mlg a
buszok, pedig a nép az Időjárás mostobasága miatt 2. A társadalom biztosító törvény módosítása. 3 Munka- verekedő legény ellen sulyoB testi sértés és hivatamég most is nagyon el van foglalva a meael munká- szerződések törvényének módosítása. 4. Kisiparos ka- los közeg tettleges bántalmazása elmén eljáráat Indíval. A délután megtartott vecsernye alkalmával már marák felállítás». 6. IpsroBok könyvvezetése. 6. A kon- tott aa ügyészség.
zsúfolásig megtöltötte a kegytemplomba beférő mint- verziós törvény kiterjesztése a klBlparosBágra. 7- Köz— Építkezések a Gyllkoa-tónál. Több Ízben
egy háromezer ember a templomot. A vecseroye kere- intézmények ipari műhelyeinek kérdéBe. 8. Kontártében Dr. Cslpak Lajos főglmn. tanár, szem. régens kodás megszüntetése. 9. Szövetkezeti kérdés. 10. A megemlékeztünk a GyilkoBtó környékének örvendetes
mondott szentbeszédet. Az Istenanyát állította a hall- közmunkák kifizetése. 11. Tanonc oktatás és nevelés. fejlődéséről. Eddig 15 villa épült és tiz uj kéaa&l a
jövőben. A moat épült villák közül megemlítésre méltó
gatóság elé mlnta-képUI, akinek békéB, harmonikus 12. Arukontlngentálás. 13. Indítványok.
Dr. Csiky János gyergyószentmlkló&l orvos villája.
élete például kell szolgáljon a mai Bzéthuzó, vádas— Ismét agyonklnoatak egy református Koóa Károly tervei alapján teljesen ssékely stílben
kodó, békétlenkedő caaládi és társadalmi életben. Eiiez
ai anyai szeretet erőt Is ad. Turgenyev egyik kis lelkészt. U<y látszik nem szűnik meg soha a polgá- épített masszív, nagy épület, amelyben Csiky dr. klinovelláját emiitette m9g a porbaesett, tehetetlen kis rok súlyos bántalmazása Éppen azok a sservek, ame- matikus üdülőt léteBlt. Hasonló ssékely Btllben épült
madárkáról, melynek édesanyja saemb'íRzáll a fiókája lyek a közrendnek és a polgárok védelmének ellátá- fel a Dr. Nagy Lsjosné villája is, vaUmlnt László Deaaő
mailé telepedő hatalmas éB nálánál tőbb^aörÖBen na- sára vannak hivatva nap nap után olyan felháborító dr., volt orsz. képviselő, ügyvédé la. Építés alatt áll a
gyobb, erősebb kutyával, mart erőt kölcsönös neki az visszaéléseket követnek el a kezükbe adott hatalom- StolceBcu bukaresti egyetemi tanár, valamint a Zárug
anyai sziv bámulatos ereje. — Este 9 órakor P. Dr. mal, amely példátlan és méltalan a kulturemberbez. István gyergyó8zentmiklóf<i kereBkedő villája. Aa Érdéig
lusta Károly sa«nt ferencrendi tartományfőnök beszélt Ujabban Igyarló Sándor belzevindl református lelkész Kárpát Egyesület IB turlBtaház&t Baándékaalk építeni,
a Mir.a lelke lemintázásáról, amely egyedüli lehetőség osett áldozatául ennek a felelőtlen hatalmi őrületnek. amit előre fog segíteni a közelebbről léteBitendő vízarra, hogy a sokat szenvedett ós megpróbált székely 4 raf. pap Nagyszalonta egyik vendéglőjében ebédelt vezeték ÓB villanyvilágítás. Tervbevették egy tennlBanép fennmaradjon és méltó legyen Ssüz Mária védelmére. barátaival. Közben elbeszélte, hogy elveBZtett 1000 lejt. és kugli pálya felállítását la. Szó van még egy meteoroBirát 1 azt tanácBolták, hogy jelentse a rendőrségen. lógiai intézeti állomás felállításáról la.
VaBárnap délelőtt 8 órakor Mirkos Eidre caiktap- Erre a lelkész megjegyezte, hogy a rendőraég közbe— AladlOB Zoltán erdőmórnök, fotósaalonloczai plébános beszélt BZ anyai sseretet kötelességei- lépése feleBlegep, mert egy Ízben még loptak tőle,
harmas kitüntetése. Mult számunkban megről vallás, faj ÓB Iskola szempontjából. 10 órakor kez- akkor a rendőrséghez fordult, de a közbelépése ered- Jának
a sepsiszentgyörgyi mezőgazdasági- ipari
dődött a szentmise, amelyet Bálint Lajos prépost-főes- ménytelen volt. E«t a beszélgetést végig hallgatta egy emlékeztünk
és kisállat kiállításon Cslkmegyéből részt vett kiállítók
pares moaditt féoyas p ipi s^gád eltel. As ünnepi szent- a szomBzéd asztalnál ülő alak. Amikor a lelkész be- fényes
sikeréről. Örömmel szegezzük le, bogy réBstbnzédit ezúttal P. Lukács Mansvit, a hlras népszó- fejezte előadását feláilt a szomszéd BBztaltól az lsmemindenike méltóan képviselte a megye meaőno^, misBzlónárius, azent Ferenc-rendl atya mondotta. tlen ember, az asztalukhoz lépett és igy B :ólt: Far' vevóink
Iparát. Közleményünk azonban mégis hiTanácsokat adott arra, hogyan viselkedjenek a gyer- kas Líviusz detektív vagyok, kövessen azonnal a gazdaságát,
ányos volt éa azt kéazséggel egészítjük kl. Aladica Zolmeket szüleikkel, BB ifjak az öregekkei éa az öregek rendőrségre. A lelkészt a rendőrségen a detektív, majd tán
fotószalon tulajdonosáról aat Irtuk,
az ifjakkal szemben, valamint arra is, milyen legyen aa összes ott tartózkodó közrendőrök verni kezdték. hogyerdőmérnök,
dijat nyert, még pedig a E. G. E. aranyaz anyós menyével ós a meny anyósával, bogy a csa- A detektív beverte a lelkész fogalt ÓB mint egy vad- érmét.egvetlen
Örömmel jelentjük, hogy Aladica erdőmórnök,
ládi békesség fennmaradjon.
állat minden ütéanél ordította, hogv ezEel a szájjal aki valósággal művészi fokra emelte a fényképészetet,
A Mir la napi bucsun, mint minden évben, uţy merted bírálni, ami közállapotainkat? A azerencsétlen három díjjal lett kitüntetve a kiállításon. Szakmabeli
az idén is Íren szép Bsámban vetlek réBzt örm. kath. lelkész többször elájult a súlyos bántalmazások követ- kiállítását aranyéremmel, művészi portréit salntén aranytestvéreink. Sajnos, hogy a nehéz gazdasági ós a laza keztében. Azért Irgalom nélkUl tovább ütlegelték. Vé éremmel éa természeti és vadáazképelt ezüst éremmel
közbiztonsági viszonyok mindinkább kiszorítják azt a rosre kloozva került kl végre Igyártó lelkész a szalontal jutalmazták. Aladica mérnök ezekkel a kitüntetésekkel
azép szokást, bogy örm. testvéreink a régi fény és detektív klnzókamrájából. Megsértették balbzemének az ÖBBBOB kiállítók közül még alig elért elismerésben
pompában jelenjelenek meg és a Mária-napi búcsúnak az idegét is, aminek következtében talán egyik szemét részesült.
megadják aa „örmény-lú -BU" jelleget. A lúcsun mint- la elveszíti. Alig lehet megdöbbenés és felháborodás
— A vaaut ÍB kontárokkal dolgoatat. Erdély
egy tízezer ember vett réBzt, akiknek jórésze a gyón- nélkUl megírni BZ Ilyen botrányokat. — Szomorúak klalparosBága öasseroppant. A magas adók arra kénytitó-kaláka jóvoltából meggyónt és áldozott a igy a közállapotainkra, hogy naponkint megismétlődhetnek szeritették, hogy tömegesen visszaadják Iparengedélyülúcsunak meg volt na igen saép erkölcsi sikere ÍB. •aek a durva brutáUtátebi Nagyszalontától Györgyé- ket. A vidéki kisiparosból napszámos lett, a városi
BzentmlklÓBlg minden nap megtermi a maga Farkas
LlvlusBát, aki a büntetlenség ÓB felelőtlenség lelki lerongyosodott éa családjával együtt ébealk. Elsősorban
nyugalmával agyonütheti embertársait. Nem jól vnn ez maga az állam aa oka ennek aa állapotnak. Nem seKÜLÖNFÉLÉK.
Igy. Ennyire kiszolgáltatni védtelen embereket az ala- gíti, nem támogatja a kisipart. Jellemző erre ujabban
— A kisiparosság Bérelmei Ioanitecou ml csony lndulatu, kulturálatlan lelkű Farkas Livluszok a csikmegyei szobafestők panasza. Eddig B vasút, aa
niszter előtt. A székelyföldi muokamara Marosvásár tömegeuek még Bem szabad. A hatósági tekiotély ró állomáB épületek klfestését, a hidak másolását saabályhelyen szeptember 10 én tartotta közgyüléhét, Boros vására történik a hatalommal való Ilyen garázdálkodás Bzerü árlejtés utján képeBitéahez kötött kíslparoanak
Viktor elnöklete alatt, amely csendesen folyt le. Készt megtürése. Mert felülről tűrik az ilyen vadállatlaB adta ki. Ebben az évben a vasút hásl kezelésben naptataroztatja végig aa egész vonalait. A
vett azon loanitescu munkaügyi miniszter is. A kis kegyetlenkedéseket. M*g soha nem hallottuk, hogy számosokkal
maga 1B beálott kontárnak. Annak dacára, hogy
iparoBBág felhasználva ezen alkalmat meico-andumot bármelyik kegyetlenkedő basát megbüntették volna. vasút
Ipartörvény Bslgoruan tiltja a képeBltéshes kötött
nyújtott át, amely a kisiparosság sérelmeit tartalmazta Igy azután nem csoda, ha egy t zép nap anarchiába az
munkának Ilyen módon való elvégeatetését, a
A memorandum főpontjai a következők: A kontár- sülyed az egész közéletünk. Amelyben mindenkinek fel Ipari
vasút mégis háborítatlanul csinálja aat. AB államnak
iparosok meggátlása céljából ipari rendőrségek felállí- kell kéBzülni testi épségének védelmére.
kötelesBége a klBlpar védelme érdekében megakadátását kéri. — A kisiparosok igazságos megadóztatását
lyozni a kontárkodásnak est a ssembetünó módját.
ÓB az adók méltányos leszállítását. — A közüzemek
— Olcsón eladó ház, Kórh&z-uccá- Különben elveszíti a még megmaradt klalparoa adófimunkát ne vállalhassanak. — Minden rezsi munkának ban 15.
I-B zetőit is.
-vz eltiltása, amely caak akkor engedélyeibelő, ha
—
Kaszával
tamadt
a
10
éves
gyermekre.
— Futball falun. Cslkkarczfalva, Cslkjenőfalva,
10,-vényes árlejtésen Iparos páiyásó nem akad — A Dánéi Imre cslkmenasági gazda Ferenc nevü 10 éveB
kisiparosra kötelezővé tett könyvvezetés teljes eltör- fiacskája több társával marhákat legeltetett Erdély Szenttamás ÓB Szentdomolos községek fiatal sportl i . _ Ugyanez a küldöttség nyújtotta át azt az In- Gábor kaszálás alatt levő szénafüve mellett. Egyik emberei „FelcBlkl Futball Csapat" néven labdarugó
egyesületet alakítottak. A nyár folyamán több barátdítványt loanitescu
munkaügyi miniszternek, melyet a
a fiibe tévedt, mire Erdély Gábor 20 évea József ságos mérkőzést játszottak le, Igen saép eredménnyel.
Csíkszereda1 munkakamiral tagok nyújtottak be a tehén
fia kaszával a gyermekekre rontott. Dánéi Isire A példa követésre méltó.
munkakamarához, de az Idő rövidsége miatt nem volt nevü érte
utol. Afiúcskát hátba ütötte, majd egyik lábát
tárgyalható. Az indítványokat dióhéjban itt köaöljük: fiát
Kámforrá valt aa 53 eaer leit tartalcsontig bevágta. Az ártatlan gyermeket kór- maaó—kaaetta.
1 A belügyminiszternek juHus bó 26-án kelt azon ren- kaszájával
Folyó hó 7-lki gyergyÓBsentmiklósi
házba
szállították
szülei,
mlg
az
emberi
mivoltából
delkezése, bogy a közigazgatási hatóságok acblslnaul kivetkőzött legény ellen eljáráBt Indítottak.
orBBágos vásár után Kleinfeld Rezső Bsászrégenl keresraktárból szerezzék be nyomtatvány szükségletüket,
kedő 3 társával betért a Misu-féle vendéglőbe. 68 ezer
— Felfordult a saénásBaekér, meghalt a lel készpénzt tartalmazó kazettáját egy közelébe eső
helyeztessék hatályon kivül és egyben kérik, hogy rengaada.
Bíró
Ignác
menaság-ujfahi
gazda
szénát
hozott
kanapéra helyezte. Megvacsoráztak, majd borozni keadeltessék el, hogy minden vármegye Baját kerületében
szerezhesse be azokat. 2. Aa elbocsátott munkásblz- a havasról. A rossz erdei ut egyik Baakaazán hirtelen dettek. Közben odaérkezett Nlchlta Vaalle rendőrlefelfordult
a
szekér
Ó
B
a
rsjtaülő
gazdát
mngaB
Ívben
KényBégl parancsnok ls. Ót 1B asatalnkhoa Invitálták.
tositó pénztári tisztviselők azonnali vlsssavótelét ÓB
röpítette el. Bíró Ignác oly szerencsétlenül ért földet, Ugy éjfél tájban szobájukba akartak vonulni. Ekkor
ai.-»Dv tlBztvIaelők elbocBájtáaá», akiket újonnan kinevezte - — 3. A biztosított muokáppénztári tagok 60 évi hogy ott a helyszínen belehalt sérüléseibe. Az ügyész- fedeaték tel, hogy a mulatOBás utolsó perceiben aa
53 ezer lelt tartalmazó kaaetta eltűnt. Nlchlta rendőrkorhatár-al D V U g d l j a z t a a s a n B k , minden további felüi- ség engodélyeate a temetést.
— Tüa. Bijkó Juliánná gyergyódltról asszony parancanokot sem találták. Az esetet jelentették Nev. ' A, '. R MMI - A marosváBárhelyl munkás otthon
v
v
éfte Qirboveanu dévai munkakamarai sütője tüzet fogott éa porig égett. A csendőrség meg- toteanu rendőrkapitánynak, aki súlyos gyanuokok alapőrizetbe vette Nlchlta Vaallét éB Mlsn vendéglőst
visRíaadását . ww
munkás-otthont állapítása sserlnt a tu ajdonoa gondatlanságából kelet- ján
A gyanúsítottak álhatatoBBn tagadnak.
kezett a tűz.
elnök, r á m u t a t ^ ^
éB egy bani haszonbért
— Oreaágnti aaerenosétlenaég. Könnyen végh
Máa oaürébon érte ntól a halál. Gál
sam
flD
A munkakamara titkárává Dr, zeteBsé válható szerencsétlenség érte a mult vasárnap Gyula—csiksépvlzl
gaadától éjjeli aaálláat kért Fülöp
Pop R*mus marosvásár^'y*
Puskás Dénes helybeli autójavító műhely tu'ajdonoat. Sándor cslkdelnel szegény ember. Gál teljesítette a
- Oraaágoa váaár Cslksaaredában. Aa őssl Motorkerékpáron Alcelkon volt. VisBaajövet Cslkszent- kérést, Bőt felesége tejea pullsskával kínálta meg Fülöországos állat- éa klrakóváaár, b1 (fokáaos módon, szept, imre mellett oly szerencsétlenül dobta el a gép, hogy pöt, aki vacsora után a csűrbe ment alndnl. Reggel
msgaB ívbe repült aa úttestre. Egyik lábát eltörte, Gálék halva találták vendégüket. A bevezetett vias26, 27, 28 és 29-én lesa megtartv
éa karján szenvedett zúzódások at. A helyi köa gálat megállapította, hogy bűncselekményről BBÓ sincs.
- A pótérettaégl vizsgák í . « J ™ a kOzokta- fején
kórházban ápolják.
AB ügyéssség engedélyezte aa ágról asakadt ember
tásügyi minlaaterlum szeptember bó 25 . r e , D I , e "
temetÓBét
—
Elvesaltett
hivatalos
Íratok.
A
csíksze- Halaloaás. özv. Ladó Baláamé
Bas. redai péncügylgazgatóság egyik bivatalsso'gája 1983
— Caak 11 betörést éa lopást Ismertek be.
Regina, 78 évea korában, aaeptember bó 8-án
évi aaeptember hó 7 én d. u. 3 órakor, postára Bzálll Aa utóbbi időben egymást érték a betörések éa lopáCalkssentléleken.
tás közben elvesatett egy csomag Iratot, mely ai sok Gyergyóbékás kösaégben. Hoaaaaa nyomoaáa ntán
- Hirdetmény. A csikmegyei pénsflgvljrazjn „Administraţia financiare de constatare Sft-Gheorghe' letartóztatták Rnan Teodor éa Aurél testvéreket, akik
•óság közli az Amortizációé Pénatár 1885-1933. w c'mre saólott. Megtaláló]* szíveskedjék eaen csomagot klhallgatáauk során nem keveaebb, mint 11 betörést
rendeletét, amely 1938 október 1 lg meghoassabbina • csíkszeredai pénsUgylgaagatÓBághos Bsármaatatnl, és 8 közönséges lopást ismertek be. A bűncselekmé« hátrálékoB fizetésekre vonatkoaó bonok I r á n t i " r - még abban aa esetben IB, ba a csomagot felbontotta, nyek indító okát mérhetetlen sflegénységflkbeo jelölték
Mindkettőjüket átadták a eaftssendai «gyámvények benyújtását. — Más termés:ietU Mvetelésea
vétetnek mivel as illetőnek értékkel nem bir, de a hivatalnak megságnak,
iránt kérvények ujabb rendelkaaéalg nem
•MB iratok nagyon (síkságotok.
figyelembe.

CSIKI

4 ik «liai.
— DIRECŢIUNEA SOCIETĂŢII VÁNATORÍLOR DIN
MEBCURE A-CIDC faee ounosont membrilor armatoarele:
Beferltor la vânătoarea sârbilor se hotăreţte: a se lmpnţoa
oerbll namai la magit, lnseplnd din Intervalul dela 15 8eptemyrls páni la 15 Noemvrle a. o. şl lnoeplnd dela 12 ramuri
fl mai mari.
Membrii sooletiţll sunt obligaţi a fase v&iiatnl de oerbl
pe armatoarele teritorii, oarl teritorii se grupeazt onm urmează : Grapa 1. If&diraş—lârţa: oondaoător de grojft dr.
Elthes Andrei |1 pazalaal Márton remjén. Qrapa II. Haool—
Sioolent: oondaoător Orbán Mlhal fl pasnlonl Jakab Ioan.
Grapa 3. Cloea: Condaoltor Dr. Vasu Alexandra fl paxolonl
Bai abis Ştefan. Grapa 4. Sănorătenl— SăntlmbrQ: oondaoător
Dr. Ţaţu A orei fl paznioal Tánozos Emerlo. Grapa 5. Fănalmlon: oondaoător Konrád Coloman fl paanlcal yiopoa Ignare. Grapa 6. Cetăţnla—Vrăbla: oondnoător Peohár Xoan fl
paxnloal Sebestyén Emerlo. Qrapa 7. Lâzăreştl—Cozmenl:
oondaoător Bărbat Octavlan ft pasnlonl Gergely PaveL
Grapa 8. Meronrea-Clao—Jigodia: oondaoător J»kan Alexandra
fl pazalonl Kümerl Anton.
Toţi membrii soaletăţll sant Invitat! a se grapa tn grapele de mal sas, nepat&nd laa parte la vânătoare pe vre-anal
din reylrele sooletăţil, daoă In praalabll na a'a ananfat la
oondacătorol grapei, na aaohltat taxa de membra pe Întregul
as fl n'a depus Borna da {00 Lei anttrlor la oaaleral aoolet&ţll.
Un membra poate lmpafoa numai an oerb Na se poate
lmpuşoa peste numărul aprobat de minister. Conduoătorll de
grape fl paznioll sant răspunzători ds oontrolarsa reapeotlrll
dlspozlţlunllor de mal sas. Condao&torll de grape sant obliciţi a ananţa lmpafoarea anal oerb tn 24 ore Dlul administrator Peohar Ioan s»n Dlal oaBler Uellwig Wilbelm la oassa
„Czell". Totl oaspeţii, oarl vor laa parte la văuătoarea de
oeibl, trebuiesc anunţaţi de membrii, oarl t-aa Invitat fl membrii
sant obligaţi a depune pentru fieoare oaape taxa de 1000 Lei
fl In oaz, ol va tmpafoa oerbnl; aoeasta samă se va oompleota
la sama de 3400 Lei.
Ls ntol o Bpeole de vânătoare na poate laa parte nlol
an membra al sooletiţll, daci (ste In suferinţă oa plata taxelor.
— A Osiksseredai Vadásztársaság Igazgatóság* a
következőket hozza a tagok tudomására: A szarvas vadászatra
vonatkozólag elhatároztatott hogy Bzarvas csak bögésen lőhető folyó évi szeptember 15-tél november 15-lg, tlaeukettóatól kezdve.
A társaság tagjai kötelesek a kővetkező területeken, az
alábbi osoportosa'ásban vadászni siarvisra: 1. csoport: Madaras—Karc z falva: osoportvezr tA Dr. Elthes Endre és Márton
Demjén vaddr. 2. 80port: Rákos—Madéfalva : osopo-tvezetd
Orbán Mihály és Jakab János vadór. 3. osoport: Cslcsó: osoporivezet& Dr. Vasa Sándor és Birabás Is.vin valír. 4. osoport: Szentkirály—Szentlmre: osoportvezetA Dr. Ţeţn Aarel
és TáoozoB Imre vadór. 5, osoport: Szsntslmon: csoportvezető
Konrád Kálmán és Scopos Ignáo vadór. 6. osoport Cstiószeg —Verebes: osoportvezetd Pechár János és Sebestyén Imre
vadór. 7. osoport: Lázárftlva—Kozmás: osoportvezetó Bt'bat
Oktávlán és Gergely Pál vadór. 8. csoport: Csíkszereda. ZsSgBd: osoportvezetó Jakab Bándor és Kümerl Antal vadór.
Minden va lásztársaságl tagnak e csoportok valamelyikébe keil beállanla és cem vehet részt a vadászaton egyik
területen Bem, ba elózetesen nem jelentkezett a oBoporfcvezetónél, az egész évi tagsági dijat be nem fizet e és 800 Lel
lá dij a» le nem fiaetett elóre a társaság pénztárnokánál.
Egy tag osak egy szarvast lóhet. A m nlsztérlcm által
engedélyezett számon felül nem szabad lónl. A csoportvezetők és vadlrök felelősek a lenti Intézkedések beta táráért. A
csopo'tvezetók kötelesek a szarvas lövést 24 órán belül bejelenteni Pechár Jáno* Intézőnek vagy Hellw g Vilmos pénztári oknak a „Czell" bankban A szarvas vadászaton résztvevő
minden vendég bejelentendő az által a tag á't«l, aki meghívta és a tagok kötelesek minden vendég etán 10 0 lejt
letenni és abban az esetben, ha a vendég meglövi a szarvast,
ez az Összeg kiegészltrndő 3400 lejre.
Semmiléle vadásiaton nem vehat részt az a tag aki
tagsági dijával hátrálékban van.

— Megvertek a aaolgát. DAjbukát István gyi
mesfelsóloki kereskedő Bilogh Pál Józsi f nevü 32 évi s
szolgáját a község Ksbttkk nevü dUllőutján lrtózatosan össseverve találták. A szerencsétlen embert azonnal kórhátba szállították. Az ügyben bevezetett vizsgálat során kiderült, bogy B «loghot lfj. és Idb. Kolutnbán Dines cjikBzentmihályl gazdák fej^zefokokkal
verték el. Védekezésükben előadták, hogy a szolga
ujukat állotta és mindadd'g nem engedte őket el, mlg
„alaposan el nem látták a baját". A vallomásukat
nem tudta ellenőrizni a csendőrség, mert az esetnek
Bzemtanuja nincs. Ennek dacára a verekedők ellen
eljárást indítottak.
— A Tabla öt hónapra szállította le a tölgyesi gyogyszerési merenylöjenek büotetesét.
A c tikszeredal törvényszék, mint Ismeretes négy évi
Buiyoi börtönre Ítélte Kolumbán Katalin cse'édleányt
áki Ssöllód Araold tölgyesi gyógyszerész gazdája ellen
gyilkosságot akart elkövetni Felebbvltel utján került
az Ugy a marosvásárhelyi Tábla elé, amely megállapította, hogy actelédleáűy önvédelemből használt fejez át azért, hogy a gyógyszerész erőszakost ódájával
szamben vódelmozze magát Iţy a Tábla 6 havi fog
házra mérsékelte a büntetést, amelyet a vizsgálati
fogsággal kiiöltöttiek vett és Ko'umbán Katalint aaon
nal szabadlábra helyezték.
— Caendörbrutálltáa. Ismét hat áldózata van
a csendőr klalstenek garázdálkodásának. A Bzatmármegyel Borhld község korcsmájában Ivott két szolgálatban lévő ciendőr. Amikor onnan tovább Indultak aa
uton találkoztak Zirne O.örgy u'blztos Mikle László
nevü béresével. A béres tlaztsségtulóan, n<<e trelti* kö
aaöntósael üdvözölte a csendőr urakat. Bs ia b»j volt.
Aaoanal kifogásolták, bogy a domnule azét nem alkalmaata. A ciendérök mindjárt aa uton pofozni, majd
rugdosni kezdték a szerencsétlen embert. Aa elősiető
gBzdája la haaonló sorsra jntott E köaben nagy tömeg
vette körül a verekedő csendőröket, akik láaadánt
konstatálva lövöldözöl, m*jd puskatussal dolgozni kezdtek. A csendőr kirándulásnak hat súlyos sebesültje lett,
akik közül egy Pop Stador nevü a szatmári korházban haldoklik.
— Munkaadók Agyaiméba. Aa 1933 'vl
Juolui hó l-ével életbelépett u| társadalombiztosítási
törvény értelmében a régi bérfizetési jegyzékek nem
használhatók. A végrehajtáal utasításnak magfelelően
egy kibővített L'sta de plata kertit forgalomba, melynek hátlapján 17 pántból álló kitöltési magyarázat
van. Beszerezhet) a V ák á r - könyvkereskedésben,
Cslkaaeredában.
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Csíkszeredában, Bratlanu-ucca 124. számú

ház eladó.

Maria Beiu-Paladl-féle

számtan
magyarra fordította Nloolaa Latea tanfelügyelő
é s ' a Lates-féle román magyar nyelyven

Csikmegye földrajza
kapható a Vakar könyvkereskedőben, M.-Cluc.
®®®®®®®®®®ofl®6@®®6®®®

Csíkszeredában, Stefan cel-Mare ucoa
22. sz&m alatt, emeleten, 2 szoba,
1 konyha, oktober h b 1-tól kiadó

!

hölgyek

figyelmébe

M E G N Y Í L T A.

!

»„LOTTE"?
angol és francia

Primaria oomuaei Ciceu, jud. Ciuc.
No. 746 -1933.

t

NŐI PIVAT-SZALON *

Hirdetmény.

ahol a legutolsó divat
szerint készülnek

C C;'U — Cuilcdicsó község elöljárósága
köehirre teszi, hogy a Hirgita-fürdön épitendó
egy 10 Bzobás lakás fedel alá hozatalának
Ip.téBi munkálataira 1933 szeptember 24-én
dálután 3 órakor, a községházánál nyilvános
versenytárgyalást tart, a számviteli törvény
88 — 110
éB a közp. árv. biz. ezabályr. 40—53.
szakaszainak és az árverések tartásáról szóló
általános Bzabályok betartásával.
Ideiglenes biztosíték 2500 lej.
Árverési, épitési feltételek, leírások és
rajtok hátköznapokon hivatalos órák alatt az
elöljáróságnál tudhatók meg.
Az elöljáróság.

Eladó egy garnitura cséplőgép
tüzes vagy benzines motorral. Űzőmben is
megtekinthető. Cim a kiadóban.

ruhák, kabátok és kosztümök.
A mélyen tisztelt hölgyközönség szivea pártfogását kéri:

Bálinth Béla, Csíkszereda,
B r a t i a n u - u o o a 40. szám
özvegy F<?jér Sándorné-féle ház.
Szolid á r a k !
Pontos kiszolgálási
Egy figyes flu tanulónak felvétetik.
2

aa

K U K U L L O M E N T I BOR
Ia_

VÁKÁR, CSÍKSZEREDA
könyvnyomda, könyv, pspir-, Iró éa
rajzazerkeresksdsa, könyvkötéizet
Bratianu uooa 58

rr

literenkinti ára házhoz
a legolcsóbb 1 2 L e j

a „zölpfánál"

csikszerepában.

Szülök flgyelmebe 1

1 Közönség
figyelmébe
28 évig voltam
a csíkszeredaiI 2

Az Iskolai év kezdete alkalmából tisztelettel van szerenoaém a n. é. közönség és t. szülők szíves figyelmébe
ajánlani njonnan érk(-zett árukkal dnsan felszorelt

.GANZ'-vtllamopaági cég

könyv-, írószer-, tan- és
raj zszerkereskedésemet

•

Állandóan nagy raktár roraAn és magyar tankönyvekben,
legjobb minőségű körzők, könyv- és tolltartók, Író- és
rajzHzerek, kltüufl gyártmánya hegedűk, hegedübarok,
hegedű-alkatrészek, festékek és íestószerek, Talainlut
mindennemű Iskolai felszerelési olkkokben.
Das választékban kaphatók IroJaf.-lazerelédl
olkkek, dlszlevélpaplrok, psplrkülönlegességek, disz- és ajándék művek, román és magyar Ifjúsági Íratok, Ízléses helybeli és művészi képrslapok, irodalmi és zeneművek.

Könyvnyomdámban

Könyvkötészetem

minden e szakmába vágó
mankák IcléiM, oslnos kivitelben, j u t á n y o s árak
mellett a legrövidebb Idd
alalt készülnek.

elvállalja mindennemű is
kolai, üzleti és inás könyvek ízléses és OIOBÓ bekötését éB azok taitósságát
garantálja.

Jutányos árak!

Pontos klsBolgálisl

I

!

FÖSZERELŐJE,

I

hú 'B tuzgó szolgálataimért leépítettek s moat CdkBzeredában

•

B

Elvállalok mir.den e szakmába vágó

•

elektromos munkskat, u. m.:

!

• ÖNÁLLÓSÍTOTTAM MAGAM.
1 modern lakberendezéseket
A

cengöket, erőátvitelt azerele-

•
•

aeket a legjutányosabb árak mellett.
Az általam végeztetett munkálato-

2
X

kért azavatosaágot vállalok
Bzlvta pártfogást kér:

i

• Paulovits Antal villanyszerelő, •

X
n á a báró
i u m uooa
109.Balázs
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tia naponként a j formák oloaó
árban, a&«art*]El-n.tb.*ti5]K
VRNCZBLTANÁRNÉNÁL
Ugyanott kéaatUnak mlndannemfi női kalapok elaörendO
*
a n y a g h o a a á a d á a á v a l . Kalapak

fi
g
M
X
M
V

átalakítása a legrövidebb Idő alatt.
C a l k a a e r e d a , I. C, B r a t l a a n ( G l m a á -

C
C

hatkötetes

müvét.
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Árajánlatot e lap kiadóhivatalába kérek.

Háló, ebédlő és iroda berendezések
a legegyszerűbbtől a
legfinomabb kivitelig

•ily»» U u i m t i H álakkal
beszerelhetők:

Nagy G. Jószef asztalosnál, Zsögód.
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Csíkszereda

Tnlovlol (Baiglta-aaoa) M.

Tttfcft.

a legsaebb és legtartósabb
kivitelben a lagjutányoaabb
á r a k m o l l a t t esaköaöl a

V á k á r ü z l e t , Csíkszereda.

