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A mult igazságtalanságai. 
B cim alatt foglalkozik  a „Ceiki Lapok" 

legutóbbi számának vezércikke a liberális párt 
uj programjával s elismerően emeli ki azt, hogy 
a liberális párt, „mely a múltban több rendben 
Uit a kormánykeréknél B az alatt mindenkor 
tudatosan kijuttatta nekünk a fájdalmas  és meg-
szégyenítő igazságtalanságok sorozatát", ezúttal 
jobb útra tért, „elismeri  a rövidlátó  és  bűnös 
tévedéseket  s ígéri,  hogy a mult  hibáit  korri-
gálni  fogja 

A „Csiki Lipok" cikkírója mindezt abból 
az alkalomból szögezi le, hogy a liberális párt 
uj programmjába felvétetett  egy pont, mely 
szószerint igy hangzik: „A mult  igazságtalan-
ságainak  jóvátétele  a csatolt  területeken." 

Síjnos, kénytelen vagyok eloszlatni a cik-
iró illúzióit. A kérdéses programmpont távol-
ról sem azt jelenti, hogy a liberális pár belátta 
volna azt, hogy a csatolt területeken és főként 
a kisebbségekkel szemben a mu tban, vagyis 
a román impérium  16 éve  alatt  akár ók maguk, 
akár a más román pártokból alakult kormányok 
reparálásra szoruló igazságtalanságokat követ-
tek volna el. 

Mi, akik jól ismerjük a regáti pártok termi-
nológiáját, egy pillanatig sem ringattuk magun-
kat, abban a hilben, hogy ez a programmpont 
reánk vonatkoznék s a velünk szemben elkö-
vetett igazságtalanságok reparálását Ígérnék, 
hanem azt értik alatta, hogy a múltban. vagyÍB 
a magyar impérium  ezer éve  alatt  az erdélyi 
románsággal  történt  szerintük  rengeteg  igaz-
ságtalanság,  melyek miatt az erdelyi románok 
kulturális és gazdasági szempontból hátrányo-
sabb helyzetbe ju'ottak az erdélyi magyarság 
nál B mult igazságtalanságainak reparálása címén 
a/.t ígéri ezúttal a liberális párt — de ígérték 
mis román pár'.ok is az erdélyi románságnak 
— hogy kormányzati  intézkedésekkel  és  állami 
támogatással  igyekezni  fognak  őket  ugyan-
arra a gazdasági  és  kulturális  színvonalra 
emelni,  melyen az erdélyi  magyarok és  szá 
azok  állanak  és  ugyanolyan  kulturális  és 
gazdasági  intézményekkel  megajándékozni, 
amilyenekkel  mi rendelkezünk, 

a jelszót szokták a lejünkhöz vágni, 
mikor iskoláinknak államsegélyt s intézménye-
inknek támogatást kérünk, mondván, hogy vár-
junk, mig a románság eléri  a mi szinvona-
lunkat. 

Semmi okunk sincs tehát arra, hogy a libe-
rális párt e programmpontjának örüljünk, ellen-
ben alapoB okunk van emiatt a legsúlyosabb 
aggodalomra. Gyárfás  Elemér. 

gyitáeában, mint ahogy a német nép hosszú éveken 
at teljesítette a vállaira rákot parancsbékét. A világ-
leszerelést ismerve, Németországot fegyverei  megsem-
misítésére ls rákényezeritették. A német nép megsem-
misítette fegyvereit.  Volt háborús ellenfeleinek  szerző-
déshüségére rpitve, magától teljesítette a szerződése-
ket, valósággal fanatikus  hűséggel. Vizén, szárazon és 
a levegőben mérhetetlen hadianyagot szerelt le, pusz-
tított el ÓB semmisített meg. VQ^Hriityfo  hadserege 
helyébe kicsiny hivatásos hadsereg lépett katonailag 
teljesen Jelentéktelen fölszereléssel.  Joggal várhattB 
volna a nlnnt nép, hogy ellenfelei  ls megszüntetik a 
háborús gyűlölséget. 

Ámde a versalllesl szerződéssel azt akarták, hogy 
pgv letiport nemzet rabszolgamunkáját a győztesek 
felvirágoztatására  fordítsák.  N émetország hiába remélte 
a felszabadítást.  A hatvaiötmillióa népből húszmilliónak 
kellett Ínséget szenvednie. I<y nőtt meg a kommunis-
ták tábora hatmllllÓB számra. 

Ha nem jön a nemzeti szocializmus, akkor 
ma a szélső  baloldal  vőrős  lobogója  lengene 
Németországban. 

Európának tettek szolgálatot a kommunizmus 
elhárításával. Nyo'c hónspja folytatják  a heroikus küz-
d-'mit. Ez Idő alatt a hatmillión felüli  munkanélküli-
bő. két és negyedmillió embert adlak vissza a hasznos 
termelő munkántk. 

A világ békéjének leghathatósabb ápolása ez. 
Azonban ez a világ hónapok óta csak a hazugságok ÓB 
rágalmazások áradatával Üldözi a német népet. 

— Németországban — mondotta Hitler,— olyan 
forradalom  ment végbe, amely nem gyilkolta le BZ 
emberek lömegt it francia,  vagy orosz mintára és amely 
nem semmisített meg kulturális építményeket és mü-
kircseket, mint n párizsi kommünárdok felkelése  vagy 
a bajorországi és magyarort-zégl vörös forradalom.  — 
Egyetlen kirakatot sem vertek be, egyetlen üzletet kl 
nem fosztottak  és lelkiismeretlen izgatók mégis olyan 
rémhíreket terjesztenek, e nelyeket csak a háború 
kezdetén lehetett ogy»neeeinői a funalikna  hazudotók-
tól hallani. Tízezernyi am rikal, angol és francia  jért 
* hónapokban N -melorBzágban, akik Baját szemükkel 
m'gállsplthatták, hogy nincs ország a világon, ahol 
nagyobb volna a rend és nyugalom és jobban tisztel-
nék n nzemélyt és tulajdont, mint Németországban. 

Hitler ezután Daladier legutóbbi beszédével fog-
lalkozott. Köszönettel vette ebből a beszédből, bogy 
Franciaország nem akarja megalázni a németeket. 

ő  viszont a birodalmi  kormány  nevében 
bejelenti  újólag Németország  teljes békes-
ségét.  Ném»tországn»k  nincs szándéka,  hogy 
háborút idézzen  fői  s ba vtszszakapja  a 
Saar  vidéket,  semmi egyéb igénye ninosen. 

A töbhezres repülőrajjal es milliós hadseregekkel 
f  lszerelt Franciaországnak lehetetlen komolyan aggód 
nla a fegyvertelen  nemzeti szocialista Ifjúságtól,  amely 
a bajtársi szellemet és fegyelmet  a szélső baloldali 
mozgalmak és Isppangások ellen tartja fönn.  Ezzel a 
német Ifjúság  a belső békén őrködik. Németország nem 
fegyvert  akar, hanem egyenjogúságot. HA kimondják 
ÉB végre 1B hajtják, hogy egy nemzet se tart többé 
még gépfegyvert  He, Németország hozzájárul és meg-
tirtja ezt a megállt podast. De lefokozáat  nem tűrhet 
tovább. Az emberiség tragikus korszakának a népek 
egyenjogúságával kell véget vetni. 

Németország nem akar háborút. 
Németország október bó 14 én döntőfontosságú 

lépésre határozta el magát. B jelentette a Népszövet-
ségből való kilépéBét. A német kancellár azonnal réd ó 
utján közölte a német néppel aa elhatározáa Indokait. 
A beszéd egyes fontosabb  részelt a következőkben 
Ismertetjük: 

„— Német népem I — kezdte Hitler. — Amikor 
1918 novemberében a német nép bizalommal bitt a 
Wilaon 14 pontjába foglalt  lgéreiekben éa letette fegy-
verét, végetért egy Baerencaétlen kttzdeWm, amelyért 
felelőssé  lehetett ugyan tenni egyes államférfiakat,  de 
a népeket bizonyára nem. A német nép csak aaért 
harcolt olyan hősleaen, mert saent meggyóződéae volt, 
hogy jogtalanul támadlák meg éB ezért joggal áll harc-
ban. Azoknak aa áldoaatoknak nagyságáról, amelyeket 
majdnem magára hagyatva kénytelen volt meghoanl, 
a többi nemsntnek aligha volt valami Bejtelme. 

— Ha  ezekben a hónapokban a világ  lova-
giasan kezet  nyújtott  volna az elesett  ellen-
félnek,  at emberiséget  sok szenvedőétől  és 
számtalan  osalódástól  megkíméltek  volna. 

— A legmélyebb csalódáa a német népet érte. 
E*után elmondta Hitler, hogy legyőzött még noha 

olyan buigón nem fáradoiott  ellenfele  sebeinek begyó 

F'ontos tudnivalók. 
Dr. l 'ál ( iábor országgyűlési képviselő az alábbiak 

közzétételét kéri: 
1. A Monitorul Olicial 11)24 évi junus hó 2ti-án kelt 

101. számában kihirdetett és az állami elemi iskolai okta 
tásról szóló törvény 2G —27 cikkei értelmében a szülök, 
vagy gyámok ellen a gyermekek iskolamulasztásai miatt a 
pénzbírságokat az illető községben levő állami iskolatanács 
(Comitetul Bcolar) bizottsága veti ki. Ezen bizottság az 
első izben igazolatlanul mulasztó gyermekek szülőit, illetve 
gyámjait megidézni és figyelmeztetni  köteles, hogy megbün-
tettetnek, ha a gyermekeket nem küldik iskolába. 11a ez « 
figyelmeztetés  eredménytelen maradt, ugy az első 16 nap 
alatt történt igazolatlan mulasztások minden napja után egy 
napszám negyedrészét kitevő birság vethető ki, melynek 
v é g r e h a j t á s a u j a b b mulaBZtáa e l k ö v e t é s é i g nem 
rende lhe tő el . Ha a mulasztás ismétlődik, akkor a fel-
függesztett  első bírságot is felhajtják  a azonkívül a máso-
dik 15 nap alatt igazolatlanul mulasztott napokért minden 
egyes nap után a birság egy napszám felével,  a harmadik 
15 nap alatt háromnegyedével és a negyedik 15 nap alatt 
egy teljes napszámmal egyenlő. Az emiitett bizottság a köz-
ségi pénztárnoknak köteles átadni a kivetett bírságok jegy-
zékét, aki azonban az á t v é t e l t ő l azámi to t t 20 na-
pon to l nem h a j t h a t j a be a b i r aágoka t . 

A szülők éa . gyámok a gyermekek iakolamnlaaztáaa 
miatt a járásbírósághoz oaak az esetben jelent-

h e t i k be, ha a gyermekeket a ient fe lsorol t  négy 
b i rság k i s z a b á s a után sem küldik i s k o l á b a . A tör-
vény végrehajtása iránt kiadott miniszteri utasítás 50. cikke 
értelmében a járásbíróság CBak akkor idézheti meg a szülőt, 
ha a feljelentéshez  csatolt okmányok igazolják az előző 4 
fokozatos  pénzbírság alkalmazását és ha jegyzőkönyv iga-
zolja azt is, hogy a Comitetul şcolar bizottsága elhatározta 
ötödik büntetési fokozatként  a járásbírósághoz való feljelen-
tést. Az ítélet ellen 5 nap alatt telebbezésnek van helye. 
A törvényszék ítélete jogerős. A bírói Ítélettel megállapí-
tott pénzbüntetés végrehajtása végett a bíróság az ítélete-
ket a községi pénz tá rnoknak küldi meg, aki az 
á tvé t e l tő l s z á m í t o t t 20 napon tul nem h a j t h a t j a 
be a bün te téseke t , va lamint 20 napon be lu l az 
esetben sem, ha a megbün te t e t t BZÜIŐ gye rmeke 
iskolába kezd j á r n i , amit az iskolaigazgató köteles a vég-
rehajtás beszüntetése végett a községi pénztárnokkal közölni. 

A járásbíróság a bírói Ítéletekkel kiszabott pénzbün-
tetéseknek a szülő, vagy gyám nyilvánvaló roBszakarata 
esetén elzárásra való átváltoztatását is kimondhatja, 20 lei 
büntetés helyett 1 napi elzárást számítva. 

Bármely gondozók, vagy gazdák , kinél t a n -
kö te les gyermekek vannak, ugyano lyan köte le-
ze t t ségeknek vannak a l áve tve , mint a szü lők , 
vagy gyámok. 

A l'ennt megjelölt törvény 34. cikke, valamint a Mon. 
Olicial 11125 évi december hó 22-iki számában kihirdetett éa 
a magánoktatásról szóló törvény 50. cikke értelmében a 
felekezeti  i s k o l á k b a járó és igazo la t l anu l mu-
laBztó gyermekek szülői ugyazon bün te t é sek i l i 
esnek, mint az állami elemi i sko l ákba já ró gyer-
mekek szü lő i . Ezekre vonatkozólag azonban a tanfelügye-
lőség hatáskörébe tartozik a bírói eljárást megelőző bírsá-
golás, vagy a bírósághoz való feljelentés. 

Mindezeket szükségesnek tartottam nyilvánosan közölni 
azért, mert az utóbbi időben ugy a gyergyószentmiklósi. 
mint a helybeli járásbíróságnál tömegesen szabtak ki pénz-
büntetéseket a szülőkre a fennt  ismertetett törvények ren-
delkezéseire való tekintet nélkül. 

Egyidejűleg arra is telhivom a figyelmet,  hogy jogo-
sulatlanok azok a kifakadások,  melyek a róm. kath. elemi 
ÍBkolák igazgatói ellen az iskolamulasztásoknak a tantel-
ügyelőséghez való bejelentése miatt elhangzanak. Az 11)24 
évi állami elemi iskolai törvény^14. cikke és az 11)25 évi 
magánoktatási törvény 50. cikke értelmében ngyanis a fele-
kezeti iskolák igazgatói kötelesek a tanfelűgyelőséggel  kö-
zölni a gyermekek igazolatlan hiányzását, amely kötelezett-
ség elmulasztása esetén nemcsak fegyelmi  eljárás alá esnek, 
hanem a közokt. minisztérium által kötelezhetők azon bün-
tetés megfizetésére  is, melyet a szülőkre kellett volna kivetni. 

2. A hadirokkantak, hadiözvegyek és árvák részére 
19111 év december Dl. nspja előtt esedékessé vált és hátra-
lékban maradt illetmények külön törvény alapján készpénz 
helyett úgynevezett bonokkal egyenlittetuek ki, melynek ki-
utalásáért a perceptia-knál beszerezhető nyomtatványokon 
bélyegiuentesen ugyanoda a jogosultaknak kéréseket kell 
benyújtani. A Magyar Párt helybeli irodája bárkinek útmu-
tatást ad a nyomtatványok kitöltésére. Arra nézve, hogy 
ezen bon-okkal minő köztartozásokat lebet kiegyenlíteni, 
hirlapi uton külön tájékoztatást fogok  nyújtani. 

11. A Monitorul Oficial  ez évi április hó 13-iki 87. 
számában kihirdetett és a közadók és más köztartozások 
beszedésére és végrehajtására vonatkozó törvény a foglalás 
alul mentes ingóságokat a következők szerint állapítja meg : 

a) Az adós és családja részére feltétlenül  szükséges 
ágyak, ágynemüek és ruházati cikkek. 

b) az adós választása szerint 2 igavonó állat, 1 fejős 
tehén, vagy 4 kecske, vagy ti juh, vagy egy disznó, vala-
mint ezek részére 2 hónapra szóló eleség, úgyszintén a 
vetés céljára szolgáló gabona. 

c) Szekér, eke, valamint ezekhez haaonló más szállí-
tási munkaeszközök. 

d) 10.000 lei értékig minden szabadfoglalkozású  ré-
szére az adÓB választása Bzerint a szükséges könyvek. 

e) Bármely mesterség, vagy szabadfoglalkozás  gyakor-
lásához szükséges gépek, szerszámok ÓB eszközök 10.000 
lei értékig az adóa választása szerint 

Az ezen rendelkezések ellenére foganatosított  foglalás 
ellen 15 nap alatt contestatie adható be 5.000 lei-ig az 
illetékes járásbírósághoz, azon felül  pedig a törvényszékhez. 
Egy példány az okiratok másolataival együtt a pénzügyi 
hatósággal is közlendő. 

4. A „Csiki Néplap* október hó 18. számában „A 
konverziós törvény fontos  dátumai" oim alatt ismertatéa 
jelent meg a moratorium törvényről. Ezen ismertetés azt 
közli, hogy folyó  év november hó 1-én lejárnak mindazon 
váltók, melyeknek lejárata korábban lett volna éa ezeket a 
váltókat november hó 1-én a j bélyegtelen váltókkal kall 
kicserélni. Ez a közlés tévedésen alapul, mert a mora to -
r ium- tö rvény 15. oikke s ze r in t a 20 holdon a l n l i 
gazdák vá l tó i , ha a t a r t o z á s a i k ne m esnek a tör-
vényben fe lsoro l t  kivételek közé, lejártaknak te-
k in t e tnek ugyan november e lae jén , de esek helyett 
nem kell aj váltókat adni, mert azok 9 havonkiat 
a törvény alapján magajitottaknak vitetnek. 



-lk olial. C S I K I L A P O K 43 h é n 

A konverzió. 
Mivel nagyon sokan nincsenek tlsst&ban a kon-

verzió törvénnyel, azért röviden njból reámutatunk 
a törvény által megállapított intézkedésekre. Ami a 
falusi  íőldmivelő-adósokat  illeti,  az 6 kötelességük 
az, hogy 1933 évi decomber hó 1 én l'/o os kamatot 
fizessenek  adósságuk egész összege után, ami folyó 
évi április hó 1 én fennállt  tőkében és hátrálékos ka-
matokban. Bz a törvényeB kötelezettség. Ha azonbsn 
a hitelező követelése felét  elengedi az adÓBnsk, ugy 
ez, vagyis az adós sz adósság másik felét  köteleB 
részlotekben törleszteni s a féladósaág  után 4°/o os 
kamatot fisetnl.  Adóa és hitelező köthetnek egymás 
között más megegyezést ÍB adósság megfizetésére  vo-
natkozólag B ez mindkét félre  kötelező, ha a megegye-
zést a községi jegyző éa biró előtt kötik. 

Ugy városi háztulajdonos-adósok, mint földmlvelők 
adósságukat az Illető bank betétkönyvével  is ren-
dezbatik,  amelynél az adósság jelenleg fennáll.  Az 
Illető bank köteles mind arra BB összeg rendezésére 
nlfogadni  a betétkönyvet, ami 1933 évi április hó 1 én 
fannállt  adósságban tőke és kamatok c!món. Csak az 
attól kezdve esedékes kamatokat köteles az adós 
készpénzzel fizetni.  Törvénytelen tuhát egyes bankok 
kikötéao, boţy a betétkönyvekkel való fizetést  csak 
az adósság egy részére fogadják  el, mlg más részét 
készpénzben követelik, Ezen önkényeskedő eljárás 
visszautasítandó. Ha a bank nem fogfidná  el ily módon 
az adósság reodezését, a betétkönyvet a megfele  ő 
értékben bírói letétbe kell helyezni s ezzel az r.dós 
a maga részéről kiegyenlítette tartozását Itt említjük 
meg, hogy a konverziós törvény szenátusi tárgyalása 
alkalmával a miniszter kijelentette. hofly  a kényszer-
egyezBég alatt álló bankok be'étkönyvel is teljes név-
értékben fogadandók  el a konverziós edCBeágok ren-
dezésénél. 

Ami a városi adósokat  illeti,  reájuk, tehát n̂ m 
a földmivelő  adósokra vonatkozó 6 hón: pi moratorium 
lejárt. Ht ezt nem ho szabbitják m°g törvénv u jáo, 
uţy november 1 én lejáró váltójuk és más adósságuk 
is perelhe óc. — Hi « moratórium nem nyerne meg-
hosszabbítást, nincs mást tennlök, mint hitelezőjükkel 
külön megegyezést letoni:enl nz adóssái; vh ezsfizeté-
aének módjára nézve. H* tehetik rendezzék edó-B >gai-
kat butétköcyvekkel. Vagy a szabályrendelet érteimé-
ben a portăreii hivatal u ján még mind g b i 'leothe-
tik hitelezőiknek, hogy adósságukat 5 ilU-tve 3 ív alatt 
megfizetik  egyenlő évi részleteiben s akkor nem hajt-
hatók végre. 

ZKNK1 KLKT. 
DJI- és Zincegyletüjk igazgató választmánya 

elhatározta, hogy kbrácionv mlBodnapján nzo.áHOB 
hangversvnyét m^grend-izl. Ebből a calból ucy a zene-
kart, miot az énekkart újra szervezte, B a próbaórákat 
október bó 15 én S^rk^di E'ek zenetanár vozetésóvel 
megkezdte*. Enuital a Tannfais^r  egyik leghtlásosahb 
részét akarjH Srk&dl karmeBter bemutatni, amely sze1 

repet ad nemcsak a zenekarnak, bánom a férfi-  ét 
vegyeakarnak is. 

Tekintettel arm, hogy ez a nagy vállalkozás erős 
zenekart és énekkarokat követel, óhajtandó volna, 
bogy az énekkarba mindazok jelentkezzenek felvitel 
vúgetí, akiknek jó hangjuk van, de eddig bármi okból 
magukat távol tartották az egyesülettől. 

A zenekar magában egyeaitl az összes helybeli 
jobb tohstségeket, akik valami bhrgBzert játszanak. 
Ezekhez más kérése ninca a vezetőségnek, mint az, 
hogy a próbaórákat pontosén szíveskedjenek látogatni 
B ne ülni fel  azokna* a mendemondáknak, amelyek 
egvrísat alkalmasok arra, hogy az egysület nyugodt 
muukáikod >dát zavarják, máaréozt olyan t-z'n-zetet 
eródzat o janak az egyeBÜ'etr̂ *, amely minden Időkben 
távol állott ezen 43 évos múltra visszatekintő kultu-
rális intézménylói. Cilkszereda város magyar közön-
BÓgének ezen nsgymultu kulturális intézménye hivatása 
magaslatán állva akarja folytatni  eddigi kulturá'is tevé-
kenységét B ehhez minél kevesebb egyéni akciót, de 
ennál több összetartást és összemüködést kér a veze-
tőség. Miként a múltban, azonképpen a jövőben is 
csak énekelni ÓB muzsikálni akarunk éa semmi mást 
Akik mást akarnak, azox aa egyesület j-ivát nem 
szolgálják. 

A próbaórák a következőképpen vannak beoeztva: 
a zenekar részére hétfőn  és csütörtökön  este 

a főgimnáziumban  levő zunet^remben ; 
kedden  a férfikar  tenor szólamainak, szerdán  a 

baHBzus szólamoknak, pénteken  a női karnak az Ipar-
testület  kaszinó helyiségében. 

Az igazi haladás utján. 
A gyergyúi katb. nagygyűlés (szeptember 28) gazdag 

programmjából egy életrevaló terv testet öltött és pedig 
az, amelynek megvalósulására valóban nagy szükség volt: 
október elején — mint lapunk H-iki száma ismertette — 
megjelent, hála a kiváló képzettségű, áldozatos lelkű szer-
kesztők és munkatársak fáradhatatlan  buzgalmának, az első 
erdélyi kath. nevelésügyi és népművelési folyóirat:  az 
„ E r d é l y i I s k o l a ' . Ez a minden tekintetben magas 
színvonalú lap eseményt jelent a nagy háború utáni erdélyi 
magyar tauügy történetében. Kezét az idők ütőerén tartva, 
nemcsak tájékozást nyújt a tanitás és nevelés modern irá-
nyaira vonatkozólag, nemcsak egész tömegét adja az irányító 
és világító gondolatoknak, hanem az annyira fontos  ni 
művelési munka számára kész, gazdag anyagot bocsát ren-
delkezésre. Igy egyrészt a köny, eknek és tudományoa folyó-
iratoknak egész aorát pótolja, melyeket a páriasorsba jutott 
magyar nevelők képtelenek volnának megrendelni, máaréizt 

egész irányával, szellemével a leghatékonyabban támogatja 
a fenmaradásért,  a létért, ezer akadály és lehúzó teher kö-
zött a magasabbra lendülésért lolytatott küzdelmünket. 

Ennek a lapnak l e l k e van: e lélek keresztény és 
magyar. És ez az őszinte, igaz, mélységes lélek teljes vér-
tezettel áll a nagy tentartd őserőknek a hitnek, a tudás-
nak, a nemzeti kulturáuak a szolgálatába. Mindazok, akik 
bármely helyen az ifjúsággal  s általán a neveléssel foglal-
koznak, nagyon várták ezt a lapot, mely — mint maga 
mondja — azt akarja, hogy az iskola legyen ne csak az 
ifjúságnak,  hanem az egész magyar társadalomnak a neve-
lője; szélesítse ki muukaterületét s a sok meglévő nemes 
törekvést elmélyítve, rendszerrel, egységes irányítással, 
népi közösségünk javára szolgáló egymozdulatu magyar 
cselekvéssé fogja.  Azért ott kell lennie e lapnak első sorban 
mindazokuak az asztalán, akiknek hivatása a leguemesebb 

Illetve adósságokat csináltam cipésznél, boltosnál s még 
az ügyvédnek ÍB tartozom a bankkölcsön betáblázáai 
költségeivel. Igy álltam 1930 év végén, 3 gyermekem-
mel, asszonnyal a legnagyobb gond közepette. Ekkor 
megindult az apáimtól örökölt Ő*1 birtok a lábaim alól. 

— Itt van ez az Írás, melyben Dr. Pop Bildl 
Aurél orvos 500 lej orvosi költség erejéig árveréBt 
tűzetett kl n birtokomra A gyergyószentmlklÓBi kir. 
járásbíróság 2650—1930 BZ. hlrdetméuyében ötszázezer 
lej értékű földeimet  és beltolkeimet 138800 lejre érté-
kelte és az árverést 1930 szeptember hó 16-ra kitűzte. 
ki árverés kitűzésének hírére a többi hitelezőim is 
megrohantak. Vargvas Károly 228, Dr. Tódor BHa 
ligvvéd, n brassói A'ta'ános Tnk»ré'-pénztár ügyésze 
239 D'. A vöd Jtnnu bankigazgató 998. Uagvárl András 
1313 én a b-.nk 58.500 lejért kért árveréBt az ingatlana-

munka: a neveléssel való foglalkozás.  De nemcsak papok, ] m r a Eiak BZ Összegek termíszetesan CBak a tőke ÖB"ze-
tanárok és tanítóknak szól ez a lap, banem odavaló az j ĝ jg nincsenek bfnn'ók  a kamat, az ügyvédi, végrehajtát-l 
minden tanult magyar kezébe, akinek a nemzet jövőjének: &rv< rée kitűzési költségek. Ezeken BZ én egyszerű 
az ifjúságnak,  s a nemzet zömének: a népnek sorsa nein | eszemttel nem tudoV eligazedol, Egyedül a bank kÖllBÓg-
közömbös. Hivatásbeliek és más derék magyar szivek lelkes gzámitását tudom igazolni ezzel cz Írással, 
tekintete, erkölcsi és anyagi támogatása ad erőt a további 
tevékenységre a szerkesztőknek, kik önzetlenül vállalták 
munkát. Hzek miud vármegyénkből való kiváló uevek: l)r. 
G y ö r g y 11 a j o s , M á r t o n Á r o n ; S á n d o r I iu r e, 
kiknek egyénisége biztosíték a lap nemes erkölcsi iránya, 
gazdag, értékes tartalma s mindvégig magas színvonalú 
mellett. A. V. 

(Előlizetési ára évi 150 lej. „Erdélyi Iskola" kiadó-
hivatala, Ciuj, Strada luliu Maniu ~i.j 

Az Erdélyi Iskolá-ból vesszük az alábbi két kisebb, 
időszerű közleményt. 

Hollandia kath. Iskolaügye. Hollandia katholikus 
lakossága, amely HZ összlakosságnak csak egyharmadát ( 
teszi, három évszázadon át elnyomás alalt élt. A hi-ly-zitt I ^^ 
csak 1'. 1211 október 7-én változott meg, amikor a holland1 

parlament biztosította a katholikusok részére az oktatásügy 
szabadságát. Igyanakkor iskoláiknak HZ állami iskolákkal1 

egyenrangúságát az állami költségvetésben szubi'lyozta. 
Azóta a holland katholikus iskola az állami iskolával tel-
jesen egyforma  jogokat élvez. A kath. iskolákat, amelyek-
nek alapításához mindössze -Hí sziilő aláirásának bemutatása 
szükséges, a község tartja lenn s az állam a tanitós/.rmély-
zetet tizetéskiegészilésbeii részesíti. Saját egyetemük is van 
a holland kaiholikusokuak s ennek fenntartásához  a város 
íNymwegenj évenként liUlt.IMM) forinttal  járul hoz/á. l'.KÍO-bau 
Hollandia katholikus népiskoláiban a tanulók létszáma 
1140.OUtl volt. A katholikus iskolák tanárai és tanilúi egy-
séges szervezetet alkotnak és egy sereg lolyóirattal rendel-
keznek, amelyekben az uj iskola és a kath. nevelés kérdései 
beható megvilágiásra kei ülnek, (̂.'roix, l'.Kí.'í. aug. 12.) 

A kis Hollandia iskolaügye például szolgálhat mind-
azoknak a müveit államoknak, amelyek századunk kevés 
dicsőségére azt tartják feladatuknak,  hogy a katholikus 
nevelés szabadságát B a ueitizeti kultura müvelését miuél 
szorosabb béklyóban tartsák. 

A vallásos nevelés legjobb védelem a börtön 
ellen. Tudvalevő, hogy az Egyesült Államokban a bűnözők 
százalékszáma jóval nagyobb, mint bál melyik európai ország, 
ban. Az egyik kath. amerikai napilap éidekes statisztikát 
készített. Vizsgálat alá vette New-York világhírű Sing-Sing 
fogházának  kath. vallású fegyenceit  s megállapította, hogy 
küziilök 7'.t4 állami iskolában járt H csuk 11*.' volt olyan, 
amelyik katholikus iskolát látogatott. Az arányszám I 
Kbliííl az összehasonlításból nyilvánvalóan kitiinik, hogy 

Etzeriot: 1930 julius hó 8 án esedékes 
kö'CSŐHOSSZégért tartozom . . . L 58 500. 
Dr. Tódor B^lná tal letett bánatpénzért L. 11510. 
Árverezési töitfégekórt  . . . . L 2800. 
1930 juliu* 8 tói, október 9-ig kamat L 2 692. 
Ó.ási dij L. 356. 
Juta'ók . . . L. 195. 

O fszesi-n  : L. 76.053. 
Egyedül tehit a hatvanezí-r li jes bankkölcsön 

után, amelyr» «z trá o:; Hz-riot kamatba és törlesztésbe 
nera ng.:-sz«n 3'000 lejt, tohU BZ erfd«<'  kö'c öuös-zeg 
faién  'I többet fiü'ttem,  a költfég  17553 î• -jt t-tt ki... 
Az árvarás m-gSortént ós a j <izá'o.{i biz-.ovtak rang-

hitele:óim kÍHÍéfiilést  nvortek. A Unk követe-J í líísat ille'ő'eg HZ árrerr.s nsm vezetett teljeR »redm?nyre, 
! uíi hcu'y h Hok köitft>>g  m at:, u kiipott 61 801 lt i vétel-
nri n f  iil, » htnk tigvé..zc>nek megállspitáBa BZ -rint 
to g 9340 lejj <1 és iianik 14 sznzalé.os kamataival 
i-mét megierhelti-k és ezt veVra és fdleségemmel  szül. 
Má'há Annával nyilatkozat u ján el is Ismertették... 

— Idő-Tózben » bsnkügyt-fz  Bzor/almazálárí» a 
te-ckkonvM h<.tó-<Aí[ 1931 msju<i 2 re kitűzte az árve-
résen tnr>gvi'it irgH'.l.'.not-nak a bnnk részére való bir-
tokii iidis it. Ü<yísz j iv>nlatár.i. hogy n költséges 
vAgrrh-ijiH:-i birlokbi.Bdást elkerítjük, nyiNtlozatbsn 
á'ad u<{ h birtokot a br̂ hsóí AltalánoK Takarékpénztár 
'u'kjdjt.áha, mert azzal biztattak, hogy a birtokot és 
h**ai bnltMlkot húrhf>fidják  rAsziinkrn, ami havi 600 
l.-j a ii> t-ütl-p-)c] i=aal meg is törtónt. E^ybr n kötelezve 
vo' u IX. b-igv az típij etek is kariiések fenotirtását 
n«jköltségünkön eszközöljük, valttm;nt fizBBSÜk  az 
rBszeB mngyoi és községi adót is... 

— I yen súlyos f  "'tételek elfogadására  csak a 
U -nyd/-r k^sztetutt, mert már ez uklori gazdasági 
viszoD'oi h '^ótt ;át'u'í, bojíy t rbünkre még megálla-
pított 9340 lejnek >;s kamatHÍnsk, valamiat a bérlet 
költs gejnek és i-dójaoak fí.:e'éset  teljesíteni nem tud-
juV. K. ó nz időtől kczdődő'eg az'áa htmur kezdett 
botolĵ riUiai a végzt-tüak. 

— A gyBrg- 0Hzeniri'itl0f.i  j:rá=biiór-ág a tulajdon-
jok.0 m b ink. vatemint Dr. Avéd JtDOB bankár javára 
rávezette a fild  imre házaB beltelkeirre en 1931 évi 
junm hó 17 ó! kezdóilői>g id -gi)De'i lettünk a családi 

Riport a sz telyek ieszepyed sinet megrázd okairól... 
A hirtei»n székelyföldi  nyomor, eoyetlsn koldusbotra 

Jutott egjísitencia megdöbbentő tragádiája tükrében. 
M n̂kó koppan a Magyar Párt csi'iBzeredal Irodája 

folyósóján.  Félénk kopogás után follabra  Bánta, gyer-
gyól vlseK'tü székely ember lep be. 

— FcreLCZ András Dinedé, gyqrgyóa'.falvi  lakós 
vo'aák. Iţi-n nagy az én bánatom s a panaszom. Hall-
ţ-iBHanak meg HZ urak éB Bfgítsenuk  rtijtam. 

— TjSdék leülni bátyám és ndja elé, miben lehe-
lünk segúsigére, — bátorl'juk a fáradt  és gondszán-
totta arcú székelyt. 

— Ki le 1B ülök, mert két álló nnpja, hogy gya-
log jövök és bizoy ez a 60 kílómáter sok voii a rossz 
lábaimnak. 

írásokat nzed elé a beltő zflnbf-től  éB abból ma-
gyarázza Biomoru sorsát, a székelyföldi  h hitml. n nyo-
morúság kitermelésében, minden vselelyek közös sorsát. 

— I.t van oz az Írás. Eszerint n brasaól Álta'ános 
Tíkarékpénztár gyergyósBentmiklósi flotjitól  1928 év 
november hó 2 án hatvanezer Uj váitókölcsönt vettem 
f̂ l  gazdasági beruházásokra. A hatvanrzer lejből.azon-
nal levontak kamtt c mén 6655 lejt, úgyhogy tu'njdon-
k4pp n 53345 left  kaptam kézhez aklor, Bmikor a 
gyergyóalfslvl  8303 BA. telekkönyvben foglalt  11 drb 
birtokomat és házas, melliiképül«t"B buli-őtelkemet 
hatvanezer lejjel terhelték meg. Di nem bántam a 
nagy kamatot, virágzott a faipar,  volt munkaalkalom 
és kereseti lehetőség és arra gondoltam, felfrissített 
gaidiságl és állatállományommal, ha Isten Beglt, két 
év alatt letdrleszte-n a kö'csönt. Fizettem 1* a kama-
tokat, a tőkéhd IB törlesztettem mindig valamit eg-tasen 
1930 októberéig, mikor aztán Qyergyóban megállott 
munkaalkalom, betegséggel látogatott meg HZ  Ur, úgy-
hogy nemcHak a bankot nem tudtam flietnl,  han^m az 
orvos gyógykezelési költségeivel la elmaradtam. A be-
tegséggel együtt njabb klaobb kölcsönököt vettem fel, 

vullásiauitúst mellőző állami iskolák a tanulók jellemére; portánkon. Feleségemmel PB h irotn gytrm>'k< miL'l 
jelentékenyen kevesebb befolyásiul  vannak, mint a kallioli emberfj'etii  munkát f  ĵ eKÜak ki, hogy ft  bf-riblt  Öfa-
iam iskolák. I'lz utóbbiak vallásos nevelése a liatal embere-1 HZ.-g 't éH ttZ  adókat fizetni  tudjuk. Fizettük íi becsü-
ket megóvja az eleséstől az életkor legveszedelmesebb lettel, d-f  az utolsó f-lévi  bérrel e'mtrndtunk. Ekkora 
14—1H éveibm. {bank ügyésze, Dr. Tudor Bóln ügyvéd klIakoltatáFun-

lí̂ t k',ri», a nit a járásbíróság el is rendelt. Kinek 
alapján mind.'D m gmarndt intóságurkat kiraktbk tz 
uccári, IÍ ln-ást, Htmily h-»jd n a miénk és ő->eit k « 
volt, b zárták .-'lő'.ünk. Szégyenünkben és tehetetlensé-
günkben s'runk és még arra slne-i erőik, ho^y koldus-
botot vegyünk kezünkbe, mert kinek adoak és hol 
munkát m>i ?: 

Köoryes szemoit ránk függeszti  és látazik, boiy 
nagy bizalommal van eltelve. Amikor szótlanul, lesütcit 
ẑi mnkkel tovább tanu:mányoz>uk dohos, penész^zagu 

iratait újból megszólal: 
Ugy-e nsgy-nBgy jogtalanság történt velem? Ugy e, 

ha midt koldusbotra jutottam és földönfutó  szegény 
letti m ls, megtalálhatom az Igazságot és kérhetem, 
hogy a b mk nézze át a számadását és valamit adjon 
vissza birtokaimból ? 

A sok tízezer székely élet ezen mélyen megdöb-
bentő egyetlen tragédtás eaeto összeszorítja a lelkün-
ket. Meghatóit, remegő szavakkal próbá'juk vigasztalni. 
Nnm emli jük f<*l,  hogy ö Is hibás volt a könnyelmű 
adósságcB<náláBbBn, olyanok at mondunk, bogy az egéss 
világot átfogó  éa minket Brm kimé'ó Kaidasági válFág 
őrlőmalmába ju'ottunk ég vógertdméryében a bank 
«ljárá>ánsk törvényszerüsdgétFem lehet kétségbe vonni. 
A tőkétől pedig alig lehet kíméletet várni. Próbáljon 
rokonsága, atyiflsága  segítségével a maga éa családja 
munkájával újra ta'praállanl. 

Amint félszeg  mozdulattal átveszi az iratait, sze-
mében kialudni látszik a bizalom. „Még tl sem seglt-
tntek rajt.nm? — halljuk a szótlan, kétségbeesett kér-
dést. Aztán még fáradtabben,  töpörödöttebben, gond-
terheBebben, mint amikor jött, lépkl a folyósóra.  Man-
kójának mlndnn koppanása a szivünkbe nyilaié részvét 
fájó  dologása.. Albert litván. 

Kiadó Bratlana uton 4 szoba, konyha 
és mellékhelyiségek. Oim a kiadó-
hivatalban. 
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Marosvásárhelyi Kunkskamsrs 
^ S l l L l V á . » . 

A Maros, Csik és Udvarhely vármegyék összei mnnká-
salho», magántisztviselők éa kisiparotokhoz, az Osrz-s beteg-
segélyző pénztárak, magán, Tagy kOzlparl és kereskedelmi vál-
lalatok főnökeihez  valamint jogtsiemélylséggel bírd Iparegye-
sületekhei, ipar- és kereskedelmi alkalmazottak szervezeteihez. 

A marosvásárhelyi mankakamara tudomására hozza mind-
azoknak, kik érdekelve Tannak, hogy október hé 1-én megkez-
dődött az aj válssztóllsták Összeállítása. 

Felhívatnak az Összes jogosultak, hogy legkésőbb folyó 
év október hé 31-lg kérjék s Munkakamarától • választól név-
jegyzékbe való felvételüket 

Jogosultak sz Összes munkások, kersBkskelml, Ipari, 
vagy magán tisztviselők és kisiparosok, nemre való tekintet 
nélkül. 

Mindenkinek érdeke, hogy meggyőződjön arról, hogy 
felvétele  a névjegyzékbe megtörténik-e, mivel a Munkák amara 
az a különleges, hivatalos és ento'om Intézmény, mely hivatva 
van. hogy s munkások, hivatalnokok és kisiparosok érdekelt 
képviselte. 

Kötelezve Tannak büntetés terhe alatt a fenti  hivat alok, 
vagy Intézmények, hogy legkésőbb október hó 31-lg pontos 
kimutatásokat terjesszenek be azokról, kik a betegaegélyzóbe 
be vannak Íratva, a* ös-zes vállalatok pedig alkalmazottaik ró], 
szervezetek és testületek tagjaikról. 

A kimutatásoknak pontosan tartalmazniok kell; név és 
elönév, születési év, lakhely (uooa, házszám), hogy legalább 
6 hónapja a munkakamara területén lakik, háromén állampol-
gár, foglalkozása  és hogy melyik választól rév jegyzékbe jogo-
sult beiratkozni (tlsítviRelő, munkás, vagy Iparos). 

Ezen táblázat kifüggesztendő  fenti  blvata'ok által leg-
alább 3 napon át A kifüggesztésről  jegyzőkönyv veendő fel. 

Ezen kimnlatáfok  lifcm  lesznek a fenti  utatokat Igazoló 
okmányokkal alátámasztva, hincm azok a fen  1 hivatalok által 
lesznek k'egészltendők saját felelősségükre. 

Magánkérések előterjesztendők l.gkésőbb 1933 október 
hó 31-lg, okiratokkal ellátva, bizonyítva és k'mntatva a fenti 
feltételeket,  megjelölve munkakörét, melyben munkálkodik, 
Ydlemlnt testületének és foglalkozási  szervezetének megjelö-
lését, melyben résztvesz, valamint azon betegsegélyző pénztár 
megnevezését, melynek körzetében lakik. Ezek szükségesek, 
bogy a kétszeres belratá* elkerültessék. 

Kileno havi működésűnk után állíthatjuk, hogy rzen 
mnnkakamara, moly a fizetéses  munkások érdekelt képviseli, 
az összesekre nézve egy olyan Intézményt képez, moly eddig 
h'.ányiott Valamennyiünk kötelessége, hogy ezon óhajank 
keresztülviteléhez minél hathatósabban hozzájáruljunk, mely-
nek segítségével valamennyien meg fogják  találni Ipari érdo-
keik támogatását, Illetve pártolását 

Ne mulasszák el igy pillanatra Bem szerzi tt jogalkat, 
FÖt Igyekezzék mlrdenkl teljes erejéből szaporítani választóink 
létszámát, miáltal hozráiárulnak ügyünk és érdekeink minél 
kedvezőbb és hathatósabb keresztülviteléhez éa oléréséhcz. 

Ambrus Están becsapja a vasutat. 
Ambrus Están híres falujában,  Crikszentdomoko-

SOP, .facsaroB*,  furfangos  észjárásáról, amely rend-
szerint saját anyagi előnyei érdekében nyivátul meg. 
Megtakarított pénzec-ikéjélől Álcáikon kis birtokot vá-
sáro'l B miután minden holmiját már szekerekkel előre 
küldötte, az e'őljáróságnál Intézte el a lalh ly változ-
tatás formalitásait.  Amikor ez meg volt, azon Bpeku 
Iáit, hogyan tudna Alcslkra eljutni, hogy sokba Be 
kdrii'jön és még aa firadjon  eo'.at. íjak töprengés után 
a vonatot választotta. N m igen utazott voaatcn. de 
hallotta, hogy az utnzás menettérti jeggyel, majdnem 
feléhe  kerül. Jelentkezik la az állomás pénztáránál. 

— Kérek Cslkszentsimonlg egy „manet-jövet* 
j»gyet a hsrmadlk osztályra. 

— Itt van, 73 lejt fizet  — mondja a pénztároB. 
— Hm, bogozza » „ruhácska* Barkét a pénzért 

K-ttfin,  — bm, sok^ckn... Fo'fscska...  Végre aztán 
leszámolja a pénzt és megkapja a jegyet. 

A vonat elviszi CsikszeotHimonig. Olt Irszá'l éa 
haz&menva büszkén, nagyokat röhögve, kárörvendően 
tn-iséll a szomszédoknak: 

— Csak okosnak kell lenni, mert ha vát aa em-
bi>r esze, még a varut aem járhat tul az eazln. Lám 
én es bécsnpám a vasutat. „Meret-jövet" jegyet vál-
tottam, ami olcKÓbb, mint a más, pedig nnm PB jövök 
vissza... (a. i.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A osikaaeredal róm. kath fdglmnáalnmba 

aa 1933—34 isko'al év elején belraikoaott: 
aa I. osztályba 66 taouló 
. H- . 30 . 
. 111. . 33 . 
. IV. . 36 . 
. V. 18 . 
. VI. . 15 n 
. VII. 19 

ösBaeeen 207 tanuló. 
Az elmúlt tanévben 210 tanuló volt beírva, e szerint 
* folyó  tanévben 3 tanalóval kevesebb Iratkozott be. 
AJ érettségire juniusban jelentkezett 33 jelölt, átment 
20—-60 60°/o. — Szeptemberben jelentkezett 20, át-
ment 7=35•/.. — Együttesen Jelentkezett 63, átment 
27=50 94»/.. 

— Halálosáé. Pár héttel ezelőtt városunkból 
áthelyezett Petre Ionesca törvéoyszókl bírónak Cornel 
nevü 5 éves kedves kis fiacskája,  Brassóban a hastlfuaa 
áldozatául esett. — A városnnkban Is általánosan ked-
velt gyermek hirtelen elmúlása Igaa részvétet váltott kl 

— A bukaresti Nemaetl Salnháa művészei 
Calksieredaban Folyó évi október bó 28-án eat* 
9 órakor, a Vigadó nagytermébeo, Averescuné véd-
nöksége alatt nagy mDvésa estély lesa, mely alkalom 
mai iilore kerül „Striana* elmtt 2 fnlvonásoB  vltéal 
»'*iáték, Bterep'ől Maria Oiurgea, Dlnu Macedonskl, 
Cezar Th»odoru Oh. Damlan, C. C Argeael, P. A. 
Baltes, Constantin Marculescu. A mócok gyermekeiről 
e'őtdápt tart dr. Amoa Francu koloasvárl ügyvéd. 
Eeen kívül lesznek szavalatok és énekszámok. Jegyek 
•líra válthatók lapuk kiadóhivatalában. 

— Gyenge Anna amerikai turnéja. Gyenge 
Anna nagy sikerrel fejeate  be vendégszereplését a 
cslkágól világkiállításon, majd turnéra indult. Most 
visszaérkezett N wyorkba, ahol Stadionban énekelt'' 
Lronor.'it a Trubadur és a Pillangó kisasszony cím-
szerepét. Mindkét este igen nagy eikert aratott. Gyenge 
Anna novemberben Indul viasza Európába. 

— Zenéa-veosernye. Aa október 22-ikére hir-
detett z«née-vecsernye közbejött akadályok miatt 
október 31 ére keddre halasztatott. 

— Baküv6. Gergely György gör. kath. lelkész 
folyó  évi október bó 17-én tartotta esküvőjét Vora 
Hildá-val, Galóczáaon. 

— Joanltesou munkaügyi mlnlsater Cslk-
saeredában O ítóber 17-én délután Joanitescu munka-
ügyi miniszter egy órát vámunkban időzött. Tusnádon 
dr. Tdtu Aurél megvel prefektus  fogadta  a minisztert 
más hatósági előkelőségek kíséretében. JoBnitescu mi-
niszter meglátogatta a prefeklurát,  a közkórházat éB 
a társadalom bíztoBitó helyi fiókját.  Az intézmények 
vezetői által előadott panaszokat jóindulattal hallgatta 
végig és ígérte, hogy a lehető legrövidebb Idő alatt 
orvosolni fo;ja  a feltárt  bajokat. — Az idevonatkozó 
részletes jelentés elkészítésével dr. Tdtu Aurél főispánt 
bizts meg. 

— Jubileumi ünnep. Mait heti számunkban rövidesen 
jeleztük, hogy a Kath Népszövetség helyi tagozata folyó  hó 
utolsó vasárnapján — október hó 29-én — Krisztus királysá-
gával egyetemben ünnepli meg a kereszténység 19 évszázados 
jubileumit. E szét t-év előestéjén — szombaton — d. a. 6 órá-
val kez-totét voszl a 12 órás éjjeli Szentség-tmádás az alábbi 
sorrendben : 

Szombiton esti 6—7 éra között a Szent Fereno 111-ad 
endlek csoportjv Szombaton ertl 7—8 ó a között Nurldsány 

Mártonná—Pototzky Olga csoportja. Szombaton esti 8—9 óra 
között Keresztes Margit—Fülekl Ilonka osoportja. Szombaton 
esti 9 -10 ó^a között özv A 'ám Józsrfné-  Dóczy Bözsi oso-
portia. Szombaton esti 10-11 ói a között a felnőtt  leányok 
kongregáolója. Szombaton (Stl 11—12 óra között az Oltáregy-
let csoportja. Éjfél  ntán vasárnap 12—1 óra között „Kolping 
Legényegylet" iBoportja. 1—2 óra között Csáazár Jolán oso-
ponja. 2—3 óra között özv. Kövér Sindoiné—Cs szér ltózsika 
csopo tja. 3—4 óra között a Szopos Nővérek osoportja. 4—5 
óra között Incze Nővérek és Nagy Bálintné - Barlha j . cso-
portja 5 6 óra között Dávid Ílózsika-Albert Sándor és Sel-
wartné csoportja. 

Hogy e szent év ünnepén mindönki nyugodtan végez-
hesse el íelkl tisztulását, a plébánia h vatal megfelelő  ssárnu 
gyóntató atyákról gondoskodott, akik a Szenlség-lmádás tar-
tnm > alatt is fognak  gyóntatni A jubileumi ünnepet a d. e. 
10 ó-al ünnepélyes szentmise vezeti be. Eiinek végeztével a 
tagozat közgyűlést tarta Közbiitokosság Székházában. A köz-
gyűlés tárgysorozata: 1. Bevezetésül egy Vária ének műszóló. 
2. Elnöki megnyíló: Dr. Györgypál D mokoa nyng főispán, 
tagozati a'nök. 3. T.tkárl jelentés: Buszek Gyula tagozati tit-
kár. 4. l'énztárl előterjesztés: Ajvász Junő pénztáros, ő Ün-
nepi bes/édet mond: Dr. Ábrahám József  ügyvéd. 6. Indítvá-
nyok. BjfejezéBül  a pápai himnusz. Délután 6 órakor kedvező 
idő esetén sz ntségl körmenet a megszokott utvonilakon. A 
tagozat szeretettel kéri az ezen utvonalakon lakókat, hogy 
ablakaikat és kirakata kat feldíszítve  kivilágítani szivoskedje-
nok, isM 9 órai kezdettel a helybeli róm. kath. főgimnázium 
tornatermében a ke-eszt-ut, a föltámadás,  menybemenetel és 
a Szent-.'é'ok eljövetele müvéizl képeinek vetítése megfelelő 
szövegrészek olvasása mellett. A Megváltó osodálatosan nagy 
munkájának méltó b fejuzéséül  egy élőkép lesz, amely nagy-
szerű kldomboritásban blzonyllaul fogja  az egyház örök-életét 
Ugy a katakombal jelenetben az apostolt, mint a mai latén* 
házában közreműködő apostol-utódot a püspököt Bíró Zoltán 
tőle m.-gnzokott tökéletességgel hozza majd színre. 

Korlátlan lehetőségek 
tág: tere nyilik jövő számunkban. 
A DIANA sósborszesz meglepetése 
Ö n n e k is s zó l ! 

— A munkasbiztositol elbooaataaok eélja 
a magyar tiaatvieelők roatalasa volt. Az uj tár-
aadalombizlosltó törvény vérrehajtáaa kapcsán felül-
vizsgálták a munkáabiztOBltók tisztviselői karát Is. A 
felülvizsgálat  abból állott, bogy rengeteg, köztük leg-
nagyobb részt évtizedes szolgalatai rendelkező magyar 
tisztviselőt la, minden nyugdíj éa végklelégitéa nélkül, 
az intézmény valóságos megcsufoláeára,  uccára tettek. 
Calksseredábil öt magyar tisztviselőt bocsátottak el 
éa két románt. Hogy a magyar tisztviselők rostálása 
volt a cél, ml aem bizonyltja jobban, mint az, hogy 
napról-napra lehet olvaanl a Monilorul Oflclalban  mi-
niszteri Intézkedéaeket, bogy aa eddig nem lnkadrált 
tisztviselőt aaolgálatba vlasaa veszik. Csíkszeredából 
Oprean tisztviselőt vették vlseca, egy ezredes rokona 
protekciója folytán,  mig a másik román nemzetiségű 
tisztviselő, Vleru, akinek képviselő rokona van, moat 
kapott értesitéat, hogy a napokban elfoglalhatja  állását. 
Aa öt magyar tisztviselőről szó slocB. 

— A oaikazeredai vaeuti pénatárnok nem 
tudja, hogy Gyergyó Caikmegyében van. A na-
pokban igen jellemző esetnek voltunk a szemtanul a 
csíkszeredai vasúti állomás jegypcnatárénál. P. Genazky 
Jakandién éa P. Rdu'y Kolo?a Szent Ferenc-rendl 
atyák Gyergyóazárbegyre kértek tur-retur jegyet. Leg-
nagyobb crodálkozáfcukra  a ezemélypénztár uj román 
pénatárnoka kijelentette, hogy nem adhatja kl a Jegyet, 
mert Szárbegy nincs Cslkmegyében. A fogas  földrajzi 
kérdéat végül ia aa állomáafóaök  döntötte el, termé-
asetesen a valóságnak és a Szent Ferenc-rendl atyák-
nak a javára. Aat Is tapasztaltuk, hogy az nj állomási 
pénztárnok nem tudja, ml a veekend-Jegy, pedig a hét-
végi legykedvesményt a C- F. R. vezérigazgatósága 
már köiel egy éve beveaette. A közönség kényelme 
éa a aavartalaa péoatári szolgálat ellátáaa elsőrendű 
kötelességévé tesaik, bogy a vaeuti alkalmaaottak 
ismerjék még Jobban, mint a közönség, a működét-ük 
területének (Bldrajil alapfogalmaik 

— Kíméletlen az adóíelebbeaéal biaottaág 
Csíkban. A csíkszeredai pénzügylgazgatóság mellett 
megkezdette mUködéaét az adófelebbezési  bizottság. 
NaponHnt kerülnek sorra a közbirtokosságok, latéi* 
mények, cégek és mindazok, akik aa adókivetés ellen 
felebbezéssel  éltek. Azonban minden mérséklés meg-
törik a kincstár álláspontjának energikus védelmében. 
A lehelő legritkább eset, hogy a bizottság megértő 
magatartást tanúsítson éa mérsékelje a kivetett adót 
Emiatt igen nagy aa elkeaeredéa éa megnövekedett a 
törvényszéki felfolyamodások  saáma. 

— Sient Imre ünnepély a róm. kath. fő-
gimnaslumban. A csíkszeredai róm. kath. főgim-
názium tanári kara és ifjúsága  a magyar ifjúság  védő-
szentjének, Szent Imr'nek tiezte'etére 1933 évi novem-
ber bó 5 én, vasárnap d.  u. 6 órai kezdettel  ünne-
pélyt rendoz az alábbi műsorral: 1. Szent Imra himnuBB, 
előadja aa lfj.  énekkar. 2. Szalay Mátyás verseiből 
szaval Dóczi György VII. o. t. 3 Hubay: A cremonal 
hegedűs; elő°djn Serkedi Elek zenetanár zongora-
kísérettel. 4. Üonepi beszédet mond Veégh Sándor 
főglmn.  tanár. 6. Kodály—Bartók: Dalok, előadja ai 
ifjúsági  vegyeskar. 6. Szavaló-kórua: „Földön jár a 
sátán", „H'szek" és .A vaBut*. 7. Huber: Magyar 
népdal induló, előadja a zenekar. Erre aa Ünnepélyre 
aa érdeklődőket és sz iBkola barátjalt tisztelettel meg-
hívja az Igazgatóság. 

— Sinlopás sem jó üalet. Október hó 19-én 
a helvi törvényszék mátfel-máBfel  évi fogházzal  Euj-
totta Tamás Ferenc és Barabás JánoB gyergyószent-
mlklósi gazdákat, mert a mult év nyarán a Beszterce-
Ntszódl cég leépített fürészgyárától  52 darab Ipar-
vasúti aint loptak el. A bűncselekmény végrehajtásánál 
segédkeztek P<il Mihály és Geezó Dávid Bz<nién gyergyó-
Bzentmiklósl gazdak, akik 1010 hónapot ksptak. Ugyan-
ezen ügyből kifolyólag  bűnpártolás cimén 2 2 hónapi 
fogházra  Ítélték Szőcs Dávid, Kasztéi Mihály és Láaaló 
Imre gvergtó-zeotmiklósi lakósokat ÍB. 

— A csikszerodii borbélyok tovább tartják 
a vasernapi munkaszünetet. Ismeretes, hogy a 
munkaügyi miniszter engedélyezte a borbélyoknak a 
vasár- és ünnepnapi nyitást deli 12 óráig. Ezzel kap-
csolatosan a csíkszeredai borbélyok értekezletet tar-
tottak, melyi n elhatározták, hogy nem szándékoznak 
élni a miniszteri engedéllyel és a muakatörvenyben 
előirt vasárnapi munkaszünetet továbbra IB tartani 
fogják. 

— A részletvásárlás szomorú követkes-
ményei. Fodor Jízsef  csikrákosi gazd&lkodó varró-
gépet vásárolt a Hinger cégtől szzal, hogy a gép átvé-
telekor li fizet  1630 lejt és azután minden hónapban 
380 lejt mindsddig, mig az egéBz vételár, 12 530 lej 
egészon lefizetve  nem lesz. A részletek pontos betar-
tására kötelezvényt irt alá éB a részleteket váltóval ia 
fedezte.  A nehéz gazdaaágl viaaonyok miatt néhány 
részlettel elmaradt, mire a c-g a szerződés azon pontja 
alapján, ha egy részletet elmu'aszt, aa egész hátralé-
kos vétolár esedékessé válik, peresítette a váltókat. 
Fjdor erro lefizette  az egész hátrálékos vételárat, de 
már annyi pénze nem volt, hogy a 740 lej perköltsé-
get Is megfizesse  — Az ügyvéd végrehajtást vezetett 
ellene és li foglalta  a varrógépet nyomban el ÍB szállít-
tatta. Fodor t6hát kifizette  a gép egész vételárát; 
azonban még BÍDCS varrógépje és még hozzá fizetnie 
kell 2640 lej perköltséget, hanem a gépjét árverésen 
elkótyavetyélik. 

A méhesaeti ea gyümölosésEetl tanfolyam 
CaikraentmártonOD. Igen nagyszámú érdeklődő réea-
v.itelével október 19-tn délután 5 órakor nyitotta meg 
Ernyet Arpád a mezőgazdasági kamara által Csiksaent-
mártonban rend&zett Ingyenes méhészeti és gyümölcsé-
szeli tanfolyamot.  — A tanfolyam  vraetője B énesy 
Károly, a szaktudásáról erdélyszerte ismert kitűnő 
méhéBz. 

— Betegsegélyeö bistoaitási járulekot kell 
fizetni  a hmaicaelédek utan. A hivatalos lap 237. 
számában rendelőt jeiect meg a házi CBelédek biztosí-
tására vonatlozólag. Eszerint a rendelet szerint bizto-
sításra kötelezettek a házi cselédek folyó  év október 
hó 8 lói éB ettől kezdve eleget kell tenni a bejelentés-
nek, ki kell váltani a könyvecskéket éa azokkal heten-
ként előre fizetendő  a járulék. Mulasztás esetén a bün-
tetés: 1. Kétszeres, 2. háromszoros, 3 négyszeres dij 
(UetéB, 4. esetben 15 naptól 2 hónapig terjedő elzárás. 

— Termeljünk lenmagot. A mezőgazdasági 
kamarához értesítés jött, miBzerlnt a Bukarestben 
székelő .Mlag" B. A. R, amely nevea németországi 
cégek megbízottja, Románia területén 20.000 vagon 
lenmag megvásárlására akar szeraődéaeket lekötni, 
amely lenmag aa 1934 gazdasági évben volna terme-
lendő éa szállítandó. A Mezőgazdasági Kamarák Uolója 
azt ajánlja, hogy a lenmag termeléBére alkalmas vidé-
kek gazdái tömörüljenek vidékenként vagy megyénként 
szindikátusokba, hegy csoport- szerződés megkötésével 
vetőmag és készpéna előlegeket tudjanak maguknak 
biztosítani. 

— A kerékpártolvaj sorsa. Szabó Háté 
gyergyószárhegyl napszámost a törvényssék kerékpár 
lopáB miatt vonta felelŐBBégre.  A vádlott jóhiszemű 
„kölcsönkéréssel" védekezett, ennek dacára a blróeág 
beigazoltunk látta a bűncselekményt éa ea enyhítő 
körülmények figyelembe  vételével 16 napi elaáráara 
Ítélte. 

— A lefoglalt  holmik eladásáért büntetéa 
jár. Sárkány Sámuel gyergyószentmlklóel kereskedőt 
na adóvégrehajtók feljelentése  alapján aaért vonta fele-
lősségre a törvényaaék, mert állami adók fejébe  lefog-
lalt faanyagot  eladta és a váaárból befolyt  ősiségét 
nem fizette  be aa Illetékea adóhivatalnak. A kereske-
dőt tagadása e'lenére, a bíróság belgazoltnak látta a 
bűncselekményt éa Sárkányt 15 napi elaáráara Ítélt*. 
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— Tiltott dohánytermelőket fogtak  Calk-
aaentgyőrgyön. Ai újonnan szervezett pénzügyőrség 
egyik járőre C l̂kszentgyörgyön nyomozott jövedéki 
klhágási ügyekben. A nyomozás aorán Rusu Bpiridon 
hatósági erdöörnél, valamint Szőcs János és Lacz 
Gyö.gy gazdáknál tekintélyes mennyiségű tlltottan 
termelt doh'.nyt találtak. Jegyzőkönyvelés aorán azzal 
védekeztek a kihágáson ért egyének, hogy ök vlola-
plántákat ült <ttek. A plántákat Rusu Sp'.rldonnétól 
kapták, aki azzal bUtatta a növények szokatlan fejlő-
dése közben, hogy „különleges* virágplántát adott. 
A védekezés ellenére súlyos bírsággal fogják  sújtani 
a dohánytermelőket. 

— Három napon belül Jelenteni kell a szü-
letést. Dják Eek gyergyóujfalusl  gazdát a lörvóny-
BZ >k 100 lei pénzbírságra ítélte, mert újszülött gyerme-
ket az anyakönyvi törvényben előirt bárom napon be-
lől nem Jelentette be. Az esettel kapcsolatosan jó lesz 
megjegyezni, hogy a születéseket a törvényben előirt 
határidőn belül be kell jelenteni, mert ellenkező eset-
ben a jelentnél sokkal nagyobb büntetést szabhatnak 
kl, mert a törvény szigorúságánál fogva  módot ad rá. 

— Meaőgazdaaagi higiéniai es klsallatkialli-
táa Kolozsvárt. A kolozsvári gazdasági felügyelőség 
(Inspectoratul Agricol) Kolozsvárt vásarral karöltve 
november hó 5 tői—15-ig a Kereskedelmi és Iparka-
mara bérpalotájában, nagyszabású mezőgazdaság!, elél-
ni uzer, higiéniai ós kisállatkiállitáut rendez. A kiállíts 
a király foja  megnyitani. Az Erdúiyi Gazdasági K<yle' 
felhivja  a kiállitáson rcsztvenni szándékozó gazdakö 
zönséget, bogy rcsztv^teli szándékát az egyesület tit-
kári hivatalávnl közölni szíveskedjek. Ugyxnoit naponta 
9—2 lg bővebb felvilágosítás  is nyerhető (T titfun  158) 

— Lefúlelt  szarkak. Az utóbbi időben renge-
teg lop ist j lcntottek a csikmadsfalvi  éB csikrái o?i 
csendörórsókoD. Hónapokon át eredménytelenül vezettek 
a nyomozások, mig a napokban le nfam  tartóztattak 
Mihály Ferenc és R'iszeg Ferenc csibc-icsói illetőfcégü 
napszámosok.-»!. A két gyanúsított tagadott, de a ház-
kutatás során ketségtuien bizonyítékok kerültek B 
ctendőrök kezébe, melynek alapján töredblmtü vallo-
mást lettük. Beismertek, hogy a ki nem derített lopá-
sokat ók hajtottak végre. Mindkettőjüket átadták az 
Ügyészségnek. 

— Emelkednek aa alma arak. Az almasze-
dést azt mondhatni, hogy egész Erdei) ben bef  je.ztel. 
A turnus menoyisegik'g miniin t.is, minós'gilfgkialégitö 
voit. M.-t már több helyeu kapható noveny vedelmi sze-
rekkel ápolt, kiválóin sz?p, export kep--s alma. Az 
árak vidfck«nk;nl  változik. K.-iytden a vaiogaioit urna 
kiojáúrt 12 lejt fizettek.  BáLÜhuuyadün az E. G. K. 
kul iiása r.bit, válugiita.-» ueltüi, 8 leit liláink az 
»maeri. Ugyanakkor a 8í'.iag)s£gb->n 5 50 Jeil é.-
Szuviíjftriiicgyében  3 50 leit. Az ar^k ugrá-tB^orütn emel-
kednek azóta, mert az altnakéBzIet Erdsiy szerte mini-
mális. Könnyelműség volna a gazd ̂ közönség részéről 
érteken alól adni az a mat. Az árak mag uinc^enak 
egészségesen kialakulva es míg tmslkedni fo^nuk. 

— Ha a gyermek tűzzel játszik — eleg a 
osür. Bilim Pal csiklázárfulvi  gazdi 5 eves fiieskaja, 
Bzüisi távollétében, gyufával  játszadozott az udvaron. 
Cailruk közvetlen közoléb» tüz- t rakott. A láagok bele-
kaptak az épülőibe es BtiintPai csűre egész evl ter-
mésével egyetemben porig égott. 

— Fellepett a kaliforniai  paizstetü a gyü 
mölOBf&kon  a Szilagyaagban. Az Krdjlyi Gazdasági 
Egylothez erüezbil jelentenek szerlut Siliagy.iomlyOa 
fsilepoit  a kaliforniai  pnustetű, m:ly t ddig Krdjlyoeo 
ntm vo t. A kaliforniai  paizateiü a legveszed l̂meaebL 
elieuségek egyike, unaly elitn igen nehez védekezni 
A kaliforniai  paizatetü fellopasenek  hírét még ni m 
ellenőrizték es hivata osan mm állapították meg min-
denesetre azt Bürgősen kelleoe foganatosítani,  hogy a 
véd-ikezés id'j>ben beindítható legyen. 

— Emelkednek a mea arak ia. A méz ter-
més az Iden katasztrófalisan  rossz volt éa a minősége 
Bem üti mrg a szín tekintetében az tlózó avek atlagát. 
Altaiaban söietebb az Id n a méz szine, az ize azon-
ban elsőrendű. Az árak 24 leivel ind. Itak. Koluzsvar 
vidékén 30—35 léig emelkedtek, Brassó vidAtn 40 
leig, nagyban vuiel esetén. Ennek m gfdleiően  a dalai 
árak is tm'.lkedtek. Aki nem szerezte be eddig lélire 
mézezüLseg'áté<, nehazen tudja ma mar be.-zr-ruzn', 
m irt az óv 12 bónapjaból alig volt 5 bóoup az iden, 
amoly alatt kirepüihatott és dolgozhatott. A m hószek 
okulva aa idei kétől tavaBZOdáson, Igyekeztek tarta-
lékról IB gondoskodni. 

— Öngyilkosaág. Saabó Lőrinc 24 éves gyergyó-
remetel legeny azzal távozott el szülei lakásáról, hogy 
a falu  közelében levő esztenájukat javítja kl. A jelzett 
időre nem tért haza, mire szülei nyugtalankodni kezd 
tek, majd a jelzett esatenánál keresték. A szerencsét' 
len legényt az esztena egyik gerendájára felakasztva 
találtak. Aa ügyben bevezetett csendőrségi vizsgá'at 
orvosszakértők köabejöitéve', megállapította, hogy bűn-
cselekmény nem forog  fenn.  Az ügyészség engedélyeate 
a temetést. Aa öngyilkosság oka még tisztázatlan. 

— Erdély Honograftaja"  elmen külföldi  min-
tára egy nagy közéleti lexikon munkálata van folya-
matban Erdelysztrte. A aú Erdély közéletének: tár-
sadalmi, egyházi, politikai, Irodalmi, gazdasági, ipari 
éa kereakedelml világának lex'kália adatalt ismerteti, 
— máarészt ugyanilyen intézmények tú történelmi 
leirását foglalja  magában — és annak elő eláthatólag 
megbízható lránylú,e lesa. Az adatgyUjtó munkálatok 
Caikmegyében, Így vároaunkban éa a környékén la meg 
kezdődtek éa eat Várady G. Aladár aaerkeaató végzi. 

S P O R T . 
Október hó 22-én, vasárnap délután 2 órai kez 

dettel, CslkBzerédában aa Olt. F C. football  csapata és 
„Kolping" között revana mérkőzés lesz özv. Keresztes 
Antalné telkéo. 

Csíkszeredában, Ştefan  oel-Mare uooa 
22. szám alatt, emeleten, 2 szoba, 
1 konyha kiadó. 

Állami osztálysorsjáték. 
IV. Játék elsó osztályának búzása 
1933 évi n o v e m b e r hó 9. és 10. 

A III. sorsjáték tartam* alatt a nyeremények 
tömege ismét az általam eladott sorsjegyekre 
jutott. 

Csikmegyében  az V. osztálynál  összesen 
Lei 1 780.000 nyeremény jut kiűzetésre. 

Az Ojztálysorsjáték Igazgatósága a IV játékra, 
uj, a játékosokra sokkal kedvezőbb és nagyobb 
esélyekkel biró tervezetet készített. 

1. Az 1. oüztá'yuál a lónycremény I millió lesz 
(volt 700 010); 

2. A II. oüztá'ynál a főnyeremény  1 millió lesz 
(volt 800.000); 

3. A III osztálynál a főnyeremény  I millió lesz 
(volt DOO.OOO); 

4 A IV osztályúéi a lónyoremény 1 millió lesz 
(volt 1 millió), 

5. Az V osztá'ynál a feUioelt  nyereményeken kívül 
az utolsó öt klbuzott sorsjegyre, iuég klilöi. egyenkint 
I millió jntalom esik, továbbá több háromgzázjzor, 
kétszázezer és s'-ázötveoez-es stb. nyaromény le*>z, mint 
eddig volt, ugy hogy több m Illóval szaporodnak a nye-
remények. 

Minthogy sorsjegyeimet mindenkor szívesen vásá-
rolják és különösen a nálam elért léuyes nyeremény 
eredmények folytán  nagymériil a kereslet, tisztelettel 
kérem a nagyérdemű közönséget, hogy slesson mindenki 
sorsjegyét uilnél előbb megveuni. 

Sorsjegy nélkül nlnoaen nyeremény I 
Sorajegy ára. egész fél  negyed nyolcad 
osztalyonkint • |()00 500" ~ 2 5 0 — 125 

Ne tévessze el a címet és ne üljön f*l 
különböző tjsnlatoVnak, han rra habo-
zás nélkül vási'iro'ja meg sorsjegyét 

alanti irudaban : 

O a r t f t l y s o r s j á t é k  C s i k i I a t e z ó s é g e 
SMILOVITS MÁRTON, MERCUREA CIUC. 

No. 6 2 4 - 1 9 3 3 . 
Árverési hirdetmény. 

Lazareşti — Gaikláaárfalva  község 1933 
évi november hó 7-én d. u. 4 órakor 
s ha akkor nem Bikerül n o v e m b e r 8 án 
d. u. 4 órakor, a községházánál e l a d 1 darab 
kiselejtezett b i k á t és 1 drb k a n t . 

Községi elöljáróság. 

No. 1625—1933. coiis. 
P u b l i c a j i u n e . 

Primăria oraşului Mcicurca-Citic publică licitaţie 
publică cu oferte  scrise şi sigilate pe ziua dc 16 Noem-
vrle 1933 ora 10 a m., pentru íuriiizarea a 50 slj. 
lemne dc fa(j  pentru foc,  cu termen de furnizare  la 
curtea Primăriei până la dala de 31 Noemvrie a. c. 

Concurenţii odată cu oferla  lor suni oblicaţi a 
depune garanţia de 5®<>, socolii la valoarea ofertei. 

Caelul de sarcini întocmii în acest scop se poale 
vedea in orele oficioasă  la biroul adminislraţiunii gene-
rale, unde se va ţinea şi licitaţiuuea. 

Mercurea-Ciuc, la l(i Oclomvrie 1933. 
Victor Faroga m p., 

primar. 
B. Töke m. p, 
secretar general. 

Hirdetmény. 
Mercurea-Ciuc város tanácsa 1933 évi november 

hó 16-án délelőtt 10 órakor nyilvános árlejtést fog 
tartani, 50 öl bükk tűzifa  szállítására. 

A la a városi tanács udvarára szállítandó be 1933 
évi november hó 31-ig. 

Ajánlattevők ajánlataikkal egyidejűleg kötelesek 
az ajánlott összeg 5" ,-át letenni. 

A szállításra vonatkozó feltételek  hivatalos órák 
alatt feni  nevezeti helyen megtekinthetők. 

a w o » x x ) o o i o o o o f x x 3 i o ) a i 

6 MODELL KALAPOK í 
tlz naponként n j formák  olotó jf 

•yţ árban, i n . a ^ t o l d n . t b . a t ^ l c £ 
k V K N C Z B L T A N Á R N É N Á L X 
Q Ogyanott kéaaülnek mlndea-

" nemű női kalapok oladrendü 
anyag hoaaaadásával. Kalapek 
átalakítása a legrövidebb Idő alatt. 

Calkaaereda, I. C. Bratianu (Gtmná-
•inm)-neoa 119. az., a Sörháa kőeelében. 

i w i i r i i r t t ^ i i r i i r i f w i i n i r u n i n i r w ' ^ w v i 

Önkéntes árverés. 
Csíkszeredában, a Stefan-cel-Mare  23. az. 

alatt 1 9 3 3 é v i o k t ó b e r h ó 31-én dé l e lő t t 
10 ó r a k o r , önkéntes árverésen eladatnak a 
következő gápak és felszerelések  : 

Ctííplógép, benzin és nyersolaj motorok 
•̂s gőzlokomobil. 

1 darab Uzemhajtási d i n a m ó , veieték-
'cngelyekkel, szijkorongokkal. 

1 drb 5 méter hosszú nehéz e s z t e r g a p a d 
(majdnem uj) öBszes Ezereléke.vel; továbbá jó 
karban levő, elsőrendű k o v á c s és l a k a t o s 
s z e r s z á m o k , görbetengely-hajlitó készülé-
kek, stb. 

i-2 M á t h é I s t v á n . 

Okleveles szülésznő 
15 évi gyakorlattal és t i merő levelekkel, 
vallal szakszerű maBsziro<átt is, mer^ekc-lt 
dij izás mellett. M tidig rendslkezésrri áll a 
mélyen tisztult úrhölgyeknek. Tisztelettel: 

Biró Jozefina  szülésznő, Csíkszereda, 
8i' f  ín-cel-M íre-ucca 18. szám. 

Fedeles 2 rekeszes lisztes, két rekeszes 
gabonás lada eladó, Mayer tanár-
nál, Csikszereda. 

m 

! Háló, ebédlő ós iroda berendezések 
a legegysBorübbtól a 
legfliomabb  kivitelig 

raeljea Ittaaí&l&tett âcakkal ^ 
A b e a s e r e s h e t ö k : 
I Nagy Q. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
X Megfelelő  blrtoaiték msllett réazletflcetéare  la. 
• V 

i 
• 

i 
a*iu 

Flekken és vargabéles est 
mindeh caütörtftköa  este 

az Ipartestület vendéglőjében. 

Hirdetmény. 
Top' ţt-Ciuc községe nyilvános szóbeli ár-

verés u'jan 1933 é v i o k t ó b e r h ó 2 8 - á n 
d é l a t á n 3 ó r a k o r a primtrián elad, 1 drb 
hízott fehér  bik&t és 2 drb kant. — A vételár 
nyomban fiietendA.  Ai árveréssel felmerült 
költségeket vevó hordozza. 

Topi ţ i Giuc, 1033 évi október hó 20 án. 
Oaedó Imre, Mlron Oavrila, 

primar. notar. 

Keresek egy fiatal  házaspárt vagy özv. 
asszonyt, aki a Városi vendeglónek a 
konyhavezeteset el valialj a. Érdeklődők 
bövúDb felvilágosítást  ugyanott szerezhetnek. 

Primăria comunei Casinu'.-nou, Judeţul Ciuc. 
No. 1020-1933. 

Publicaţiune. 
Se aduce la c u n o ş i D ţ t publict, că ia 

ziua de 19 Noemvrie 1933 ora 8, se va 
ţine licíttilie publica Ii locilul primăriei comunei 
CUSÍLU'Nou—Ciuc, îa conformitate  cu ditpo-
ziţiunile Legii C. P. ţi K. O. C. L. pentru 
pentru arendarea drep'u'ui de vânat din hotarul 
comunei Cusinu'-Nou pe termen de trei ani. 

Proţul de strigare 600 Lei. 
Puntru a Be putea participii la licitaţie, 

concurenţii trebua se aibă au'.orisa(iune prevă-
zută de art. 13 din L. V. 

Cond ţmniie de licitaţie se pot vedea la 
acest oficiu  Ia flecare  zi de luciu ia timpul 
orelor oficiale. 

Casinu'.-Nou—Ciuc, la 18 Ootomvrie 1933. 
Primar: Notar: 

Miháloz Lajos. Al. Solnai. 
No. 1212—1933. 

Hirdetmény. 
€oimeni község, 1933 é v i n o v e m b e r 

h ó 7 -én d é l a t á n 3 ó r a k o r s ha akkor nem 
Bikerül, november hó 8 án délután 3 
órakor a községházánál elad 1 drb kioelejte-
sett bikát ós 1 drb kant. 

Primula oomunei. 
V á k f c h 




