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Hadirokkantak és hadiözvegyek! 
1984 év Bieptember 7-ével egy utolsó hatéridót 

ad a törvény mindazon hadirokkantaknak és özvegyek-
nek, akiknek nyugdíjügye rendezetlen. 

Jól megjegyzendő: szeptember 7-lke ae utolsó 
határldó mindazok száméra, akik még nem kaptak 

" nyugdijat, vagy akik kaptak, de valamilyen okból be-
ssant&Mék. Aki Bzeptember 7-ig nem jelentkezik az 
egyszer s mindenkorra elveszítette jogalt. 

Erre való tekintettel Dr. Pál Oábor magyarpárti 
képviselő felhívást  intézett a vármegye hadirokkantjai-
ból és özvegyeihez. Augusztus hó 26-án Oyergyószent-
miklósoo és augusztus hó 29-éa Csíkszeredában hirde-
tett és tartott gyűléseket. Uindazok, akik megjelentek 
ezen gyűléseken felvilágosítást  nyertek azokról a sür-
gős tennivalókról, amelyeket szeptember hó 7-ig foga-
natoslţanl kell. 

Érdekli ez 1 Azon hadirokkantakat, akik a romá-
nok bejövetele után kaptak rokkantsági nyugdijat, de 
azt valamilyen okból beszüntették. 2. Azon rokkantak, 
akik soha nem kaptak nyugdijat, de igazolni tudják, 
hogy 1930 évi julius 15 ike előtt valamilyen hatÓBágtől 
rokkantságuk elismerését kérték. 3. Azon hadiözvegyek, 
akik kaptak a rámán impérium alatt nyugdijat, de azt 
valamilyen okból beszüntették. 4. Azon hadiözvegyek, 
akik nem kaptak soha nyugdijat, de Igazolni tudják, 
hogy 1930 év juliut hó 15-tke előtt folyamodtak  azért. 
5. Azon hadiözvegyeknek, akik másodszori frrjhezme-
nés miatt veszítették el nyugdijukat most Bzintán kér-
niük kell jogaikba való visszahelyezését, mert a tör-
vény szerint a férjhez  menéssel nem szűnik meg a 
nyugdíj.! 

Mindezen  kategóriákba eső hadirokkantak  és 
özvegyek  sérelmeinek  orvosláséra  szeptember 7-ike 
az utolsó határidő. 

Pontosan tudjuk, hogy Csikvármegye községeiben 
több ezerre megy azoknak a szegény, nyomorult rok-
kaatakc^k és különösen özvegyeknek a sséroa. r-kiket 
létükben érdekel szeptember 7 re. Azontúl reményük 
Bem lehet bajaik orvoslására. 

Éppen ezért Dr. Pál Oábor képviselő a Migyar 
Párt nevében vállalta, hogy a felvilágosító  munkát 
elvégzi és a fenntl  öt féle  hadi nyugdjaa Bérelmek 
orvoslására szolgáló kérvényeket elkészíti egyenként. 
Annak dacára, hogy ezeket a gyűléseket beteken ke-
resztül hirdették a magyar ujaágo'z, az érdekeltek még 
igen nagy réBze nem vett tudomást arról, hogy folyó 
év szeptember hó 7-lkével egy életbevágó hatói idő jár 
le a Bzámára. 

Josen—Oyergyóalfalu  plébánosa Oál Tamás 
esperes összeállította a községeben levő 109 hadirok-
kant és hadiözvegy adatait, akire a fenti  intézkedések 
vonatkoztak. Pál Gábor dr képviselő kiutazott a hely-
színre, ahol egyénenként elkészítették mind a 109 ér-
dekelt kérvényét. 

Ditrau—Ditró község  plébánosa Dr. Lőrincz 
József  szintén összeállította B község minden érds-

ke't rokkantjának és özvegyének sérelmét. Augusztus 
hó 31 én Pál Oibor odautazott és minden esetet egyé-
nenkénti kérvenyezéBBel biztosított, hogy kl ne essék 
a Bzeptember 7-lkl határidőből. 

De ahol nem tették meg azt, hogy az érdekelte-
ket figyelmeztessék  ott később a mulasztások miatt 
sokan jogvesztettek leBznek. Ezért kérjük, hogy azok, 
akik újságot olvasnak, még figyelmeztessék  erre B 
fontos  ügyre a községek rokkantjait és özvegyeit. 

A Magyar Párt csikmegyei Irodájából Dr. Pál 
Gábor a megye minden községébe kiküldötte arokat a 
kérvénymintákat, amelyeket Bzeptember hó 7-rig be 
kell nyújtani a hadügyminisztériumba mindazoknak B 
hadirokkantaknak és özvegyeknek, akik a fentiekben 
felsorolt  Bérelmek közé tartoznak. Az érdekeltek szep-
tember 7-ig ezen kérzény mintákat megkaphatják az 
egyes községekben a plébánosoknál, vagy a Magyar 
Párt bizalmi embereinél, akik ezen kérvényeket kl is 
állítják. 

Felhívjuk az érdekelteket arra, hogy nemcsak az 
ezlrányu kérések, hanem minden okmány, mely erre a 
célra szolgál a Mon. Oficial  1932 évi 212-ik számában 
kihirdetett törvény 36. cikke szerint bélyegmenteB. Ezt 
külőnÖBen azért hangsúlyozzuk, mert láttunk olyan 
jegyző által kéBzltett irasokat, amelyek agyon voltak 
bélyegezve, óriási költséget okozva éppen a legszeren-
csétlenebb és legszegényebb embereknek. 

Egyről-másról. 
(K., .) Mindig vágytam a Kelemen havasokba. 

Valamikor a haboru alatt, mikor P r e B a n marsai éB 
L l t z m a n u csapatai ezeken a területeken farkassze-
met néztek, kivételeB Igazolvánnyal átutaztam ezen BZ 
operációs szakaszon. Máskor az ember nem sokat tö 
rődik s belemerülve a Maros Bzük völgyének hirtelen 
kanyarjai által erősen visszavert vonatzakatolásba, ke-
resztül szalad ezen csodálatos sz'p vidéken. Akkor a 
háború alatt végigmértem tekintetemmel ez tket a ha-
talmas hegytömböket B hosszan eltöprengtem magam-
ben, hogy ezek a hegykolosazusok bol és miképpen 
adnak lehetőséget hatalmas hadseregek fel-  ÉB átvo-
nulásához, hiszen Itt minden járhatatlannak látszik B 
az őserdők áthatolhatatlan szövevényét rajzolják bele 
az ember képzeletébe.... „Rosszseb bakák" évődtek 
egymással körülöttem... Uţy beszéltek és tréfálkoztak, 
mintha valahová vendégeskedésbe mentek volna. Egy 
szó som volt köztük a háborúról... Istenem, — gondo-
lám magamban, ezek be boldogok, beh szerencsések, 
megvédik őket a hitaimas hegyóriások s caak ugy 
forma  kedvéért jönnek ide... Feltettem magamban, 
hogy egyszer, mikor újból felsüt  a béko napja, eljövök 
Ide és megcsodálom a feikelő  és lenyugvó napot eb-
ben a nagy .tartományban", amely akkora biztonsági 
érzetet öntött a somogyi rosszBeb bakába. 

A kanyargó Maros völgyében nem ring a búza-
kalász, legfeljebb  egy-egy zabtábla húzódik meg a he-
gyet oldalába épített szerény házikók közelében. S ha 

nem látnók a fürészgyárak  kéményelnek fodrozódó 
füstjét,  ha nem hallanók a gépek zakatolását éB dudá-
lását, nem is tudnók, hogy miből élnek ezek az embe-
rek, a hegyórlásokról gyorsvonatl sebességgel lezuhanó 
patakok veszedelmes torkában.... 

As óriási nagy klterjedéBÜ erdők a báró Binffy 
uradalomhoz tartoznak.. Az agrárreform  Borán bár rop-
pant területeket vettek el, - magyarázza a rendkívül 
szimpatikus Broszek főmérnök,  de még Így is msradt 
annyi, bogy BZ uradalmi erdők több nagy gyárnak ad-
nak faanyagot  és több ezer embernek biztositják a 
mindennapi kenyerüket. Az uradalmi erdőket sok-Bok 
kilóméter hosszúságú Iparvasutak szelik it és állan-
dóan ontják be a fát  a gyárakba. A hatalmaa erdőkre 
és azok vadjaira 16 erdőőr vigyáz éberen. Négy kiváló 
mérnök gondoskodik az erdők okszerű kihasználásáról 
és a szükséges uj telepítésekről. Az erdők messze fel-
nyúlnak a Kelemen havasokba... Ez itt Pojana Tomi 
(1469 m.) — magyarázza Broszek főmérnök.  Az ott a 
Muncsel (1488), a Bztrunyóra (1994), tovább keletre a 
Kelemen havas (2022 ra.) s még topább a Píatroszul 
(2102 m.), amely egyúttal a legmagasabb csúcsa ennek 
a harmadkorbeli andezit tömegnek. Az egész csoport 
tehát vulkánikus alakulat, amelyen még most ia kénes 
klvlrágzások vannak. Sajnos nincs Időnk, hogy ezeket 
a hatalmas területeket bejárjuk, de erre ÍB van ktdveB 
ajánlata a gavallér főmérnöknek,  AZ uradalom sinautója 
fog  kiröpíteni a Pietropz aljába s akkor majd — 
szarvBBbőgéB idején.... Hiába még vannak megértő lel-
kek, gavallér magyar urak. Hála iBtennek.. 

• * 
• 

Dehogy akar, a világért sem akar Japán háborút 
c?ak Garbin, Cslnglng és Cecibar közelében fedezéke-
ket épit és a városokat drótsövécy kerítésekkel veszi 
körül. Wladívosztok a háborús készü'ődés képét mu-
tatja. A lakósság menekül... Dehogy akar Japán hábo-
rút Oroszországgal. A világért sem akar. S még harag-
szik Franciaország, bogy Lecgyelhon nem akar csatla-
kozni a keleti Lokarsóhoz... Természeteden nem a<?er. 
Majd meglátjuk, mit boz Barthoma a keleti Lokarnó, 
ha Keleten meg kell segítenie a bajbajutó Oroszorszá-
got. Elmondhatja majd, bogy fogtam  görögöt, de nem 
enged.... 

* * 
• 

A kormány a Viitorul utján erősen fenyegetőzik! 
Elbánik a hirek, legendák éa fantáziák  toholóival. 
LeBz<ímol BZ lntrlku?okkal... Mi természeieBen nem 
tudjuk, hogy k i k a fantáziák  éa legendák koholói, kik 
az lntrisusok. Hiába a cenzúrának, — azt sem tudjuk, 
hogy mik azok a legendák, fantáziák  és intrikák. Mi 
csak azt tudjuk, bogy a ml Borainkban nincsenek sem 
intrlkusok, Bom legenda gyártók. Mi szerény, dolgozni 
és élni akaró, békés állampolgárok vagyunk 

Addig természetesen az Intrikuaok tovább dolgoznék, 
a legendák dúsan tenyéaznek, a fantáziák  szebadon 
szárnyalnak. Jobb volna nekünk békét hagyni a ae 
Igazi ellenséggel leszámolni... 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
A tannenbergi csata. 

III. 
Az első ütközetek. 

18 napig tartott az orosz hadtesteknek felvonulása  a 
német halárra, a hadüzenet napjától. Ezen idő alatt a nyu-
gati fronton  a németek minden ellenállást leküzdve nyomul-
tak előre és feltartóztathatatlanul  haladtak Párizs-felé.  Ez a 
körülmény kétségbeesett intervenciós beavatkozásra késztette, 
ugy Izwolskyj párizsi orosz, valamint Paléologué pétervári 
francia  követeket, ugy a cárnál, mint Nikolajovics nagy 
hercegnél. Drámailag ecsetelik az emiikiratok ezeket a ki-
hallgatásokat, amelyekkel az orosz hadseregek tehermentesítő 
offenzíváját  sürgették. Egy ilyen kihsllgatásra menve Palé-
ologuenak eszébe jntott trancia elődjének az esete 1905-ben, 
aki az orosz flotta  csuzimai vereségét az éppen teuniszező 
cárnak jelentette, aki nagy közönyösséggel csak annyit vá-
laszolt rá „szörnyű, igazán szörnyű" és a cár nyugodtan 
tovább játszott. 

Ilyenszerü közömbös válaszokat adott a cár most is 
az S. O. S. segélykérő jelekre, amikor aztán 1914 auguez-
tns hó 17-in Rennenkampf  csapatai Stallupőnennél a Wla-
dislawow—Mernnskeni vonalon Francois I. hadtestével érint-
kezésbe jöve, megütköztek. Ugyanakkor Samsonov hadserege 
Mackensen XVIL-ik hadtestét támadta meg. Amig északon 
Francois különösen a bal szárnyán némi sikereket is ért el, 
amennyiben 6000 foglyot  8 ágyút zsákmányolt, de Macken-
zen ugyanakkor a frontalis  nyilt támadása miatt érzékeny 
veszteségeket szenvedett a kát kereken taszított és lövész-
árokba beásott orosz gépfegyverektől. 

Prittwitz ezekben a nehéz napokban, mely angnsztns 
hó 17—21. tartott azzal a tervvel foglalkozott,  hogy egész 

Kelet-poroszországot teladva visszavonul a Visztulái, mint 
természetes határ mögé, aminek a német hadtestparancsno-
kok közül különösen Francois Dem akart engedelmeskedni. 
Az egész német haderőnek a katasztrófális  helyzete akkor 
lett nyilvánvaló, amikor Délről Mlava irányából a német 
repülők menetelő orosz hadtesteket jelentettek, melyeknek 
célját a német vezérkar Marienburgban rögtön látta. A cél 
az volt, hogy az oroszok Délről tiilgenburg Osterode irá-
nyában áttörik Mackensen hadtestét és Dancigig meg sem 
állva az egész 8-ik német hadsereget felgöngyölitik  és el-
fogják.  Ezáltal az OBztrák-magyar haderők balszárnya kap-
csolat nélkül maradva levegőben lóg és az orosz haderők a 
támadt résen vouulhatnak délre a Kárpátok és Magyaror-
szág felé,  úgyszintén a megsemmisített német haderők után 
Berlin-felé. 

21-én izgalmas telefon  beszélgetés folyt  le Moltke és 
Prittwitz között, melyben Prittwitz vázolta a súlyos ütkö-
zeteket, veszteségeket és az orosz Samsonov varsói hadse-
regének szándékát, továbbá, hogy az orosz lovas hadosz-
tályok oldalba kapták a német csapatokat és ilyen körül-
mények között azzal a tervvel foglalkozik,  hogy a Visztu-
lához visszavonul, mert az oroszok már elfoglalták  Gum-
binnent és Insterbnrgot, délen Willenburgot, Johannisbur-
got stb. 

Moltke: Ha már egyáltalán visszaakar vonulni, szoro-
san vonja össze csapatait, a XX. hadtest magasságába a 
tavaktól nyugatra. 

Prittwitz: Ez most lehetetlen. A csapatok állandó 
harcban állnak. Kérek azonnal segítséget. 

Moltke: Most nem adhatunk. Minden erőnk nyugaton 
le van kötve. 

Prittwitz: Hiányzik a lovasságom is, mert az egyet-
len lovas hadosztályom két nap óta sltünt, valószínűleg 
megsemmisült. 

Moltke: Eltűnt? Megsemmisült? Az egész lovas had-
osztály ? Dehát ez mégis csak... 

Es itt az összeköttetés megszakadt. 
Közben délután Prittwitz parancsot adott ki, hogy 

Keletporoszország marha állományát és jószágait nyugatra 
kell hajtani. A tábori csendőrség csak nagy nehézségekkel 
tud rendet teremteni, az utvonalakon. A hadtáp parancsook 
Heuduck vezérőrnagy felindult  szavak kíséretében ügyel-
mezteti Prittwitzet arra a pánikra, mely a lakóság között 
kitör, ha a rendeletet ebben a menekülési formában  végre-
hajtják. 

Most jelentkezik ismét Coblenzből Moltke, akinek 
Prittwitz kijelenti, hogy a hadtápparancsnokság székhelyét 
Konitzba helyezi. 

Moltke: Miért nem mindjárt Berlinbe ? Feleli idege-
sen a vezérkar főnöke. 

Közben Prittwitzhez jelentés futott  be arról, hogy az 
elveszettnek hitt lovashádosztály Allenburgnál megkerült 
180 kim. kiverekedett ut megtétele után, sőt 50 foglyot 
hozott magával. Ezekből a jelenségekből Moltke látja, hogy 
Prittwitz elvesztette a fejét. 

Az nap 21-én este Moltke előadást tart II. Vilmos 
császárnak térképpel a kezében a keleti sötét, a négy napi 
csata után kialakult helyzetről és az aggodalmas vissza-
vonulási mozdulatokról, amit a legfelsőbb  hadúr komoly arc-
vonásokkal kísér. 

A császár: Hiszen akkor Prittwitz már elvesztette az 
összekötetését a csapataival. 

Moltke: Igenis felség  — B ha nem tudnám, hogy 
teljes fejetlenség  kerítette hatalmába, ugy a legsúlyosabb 
szemrehányással kellett volna illessem, amit katonának va-
laha mondottak, akkor amikor a hadsergét el akarja hagyni. 

Ezen rövid beszélgetés eldöntötte Prittwitz és vezér-
kari főnök*  Waldersee sorsát Megbuktak. 
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Lörincz József  Mercurea-Ciuc—Csíkszereda. 

A pénzügyminisztérium haragszik, mert a for-
galmi éa lnxusadó bevételek erősen megcsappantak... 
Hit kl a főnének  van kedve luxust Unni. Kinek van 
ma pénze ezekre. Akinek van, az megcsinálja adózás 
nélkül, akinek p idlg nincs, — az nem mulat.... Hőst 
láthatja a p. il. miniszter, hogy mit jelentenek a kisebb-
ségek a forgalmi  és fényűzési  adó szempontjából is 
Mig voltak színházaink, mozgóink; amíg volt kedvllnk 
mükedvelőaködnl és mulatni, — volt forgalmi  és lexua 
adóbevétel ÍB. Ma nlnca. Kinek van kedve színházba, 
moziba menni, mikor mindenütt tul teng a türelmet-
lenség. 

A modern világítás. 
Irta: Véoiey Oyula oki. elektroteohnlkus. 

Ugy hiszjm mindenek előtt meg kell lamerked-
nünk egy pár világítás technikai alapfogalommal,  mi-
előtt bele kezdenénk a világítás tárgyalásába. 

Mindönki eltudja képzelni, hogy a világítás tech-
nikában is vannak és lehetnek egységek, amelyeknek 
a aegitBégével a világítás technikával foglalkozó  egyén 
azámoini éa tervezni tud. 

A legfontosabbakat  pár szóval szeretném felvá-
zolni önöknek, hogy némi fogalmat  alkothassunk arról, 
bogy egy modern lakásnak a helyes világítás m><gter-
vezese nem abból áll, hogy a lámpahelyeket fölszerel-
jük éa becsavarunk egy pár izzóiampát és annak jól is 
kell világítani ba áramot ia engedünk beléjük, amig 
addig jut az elővigyázatos szerelő addig utánna kuli 
nézni egv némely dolognak. A dolgok pedig változa-
tosak. Ugyanis lamerni kell a helyiségeket teljesen, 
pontosan, méretüket, falak  azinét, a helyiség rendelte-
tését éa a speciália kívánalmakat, ami eaetleg fonnfo-
rog a tulajdonos részéről. 

A tulajdonos pedig azt akarja, hogy minél keve-
sebb pénzért, minél jobb világitáBt kapjon éa Itt is 
aztán Igaz az a közmondás, hogy „olcsó húsnak híg a 
leve", mert esetleg a bíráló ezem egyet-mást észre 
vaBz, amit nem észlelhetünk eddig, amig nem tudunk 
arról, hogy még jobb ia lehet. 

A világítás technikában nincs olyan sok éa vesze-
delmes egység ÓB fogalom,  amellyel ne lehetne köny-
nyen megbirkózni éa lássuk csak szépen Borjába. 

Az Izzólámpák egy bizonyos fénymennyiséget  bo-
csátanak ki nagyságuk és fajtájuk  azerint és az összes 
kibocBátott féuymennylségnt  fényáramnak  nevezzük, 
egysége a Lumeu. 12 56 Lutneu fényáramot  ad az 
egységnyi gyertya, a Hefner  gyertya. 

Hogyh3 ezt az „ideális" gyertyát vizsgáljuk, ak-
kor összehasonlítást végezhetünk más fényforrásokkal 
éa megmérhetjük megfelelő  műszerek segítségével, 
hogy az egységnyi fényforrásnál  hányszor erősebb a 
vizsgált fényforrás.  Ép ezért ujabban már nam la 
gyertya fényekben,  vagy wattokban jniölik az Izzó 
lámpákat, banem Lumenekben, vagvls mindjárt ráirják 
az izzólámpára, hogy tényleg az előirt feszültség  mel-
lett mennyi a fényáramé.  A Tunsgrum gyár, mint leg-
illetékesebb az Izzólámpa gyártás terén bangzatoa rek-
lámokkal akarja a közönség figyelmét  felhívni  az uj 
jelölésre. Bz pedig olyan formán  szól, hogy „aranyon 
fémjelzés—Tungsram  lámpán Lumen jalzéh" éa még 
hozzáteszik, hogy ne ia fogadjon  el máét, mint Lumen 
jelzésű lámpát. 

Minket azonban az is érdekel, hogyha már kibo-
csát pár száz, vagy ép nohányezer Lumeut egy izzó-
lámpa, tudjuk-e azt mind hasznoBitani. I;t 1B bele kell 
nyugodni abba, hogy biza sok veBzteaég van addig, 
amig a könyvre, vagy papírra eljuthat, eltekintve attól, 
hogy a felhasznált  villamoa energiából legnagyobb róaz 
meleg alakjában távozik éB csak igen ktshácyeda jön 

A további éjfélbe  nyúló tanácskozásokra Moltke azt 
ajánlja a császárnak, hogy vezérkari főnöknek  Ludendorf 
ezredest tegyék meg Waldersee helyébe, aki jelenleg Bülow 
II. hadseregébe szolgál és Lüttich bevételénél a katonai eré-
nyeknek, a tudás, vitézség, bátorságnak olyan tanujelet 
adta, amely feltűnt.  A császár nem ismerte személyesen de, 
hallott róla. 

Augusztus hó 22-én délután 8 órakor a Hannoverben 
már .'i éve nyugdíjazott t>7 éves tábornok von Benecken-
ilort Paul v. Hindenburg táviratot kap II. Vilmos német 
császártól, melybeu a császár az iránt érdeklődik, hogy 
kész volna-e azonnal szolgálattételre bevonulni. Hindenburg 
szintén röviden csak annyit válaszol, „kész vagyok". Egy 
néhány órával később feladott  táviratból csak annyit tud 
meg Hindenburg, hogy egy külön vonat Lundc-ndorf  vezér-
kari főnökkel  még az éjjel oda érkezik és mint a 8-ik had-
sereg uj parancsnokát azonnal viszi a keleti hadszíntérre. 
Az ősz tábornoknak csak békebeli wail'enrockja lévén, meg 
az esti órákban beszerez magának egy tábori zöld egyen-
ruhát és hajnali 3 órakor magányosan, egyedül várja a 
begördülő vonatot. 

A vonat meg áll, Ludendorf  katonásan leugrik és a 
két katona, akik még sose látták egymást barátságos üdvöz-
lés után visszamennek a kocsiba. Miközben a vonat kigör-
dül a hannoveri pályaudvarról Ludendorf  rögtön előterjeszti 
azt a véleményét, hogy a Visztulához való visszavonulás 
és ott a védelmi harc felvétele  nem jöhet számításba. Az 
egyetlen lehetőség a támadás és az egyik orosz hadsereg-
nél a Iront áttörése után felgöngyölítés. 

Hindenburg: Nekem is ez a véleményem. De hogy 
kipihenve érkezzünk meg Marienburgba, térjünk nyugovóra 
a aludjunk egyet. 

Igy kipihenve érkezett meg a két nagy katona aug. 
hő 23-án délután a főhadiszállásra,  hogy 3 nap múlva meg-
fordítsák  a hadiszerencsét és megosinálják Tannenberget, 
melyről következő azámuukban írunk. H. V. 

kl az izzóból a felhasznált  energiából, mint feuy.  G 
miatt a veaztesegob miau ép ezért meg kell állapítani 
azt, bogy a megvilágítandó területnek 1 m2 re mennyi 
fanyaram  kell. Ezt Luxokban adják meg. Ha egy m2-
folüietre  1 Lumou fényáram  jut, akkor annak 1 Lux a 
megvilaguata. Egy konybábun p. 15—25 Lux keii m--
kint, egy iroaBZkalon 76 Lux etb. Mar említettem, hogy 
vebzíesegbk vannak LS ezek a vestteaegek abból azár-
maznak, bogy a fényt  az anyagok nagyon szüretik el-
nyelni. Így a Bötétebb festezü  fal  kb. 36°/o ot nyel el 
a vliagosabb 15—20°/» ot, sót a vörösesbarna falak 
még 60°/o-ékát ÍB elnyelik aa izzólámpa féuyáramának. 
Azoakivül a «zerelveny, amelyben az izzóiampa helyet 
foglal,  az ia elnyel blzoayoa fény  menayiaeget aszerint, 
bogy milyen rendszerű éd fóleg,  bogy poroB-e, vagy 
nem, mert gondoljunk caak egy homalyoaitott gömb 
szerelvénye, amely poroaodás eseten 10—15°/o-kai ke-
vnBebb fényt  enged át, mint gondosan megtörölgetve. 
Ép ezért nem kell elfelejteni  a kisebb takarításoknál 
aem a lámpáink szerelvényét megtörülgetni. 

A világítás technikában egyik legfontosabb  foga-
lom különösen szemeink épBega miatt: a ragyogás, 
lehet ugy ia nevezni, hugv vakiias. Ez azt jelenti, hogy 
a világító felületnek  1 cm2 erői mennyi fényáram  indul 
kl. Minél több indui ki, annal inkább veszélyezteti 
szemeinket. Egységül a felhőtlen  kok égbolt ragyogá-
sát vettek, rí egyenlő 1 Siieibbel éa még ez nem 
bántja a szemet, mig az ivlampa 19000—15000 alilb 
ragyogaB érteke ér.hetően elegendő arra, bogy Bzem-
gyuiladást ktipjunk, BŐI ntm homályosított izzólámpák 
ia elérik az 5000-8000 atllb érteket. 

Az a kerdáa, hogyan lehet elkerülni azt, hugy ez 
a vakitás ne lepjen fel,  vagyis 1 cm' en ne lepjen kl 
több, miat 1 Lumen, mert akkor egségnyl a ragyogás 
éa akkor megnyugtató a világítás. A vakitás megaka-
dályozására szolgainak a homályos izzók, az opalizált 
izzók és A legkülönfélébb  szer sívón jek Ezek mind azt 
a célt szolgálják, bogy az izzószál által termelt fény-
áramot minél nagyobb felület  sugározza ki. Ugyat is az 
ilyen bomályoa izzólámpáknál, vagy teljeBen zárt sze-
relvényeknek homályosított buráján a fsny  Bzétezóródik 
és maga a bura szerepel ebben az eaetben nagyobb 
felületével,  mint fényforrás.  Ép ezert nem eléggé haog-
t-ulyozhRtó a homályosított buráju izzólámpáknak vagy 
helyesen szerkesztett szerelvényeknek a fontossága. 
Ugy hitzem sokan láttak már modarn szerelvényt, 
amely elegáns formájánál  fogva  egyik legBzebb díszévé 
válhat lakáeunkuak, nem ls szólva arról, hogy egyen-
letes, njuz?dt fényévéi  mennyire megnyugtatólag hat 
» Bzamre. Ép ezert a csillár gyáraknak egyik legfőbb 
törekvése az, hogy a lehető legegyenletesebb fényt 
tudjái: szolgáltatni a szerelvények f-s  amellett formá-
ban és árban veraenyk.p^a legyen.Ezekről a szerelvé-
nyekről kéBŐbb írok. 

A mnd <ru izzólámpák közé tartoznak a dlszvllá-
gitó és h:in£U at lámpák. A diszvilagitó lámpák rend-
szerint l is fdny  rejüek es fsok  poat-z- rüfény  eléréseru 
használatotok. Pi. kuricioujfa  viicgitát-ra és tem p o-
rnókban Áhítatot kelió fényhatások  eier&Bóre baszná ják. 
A hanfu'at  Ián pÁkat róz^Ciokor, vagy máa vlrag alak-
jában keszit'k os ujabban előszeretettel alka mázzák 
vendégfogadás  stb. esetén, amikor az asztalon szineB 
fényével  hasgu'atot igyekezik teremteni, ha éppen 
hiányzik hangulatkeltő a társaságban. Valószínűleg an-
golok kezdhették alkalmazol ködös estéken. 

Ha összefoglaljuk  az izzólámpákat, akkor vakitáa 
szempontjából a következőkép sorozhatjuk be: legrosz-
szabb az egysz-'rü nem homályos izzó, jobb a homályos 
üvegburáju, ms>g jobb a balul homályosított u. n. gyöngy-
fény  lámpa éa legjobb aa opalizált buráju izzó. 

A gazdaságosság IB fontoa.  Kitfele  Beempont sze-
rint vlzsgivhatju'z a gazdaságosságot: feazü  tség éa 
nagyság szerint Minél kisebb az alkalmazott feezült-
«éi, annál jobb lzzól/mpákat tudunk gyártani. A 110 
Válton feszültségre  készült lámpák 1 Wattból több 
fenyáramot  termelnek, mint a 220 Voltosak. Azonkívül 
nagvobb Izzólámpák t okkal több fenyáramot  termelnek 
1 Wattból, mint kis Izzólámpák. Ép ezért negyon meg 
kell godolnl, hogv ne alkalmazzunk olyan csillárt, 
amelybe .szépség" kedvéért 6 izzót kell tenni, mert 
sokkal több fényt  nyerhetünk olyan szerelvényből, 
amely 3 Izzóval rendelkezik és akkor már nagyobb 
teljesítményű Izzókat alkalmazva pénabellleg és áram-
fogyasztás  tekintetében is jobban Jövünk ki. 

A következőkben megismerkedünk a szerelvények 
követelményeivel, bogy nyugodt, egyenletes világítást 
tudjunk elérni és amellett a lakásnak ezylk fő  dísze 
legyen a csiliár. (Folyt, köv.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezések. Löfflir  Aurel ás Dr. Jakab 

Lajos m.-c:uci—csíkszeredai ügyvédeket, akik most 
végezték a bukaresti jegyzőtanfolyamot,  a belügymi-
niszter a csikmegyei közigazgatáshoz nevezte kl. 

— • tanév megnyitáaa a róm. kath. fő-
gimnáziamban. A mercurea-ctucí—csíkszeredai róm. 
kath. főgimnázium  az 1934—35 iskolai évet ünntpélyea 
Veni Sarcte-val 1934 Bzept. 16-án, vasárnap délelőtt 
nyitja meg. A rendea előadások kezdete hétfőn,  Bzept 
17-én. 

— Gheorgheni—GyergyóazentmiklóB n j 
rendőrkapitánya. Daneacu Mihály rendőrkomlazári 
Gheorgheni—GyergyóazentmiklóB rendőrkapitányának 
nevezték ki. Dinescu komíazár a mercurea-cíucl—csík-
szeredai rendőrségen teljesített szolgálatot. Előzékeny, 
udvarias modorú tisztviselő. A kinevezés arra érdemes 
embert ért. 

— Hazaaaág. Banda Liviu pénzügyi tisztviselő 
augusztus hó 26 án tartotta esküvőjét Crisbolu Ellzzel. 

— A vármegyéből. — Az Olt áldozata. A 
mu't bzombaton, augusztus 25-én délután 6 óratáj t 
C'ikezentkirályon, fürdés  közben az O'tba fult  Csiszér 
Gábor, a csíkszeredai főgimnázium  VII ik oaztályoa 
tanu'ójn. Estefelé  az aratóból hazatérő B mit aem sejtő 
azülők fiukat  holtan, kiterítve találták. A megdöbbentően 
tragikus halál nemcaak a szegény szülőket borította 
kimondhatatlan gyászba, banem nagy veszteséget oko-
zott az az Intézetnek 1B, melynek a váratlanul elhunyt 
ifju.  egyik igen buzgó, szorgalmáé, szelídlelkü jó diákja 
volt. Aug 28 án, kedden délelőtt temették el az egész 
falu  osztatlan mély réaevéte és ragy gyásza mellett. 
A temetéBen résztvattek osztálytársai, a facigerek,  a 
c^rkészek a többen az Intézet tanárai közül. Az ősi 
székely porta udvarán László I<néc hittBnár mordott 
búcsúzó szavakat, a sírnál Albert Vilmos főglmn.  tanár 
egykori oszt. főnöke,  az lakola, Csiszer Aidor raaturana 
pidig a diákok nevében vett végaő bucsut a virágjá-
ban letört fiatal  élettől. 

— Bornos Déneané gyergyécsomafalvi  asszonyt 
augusztus 28 án halálos szerencsétlenség érte. Amint 
egy Hzekér gabonát leüríteni akartak, az asszony fejjel 
lezuhant a szekér tetejéről. Koponyaalapi törést szen-
vedett éa a helyszínen meghalt. 

— T- pus Illés erdőőr éa Tepn» Illeg (grembus) 
tölgyesi lakolok között régóta ellene g n vlazony állott 
fenn.  Augusztus 24 én ne erdőőr Tjpun az ellenBégét 
halászás közben borzalmasan összeverte. Az ügyész-
ség eljárást indított a verekedő Tepus ellen. 

— Mózes József  udvarhelymegyei tlrány a mult 
vaaárnrp a város között Bzembe szállott Tepelua köz-
rendőrrel. A részeg cigány ellen megindították az 
eljárást. 

— Tusnád községnél augusztus 28 án éjjel a 
aiemélyvonatot kővel megdobálták. Egy Dumitrescu 
nevü kapitányt a berepülő kő megsebealtett. AcBend-
őraég nyomoz a tettesek után. 

— Mihálv Károly azentlélekl gazda jelentést tett, 
hogy egyik földjéről  az összes learatott gabonáját 
ellopták. 

— Campian Msx dr., akit Gyergyóban az Arge-
tolaou párt programjával választottak meg képviselő-
nek, moit Ditró, Szárhegy éa Alfalu  gyergyól közsé-
gekben ingyenes jo»védő irodát állit fel. 

— A megyei prefsktura  jóváhagyta a Gyergyó-
szentmiklós vároa által reformátua  pspllak részére 
történt Ingyen telek adományozását. 

— Bodor János gylmesi csángó Imre éB Jakab 
nevü fiaival  gabonát akartak áthozni B Bodor András 
földjén.  Bodor András és felesége  a szolgájukkal 
együtt rájuk támadtak éB ugy megverték Bodor Já-
noaékat, hogy aaek mindegyike husi napon tol gyó-
gyuló sebeket Bieovedett 



36 C S I K I L A P O K • ik e i i k . 

w.Hir.1, u ^ • belratkoaáai kellemetlen-
uTt í" "'"«n saeptemberben élőiről kezdődik. A 

B.UIÓ aki felekezeti  Iskolába akarja iratai gyermekét, 
S 0 ^ " . 1 - ; 1 ? , " » ^ » be kell Jelentse ezen azán̂  
dókát aa állami iskola Igazgatójánál. Régebb ugy volt, 

^ , e t t e í - * művészetig fokoz-
" ^ , 4 * 6 «eJfaényeeségOket.  B. régebb volt Remél-

jük most nem ismétlődik meg. Egyelőre aa le kelle-
metlen, bogy a tanfelügyelőség  rendeletet adott ki, 
amely szerint e.en azept. 1 - 1 0 között benyújtandó 
nyilatkozatokra 8 + 1 lej éa a dovadára 14+2 lei bélyeg 
ragasztandó. A tanfelügyelőség  nálunknál jobban tudja, 
hogy a közoktatásügyi mlnlaater 126 703—1929 aa 
r jndelete szerint ezek a beiratkozási nyilatkoaatok 
!£Ly,8p?SS]?8ek- B i t 8 renóeletet a tanfelügyelőség 
4581-1930 BZ. rendeletével közölte is az összes állami 
éa felekezeti  lakolák igazgatóságaival. Azóta más intéz 
tedéB nem toriént aem bélyegtörvényben, Bem máshol. 
Érthetetlen tehát, hogy a tanfelügyelőség  milyen ala-
pon kívánja a nyilatkozatoknak ilyen költséges bélyeg-
zéaét. Da ezeken kivül a beiratkozásoknál olyan ok-
mányokat la követelnek, amelyek nem törvényszerüek. 
Az lakolák ezael kapciolatosan várják betanhatóaágalk 
rendelkezéseit, amelyek bizonyára Intézkedni fognak 
arról, hogy milyen okmányok alapján eszközölhetik a 
beiratásokat. 

— Eredményeanek látszik a tapioosal ál-
lamellenes lzgatáai vádaskodás. A Cslkl Lapok 
beszámolt már Cslktaplocza község szomorú szenzá-
ciójáról. Csedő Imre hetekkel ezelőtt feljelentést  tett 
az ügyészségen Miklós Árpád jelenlegi biró ellen. A 
faljelentés  azzal Igyekszik lehetetlenné tenni a közBégl 
politikában most felülkerekedett  ellenfelet,  hogy az 
államelleneaség kladóa vádját szerkesztette ellene. 
Miklós Árpádról a tanuk hosszú sorával bizonyltja 
Csedő Imre a feljelentő,  hogv a román állam ellen 
izgat. Az ügyészség megindította Miklós Árpád ellen 
az eljárást. Az ügy még ezután kerül a törvényszék 
elé, amely végül is Ítéletet fog  mondani ebben a tipi-
kusan marakodó éa átlátszóan hazafias  természetű 
esetben. Addig is, amig a törvényszék pontot tesz erre 
a szörnvü történetre, most Cilkmegye prefektusa  elren-
delte Miklós Árpád községi bírónak és Ho'ló János 
pénztárnoknak a felfüggesztését  arra az időre, amlr 
az államellenes izgatás vádja alól tisztázzák magukat 

— A pofoikodó  Szüoz László. Az utóbbi 
időben Síücs László operaénekes divatba jött. A sajtó 
mindegyre hangos ettől a hőstenortól. Valódi bődként 
pofozza  meg nyílt Bzinen a pártnernójét, legutób Mis-
kolcon vert véreera egv öltöztetőt B a napokban rug-
dosott félholtra  egy Időaebb színházi Bzabót. A hangu-
lat háborgóvá vált a tenor-hőssel szemben az egész 
vonalon. Sajtó és közönség egyformán  megelégelte ezt 
aa undok beképzeltaéget. Utóbb már egyetlen ember 
a lábát nem tette be abba a Bzlnházba, ahol Szűcs 
művész ur fellépet.  Szűcs László a magyar operaház 
tagja és nem ripacs. Csak volt az. Ml emlékszünk 
azokra az Időkre IB. Ma nem Illik ez a verekedő modor 
ahoz az előkelő helyhez, amelyig befutott.  A színész-
nek jól meg kell jegyezze, hogy a közönség sokszor 
a tehetségtelenekből Is művészt csinál. De ugyanaz a 
közönség, ha a türelmét gyakran próbára teszik, gyor-
san felfedez  olyan énekművészeket, mint Szűcs László. 
Ez a véleményünk a magyar sajtónak abban a koncert-
jében, amely egyöntetűen megunta a felkapott  Szűcs 
László vitézkedő hősködéselt. 

— Műkedvelői előadás Szentmártonban. 
Mozgalmaa nap volt Szentmártonon fo'yó  hó 26 án. 
Délutáo a szeredal és saentmártonl fotballcsapatok 
mérkőztek egymással, amely 0:6 arányban a azent-
raártonlak győzelmével végződött. A azép játékot nagv 
közönség nézte végig. Este az Oltáregylet rendezésé-
ben „Egy kia senki" c'mü 3 felvonásos  vígjáték került 
szinre. Szentmárton vezető asszonyai vállvetett mun-
kával fogtak  egybe, bogy ugy erkölcsileg mint anya-
gilag jól Blkerült eatélyt rendeazenek, ami nekik teljea 
mértékben elkerült 1B. A szépen faldiszltett  nagy ter 
mek zsúfolásig  megteltek és a közönség másnap regge 
lig a legjobb hangulatbaj mulatott. A színházi szerep 
lók kivétel nélkül jól játszottak. Márton Klárika a 
Jozefa,  Ambrus Irénke, Vitoa Ilonka. György Mancika 
a kisasszonyok szerepében. Gondos Ilonka a Katinka 
szerepében oly otthoniaa rátermett alakítással játszot-
tak hogy hivatásos BalnéBznőknek la c*»k dicséretére 
vált volna. Ugyancsak Igen jók voltak Gábossy Icuka, 
Boga Paula és Nagy Borlaka. A férfi  szereplők közül 
kitűntek Botár Zoltán, Kelemen Andor, Gábossy Baláss, 
Székely Gvörgy, Rozenfeld  Ödön, Bedó József,  Boga 
Jízaef  éa Pongrácz Vilmos. Az estély megszervezné-
nek neház szerepe Botár Adolfoé,  Ady Andréné Kon-
rád Kálmánná, Kelemen Andornó, Dobos Sándorné, 
Bartók Sándorné éa B*ka Jánoané uraaazonyoknak 
jutott. A minden tekintetben fényesen  sikerűit eBtély 
bizonysága annak, hogy feankdlt  gondolkodáaaal éa 
vállvetett munkával a legnagyobb akadályok la legyöa-
hetők. 

— A borbélyok vasárnapi táakáaása ellen. 
Aa utóbbi idóben a vároa területén egyre gyakoribb 
az a panasz, bogy a borbélyok a vasárnapi munka-
asüaet türvényét nem veBzlk figyelembe  és vendégei-
ket háznál kiszolgálják. Az Ipartestület megkeresésére 
a helybeli rendőrség a jövőben Bzlgoruan ellenőrzi a 
kihágást Éppen ezért kérjük a közönBÓget, hogy vegye 
figyelembe,  miszerint a vasárnapi mnnkaazűnetról ssóló 
törvény sserlnt a berbólyoknak szigorúan tilos vasár-
nap és ünnepnap a vendégeiket klssolgálni éa ne tegyék 
UtoMtya ika t aoak , b«gy Ubácáa*rta«fMitM>tt. 

— Halálozások, özv. Bors Benlámné sattl. 
Szántó Juliánná 80 éves korában, augusztus hó 27-én 
meghalt Santlmbran—Cslkszentimrén. 

Oltl LtjoB 22-lk életévében auguaztus hó 29-én 
meghalt Slculenin— CBikmadéfalván. 

— özv. Biró Andrásné vasnti nyugdíjast, 
akinek tartónkodaai helye Ismeretien, felhívjuk, 
hogy azonnal közölje elmét a mercurea cinci—csik-
aaeredal állomásfőnökséggel.  Fennt nevezett Bsvegy-
nek a nyngdljkiutaláaa a helybeli állomátfónökségen 
keresztül történik, ahol nem tudják az özvegy cimét, 
aki valamelyik cslkl községben tartózkodik. Igen fon-
tos, életbevágó ügyről lévén szó, kérjük, hogy aki 
ismeri Szv. Biró Andrásnét, értealtae nyugdíjügyéről. 

— Amikor aa őrmester ur egy ezredessel 
kezd kl. Végre egy őrmester, aki megjárta. Annyi 
van a rováBán egy-egy őrmesternek, akkora az elkB-
patottBága egyik-másik vidéki baBának. hogy éppen 
legfőbb  Ideje annak a botránynak, ami a napokban 
lezajlott Az eset színhelye a zsögödi melegfürdő.  A 
szereplők: kabinra várakozó url emberek, egy civilbe 
öltözött esrrdaa és a aancraieni—calkazentklrályi járás-
őrmester. Az őrmester ur csakhamar olyan viselkedésbe 
kezdett a fürdő  egyik női alkalmazottjával, ami öröm-
mel tölthette el a hadseregnek éppen Jelenlevő magas-
rangu tisztjét. A civil ruhában levő Movila ezredes 
azonnal rendre utasította az őrmester urat. Lett ebből 
szörnyű katasztrófa.  A mindenható őrmester ur csak-
hamar megmutatta, hogy ki ő. Nagy igazoltatásba 
kezdett. Az ezredes iratait követelte. Teljea dühvel 
indult neki a rendcsinálásnak és kevés bija volt, hogy 
Movila ezredes meg nem ismerkedett a aancraieni— 
cslkszentklrályl csendőrőrs vendégszeretetével. Mind-
ezt csak annak köszönhette, hogy az őrmester ur az 
igazolványok betekintése ntán egéaa véletlenül elhitte 
neki, hogy 6 egy ezredes. — Movila ezredes azonnal 
jelentést tett a c jendórőrmester ellen, akit a csendőr-
szárny rögtön leváltott az állásából. 

— Bendőrség figyelmébe.  Aa ntóbbl napok-
ban egy Bntó szaladgál a város között, amelyre valami 
szörnyű, uj rendszerű és ldeggyiikoló sziréna van sze-
relve. A tu'ajdonosa nagy előszeretettel használja ezt 
a gyilkos hangszert, amely aa egéaa várost talpra 
állítja. Amikor megszólal az alvók és halottak fel-
támadnak, az élők gáztámadási riadóra menekülnek. 
Kérjük a rendőrséget, hogy a közönség nyugalma 
érdekében tlltaa el ennek a dobhártyát hasogató aziré-
nának a használatát, amelyet egyetlen város között 
Bem tűrnek meg. 

— Értesítés. ÉrteBitrm a t. közönséget, bogy 
hazaérkeztem és Szeptember 1 tói kezdve állandóan 
rendelek reggel 8-tól este 7-ig. 

Szmuk  Zsiga  fogász. 
— Nemzetkisebbaégi kongreizna lesz azept. 

4—6-lka között Bernben. Ez a tizedik Ilynemű öaaae-
jövetel éa eaen fogják  megtárgyalni Lengyelországnak 
a Népszövetséghez benyújtott Indítványát, amelyben a 
nemzetközi kisebbségvédelem általánosítását szorgal-
mazza. 

A birkanyáj 
vagyont  jelent! 
A m é t e l y k ó r 
néhány nap alatt  tönkre  testi. 

f l  J | f  H l U A f  megvédi  a birkákat  ettől 
I V A l i B l I V U l l  a gyilkos  betegségtőll 

A mételykórt egy féreg okozza, amelyet a birka £ 
legelőn a legelt füvei együtt nyel le. Ez a féreg be-
hatol a juh májába és r ö v i d idti alatt elpusztítja. 
A betegség rendkívül gyorsan terjed és épen annyira 
veszedelmes, mint a farkascsorda, amely az őrizetlen 
nyájat megrohanja! 

Hosszas kísérletezés után C. K. Constantinescu pro-
fesszor felfedezte a Galbinol-készitményt, amely en-
nek a pusztitó betegségnek biztos ellenszere. Ez E 
gyógyszer nemcsak a beteg juhokat gyógyítja me«. 
hanem az egészségeseket is megóvja a fertőzéstől. 

li a ph a . v az otsz« 
minden  gyógyszertárá-
ban it drogueriéjdban. 

— Hegfelebbeatók  a városi vágóhíd ré~ 
szére vásárolt telek ügyét. Mult számunkban em 
litettük, hogy M.-Culc—Csíkszereda város a törvényszék 
mögötti katonai kertészeti telepből másfél  hold terüle-
tet vásárolt meg 12000 lejjel s arra akarta a város 
nj vágóhldját felépíteni.  Ez a terület, melyet a vároa 
moBt megvásárolt, a cslkl Magánjavak tulajdonát képezi 
s azt a Népszövetség 1932 szept. 27-1 jegyzőkönyve 
szerint a román kormány a visszaállítandó Magánjavak 
réaaére vlBSzaadnl Ígérte. Miután tehát ezen terület ia 
vlBBzaadáa tárgyát képezi a Magánjavaknak ezévjuniua 
havában megjelent törvénye azerlntl egyéb ingatlanok-
kal együtt Igy adás-vétel tárgyát ezen terület már 
nem képezheti B éppen ezért a váBárt az érdekeltek 
megfelebbeaték.  A mióta a Magánjavak ügyében a 
nemzetközi panasz beadatott, már egy izben árverésre 
kitűzték volt a Magánjavaknak éppen ezen területét, 
de as árverés jóváhagyását a miniszter megtagadta 
azoknak a közbelépésére, akik a petíciót aláírták. A 
vásár mostani megsemmisítése a városra mindenképpen 
nagy kárt jelent, mert vágóhid részére ennél alkalma-
sabb területet nem lehet találni. 

— A oaikmegyel prefeotora  fellépése  a 
Vittorul Ciuoului ellen. Ismeretes mindenki előtt 
aa a szennyhadjárat, amit egy Vargatu nevü, homályos 
multu mérnök rendezett nemcsak Csikmegye magyar-
sága, de az Itt élő román vezetőemberek ellen ÍB 
„Viitorul Cluculul* clmü, bizonytalan Időben éB helyen 
megjelenő lapocskájával. CBikmegye prefektusa  meg-
unva a lap alaptalan piBzkolódáBait, 7994—1934 BZ. 
rendelettel megtiltotta a lap megjelenését, most pedig 
körrendeletben figyelmezteti  a községeket, hogy a lap 
részére Bemmiféle  subvenclót ne Bdjanak, mert az 
Bemilyen Irányban kulturmunkát nem végez és Így a 
közintézmények támogatását nem érdemli meg. 

— A katonai igazolványok (liv retek) latta-
mozáBa mar moat ls lehetaegea a hadkiegészítő 
székhelyén. A mercurea-ciuci—csíkszeredai hadkiegé-
szítő parancsnokság közhírré teszi, hogy az 1907—1931 
koroaztályok katonai Igazolványainak láttamozáBB min-
den községben november 1 éa december 31 között 
történik. A hadkiegészítő székhelyén már most is látta-
moztathatják llvretjeiket azok, akik tudják, hogy a 
fent  Jelzett időben nem leaznek illetősegi helyükön. 
A láttamoaáahoz szükséges az illetőnek minden katonai 
irata, az iparosok psdig munkakönyvüket is bemulatni 
kötelesek, hogy mozgósítás esetén kellő beosztást 
kaphassanak. 

— Ai „Ellenőr", Tóth Sándor 21 ik évfolya-
mában lévő lapjának legújabb Bzámát dr. Könyves-
Tóth Kálmán .Egy elnémult harangról" cimü cikke 
vezeti be. Ez B 40 oldalas szám ÍB tele van érdekes 
cikkekkel és tudósításokkal, melyekből kiemeljük az 
aláablakat: Kovách Aladár: „Lavél a magyar Rómá-
ból, Esztergomból...", Amikor Románia békülest kere-
sett Magyarországgal'', „A megfiatalodott  Janovics*, 
„Nagy Endre megemlékezése az aradi és nagyváradi 
huszárokról", .A horgáBzás nem lehet csak uri sport", 
A magyar bankok Ugye és a Magyar Párt" stb. Az 
Ellenőr közgazdasági rovata mindenkit érdekel. 

— Csedő Imre ÍOO ezer 
lejre beosüli as erköioaét. 
Lapunk kötelességszerűen meg-
írta hetekkel ezeiőtt, hogy Csedó 
Imre csiktaplocai notoriua perle-
kedő államellenes izgatás miatt 
feljelentette  Miklós Árpád községi 
birót. Az ügy hátterében régi 
ellenségeskedés húzódik meg. — 
Az egesz vármegye tisztaban 
van a feljelentés  ezen mozgató 
rugóival, aminek lapunk ls han-
got adott. — Közleményünk meg-
jeleuese utan Csedő Imre hete-
ken keresztül járta szerkesztő-
Bégünket. Sajtótörvénnyel felsze-
relve heteken keresztül molesz-
tált egy regénynek beillő terjedel-
mes helyreigazítás leközlóae miatt. 
Terjengős rafinériával  bizonyít-
gatta, bogy neki joga volt állam-
ellenesseg miatt feljelentést  tenni 
Miklós Árpád biró ellen, mert 
annak szülői 1918-1919-ben őt 
1B meghurcolták a román ható-
Bágok előtt. — A helyreigazítás 
a leglehetetlenebb szemalyeBke-
déat tartalmazta, amelynek la-
punk még megfizetés  esetén sem 
adott helyet. Nem, mert utóvégre 
a törvénynek a helyreigazításra 
vonatkozóBzellemenem azt jelenti, 
hogy egy-egy Csedő Imre az ó 
„erkölcsi felfogásáról"  értekezé-
seket tarthat és kedve szerint ki-
dübönghetl magát újságírói tevé-
kenységében. — Csedő Imre ur 
ahelyett, hogy Bzégyeiné magát 
ennek a vármegyenek közvéle-
ménye előtt, meg perlekedik és 
százezer lejes erkölcsi kártérítés-
ben a Csiki Lipok-on keresi a 
becsületét. Rendben van. Majd 
meglátjuk akad-e bíróság, amely 
minket annak a szennynek, mint 
helyreigazításnak a lekösiésere 
kényszerit, amellyel Csedó ur 
heteken keresatttl kónysaerge-
tett. 
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— Bomănia államadóssága harminohét-
mllliárd lej Eae Ernest volt pâozilţyi államtitkár 
cikket Irt az egyik fővárosi  lt.pVi.rn Románia állam-
adóasá?alró). Szerinte a román állam füg&ő  adóssága 
37-2 miliiárd lej. 

NYÍLT TÉR.*) 
A „Ciiid Lapok" 35 Ik számában L >jos Imre 

m.-ciucl iakoa által hirdetett 2000 lejes lopás cíak 
kifondoriált  trükk iehet a hitelezői kijátszáséra. 

Ezt bizonyítja többek között, hogy arról hivata-
los hatóságnak semmiféle  feljelentést  nem tett. 

Ezen trükkjével kapcsolatosan a rólam előadottak 
szintén aljas rv^ilm tk, mert azok a valóságnak temmi-
b-.'u sem felelnek  meg. 

Mercutea-Ciuc—Csíkszereda, 1934 augusztus 29. 
Ferencz Károly. 

*) E rovat alatt költöttekért nem vállal felelős-
•éget a Szerk. és Kiadó. 

S P O R T . 
T e n i i z . 

Csíkszereda—Kézdivásárhely 6:3. — A magyar 
nyelvű erdelyi napilbpok hasábjain gyakran bk»d meg 
szemünk azokon a reszletes ludóütasokon, amelyek 
Mjrcurja-Ciuc — Csíkszereda temtz-porijának 0rvet.de-
tea fejlődéséről  számolnak be. A hoiyboli teniaz-szak-
osztáiy vezetősége gazdag műsort boayoii'.oít le az iden. 
aajiios a közönségünk nem tuiságOBan nagy trdskló 
dese mellett. 

A legutóbb elmúlt vasárn. pan eztp küzdelem 
kereteben gyósto le a CSC. teniscoapata a kézdtvasar-
helyi KSE. igen jó ktpessegü teniszezőit, ameiy ver-
senynek itt adjuz a részletes eredmanyeit: 

Férfi  egyes: dr. Varasa (CSC) — Ritheabacher 
(KSE.) 8:6, 9:7. Szántó (CSC) — Sara (KSE.) 7:5, 6:2. 
Magon (KSE) — Schmidt (CSC.) 10:8, 6.3. Pap (CSC) 
Qábor (KSE) 6:2, 6:2. 

Férfi  pároa: dr. Verese, Schmidt—Séra, Rothen-
bacher 6:2, 6:3, Pap, Szán'.ó—Gábor, Mágori 4:6, 6:2. 

Női egyes: Qabor D>ra (KSE) — P,püé (CSC.) 
6:2, 6 3. Aczél Sari (CSC) — Denes Magda (KöE.) 
6:2, 9:7. 

Vdgyes páros: Gábor D., Gábor (KSE.) — Pap, 
Papné (CSC.) 6:4, 10:8. 

A két tistveregyesület azept. 8 án K sapszoay-
napjaa tartja meg Kezdivaaárhelycn urevánamarkőzbhl 
éB felkérjük  azokat az érdeklődőket, akik ebből ez 
alitaiombol Kazdivábáihelyrö a csapattal utazni óhuj-
t&nak, hogy ezt jelentnek be dr. Veress Sándor szak-
osziaiyvezetóael legaláöb kedden («zi'p;. 4.) «stig. Meg 
közöljük, hogy a helyi évi kupaverseny (Christescu 
kup.) döntőit es eiőduntóit a resz;v'óvó jatekobok szom-
baton es vaaárntp («ept. 1 ea 2 ác) fogjak  lejátszani 

Elfogadok  koszt és lakásra tanuló fiu-
kat. Cim a kiadóhivatalban. i_a 

România. 
Ministerul Instrucţiunei 

Gimnaziul de Băieţi „Petru-Rareş". 
Miercurea-Ciucului. 

839 
25'Aug. 1934. 

Publicaţie de licitaţie. 
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că 

la Gimnaziul „Petru-Rareş" din Miercurea-Ciuc, 
se primesc oferte  pentru furnizarea  şi instalarea 
unui motor-pompă la baia gimnaziului, până la 
data de 10 Septemvrie 1934 — inclusiv — ora 
5 p. m., când va avea loc licitaţia. 

Plata se va face  imediat. 
Caietul de sarcini se po;ile vedea la cance-

laria şcoalei în fircare  zi, între orele 10 —12 a m. 
Director, Secretară: 

S P T U D O R . F. S P O R E A . 

România. 
Ministerul Instrucţiunei 

Gimnaziul de Băieţi „Petru-Rareş". 
Miercurea-Ciucului. 

844 
2 5 A u g . 1934. 

Anunţ. 
Conform  art No. 172 din „Regulamentul 

de funcţionare  al şcoalelor secundare" se aduce 
la cunoştinţă, că nimeni n'are drept să primească 
elevi în gazdă fără  aprobarea şcolii a Gimnaziu-
lui „Petru-Rares". 

Director, Secretară: 
S P . T U D O R . F. S P O R E A . 

HARCSANAh 

Elsőrendű italok I 
Figre 1 mes kiszolgálás' 

minden s z o m b a t o n este 
a legisletesebben készült 

VARGABÉliEST 
éa a hírneves 

H a m z a G y u s z i 
m u z s i k á j á t é l v e z h e t i . 

zíutjcn  a poloskái 

FUT 
megszünteti 

yszakai  kínszenvedést. 

Osztrák S c h i l l i n g után érdeklődők 
fordu  janak a/ 1—2 

Állatkiviteli Szindikátushoz 
Brascó, Str. Regina Maria 47 — Tale'on 667 

Kiadó egy emeleti lakás, 
azoaual tlfoglaibaló,  Csiknü rtdsb'-n, a Dcczy-
vasiizlette! szrmb;c. Érdnklődai lehet Dr Sándor 
G,u ánál, s G mnáziumnal rzen.b a. 2— 

VÁKÁR, CSÍKSZEREDA 
könyvnyomda, könyv , papír-, író és 
raj is Borkereskedés, könyvkötészet 

Bratianu uco i 56. 

Szülők figyelmebe  I 
Az Iskolai év kezdete alkalmiból tisztelettel van sze-
rencsém a n. é. közönség és t. szülők szíves figyelmébe 
ajánlani njonnan é'kezett árokkal dúsan felszerelt, 

könyv-, Írószer-, tan- és 
rajzszerkereskedésemet 

Allaadóan n*-.gy raktár román és magyar tankönyvekben 
legjobb minőségű körzők, könyv- és tolltartók, iró- és 
rujzszerek, kltUuő gyá'tmáoy'j h'gedllk, hogedUhurok, 
hegi:dil-alkatrtszrk, lesU-k.k ús les'őszerok, valamint 

min louneiuil iskol *1 î -Jsaz-j rlóM oikkL-kh, n. 
Das vál.-sztékbrtu kaphatók iro Inf  lszerelési 
cikkek, diszl-jv l̂p^pirok. pnpirkülöul.gossé-
gok, disz- (is ajándék müvek, román ós ma-
gya- l'ja.súgi Iratok, izlt'ses holybell és mű-
vészi képeslapok, irodalmi ás zenemüvek. 

Könyvnyomdámban 
minden e szakmába vágó 
munkák Ízlés s, osinos ki-
vitelben, jnlányos árak 
mellett a legrövidebb idő 

alatt készUln-. k 

Könyvkötészetem 
ál'alja mlud^onemll ls 

kolal, íl/.lnti és más köny-
vek ízléses és olosó bekö-
tését és azok tartósságát 

garantálj!. 

Jutányos arakl Pontos kiszolgálna! 

Şcoala primari de Stat 
Mercurea-Ciuc. 

Nr. 262-1934. 

înştiinţare. 
1. Cursurile şcoalei primare de Stat încep în 

ziua de 15 Septemvrie 1934 ora 8 dimineaţa. 
2. înscrierile atât pentru Şcoala primară de Stat 

cât şi pentru cea confesională  rom. cat., se vor face 
zilnic dela 1 — 10 Septemvrie 1934, în cancelaria şcoalei 
primare de Stat, intre orele 9—12 şi 15—18. 

3. înscrierile se vor face  după aceleaşi dispozi-
ţiuni ca şi în trecut, numai de către reprezentanţii 
legali, cari vor prezenta pe lângă declaraţia de înscriere 
actele de studii şi naştere a elevilor ce-i înscriu. 

4. In zilele de sărbători şi duminici, cuprinse în 
intervalul dela 1 —10 Septemvrie 1934 nu se primesc 
înscrieri. 

Director, 
Vas. Chele. 

Á L L A U I E L E M I I S K O L A 
Mercarea Ciuo 

Nr. 262-1934. 

Értesítés. 
1. A h.-lybeli á'lanil iskolában az előadások 1934 

évi szeptember hó 15 én reggel 8 órakor kezdődnek. 
2 A betrssok ugy m áilarci elemi iskola vaia-

m'-ni a rim. ksth. Mtkezeti iskola rezére 1934 évi 
. z pt̂ mit-r hó 1—10 között eszközöltetned, naponként 
9—12 é<' 15—18 órák alatti időben az állami elemi 
isíiola iroiU helyiségében. 

3. A beirá ok ugyanazon rendelkezések azerint 
történjek, mint a múltban, c<ak a törvényes képviselet 
•iital. akik a beírandó tanulók heirái nyilatkozatával 
•^yidiben h> mutatják azok Iskolai bizonyítványát éa 
keresztlevelét. 

4. Sz'p-cmber l—10 köüötti vasár- éa ünnep-
napokon bairások nem esaközöltetcek. 

Vaa. Chele, 
igazgató. 

Eladó épületes belsőség, r ^ ! ^ 
kamra e* raalinithelyiriegrikből, minden elfogad-
ható f.rsrt.  — Értekezni lehat Kalfas  József  Ipar-
testületi vend-vţlâ^Be!, Csíkszeredában. 4— 

I Háló, ebédlő és iroda berendezések 

a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

4 a e l y e a U i a í l l i t e t t i n k k i l 

Í b e s a e r e a h e t ö k : 

N a ^ y Q. J í t i z e f  asztalosnál, ZBÓgöd. . Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  Is. • y -irXnvTYT^kl román, magyar, német nyel-
I V U I i y V ü l l S a l vnn vállal parfekt  mérlegké-

p ia egyén, valaBilat fordításokat  és mérlegössze-
ai'itást. Cim a kiadóhivatalban. 

I ™ L E C T ] O B B i r o n 
építészek, technikusok, 
mérnökök, rajzolók és 
könyve lők Bzámára 

F ő n y e r e m é n y 2 5 0 . 0 0 0 1©3 é s 
és számos kisebb nyereméDy. 

Mma&e M M s z e p t e m h e s h é © » é a . 
S o r e j s g - y á r a 5 0 l e j . 

Cs kmugvel főelárusltó: 
L ö r i n c z soroj^gyirodn, M e r c u r e a - C i u c . 

Mindenki próbálja meg sierenoséjét. 7 -

JASTECC 
P Vákár tönyvkerestedsse, Csitszereda. 

S a v a n y u , "bort, fóieg  az 1933 évi terme-
losü Bavauykásizü bort kedvezően megédesíti a 

X S É P S L T I T O O X T T Í Z 

Kaphttó vendéglőkben ás füszerűzletekben.  m 
Főraktár: Pototzky Jozaef  Cslkazereda. j, 




