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Mi lesz velünk? 
Egyre távolabb esünk a világháború gyil-

kos kegyetlenségeitől. Már egy teljesen uj nem-
zedék nőtt fel,  amelyiknek fogaima  sincs arról 
az Ördögi pusztításról, szenvedésről, amelyet a 
gyUlölet zuditott ránk. Caak gyengén sikerült 
mozi filmeken  szemleli azokat az utánozhatat-
lan borzalmakat, amelyek négy és fel  eszten-
dőn keresztül tizenkétmilló hősi halottat adtak 
vissza az anyaföldnek. 

Lassan kipusztul az utolsó ember is, aki 
a véres időknek szemtanuja volt a legelső 
vonalakban, akik ismerik a több órás pergó-
tUznek halálfelelmét,  vagy a rohamra készülés 
u'olsó pillanatainak idegőrjitő gyötrelmét. 

Hova tovább kevesebb lesz a társadalmak-
ban azoknak a száma, akiknek lelkületét a 
hiboru első vonalai képezték szeretetre, egy 
más megbecsülésé™. S fehogy  eltűnnek még 
azok a kevesek is, akik tudják, hogy mi volt 
a háború őrületének megpróbáltatása a tömc-g-
halál legelső soraiban, ugy távolodik tőlilnk a 
békés életnek a lehetősége is. 

Minden rajvonalban élő katona emlékszik 
azokra a beszélgetésekre, amelyek a szeretet 
is bóké után áhítoztak. A hősi halál közelsé-
gében és állandó suttogásában a frontok  nyo-
morult lakóit olyan hatalmas békevágy fesze-
gette, amely Krisztus országát ígérte a békére 
fordu'ó  időknek. 

És mégis soha nagyobb gyUlölet nem volt 
q frtIHŞn  roinr. a világháborút követő másfél 
évtized alatt. Soha többan és hivatásszerűbben 
nam foglalkoztak  a gyűlölet terjesztésével mint 
ebben a legszörnyűbb békének nevezett pokol-
ban. Nagyobb demagógiával, elkípesztőbb kéj-
jel és bűnösebb felelőtlenséggel  még ember 
ember ellen nem uszított, mint a hábo;u u áni 
keresztény társadalom. 

Amiből az következik, hogy a világ leg 
jobb üzletének bizonyult annak a lavinának 
elindítása, amelyet a gyűlölködés nevében 1914 
nyarán rászabadítottak az emberiségre. KitUnő, 
nagyszerű lehetőségeket biztosító üzlet a nagy-
tőke számára, amelyet minden eszközzel meg 
kell tartani a jövő számára. 

A gyü'ölet tehát a legkiválóbb piaca lett 
egyfelől  a hadiiparnak másfelől  minden a zava-
rosban halászatra készülő elgondolásnak. 

Mi nyomorult kis emberek, akiken legelső 
sorban vág végig a gyUlölet korbácsa, pitica 

lettUnk a legfényesebb  <58 legéhesebb Üzleti 
nyereségnek. Amig beledöglünk egymás kínzá-
sába és gyűlöletébe, ami: belesorvadunk gyer-
mekeink kilátástalan jövőjébe, addig ujabb 
azörnyü pusztítások elótstéjén állunk. 

Sir az ember lolke, amikor látja azt a 
kegyetlen munkát, amit csak ebben az ország-
ban is vegeinek a gyülö et nevében. Aki caak 
egyszer belenézett a „(uren'uí" clmü román 
újságnak a kisebbségi kérdés tárgyában, mint-
egy félesztendeje  megindított népszavazási ro-
vatába, az elszörnyülködve döbben meg az 
emberi aötétségaek azon a lelketlenségén, amely 
képes összegyűjteni a: alantos gondolkozásnak 
ezeket a megnyilatkozásait. 

Ebben az újságban egy féléve  elmondja 
mindennap a néptanítótól kezdve a falusi  pri-
marig az egész román közvélemény a maga 
felháborító  véleményét arról, hogy miképpen 
kell kipusztítani és biinani azokat az ember-
társainkat, akik teljesen a véletlen során más 
nyelveket beszélnek. 

Megfigyelhető,  hogy alig akad képzett, 
áttenkintő és magaBabbrondü gondolat. Tulnyo 
móan szerepel a vad, az úgynevezett közönsé-
ges ember elfogult  megszedllléBéből előlobogó 
gyUlölet, amely csaknem egyöntetűen komoly 
veszedelemnek adja be a nagy román közvé-
leménynek azt, hogy itt kisebbségek is élnek. 

Aki elolvas csak egyet is ezekből a gyász-
jelentésekből megállapi hatja, hogy itt mester-
ségesen szitják a gvtilt.etet az ország kisebb-
ségei ellen. Megállapíthatja, hogy itt nincs vége 
a megpróbáltatásnak. Iit a 
küzdelem örök, amelyet hordoznia és viEelnie 
kell mindannak, akinek a gondviselés ezt a 
sorsot a nyakába varrta. 

Hanem jegyezze meg minden Curentul 
gondolkozású ócska hazafiság,  hogy a gyUlölet 
soha épitő gondolatot nem képviselt. Nagy 
Románia életét, jövőjét sem lehet erre a pusz-
tító indulatra építeni. Az ország népeit a közös 
szeretet világában kell összefogni  az együttes 
épitő munkára, mert jöhetnek idők, amikor ez 
a kölcsönős megbecsülés mindnyájunkat köle-
lezni akar. 

Maradjunk C3endben, békében, szeretetben 
és egymás értékeinek tiszteletében. Higyje meg 
a Curentul, hogy szebb, nemesebb, emberibb, 
kulturáltabb és szentebb hivatás ennek a cél 
nak szolgálatában előbbre vinni a román köz-

véleményt, mint örökös gyűlöletben rohamoz-
tatni azt az ország ÖPSZ népességének egy ne-
gyedét kitevő kisebbségek ellen. 

Dr. Gyárfás  Elemér beszéde 
a Magyar Pártnak Tordán, 1934 ev 
szeptember 16-án tartott gyűlésén. 

Torda városa valóságos fezimboliuma  az erdélyi 
magyar-ág mostoha aortának. Iránymutató türtételiti 
állásfoglalások  tű szik nevezetessé múltját, mely beszé-
des bizonyítéka az aranyoBszéki székelység B a tordai 
városi polgárhág termelő erejének és kuitur k^poBsó-
geinek. A természet ÍB gazdigon magsjáiidélozta kin-
cseivel, melyek a múltban a jólét és gazdagzág for-
rásai voltak. 

A politika azonban kegyetlenül bánt Torda váro-
sával, zsakuccába Bzoritotta, fejlődésben  megakasztotta, 
tespedÓBre kárhoztatta. 

Borsában osztozott a legtöbb erdélyi magyar vá-
ros. A vasúti fővonalat  ugy építették meg annak idején, 
hogy Kolozsváron éB Nagyenyeden kivül egyetlen ma-
gyar vároat Bem érintett B a vasúti gócpoato'-', melyek 
a gazdasági fejlődés  kulcsai lehettek volna, nyílt me-
zőkön, kis faluk  — GyéreB, Kocsárd, Tővia, Kiskapus, 
Hójjasfalva  mellett — épületek. 

S ugyanilyen mostohán bánt a politika más vonat-
kozásban ia az erdélyi magyarság jegecedési központ-
jaival, melyeknek nagy bütük volt, hogy gerinces ma-
gyarok voltak a régi időben ÍB. 

E etlehetóaégében megbénítva került az erdélyi 
magyaraág máafelévtizeddel  ezelőtt a román uralom 
alá. Ha melegházi növény lett volna, ha igaz voina az, 
hogy az előző uralom alatt meg nem érdemlett előjo-
gokat éa kedvezményeket élvezett — amint ezt ma 
állitják — eddig talán teljesen elsenyvedett volna a 
kedvezőtlenné fordult  légkör barátságtalan, metrzö 
hidegében. 

Hogy még élünk éa vagyunk e hogy ilyen alkal-
makkor még egymás azemébe tudunk nézni, ezt csak 
annak köszönhetjük, hopy a letűnt korszakokban már 
hozzáedződtünk a mostoha sorthoz, akkor sem dédel-
getett aenki, — bármennyire hangoztatják ezt mai 
ellenfeleink  — s igy meg kellett mír akkor tanulnunk, 
bogy a magunk lábán jirjunk 8 magunk fejével  gon-
dolkozzunk B magunk intézzük Baját soriunkat. 

Az utolsó esztendőben különösképpen ránk nehe-
zedett Borsunk mosiobaüáge. 

A gazdag Románia a sűrűn váltakozó kormányok 
sorozatos hibái miatt fulyoa  gazdasági és pénzügyi 
válaággal küzd s az egyenlőtlen teharmegoszlás miatt 
ennek hátrányalt elBŐsorban mi érezzük. Teljesen le-
szegényt dtünk B megmaradt vagyonrorcsainkért ember-
feletti  hnrcot kell folytatnunk. 

Lelkiismeretlen emberek felkeltették  a (öfctBégi 
nt'p Irigységét még kenyérben levő testvéreink ellen a 
napról-napra meţuju?0 küzdelmeket kell fo  ytatcunk 
azért, hogy vasutasaink, postáaaink, nyugdíj .-.Baink, kis 
tisztviselőink szájából kl ne üsaék az utolsó darab szá-
raz kenyeret. 

A „ C S I K I L A P O K " T Á R C Á J A . 

Suba bepörölt... 
Hát ilyen ennivaló csodabogarat ia termelt az 

idei pergőtüzea beirat&BL közelharc. UjBágba teszi m 
azért, bozy a pu'ikadai valók pukkadjanak, feseültsé 
gek derültségbe oaioljanBk, derük borura a boruk 
derűre vá janak, elkiozott falusi  koldustanitók kirá'yl 
elvezettel, hitvány féleszű  góbék pedig szégyenkezve 
olvassák. .. Buba bt pörölt. 

Da haladjunk sorjában. 
Ezzel a moatani „minimex'-Bzal, vagyis az uj 

törvécymódobitápaal Ismét eltt ptek jónehányszéz wzékely 
gyermeket az anyanyelvük emőjíről. 

IzgalmaB volt a beintás. Az ist ólából kirekedt 
gyermekek B édesanyák Bírásától nBp'ót, Iskolát ott-
hagyva, papjáig menekült a kath. ÍBkola igazgatója. 

— No, mi a baj? — kérdem. 
Aa igazgató B a tanitóklsasszony elfulladva  ülnek le. 
— Nem bírjuk,... nem bírjuk... 
— Mit? 
— Az aaszony—gyermekslrást, a kimaradottak 

Biráeát. 
Elhallgatunk s magunkba görnyedünk tehetetle-

nül. S egjszsrre nevetés csattan a Sanyi arcán: 
— ? . . . . 

— Subát nevetem, a klarlnétost. 
— Miért ? 
— Hát, mert olyan hatalmasan megkörnyékezett, 

hogy a gyerekeit s z á m f e l e t t  la be kellett Írnom... 

— D ) abból baj lehet I.. 
— Hit mit tegyek? Nem tudtam kitérni előle. 
Azt mondta: Mult évben la egy éjen át dudá1: 

érte a román igazgatónak, hogy engedje a gyerekét 
magyar Iskolába. Most Be hagyja hóttig... 

Pár nap múlva: 
— Na, megvan a baj 1 
— Mi megint, Sanyi ? 
— Suba bepörölt. 
— Hihetetlen; hol? 
— A Magyar Pártnál; éppen most tárgyal a 

képviselő úrral. Mit tegyek ? 
— Hát mit tehet? L^bet itt tenni valamit? 
— Lehet, cserével... 
— Nocsak csináljon valamit. Suba megérdemli. 

M» temettem: Szomorúan szép, ifjú  életet plán-
táltunk örök életre: teme'őbe. 

A temetőkapunál gyátzlndulóval fogadott  a Miczi 
alrva-alró bandája. 

FÖldríszegzett szemeimet ösztönösen felemelte 
a göröngyről két égő, hangosan szúró szem: a Suba 
két najy fekete  szeme. 

Ugy fújta  felém  a klarinétot, mintha kiakarna 
fujnl  a világból azegénymagamat is és ugy néz a két 
karbunkulus Bzemével, hogy rögveat meghalnék, ba 
szemmel ölni lehetne. Pedig, hej te Subal H« te 
tudnád I . . . 

Aton töröm a fejem':  cigányok-e a cigányok, 
vagy (leguj-tbb elmélet azerint) romok? S minden 
hitvány magyirok cijánykodisa fölött  — ellágyulva 
állapítom "meg : 

S m ez. sem az, hanam bizony magyarok ók, 
szegények. Áldja meg a magyarok Istene I . . 

Betaűy. 

Pernefernumos  levél. 
Decimarum Sextarum  tenor. Ao 1739 die  25a. 

Közli: Vámszer Qéaa. 
Mensis Junij Mii előttünk Na Felesik Széki Delnei 

incze Sámuel Nobilis Ns Felesik Székek Hütös Assessora 
és Biró Bálint l'plus Csik Szépvizi mostan Delnei Iskola 
Mester elfitt  iratta feli  Nztes Bocskor Mihály l'r az Huga 
Ns Bocskor Katalin Asszonynak adott parafemumot,  az ide 
alább meg irott mód szerént. 

1° Adott Nztes Bocskor Mihály Ur az Huga N Bocs-
kor Katalin Asszonynak egy öreg Ládát rajta lévő egész 
zárral. 

2° Két Közép Szerű Ládát egész zárral. 
3° egy tisztességes Paplant veres tarka a Selyme 

zöld Bagaziával béllett. 
4° Négy ujj Csergét egyiknek a Széllye Sárga, a 

Közepe Zöld, a másikának a Széllye veress a Közepe Sárga, 

*) A delcoi Booskor-osalád egy kézzel lrott bönyvébál 
kfizSIjük  szóról szóra, hü másolatban ezt az 1739-böl ke'tezett 
pernf  íernamos levelet, amelybál meg táljuk, hogy egy akkori 
nemes leány milyen tárgyakat kapott férjbei  menetelekor. 
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Ugyanakkor egyházaink ia Iskoláink ellen eddig 
nem Is sejtett szenvedályességgel Indult meg a harc. 
A névelemaéaek, Iskolabezárások, lak ola-épUletek elkl-
vánáaa, tanerőink zaklatása lekötik minden ldegszálun-
kat a energiánkat b legutóbb már egyik magyar egyház 
alkotmányos testületinek működését Is megakadályozták 

Lehetetlen meg nem látnunk, hogy sorsunk ilyen 
nehiare fordulása  külpolitikai eseményekkel la össze-
függésben  van. 

A Magyar Párt máafél  évtizedes múltja alatt min-
dig gondoaan kerülte, hogy országunk külpolitikai ak-
cióba beleelegyedjék, mert ugy Ítéltük, bogy e kérdé-
sekben elaősorban a többségi nép hivatott az állásfog-
lalásra s az orazág közéletében elfoglalandó  pozíciónk 
éa népünk emberi jogainak blztoBltása független  kell, 
bogy legyen minden külpolitikai konstellációtól. 

A rohanó események azonban azt mutatják, hogy 
aa erdélyi magyarság helyzetét még aem lehet teljesen 
függetleníteni  Románia külpolitikájától. 

Bzt nyíltan megmondta Iorga nekem tavaly a 
szenátusban, mikor a jugoszláv-román kisebbségi egyez-
mény megkötése alkalmával magunk számára ugyan-
olyan jogokat követeltem, mlnóket az egyezmény a 
romániai szerb kisebbségnek bizioBit. Az volt a válasz, 
hogy ba Magyarország ugyanolyan barátságos viszonyba 
kerül Rimániával, min Jugoszlávia, akkor mi ls Bzá-
mlthatunk ugyanilyen elbánásra. 

E nyilatkozattal szemben nyomban rámutattam 
arra, hogy nézetünk szerint nem érdeke Romániának 
a kisebbségi kérdia Ilyen beállitáaa a bogy a velünk 
szemben tanúsított bánásmód nem tehető függővé  a 
határontu'l fij  testvéreink külpolitikai magatartásától, 
melyre ml befolyást  nem gyakorolhatunk a amelyért 
minket felelőssi  tenni — nagy Igazságtalanság. 

Ezt a szempontot erőteljesen kidomborította 
Jakatffy  Elemér barátom a moat Svájcban tartott ki-
sebbségi kongresszuson, mely azt egyhangúlag magá-
évá tette B a Baját nevében IB tiltakozott az ellen, 
hogy az u. n. gazda-népek a iuazok gyanánt hatalmuk-
ban levő klaebbségeket cél táblának tekintsék, melyre 
lövöldöznek, bogy igy az ezekkel fajrokon  szomszédos 
állam kü'politikáját BZ általuk kívánt Irányban befolyá-
solják. 

A tavaly éppen Itt Tordán tartott revizlóel'eneB 
megnyilatkozások Ilyetén következményei ma ÍB fájó 
emlékünkben vannak B nem ok nélkül tartunk hasonló 
szenvedélyek lángra'obbanásától. 

A legutolsó napok külpolitikai eseményei még 
fokozottabban  előtérbe helyezték — elsősorban reánk, 
erdélyi magyaraágra való vonatkozáaban — a külpoll 
tikának a kisebbség védelemmel való kapc?olatait. 

Bárm ly tiszteletreméltó helyekről hagzottak la el 
e kérdésben nyilatkozatok B bármennyire érezzük IB, 
hogy Bukarestben la, Budapesten ÍB sok őszinte jószán-
dék BUgaUta ezeket, nem leplezhetjük aggodalmainkat, 
melyek e nehéz helyzetben lelkünket betöltik. 

Tavaly marosvásárhelyi nagygyűlésünk keserű 
jajkiáltáasal panaszolta fel,  hojy magyarországi érde-
keltségek a még egyea kormány közegek la. figyelmen 
kívül hagyj ik, sőt néha nyíltan Bértik — főként  gazda-
sági vonatkozásban — az erdélyi magyaraég érdekelt 
Romániával való összeköttetéseik kiépítése, rendezése 
éa lebonyolítása rendén. A régi korona követeléeekre 
voiatkozó 1924 évi egyezmény, a postatakarék pénztári 
betétek rendezetlen Ugye, a román-magyar kereskedelmi 
kamsrával való klaérletezéaek, a Tilea-féle  fakítiteli 
szerződés éa haaonlók ma la élénk emlékünkben VBH-
nik s ujabban lamét a panaszok özöne érkezik hozzánk 
egyea budtpeBtl érdekeltségeknek az erdélyi magyar-
aág érdekeit mellőző, Bőt egyenesen barátságtalan ma-
gatartása miatt. 

Eddigi azomoru tapasztalataink alapián measze-
bangzó szóval le kell tehát azögeznünk, hogy abban 
az esetben, ba a ml mai nehéz sortunk — akár caak 
gazdaaágl vonatkozáaban ls — kü'politikal rendelkezés 
körébe vonatnék, a megoldásnál csak a mai azempot-
jaink érdekeink, panaszaink éa kívánságaink jöhetnek 
döntő Fullyal figyelembe. 

Ml épp oly keviaai akarunk árucikk lenni a kü-
azöbön livó nemzetközi rendezéseknél, amint nagy 
Igazságtalanság volt minket állítani a gyUlölet céltáb-
lájául a revizlóellenes mozgalmak alkalmával. 

Sientnők, ha e becsületes a kizárólag népünk 
és kulturánk javát szolgáló felfogásunkat  megértenék 
idebenn ia odakünn ÍB. 

Két nappil ezelőtt felelős  kormánybelyről újból 
elhangzott az az uaos-uotalan megismételt nyilatkozat, 
hogy kiaebbBégl sortunk jobbrafordulását  csak attól 
várhatjuk, ha lojálisán beilleszkedünk a román állam 
kereteibe. 

Hát ezt teaszük-e tizenöt éve? Fizetjük az adót 
éa hordozzuk a közterheket roskadásig; fiaink  becsü-
lettel és elismerést kiérdetalően telj°BÍtik a hadsereg-
ben katonai szolgálatukat,'mindenütt ott vagyuok BZ 
állam terhelnek hordozásánál a a köteless/gek teljesí-
tésénél és másfélévtized  alatt nem mutathatnak rá 
egyetlen geaz.uira, egyetlen hangra, vagy megnyilat-
kozásra, mellyel az erdélyi magyarság vale mely fele-
lős tényezője a kötelea lojalitás ellen vétett volna B 
amely cBak ürügy la lehetne nemzetközi BzerződéBek-
ben biztosított jogaink megtagadására. 

Kormányunknak minden oka meg volna tehát 
arra, bogy a ml problémálhkat, Bérelmeinket éB p<ma-
Bzalnkat egyszer én mindenkorra elvonja B külpolitika 
Ingoványos talajáról a ezeket velüuk egyetértésben, 
Idebenn oldja meg, amint ezt évek hosszú során át, 
lankadatlanul kértük éa aürgettük. 

Csikszenttamás a haladás utján. 
Tóbb mint hat éve szorgalmtrzák a gazdasági 

szerveink a régi, divatját mu't éa hátrányoB gazdasági 
rendszernek: a nyomásos gazdálkodási rendszernek a 
megszüntetését Ciikban 1B. 

Hosszas felvilágosító  munkára volt szükség, hogy 
a régi rendszerhez ragaszkodó népünk Bíép szírivel 
hajlandó legyen az Intenzivebb gazdálkodási rendszerre 
áttérni a hogy megértse az idők tzavát, mely azerint 
minden taipalattnyl földet  meg kell művelni, még-
pedig jól. 

Ehhez mindenesetre szervesen hozzájárult az 
utóbbi Idők gazdisági krízise és a régi kereBeti for-
rásnak, az erdőgazdálkodásnak c-akncm teljes meg-
szűnés?. Tudni kell ugyanis, bogy C-lkban ugy a mező-
gazdálkodás, mint az igazi állattenyésztés cpak másod-
rendű dolognak számított B a fókeroseti  forrás  a fa-
kitermelés éa fuvsrozáa  volt. 

Ennek megBzüntével a csiki gazd* ia rájött arra, 
hogy a kis 3—10 hold földjének  felét  u(arra .pht-nni* 
nem hagyhatja, hanem mlcd mtg kell művelnie, erre 
pedig a legalkalmasabb mód a takarmánynövények 
szántóföldi  termelése. „ 

Azok a községek, melyek korábban áttértek a 
szabad gazdálkodásra'és a takarmány termelését beve-
zettek a szántóföldeken,  azok a rendszervál ozáet nem 
bánták meg. 

I yen előzmények hatása alatt lt dult meg a auaka 
Tomasti—Szenttamáson ÍB. 

Dr. Quiman György, a felesik!  járás főszolga-
bírója, aki maga ia nagy ügyszeretettel karolja fel 
ezen mozga'mat, e bó 9 én vasárnapra hívta ÖBSze a 
gyűlést, hogy az 1894. tfrvény  értelmében az érde-
keltek határozzanak a jövő gazdálkodási rendszeréről. 

A gyűlés megnyltáBa után az elnöklő főszolga-
bíró felkérte  Kozán Imre gazdasági fe  ügye'őt, togy 
iamertesBo az uj rendszer előnyeit és egyben hátrá-
nyait is. Kozán gazd. felügye  ő több mint méafélórés 
beszédben felhívta  é-< figyelmeztette  a gazdakat arra, 
hogy a nyomás megszüntetése egy igen áldásos do'og, 
de a azenttamúaiaknak mégis csak atban az esetben 
óhajtja éa ajánlja, ha a azükeéges követelményeknek 
meg tudnak fölélni  ia tanácsalt megfogadják,  ez pedig 
nagyon rövidesen az, ha az állattenyésztésüket meg-
javítják, amit viszoat csak ugy tehetnek meg, ha négy 

gondot fordítanak  a lucerna, lóhore, bükköny és más 
keveréktakarmányok termelésére ls, azokon a földe-
ken, a melyek eddig feketén,  ugaron, mlndt n haszon 
nélkül voltak, .pihentek* a csiki gazda véleménye 
azerint. Tanácsolta azt la, bogy ne Fajnálják a mos-
tohaként kezelt zabot jó erőben levő fő'dbe  ÍB vetni, 
mit ba megtesznek busásan fizet. 

Ezek után következett a Bzavazáa, ami a leg-
nagyobb rendben, csendben éa békeségben folyt  le, 
dlcaéretére a jelen volt gazdáknak, akik éppen olyan 
komolyan viselkedtek, mint aml'yen fontos  dologról 
határoztak. 

Az eredminy természetesen — nsgy szavpzat-
többséegel — a azabad gazdálkodás kimondása volt, 
ami áldásos leBz a falura,  ha a kapott tanácsokat 
kicsi éa nsgy gazda egyformán  megfogadja. 

November 15 
az adósságok törlesztésének eleő határideje. Ezt a 
morBtorlumot a kormány nem azándékszik meghosszab-
bítani, mi-rt amint T-ttarescu minlBzter jlnök ismételten 
kijelentette, az adósközönség elég eokáig élvezte a 
nemfizetés  kellemeaségelt, most már éppen idej", hogy 
megkezdje adósságainak a fizetését.  Ha nem ia pon-
tosan ezekkel a szavakkal, de valahogy ilyenformán 
fejezte  ki a kormányelnök az ebben a kérdésben elfog-
lalt álláspontját, amelyen pillanatig érdemes elgondol-
kozni. 

Moráterium, konverziós törvények, mint általában 
az Ilyen, gazdasági viszonyokkal kapcsolatos, felfüg-
gesztő, halasztó intézkedések, a valóságos BzükBég éB 
ennek belátása folytán  szoktak cselekedni, — igy ke-
letkeztek R imániában ia. M:kor az emberek tartozá-
saik fizetését  kezdték elmulasztani, nem aztrt tették 
ezt, mert egyszerűen így tetszet ez nekik, hanem azért, 
mert v>ilóaággnl kénytelenek voltak vele, mert nem 
tudtak fizetni.  Ezt a valóságos kényszi rhalyzetet ismer-
tük fel  a korábbi kormányok s ismerte fel  a mostani 
kormány 1«, amikor a konverziós törvényeket megte-
remtette B a fiz  it a hilasztó rendelkezéseket kiadta. 

Tattraecu kijelentései után, melyekből a kormány-
nak az az elhatározott szándéka világit ki, hogy a 
kormány további fizetési  halasztást nem engedélyez, 
indokoltén szólalhat meg bennünk n kérdép ; hogy moi-t 
már megszűnt-e az eddigi halasztó intózkedéaeket szük-
ségesnek mutatott valóságos kényszerhelyzet ia, jobbak 
lettek e a gazdisági állepotok, fizetni  képesebbek-e az 
emberek ? I Ezekre a kérdésekre pedig nem tudunk 
igennel válaszolni. S nem tudjuk mésnak látni a kor-
máoy era 'z elhatározását sem* mint olyan, egyes kor-
máiyoknál divatban levő, magatartásnak, amellyel ezek 
H kormányok pusztán diktándóval, hatalmi parancsszó-
val próbálnak országukban rerdat tartani, kérdéseket 
mego'danl. ahelyett, hogy ezekre lelki smc r^tea mun-
kával, m élyreható Bzcciális alkotások megtTemtéBével 
törekednének. Moat pedig vége legyen minden nyomo-
rúságnak, fiz^téBképtilenaégnek  I — milyen jó lenne, 
ha ilyenszerü hatalmi paratc^azavakkal egyszerre min-
di nt rendbe lehetne hozni. 

Minthogy p^dig ez nem lehet, az adóságrerdezéBt 
pedig a hitelező, a kormány éa n törvény ÍB követeli, 
jói teazi mird n adós, ha jóelőre komolvan gondol 
november 15-ilére éa minden ereje mrgf  szitéeével 
törekszik errn, hogv adósságnak eaedéktB részleteit 
idejében rendezni tudja. Ma Isten segitaégAt ia caak az 
várhatja igazán, aki önmagán tud Begiteni 1 

• * H I H • 

Kiadó október l-töl Csíkszeredában 
az „Ajváaz" által bérelt gyógy-
szertár helyisig és három szoba. 

C l i s a , a k i a d ó h i v a t a l b a n . 
. . . . . . • 

az harmadiknak veress a Közepe Zöld á Széllye, a negye-
dik veress, fejér,  fekete,  kék, zöldéi tarka. 

5° Három tisztességes tarka festékest. 
6° Négy derekajt héjjastol. hármának tarka a héjjá 

negyediknek fejér. 
7° Kilecz Derék Yánkosokat, Gyolcs Vánkos haj fe-

kete Selymes, fejéresen  egy pár Lepedővel együtt, két ván-
kos haj fejéresen  varrót, hasonlo 2. fejéres,  ött varrott Le-
pedővel együtt, egy pár kék, zöld, sárga, veress Sejemmel 
varrott Gyolcs Vánkos haj, két Lepedő, két vánkos haj, 
Gyapolt Yászonbol való veress lejtővel varrott Négy ván-
kos haj, kék fejtővel  varrott Gyapott vászonbol való, egyik 
fejéres,  két Gyolcs vánkos haj, fehér  Sellyémmel varrott, 
két Gyapot vászonból való fekete  Nyomtatott Vánkos haj 
s egy hasonlo Nyomtatott Lepedő, egy Vánkos lej, kék 
veress fejtővel  Szedett, egy pár Vánkos fej  vászon veress 
fejtővel  varrott. Három veress fejtős  vászon kendő, egy kék 
fejtővel  varrót kendő, egy fejéresen  varrott vászon kendő, 
itten két gyolcs kendő, fejéresen  varrott két gyolcs kendő, 
veress Sejemmel varrott négy Gyolcs Keszkenyfi,  egyik 
arany fonallal  Karmasin Sejemmel, a másik veress Sejem-
mel, az harmadik fekete  Sejemmel, a negyedik zöld Sejem-
mel varrottak. Két Lepedő vászonból való kék fejtővel  és 
fejérrel  varrott. Egy vászon retzés Lepedő. 

8" Sajos boszszu abrosz, egy két asztalra való egy 
végbe. 

9° Sajos Abrosz ött egy egy asztalra valo. 
10° Bors bimbe valo abrosz egy. 
11° Egy Gyapott abrosz retze a közepin. 
12° Egy Gyapot abrosz körül éa a közepe veress Se-

jemmel varrót. 

Asztal keszkeuyő Xyolsz Négye Bors hímbe valo, 
Ketteje Sárga és Medgy Szín Sejemmel varrott, ketteje 
Zöld éa Sárga Sejemmel varrott. 

13° Férfi  Ing 14. Hét Gyolcsbol valo, egyike fekete 
Sejemmel varrott, a Másik kékkel, ketteje Csipkés, három 
fejéresen  varrott, Gyapott Vászonbol valo, bét mind fejé-
resen varrott. 

14" Asszony Ing 15. Küs Ing három pár, egy ba-
gazia kék, egy veress lejtővel varrott, egy feketén  Nyom-
tatott, egy Fátyol Kariuasin Szín Sejemmel varrott, egy 
potyolat fejéresen  varrott. Tállyáu Gyolcs Karmasin Sejem-
mel varrott, egy kettő Gyolcs Karmasin .Szín Sejemmel 
varrott kötés az Ujjában. Tallyán Gyolcs fekete  Sejemmel 
varrott, egy Zabolai Gyolcs. Három fekete  Szemmel var-
rott, Kötés az I'jjában. Vár alyai Gyolcs Tászlis fekţte 
Sejemmel varrott, egy Ziibolai Gyolcs, egy Zöld Sejmes, 
egy kék kötés az Ujjakba. Négy elflbe  valo Zabolai Gyolcs, 
egyik Csillyán Gyolcs virágos kötés a Széllyin és a Kö-
zepin egyike ött rendel kötéses Csipke a Széllyin. 

15° Szoknya 5. idest ött, egy tett Szín ráBa Szoknya 
elő ruhájával együtt, ezüst Galand az ajján, veress Si-jem 
Karmasin Szin Váll ezüst Galand Négy rendivel rajta, füdző 
hozzá valo Karmasin Szin Sejem. A Másik Szederjes Ször 
Virágos Kamuka Szoknya, az ajján fejér  Galand, és Csipke 
az ajján, elS rubája válla hasonlo füdző,  Sellyem Keszkenyő 
dutla hozzávalo. Az harmadik Szőr Kamuka fa  haj Szin 
virágos Szoknya elő ruhával, vállal, keszkenyővel együtt, 
Ezüst retze Csipke és Galand az ajján. A negyedik tarka 
Szőr Materia elő ruba nélkül. 

16° Váll egy veress Angliából valo, ött rend poszo-
mánt, Négy renddel Galand. Mak Szin Anglia váll egy, 
Nyolaz rend Sárga Galand rajta. 

17u Egy test Szin Anglia Mente, Iíoka torokkal, pré-
mezett, az eleje lioka Mállyal béllett, ti-/pni>py ezüst Gomb 
rajta, fekete  ezüstös bogár hátú Sinorral Szarka lábbal retta. 

Viselő râs a mente Szekfü  Szin tíz ezüst Gomb retta. 
Egy zöld Anglia mellyre valo Publikan Szin Sejem 

Sinor és Sárga Csipke környüllötte Nestel prémezett Bárán-
bőrrel béllett Gelitze posztó Mellyre valo Vas Szin, fekete 
Báránybőrrel prémezett, kék Selyem őv egy arany fonal-
lal Gombozott, öttveu Gombokra s két Nagyobb Gombok a 
két végin, két Gyöngy öv egyik kék, a másika lekete, a 
kék tizen Nyolsz Szálból állo, a fekete  Négy Szálból, egy 
tisztességes Keszkenődő Tükört, egy pár fiisüllő  füsüt, 
nyakra valo jó féle  veress Gyöngy Nyolcz Szál, fekete  fa-
ragot Gyöngy közötte, egy tisztességes Gyintáros arany 
Szin világos testekkel festett  keszkenyős Láda réz zárja 
és kolcsa. Két darabb vászon, egyik virágos Szál, a másik 
Magos Szál, rokolya három egyik Gyolcs Nyolcz rendbéli 
rojt rajta, a másik vászon onkott ajju, a harmadik fekete, 
hat reud fekete  rojt rajta. Egy tisztességes viasz tőke 
Gyertys. 

Melly fenn  Specificalt  paraphernumot Mü előttünk re-
monstraltak Specilice, mellyet irlunk meg miiy a mü igaz 
Hütiink Szerént futuro  pro testimonio Ano die ut Supra, 
lutze Sámuel Ns Személly Ns Felesik Székk hütös asses-
sora Biró Bálint Pplus Csik Szépvizi mostan Deluei Iskola 
mester. 

Egy réz mosárt törő nélkült, egy Tepsiét, öreg Kos 
alá való Juhot 24, öreg Berbécset egyet, 1 Tavallyi Bá-
ránt Nro 5. Kecske ollot Nro 2. öreg kantzát Nro 2. Lo-
vat tanáltak Nro 1, Tehenet Nro 1. egy küs tél kéz Láda, 
egy máz küa aranyoz Láda. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
„ Albrecht Ferenc (Brassó) és Dóczy 
Eridébet (Csikazereda) jegyesek. 

— • di t rói ipar tes tü le t aásalósaentaléai 
ünnepe A ditrói iparosság 1934 sicpt 23-án tartja 
uj zászlójának Bientelésl ünnepét. 

— Propaganda azölöazállltmányok érkéz 
nek a varosra. A csiki gyümölcshét befejezéseként 
mull héten Dr. Otetea prefektus  elnökletevei gyűlést 
tartottak a földmlveléBÜgyl  miniezferium  kiküldöttjel. 
Réaztvettek azon Angelescu vezérfelügyeló,  Bors Ioan 
gaid felügyelő  és Faroga Viktor városi primar. Elha-
tározták, hogy Csík vármegyét is a legerőteljesebben 
lógják belekapcsolni az országos gyümölcspropaganda 
akcióba. Egy hónapon keresi 101 állaodó olcsó szőió-
Bzáliltmánjokat irányítanak Cslkvármegyébe ÍB aföld-
mlvelésügyi minisztérium erre a célra szolgáló propa-
ganda Bzólőiból. J J V Ő héttől kezdódőleg mér megér-
keznek városunkba ezek a teljesen váilogatott és Irg-
elBŐbbrendü szólőfajokat  képviselő minlaazállitmányok. 
A közfogyasztásra  szolgáló szőlőnek kilója nem lehat 
több 5—6 lejnél. A bizottság VBlÓBzinüleg a szőlő 
kiárusításával a bodegákat fogja  megbízni. Felhívjuk 
közönségünk figyelmét  erre a mindenképpen dicséretre 
méltó szóló-propagandára, amely lehetővé teszi ennek 
az egészségre aunylra jótékony hatású gyümölcsnek 
tömegfogyasztásra  való beállítását. Egy-egy hónapoB 
Bzólókura az ember egészségére megbecsülhetetlen. 
Ami a gépnek a tisztogatás éa olajozás, az az emberi 
szt rvezetnek a Biőlőtura. Igyekezzünk a csiki gyü-
mölcs-hétnek ezt a befejező,  gyakorlati tanitáeát a 
saját Javunkra, egészségünk érdekében kihasználni. 

— A varmegyéből. Barabás F.rjncnó remetei 
65 éves BBSZOny a Marosba fu'l^d». 

— Esan Anna 18 éves gyimesi leány a szénás 
padlásról fejjel  leesett. Azonnal szörnyethalt. 

— A Tsrzan-fllmet  a M. Ciuc—csíkszeredai állo-
másról ismeretlen tettesek ellopták. 

— A gyergyói részeken rendkívül su'yos sertés 
vész dühöng. Az utóbbi napokban különösen A falu 
szenvedett nagy károkat. 

— Zbancea János békási lakost a csendőrség 
letartóztatta, mert Cala Johannának lakására betört és 
onnan sok értéket el opott. 

— S2ŐCS József  dánfalvi  legényt a csendőrség 
átadta az ügyészségnek, mert Kató Vilmos nevü legény-
társát egy karóval életveszélyesen megsebesítette. 

Iicze Árpád helybeli szolgalegény bicskával meg-
Bzurta B.kos Zoltánt, akiuak karján ejtett su'yos Bebst 

— Siculenl—Madefalván  szép*. 17-én d. P. 10 
órakor, az első váltónál kisiklott a 4311-es BZ. teher-
vonat. Hirotn kocsi te'jesen ÖBBzetörött. — Ugyan 
ezen nap délben egy bukaresti katonai repülőeép 
Madéfalva  közelében kényszerleszállást végzett. Egy 
ezredes és egy őrmester volt a gépben, akiknek semmi 
bajuk nem történt. 

Olvassátok a 
„Csiki 

Lapok"-at 

C S I K I L A P O K 
— Halálozás Ifj.  Vécsey Oábor életének 23-ik 

évében, meghalt Csíkszeredában. A eokat ssenvedett 
fiatal  emb-jrt 18 án délután temettek nagy részvéttel. 

— A osiksieredal Ipartestület felhiváaa  a 
közönséghez. Miután városunkban és általában or-
szágosan annyira elszaporodtak a kontáriparosok, bogy 
azokkal Bzemben a hatóságok is tehetetlenek, igy 
Erdély iparossága elhatározta, hogy a nagy közönséget 
is felkéri,  támogaBsa a kisiparosságot abban a küzdel-
mében, amely a kontárok letörésére irányul. Az ipar-
testület tisztelettel keri a közönséget, bogy ne dol-
goztasson kontáriparoBsal, hanem csak kepsett, ipar-
igazolvánnyal biró, becsületes munkát adó és minden 
társadalmi kötelezettségei teljesítő kisiparossal. A kon-
tár iparostól felületeB  lelkliameratlen munkát kap a 
közönség. Az ipartestület pedig a jövőben a kisiparos 
életérdekének vedelmében kénytelen leBZ kihágások 
esetén nem csak a kontár lparoa ellen, hanem az azzal 
dolgoztatók ellen ia a büntető eljáráBt megindítani. 

— Orsaágos megmozdulaa ujabb fizetési 
halaaataaert. November 15-ike veszedelmesen köze-
ledik. Külön cikkünk foglalkozik  ennek az adósság-
fizető  terminusnak a fontosságával.  Az adósok most 
országos akciót inditottak éa „Frontui" nevü egyesü-
letükben erőteljes megmozdulásba kezdtek aziránt, 
bogy ujabb moratoriumot adjanak ae adÓBoknak. A 
„Frontui" november 15 előtt Bzáz tagból álló küldött-
séggel akarja felkeresni  Őfelségét,  a minissterelnököt 
és pénzügyminisztereket a moratorium ügyében. 

— Bulyos Íteletek lopásért. A nyár elején 
Gliaorgheni—Gyurgyószentmiklos városban egymást 
érték a betöréses lopáBok. A rendőrség végül ls ártal-
matlanná tette a betörőket ea átadta az UgyéBBBégnek. 
A helybeli törvényszék ezeptember bó 21 én tárgyalta 
ezeknek a magukról megfeitdkezell  embereknek ü^yét 
éa súlyos Ítéletben figyelmezteti  a társadalom eltéveiye-
detteit arra, hogy Bulyos büntetés éri azt, aki másét 
eltulajdonitja. A törvényszék lopásért a következő bün-
tetéseket hozta; Leopold Káimán 4 évi fogház,  Pál 
Danes 3 év, B nedűk litván Fel xi 1 ev, Leopold Jmos 
Istváné 2 év, Lukécs István 2 ev, Kol.ó Danes 3 év 
es Lukács Márton Istváné 1 év — azonkívül valamennyit 
10—10 év hivatalvesztésre Ítélt. — Az elitéltek gyér-
gyószentmiklósi lakósok. 

— Biinvadi feljelentés.  Mihálydeák Pater 
suseni—gyergyóujfalvi  bírót és Albert Máté kovácnot 
Dr. NÍBZII Bela községi jegyző feljelentette  az ügyész 
segen azért, mert nevezettek álkulcBCBal feltörték  a 
fiókját,  átkutatták egész magániratUrát abból a célbó', 
hogy azt Gábor György főszolgabírónak  eljuttassák. 
Borzasztó, hogy mikkel nem foglalkoztatják  az embe-
rek BZ ügyészséget. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik 
fiam  elhunyta aikalmaval réBzvé.tal voltak ÓB a teme-
tesen megjelentek, ezu on is hálás köszönetet mo dok. 
Úgyszintén köszöncm a csíkszeredai kereskedőknek 
azt a figyelmességét,  bogy üziCteiket, pár kivétellel, 
bezárták arra az időre, amig a gyászmenet elhaladt 
Még egyszer fogadják  leghálásabb köszönetemet. 

Véotejr  Oábor, építész. 

i  s 

— Mezőgazdasági-, ipari- és tenyósBkiálli-
tás Szatmáron. Aa Erdélyi GazdaBági Egylet 1934 
év október 6—10 napjain Bzatmáron mezőgazdasági , 
Ipari- és tenyészállatkiállitáBt rendez. 

— A Raoul-rákosi oaendőrőrmester elszedi 
a haláaajegyet. Winzam Miklós magántisztviselő mull 
vasárnap R »cul—Rákos közelében horgászolt. A szen-
vedélyes halász lelki nyugalommal indult neki ennek 
az ártatlan szórakozásnak, léleküditő 6b kiegyensúlyo-
zott sportnak. Minden engedéllyel, az ujr&oltáei bizo-
nyítványtól kezdve minden a törvény által előirt híva-
taloB bizonyítvánnyal felszerelve  a Biabad polgár nyu-
godt önérzetével kötött kl a rákoai caendőrórmester 
birodalmának egyik oltazéli kikötőjében. Csakhamar 
megjelent a rákosi CBendőrjárőr élen az őrmester. És 
ba megjelent, akkor száz százalékos biztonsággal előre 
lehet számítani, hogy a rand éB közbiztontiag fizetett 
őre szétdúl a polgár vasárnapi kirándulasanak egész 
tervezetén. Ugy IB történt. Az őrmeater ur kerté a 
halágzjegyet. Felmutatták neki. Agyonpccsételt, minden-
féle  aláírással ellátott jegy volt. Mint egy alapokmány. 
Komoly, méltóaágteljea, amely csak ugy augarozta szét 
a tulajdonosának halászati jogát éa megfellebbezhetet-
len juBaát ehea az ldagplhentetó szórakozáshoz. Az 
őrmester ur véBzea vizsgálódás alá vette a halaszje-
gyet. Rövid tétovázás utan bejelentette, hogy a jegyet 
elkobozia és a halászatot azonnal beszünteti. Ezzel BZ 
őrmeBter tönkre tette egy városi embernek egesz nap-
ját. — A caendórBzárny parancsnokának Anghalescu 
kapitány urnák figyelmébe  ajánljuk alantosainak eze-
ket a szerencsétlen és az egész szervezet tekintélyét 
veszélyeztető baBáskodásalt. 

— DIRECŢIUNEA SOC. VA DATORILOR DIN JI.-C1DC 
face  onnosout membrilor soo. urm&toarele: Uniunei Generale 
a V&n&torllor din România 1 B'a admis .importai de oartuşa 
on glonţ pentru carabina drlllng sau express, odată pe an. 
Membrii soolet&ţll noastre sont deol invitaţi a oomuniua dlui 
oaaler Hellwig Wllhelm, p&nft  la 26 Septemrrle a. o. o&ta 
oartnqe oa glonţ doreso a oomanda, ar&t&ad : calibrul, lnc&r-
oatura ou pulbere (oa sau f&râ  fum),  fdlui  proiectilului (Looh-
gesahoss, Vollmantegesohoss, Halbinantel o Jur dreivirtei Man-
telgesohoss mit Blelapltze, Torpedoges.hoss, mit oder ohne 
Rand, eto.) Comanda trebue a) Sa ne Însoţita de Loi 10 pentru 
fieoare  oartuţe din aoelaş fel  şt oalibru. Daci poseda dou& 
sau mal multe arme de oalibru diferit,  poate oom-nda pentru 
fieoare  armă In parte cftte  50 de bucăţi. O dală ou comanda 
se va trimite: copie autentifloatft  dupft  permisul de port — 
armă, numSrul permisului de v&nat. 

— A oslksaeredal vadásztársaság igazgatósága tudo-
mására adja a tagoknak az alábbiakat: A romanlal vadászok 
egyesülete engedélyt nyert évente egyszer drilling kara-
bély vagy expreas azámára való golyós tüiiénvek behozatalára. 
Egyesületünk tagjait ennél fogva  felhívjuk,  hogy lolyó évi 
szeptember hd 26-lg jelentsék be Hellwig Vilmos pénztáros-
nak, hány golyós töltényt óhajtanak rendelni, feltüntetvén: 
a kalibert, lflpor  nemét (füstös  vagy füstnéiküii),  a golyó 
nemét (Loohgeschoss, Vollmantalgesohoss, Ualbmautel oder 
dreivirtei Mantallgeschoss mit Bldispltzu, Torpadogesuhoss, 
mit oâer ohne Rind eto.) A rendeléshez a) mellékelni kell 
10 lejt töltényenként, a töltények megérkező ie utáu pedig 
klszámltódlk a költség, b) A megrendelés nem léphuti tul az 
50 drbot ngyanazon fajtából  és kaliberből, Hi valakinek 2 
vagy B külömböző kaliberű fegyvere  van, mindenik fegyver 
részére külön-külön 30—50 drOot rendelhet: A megrendelés-
sel együtt beküldendő: a fegyverviselési  engedély hiteles 
másolata, a vadiszengodély száma. 

— Mégis szegenyek vagyunk.. A mostani 
gyümölcs propagandával kapcsolatosan a földmivelés-
ügyi miniszter Bzózatot Intézett az orBzág népéhez.— 
Azzal kezdi, bogy az orazág tele vaa gazdagsággal. 
E mondja mi van itt, az aranytól a dunai halig, milyen 
tejjdl-mézzel folyó  Kánaán vagyunk. És a végén egy 
egészen külön gondolatban megállapítja, hogv — „Ms-
gis szegények vagyunk." — Hát az igaz. Szegények 
vagyunk és azok IB maradunk, mert Benki komoly, 
tervszerű munkával nem foglalkozik.  Ennyi gazdagság 
mellett nekünk nem szabadna itt tartani, ha lelkiisme-
retesen dolgoznának az orBzág népeinek egyűttmunkál 
kodisa érdekében. Addig amig a mostani vad gyűlölet 
tel nézik egymást az orazág dolgozó polgárai, addig 
azegények is maradunk. 

Törvényszéki hirek. Dr. Sándor Bilázs 
gyergyéBzentmlklóBi ügyvéd ellen az ügyésaség eljárást 
Indított azért, mert kiderült, bogy egy alkalommal a 
törvénvBzék előtt aaebében töltölt revolverrel jelent 
meg. E miatt a bíróság az ügyvédet 5 ezer lejig bün-
tette és a büntetést felfüggesztette.  Az ügyész az íté-
letet megfellebbezte  a tör vény székhez, amely azeptem-
bar hó 19-én tárgyalta az ügyet éa az elaőfoku  Ítéle-
tet oda módosította, hogy Sándor Balázs 5 ezer lejeB 
büntetését jóváhagyta és azt nem függeszti  fel. 

— Pater ff  y József  odorhelu—udvarhelyi BofTőr 
állott aaeplembur bó 18-án a törvényszék előtt, mert 
mult óv őszén aiárhegy községben autójával eJUtölte 
Farkas István 13 éves leánvát. A törvényszék a gázoló 
soffőrt  6 bónxpl börtönre, 2 eaer lej pénzbüntetésre éa 
hajtási engedélyének 10 évi megvonáaára Ítélte. 

— Szétrobbant a fegyver  osöve. Imre Elek 
törvényszaki jegyzőt aulyos Baerencsétlenaég érte. A 
mult vasárnap egy uj fegyvert  próbált ki. A fegyver 
csöve saétrobbant és balkesének hüvelyk njját leaaa-
kltotta. 

mesékben 
a FARKAS 

juhok legnagyobb 
nsege... 

Valóban  azonban a METELYKOR 
a legnagyobb  vesziăelem i 

— gy kis széles, lapos féregecske, 
C. amelyet a juhok a legelőn 
a füvei  együtt lenyelnek, beha-
tol a májba, amely megdagad és 
megkeményedik. A férgek  azután 
a juh véréből táplálkozik, ame-
lyet megölnek. Az e férgek  által 
előidézett betegség neve métely-
kór és a juhtenyésztők, pászto-
rok, gazdák jobban félnek  tőle, 
mint a farkastól. 
Biztos gyógyszer létezik ezen be-
tegség ellen. Ez a gyógyszer a 
GALBINOL. Egyetlen kapszula 
e l e g e n d ő , hogy a beteg juhot 

meggyógyítsa. Egyetlen idejében 
beadott kapszula megakadályozza 
a betegség elterjedését. 
Ha azt hiszi, hogy egy juh élete 
megér 10 leit, u jy adjon bs egy 
kapszulát, mielőtt megbetegszik. 
Egy kapszula Galbinoi mindösz-
sze 10 leibe kert'1 

ii  a p h.a l  o az ország 
minden  gyógyszertára-
ón is drogueriájában. 

— Egy halálosvégü bioaka-
aas törvenyazeki targyalasa. 
Ez év augusztus 5-un ismét gyil-
kolt Madaras közsegben a szakoly 
bicska. A gyilkos ezúttal egy 
ártatlanul megtámadott legany 
volt, akinek agyoa kellett szúrja 
a pálinkatói megbo.ondut legeny-
laraát, miután annak virtusoa 
támadásaitól nem tudott megsza-
badulni. A gyászod uset teljes 
szomorúságéban lepurgatt ismót 
a törvényszék előtt. A tanuk 
egyhangúan bizonyitutlák, hogy 
TamáB Gergely 18 óves legeny 
folyó  év augusztus ő-en demian 
Madaras községben álldogált a 
táncmulatság udvarán. János Da-
nes nevü legenytársa egyszerűen 
odament, belekötött éB többször 
megütötte Tamást. A megvadult 
legényt lefogták  éa elvitlek. KÁ 
Bőbb, amikor Tamás Gjrgely 
hazafelé  tartott, i-mót szembe 
talaikozott János Dénessel, aki 
Hajdú Ferenc társával lefogta,  a 
földre  nyomta es ott ütni kbzdte. 
Szorongatott helyzeteben Tamaa 
Gergely bicskához njult B a rajta 
térdeplő János Dénest combon 
Bzurta. Átvágta a röBzeg legény 
főüiőeréi  s János Deuea rövid 
percek alatt az ut poraban elvér-
zett éa meghalt. A tanuk egy-
öntetűen bizonyították, hogy Ta-
máB a legutolsó percen nyúlt a 
bicskához, amikor ártatlanul a 
végBŐkig ütötték. A törvényszék 
két ÓB fél  hónapra Ítélte a szo-
rongatott helyzeteben öini kény-
szerült fiatal  legényt. Szomorúak 
ezek a folytonos  fa:  mi verekedé-
sek, amelyeknek minden esetben 
a pálinka az előidézője. A székely 
falu  kultúrájának és a müveit 
falusi  ifjúságnak  kl kell Irtsa 
életéből az alkoholt, amely annyi 
gyászt és veszedelmet hoz a 
ssékely családokra. 
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— Hamis eskü miatt aionnal letartóztat-
ták. Bod6 Árpád Sândominic—caikszentdomokoBl gazda 
ez év március 24-én agyonütötte K'BB István legényt. 
A helybeli törvényazék szeptember hó 21 ére tűzte tár-
gyalásra azt a gyilkossági ügyet. A tárgyalás során 
Biró I ore sz^ntdomokosl legényt, mint tannt hallgatták 
ki. Állttal legény annyira nyilvánvalóan bemlsBn val-
lott, hogy a törvényszék ham Is tanuzáaért pzonnul le-
tartóztatta és brriönbe zárta. — Egyik megdöbbentő 
jelenség népünk között az is, hogy a hamis esküre 
egy-kettőre kapható. A lezülléenek és romlásnak UIOIEÓ 
foka  az, amikor valaki Igaztalan dolog állítására elsze-
gődik a hitvány anyagi előnjokért akár hamisan is 
megesküszik. Á hamis esküt vallásos hitünk Bzerlnt az 
égi törvények büntetik, de addfg  IB egyre gratorihb 
az az eset, bogy már a fö  di Igazságszolgáltatás keze 
utoléri azokat a mlcdentől kivetkőzött hitvány embe-
reket, akik lâ aan keresotpzerüen üzlk a hamia tanuzást, 

— Megindulnak a munkálatok a Sntab <n. Már meg-
megemlékeztUnk arról az örvendetes építkezésről, amelyet az 
EKE. cslkszékt osztálya Indít be Csíkszereda város közeli 
kedveno kiránduló helyén, a Satâbao. Ez a fenyvesekkel  borí-
tott szép ós változatos hegy predesz' Ináivá van arra hogy 
városunknak ne oeak klrándaló, hanem üdülő hetye, sport-
telepe legyen télen-nyáron sőt Idővel „villanegyede" Is. Roha-
mosan fejlődő  sl-sportanb, de főkép  városunk közvetlen keze-
iében fekvő  Ideális dombos terepünk (Somlyótól le Zsögödig) 
megkövetelik, hogy egy megfelelő  ş -ngrósáncnnk és mellette 
egy tetszetős és kényelmes melegedő házunk legyen, 'in'ly 
a slzőlnknek otthonává, központjává és feilődő  Idegen for-
galmunknak fontos  szervévé válik. Előző f  Ihlvásunkal ngy 
városunkban, mint a oslkl községekben méltó megértésstl 
fogadták.  Pénzbeli adományokon kívül természetben a követ-
kező támogatást küldték: Szabó Dezső a szükséges kátrány-
szigetelő lemezeket, Fr ed Miklós 1 köbmétír deszkát és va-
koló léoeket. Hersohkovlts K. (Karozfalvi)  1 köbm. deszkát, 
Dr. Karda Fereno (Sztdomokos) több köbm. deszkát és épület-
fát,  Albort Vince (Gyimesbtlkk) 2 kötm. desszka, Czák. Béla 
és István kitermelésre követ, fuvart  és egyéb segítséget. (Foly-
tatjuk.) — Felkérjük városnnk fúva  tulajdonosait, hogy ebben 
a mindnyájunkat érdeklő Idegenforgalmi  akfóban  Irgyenes 
fuvarral  segítsék oslkszékl osztá.ynakat. 

— Juhos gazdak figyelmébe  0;osan gon-
dolkozó gizdi nem teszi ki juhait a biztoa pusztulás-
nak, hanem a bajt megelőzve, azokat jielőre biztosítsa 
egy-egy adag galbinollal, amely minden gyógyszertár-
ban kapható, 

— Olosóbb lett a DÍ. Szentpátariué „Az én 
Bzakácskönyvem* cimü azakácsmüvészeti könyv (IV-ik 
kiadás) 1000 oldal terjedelemben. A legnagyobb és 
legtokeletesebb BzakácsmüvéBzeti könyv. — 1000 drb 
recepten közli a modern szakácsművészet termékeinek 
leírását. Levesek, Bűitek, tészták, befőttek  Btb. készí-
tését. A leiráa olyan házias, hogy aki eddig még soha 
nem főzött,  az la tud általa főzni  és jó ételeket készí-
teni. — A télinek legszebb éB lezjobb ajándék. — A 
Szakácskönyv ára diszkötésben 125 lej, fűzve  100 lej. 
Kapható Ftlssy Jizaef  (Turda—Tordi) Könyvkereskedő-
nél a kiadónál éa az orazág ÖBsaea könyvkereskedé-
sében. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik 
felejthetetlen  férjem  elhunyta alkalmával résztvétüket 
fejezték  kl, ezúton mondok köszönetet. 

Ö JV. Pjtsa SAodorné 

Szerkesztői üzenetek. 
Ferenoa J. F. soffór  Tusnád-sat. A kérdéses ügyben 

Írjon a kö -etkrző otmre: Ihász Fereno Moşia Birlgheştl, Oara 
Putna-Seaca, jnd Patna. Ettől a óimtól kérjen meg m'nlen 
felvilágosítást. 

Adöbón bármilyen mennyiségben kap-
ható. Oim a kiadóhivatalban. 

S P O R T . 
Október  7-én lesz a városunk  Sportegyleté-

nek (C.  S. C.) elnőkválasztó  közgyűlése.  A csík-
szeredai Sportegylet éveken keresztül a megje sport-
életének irányító, vezető tekintélye voit. Azzá tette 
CristeECU ezzedes elnök rajongó szeretete éB az ifjú-
ságért lelkesedő kulturgondoikozása. Az egyesület a 
sportok minden ágában az országos érdeklődés köz-
pontjába került a a jégkorongülő sportban a nemzet-
közi kapcsolatokig is eljutott. E ţy határozott lendület, 
cél éa fejiódéB  lüktetett minden Bzakoaztályban, amelyek 
telve voltak a konoly munka tüzével. 

CristeBcu elnök áthelyezésével és eltávozásával 
nem állhat meg az az ígéretes tempó, &mely annyi 
szeretettel fogta  egybe a sport vi'ágában városunk 
egész tárasdalmát. Tovább kell vlcní a megkezdett 
müvet. Uj fejet  kell állítani az egyesület élfrs,  akiben 
megvan az arra termettség, BZ olthatatlan szenvedély 
és FportBzerüen képzett lelküM ahoz, hogy abban 
tovább fp:tbí"  ez emberi tibtnek és léleknek együtt 
dolgozó előtét ebben a városban. 

Fontos bivatis, gyönyörű munkaterület. Amit az 
emberi együttélésben a po'itika éa gyü ölet elront, 
azt a sportkulturákaak kell egyergeBíék és javitgaspák. 
Na buszunk széjjel, ne esdünk szét. Próbáljunk meg 
együtt maradni legalább a spor: magaBabtrerdü szivet 
éB lelket kívánó ÖtEzefotátábcn.  Teremtsünk további 
alapot és talán egyetlen lehetőséget arra, hogy képez-
zük, tanítsuk és neveljük egymást a tparto'ó tmber 
givHÜériájára, emberezeretetére és egymás értékécek 
tiszteletére. 

A C. S. C. igazgató választmánya RZI ptember 
18-án közgyűlést tartott, amelyen megbeszélés tárgyát 
az elnöiiválaBztó közg>ül -s előkészitcse krp^rte. E -
h'Viározta, hogy fo'.yó  év okteter 7 én d e. 10 ór/ra 
összehívja a kezgyűii-st, azon m"gvólaBFzn az u.i eliö 
küt, uj tisztikart. Sok lelkeBideBBrl kf  pezte megbeBzé 
lés tárgyát az, hogy az ecyeeü'etnek régi munka r̂d-
vét viasza kell állítani, minden erőt éa minden jóaka-
ratot a fejlődésnek  Ezo'gálatába kell kaplcrolr.l. 

Fiatal atlétáink az udvarhelyi versenyeken értét es 
elsőhelyeken végeztek. Drócsa Imro s 400 m. futásban 
és rudugrásbsn, ifj  Gál litván a távolugrásban sze-
rezte» értékos pon o'<at és d csŐBéget városunknak, 
ami a jövőre arra ösztönzi az egyesület vezetőségét, 
hogy az atlétikát is beszervezze e munkaprogramjába. 

Á tálában egy örvtndeteB cselekvési Irdv nyi! 
vánul meg a C. S. C. egész életében, amelyet köszön 
tünk és kérjük városunk aporttársadalmát, fogadja 
támogató szeretettel azokat a célkitűzéseket, amelyek 
az október 7-i közgyűlésén városunk sportéletének jövő-
Ját van hivatva lerakni. 

HARCSÁNÁL 

ElafirendQIitalok  I 
Figyelmes kiszolgálás! 

minden s z o m b a t o n eate 
a iegizletesebben készült 

VflRGflBÉÜEST 
és a hírneves 

H a m z a G y u s z i 
muzBikf<jet  o l v e z h e t i . 

No. Port 301—1932. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott M rcurea Ciuc-i tervénjssek végrt hajtó 
főnöke  a Talea Simon <JB ntj •< t-zül. Krizbai I oua M;r-
curea-ciuc-i lakCBOk c^ődtőoieggocdnoka ktreaero köz-
hírré teBzem, hogy az aiáLb említett u»rgyak nyilvános 
árverésen eladatnak éa pt'dig: 

1. 3 részből álió Bór betöltő készülék 6000 Lei 
értékben, 1 borazivo pumpa 1500 L i ertekben, 1 fur-
tun 1000 Lii értekben 

éa más tárgyak 5389 Lú értékben. 
Az eladásra szánt tárgyak kikiáltási ára va^zcsen 

12889 Lii, eladatnak azonban kikiáltást árun alul is. 
Az árverés határnapjáu Ciikazeredában a Tulea 

Simon és neje lakásán, 1934 evi október ho 1 
(elaejének) d e. 10 oraja tűzetik ki. 

M rcurea Ciuc, 1934 évi Bztp'imbtr hó 4 éi\ 
A. MIHALACHE, 
végrehajtó főnök. 

Hirdetmény. 
Ciikborzeova község tu'ejdonát képező vadász 

t« rilet 1834 szeptember 27 en délelőtt 10 óra 
kor nyilvános áivezeaen haszonbérbe adatik 5 év 
időtartamra. 

Kikiáltáai ár 1000 lej egy évre. 
Primária oomunala. 
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S M O D E L L K A L A P O K 
Q tlz naponként nj forrnak  olcsó 
şjţ árban, 3aQ.«grt®idxi.ttiaitólc 
K V K N C Z E L T A N Á R I N (ÎSNÂL 
K Ugyanott keBkülaek tBinden-

SM nemű nfii  kalapok eltérendő 

7 anyag hoHatadáaával. Kalapck 
átalakítása a legrövidebb idő alatt, 

\£ Csíkszereda, I . C . Bratiann (OIEQBL-
í5 ilnm)-tiooa 119. zc.,» Sörház kózolebea. 
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Adobónt bármilyen meDDyiBégben ve-
szek. Oim a Vákár nyomd&baa. 

MOST JELENT MEG 
könyvnyomdánkban a kiváló, 

nemzetnevelő munka 

U. J. Exner dr.: FÉRFIAS ÉLET. 
Angolból fordította: 

ALBERT VILMOS fOgimn.  tanár. 
Ára 25 laj, shhu Jön vidékre d b -ként 3 lej portó. 

Kapható Vákárnál és a forditónál. 

Egy ügyes fiu  pikkolónak 
felvétetik  a csíkszeredai ipartestü-
leti veDdéglóben. í— 

Német nyelvórákat adok kezdőknek 
és haladóknak,- jutányosán. Cim a 
kiadóban. 1-3 

VÁKÁR, CSÍKSZEREDA 
könyvnyomda, könyv, papír-, Iró - ós 
raj (szerkereskedés, könyvkötészet 

Bratianu-uooa 58. 

Szülők figyelmébe  I 
Az Iskolai év kezd̂ ta alkalmából tiszteléttel van sze-
rencsém a n. é. közönség és t. szülők szíves ágyelmébe 
ajánlani újonnan érktzett árnkkal dúsan felszerelt, 

könyv-, írószer-, tan- és 
raj zszerkereskedésemet 

Á'lanJóiQ Qigy raktár román és magyar taukönyvnkben 
legjobb urnőségil körzők, könyv- ós tolltartók, iró- és 
raj'iszorek, kltüuo gyártmánya h'gedük, hogedüharok, 
hegüdil-ulkatrészük, festékek  éa fesiőszerek,  valamint 

mindeouemü Iskolai felszs-eléBi  oikkekbeu. 
Das választékban kaphatók irodait lszorelési 
cikkek, diszlevélpapirok, paptrkülönlegessé-
gek, disz- és ajándék müvek, román és ma-
gyar Ifjúsági  iratok, ízléses helybeli és mű-
vészi képeslapok, Irodalmi 63 zenemüvek. 

Könyvnyomdámban 
minden e szakmába vágó 
munkák ízléses, osinos ki-
vitelben, jutányos árak 
mellett a legrövidebb idÓ 

alatt készülnek. 

Könyvkötészetem 
elvállalja mindennemű is 
kolal, Üzleti és más köny-
vek ízléses és olosó bekö-
tését és azok tartósságát 

garantálja. 

Jutanyoa arak! Pontos kiszolgálás! 

l f n T l i T V D i o e t  román, magyar, német nyal-
l Y U n y V e i C M venv.llal perfekt  rap-rlegké-

p-̂ a o<yén, vslamiat fordi;ááokat  és mórlegösBze-
áliitájt. Cim A kiadóhivatalban-

! 
! 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

a e l j e a l « a a á l l i t « t t ása&kal 
b e s a e r e s h e t ö k : 

Naşy Q. Jószef  asztalosnál, Zsögöd . 
Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  lat 

81-
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HEGEDUORAKAT 
conserv atoriumi módszer 
szerint, j u t á n y o s á n ad: 

S P R E N O Z GIZI, Csíkszereda 
Str. Cap. Vulovioi (Harglta-uooa) 26. 

i A LEGJOBB IRONl 
épitészek, technikusok, 
mérnökök, rajzolók és 
k ö n y v e l ó k számára 

Eladó épületes belsőség, nn'v áll kel lakóház 
. 3 3 dzob-t, kocyhu. 

kamr.t és mer^kh^lyiiígeitből, mlndttn elfogad-
ható árért. — Értekezni lehet Ktlfáa  Jizaef  ipttr 
teslü'otí vendéglősael, CsikBzeredában. 6 -
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JKTECC 
Vákár könyvkerestedese, CsiísKrefla.  I 




