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6. Jéaue szenvedése. X. • XI. állomás. 
Felértek a kálváriára. Jézus megérkezett 

a kereszttel. Célja közeledik. A csőcselék uj 
jong, mert mindjárt megütik a pásztort, ugy 
gondolják, akkor szétszéled a nyáj. Azonban 
az Isten fiának  még egy óriási megszégyeníté-
sen át kell esnie. Életének legfájdalmasabb 
jelenete ez. Semmit sem hagynak neki, még a 
silány ruháját is sajnálják tőle. Verzö tagjairól 
durván leszaggatják s sorsot vetnek rája, hogy 
kié legyen. Hzzel lelki szenvedésének tetőfo-
kát érte el. Bnaél több már nem érheti. Aki 
mindig a szemérmet, tisztaságot hirdette, aki-
ben Pilátus is semmi hibát nem talált. Annak 
kell pőrén ott állania a pellengéren, kitéve a 
piszkos népség trágár Ízléstelen élcelődéseinek. 
Hogy a lelki szenvedáshez a testi U hozzájá 
ruljon, hogy igy a kinok poharát egészen ki-
üresítse, a vad poroszlók megragadják s se 
szó, se beszéd, keresztfájára  fektetik  s durva 
szegekkel kezén és lábán kegyetlenül ráBzegzik. 
Élő húsba hegyes szeg verődik. Szegény Krisz-
tus! Mekkora fájdalmat  kellett kiállanod. 

Az embert is érheti hasonló nyomoi uság. 
Amikor durva rágalmazással elveszik a jó hír-
nevét, becsületét, tönkreteszik egyéni reputá-
cióját: ekkor pőrére vetkőztetik, megfosszák 
legelemibb jogaitól. Amikor pedig gátolják 
kenyérkeresetében, lehetetlenné teszik existen 
oiáját, elveszik hitelót, erkölcsi életét, akkor 
feszítik  durván az élete keresztfájára.  Ilyenkor 
jusson eszünkbe az áldott Jézus, ő is igy szen-
vedett. De sokszor az ember saját magát mez-
teleníti le. A mai dekoltált ruházat, közös 
Btrand, pikáns szalon-viccek, erotikus táacok, 
pornográf  irodalom, destructiv színdarab B érzé-
kies film  pártolásával mi magunkról vetjük le 
a tisztesség öltönyét, a szemérmetesség ruhá-
ját, a szégyenpír eltűnik orcánkról, mert vagy 
nincs már, vagy pedig a kozmetika dolgozik. 
Amikor pedig az erkölcsi züllésre adjuk a fe-
jünket, jön a delérium tremens, a tabes, a vér-
baj Ez már laBSU, vagy gyors elsorvadás. Élő-
halottá válik az ember, kereszlrefesziti  őnma-
gá', elevenen eltemeti egészségét. Itt már nem 
áll: Aki mer, az nyer, hanem aki mer, az veszt... 
mindent. 

A közlekedési miniszter válasza 
Dr. Gyárfás  Elemérnek a postatakarék-
pénztár! betetek ügyében előterjesztett 

interpellációjára. 
Franafovtci  közlekedési miniszter 1034 március 

hó 3-án 11095—1934 szám alatt a következő Írásbeli 
válaBzt adta Qyárfis  Elemérnek a szenátus február  hó 
22-lkl ülésén előterjesztett Interpellációjára: 

„A román államnak Ausztriával és Magyarország-
gal kötött szerződései értelmében, a román állam köte-
lezettséget vállalt arra, hogy visszafizesse  a postaigaz-
gatóság utján a román állampolgár betevőknek azokat 
az összegeket, melyeket ezek betétbe helyeztek a bécBi 
és budapesti postatakarékpénztáraknál abban az időben, 
midőn még ezen államok nralma alatt állottak. 

A fizetési  kötelezettség Romániára nézve akkor 
áll be, amikor az Illető poatatakarékpénatárak téritik a 
román poatalgazgatóságeak azokat BZ összegeket, melye-
ket ma már román állampolgárokká vált betevőiktől 
beBaedtek. 

A román állampolgár betevők követeléseinek a 
budapaatl postatakarékpénztárra! Baemben való likvi-
dálása jelenleg a következő helyzetet mutatja: 

A budapesti postatakarékpénztár  mindezidáig 
nem téritett  a román postaigazgatóságnak  semmi• 
féle  összeget sem e betétek  terhére,  ugy, bogy a 
maga rétiaéről a román poataigaagatóaáig sem teljesít-
hetett eddig semmiféle  flzetéat  erre a számlára. 

B pénztárral szemben fennálló  betétek összegét 
a román postaigazgatóság már 1930 ban megállapította 
a betevők által benyújtott könyvecskék alapján is ea 

130 651.236 osztrák-magyar koronát tesz ki. Ezt az 
összeget Bz inban a román postaigazgatóság csak akkor 
tekintheti véglegesnek, ha a budapesti postatakarék-
pénztár igazolta az egyes tételek és kamatszámítások 
helyességét, mely munkálatok kezdetüket vették már 
1930 évi november havában, mikor a kérdéses egyez-
mény éleibe lépett és folyBmatbau  vannak ma la. 

Ez év január havában a poitavezérigazg&lóság 
kézhez vette a bemutatott követelések legnBgyohb ré 
szere vonatkozólag az igazolást, meg hátra van azon-
ban, hogy a követelések fdcnmarandó,  kisebb réBzére 
vonatkozó kimutatások is igazoltassanak. 

Mihelyt kézhez fogjuk  venni ezen utolsó kimu a-
tá ok igazolását ls, akkor foghatunk  hozzá a tcnylegeB 
likvidáláshoz, vagyis akkor  válik  esedékessé,  hogy 
a budapesti  postatakarékpénztár  a román állam 
rendelkezésére  bccsássa azokat  az összegeket, 
melyek  az igazolt  és elismert  követelések  ellenér-
téket  képezik. 

A postaigazgatóság ismételten megtette a lépé-
seket a magyar postatakarékpénztárnál eB kérte, hogy 
sürgősen intézzek el a még hátralékos követelések 
igazolását éa elismerését, hogy a román postaigszgató 
s»g kiküldhesse megbízottait Budapestre az összegek 
felvétele  cáljából. 

A budapesti postatakarékpénztár igazolta a mun-
kálatok sürgős befejezése  érdekében tett lépéBeinket, 
de ezzel szemben arra hivatkozott, bogy az Igazolási 
munkálatokat nem fejezheti  be mindaddig, amig nem 
történt meg a csehszlovák- éa jogOBzláv alattvalók 
követeléseinek Igazolása is, amint ezt a kérdéses nem-
zetközi egyezmény előírja. 

E válasz birtokában, a román postaigazgatóság 
ÍBBmételten a magyar postatakarékpénztárhoz fordult 
azzal a kéréssel, hogy legkésőbb 1934 év második 
felében  fejezze  be a muikálatokat és bocsásaa az érté-
keket a román állam rendelkezésére, hogy ez is ke-
resztül vihesse a betevők követeléseinek kiegyenlítését. 

A postiigaagatÓBág mé" eddig nem kapott Bemmi-
fale  közlést Bem Budapestről  arra vonatkozólag, 
hogy milyen időpontban  történhetik  meg a kérdé-
ses értékek  rendelkezésre  bocsátása. 

* 
* • 

A köz'.ekedéBi miniszter fennti  válaszát az inter-
pelláló szenátor természetesen kénytelen volt tudomá-
sul venni, sót a válaBz pontos adataiért köszönet íb 
illeti Franasovlci közlekedési minisztert, kl a fenntiek 
szerint maga részérő! mindent meg tett, hogy mintegy 
60 ezer kis ember jogos követelese máefélévtized  után 
végre kiegyenlítést nyerjen. 

Kívánatos  volna, hogy a budapesti  postataka-
rókpénztár  vezetősége  is minden  lehetőt  megtegyen 
a likvidálás  mielőbbi  keresztülvitele  érdekében. 

Tekintettel a rendkívül nagy érdeklődésre 
1984 aiselma ké 20=1» 
keddea â. m. § ésakes 

Osikszeredán, a Vigadó nagytermében 
m e g i s m é t l i k a 

Dr. HIRSOH HUGÓNÉ 
rendezésében olyan óriási sikert aratott 

PR0N1ETHEUS-T. 
Jegyek elölogyeahetők a Vákar féle  üzletben 

Az iskoláért és templomért. 
A csíkszeredai róm. kat. egyházközség közgyüléae alkalmából. 

Nemsokára egy éve lesz, bogy a csíkszeredai róm. 
kat. elemi iskolának a közoktatásügyi miniszter megadta a 
végleges nyilvánossági jogot és működési engedélyt. Azelőtt 
is, a azóta ia, a hivatalos látogatásoktól is elismert dicsé-
retea buzgalommal és ezép eredménnyel működik. 

E jognak éa működésnek elismerése a sok életképte-
lenség közepette bizonyos életlehetőséget jelent; jelenti, 
hogy mi magunk gondoskodhatunk gyermekeink neveléséről, 
gyermekeink lelkének irányításáról, egyszóval mi magunk 
közvetlenül működhetünk közre a zaenge magyar jövőnek 
szivünk azerinti kialakitásán, bogy az országnak is s a mi 
társadalmunknak is értékes, derék polgárai legyenek. Mikor 
hitvalláson liatholikus iskolába adhatjuk gyermekeinket, ez 
annyit jelent, mintba egy máaik édeBanya kezébe tennők le 
gyermekeink Boraát. Ea ha valakinek nem közömbös e má-
Bodik anya a a hozzásiető gyermek sorsa, akkor ez a lehető-
ség nemcsak jogot jelent ránk nézve, hanem el nem hárít-
ható, nagy parancsoló erővel biró fonloa  kötelességet: azt, 
hogy az áldozatkészség teljességével, az önzetlenségnek a 
nehéz idők megkövetelte hősies bőkezűségével kell oda-

sietnünk ez édesanya támogatására, aki ölében tartja töldi 
szempontból reánk nézve mégis csak a legnagyobb értéket 

Történelmi időket élünk; Ue hogy a viharos időkben 
emberhez méltóan megállhassunk, hogy derűsebb szemmel 
felteié  és előre tudjunk nézni: annak egyik mély alapja 
iskoláink és templomaink léte. A nagy katasztrófa  után, 
amely a háború befejeztekor  ráuk zuhant, éltékeink közül 
két intézmény maradt lenn, ahol még világit a mi életünk 
pislogó mécse. az iskola és a templom. Ez a terület az, 
ahol még némi autonómiával rendelkezünk. Ha ami hibánk 
következtében eluémul iskoláinkban a magyar hang, ha 
utoljára koudul meg templomaink tornyában a harangszó 
akkor a székely bércek és völgyek ezeréves népére lassan 
ráborul a temető síri csendje. 

Ha ez a gondolat, ez a megfontolás  teljes világosság-
gal áll elöltünk, akkor uein lesz nehéz bármilyen áldozatot 
meghoznunk a templomért és iskoláért, annál kevésbé, ha 
ez az áldozat nem is olyan nagy. Kgyszerii számítást tehe-
tünk I ha mindeuki lelkiismeretesen és őszintén megállapí-
tott bruttó jövedelmének csak 2 százalékát lizetné be, de 
pontosan, e célra, nem lenne soha deficit,  de lenne virágzó 
iskolánk és templomunk. Akinek pl. ü ezei lej havi jöve-
delme van, annak évi kepéje 121 >(J lej lenne. Most ezeknek 
kepéje ö(J<>—HUO lej körül mozog s mégis bőven 
van panasz emiatt is. Meg kell említenünk ennek kapcsán, 
a zeruesti egyházközség példáját. Ott ííUU hivő van. kikből 
110 az adólizető. A költségvetés évi 140000 lej. Pontosan 
befizetik,  pedig a fizetők  nagyrésze egyszerű gyári munká-
sok, akik havi 40 lejt lizetnek a akinek gyermeke iskolába 
jár, az a 40 lejen felü|  még havi HO lejt. Ilyennek tehát 
az évi kepéje 1200 lej. 

Alig van háztartás, amelynek költségvetésében az 
egyházi és iskolai adó nem a legkisebb tételként szerepelne. 
Ha őszinték akarunk lenni, akkor be kell ezt vallanunk. 
Tegyük ezt a fontos  kötelezettséget az élre, ezt intézzük 
el legelőbb. Tegyük meg ezt éppen mi, városi polgárság, 
hogy példát adjuuk ezáltal a falunak,  hol valóban meg-
döbbentő közömbösség uralkodik — egyes dicséretes pél-
dáktól eltekintve — pedig bevonuló, esküvő, tor stb. alkal-
mából mégis csak akad mindig pénz. Tegyük meg ezt 
— városuu és falun  egyaránt — éppen e kritikus időkben, 
melyek nagy erőfeszítéseket  követelnek, de a melyek éppen 
próbái egyházunk és fajunk  iránti hűségünknek. Tegyük 
meg addig, amig nem késő; nehogy eljöjjön az idő, hogy 
szívesen megtennők, de nem lesz kinek és minek. 

Az áldozathozatalban apellálunk első sorban tehetősebb 
magyar testvéreink áldozatkészségére. Soha nem volt jobb 
és magasztosabb alkalom, hogy egy csekély részét a vagyon-
nak, a kincsnek, a melyeket a Gondviselés és szorgalmunk 
a kezünkbe adott, amelyeket azonban a moly meg tog 
emészteni, átváltoztassák — beszélhetünk kat. hitünk gon-
dolataival és szárnyalásával — olyan értékekké, amelyeket 
a moly soha nem fog  megeméazteni. Xe álljon senkire 
közülök a vád, hogy csak vagyonban erősek, de lélekben 
gyengék. Legyenek erősek ne csak vagyonban, hanem fen-
külten gondolkodó lélekben is. Csengjen miudig fülükbe  és 
szivükbe a legnagyobb magyarnak Széchenyinek szava 
Csak a gyeuge szereti önmagát, az erős egész nemzeteket 
hordoz szivében. 

De apellálunk mindenki legmeaszebb menő jóindula-
tára és tettekben megnyilatkozó, áldozatos összefogására. 
Hulljon le már egyszer a hályog a szeműnkről s a közöm-
bösség kérge a lelkűnkről — és tekintsük végié iskoláin-
kat, egyházunkat, mint édes gyermekünket. Ha gyermekünk 
enni-inni kér, nem fogunk  neki lámentálással, panaszok, 
létező és nem létező bajok hosszú felsorolásával  válaszolni, 
hanem akkor is, ha magunknak semmi sem jutna — adunk 
ueki. Meg vagyunk győződve, hogy a magyar élniakaráB 
és áldozatkészség városunkban is meg fogja  tenni — most 
is és a jövőben is — a kötelességét. A. V. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
A szinajai merénylet  főtárgyalása  március hó 

19-én kezdődik a bukaresti hadbíróság előtt. A Duca 
miniszterelnök ellen elkövetett merényletnek ÖBBaeBen 
52 vádlottja van. A tárgyalás előtt moBt letartóztatták 
Zalea Codreanut a szélsőséges bujkáló vezért. 

Meghosszabbították  a parlament  üléaszakát'a 
igy a parlament március hó 15 ike helyett április hó 
5-én fejezi  be aa ülésszakot. 

A parlamentben  Seisanu képviselő interpellációt 
intézett a miniszterelnökhöz, Magyarország fegyverke-
zése ügyében. Megszavazták a bélyegtörvény módoslr 
sását, amely számos bélyegilleték csökkentését Írja 
elő. Igy a kérvények bélyegilletékét 8 lejre csökken-
tette. — Laar Farenc a kisebbségi egyházak lelkészei-
aek nehéz helyzetét tárta fel.  — Szabó Béni a for-
ţalmi és luxusadó elviselhetetlen terhelről beszélt. 

Meghalt  Sixtus  pármai herceg Zita volt magyar 
Királyné testvér bátyja Párlsban, márciua hó 15 én. A 
herceg 1917-ben köavetitette Párlsban Károly magyar 
király külön béke ajánlatát, ami nem sikerült. 
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A marosvásárhelyi  ipar- 6B keresk.  kamara 
megmarad  azt a kormány nem szünteti meg. A RBÓ-
kelyföldi  Iparkamara megmaradását Biró Jóasef  főtit-
kár munkásságának köszönheti, amelyet a kormány la 
legteljesebb mértékben elismer és megbecsül. 

Lupa belépett  a nemaeti parasztpártba.  A kép-
viselőház mait hétfői  ülésén Lupu bejelentette, bogy 
pártja kimondta a nemaeti paraszlp&rtba való beolvadást. 

Szent a béke a nemzeti parasztpártban,  amely-
nek legutóbbi gyttléBén Vaida és Manlu kibékültek. A 
békót Mihuljche ütötte nyélbe. 

.4 római tárgyalások.  Rómában március 15 ike 
óta fontos  tanácskozásokat folytat  Mussolini, Gömbös 
és Djifusa  miniszterelnök. O.aszorazág—Magyarország 
és Ausztria a középeurópai helyzetre vonatkozóan tár-
gyalnak. A tárgyalásokról még hivatalos jelentést nem 
adtak ki. A megegyezést március hó 17 én délután 4 
órakor Írják alá. 

Az angol—francia  gazdasági  tárgyalások  meg-
szakadtak  miután a két ország több fontos  kérdésben 
nem tudott megegyezni. 

Turista propaganda előadás Csíkszeredán. 
Az Erdélyi Kárpát Egyesület turista propaganda 

előadasa Csíkszeredán folyó  hó 12-én este 8 órakor a 
közbirtokosság székházában zajlott le, sajnos ezúttal 
nsm nagy érdeklődés mellett. 

Az előadás műsora szerint Vámsser Géza gim-
náziumi tanár, a B. T. E. Calki Csoportja neveben 
üdvözölte a kolozsvári vendégeket, amelynek elhang-
sása után Dr. Roska Márton egyetemi tanár lett volna 
soron, aki Caik őskoráról tartott volna értekezest: 
sajnos, előre nem látott okokból nem jelenhetett meg 
s igy nélkülöznünk kellett ezt B minket igen közelről 
érintő, bizonyára nagyon érdekfeszítő  e.őhdáBt. 

Helyette a gyilkostónál felvett  mozgóképekkel 
szerették volna kárpótolni a közönséget de ez 1B meg-
hiúsult a vetítő gép alkalmatlansága miatt. 

Dr. Tu'ogdy János lépett tehát az emelvényre és 
a turistaságról cimen tartott mintegy háromnegyed órás 
felolvasást  oly szakavatott éB érdekfeBzitő  értelemben 
és gondolatokban gazdag, felemelő  stllUBban, amilyen-
ben alig van része városunk közönségének. 

.A turistaság — úgymond — oly lélekemelő 
•portagaxat, amely az embernek nemcaak esztétikai 
gyönyört, hanem erői és egészséget is nyújt s az egye-
düli Bport, ahol minden rendű éB rangú ember egymasra 
találva elérheti azt a célt, amely felé  törekszik, mert 
semmiféle  érdsk nem akadályon meg senkit abban, 
hogy Istennek a termeszeiben lefektetett  alkotásaiban 
tetszése szerint gyönyörködhessen.* 

Előadását a közönség mindvégig nagy érdeklődés-
sel kísérte és lelkesen megtapsolta. 

Esek után Dr. Balogh Ernő Marlanuml tanár, 70 
vetített kép kíséretében kalauzolta végig a jelenlevő-
ket Erdély éB Bánát terméBBeti szépségeinek szemlél-
tetésében s sokáig fogjuk  emlékezetünkben tartani azt 
a kedves éa valóban finom  humorral fűszerezett  elő-
adást, amellyel Dr. Bilogh Ernő as egyea képek ismer-
tetését vázolta. Éi most ezek után legyen szabad azon 
megjegyzésemnek 1b kifejezést  adni, amely Bzerint 
igen-igen sajnálatosnak tartom közönségünk részéről 
aat a közönyt, amellyel egy ilyen nívós előadáB irányá-
ban viseltetik. 

Hiszen, akik jelen voltak meggyőződhettek arról, 
hogy az előadások hallgatása ÓB a vetített képek szem-
lélésének értéke, sokszorosan felülmu'jaegy-egy  haszon-
talan külföldi  mozielőadáanak értékét, mert egyréBzt 
Erdély természeti panorámájának szinte páratlaml áiló 
részleteivel ismerkedhettünk meg, másréBzt pedig a 
calki turista propaganda támogatásával vármegyénk 
amúgy 1B végelgyengülésben Bzenvedő idegenforgalmá-
nak fellendülését  segítjük elő, amely közvetve, vagy 
kösvetlenül mindnyájunk gazdasági érdekelnek támo-
gatáaára szolgál. 

Azonkívül pedig az idegenforgalom  révén, meg-
ismertetjük a ml elhagyatott szegény Csikországuak — 
természeti kincsekben éB történelmi nevezetességekben 
gazdag — földjét  1B ÓB rajta azt a Bzorgalmas, jóravaló 
asékely népet, amely nép évszázadokon keresztül, ren-
dithetetlenül állta a sora által rámért kegyetlen ostor-
csapásokat aaért, hogy a nyugati keresztény kultura 
békés fejlődésének  lehetősége adva legyen BEOkban az 
országokban, amslyek minket caak a roaaz oldalunk 
beállítottságában ismernek, mert minden olyan alkamat 
elszalasztottunk megragadni, amellyel a ránkmért ha-
zug hireBsteléseknek aa ellenkezőjét tud uk volna ÓB 
tudnánk bizonyítani. 

A részvétlenség ne kedvetlenltse el a B. T. E. 
helyi csoportjának vezetőségét, hanem kitartó munkás-
sággal hajtsa végre a tervbe vett E K E . fiókká  leendő 
átalaku'.áBt a tegye lehetővé, hogy minél gyakrabban 
részesüljön városunk és vidéke közönBége hasonló elő-
adásokban s ha megfelelő  előzetes propaganda utján 
tudomást Bserezhetünk aa előadás Időpontjáról, hlBzr m, 
hogy a siker nem fog  elmaradni. 

Köszöntjük tehát a mi neveB vendégeinket ÓB 
kérjük további szives közreműködésüket. Az előadáB 
rendezéséért természetesen Vámazer Gézát, a róm. kath. 
főgimnázium  tanárát illesse elismerés. 

Kertész  István. 
— Felhívás a Vadásatáraaaág tsgjaihoa 1 

Felkérem mindazon urakat, akik tagsági, vagy beira-
tásl díjjal tartoznak b Vadásztársaságnak, szíveskedje-
nek hátralékukat 1934 március bó 30 lg nálam beflietni, 
mert eaen Időpont ntán a társaság ügyészé törvényes 
uton fogja  aat felhajtani.  Hil.wlg Vilmos, plnz tárnok. 

Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Tásár Budapesten. 
A kiállítás látogatóinak 

elszallasoláaa. 
AZ ezévben március hó 22—26 án rendezendő 

negyvenharmadik országOB mezőgazdasági kiállítás láto-
gatóinak elszállásolását a kiállítás rendetőblzottaágá-
nak felkérésére  ez évben ÍB BudapeBt B z é k e B f ő v á r o B 
Idegenforgalmi  Hivatala vállalta magára. Az elszállá-
solás elsőiorban a bud<p?Btl szállodákbtn és penziók-
ban történik, abo'. mindaukl igényeinek megfilelő  árban 
kaphat szálláat éa ellátást. Vidnki tanulmányi csopor-
tok olcsó csoportos elBzálláeo'ásáról hasonlóképpen 
megfelelő  gondoskodás történik. Ajánlatos, hogy a 
kiállítás látogatói BzálláB-igényeiket már jó e'őre beje-
lentsék BudapeBt székesfőváros  Idegenforgalmi  Hiva-
talánál (BudapeBt, V., Dják Fererc occa 2), Bme'y 
azokat postafordultával  elintézi éB válaBzt ad. 

A Mgyar Kivándorlókat éa Vi'Bzavándorlókat 
Védő I'cdának a keleti pályaudvar melletti otthonában 
(Budapest, VIII., Fiumei ut 4. azám) ugyancsak kap 
batDBk csoportok és egyesek Is éjjeli elszállásolást. 
Az irodának BZ érkezÓBt legalább öt nappal megelőzően 
kell jelezci. 

Utazási és vizumkedvezmények 
Tekintettel arra a nagy érdeklődésre, amely a 

Országos Mazvar Gizdasági Eryeaület által folyó  évi 
március hó 22—26 ik napjain Bjdipasten rendezendő 
negyvenharmadik országos mezőgazdasági kiállítás és 
vásár iránt a külföld  rezéről megnyílvánu't, a rendező-
bizottság minden lehetőt megtett az irányban, hogy t 
k i á l l l t á B külföldi  látogatói minél könnyebben és kényel-
mesebben, valamint minél k l B e b b költséggel utazhas-
sanak B kiállítás megtekintésére. Eonsk érdekebm 
8 állam területén különféle  utazási és hazai vízum-
kedvezményeket eszközölt ki a rendetőa^g, rmeljelet 
a kiállítási igazolvámok alapján bárki igénybe vehet. 

A kiállítás alki Imából a március bó 16-26 it a 
közötti időben a kiállitáBl igaro'vénv és útlevél fe  mu 
tatása mellett, vízum nélkül lehet Budapestre utazni. 
A vízumot utó'ag 2 50 p̂ ntrő kezelési költség l-fUe-
tése mellett kell megszerezni a kiállítás terüli tln mű-
ködő utlevélkirendeltségnél. 

A román vasutak március 22 lől április hó 1 ig 
történő visszautazás alka'mával 50 százaiéi os utazási 
kedvezményt engi délyeztek mirden voca'cn és kocsi-
osztályon. 

E kedvezmények élvi-zését biztosító kiállítási iga 
solványokat a magyar külképviseleteknél, követai"jak-
nál és konzulátusoknál, a külfö'di  mepetjrgyirodil ban 
és a kiállítás egyéb ki'p igeletelnél. Romániában az 
Erdé'yi Gazdasági Egyletnél (C rj—Kolorsvéi) is lehet 
beszerezni. — Az Igazolvány díjtalan kiállítási belépő 
jegyeket is tartalmaz. Mind e tekirtelbfr,  mird más 
kérdésekben készséggel r jűjt felvilágosítást  a rendező-
ség (Budapest, IX, Köztelek ucca 8. ezérr) 

Gazdasági szakoktatási intéz-
mények nagyaránya réaavetele 
a kiállításon. 

A m kir.  főldmivelésúgyi  miniszter  fennható' 
sága alá tartozó gazdaBági szakoktatási intézmények, 
a múlthoz hasonlóan, a folyó  évben is gazdag, válto-
zatoB és tanulságos anyaggal vesznek részt az országos 
mezőgazdasági kiállításon. 

Az Állatorvosi  Főiskola  állattenyésztési ÓB ana-
tómiai intézetei a ludománynak tárgy köt ül te való leg-
újabb vívmányalt mutetják be. 

A keszthelyi  Gazdasági  Akadémia  minden tan-
széke gyakorlati értékű anyaggal vesz réa»t a kiálli-
táBon. — Egészen újszerű lesz a vfgjttnl  tanszék 
kiállításé, amely a gazdát, mint vegyészt állítja a 
közönség elé. 

A gazdasági irányú modern leánynevelés rend-
szerét éB ercdmónyelt tünteti fel  a putnoki  m. kir. 
gazdasági  felső  leánynevelő-intézet. 

Az id ;n mutatkozik be először a mult évben meg-
nyílt kecskeméti  m. kir.  élelmezéstani  szaktan-
folyam  is, a célját, munkáját megvilágító kiál hási 
anyaggal. 

A aomog.vszentimrei m. kir.  mezőgazdasági 
szakiskola  a mai idők olyan fontos  ujBbb üzemágát: 
a zöldmezőgazdálkodáBt, a szekszárdi  m. kir.  mező 
gazdasági  szakiskola  pedig a helyes szőlőművelés 
gyakorlati fogásalt  tárja tanulságos formák  között a 
szemlélő elé. Ennek a két szakiskolának tanulói gyé-
kényszövést és vesszőkötéBt is bemutatnak. 

A csongrádi  m. kir.  téli  gazdasági  iskola 
színezett fényképeorozatban  igyekszik kimutatni az 
Iskolának a környék kiFgazdái munkájára gyakorolt 
hatását. 

A szombathelyi  m. kir.  téli gazdusigi iskola 
pedig az iskola 1933 évi tevékenységének foglalatában, 
a téli gazdasági iskolák működésének irányairól, teré-
ről és eredményeiről kívánja tájékoztatni a nagy-
közönséget. 

Külön kiállítási csoportban fognak  szerepelni az 
önálló  gazdasági  népiskolák  nagy gyalorlatl oktatő 
értékű kiállítási anyagukkal. 

Aki érdeklődéssel, figyelemmel  tanu'mányozza 
a gazdasági szakoktatási Intézmények kiállítási csar-
nokát, hü és átfogó  képet nyer a gazdasági szakokta-
tási intézmények fejlődéséről,  munkájuk üteméről, 
lendületéről és eredményelrő'; sok érdekeB, haBzcos, 
gyalorlaiilag értékesíthető tudnivalókkal bővítheti gaz-
dasági Ismereteit. 

A gazdasági szakoktatási intézmények legnagyobb 
része saját tenyésztésű, értékes tenyészállatokat is 
mutat be BS országos mezőgazdasági kiállítás tenyész-
állat csoportjának keretei közölt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Püspök u r ismét á tvet te az egyháa 

ügyeinek veaeteaat. Az erdélyi róm. kath. egyház-
megye igazgatótarácsa mu't héten tartotta meg tavi 
rendea ülését. Az ü'ésen a nemrég felgyégMili  Majáth 
püspök eln'ikölt. — Majláth püspök, akit 47 ejtendő 
állandó mrgf>jHzit-:tt  muakája nagyon kifáraaztott,  mult 
év december 24 ike óta betegeskedett és ezért hosz-
szabb pilenéi végett a nagyvá-adi p'ispöki rezidon-
ciába voau't vissz*. M >st á lapotában örvendetea javu-
lás állott be éB ismét átvette az erdélyi egyházmegye 
u'yori, nehéz gondjtit. 

— A mároiusi nyugdijak fizetése.  A már-
ciu-i nyugdijakat a c<iktzered»iaknak március 20 án 
fizetik  a p^nzügv'gazgatóeágcn ; a vidékiek nyugdiját 
március hó 21—22—23 án fizetik  az illetékes p?rcep-
ci&kon. 

— Csikvármegye tanáosának tavasai köz-
gyűlése. Caikváimegje főispánja  folyó  évi márc'us 
bó 31-én d. e. 9 órára"összehívta a megyei tanáccot 
a tavaszi rendea közgyűlésre, amely letárgya'ja a vár-
megye 1934-35 évi költségvetését ÍB. 

— Kell e a fakereskedőknek  a 2 7 szaza-
lékot fizetni.  Crengu sepsiszentgyörgyi panzügyigaz-
gató meg januárban rendeletet adott ki a fakereske-
dőknek, amelyben arra kötelezte, hogy névjegyzéket 
vezessenek arró1, hogy kitől mennyi fit,  mennyi érték-
ben váároitak s ezután 2 7 százalékot fuesBenek 
be az állampénztárba, Ez a rendelet óriáai felháboro-
dást váltott ki az érdeke'tek között, amely ellen tilta-
koztak ia. Ezzel kapcsolatosan az az értesülésünk van, 
hopv a f»kereskedőknel  ellecőrizri fogják  ezen adónem 
b fizetését  és az emiitett névjugyzékek vezetését. 

— Aa Ipartestület közgyűlése foljó  évi 
márc u-* 25 re, batéiozatléptebnaég cselen április l-»n 
d. e. 10 ér ira van ÖRFZ'hva. Tekintettel a nehéz vi-
szonyokra, az Ip artestület névre szó'ó meghívókat nem 
hocsájt ki, csupin hírit-pi uton hivja meg a tagokat. 

— H&Iálosvégü verek edes. Gábor Kálmán, 
Árpid, János éB Gátőr Piíter (F^lix"1) gyimeafekőloki 
l^eények több tárt-ukl »1 öaszcverel edtek. Gábor P<t<r 
(Fdlix ) Bodor Györgyöt olyan súlyosan megsebesítette, 
hogy a szererceétien legény halálán VÍO. AcBendöraég 
a gyilkos Irgínjt letartóztatta és átadta az ügyéBz-
ségnrk. 

— Özv. Merza Vilmosné halála. Gyergyó-
sz< n*mik!ÉB tiFzti B tárafda  n-ínak méic'us 5 én uo-
moTU gyáaza volt. A délutáni érákban viilémgyorFtm 
terjedt ezét a vároflíD  a döbbfnetes  bir, boty c'zv. 
M«-rza Vi moené agjFztlhlidés 1 övetkeztíben hirtelin 
kin u t. Mirdenki Ofz'at'mul  fájlalta  a otmts étzétü 
úrasszony vératlan elköltözését, mert árok kőiül való 
volt, ki különösen fiatalabb  éveiben karitatív téren 
önzetleoUI, meleg szívvel munkálkodott. Ahol csak 
megjelent krdreSFégevei élénkséget, vidámságot su-
gárzott. U'<os körültekintés, józan Ítélet, finom  intelli-
gercia, ryilt közvetlenaég higg dt életszf  mlélet, ntmts 
egyszerűség és méW vallásoeBág jelUm^zte. — Sok 
megpróbáltatással látogatta mrg a Gondviselés, de 
azokat bitben erős lélekkel viselte. U-ébM éveiben 
egépzen Via cailádjánsk élt. Itt ta'álta fel  békés csetd-
jét, mely után annyira vágyott. — Mint bugó Kongre-
gánista tonró példája volt n Bo'doeaágoB 8zl:z ön'u 
datos tisttelői és követőitek. — O thenának munka-
terén szólította Migáboz az Ur. Kit lelkében bo'dozott. 
hol övéi jólétéért mindenkor á'dozatos szeretettel, 
fáradhatatlanul  dolgozott. — Március hó 7-ln történt 
kegyeletes végtieztrsai'gén megjelent a város pz'ne-
jtva Bi'jáoái. Vákár Jtasef  plébános és György Ven-
cze'né tartott: k emlék beszédet. A Mária Korgreráció 
Bálint Akos karnagv vezetésével két gyönyürü énekkel 
buc usott szeretett Tagtestvérétől. CsendeB pihenőj o 
után, ébredjen boldog életre I 

— Halálozások Csikszentklrályl Cslszér Sán-
dorné szül. Dulinazky R->gina, március 11-én, 66 éves 
korában meghalt Csiktaploczán. Holttestét a Cóikeee-
r^dai uj temetőbe helyezték örök nyuga'omra március 
hó 13-án, igen nagy részvét mellett. 

— Iicz3 Joachim birtokos, 24 borában, foljó 
évi március hó 16 én elhunyt, CsittzLDio.moton. 

— Hihetetlen bün 'e tes a szovátai refor-
mátus dalarda ellen. A n u't évi májua hó 10 fn 
a szovátai cendőrőra parancsnoka felszólította  az oda-
való r-formáus  dtlkört, hogy az egyesület énekelje 
el a nemzeti tinntpen a román nemzeti blmnut-zt. A 
dalárda készséggel tett eleget a kérésnek. A dalosok 
feltették  jelvényeiket és ünnepi díszben előállottak 
szerepelni. A szereplésnek megdöbbentő folytatása  lett. 
Az őrmester ur megidézett minden dalost. J>gytő-
könjvet vett fel,  hogy a mellükön viselték .református 
dalkör* feliratú  jelvényeiket. Az ügyet áttette a nyá-
rádszeredai járásbírósághoz, amely minden dalárda 
tagot 2000 lej pénzbírsággal Bujtott. 

— A kijárások kora. BetFges tünete közéle-
tünknek, hogy semmi nem megy simán. C-ak kijárók-
kal lehet boldogulni. UjBbb példa erre az Agrár-köt-
vények szelvényeinek beváltása körül keletkezett lehe-
tőség. Ismeretea dolog, hogy a calki közblrtokoaságok 
óriáai vagyonait sajátitotta ki az ál'am. Azoknak ki-
sajátítási árát agrár kötvényekben fizette,  amelyeknek 
szelvényeit soba nem fizették.  Borzsova község köz-
birtokosságánál például ezen be nem váltott szelvények 
600 ezer lejt teBznek kl. Most bukaresti ügyvédek 
jelentkeztek és ajánlatokkal halmozzák el a közbirto-
kosságokat, hogv 1928 ig visszafelé  25°/, ért és azontúl 
viaazamerőlrg 40°/,-ért kijárják a jogoB követeléseket. 
Elég szomorú, bogy még Boha meg nem szűnt a kljá-
rók Ideje. 
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. — Osztály sorsjáték márciuB 6 7, 8, 9 Iki 
huzaaanak eredményei : 

5 000 000 lejt nyert 71833 szám. 
300000 lejt nyert 26077 szám. 
}50000 lejt nyertek 40286, 12237, 60989 *zámok. 
100 000 lejt nyertek 22069, 29777, 54459, 59096 

számok. 
70.000 lejt nyertek 27625, 62496, 73939, 42634 

számok. 
50.000 lejt nyertük 39899, 52199, 12295, 56837, 

62388, 38847, 57462, 475 számok. 
20000 lejt nyertei 12163, 33123 41790, 78034, 

453. 17749. 33826, 35481 51374 55435, 5359 25355, 
20857, 53569. 61785 68172 számok. Ezen ki-.lil míg 
kinuauk 6463 darab különböző nyereményt. Az V ik 
osztályon kisorsolásra kerül öaazeaen 197 332 000 lej. 
(Rivésa Ernő marosvásárhelyi íőalárusitó közlési-). 

— Kl Erdélynek a legjobb oigony primáaa? 
E hó 22 én este Kolozsváron az Iparkamara termében 
nagy cigánjprimáa verseny lesz, ahol Erdelynek csak 
nz elismert éB a legjobb cigány primáaai vehetnek részt. 
0 ömmel értesültünk orré', hogy a verseny rendező 
s >ge Csíkszeredáról Bem feledkezett  meg és kitüntette 
városunkat és megyénket azzal, hogy a városunk elis 
mert c gány prímáját Miczi M skát ib meghívta Erdély-
nek ezen kimagasló művészi eseményre. Minden remény 
megvan, hogy M c;l Miska elismert tehetsége, a ver-
senyen való megjelenése eBetén csík dicsőséget hoz 
erre a vármegyére. 

— As Oltaregylet ób Szoo ;ália Misszió helyi 
fljkja  folyó  evi március hA 7 én tartott válaBzimánjí 
gyűlésén elnök inditvánvára elhatározta, hogy szeret' t-
a!elnökét Dr. Z tkariás Manónet, a gjülés után küldött-
sógileg fogja  felkeresni  és neki köszönetet mor dini 
azon alkalomból, hogy a .János Vitéz" előadását el-
nökkel együtt közösen rendezve neve sajnála'os, de 
egyáltalán nem szándékom, vagy rosszindu'aiu téwdés 
fülytáo  — blrUpi megemlékezésekből kimaradt. — A 
küldöttség kedvea alelnökénél megjelenve, biztosította 
ói őszinte ragaszkodásáról és szeretetéről és kérte, 
hogy eddigi jóindulatát éa közismert áldoza'o* ügybuz-
ga'mát tartsa meg az egylettel szemben továbbra is, 
hogy m4g sokszor cdiasson alkalmat a város közr'n 
ságének hasonló teljesítmények ten gyönyörködni. A 
küldöttséget vezette Sz. Cseh litvánná szakosztály ve-
zető éa tagjai voltak Dr. Csedő Aodrá*né, Gu^odyné 
N. Margit éB Pau'ovlts Antainé választmáoji tagok. 

Dr. Nagy Bénlné, elnök. 
— Felfüggesztették  a OBikazentgyörgyi 

jegyzőt. Csikszentgycrgyre rájár a tud. IWu \ Lajos 
jegyző csak nem régen követte el a viaszaélések hoatzu 
sorozatát, nem kiméivé meg még a háborús rokkar-
takat aem a moat ismét szenzációja van ennek a köz 
ségnek. Ráduly jegyzőnek a csíkszeredai ügyészségi 
fogházba  való bevonu'ása után Tarnovesou Ghccghe 
volt tölgyesi jegyző keiU't Cslkazentgyörgyre. Az uj 
jegvző mindenben méltó akart maradni elődjéhez. Igy 
az állandó választmány nevében Márton György több-
ször jelentette a főszolgabírónak,  hogy a j'gyző ur a 
község pénzében szabadrablást irditott. Végül IB le 
ke'tett pecsételnie a községi pénztárt és a vármegye 
főispánjának  sürgős intézkedését kellett 1 érnie. Már-
cius hó 10 én Dr. György Gibor pinzllgyigízgató éa 
Binkes vármegyei főizámvető  kiszállottak Csíkszent-
györgvre, ahol első pillanatban megállapítottak 50 ezer 
lej hiányt éa az összealtő pénztár napló meghamlsltá 
sát. Csikvármegve főispánja  azonnal elrendelte Tar-
noveanu jegyző f-ilfüggesztését  és Forró Miklós j >gyzőt 
bizta meg a cjíkszen'györgyí jegyzőaég teendőinek 
ellátásával. 

— Öt öt esztendő lopásért. Hárcus 13 án, 
többszöri tárgyalás u'án te'ejeite és Ítéletet hozott 
a h»1yi törvényszék Bucur J tkab György. Pal Pongrácz 
és B «jc-ii J inos betörési ügyében. Amint Ismeretes 
Bucur Jikab György, mint a FioreFcu miniszter poli-
tikai pártjának szervezője te'epedett meg városunkban. 
Nemsokára ezután a belöréBek sorozita zavarta meg 
a kisváros nyuga'mát. A rendőrségünk végül is egy 
nsgyoa ügyes fogással  nyitjára jutóit a rejtélynek és 
a fenti  szerep'ő'i személyében elfogta  a betörőket, akik 
Tikács Lajos bankigazgató éa Fischer Sándor rádiós 
lakásait fosztották  ki. A március hó 13 án megtartott 
törvényszéki fő'.árgyalásnak  különösen érdekessége volt 
Liscu főügyész  vádbeszéde. Kitért arra, bogy Jtkab 
György csak a változott viszonyok u'án vette fel  a 
B cur neve*, hogy annak leple alatt Bzabadabban ga-
rázdálkodhasson. A románságnak nincsen szüksége az 
ilyen árulókra, fejtette  kl az ügyész, aki faját  la el-
hagyja a bűnért. — A vád- éa védőbeszédek után a 
törvényszék Bucur Jikab Györgyöt éa Pál Pongrácz 

udvarhelyi cipészt öt-öt esztendei börtönre, Bajcs' Já-
nos udvarhelyi gépészt pedig két évi fogházra  Ítélte. 

— Megsemmisítették a kinevezését. Ridu'y 
Báni madaraei állami tanító klnevezéaéta közoktatás-
ügyi miniszter azon a cimen Bemmlsltette meg, hogy 
oklevelét felekezeti  tanítóképzőben Ezerezte. 

— Hl leaa ebből ? Érdekes kérdőív került a 
kezünkbe. A Curentu' clmtt nagy román lap bocsájto'ta 
kl az intellektuel olvasóihoz. Az Íven klbocBájtott kér-
déseire március 20 lg feleletet  kér. A kérdések a kö-
vetkezők : 1. H szi-e hogy az uralkodó román elem a 
kisebbségekkel szemben alacsonyabb helyzetben van 
nem ia bessélve az országban tBrlózkodó más állam-
beli Idegenekről... 2 Lehet-e egy országban megfelelő 
nemzeti politikát folytatni,  ha idegenekből áll az in-
tallektuel... 3 Milyen javaslatai vannak... a) Azonnali 
Intézkedések... b) Későbbi cálkiiÜBéaek... 4 Nem-e 
tartja szükségesnek, hogy az állam törvénysorozattal 
védje meg a román intelligenciát. 6. Melyek azok a 
törvények, amelyeket szükségesnek lát. 6 Elfogadha-

tónak látja-e nemzeti szempontból a mai oktatási 
rnndsz'rt 7 Hogyan gondolja átalakltbatónnk a köz-
oktatást a neuzeti állam megvédése izempontjáfcól. 
Hát ezekrn a kérdésekre kel) mfgn>ila*korzon  a romén 
közvél' mény március 20 ig- E k-bet képzelni, bogy sz 
egymás ellen skitottmai gjüiölet között milyenek lesz-
nek a feleletek.  Amilyenek n kérdések, eppen olyan 
türelmetlenek lesznek a feleletek.  Ami elég baj azokra 
az eg\más mellett é.ő népekre, aVikuek együttes mun-
káje, szeretete kellene ennek BZ országnak toldo. abb, 
gírd gebh jövőjét biztosítsa. 

T U R I S Z T I K A . 
E. K. E. alakuló gyűlés Csíkszeredán. 
Vasárnap március bó 25-án d. u. 4 órakor tartja 

meg a B. T. E csíki turista c-oport a téli szezon be-
számoló gyűlését az Ipartestület kaszinójában. Ugyan-
akkor alaiul át a csoport a kolozsvári E. K. E. csiki 
fiókjává.  E nagy fon'osságu  alatu'ó gyűlésre kírjük a 
tagokat, hogy minél számosabban jelenjenek mrg. Be-
lépni szándékozó uj tagokat kérjük belépésüket a Dürr 
üzletben, vagy a gyülÁ^en bejelenteni szíveskedj' n k. 

Tiszta vér — tiszta bőrIII 
V é r t i s z t i t á s r a ne használjon 
kenőcsfelet,  h a n e m t a r t s o n 
a l apos k ú r á t Prof.  Dr. Pater 

v é r t i s z t i t ó t e á j á v a l . 
Ügyeljen aria, h"gy felsőitek  éa kla gyermekek részére 
külön-külön keverék készült. Középiskolai korban levő leányok 
és fink  a leinőttek részére összeállított keveréket hisználják 
az eredeti csomagoláshoz mellékelt használati ntasitás azarlnt. 

Prof.  Dr. Pater vértisztitó teája 
megaaântet pattanást (Aone vulgáris), bóraömört, haj-
ótvart,vart, holyagot, a börmlrigyek elgennyedeaét, fiatal-
korúak bőrkiütéséit, skrofulat,  egoaemit, eröa vér okozta 
orrvörö'aéget, börviazketegseget. Ezen tea nagyrabecsUlt 

házlszer, melyet csil&dok egymásnak szívesen ajánlanak. 
Prof.  Dr. Pater vértisztitó teá ja megyesvékhelyak 
gyógy szertáraiban éa drogériáiban azonnal kupható 
Leveleid-lap utján a tea .Csillag" gyógyszertár Braqov, 

Hoaszn aooa 5. sz. alatti lerakabtól lendelhetö. 
4 Kapható minden gyógyszertárban és drogériában. 

K OROSZLÁN-védjegyü tetőcserepet a 
* csak „BOHN" gyárt Jimbolián! * 
55 , O 
* * 

^ MARCA D:PUSA 

Cinema „ASTRA" mozgó 
Szombaton,  március bó 17 éu este 9 órakor 
Vasárnap,  március 18 án d.  u. 6 és este 9 órakor 

A levegő királyai. 
Izgalmas háborús dráma. 

Fridericb  March,  Gary Orant, Carote  Lombard. 

Szerdán,  március 21-én d.  u. 6 és este 9 órakor, 
Csütörtökön,  márc. 22 én d  u 6 és este 9 órakor 

rr 

Őfelsége  a gyermek 
Wd/aee Beery és Jackie  Cooper. 

Ezen âlmet a szegény íiócz  gyermekek 
segélyezéséért  vetítjük. 

Szombaton,  március bó 24-án este 9 órakor, 
Vasárnap,  március 25 én d.  u. 6 és este 9 órakor 

Scherlock Holmes 
Kalandos  dráma.  — Clive  Brook. 

MODELL KALAPOK $ 
tlz naponként u j formák  olosó M 
árban, na .»®r t« l t í j a . t l i « tó l c 

VKNCZBL T A N Á R N É N Á L X 
Ugyanott készülnek minden- M 
nemű »Ő1 kalapok elsőrendű fl 

M ? anyag hoaaáadáaával. Kalapak M 
C italakltáu a legrövidebb Idő alatt, v 
S Calkaaereda, I. C. Brat laan (Olmaá- C 
g iinm)-nooa 1U. aa., a Börháa köaelébes. Q 

Ezüst pénzeket napi árban veszek. Oim 
a kiadóhivatalban. 

M W 

^ K é p v i s e l ő t k e r e s e k g 
X. Csíkszereda és vidéke részére, K 

csak elsőrendű agilis egyének pályáz-
j ţ hatnak, ebbeli ajánlatukat nyújtsák be ţ ţ 

M Richárd Auner, szalámîyárosíioz, Medgyes. * 
•xxxxxxxxxí:i) i(x)0cxxxx# 
Primăria comunei Ghimeş-Făget, judeţul Ciuc. 
Nr. 546—1934. 

Publicaţiune. 
Se publică spre cunoştinţă, generală că în 

ziua de 24 Aprilie 1934, orele 10 a. m. în 
localul Primăriei comunale Ghimeş-Făget, se va 
vinde prin licitaţie publică cu oferte  închise şi 
cu respectarea art. 88—110 din L. C. P. şi a 
dispoziţiunilor şi Regulamentului L. O. C. L., 
materialul lemnos de esenţă molid din pădurea 
comunei Ghimeş-Făget, situată la párául Estena 
şi Keresztes, cu un volum netto de cca. 17679 mc. 
cu preţul de strigare de Lei 60 pro metru cub. 

Garanţia este de 10°/o care se va depune 
în numerar sau efecte  de Stat, garantate de Stat, 
socotite la valoarea lor nominală. 

Condiţiunile speciale de licitaţie se pot vedea 
la primăria comunale şi Ocolul Silvic Ciucul de 
Sus Mercurea-Ciuc, în orele de serviciu. 

Se vor aplica şi condiţiunile generale pentru 
exploatarea pădurilor Statului publicate în M. Of. 
Nr. 102 din 10 August 1912. 

In caz, că licitaţia de mai sus nu va avea 
nici un rezultat, se va ţinea o nouă licitaţie în 
ziua de 14 Maiu 1934, la aceiaş oră, conform 
art. 100 din L. C. P. 

Supraoferte  nu se primesc. 
Ghimeş-Făget, la 12 Martie 1934. 

Primăria. 
Regatul România. 

Primăria oraşului Mercurea-Ciuc. 
No. 3075—1933 cons. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţă generală, că în ziua 

de 3 Aprilie 1934 ora 10 a. m., în sala de 
şedinţă a Primăria oraşului Mercurea-Ciuc se va 
ţine a doua licitaţiune publică, prin oferte  închise 
şi sigilate pentru darea în chirie a edificiului 
(poştal) proprietatea primăriei, situat în strada 
Regele Ferdinánd, pe timp de 3 ani, socotit dela 
1 Maiu 1934. 

Condiţiunile de închiriere sunt stabilite de 
Consiliul Comunal şi se pot vedea în orele ofi-
ciale la secţia Adm. 

Paţul de strigare (chiria anuală minimală) 
este fixată  în suma de 70.000 Lei sub care nu 
se va adjudeca aceasta licitaţie. 

Concurenţii odată cu ofertă  vor depune 
garanţie de 5u/o socotit la valoarea ofertei. 

Licitaţia se va ţinea în conformitate  cu dis-
poziţiunile legii contabilităţii publice. 

Mercurea-Ciuc, la 14 Martie 1934. 
Victor Faroga m. p., B. Tőke m. p., 

primar. secretar. 

Arany és ezüst pénzeket vesz, Ranoz 
órás üzlete, Csikszereda. 

E l a d ó egy  darab 2 éves symenthali 
fajbika.  tenyészigazolvánnj al ellátva, 
László Igaacznál, Szépvizen. 

Adóbonok bármilyen címletekben kaphatók. 
Cím meg'udható a Vákár üzletben. 

Egy darab egy éves, tenyészigazolvá-
nyos mongolica kan eladó, Bartha 
László, Csikcsekefalva. 

Figyelem I 
Az összes női, férfi  kötött-szövött 
és harisnya-áruk a húsvéti szezonra 
megérkeztek, melyek mélyen leszállí-
tott árak mellett kerülnek eladásra, 

Móritznál, Csíkszeredában. 
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Meghivó. 
A Gyergyói Első Takarékpénztár R.-T. 

az 1933-ik üzletévről 

54-ik évi rendes közgyűlését 
OyergyőszentmlklAson, 1934 évi március hó 27-én d. u. 3 órai kezdettel, az 
Intézet helyiségében tartja meg, melyre a részvényesek tisztelettel meghívatnak. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Elnöki megnyitás, a szavazati jogok igazolásának számbavételére 3 tagu 

bizottság kiküldése, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése. 
2. Igazgatóság jelentése az 1933 üzleti évről. 
3. Felügyelő bizottság jelentése az 1933 évről. 
4. Zárszámadás előterjesztése, a számadások megvizsgálása és a mérleg meg-

állapítása. Határozathozatal a nyereség felhasználására  vonatkozólag. Az igazgató-
ság és felügyelő  bizottság részére a Telmentvény megadása iránti határozat. 

5. Dr. Kiss Ágoston, Dr. Fejér Mihály és Dr. Sándor Balázs részvényesek 
indítványa »a jövedelemmel arányban nem álló üzleti költségekre tekintette!» az 
intézet felszámolása  iránt. 

* 

A szavazati jog személyesen, vagy szabályszerű meghatalmazással ellátott 
megbízott által gyakorolható, kinek azonban részvényesnek kell lennie. 

A t. részvényesek értesíttetnek, hogy szavazatuk gyakorlása végeit igazoló-
jegyüket a törzskönyv 1933 évi december lió 31-iki kivonat szerint, a közgyűlést 
megelőző 3 napon, a hivatalos órák alatt, a közgyűlést megelőzőleg az erre fel-
kért felügyelő  bizottságtól átvehetik. 

A zárszámadások az intézetnél a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal a nyil-
vánosság részére ki vannak téve és azok az alapszabály 22. §. értelmében igazolt 
részvényesek által a hivatalos órák alatt betekinlhetők. 

A beadott indítvány az alapszabályok 20. §. értelmében tárgyalás alá csak 
ugy vehető, ha az indítványozó a közgyűlésen indítványát élőszóval személyesen 
vagy meghatalmazottja által előadja. Meghatalmazott csak szavazati joggal biró 
részvényes lehet. 

Invitare. 
Prima Cassa de Păstrare din Gheorgheni S. P. A. 

îşi va ţine 

adunarea generală ordinară a LIV-a 
referitor  la anul de gestiune 1933 la Gheorgheni, în localurile Institutului în 
ziua de 27 Martie 1934 ora 3 p. m , la care cu onoare invltá pe acţionarii sAl. 

O r d i n e a de z i : 
1. Deschiderea adunării, delegarea unui comitet de trei membrii pentru 

verificarea  drepturilor de vot, designarea a doi membrii pentru verificarea  proce-
sului-verbal al adunării. 

2. Raportul direcţiunii despre anul de gestiune 1933. 
3. Raportul consiliului ccnsorilor despre anul 1933. 
4. Prezenlarea încheerci socotelilor, verificarea  socotelilor şi stabilirea bilan-

ţului. Hotăiire în privinţa întrebuinţării beneficiilor.  Hotărire în ce priveşte acor-
darea descărcărei pentru direcţiune şi consiliul censorilor. 

5 Propunerea acţionarilor Dr. Kiss Augustin, Dr Fejér Mihail şi Dr. Sándor 
Blaj cu privire la cheiluelile administrative disproporţionat cu venitul, pentru 
lichidarea institutului. 

Dreptul de vot se poate exercita personal, sau printr'un mandatar având 
procură conform  regulelor, care insă Irebue să fie  acţionar. 

Domnii acţionari sunt avertisaţi, că işi pot ridica legitimaţiile pentru exer-
citarea dreptului de vot in cele trei zile anterioare adunării generale, în orele 
oficiale,  dela consiliul censorilor, conform  extrasului din registrul acţionarilor din 
31 Decemvrie 1933. 

Inchcierile socotelilor sunt puse la dispoziţia publicului cu 8 zile înaintea 
adunării generale şi se pol cerceta conform  s 22 din stalul in orele oficiale  de 
către acţionarii verificaţi. 

Propoziţiile înaintate in regulă coniorm s 20 din stalul, se vor pune in 
discuţie numai atunci, dacă propunătorul îşi va susţine propoziţia cu viu grai 
personal sau printr'un mandatar. Mandatarul însă nu poale fi  decâi un acţionar 

| cu drept de vot. 

Tartozik - Debit Veszteség- és nyereség-számla — Contul de pierdere şi câştig Követei - credit 

Veszteség — Pierdere Lei Jövedelem — Venit Lei 

Tisztifizetések,  Üzleti költség, Adószámla — Salariile func-
ţionarilor, Cheltueli de administraţie, Impozit 

Nyereség — Profit  net 
259.326 
44.512 

Intézeti házbér — Arenda dela chiriaşii a casei institutului 
Kamat — Dobânzi . 
Nyereség áthozat 1932 évről — Profil  report 1932 

110.111 
192.298 

1.429 

303.838 303838 

II 

Tartozik — Debit Mérleg-számla — Bilanţul general Követel - Credit 

Vagyon — Active 

Pénztár készlet — Numerar la Cassa 
Bankári adósok — Conturi Curente Ia Bănci 

Kihelyezések  — Plasamente 
Váltó tárca — Efecte  în portofoliu  . . . 
Folyószámla adósok — Conturi curente debitoare 

Ingatlan  vagyon — Imobile: 
Csiki-uti emeletes ház — Casa dela str. Csiki 
Ingatlanok — Imobile . . . . 
Intézeti székház — Casa institutului 
Incasszó értékek Incasso 

Lei Lei 

244.637 
58 210 

20 430.089 
3.457 048 23.887.137 

630.2521 
192 150 

ll 822.403 
7514 

25.019.901 

Teher — Pasive 

Saját  tőkék  — Capitaluri  jirojn ii: 
Elsőbbségi részvénytőke • Acţii de prioritate 6,000.000 
Törzs részvénytöke — Capital social veche 3,000.000 
Tartalék-alap — Fond de rezervă . 255.070 
Kétes követelések tartaléka Fond de re-
zervă creanţelor dubioase . 325.000 

Hegen  tőkék  •— Pasiv eligibil 
Betét könyvecskére — Depuneri spre fructificare 
Betét folyószámlára  Depuneri la cont-curent 
Különféle  hitelezők — Diverşi Creditori 
Visszleszámitolt váltók — Reescont . . . 
Fel nem vett osztalék — Dividende neridicate 
Különfélék  — Diverse 
Beszedési megbízók — Incasso . . 
Készpénz letét-számla - Contul depositului in numerar 
Nyereség — Profit  net _. 

Lei Lei 

9.000.000 
I 

580 070 9.580.070 

13.936.100, 
154.376 
331.045, 
220 000, 

14.275 
490.279; 15.146.075 

7.514 
241.730 
44 512 

25.019.901 

Gyergyószentmiklós, 1933 évi december hó 31-én. Gheorgheni, la 31 Decemvrie 1933. 

Itázár József, 
ügyvezető igazgató — dir. adm. 

Ezen vagyon mérleg-számlát a kereskedelmi törvény szabályai szerint a fő-  és segédkönyvekkel összehasonlítottuk és mindenben helyesnek és megegyezőnek találtuk 

Am examinat prezentul bilanţ conform  codului comercial şi l-am aflat  în concordantă cu registrele contabilităţii. 

Gyergyószentmiklós, 1934 évi február  hó 21-én. Gheorgheni, la 21 Februarie 1934. 

Szebeny Gerő, 
ig. tag — memb. dir. 

Lázár János, 
ig. tag - memb. dir. 

Dr. niklósy Viktor, 
ig. tag. — memb. dir. 

Dr. Dombi János, 
Ib. tag — memb. com. de supraveghere. 

Gaál János, 
elnök — preşedinte. 

Sáska Andor, 
ig. tag. — memb. dir. 

Hódi Gyula, 
ig. tag — memb. dir. 

Dr. IWakkay Domokos, 
ig. tag. - memb. dir. 

tyárton Tamás, 
ig. tag. — memb. dir. 

Vajda László, 
ig. tag — memb. dir. 

Boir Arthur, 
fb.  elnök — preş. com. de supravegh. 

Vormaler Frigyes, 
ig. tag. — memb. dir. 

Vákár László, 
fb.  tag — memb. com. de supravegh. 

Váfterisz  fllháiy. 
Ib. tag. — memb. com. de suprav. 

Kádár Miklós, 
fb.  tag — memb. com. de suprav. 

• l l—>NI Vákár ft.  kfay*«v«M44|á»M, 




