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Kéalratok nem adatnak visai a
Nyílttéri közlemények
dija soronkint Lel 25.—
Megjelenik mlndan T i i i u i f

Két veszekedő fél között a harmadik sírni,
vagy kacagni szokott. Ne adja az Isten, hogy
TARSADALMI
HETILAP.
Mint
ismeretes, a cseheknek Bikerült a népszámA mult hetekben ismétPOLITIKAI,
megingott a talajKÖZGAZDASÁGI
mi ennek a küzdelemnek a végén
még Bzomofolyamán a csehoszlováklai régi magyar városoka pénz alatt. Bz szülte a francia, majd a jugo- rubbak, még száualomraméltóbbak legyünk a lálás
ban a magyarság számát 20°/«-on alulra szorítani B
szláv kormányválságokat.
mainál.
Igy megfosztani a magyarokat attól a törvényadta
Az infliciós hullám ismét végig kellemet- Tizenöt vagon insegkukorioa Caikvar- joguktól, hogy nyelvüket saabadon használhatták
lenkedett Európán. A nagy vajúdás újból me megyenek. A földmlvelésügyl kormány oaévben inség- — 20°/, arány eaetén — szóban és Írásban a nyilváltp'.e ezt a gyötrelmesen kínlódó földdarabot, ku toricát oszt kl Erdély aaon vidskeln, abol rossz idő- nos élet egésa vonalán. Pozsony 40°/o OB magyiraága
16-ra sülyedl, Bőt a túlnyomó részben maamely a világháború után semmiképpen nem járás és elemi csapások sújtották a lakosságot. Az egyszerre
gyar Kassa sem üti meg a 20°/'o-ot.
erdalyl
megyékben
500
vagou
kukoricát
oszt
ki
a
kortud kiegyensúlyozódni. Sem lelkileg, sem pénz- mány, am iiyből CsUmegyere 15 vagon esik. A falusi
L'gutóbb Mussolini lapja, a Popolo d'Italia
ügyileg.
lakésság a kukorica segelyt jövőben vagy termeszetben, eleshttngu cikkben foglal állást a kisebbségeknek ea
ármanyoa számtani bűvészkedéssel való elnyomása
A gazdasági megpróbáltálíts és nehézség vagy közmunkával adhatja vissza.
ellen. Adatokat közöl, melyek Igazolják,fcogy a cseh
mindenütt felü'.ötte a fejét. Valamennyi állam
népszámlálás eredményét meghamisították. — „A cselegyőzött lett abban a háborulan, amelyet
hek hihetetlen nagy mesterei a népszámlálásnak — irja.
Tájékoztatás
1918 óta folytat az élettel. Num megy, num az útadó és örökösödési adóról vala Ha rájuk bízták voina Pária lakÓBBágának összeírását,
egész bizonyosan kimutatták volna, hogy a francia
aikerlll nyugodt mederbe terelni Bem az egy JS
mint a cseleden biztosításáról.
főváros lakóinak túlnyomó többsége — cseh". Az olasz
országok belső gazd*s»gi alapját sem az egymasDr. Pál Oábor országgyűlési képviselő az lap azzal fejezi be, ho<y a cseh népBaámláláa kitűzött
közötti felszívás, elosztás és felealeg kicseré- alábbiak közzétételéi kéri:
cs'ja a magyar kisebbség teljes elnyomása.
lés kérdésének nemzetgazdasági felteteleit.
1. Oitobtr bó folyamán Csikmegye különböző
L4m, nálunk okosabban csinálták: már kezdettói
ugy kétségbeesett konferenciázás, külügy- községeiben tartott gyüleseken számos közérdekű ügyet nem vesződtek holmi százalék-azámitáBokkal. Kimondismerttttem.
E
gykilesek
alkalmával
sokan
kértek
útminiszter kergetőzés, diplomáciai vesszöparipáták a .fogd be a szádat' magyarul, szóban és írásban
az úttörvény reudelkezéseiról ÓB főleg az az egész vonalon. És a csehek tanulékonyak. Követik
zi3 folyik egész Európán keresztül. Minden mutatást
útadó a ul való mentesBeg szabályairól. Ezért szükBé a psldát, mert hisz a példa vonz, kivált a — roBBa
nemzet megindult a maga reménytelen helyze gesnek tartom hírlapi uton Is a következőket ismertetni: példa. De bizony Bemmi jó sem származik ebből: sem
lében, hogy barátokat keressen, Bzálakat szőj
A Monitorul Oficial 1932 évi április ho 22 iki arra, aki a rossz példát adja, Bem arra, aki követi,
96. azámában kihirdetett u.lörveny 29. cikke Bz->rinl
jön jövőjenek bizlositására.
( - » -BÍadózás alapjául0 megállapított főldjövedelem 8'/o a,
Ebben a kinos igyekezetben egyre nugyobb az
a házjövedelem
2 /,-b, kerebktdelmi és ipari jövedel1
0
azoknak a felfogta», akik a belső és kifelé mek 2 /, /, a, szabadfoglalkozásúak jóvedeimenek 2°/o-a
BEL- ES KÜLFÖLD.
való válságoknak megoldását a pénznek fel sza- fli teDdú útadó cimén. Miiiden nagykoiu feifl azonban
A
parlament megnyitása alkalmával
Irtţalâbb 50 lejt, mint minimumotfizut e címen évente.
porításában keresik.
hadiözvegyek
és hadiárvák ha nagy tüntető felvonulásra készülnek a libeA pénzügyi világban igen válságoB termé- Hadirokkantak,
fóldmivelők, iparosok, kereskedők
vagy rálisok. November 15 én nyílik meg a román
szetű volt a aiuit hát. A francia kormányvál mint
egyéb cimen bármely adókötelezettség alá esnek parlament. Ebből az alkalomból a liberális párt
ság is bizony eppun az ÍDÜÍCÍÓ kérdésé körül is, mentesek az útadó aló!, úgyszintén a tényleges
szolgálatot teljesítő katozók is. Mindezek az esetltg óriási kormánybuktató felvonulásra készül.
zajlott le.
kivetett útadó lorieaét a fent említett törvény 29 ik Vaida miniszterelnök kijelentette, hogy a libeMara természetesen tisztázódott minden. cikkében
foglalt rendelkezés alapján bármikor kérhetik. rálisok semmi újszerűt nem csinálnak, mint
Uj francia kormány alakult, amely kiadta az
Az úttörvény módosításáról szóló es a Monitorul lekopirozzák a nemzeti parasztpárt ellenzéki
uj programját. Eizerint Franciaorazag megma- Ofic al 1932. evl november 19-iki 272 számában kihir- harci módszereit. Ezzel szemben — mondja
rad minden körülmények között az aranyalap detett törvény I. cikke értelmsben mentesek még a Vaida — a kormány is emlékezni fog azokra
mellett. A legelszántabb harcot hirdeti az itfli főldjövedelem után a 3°/, os útadó alul azon özvegyaz intézkedésekre, amelyeket a liberális korvalamint azon bármelyik nemhez tarCió ellen és minden rendelkezésére álló eBzköz asszonvok
tozó 60 éven felüli és 21 éven aluli lakósok, kik- mány alkalmazott velünk szemben. Azt tesszük,
zei fenntar.ja panzéuek aranyértékét.
nek az adózás alá eső evi főldjövedelme 3000 lejt amit ók tettek a mi harcunkkal szemben. Ha
nem lesz elég ezer csendőr, hát kirendelünk
A mi számunkra azt jelenti mindez, hogy nem tesz ki.
L^yanezen törvény III. cikke értelmében bármely kétezret.
K)mánia gazdasági életében sem érvényesülhet
egyelőre az inflációs demagógia. Mi a francia lakós, aki főldjövedelem után fizet útadót, közA romániai szakszervezetek november
is megválthatja ezen kötelezettségét,
nl.-pphez tartozunk. A francia pénzügyi politika munkával
ha ezen szándékát minden ev eliö negyedeben beje 15 én általános tüntető sztrájkra készülnek,
iránya elhatározása kötelező reánk nézve.
lenti a községi elöljáróságnál. A megyei tanácB (Con- az állami munkanélküli segély törvényesítése
Azt nem vitatjuk, hogy helyes, vagy nem, siliul Judeţean) évenként megálUpltja a közmunka- érdekében.
értékét napok ceerint külön a kézi napmegoldás e vagy nem a pénztelenséghez való teljesitmények
Madgearu pénzügyminiszter rádióelőszám és külön az igás napszám után, valamint határoz
görcsös ragaszkodás. Az azonban nem vitás, afelett, hogy milyen arányban engedelyeai a köz adása a külföldi Szetésekről. Madgearu pénzhogy a mi számunkra a nyomorúság fokozá- munkákat.
ügyminiszter kedden eBte hosszas rádió elősának, a további gazdasági zülléBnek es koldus
2. A hagyatékok után járó örökösödési adó eset- adásban ismertette a párisi pénzügyi tárgyaleges téves kiróvásának orvosolhatása érdekében köz- lások előzményeit és eredményeit. Mindenekbotra jutásnak az útját jelenti.
azt Is, hogy a Monitorul Oficial 1929 évi decemNum lehet elképzelni, hogy a mai ordító löm
ber hó 25 iki 2£8. számában kihirdetett törvény 1. BZB- előtt arra mutatott rá, hogy az immár négy
nyomorúságban, amikor a nép hónapokig alig kasza értelmében, ha egyenes águ leszármazó vagy esztendeje duló válság 6zükségszerüen napilát egy pár lejt, amikor az iptros, kereskedő házastárs az örökös, a hagyaték csak szálezer rendre tllzte az állam külföldi adósságainak a
és minden adóalany meghalt a kincstár számára, lej értéken felül esik örökösödési adó alá. Fold kérdését. Az állam bevételei az 1930 beli 33 és
hagyatékai, ha azokhoz három lakószobából
miből lehessen nemzetgazdasági lendületre szá- mive.'ók
éB mellékhelyiségekből álló ház és olyan nagyságú félmilliárddal szemben a mult évben 20 és félmítani. A munkanélküliek száma ijesztően sza- birtok tartozik, amely utóbbi nem nagyobb az agrár- milliárdra, tehát körülbelól negyvenszázalékkal
porodik- Igazán Benkinek nincs se munka lehe- reform során az Igénylők részére kiosztott földllletmé- csökkentek. Ezzel szemben az állampolgárok
tősége se kenyere. Az állam maga csupán nyeknél, teljesen mentesek aa örökösödési tdó alul adóterhei a mult év elején elérték jövedelmük
végrehajt, egyéb kezdeményező, a polgárok akkor is, ha értékük meghaladja a Bsáaezer lejt.
28 és félszázalékát, a mi teherbíró-képességünk
3. A társadalmi blziOíltás egységesítéséi ól szóló maximumát jelenti. Eközben azonban a külföldi
munkakedvét kielégítő, exisztenciáját biztosító törvény
I. cikke értelmében a cselédek IB kötelező
intézkedésekről nem gondoskodik.
biztosítás alá eanek. Az erre vonatkoaó részletes sza- államadósságok törlesztése ai 1929 beli 16 si&A mi számuakra tehát a francia pénzügyi balyokat a Monitorul Oficial ea évi október bó 14-iki zalékkal szemben a mult évben már 20 siápolitikának inflációellenes nagy küzdelme egyet 237. ssámában kihirdetett Regulamentul foglalja ma- zalékát kötötte le a tényleges költségvetésnek.
amely szerint a gazdasági cselt deken kívül Ennélfogva a külföldi adósságok osökkentÓBéjelent a nyomorúság további fokozódásával, gában,
ujy a női mint a férfi házicselédeket a szolgálatadó
amelyben felőrlődik, adóban elárvereződik min- biztoBltáa végett B társadalmi biztosítási pénztárnál nek a kérdését az állami bevételek visszaesése
den kis vagyon. Az eddigi pénztelen és minden bejelenteni köteles, ugyssintén a szolgálatból való kl- már 1931-ben napirendre tüite. Mint agrárkezdeményezés nélküli sorvasztó helyzet meg- lépéat is. As esen célra szolgáló nyomtatványokat a állam, Románia osak kivitelének ai árából tnd
lehet beaaerezni, valamint a nyugtakönyveca- adósságotfizetni. Viszont ai exportcikkek értékmaradását jelenti, amelyben mindenki vár. Egy pénatártól
kéket ia, melyeken a biztosítási járulékok bélyegekben
szörnyű reménytelenségben, rongyosan, éhező felragaaatatnak. Eaen könyvecakék a szolgálatadó által zuhanása folytán ai ország ai elmúlt négy év
családdal vár. Várja amig tehetetlenül belefu- megóraendók éa aa ellenőrök előtt felmutatandók éa alatt mintegy 70 milliárd lejt veszített. E négy
eaek valamint azon bélyegek 1b, amelyekkel a heti év folyamán az állam a kivitelből mindössze
ladunk valamennyien a saját zsírunkba.

Vajúdás az infláció körül.

Est jelenti tehát a mi számuokra a franoia
franknak ós a franoia kispolgárnak a valutájához ragaszkodó üzenete. Másfelé pedig jelenti
egy dühös gazdasági háború ujabb fejezetét,
amelyet a dollárnak ós a franknak kell meg
vívnia.

Hopi számláljál a csehet a — népet

járulék a nyugtakönyvecakében leróható, a követkeaó
evre ujakkal cseréltetnek kl.
Aaon caelédek, akiknek havi béréből napjára
24 lejnél keveaebb ealk (havonként 25 nappal aaámitva)
aa I. osztályba roroatatnak és eaek után a Járulék
hetenként 6 lejt teaa kl.

Caikaaereda, 1988 évi november hó 9.

16 milliárdnyi deviz&t szerzett, m&r pedig a
külföldi államadósságok törlesztésére 36 milliárdra volt Bzüksége. A hiányzó 20 milliárdot
ai 1029 és 1931-beli felvett két kO'osOnbAI
kellett pótolni. Ei a helyzet tarthatatlanná vált
és ezért múlhatatlan szüksége iUott be i

i-lk olial.

hogy ai államadósságok törlesztési Összegeit
osOkkentsék. Egyesek a flietés teljes felfüggesztését javasolták, A azonban a tárgyalások
mellett foglalt állást s februárban Bikerült is
több mint két milliárd lejjel leszállittatnia az
adósságtörlesztés évi Összegét, tts azonban
nem volt elég, mert az idei kOltBégvetést há
rom és félmilliárd lejjel meg kellett kOnnyiteni.
A mostani párisi tárgyaláeok révén aztán sike
rült még 1 milliárd 300 millió lej redukciót
elérni a törlesztésből s igy az egész megtakarítás ma már megfelel a 3 és félmilliárdnak.
A Párizsban kötött egyezmény nemcsak
pillanatnyilag könnyiti meg az államháztartás
helyzetét, hanem lehetőséget nyújt az államadósságok hosszabb időre való csökkentésére
is. Ami a külföldi szakértőket illeti, mindegy,
hogy kik jönnek az országba, mert ők sem
fognak tudni mást megállapítani, minthogy
Románia nemzeti bevétele felére csökkent,
hogy az adóterhek már nem emelhetők s hogy
következésképpen elengedhetetlen a külföldi
adósságok jelentős leszállítása az ország fizetőképességéhez mérten. Különben is az állam
pénzügyeinek rendbehozása nem ia képzelhető
el másképpen, mint a külföldi adósságterhek
megfelelő mérséklésével.

A mai kor legtökéletesebb rádiói

a PHILIPS gyártmányok
Legújabb típusok m e g é r k e z t e k :
Négyfele hálózati készülék,

vidékieknek 5 lámpis egybeépített dinamikus
hangszóróval, abszolút szelektív, teljesen uj rendszerű lámpákkal, minimális anódáram fogyasztás,
a n t e n n a nem szükséges.
Vételkőteleaettaég n é l k ü l
bármelyik típus meghallgatható.
Elad-ásolr r é s z l e t í l z e t é e r e .
Csik megyei vezérképviaelö :

FISCHER SÁNDOR
Merourea-Oiuo.

Krisztus király ünnepe városunkban.
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a megindult lélekkel tekintenek az Urr.\ B aa Ur
szelíd arca rájuk néa: ha őt követik, nemcsak az
uton, hanem életük minden mrgayilatkozáaában: ugy
boldog béke Baáll szivükbe, meBszebézó bit, bizalom,
remény tölti el lelküket s es a hit — a tenger örvény
és válság között 1b élni és győzni megtanítja őket.
Este a főgimnáziumban vetített ÓB élőképéé (utóbbi
dr. Htrscb Hugóné rendezésében) előadás volt, mely Biró
Ferenc plebázos rövid, velős magyarázataival s Biró
Zoltánnak aa apoatol—egyházfejedelem szerepében való,
nagy rátermettséget tanuBltó alakításával — méltóképpen fejezte he a szép ünnepet.
( - t —s).

A csíkszeredai nagy szenzáció marójára.

Színház.
Jönnek a színészek.
B trkadl Gusztáv éa Walter Ferenc színigazgatók
kiválóan jó erőkből szerveaett társulatukkal fo'yó évi
november hó 9-én (csütörtökön) aa .Astra" (Vigadó)
szlnbáz termében előadásuk sorozatát megkezdik. A
műsoron a legjobb újdonságok szerepelnek és ped'g:
Manollta, Zsákba macska, Timosa, Kadettsaerelem,
Egy CBÓk és más semmi,... Zdndelyezlk a kaszárnya
tetejét, Wsekend, Nem válunk el, I>j a hadnagy, Akárki,
atb. ath.
A társulat előadó személyzete a követketőkből
áll: Feledi B trlska, Kószeghy Manyi primadonnák;
KŐBzeghy Dusu. Erős Irénke saubrettek. BoroB Manci
komlka. D <recskev Jud, Nagy Ilonka színésznők. —
Némethy István, Fodor Dezső boovlvánok. L4grády
Pál, Bsrkadl Gusztáv buffók. Derecskey Pál táncos
Blmon László drámai, Kovács Géza jellem, stb.

Síin: a sarok. A pletyka központ. Ilyen hely minden városban van. I-t szokta a kisváros megkéródzni
a más buját-baját. Csíkszeredában csak ugy mint más
rendes helyen. Hívják ezt patikának is. H» zárt helyen
négy fal közölt fskszlk. Bzabadhelyen „sarok", „msjemszlget" a becsületes elnovzése. — Szóval a mu t vasárnap óriási szenzáció színtere volt a férfh^pnek ez M
az ŐB-it)l örökölt „munkaterülete" A Birok. PontOBan
dí'b»n. Amikor az ő-'zi napsugár teljes h idilétszámma K
felhajtotta e helyi ss^pség rajongólt. Épp^n akkor amikor a saro'dmádók e petyhüdt egyhangúságába a temp'o
mo'tból klömő kozmetikai, Bzemszórirtó 6B kalapreklámok é'ó tim'g 1 némi változatosságot hömpölyögtek
— Mondom a fővárosi forgiiomn dtszletezett sarkún
Von Bzanzácló történt. — Mindenki ludja ml volt ez.
Ai élet önt ma egy naQy próba elé Állította.

Ingyen! Mindenkinek!
8 A grafologia csodája.

Meg Bem kellene írjuk. H< nem kívánná egy rgérz

s«

Alkalmat oynjt önn u k, hofţy mefţtame'bease
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közvélemény. A nely példát akar ebből az e-ietbői. Elég- M gát, e «jét, tehetségeit, ezenvedélyelt, hibáit éa erényoit Lehetőséget szeres, bogy balsikerektől meDteeen
tételt. P ildát azoknak a kisvárosi szörnyöknek, akik a
ni QtakoD, oj élet vagy nj Bzerelmek felé haladjon. w
mocskos szájukkal elképzelhetetlen zavarokat, bajokat
Hozzáa gltl, h"gy nyitottabb szemmel j&rjoii ez emokoznak. A családban, a társsds'omhan. E érnek n ii- M ber*k között és mindig osak Oa legyen az. aki hódit, w
gyAz, stkert arat és másokkal szemben boldogul
denbová. Uitánl vigyorral örv. mleznek n más bajfa éa
w

•<

*
-oha-soha jót nem csinálnak. B ho< EH nbrn gyávw H
alattomossággal kezdik kl a női fórfl becsületet. E> *
nem érhető fele'ől'enst giel Sióinak heh mlnd nk nek
a legsajátabb életébe. H. kell Krhztust ls Ír ütik a 3*
helyéről. Mindtnkibe belerúgnak. H hetetlen közönsé-

«

g ínséggel és egész háboui idők alatti gváva magatar- M

AK emberek osodálkosnl fognak ós alárendelt- w
jelve «segódnek ö n melló. Lehet Öa gazdagságban, *
tüodökölh-t fényben, lángban vagy élhet szegényen
é* egy«ze ílen — ee* az egyetlen módot ne hagyja st.
kihsBználatUniil, mert az élet egyszer Qgyls hozzánk w
fogja hWnl
Küldje be pár sor írását és mellékeljen leveléhez 25
lej postabélveget. Külön kidolgozott grafológiai választ kap Ébhtx — ha kiváoja — ingyen csatoljak
még egy kldolgozánankat Is: 20 évi jövőjét, évazámazerlnt1 e^eményfelsorolássall L' hftóvé tesszük, hogy
20 kérdést is adion fel. írjon e o Imre, azonnal felelünk;

»
*
»

tásukat meghatud oló nagvt.z»rü idegzettel cslnáj4k *
minden köz és magánéleti kellemetlenségnek a felidé»
zését. — A mu't vasárnap egy embertípust lorbácsolt
*
meg a sarkon Dávid Árpidné. A'Után a férj » széttörte
esen az emberen a sétapé'cáját. — A szokás'ól eltéM. Vilagell Stúdió Oradea, Str. Nicolae lorga.
rően msgyarázatát adták tettüknek. M utén a kutvakorbács én a sétabot elvégezte a munkáját szabályNév és oim;
H>
szerűen kifordult Dávid Árpid a nagy töméit felé és
W
Születési év
, hónap
nap
megTiagviráztt, hogy miért kellett ,<lyen módon elégtételt venni ez!>n az rmburen. — És a sarVot körül - H Mikor álit anyagilag legjobban V
álló nagy tömeg egy erőteljes „éljun' nel aprobálln a
Mikor volt a legkomolytbb beteg?
vasárnapi uccai irc'd >ns helytsségAt. — Korcsg Károly ur rangérti a végén is, bngy nekünk ennek a köz M Szerelmi vagy lelki szempontból a legboldogabb 'í
véleménynek a helyeslését meg kol'ett örökítsük, mlat
miod-tn p'etykálkorió és c unya PZÚIU. rosss májú 2
embernek szó'ó e'raitentó példát D< Koocság Ksroy
ur azt is megérti, hogy »z olyan ember, aki bárkinek
a feleségéről olyanokat beszél, mint ő t-tte, annak kiKÜLÖNFÉLÉK.
jár a kutyakorbács. Vasárnap. És épp*n KrlsztuB-klrály
Halottak
napja.
Unnpp^n. Nincs más elégtételszersisi mód KemélhetőA rohanó esztendőknek egy napját az emléieg perelni smn fog. Mintahogy1 meg sem próbálta védeni
magát az ütlegek zubatagátó . — Ugy tudjuk Koncs.^g kezésnek, a szeretetnek szenteli az ember. Az
egyháztanécsos ur el'en a Karda-család is nem keve ember, aki olyan szörnyű módon tudja a rohanó
sebb, mint halottgyalázás miatt eljárást indit Igy azután mindennapi életet egymásnak a legkellemetlenebbé
kéz^n közül, egy-egy ügyes, talpraesett assronjunk tenni Ez a mu'andó, csörtető szegény ember egy
korbácsa és a bíróság BegllRlgé^el csak retd lesz a napra megáll. — Ellátogat a halottak megbékült,
pletyka-frontunton a a mlrd-Dkit felelőtlenül meghur nyugodalmas, osendes világába. Lerójja tiszteletét

«
«
«

Október hó 29 en, vaaárnap, a szentév alkalmából
KriBZtus királyságának Ünnepét buzgó bensóseggel ülte
meg a váioi katb. közönsége. — As ünnepet 24 órás
szentségimádás veaette be, melyen nagy áhítattal és
kellő Bzámban vettük részt a hivők, még az ebéd
utáni kritikus órákban is. A Bzemmlset követő r. katb.
népszövetségi közgyűlésen dr. Györgypál Domokos
elnöklete alatt, Bu-izek Gyula titkár es Ajvász Jmó
pénztáros előterjesztették jelentéseiket, melyeket a
közgyűlés tudomásul vett a a népszövetség helyi tagoazok iránt, akik voltak Kegyeletes megszokással
zatának önzetlenül fáradozó tisztviselőit, valamint azo- co'ó, nagyszájú városi dzsungelben.
emlékezik azokról, akik elmultak. A halottak napi
kat aa uriaaszonyokat, kik féiflas energiával es pé'dagyertyák imbolygó fényében pedig megdöbbenve
adó ügyszeretettel mlnd*n szociál-karltaiiv, népszövetemlékezik a maga elmúlására is. A fájdalom, a
ségi és egyházi mozgalomnak az élén jártak: Dr.
Hirsch Hugónét, a népszövetség rendező bizottsági
bánat napja ez. De jó, hogy van. Legalább egyA
Népszövetség
politikai
bizottsága
október
hó
elnökét; dr. Nagy Béninél, az Oltaregylet vezetőjét,
ster egv évben a kalendárium kényszerítő szavára
10-én
délu>án
elfogadta
azt
a
jelentést,
smelyet
ai
nem küiöiben az ó buagó, derék muikatársalkat —
bele kell tekinteni a temetők világába. Mindenkialbizottság a kissbbségek vitája eredményeként kldol nek. Nagynak, hatalmasnak, elbizakodottnak, gyOlelkes óváclóban részesítette.
gozotl. Az albizottság a jelentést már napokkal eselótt
Hslyes ujitás volna jövőre a közgyűlést — a elfogadta, d) annak sor-ta mindaddig kétséges vo't, lőlkődőnek csak ugy mint a szegénynek, az elesettmennyiben ünnepély less — ennek keretébe illeszteni mlg a N pszövetség politikai fóblsottBága nem foglal- nek. Es meg kell barátkozni a földi élet egyetlen
bele. Ha pedig a napnak amujyls bő progrsmmja kozott az üggyel. A jelentés bárom határozati javas- igazságával a Halállal. Ezzel a nagy, fenséget
Ismeretlennel, amely nem ismer kivételt, protekmiatt nem lenne ünnepély, ami nem is minden évben
tartalmaz
ciót, baksist, megvesztegetést.
Pontosan megjeleBaükségeB — hiszen ott van a nap legszebb ünne- latot Az
első
határozat
meg'sm4tll
az
1922
es
népszó
pélyt : maga a szentségi körmenet — B aztán a ciklu- vetségl közgyűlés javaslatait, amelyekben a Népszö- nik. Ahogy ütött az óra. — Barátkozzunk csak a
sonként (3—5 ev) visszatérő ünnepélyek csak nyerné- vetség kif-jezt azt a reményét, hogy azok az államok, Halállal. Legalább egy évben egyszer. Hiszen
nek tartalomban es bensőségben — akkor a közgyűlést amelyeket a békeszerződések n> m kötelestek klBebb ebből a barátságból annyi felemelő tanulság kínálalkalmasan lehetne kapcsolni valamely kath. megmoz- ségelk határozott védelmére, ugyano'yan bánásmódban kozik az ember számára. Aki ugy szokott a főidőn
berendezkedni mintha örökké élne. 4ki hallani
dulással: egy t-ajlónappal vagy kulturális eBtlel.
részesít'k klsebbség»iket, mint ások a hatalmak, mely» sem akar a szeretetről, a mások szenvedései iránt
A közgyűlés kiemelkedő pontja volt Ábrahám ket a szerződések kötnek.
való részvétről, a jóságról, öntő a végtelenségig,
József dr. ügyvéd lelkeB ünnepi beszéde — a kereszA második határozat kijelenti, hogv az első hatá
egvmással szemben. Mintha nem lenne
ténység 19 évszázados fordulóján; ez értékes gondo- rozat alapelvei kivétel nélkül mindazon állampo'gárokra kegyetlen
temető, sir. Halottak napja tanítson arra. bogy
latokban bővelkedő beszéd ók sen világított rá a Krisz- vonatkoznak, akik bármifele módon, fajilag, vallásilag éljünk
ebben a rövid földi megvillanásunkban,
tus nélküli földi kormányaáa végzetes következményeire. vagy nvelvileg különböznek a többségtől.
szebb, emberségesebb, békésebb és nyugalmasabb
E kormányzati siellem nyomán robbant kl a közelA harmadik határosaiban a népszövetségi köz- életet.
múlt lrtóaatoa öldöklése: a nagy háború, aa a szörnyű gyűlés felszólítja a főtitkárt, bogy mutarsa be a népMég engem ls megloptak I
vihar, mely nem tlsatltotl — mint a közmondás tartja — szövetségi tanácsban a közgyűlés kisebbségi vitájának
hanem a beaáró u n. békével együtt csak ujabb viharok, eredményéről felvett jegyaőkönyvet.
Baegény világ, átokvllág, amikor már
a szegényer
még nagyobb rombolások magvait hintette el. Aa egyedül
A Jelentén azután közli az albizottságban m°g ket la meg'opják. És ugy látsalk: n m lehet olyan
kiveaető ut: visszatérni Krisztus békéjében éa Igarsá- ejtett szavazáa eredményét, ame'y aaerlnt a második Baegény valaki, hogy nálánál még ssegényebb ne legáhoa, vlasaa a krisztusi szellembet és életbet, az határozatot, amely a legfontosabb, tizenegy állam gyen. Olyan ssegény vagyok, hogy aki nálam szegéállami, társadalmi és egyéni élet égést vonalán. azavaata meg. Ellene ci-upán Németország Bzavaaott. nyebb : aa, hlgyjék meg caal. Vagy festi magát. A kettő
Délután aa Oltárlsaentaéggel való körmenet, mely- As olasa éa a magyar delegátus megszavazta a Javas különben egykutya M*rt, aki festi magát; az ls csal.
nek a langyosra fordult idő Is kedveseit — szépen latot, de kijelentette, bogy a határozat elfogadása ssá- Ha különben macBka Is. Aki minket meglopott: se
•Ikerült. A blvek apraja-nagyja meglelent s a hivő mára nem jelenti aa*, hogy beakar avatkoani egy Idegen nem kutya, se nem macska Cigány as istenadta. Bár,
Balvek melegétől éa gyertyafénytől csillogó ablakok állam belügyeibe. Ksller német delegálna kijelentette, aat hlBaem, as ördög adta. Bá*or, ha ördög adta volna:
kBaött nagy számban klscrte az élet Fejedolmét, a hogy a birodalom aa elaő éa a harmadik határoaatot lett vón' annyi logikája biaonnyal, bogy ne ott lopjon,
királyok Királyát végig az utvonalakon Aa egyhéa- elfogadja, de a másodikat nem fogadhatja el, mert aaaal ahol nincs. Illetve: ahol már caak annyi van, am't
köaaég kiváló plebánoBának óhaja valóra vált: aat a Népszövetség a németországi zaldókat be akarja vonni ellopott Node honnan tudta volna ez a calkssentgyörgyl
kívánta hallgatóitól a templomban, bogy engedjék el ai elaő határozat jogkörébe. Aa elnök a saavaaás ntán cigány, bogy c ak annyink van. ások a régi vibgból
megmaradt ezüst kanalacskák, miket a vaspántoa kékneki ma a prédikációt, hanem a mai ünnepen Inkább a három határoaatot elfogadottcak je'entette kl.
—\6k prédikáljanak helyette. Es a körmenet csakugyan
A német delegáció utalt arra, hogy a határosatokat láda mélyéből éppen aaért szedett elé, kBnnybuHajtáa hívek — predikáoiója volt. Megható látni, amint a Népszövetség kösgyüléae csak egyhangúan fogadhatja •ok köaepette, jó napokat la látott édesanyám, hogy
elkótyavetyéljük aaokaL Hogy a féltve őriaett kanalak
egy elárvult klcal népnek gyeimekel könnyes aaemmel el, különben nem emelkedhetnek határozati erőre.

A Népszövetség határozata a kisebbségek üijeben.
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Arából la pótoljuk a pánit, ami ninca, de amivel máris
— Kőműves áa áosmeateri vizsgára előkémenni kéne valamerre, próbálni másutt ls.
szítő tanfolyam Marosvásárhelyen. A marosÁm ahelyett, hogy ml mentünk vo'na: jött a dádé
vásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara ea évben ia
megcsillant saeme a fényességeken s uccu neki- már
megtartja a kőműves és ácsmestert államvlzBgáhoa
Inalt Is a kanalakkal. Mindéit srnkl se látta csak as
előkészítő épltésaetl tanfolyamot, mely november 10-én
Isten. Ám Istennel nem törődik a dádé. Ast valljakezdődik és jövő év március végéig tart A tanfolyamra
Mért nem, mert vele Be törődik ai Isten. Törődött
kezdők és haladók egyaránt jelentkezhetnek. E őadás
azonban ai esUstkanalak vlBBBaBierséBével a cBlktárgyát képeal a miniszteri előírásban foglalt teljes
somlyól csendőrőrmeBter, akinek jelentettük a dolgot.
tananyag éa a román nyelvtan. Eleken kivűl as ujabb
Jelentettük minden reménye nélkül annak, hogy valaha
építési anyagok, építési módok éa vasbeton szerkezeÍB viszont láthatjuk aa Idestova 50 év óta őriaett csa- Azt a baráti kapcsolatot, mely eddig is meg- tek. Terveiéstanból a modern lakóházak és aa indusaládi .kincseket*. Amik háború, menekülések, forramezőgazdasági épületek különös tekintettel aa.
volt a DIANA sósborszesz fogyasztói trlálls
dalmak ellenére ls megmaradtak. Mindaddig, míglen
éa szerkezetek u] rendszerű, raclonállB kihaszés gyártói között; szorosabbra akarjuk anyagok
jött a devia, B eloroiá azokat. Jelentettük a lopást,
nálási lehetőségére. — Tandíj 2000 lej, mely havi
gyanúsítani aconban nem Igen tudtunk senkit. A csikfQzniI
400 lejes részletekbenfizethető. A hallgatók a Magyar
somlyói csendórőrmester nyomoaásl képességben ason- Az a meggyőződésünk, hogy a közönség a Iparos Tanuló Otthon lnternátusában, a rendes Baaban, ugy látszik, hivatása magaslatán áll, mert tét
legjobb reklamtervező, tehát pályázatot hir- bályok szerint ellátást nyerhetnek. Jelentkezhetni a
nap múlva vlasaakerültek BB esüst kanalak. Ho'ott
Tanfolyam vezetőjénél, Szlgyártó Gábor v. Igazgató
detünk a közönség réssére, r e k l á m - tanárnál
már tu'adott volt rajtuk a dádé. Csíkszeredában adta
Targu Mures, S'rada Cosbuc 12 (volt Borsos
ötletekre.
el. A véncigány aat vallotta: azért lopott, mert részeg
Tamás-ucca), ahol a közelebbi felvilágosítás is megvolt. Eszel szemben ast h'ssem: aiért lett réBzeg,
kapható.
m<rt lopott.
Felej Bertalan.
— • osikaaenttamáai milliós lopás a törvényszék előtt Újból monstre-pört tárgyal a helyi
— Saent Imre ünnepély a róm kath. fő
törvényszék. Második napja a tengeri kígyóvá dagadt
glmnáalnmban. Főglmnáz'umunk Szent Imre ünne
pélye ma, vasárasp d u. 6 órakor kezdődik a torna- a D I A N A sósborszesz. Aki osak egyszer cslkszenttamási milliós lopás Beg-zugos ügye foglala bíróságot. A hatalmas monstre-pörben hét
csarnokban. A magyar Ifjúság védőszentjének ünnepére
is megvette, egéez életén át használja ezt koztatja
vádlott: Albert Lajos, Albert Béla, Sándor Mihály,
AI érdeklődőket B az Intézet barátait tisztelettel megaz
életet,
erőt,
egészséget
Bdó
háziBzert.
Guzdrán Béla, özv. Szakáll Idtvánné, Márk AgoBton ÓB
hívja az igazgatóság.
Otthon, (partnál, utazásnál, kirándulásnál Balogh Ferenc vonultak fel. — A homályos lopáaügy
— Mária anyakirályné Baületéenepját folyó
nélkülözhetetlen. Qyermek és felnőtt, sze- tisztázására 105 tanút Idézett meg a törvénysaék. Aa
év október hó 29 én ünnepelték. Városunkban aa öszgény és gazdag, egészséges és beteg egy- egyesített perek vádlottjai mindannyian tagadják a
szas templomokban hálaadó IstentlBBtelet volt.
bűncselekményt. Nem tudnak semmit a lopásról. Aa
formán használja. Olyan fontos, akár a min- eddigi
— A a Oltáregylet november hó 12-én tartja
tanúvallomások meg igen élénken emlékeztetnek
dennapi kenyér.
ez évi első tea délutánját Csíkszeredában, aa Európa
az Ismeretes és szégyenteljes gyergyóalfalusl bombaBzálloda nagytermében, melyre BB égési város közön- (Részletes használati utasítás minden üveghes merénylet pőrére. — Itt ls röpködnek a vesategetés
ségét szeretettel meghívja B rendezőség.
cé'jából tanuknak Ígért 10 ÓB 100 ezrek. E őre láthamellékelve).
tólag 3—4 napon belül poitot tesz Csikmegye máso— Marosvásárhelyen n j hetilap lndaH meg
dik szégyenletes tünperére a törvényszék.
.Hétfő R'ggel* elmen, amelyet L w József a R'ggelt
Újság helyettes-BB'rkeaztőj? jegyez.
— Vasgárdistik Gyimeaen. A gylmesfelsó— Katalln-eatély Csiksomlyón A csiksomlyói
lokl csendőrség vasgárdista propaganda miatt letartózróm. kath. Nó°gylet november havában, műsorra', tomtatta Ardelaan Costica gyimesbükki kereskedőt. Az
bolával egybekötött Katalln-estélyt rendez. Háziasszo- beküldhető rajz, ver*, jelmondat, szöveg és exaltáltfi italembert hatalmas vasgárdista propagandaegyéb reklámötlet A rajzoknál nem a töké- anyaggal egyetemben az ügyészségnek adták át.
nyok lesznek Adorján Imréné éB Markos Híndorné
úrnők, kiknek Ismert agi itása ÓB munkálkodása már
letes kidolgozás, hanem as ötlet a fontos:
— Tilz. Fodor Aidráa gyergyóujfaluBl gazda
garancia, hogy estélyük fényesen fog ezúttal Is sikerülni.
a vers legfeljebb négy soros pattogó rimü, csűre és Istállója porig égett. A bevezetett csendór— A jegy nélkül való utazáa büntetése. A
könnyen megjegyezhető szöveg; a jelmon aégl vizsgálat gyujtogatást állapított meg. Fodor haraKovács Pétert gyújtogatás gyanújával letartóava°utlgazgatóság ujabb rendeletet adott kl, a jegy néldat legyen néhány szavas szöveg, mely a gosát
tatták éa az ügyészségre kisérték.
küli utazás tárgyában. Eszerint, aki jegv nélkül száll
DIANA sósborszesz utólérhetetlensé— Uj szárny paranoinokot kapott a megye.
f 'I a vonatra és önként jeientkeslk, a rendes jegv árán
gét, nélkülözhetetlenségét és számos jó Luca cdendőrórnagyot, a megye eddigi BzárnyparancBfnlül I. osztályban 120 lelt, II. osztályban 100 lel és
tulajdonságát hirdeti I Bgyéb reklámötletre nokát, Bzolgálati érdekből Koloasvárra helyezték át. A
III osztályban 80 Mt fiaet büntetéspénzt. H» pedig
nnm jelentkezik a potya-utaa és megcsípik, akkor 400
a legtágabb tér kínálkozik I Bzt legfeljebb csendóraiárny parancsnokságát Raduleacu kapitány
lel büotetéBt fizet, Ez a szabályzat minden állomáson
15—20 sorban kérjük leirni és beküldeni. vette át.
— Két évre Ítélt a hadbíróság egy oaikki lesz függeaatve éa december hó 1-én lép életbe.
Kérjük a papírnak osak egy oldalára irni. aaeredal
fiatalembert. A brassói hadbíróság novem— A dévai kereakedők oraaagoB mtgmoiber bó 2-án bosott ítéletet Sóralvl József helybeli keresdulaaa. D íva város kereskedő társadalma a mult héten
kedő BBgéd Ügyében. — Folyó év január hó 3-án a
eróieljas megmorduláat rendeseit BB adóbehajtás módoBukaresti n^vü ktvíházbai, a reggeli órákban veszekezatai miatt. A kereakedők felkeresték a kereskedelmi
dés, majd kóaóbb verekedés támadt egy tisztekből álló
l- amara elnökaegét, Hunyadvármegye prefektusát, védelmet ÓB BÜrgőa kormány Intervenciót kértek a tul- A pályázaton mindenki résztvehet, aki pálya- és egy helybelifitt a'emberekből álló társaság köaött.
A verekedés színhelye BB uccára tevődött, ahol pofok
mngas adók, valamint azoknak kíméletlen behajtása
munkájával együtt egy DIANA sósbor- csattantak el. — Ez a köaönségeB nccai botrány került
miatt. Küldöttséget Bzorveztek, amely a királynak, a
szesz használati u'aeitást küld és a pályá- a braasól hadbiróaág elé, amely Sófalvl József ellen
miniszteraloöluiek és a pénzügyminiszternek fogja elpaazon a elmen emelt vádat, hogy a megsértett kapitány
zati hirdetés szelvényét mellékeli.
naszolni a helyi közagek által elkövetett visszaéléseket.
Sófalvioak felettese volt a katonáskodása Idejön. —
— A dóval Kereskedelmi Tanács kívánságára közöljük
Emiatt három hónapi vizsgálati fogság után hely esték
a dévai kereikedők fectl megmozdulását. A K^resk.
caak
BBbbadlábra. A most megtartott főtárgyaláson a
1833 november 30.
T.nácinak az a kérése, bogy valamennyi város kereshadbíróság megdöbbentően súlyos ítéletet hoaott ebben
kedő társadalma hasonlóképpen mozduljon meg s Igy Eredményét a lapokban köaöljük:
aa uccai botrány ügyben. Sófalvy Józsefet két évi
az akció országos mozgalommá BBéleBedjék.
fegyházbüntetésre ítélte éa a katonai törvények saerlnt
D
I
J
A
K
:
— Vlaig&k üresedesben levő peroeptori
elrendelte aa azonnali letartóstatáaát.
L dij
5000 Lei
alláaok elfoglalására A brasBÓl 7-ik pénzügyi kerü— Szigorú télt jóaolnak. Pennsylvaniai kisII. „
3000
„
let igazgatósága, folyó évi november hó 15 én dé'elótt
gazdáknak — Amerika legelismertebb időjósainak —
9 órai kezdettel uj vlBBgákat tart az üres perceptori
III. „ aooo .
az a meggyőződése, hogy aa idei tél kivételesen sziállások pályázói réssére. A vizsgán réBzt vehetnek:
IV. .
1000
.
lesz éa több évtized fagyrekordját fogja megdönakiknek legalább érettségijük, felsőkereskedelmi vagy ezenkívül 2 0 vigaaadlj, óssaeeen 1 5 . 0 0 0 Lei gorú
teni
Főként arra hlvatkoznik, hogy a galambok téli
tanítóképző végzettségűk van — Fel kell mutatni as
tollazata szokatlanul sürü, a fák kérge nagyon vaBtag
értékben.
lakolal végzettség eredetíjét, katonai Igazolvány, erés őrlésnél a gabona aránytalanul sok korpát saolgálkölcsi, orvosi, állampolgáraági bizonyítványokat ÓB egy A pályaművek közül zaürl válogatja kl a nyerteseket. tatott
nyilatkozatot a vagyoni helyzetről. — A beiratkozással A zsűri döntése megfelebbeshetetlen I
Törvényaaékl hirek. PuBkás István gysrgyóegyidejűleg leteendő a vissgadlj elmen leflietett 100 A nyertes pályamüvek minden jogukkal együtt a ditról —
gazdát, mert Fülöp András gazdatársát BÜketre
nyugta. — A beiratkozási kérvények a C B l k s a e r e d a i
D I A N A tulajdonába mennek át. Egy résztvevő pofozta, a törvénysaék 8 havi fogházra Ítélte.
pénzügyigazgatóságboz nyújtandók be november 5 ig.
többféle tervvel 1B pályázhat, csak arra kérünk
— Táncos Andráané calkszentklrályl asszony BUTekintettel arra, hogy a pénzügylgazgatÓBág legutolsó
mindenkit, hogy minden tervét külön papírlapon lyoB testíBértésért kapott 6 hónapot. — A temperamenhttárnipon közli ezen hirdetményt, tekintettel, hogy
a vizsgák napja november 15, igy valószínű, hogy a
küldje be ai alábbi címre, persse egy borítékban: tumos fehérnép Mátyás Antal erdőőr feleségét verte meg.
— Suclu Aron banditát, aki 1929-ben hónapokon
jelentkezéseket még november 6. és 7én la elfogadják.
át tartotta rettegésben Csík- ÓB Udvarhelymegyék lakóa— Nemetoraaág otthagyta Hágát ia. óriáai
ságát, a napokban vonta calki .ténykedéseiért" felelősszenzáció erejével hatott aa a hlr, hogy a Népszövet- Várjuk a pályamunkákat I
ségre a törvénysaék. — Hat évi fegyháara és 10 évi
ségből való kilépés ÓB a leBaerelésl konferencia elhahlvatalveBstéBre ítélte. AB ítélet jogerős.
gyása után most Németoreaág bejelentette a hágai
Itt UTtfUtó *• lMklliMlt I
— Aatal Domokos 22 évea cslkcsicsól legényt,
döntőbíróság előtt folyó perelnek vlBSzatonását Is.
mert a végrehajtót aa adóban lefoglalt tárgyak elárPályáaati szelvény.
— Válásától jogot kaptak a törők nők. Aa "
veresésében vasvillával akadályoata meg, 3 havi fogankarai nemzetgyűlés meggiavazta azt a törvényjayaa- Alulírott mellékelt
darab pályamunkával háa éB 2 ezer lel pénBblrságra Ítélte a törvénysaék.
latot, mely saerlnt a törvényhatósági testületekbe a nők
résatvezaek a DIANA sÓBborBBeBB-pályáKOBB Boldiaaár cslkrákoBl legény verekedésért
is felvehetők. Ujtörökoraság tli évea fennállása alkalaaton. — A hirdetett feltételeket köteleiöleg elis- kapott 1 havi fogháabüntetést
mából befejeste a nők egyenjogosltás munkáját
— Laczkó János remetel gaada egyik komája
merem.
— A holtányllvánitáel törvény értelmében,
nevét váltóra hamisította és aat aa egyik bankban elamelyet 1923-ban bocsátottak kl, aa aa Időpont, amed- Mellékelendő:
helyeate: 6 hónapra éa 1000 lel pénablrságra Ítélték.
dig a háborúban eltűnt katonákat a hoasátartozók a 1. Egy DIANA sősborssesa használati utaaltáa.
— Satojka Jóssef és Rostás Anna cigányokat,
holtányllvánltáal eljáráa megindítása végett be kell jemert ai egyik CBlktusnádt gazdához betörtek, 6—6
lentsék, folyó év december hó 12 én lejár. Erre aaaal 2. A pályamunkák.
hónapi fogházra Ítélte a törvénysaék. — A cigányokat
fl<yelmeztetjük az érdekelteket, hogy a jelzett időponnyomban le ls tartóztatták.
tig a bejelentéat megtenni el ne mulaaasák.
— Lopáaok. Ismeretlen tettesek behatoltak Bocs— Őzsieveaatek a Juhok miatt. Acuta De(oivaahatéaiwréi).
kor Domokos gyimesbükki mésaáros üzletébe a onnan
meter bacaumegyel gazda három társával Békáa koa1000 lel értékű élelmicikket és 200 lel kásspánst vit•ég hitárában legeléaaő jubal utánment A Juhoiitáa
tek el.
során öraaeveasett három békáal gazdával, akiket
— Mandula Hermán gyergyóflzárhegyl fakereakedA
Pontos clm.
fejszével le ia ütött A megsebesített Jonascu György.
távollétében lakását ugyancsak Ismeretlen betörők látoCojocaru Illés és Jonascu Mihály gazdákat kórházba
gatták meg és 7000 isi késipéasát elvitték.
v v m n w i
BzáUliották.Acatat a cdkaseredai Igyéssságsek adták át.
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jó ©tletéxt
X-ei
a DIANA sósborszesz
közönség pályázatán

A DIANA pályázat
tárgya:

A DIANA pályázat
formája:

A DIANA pályázat
feltétele:

A pályázat határideje:

DIANA TIMIŞOARA.

i-U «Itftt.
— Általános meglepetést, varatlan örömet
keltett a DIANA eóaboraaeaa palyáaata. Ismét
köaöljiik. Nigy pénzdíjak.
— Senkinek aa adójaból nem lehet többé
titkot oainálnl A pénzügyminiszter elrendelte, hogy
as adóhivatalok bármely adósé polgár kérésére kötelesek megmutatni bárkinek aa adójára vonatkozó adatokat. A felvilágosításért kérvényt kell benyújtani aa
Illető adóköraethea, amelyben a kérelmezőnek meg kell
jelölnie, bogy melyik polgártárséról óhajt kimutatást
kapni. Ha a kérvényezőnek nincs adóhátraléka, a felvilágosítást azonnal megkapja. A rendeletnek célja aa,
hogy az egyenlőtlen elbánásoknak ezzel la eleje vétessék.
— Önbetöréssel próbálta elhárítani a gyanút Hirt adtunk, hogy a Jánosi Testvérek gyergyóujUlusi szatócsüzletébe Ismeretlen tettesek behatoltak
és 15 ezer lel értékU ékszert elloptak. — Ugyanekkor
Stlyom Ágoston gazdához Is betörtek, ahonnan készpénz és ruhaneműnkben 7600 lel értéket vittek el. —
A csendőrszárnyboz érkezett hivatalos jelentés szerint
a betörést Bolyom Ágoston gazda rendezte éB saját
htaát azért fosztotta kl, hogy a gyanút önmagáról el
terelje. — AJ ötletes bűnöző ellen eljárást loditot'ak.

CSIKI

Állami osztilysorsjáték.

MODELL KALAPOK $

IV. Játék elsó osztályának busása
1033 évi n o v e m b e r hó 9. és 10.
A III. sorsjáték tartama alatta ny-remények
tömege lBmét az általam eladott sorsjegyekre
jutott.
Csikmegjében

az V. osztálynál

Lei 1 790.000 nyeremény jut

összesen

kiűzetésre.

Az Osztályaorejáték Igazgatósága a IV. játékra,
uj, a játékosokra sokkal kedvezőbb ÓB nagyobb
esélyekkel biró tervezetet készített.
1. Az I. osztálynál a ldnyeremény I millió leBZ
(volt 700 000) ;
2. A II. osztálynál a főnyeremény I millió lesz
(volt 800 000);
3. A III osztálynál a főnyeremény 1 millió less
(volt 900.003);
4 A IV osztálynál a főnyeremény 1 millió lesz
(volt 1 millió);
5. Az V. osztá'ynál a felemelt nyeremények?n kívül
az utolBÓ öt kihúzott sorsjegyre, meg kUlön egyenkint
1 millió jutalom esik, továbbá több háromszáz-uur,
kétszázezer és százötverez-es stb. nyeremény lesz, mint
eddig volt, ugy hogy több m'llióval szaporodnak a nyeremények.
Minthogy sorsjegyeimet mindenkor szívesen vásárolják és különösen a nálam elért lényes nyorem^ny
eredmények foly'án nagymérvű a kpres'ot, tisztelettol
kérem a nagyérdemű közönség' t, hogy slesson mindenki
sorsjegyéi minél előbb megvenni.
Sorsjegy nélkül ninoien nyeremény I

»áa
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L A P O K

tia naponként oj formák oloaó
arbau, rxieerte'ücljQ.tlietdlr
VKNCZEL T A N Á R N É N Á L
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Ugyanott kéaaülnek mindennemű nöi kalapok elaörendü
I
anyag hoaaaadáaávai. Kala^ek
Italakltáaa a legrövidebb ldó alatt.
Calkaaereda, I. C. Bratlann (Olmnáalum)-nooa lia. ss., a Sörbáa köaelébea.
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Egy drb német nemesitett fajkan eladó.
Oim a kiadóhivatalban.
Tenyészigazolvánnyal ellátott, l'/i éves
s z é p f e h é r b i k a e l a d ó , Kánya
Sándornál, Osikmlndszent.

— ÎNŞTIINŢAREA DIRECŢIUNE! VÂNĂTORILOR
Pa baza Intervenţiei Soalet&ţ'l s-a perm's v&r&'.oarea iepurilor
dela 31 Ootomvrle 1933 p&nft la 15 Ianuarie 1934.
Oprlllf te.
1. Teritorial oe »e »11» tn dreapta Oltóiul dela „Barlangpatak", din hotarul M&d&'aţ p&nl la pür&ul „Vagyos", din
botarui oomunel S&nor&'eol.
A c-ii megyei n. é. közönség szíves tudo2. întregul teritoriul pftduroa al comunelor ţl oompo'6Bo'a'elor Şolmenl ql P&ulenl.
ru cára hozom, hogy SepBUzertgyörgjrn a
3. Teritoriul din dreapta Oltului dintre "liftul .Aszódpataka" din hotarul l.'ctSţul-, p&n& la Tujnad Bál. (Se Înţelege
teritoriile oarl se ţine de sooletatea.
Sorsjegy árs.
egész fél nepyed nyolcad
4 Teritoriul oare este onprlns Intre QOSI aia j* detei nll
S&nm&rtin, drumul epre Sângheorglu, do a'ol la fnseaui Bancu
oaztalyonkint •
|OOOT 500" 250
Í25
prln U&nmftrtln tnapol pe şoseaua jud. p&că la drumul de
(a pémüyylgazgatóaággal siembrn)
Ne tévessze el a cimet és ne tiIjön fel
nnde am pornit.
szolid polgári érak mell9tt, Ízletes ételekkel
különböző t j tnlalo'.nak. han' m habo5 Teritoriul „Vagysomlyó" hoUrtt prln dmtnnl numlt
és kUklillőmenti f.-jkorokkal áll a mélyen
zás nélkül váBáro'j* meg sorsjegyét
„Borioka* p&nâ la şoseaua Jud Lelloerl, şoseaua Lel!oenl
P&H& la drumul Fltód peste oatunul F.tód páoft
la oapul satualanti Irodában:
tisztelt lözösBég rendelteiéBére.
lul de aloi valea oare trece prln n Poklot-ülő J , de alo* pe drumul tn dosulr Iul „Nagysoinlyó" tn jos l&ng& „Nagysoinlyó"
pAnfl li lzvo ul de borvíz din Şimuieu, de aloi l'nla dr<ap*ă
OsitftlysorBjátek Csiki Intezódége
lflngá blserloa pe dromul „Bnrloka-.
SMILOVITS MÁRTON, M E R C U R E 4 CIUC.
6. Teritoriile ale comunelor |l oomposesoratelor
oarl
14
4—
cad dincolo de d^spftrţltoa-e apel „Nyerges afarlt de Iaoobe 1
ş'. Imper.
7. Vân&toarca Iepurilor din p&nlft este absolut luterzIsS
B. Vânătoarea cu călnl ş ou goan& pe t rlto-ll'e oprli& No. 18—1933. port.
pe alte soluri de v&nat se tnte zlae
& la ir> Noemvrle.
PUBLICAŢIUNE DE LICITAŢIE.
9. De an v&nfttor se poite Împuşca pe s&ptftm&nă numai
Osikszeredában, Stefan cel-Mare ucca
2 iepuri.
Subsemnatul portărel aduc la cunoştinţă, că in
22 szám alatt, emeleten, 2 szoba,
S-j fac atenţi Dnll Y&iátorl, o. numai a'el pot vftns, cari I baza dcciziunci Nr. 12247—1932 a Jud. mixtă Braşov
sunt In onrent ou taxelule.
Adm. al Soo. Vft'i&toare.
1 • onyha kiadó
şi în baza dcciziunci Nr. G. 621 —1933 a Judecătoriei
— & Vadásztársaság Igazgatóságának közbenjárása
Mixlă Glicorghcni în favorul reclamantei Bourne cl Co.
folytán a minisztérium feloldotta a nyulvadászat:a vonatkozó
tilalmat és megengedte a r yolvaoászatot a Csíkszereda1 vadász* Braşov repr. prin Dr. luliu Szántó advocat, — pentru
tárBaság területein 1933 október 31-tól 19'4. január 15-lg. i incassarea creanţei de 2458 Lei şi acccs. sc fixează
*
W
Az Igazgatóság megtiltja a nyúlvadászatot az alábbi termen de licitaţie pc ziua
területeken :
6 Noemvrle 1933 ora 10 a. m.,
• legegyaaerübbtól a
1. Az Olt jobb partján a Madarasl Barlangpataktól a I
1
szenik'rályl Njgyospataklg.
legfinomabb kivitelig
la fa|a locului, în comuna Glicorghcni, la locuinţa
2. A Csomoitán és Pálfalva községek és blrtokosságok urmăriţilor Strada Fureşte Nr. 6, unde sc vor vinde
4 aeiyea l«»ftllit«tt inkktl
Összes e r d 6 s területein.
!
prin licila(iune publică judiciară: 1 maşină dc cusut
be s •er ei hetö k:
3 Az Olt jobb oldalan a osatószegl Aszód-p«taktól
•Singer»
No.
2918730,
1
canapea,
1
dulap
pt.
haine,
TuBnáS fürdőig. (Természetesen csak a társaság területeire
I
Naţy
Q.
Jaszef
aaztalosiál, Zsögöd.
vonatkozik.)
1 ereden) cu sticlă, 1 vacă roşie in valoare dc 5500 I.ei.
4. Azon terület, amelynek hatâ'ftl a ^zentmártoul ország- In caz dc nevoie şi sub prc|ul dc estimare.
X
Megfelelő
biztosíték
mellett
rászletflietésrs Is.
útról, Cslkszon'györgyre ve^otó ut, onnan Hzcntgyörgyön át
Prctenziunca cârc c de incassal face 2458 Lei ^
BánkfaWára. a Bánkf.lvl megyei nt Szentmártonig és vissza
HB—
capital, dobânzile cu 12°/, socotite din ziua de
a szentmártonl uton a kiindulópontig.
5. A N.gysomlyó, a következő határok kOzt: A Borioka 3 Aprilie 1932.
utja a szentlélek! o:szágu>lg, Innen a Fitódba vezeti utig,
întrucât mobilele cari ajung la licitaţie ar fi fost
ezen át Fítódon a filu végéig, a falu végétól a Poklos-Uldro scclieslralc şi dc alfii şi accşlia şi-ar fi câştigai dreptul
vezeti völgyön át a Somlyó háta mögött levezető eid°l u'on
át vég'g a Somlyó oldalán a borvlzlg, Innen a klastrom mel- dc acoperire, licilajic prezentă este ordonată şi in fa(20 kötet), uj állapotban o l c s ó n e l a d ó .
vorul accstora, în sensul art. 120 legii LX. din 1881.
lett a Borioka útjára.
Bővebbet lapu;k kiadóhivatalában.
i6. Kászonjakabfalva és Impéreu kívül az összes vízGlicorghcni, la 3 Octomvrie 1933.
választón (Nyerges) tul levA területek.
N. POERMAN,
A
7 A lesből való nyullövés tiltva v»n.
Bulevardul Rjgrlo Firdma.nl
portărel.
8 Más vadra való vadászat kutyákkal a tiltott terüleuccábsn egy 4 szoba és 1 konjhi' o.
teken november 15-lg tilos.
áüó lakas november hó 1 tői kiadó. Tüd.tozódLi
9. Minden vadási hetenként osak 2 nyulat lóhet.
lehet a ti«dóh vata!bao
9Figyelmeztetnek a vadász urak, hogy oaak azok mehetnek v.dásznl, akik tagdíjaikkal rendben vannak.
Szentimre közpég 1 drb kiselejteAz Igazgatóság.
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Központi szálloda és étterem
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A Révai Nagy Lexikon teljes sorozata
Kiadó lakás

Hirdetmény.

zett tenyészbikát. 1933 evi november
bó 6-án, délelőtt '/,11 órakor, nyilvános
A marosvásárhelyi kereskedelmi és árverésen
elad.
iparkamara közleményei.
A Vámvezérlgaz^atőság folyó év október hí 21 én
kelt 29581. ss. köriratából kitűoóleg, az egé: zB^gUgyl Egy drb 7 hónapos tenyészigazolványnyal ellátott .yorksirei" kan eladó,
mlnNztér um közlése szerint az Aeihylklor nem teli Inthető rpeclálls gyógyszertári készítménynek és Igy anGecző Istvánnál, Csiktaploczán. i_?

nak behozatala nincs sp clalls (behozatali) enged -lyhez kölve.
A kereskedelemügyi minisztérium mellntt mllködő
.Iistiu'ul National de expor ", Bucureşti, I. C-»lua
Victoriei No. 100, közlése szerint a román • x lortorök
éa a csehsz'ovák importörök közötti kapcsolatok megkönnyítése végett Brno-ban egy hivatal létesült az
alábbi cim alatt: .Kompeasa, Bdruzenl Dovozcu a
Vyvoicu pro Uezlnarodnl Stnenne O chody" Broo,
(C.-hoslovrcla) O'jckondi a Z'vnostenská Ktmera Moaartova 1.
Nevezett hivatal az alábbi termékekre kér Romániából ajánlatokat: Lsncse, borsó, bab, mák, tatárka,
lucarna mag, hagyma, fokhagyma, mustár, széna, ssalma, gyapjú, — miért is felkéretnek as érdekeltek,
akiknok van ilyen tisstltott, 1 letve rostált termákllk.
forduljanak közvetlenül aa Institutul National de Ex
port-boa.
A C. F. R. veaérlgaagatóaága 112.063 R A/1933
ss. rendeletével eagedélyeate. bogy a felsdott tttaifassállltmányok október hó 16 tői, november hó 15 lg
továbbra la a apeclália 308 aaeaontarlf* alapján számoltaasaaak el, tekintet nélkül arra, hogy közhatógágnak,
vagy magáaaaemélynek történik a aaállltás.

HEGEDÜÓRÁKAT
oonserv atoriami módszer
szerint, j u t á n y o s á n ad:

SPRENOZ

OIZI,

Osikszereda

Str. Cap. Vnlovlol (Harglta-uooa) ZS.

V

I
PíJIdnivelők nagy kép?s napjára
Máriapócsi nagy képes naptár
Kereszlényélet nagy kópés naptára
Pázmány képes naptár
Mesemondó nap'ár

Beszerezhetők Vákár könyvkereskedésében, Csíkszeredában.

•

I

•

I
VáUt a.

