
XLVI. irt. Mamra*OlM—Odknueia, li34~október 7 41; náa 

LaptnLa)doaoa . 
Oav. VlKlB LAJOBN ft 

r«l*l«l ixerkeaitA 
H É 8 2 S G H V I K T O R 

K i a d ó h i v a t a l : 
V ikáx kBnyv- és paplrkerai-
kadéae Calkaieredán, hová 
a hlidetéaek iial éa aUfiaa-
tial dijak (Mit kllldanddk. 

Igysa ára Lat a.— CSIKI LAPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI &S TARSADALMI HETILAP. 

•16Sn.tt-.iS »T 
Egész év» Ul 160. 
l'élévre Bj. -
Negyedévre 4 
Hüllőidre ogy t 're 

Hirdetési dij&i > Í3g-
oioaóbbau »£fcinltta&D»k. 

Kéziratok uem aiistntA F ».» 
Nyílttéri kOzlaménjek 
dija aoronklnt Lei 25,— 

M«B)*l*nlk minden Taitmap 

A tűzoltók nyelve. 
A magas minisztérium rendeletet adott ki, 

hogy a jövöben az önkéntes tüzoltóegye&ületek 
gyakorlatozásánál a hivatalos nyelv használandó. 

Es m ^ hiányzott innen. Grre nagy szűk 
ség volt. Valami a tökéletes boldogságunkat 
ugy zavarta. Hát végre meg van az ok. A 
polgári alakulatok legtipikusabb végein, az ön-
kéntes tűzoltó őrtornyokban nem volt még nyelv-
vizsga. 

Most lesz ott is. Rendkívül fontos,  hogy 
önkéntes alapon nyugvó egyesületekkel is az 
erőszakoB nyelvtanulás kellemetlenkedéseit 
megismertessük. Igen nagyjelentőségű, hogy a 
polgári vagyonok felett  leskelődő vörös kakas 
elleni önkéntes csoportoau'ások egészen az 
államnyelv alapján létezzenek. A minimtxokat 
is nemzeti alapra kellene fektetni. 

Nem jól van ez igy. Az a rendkívül dühös 
elfogultság  és nekivadulás a többségi nyelv 
kizárólagossága mellett nem a kultur embei 
gondolatvilágából való. Különösen nem világ-
háború utáni időkbe és nem illik egy többszinü 
kulturától tarka ország levegőjébe. 

A nyelv ismerete az embert sokoldalúvá 
teszi. Az egy nyelvet beszélő ember egyoldalú, 
félszeg.  Nem képeB a kölcsönös megbecsülésen 
alapuló átfogó  meglátásokra. Gyűlölködő és 
képtelen más népek kultúrájában a teremtő 
nemzeti erőt tiszteletben tartani. 

Pedig ha valahol jelentősége és alkotó 
értelme van a kölcsönös mpubtcsuiestn ala-
puló lehetőségeknek, akkor E dé'-y B általában 
ez az ország az a földterület,  amelyből a kü-
lönféle  nemzetiségű kulturák egymás melletti 
szal-Bdságából a leggyönyörűbb ÖBBzh&ng éB 
lendület volna kihozható. 

Ebez azonban lélek, koncepció, magosabb 
rendű jó érzés kall, amely állairpolitikai gerin 
cének tekinti a szeretetet és a kölcsöDös tiszte-
letet. Képtett lelkületű polgárok BíUksrgesek, 
amelyeket nem ku'luráüs erőszakoskodások 
gyö'relmeiben tanítanak gyűlölni. Njuşodt köz 
vélemény, amelyet arra nevelnek, hogy szeresse 
ugyanazt a hazát szolgáló ember társát akkor 
ÍH, ha nem a többségi nemzet anyanyelvét 
baszéli. Olyan közhangulat megteremtésére 
irányuló, vezető szellemet akarnánk látni, amely 
n?m akarja kiirtani a másik nyelvét MÍG PZ 
önkéntes tűzoltó szájából ÍB. 

Az államnyelvét tudni kell. N3m vitás. 
Tudjuk és mindenki beszéli is azt abban a 
mértékben, amelyet a betöltött hely o megkövetel 

Minket ig»n nagyrészűnket már az annyit 
megugatott magyar állam nemzetiségi politikája 
kezdet tanítani a román nyelvre, amely már a 
háború alatt kötelezővé tette a román nyelv 
tudását azokban az ezredekben, amelyekben 
túlsúlyban voltak a románok. A 38 ik honvéd 
hadosztály ezredeiben már 1916 b»n, amikor 
Nigy Románia a harcterek állása szerint nem 
volt kialakulnak nevezhető már kőtelező erő 
vei folyt  a román nyelv tanulása. 

Azóta éppen tizenkét millió ember fűbe 
harapott, rengeteg milliót átiuggattak a golyók 
és rengeteg embert megviseltek a hadifogság 
szörnyűségei és folyt  a vér a nlpek szabad 
ságáért, önrendelkezéséért. 

Lassan még a tűzoltó egyesületek önkéntes 
szervezeteiből is felsőbb  rendeletre kivonul az 
anyanyelv. 

Alig kell magyarázgatni azt, hogy ebben 
aa országban volna sok komolyabb elintézni 
való, mint ez a hivatalos nyelvvel való igazán 
jellegzetes értelemnélkOll banda bandáiáa 
tűzoltás körül. 

Egyről-másról. 
(K.) Az idén szokatlanul korán távoztak a 

gólyák. Máskor szeptember utolsó napjaiban 
keltek útra, az idén már augusztus végen el-
mentek. Iit hagytak a ftcskek  ÍB. A vadludak 
is gágogva vonulnak nyugat felé,  pedig ezek 
a hóesés elöl Bzoktak máskor vándorútra kelni. 
Minden jel arra mutat, hogy korai tél lesz. 
Most még gyönyörű őszi napok vannak s még 
nyílnak a völgyben az őszi virágok, de a téli 
gondok már erősen megfekszik  a leikünket. 
Pa és ruhagondokkal fekszünk,  azokkal kelünk. 
Még jó, hogy vannak kellemesen hűvös éjsza-
kák, amelyek álomba tudnak ringatni. Amig 
alszunk, nem gondolkozunk éB nem vétkezünk. 
Mi lenne, ha nem tudnók átaludni a kellemesen 
hűvös, ho.dfényes  őszi éjszakákat? Mi lenne, 
ha legalább éjszakára nem tudnánk megválni 
a gyötrő gondból?.. Ist a tél. Eimentek a gólyák, 
a fecskék;  estónte búcsúzva gágognak a vad 
ludak. Nincs fa,  nincs meleg rulia, üres az élés 
kamra... Mi lesz velünk. Reménytelen az éle-
tünk. Tehetetlenül állunk a téli gondokkal 
szemben. Nincs munkaalkalom, nincs kereseti 
lehetőség, legalább nekünk kisebbségieknek 
nincB. 

Ifjú  öregeket látok jönni-menni az uccin. 
Néhány évvel ezelőtt végezték a gimnáziumot. 
Roppant nehézségekkel átküzdöttek magukat 
An^heiescu ördögödén .„"laaelt rostáján fea  Te 
menytói lángoló arccal indultak tovább az élet-
nek. Reménytől pirosló arcaik azonban meg 
o&padiak; egyiknek-máaiknak őszbajszálak ék-
teltnitik ifjú  fürtjeiket.  A hólnap gondjai ülnek 
a sápadt arcokon. A jövő feletti  kétségbeesés 
bizonytalauná teszi, járásukat. Készülnek. Menni 
akarnbk, hogy tovább küzdjenek a létért. Ke-
•^zünek, de nom mehetnek. Hiányzik a beira-
tási dij, az útiköltség, a legszükségesebb ruh*.. 
Kisebbségiek.... Ez a soreuk.... Vájjon mi lesz. 
belőlük?! Szegény kopott, sápudtképü ifjú 
öregek 

* 

• • 
Szeretem a hegyeket, az erdőket. Sokat 

járom szép erdeinket s e közben sokszor szóba-
keveredem a pásztorkodó emberekkel. Mind 
egyformán  panaszolják, hogy Bok a vad. A 
medve „összegazolja" az allatokat, a farkas 
elviszi a „johokat".  Ilyenkor, mikor ereszked-
nek le a havasokról, a vadak hűen kövelik a 
csordát. AUndóan leselkednek áldozataikra. A 
pásztoroknak nincs más fegyverük,  mint a 
botjuk és a torkuk. Estefelé  iug az prdő a 
pásziorkiubálástól. Berekedeeig ordítanak min 
dennap, hogy igy távolítsák az állatoktól az 
éhes vadakat. Mindezeken egészen könnyen 
lehetne segíteni. Meg  kell  szervezni  a vad 
kár elleni  biztosítási  alapot  s ebből  az 
alapból  el  kell  látni  minden  pásztort  riasztó 
pisztollyal.  Természetesen az altpból káríala 
ni'anák azokat a gardákat, akiket a legelőre 
hajtott állataikban beigazoltan  vadkár ért. Mig 
a riasztó pisztollyal felszerelt  pásztorok igen 
sok vadat távol tudnak tartani az őrzésükre 
bízott állatoktól, addig másrészt a mégis áldó 
za'ul esett állatok értéke megtérülne a várme 
gyeileg megszervezendő vadkár  biztosítási 
alapból.  Ezt az alapot o'yan foimáu  kellene 
összehozni, hogy minden gazda a legelőre bo-
csátott szarvasmarha és ló után fizetne  egy 
legeltetési évadra, darabonként 5 lejt, borjú, 
csikó, juh és kecske u'án 3 lejt. 

• 
• • 

Tatarescu  miniszterelnök váratlanul lemon-
dott. A kirá:y elfogad'a  a lemondást s az uj 
kormány megalakításával isn>ét Tataresout 

bízta meg. A kormányelnök hirtelen lemondá-
sának okát nem lehet tudni, de bármi legyen 
az ok, annyi bizonyos, hogy a liberális párt 
életében ez a sakkhúzás aligha marad nyom 
nélkül. Az a körülmény, bogy az uj kormány 
megalakítására újból Tutarcecu kapott megbí-
zást, világosan igazolni látszik azt, hogy a ko-
rona bizalmát nem veszítette el Tatarescu. Vi-
szont azt is igazolni látszik, hogy Tatarescu 
minisztertársainak egyrészélöi ezon az utoa 
akart szabadulni. Azok a Bzent öregek uiţyaniB, 
akiktől a miniszterelnök szabadulni akart, túl-
ságosan vaskaiapoBoknak bizonyultak egy erő-
teljesebb lüktetésű kormányzathoz. Ezeket le 
kellett szállítani a kormányszekérről. Más kér-
dés aztán, hogy a letessékelt liberális korifeu-
sok mit fognak  a tovább haladó szekér után 
kiabá ni a ebből a kiabálásból nem leBz-e párt-
forradalom...  Tatarescu  igazolására megállapít-
hatjuk, hogy az a program, amit Tatarescu 
igért túlságos csigalassúsággal haladt a meg-
valósulás felé. 

A tél küszöbén vagyunk. Az adóvégrehaj-
tások gőzerővel megindultak. Amilyen arány-
ban erőszakolja az állam a követeléseit, olyan 
arányban nem ffceti  a tartozásait. L&m október-
ben vagyunk s még a szeptemberi nyugdijakat 
nem fizette  ki az állam. Ez igazán időszerű, 
mert most az ideje a téli beszerzéseknek: 
fának,  ruhának, élelemnek. Most vannak a fö-
ÍBÍOIÜÍ uciróíábuk ia- OTÍIRZEIÚ, I R G Y UIUNT ut) 
kbpjanak a hivatalnokok fizetést,  a nyugdíja-
sok nyugdíjat. Azt goLdoijuk, hojry nyugat felé 
mindenütt rendesen fizetik  a havi dijaLat, n^g 
pedig előlegesen  s nálunk még utólagosan 
sem megy a dolog... Padig mi Istouem oiyau 
gazdagok, olyan tejjel-mózzel folyó  Kánaán 
vagyunk... Ambicionáljuk a rendet pontossá-
got. Sieretjük a külföldet  utáno/ni, hói lepi-
pálni, de a havidijak fizetésében  mar egyszer 
rendet teremteni nem tudunk. Hogy javuljon 
az ál'aiánoR gazdasági helyzet, ha az ország 
vérkeringésének legtermészetesebb zsilipjei el 
vannak du;ulva s a csatornahálózat nem mű-
ködik, vagy csak rosszul t-s rendetlenül műkö-
dik ? Milyen formában  kerüljön viasza a gaz-
di sági életbe a pénz, hí a hivatalnokokat cs 
nyugdíjasokat nem fizetik  rendisen, j.Mlehot az 
adói alaposba baiakasszáíják? Eaaek a hely-
zetnek visszásságát bölülta a kormány ia és 
mikor a mult év novemberében jött első doiga 
volt határozott ígéreteket tcnDÍ a havidijuk ren-
des és pontos fizetésére.  Két-három hónapon 
át lá'.szoti is a kormány ebbeli igyekezete, de 
aztán hónapot hónapra alábbhagyott a bu.-gósuga 
s ma ismét ott állunk, ahol a mádi zsidó. Váj-
jon mi lehet az oka annak, hogy a fizetéseket 
.ós nyugdijakat nem fizetik  rendesen? Az áiiami 
tisztviselők havi fizetésére  körülbelül 8Ü0 millió, 
a nyugdíjasok fizetésére  330 millió kell. Lehe-
tetlen, hogy havi 1200 millió inkasszója ne 
legyen az államnak. Másfelé  vajmi keveset 
fizetünk,  legalább is azt hirdették, hogy a kül-
földi  adósságok kamatjaira is haladékot, kapott 
az állam, a belföldi  adósságokat pedig bonok-
kal intézik. Azt is hirdette a kormány, bogy a 
költségvetést kiegyensúlyozta s hosbzu évek 
óta a jelenlegi a kiegyensúlyozott költségvetés. 
Hí ez igaz ée ugy van, akkor miért nem fi<etik 
reDdesen a személyi járandóságokat ? Vagy is-
mét nem igaz a költségvetés hirdetett egyen 
sulyozottsága?! Szomorú volna... 

Egy ügyes fiu  pikkolónak 
felvétetik  a osikszeredai ipartestü-
leti vendéglőben. i -
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Szent Fereno emlékünnepsége 
a ferenoes  kolostorban. 

A calksomlyól ferences  kolostor nagy refektóriu-
mában vagyunk. Siant Ferenc emlékünnepét ülik a 
aárda bölcsósaettanhallgatói. Feszület alatt a aalnea 
pápii elmer csillog fehér  villanyfényben.  Alatta emel-
vény. Ő ilirózsák éB georginák rajta két egyszerit vá-
zában. • refektórum  nagy rácsos ablakai a kertre néz-
nek. Kint az esthomály teregeti barna takaróját. Sej-
telmesen himbálja az elkonyl szelló a gyümölcsfák  sár-
guló lombjait. Itt bent, a „p»x et bonum* meghitt 
otthonában ünnepi hangulat bonol. A nagy barokk 
ebédlő középkorúin exkluzív lntenörjében csillogó sze-
mekkel, az abltat̂ salnterét varázsolták a zárda templo-
mosBzivü lakói, amikor felhangzott  a klérikátum kóru-
sának éneke. . 0 sanctiBBima anima...* aaárnyalt a hlm-
niHioa ének fegyelmezetten,  lelkesen. Majd Fr. Aeztrlk 
a költőlelkü önképaőkörl vezető lépett a pódiumra. 
KereBetlen, Bzivből jövő szavakkal hódolt Szent Ferenc 
szellemének. Imádságos lélekkel ajánlotta fel  saerény 
munkájukat a jó Atyának, mint bimbózó Ígéretet jósá-
gáért, szolidságéért, könyörületeaségéért, hogy megen-
gedte méltatlan követőinek a szegénység, Bzüzeasóg, 
ÓB engedelmesség tövises, nehéz, de dlcaőaégea útját 
járatok. A nagy tetszéssel fogadott  beszéd után, mint 
kacagó angyalkórua hangzott fel  Fr. Sámuel hegedttjá-
téka, Fr. Dazaő harmonlumklaéretével, hogy fülbemászó 
zsongásaiban nagyszerű aláfeBtője  legyen Fr. Mtrlan 
hatásos szavalatának. P. Jánosay Béla: Szent Ferenc 
hegedűje c kölleméave méltóan illeszkedett bele az 
ünnepi hangulatba. Fr. B illarmla harmónium játéka 
bágyadt őazl hangulatot lopott a lelkekbe. Fr. Dazső 
MJCS Líszló .Menjünk Aasiaibe* c. költeményét mon-
dotta el lelkes igyekezettel. Fr. Jinos és Fr. Kálmán 
kétkezes harmóniumjátéka igen uikerült száma volt a 
kla háziünnepaégnek. P. Autrik műsoron kivül csillog-
tatta meg póétikua lelkének bájos, keresetlen, Bzéplé-
lekre valló Igaz gyöngyeit saját szerzésű költeményeit. 
Nam mindenaapl tehetsége nagy reményekre jogositja 
fel.  A kedves, meghitt, őszinte kis ünnepséget Szent 
Ferenc himnusza zárta be. A hálás emlékezéB, könyör-
gés, dicsőítésbe lendü't magaaztoB éneke magasan szár-
nyalt ég falé  a közös dallamok szárnyán.. P. Z-rigmocd 
tanár köszönte meg aa ifjúságnak  az ünnepség meg-
rendezését. B ztos zálogát látja annak, hogy ez az ifjú-
ság, amely még Ígéret a jövőre, idővel a tettek betel-
jesedése ÍB lesz. 

Amint kiléptünk a folyósóra,  álomboaóan neszelt 
a caend... Majd felhangzott  a vecsernyére hívó harang 
buzgó szava hirdetve, bogy Szent Farenc custodiája 
öraerege örtáll a kato'lkas val 14b eme keleti Bzlrtfokán: 
bibliai magvetői önmagukba bezárkózva esténként ZBO-
loiBmás lélekkel áldoznak a Szűz Anya jelenlétével 
megszentelt hely szellemének... (a. I.) 

Csendőr brutálitások. 
Cdlkszentgyörgy községben Ismét felháborító 

csendőr brutálitás történt. Hihetetlen, bogy annyi pi-
nasz után, amennyi elhangzott ebben a vármegyében 
még állandóan napirenden legyenek a csendőr által 
elkövetett visszaélések. Komolyan felvetődhet  az a 
lehetőség, bogy gyűlölettől eltelt emberek neme «iáéi-
nak nagy dolgot a caendór vidéki baBáskodásalból éa 
a hatalommal való túlkapásaiból. — Pedig minden ok 
magvan arra, hogy a felettes  hatóságok komolyan 
beleszóljanak ebba az irgalmatlan munkába, mint a 
milyenek az alábbi eaatek ia. Arnbrui Ignácz 57 évea 
csikszentgyörgyi gazdá kodó Dénes nevü fia  eladott 
egy lovit Sinawatter cüksz^ntsinonl molnárnak. A 
vevő kéaőbb a lóvtl nem volt megelégedve. Szerette 
voln* a vásárt vissza cilnálnl. Miat ahogy ilyenkor 
sok eaatben célravezető, beizélt a csendőrökkel. Egv 
kH hatósági tnavatkozá* árd^kéb^o. A c-ilkszentBlmonl 
csendőrség két tagja vállait*. Éjjel 11 órakor beállí-
tottak Ambrut IgnAcz cslkazentgyörgyl lakására. Az 
Idősebb embert felBzóliiották,  hogy köveBBe az Örsre. 
Amikor ez megtagadta, jól pofon  verték, majd elhur-
colták az őrsre. Az éjszakában az uton borzalmasan 
megverték. Az őraön a Bzentgyörgyi őrmester vatte ál 
a Bzerapat. A Bzerencaótlen embert ütni kezdta, mijd 
reggelig a pincébe zárta. Akkor elengedték Ambrust, 
aki egyre hiába hangoztatta, hogy a lóvásárt flt  kö 
tötte éa ahoz neki semmi köze nincs. — Amint elbo 
caájtották Amhruat, azonnal Cdkazeredába sietett, 
ahol a Mtgyar Párt Irodáján panaszt tett. Az öaaze-
vert ember.'ő' rögtön orvosi látleletet vétettek fol. 
amily 10 pontban biaonyitj», hogy 8 napon <ul gyó-
gyuló aérüléaeket azenvodeti. — Ambrus ezután haza-
tirt fa  ujábí, ahol a magrlail caendőrök Ismét letar 
tóztaUák éa hamla váddal felkísérték  aa ügyész-égre, 
ahol a vezi tó ügyész azoinal átlátva a helyzetet egy 
percan belül szabadlábra helyezte Ambrust. A M igyar 
Pírt megtette a binvádl feljalentéat  a hatalmukkal 
ilyen megdöbbentő módon visszaélő csendőrök ellen. 
Egyben a ciendőrazárnyparancanokBág figyelmét  is 
felhívja  arra, hogy nem első eset a caitszenlgyörgyl 
alantosalnak aokazor minden emberi képzeletet felül-
mu'ó brutálltáBa és kegyetlenkedése. 

Máelk eaet. Szintén a fenti  csendőrőra vitézi cse-
lekedete. László Józaf-f  gazda ellen erdőklhágáa miatt 
folyt  a biróságl eljárás. László ellen a kitűzött tárgya-
lásra elővezetést rendeltek el. A csendőrség olyan-
képpen foganatosította  ez elővezetést, hogy Lászlót 
b kitűzőit határnap előtt 36 órával letartóztatta. Az 
őrsön minden munkára felhasználták,  majd jól meg-
verték s agy Indították fel  a bíróságra. 

Az ember alig hlaal el, bogy mindezek megtör-
ténhetnek, hogy ugyanezen a csendőrségen caak a moh 

télen egy orgazdasággal gyanualtott cigányt addig sé-
táltattak 36 fokoa  hidegben az óra udvarán, bogy mind-
két lába lefagyott.  Szörnyű érzés tudni, bogy 1984 ben 
az ember erre képeB embertárfával  szemben. 

É p ü l . . . . 
(K...) A Suta dombjin élénk munka folyik.  Kalapács-

ütések zaja visazhangzik a máskor oly csendes ienyflerdő-
ben... Építik a si ugrósíncot és a melegedő házat,.. Milyen 
jo, milyen kedves I... Ha leesik a hó és bevonnlunk hosszú-
hosszú időre a szobába, lesz mégis egy hely, ahová időn-
ként kirándulhatunk. Kimehetünk majd megbámulni a teher 
znzmora köntösben pompázó gyertyaszál-szép tenyőket, melyek 
örök álomról susognak éiles zsolozsmákat... Kimehetünk 
majd, hogy gyönyörködjünk sielS leányaink és fiaink  életet 
sugárzó piros arcáiban, szép mutatványaikban... Milyen jo 
lesz ott I Fűtött helyiség áll rendelkezésre, ahol meg lehet 
pihenni, talán el is lehet fogyasztani  egy forró  teát s egy-
két óra kellemes emlékeivel térhelüuk ismét haza, hogy 
tovább kinlódjuk az élet robotját... 

Mikor csattog a kalapács, muzsikál a fűrész  ott a 
Sutk dombján, lehetetlen hálával és szeretettel ne gondolni 
az E. K. E. csiki csoportjának lelkes vezetőire, akik időt 
és fáradságot  nem kiméivé, összeszedték, összekoldulták az 
építéshez szükséges anyagot. Hála és elismerés illeti első 
sorban Lelicen (Csikzentlélek) község nemesen gondolkodó 
közbirtokosaágát, amely megértő lélekkel tette lehetővé, 
hogy a tulajdonát képező erdőben megépülhessen az ugró-
sánc és melegedő ház, sőt jelentékeny épületfa  adományo-
zásával is elősegítette a szép terv megvalósulását. Nincs 
kétségünk abban, hogy hasonló jó szivvel éa lelkesedéssel 
karolják fel  az eszmét a szomszéd közbirtokosságok is, 
igy a sumuleui (várdotlalvi), a cioboteni (csobotfaivi)  soi-
meni (csomortáni), honnan az építő-bizottság szintén vár 
segítséget de megvan minden remény arra, hogy a leg-
közelebbről érdekelt Mercurea-Ciuc (Csíkszereda közbirto-
kossága sem marad a többiek mögött, mikor a város sport-
kedvelő közönségére és az idegenforgalom  fokozására  annyira 
fontos  alkotásról van szó. 

De hála és elismerés illeti azokat a cégeket, keres-
kedőket, iparosokat és magánosokat, akik természetbeni 
vagy pénzbeli adományaikkal lehetővé tették, hogy szól a 
kalapács a Suta dombján, amely kalapácsütések minden 
bizonnyal eljutnak azok füleibe  is, akik még nem vették ki 
részüket a nagyszerű gondolat megvalósításából. Mert erre 
nagy szükség van. A begyült pénz és anyag nem elég a 
terv teljes végrehajtásához. A rendeikezesre álló anyag és 
pénz csak arra elég, hogy egy melegedő szobát és egy 
előszobát építsen meg a vezetőség s az épületet csak ideig-
lenes tetőzettel tedje be. A terv szerint még két helyiség 
és egy konyha kell megépüljön. Ehhez szükségesek a további 
pénz és természetbeni adományok. 

Hisszük és reméljük, kogy a további adományok sem 
maradnak el. Hisszük és tudjuk, hogy ma mindenki tisztában 
van egy ilyen alkotás jelentőségével. 

A BÍezés a sportok királya. Nemcsak egészségi 
szempontok, hanem a művelése által elérhető lelki g) iinyö-
rök azok, amelyek ennek a sportágnak előnyt biztosítanak. 
A természet csodáinak meglátása, nagy távolságok bejárá-
sának lehetőségei; a test izmainak egyenletes foglalkozta-
tása, a nemes szervek tulerőltetésének kockázata nélkül, 
adják meg ennek a sportágnak a jellegét. 

Szíves örömest engedhetik a szülők gyermekeiket ki 
a szabadba, a tél tiszta szép tehér havára, hogy hódoljanak 
a siezés nagyszerű sportjának, amely sokkal több élvezetet 
és gyönyört kínál, mint a kávéházak vagy korcsmák, az 
ők iiistös levegőjükkel és sokszor erkölcsroutó, testet-lelket 
megöld szokásaikkal. 

A Suta dombján serény munka folyik.  Épül a si-ugró-
sánc és melegedőtiáz. Segítsünk befejezni  a munkát, amely 
annyi széppel, jóval és reménnyel kecsegtet. 

Kulturházat avatott Bánkfalva. 
Van valami mélységesen megható, felemelő  éa 

bizalomkeltő abban, hogy a székelység megpróbálta-
tásainak, nélkülözéseinek, elkóppesztó 
nehéz napjaiban, amikor még a mindennapi fekete 
kenyérre ts a ig telik, fel  tud emelkedni a kultura 
magaslataira ea rend -lkezlk azzal az energihinenny1-
8ÓggeI. mely létezéaéhrz szükséges. O.tóbcr 14-én 
Siculenl (Mid-ifalv  ) november 6 én Santimbiu (Caik-
azentimre községek avatnak ku'turházat a nemea áldo-
zatkéaza^g és ku tura°zerstet faryea  tanujeleképpeo. 
B tacu (C.iikbánbf  ilv.'i) községnek tzep'embrr 30 án. 
vasárnap volt ez a vörö^betüa tinni p«. Ez t.z 1500 
lakóst Hzámlá'ó kia székely közaég öiz-tlen vezetői 
segítségével oly-tn ku turbá/at épített, birtokos tagjai 
á'dozatkéRzségéből, smoly ritkítja párját a kornyéken. 
J-gyzói éa blrlo o<aágl l odákat magában foglaló,  be-
épített Bzlnpiddal elláott nagytér m ÓB mellékhelyi-
Bégek hirdedk épp >n ubbao a községben az erős aka-
rat éa tlsztakezü c elekvéa diadalát, am 'lynek közös 
birtokosait bünöa vagyonkezelésael annyira megkáro-
sították az elmúlt Időkben. 

A félmilliós  költséggel, a közbirtokossági tagok 
átengedett közoa jutalékából épített impozáüB épület 
a kftt  szomszédos közaég között erre a célra vásárolt 
lelken épült fel  áprilistól BZ p embtrig, megf-^ziUtl 
munkával. A blrioto^ág, a község éa az egyházköz-
ség vezetői ünn pMyea megicoiduláíBal kívántak m'yt 
adal az összes Bzékely testvérközségek elölt a székely 
kultura ünn'pénrk. A magyarság vezetői szintén át-
érezték a ku'turesemény jelentőségét és készséggel 
«lettek a közös testvéri találkozón*. Dr. Gyárfás  Ele-
mér szenátor nagy e foglaltsága  mellett la Időt szakí-
tott, hogy válásától között megjelenhessen és fáradsá-
gos közoenjírásai eredmioyét köi91|e. 

Városunkból Dr. Pál Gábor oraz. képvÍBelő. dr. 
Kovács Károly, Dr. Pitner Árpád. Dr Csipak Lajos 
kanonok. Adorján Imre magyar párti főtitkár  ÓB mások 
vettek részt az ttnnepaégen, amely ezent misével kez-
dődött Az Incze DomokoB főesperes  által mondott 
m'sén résztvettek a magyar vezetőemberek is. Kosza 
József  segédlelkész mondotta a templomi szentbeszé-
det. A szentmise méltóságát nagybua emelték a Mik-
lós Gergely kántor-tanító vezénylete alatt a dalárda 
réazéről előadott többszólamú egybázl enekek, vala-
mint Teodorercu szép hegedlijátéka. 

Mise után az uj kulturbázboz vonult a közCnség, 
melynek körébfn  ott láttunk több szomszédoB köz ér-
belí vezetőembert és a sz&bsdbsn Incze Dcmoloa fő-
epperee bázazentelétl Biertartásárak végeztével meg-
kezdődött a világi UrmpBég. Ircze Dcmol OB l:d\ö»ö!te 
* székelység két jelenlevő törvényhozóját, valamint a 
vend igeket és a közönséget. Utána Miklós G -rgely 
vezénylete alatt az énekkar adott elé magyar dalokat 
fegyelmezetten  és nagyhatáeBal. M ĵd Dr. Pál Gibor 
orsz. képvlsalő mondotta el ünnrpi beszédét. A szé-
kelység kultu'ájáník és á'dozatkénzségének fejlődésé-
ről éa faji  vallási és nemzitl öntudatról beszélt. Mél-
tatta a tu u-ház emelésének nigy jelen'őtégét. A 
meggjőző erejű beszéd utat talált a hallgatóság lelké-
hez és látható bizalmat, kitartást öntött a fásuló  lel-
kekbe. Hoţsztatn ünncpilte a közönség a magyarság 
önzetlen vezérét. Bt'ogh Jánosné azava'nta ulán a 
szava'ó k/rus adott elé M4rton György és Miklós Ger-
gely vezetése alatt hatásos költeményeket. H tija Ilonka 
taaitÓDŐ művészi szavalata után Incze Domokoa mon-
dotta az e'aő felköszöntőt  a királyra. Aztán i'd közölte 
a magyar törvényhozókat éa méltatta a közbirtokossá-
gok érdekében kifejtett  tevékenységüket. Adorján Fe-
rencz a mentaágiak üdvözletét tolmácao ts éa B.oját 
szarz°ménvü, n<g^hatá«u költeményével csillogtatta 
mot verseléai ké»üsé(fét.  Dr. Csipak Lsjos kanonok a 
tultun és civilizáció közötti külömbség faltüntetéaével 
mutatott rá a közös kulturtevékenységek nemzeti jelen-
tőségére. Nsgy Antal «•upTPB-p'ebánoí községei üd-
vözletét tolmácsolta Dr. Gvárfás  szenátor röviden 
Ismertette azokat a közbenjárásokat, «melyeket a szé-
kely közeégek Iskolai /a máa ügyeiben végzett. Ki-
látásba helveztn, hogy T .'.-Sicuegc—Kézdivásírbelytn 
foldmtvpfl  Iskolát fog  felállítani  az Erdélyi Eryház-
megy 1 T mécs a pzékely ifjak  számára, a Rndróton 
moit felállított  ilven célú iskola mellé. Forró Miklós 
jegyző az e'őijáróság nevében mondott köszönetet, 
hozy száMáit adott a közbirtokosság. Az ifjuBár  nem 
várta mez az eb^d végét, Miczl Miaka muzsikájára 
tárcra p rdüit. 

E-ti nyolc 'órakor a műkedvelők előadták a 
vJuhi°z legény, szegény juhAtz lrgény" című énekes 
'zinmüvBt, amelyet virradatig tartó, teljesen rendben 
l»folyt  táocmu'ataág követett. 

A ku'tnrhán létrehozásán Péter Gergely közhírt. 
elnöV és Síász Rudo't közb:r'.. j^gyeő fáradoz'aV.  L'i-
küzdhetet'ennek látszó akadályok, kicsinyes kuliszák 
mötül szított gyűlöletes irigyBég, gáce^osVodások nehe-
zítették munkájukat. Annál nagyobb most a hála és 
köszönet a község részérő'. 

Ztradékul egyre kivárjuk felhívni  a nemes kör-
ség lakóealnak flzyelmét  — D-. Pál Gábor képviselő 
Bzavaival aetf  dó szeretettel kérjük őket: őrizzék  meg 
minden  körülmények  kőzött  a nyugodt,  szeretet-
teljes mulatozás,  időtöltés  jellegét.  Ne  legyen  a 
kulura  háza a duhaj  mulat07Ós,  verekedés,  virtu-
sos italozás,  egység és fajárulás  színhelye  A mél-
tatlanokat a község jóérzésű lakóaal, mint a bélpoklos 
zárják kl maguk közű'. Akkor végez a kulturház 
nemzetneveló munkát. 

Albert  István. 

ki 1934 méhészeti év melege. 
A méhcsaládok a derült n«pokoa még kint röp-

ködnek ugyan, du üras boltba járnak, mivel a virágok 
nektárkép^esége régen megBtünt. 

A nyár folyamán  szemlélhettük, hogy alig Bzált 
rá a méh ciko a pompázó virágra, nyomban lova íj 
röppent, hogy kerease, ku'agsa az i t ri npdüt, de a 
lezepróbb p rányokben se t»lá'jantf.—  Vármegyénk 
egész teiü'etén elve-zett a fóhord  ta a juniua hó vé-
gétől kezdődőleg a fd  ötté ca*kély készletet fogyasz-
tották. 

Állandóan figyelve  a mér'eges kaptárt, uton-u'-
félen  fiţyelmez'ettem  a méhtartókat, bogy ne BzUr, -
teljnuek, m> rt ba valami felesleg  tényleg akrd, majd 
megtaláljak azt a mennyiséget m: jd a beteielés utér. 
ha a kedvére >k szükségeB téli készlete biztosítva van. 

Hol meghallgatták örzetlen tarécDaimat, hol nem 
éa igeo aokan kip rg -tték nem a mézfólösleget,  hanem 
mügu'tat a méheket, mivel elvettek tőiűk a szükaégea 
téli eleséget a ennek következtében nem voltak kép -̂
Bek helyesen elvég-zii a betPlelés filötte  fontos  mun-
káját, melyről nagjoi helytálló a nagy mester kije-
lentése: „<i méhész mesterműve". 

A*, ilyen tretlen mézet, helyesebben méhet per-
gető kupzRi loitár mrhtartók végig ház»lták B mézet 
fogyasztók  kicsiny táborát a potom áron kinálgntták 
é' á'uiltották Bl'ánv termelvéryütet, mintha balá'os 
rémületükben attól retteglek volna, bogy az „áru" 
nyakulon marrd. — El la adták mind a következés-
képp»n kivették a méhek szájából a kenyeret. Soha 
egyetlen esztendőben Bem puaztu t̂ még el éhenanntl 
mébcaaléd. mint amennyi á'dozatul fog  esni a bekf-
vetkezerdő télen a tudatlanságnak, kspatiségnak. — 
A káröröm távol áll tőlem, komo'y méhészt mbertől, 
ki a méh-élet rajongója vsgyok, de aa isteni Igaaaé-
goss^gban való mrgryugvásíal vig;ok kénytekn ki-
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jelenteni: Sorsuk okoiói ők maguk lévén — meg ls 
érdemelik ait. 6 

A lBlkus közönség pedig vette a potomáron fel-
kínált kotyvalékot, mert nincs as as erő és hatalom, 
amely be tudná sanggerálnl még aa inteligens elemek-
nek is, hogy méz és méa nem mindegy. 

Soha annyi — méhet nem ia látott — műtermék 
forgalomban  nem volt, mint amennyi napjainkban van. 
As abnormális roBsa esztendő, melyhez hasonlót még 
a krónikákban Bem találánk feljegyezve,  valósággal 
kitermelte a mézhamlsltók diszes szövetkezetét, meg-
sokszorozta az amúgy sem kicsiny táborát. 

Oyakran teszik fel  nekem is a kérdést: Ugyan 
bizony mivel hamisítják, hiszen a cukor ls elég drága ? 
A hamisítvány 'cukrot nem látott soha. A hunÍBltás 
útjában a legcsekélyebb akadály Bem áll, mert a külön-
böző értéktelen anyagok összekotyvaRztásából létre-
hozott méznél a szín nem fontos,  mely lehet világos 
Bárgától, BÖtét vízszintéi kezdve, szUrkén. sötétsárgán, 
zöldön, pirofoa  át bármilyen árnyalatú, egészen a 
sötét feketéig,  — éppen csak kék vagy lila nem. A 
halmazállapot lebet hig cseppfolyóstól  nehezen mozgó 
tömegig vagy akár kásás, keményre cukrosodott. — 
Mire való volna a keményítő vagy burgonyallszt ? Izet 
adni nem gond, hiszen eszencia bárhol töven talál 
bató. Ha a vevőnek az kell, szolgálhat a jó vegyész 
akár áfonya  vagy rózsamézzel le. Az édesség elérésére 
randalkezéBre áll a zacherio, melyet készséggel ház-
hoz is Bzállitanak s már 1B kész a minden veraenţen 
fjllil  álló, tápláló eledel, a „méz", mely egész nyu-
godtan 10—15 lejes árban is árusítható volna, hiszen 
legnagyobb alkatrésze viz, mely ezidő szerint még 
pénzértéket nem képvisel s igy többszáz százalétot 
keres rajta az emberek egészségével mit sem törődő, 
élelmes, becsületes gyároB. 

KötelesBégBzerUen jelentjUk ki azonban, ho;y 
raéhészember mézhamlsltásra még Bohasem vállalko-
zott, mert akik a méb-élet mlaztikus, csodás biroda'-
mának rejtett labirintusait járják, azok jól lemtrik az 
isteni nektárból átalakult aranysárga kincset s méz 
előállításra soha Bem vetemednek. 

Hogy vannak olyan kegyetlen embergyiltosok, 
kik az udorltó kotyvalékok előillításánik fedezésére 
több méhcsaládot is kezeltetnek, de ők maguk a méh-
óldt rejtelmeiben elmerülni soha nem ÍB próbáltak, 
mit Bem bizonyit. 

Az ország minden részéből állandóan befu'ó  jelen-
tések előttem vannak B azokból minden kétséget ki-
záró módon megállapíthatom, hogy országunk méz-
termelése olyan csekély mennyiség volt, bogy ba mind 
valódi méz volna forgalomban,  ma már orvosságnak 
sem volna kapható, miként mm találnak megbízható 
mézkészletre azok sem, kik etető mézre voltak kény-
ezerü've. 

Tekintve, hogy hírek érkeznek még 20 lejeB el-
adásokról is. el sem ludjuk képzelt í hová fog  vezetni 
ez B gyalázatos spekulícó, mely a legszemérmetle-
nabblil országunk terUletén dul. 

Dacára annak, hogy B Bánátban s Erdély másik 
vidékein, hol a tarlóvirág pompázott, volt valamelyes 
ójzi hordás, a m«gas hegyvidékeken elhelyezett erdei 
méhesekben junius bó közepe táján számottevőbb 
eredményről beszélhetünk, mégis az ortzégos átlag 
míg 2 és fél  kg.-ban sem általánosítható a gyenge 
évek 10 kg.-os átlagtermése helyett. 

A józan észre való hivatkozással kérdjük tehát 
mivel magyarázható meg 25—30 lejea mézáraival az 
indjritó kereskedelmi verseny? Azt Bem foghatják 
ritu jóakaróink, hogy siralmainkkal az árakat akarjuk 
fa  srófolni,  hiszen nekünk nircs mit áruba bocsájtanuk 
a ha Így haladunk, abogy elkezdettük, nt m lesz szűk-
ség többé Bem ránk, sem kedveB bogárkáinkra s az 
emberiség legnemesebben érző, legbecsületesebben 
gondolkodó egyedeit a megsemmisülés örvényébe ta-
szi'ja ördügtáccát zavrrialanul járó, sem Istent, sem 
embert nem ismerő, szemérmetlen aljas manipulácóit 
még rejtegetni nem is akaró, micden becsületes aka-
dályt kártyavárként ledöntő piszkos tőke-uralom. 

Bléoesay Károly. 

Hoo állani az qj házak adómentessegevel? 
A parlament tavasai ülésszakának utolsó napjai-

ban látott napvilágot az a kétszakaszos törvény, mely 
sziute észrevétlenül vegyült el a megszavazott törvé-
nyek között, bár igen fontos  Intézkedéseket tartalmaz 
az újonnan épített házak adómentességéről. 

Május 6 én jelent m"g a Monitorul Oflci&lban  ez 
a két szakaszos törvény, anuly az egyenes adókra 
vonatkozó 1933 « törvény 17. szakaszának 2/'a) pont-
ját, auny az uj ingatlanok részére jílentakery ÓB 
10—20 évig terj'.-dó adómentességet biztosított, radi-
kálisan médositja. Bz a törvény az eddigi kedvezményt 
megszünteti éa csak 3 éves adómentességet engedelyez 
az ezentúl építendő kisházakra, amelyek unn állanak 
több mint 5 szobából, mellékhalviségekből és az egész 
épület felülete  nem nagyobb 250 négyzetméternél. As 
o szoba esetleg két lakast ls kepazhet. 

Látjuk tehát, hogy az adómentesség kizárólag 
magán vagy legfeljebb  egy bórlős házakra vonatkozik, 
mart a törvényhozás Ciak azokat kívánja kedvezmény-
ben részesíteni, akik szerény eszközökkel igyekeznek 
maguknak Baját otthont épitenl. Az előbbieknél nagyobb, 
mAjua 5 ike után épült házak nem adóment< sek. 

Természetesen a törvény a szerzeit jogokat tisz-
teletben tartja, miért ÍB a régebbi kedvezmény meg-
maradt, nemcsak a május 5-ike előtt lakhatóvá vált 
uj házaknál, hanem azoknál ls, amelyek részére az 
építési engedélyt 1934 májúi 5 ike előtt kérték, az 
építkezést ea év augusztus 16 Ike előtt megkezdték 
és Jövő év E U ; U U U U 15 lka előtt fejealk  be. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A lübeokl Jézus szobor. Llbeck városá 

ban van egy Krisztus szobor, amelyre a következő 
szöveget véBték: 
„TI Mesternek hivtok — nem kérdeztek. 
Útnak neveztek és — nem jártok rajtam. 
Bölctnek hivtok éB — nem követtek engem. 
Igazságnak neveztek és — nem féltek  tőlem. 
Ha egyszer örökre elvesztetek — ne okozzatok engem*... 

— A Ptlzpök ur varosunkban. Gróf  Majláth 
Gusztáv püspök ur, október 7-én Csikszeredába érke-
zik. Egy napig marad dr. Csipak Lajos vendégeként a 
róm. kath. főgimnáziumban,  ahonnan október hó 8-án 
már tovább utazik. 

— Október 8-an megkezdik a szeptemberi 
nyugdijak kiflaeteset. 

— Hasasság. Olteacu Gusztáv ügyvéd és Bőjtby 
Claris folyó  évi augusztus hó 4 én házasságot kötöttek 
Csíkszeredában. 

— A Magyar Pá r t jelentése. A törvénytelen 
adófoglalások  ügyeben a Magyar Part jelentést tett 
a pénzügyminiszternek. Várinegyeszerte egyre több a 
panasz a pénzügyi közegek erőszakoskodása mtatt. 
Farkas András szépvlzi c pésznek a törvény egyeneB 
rendelkezése ellenere elvitték varrógépét, azután le-
foglalták  feleségének  ruhaneműit. — Föltörik a bezárt 
lakásokat és általában minden vonalon a legerőtelje-
sebb roham indu't meg az adófizető  polgárok ellen, 
amelyekben a törvény rendelkezéseit nem tartják be. 

— Egy balesetet szenvedett betegsegélyző 
tag kalvariaja. Gal György gyergyóallalvi lakóst 
a regéli Morém községben mint biztofcitoU  munkást 
sulyoB szerencsétlenség érte. Ennek következtében el-
vesztette egyik lábát. A targuvisti-i kórházban ápolták. 
Dacára annak, hogy a betegsegélyzőnek tagja volt, 
járulékait rendesen fizette,  mai napig egy banlt sem 
kap rokkantsági segélyt. H ába Blirgetik ügyét, válaszra 
sem méititják. A gyergyói és csíkszeredai pénztárak 
a mult évtől ízámtalan esetben reklamállak a nyo-
moiult ember rokkant segélyét, de Boba választ sem 
kapnak. MoBt az ügyet a Magyar Párt vette kézbe és 
előterjesztist tett az illetékeB minisztériumnak. Tehe-
tetlen állapot, hojy a betegBegélyző dijskat tlizzel-
VZSBBI felhajtják,  de a szerencsétlenséget szenvedett 
munkásról tudni nem akarnak. 

— Iskolai erőszakoskodások Madarason. 
A Bzeptember 1-től megjelent minden Bzámunk tele 
van az Iskolai erőszakoskodások sokaságával. A Ma-
gyar Pártnál nyilvántartott sérelmek között Opra ma-
darasi tanító IB szépen kiveszi a részét. Opra tanító 
ur 1B valóságoa kálváriát járatott a deklarációk körül. 
Azokat nem fogadta  el. A pottától sem vette át. Ké-
sőbb pedig csendőri segédlettől szedte el a szü őktől, 
hogy ne maradjon birtokukban Bemmi igazolás. Csendőr 
és tanító részéről ÍB a hatalommal való visszaélésnek 
ujabb esete ez, amelyet nem szabadna megtűrni. Ezen-
kívül Itt is a Ziók, Biricz, Dobondi, Salamon ÓB máB 
ősi székely családok neveivel akadékoskodtak. 

— Ali aa eljárás as adotörléseknél. Az 
utóbbi héten teljes erővel megindultak az adóbehBj-
láBok. Különösen szonoru meglepetésekre ébredtek 
azok az adóalacyok, akik éppen az adóinvázió miatt 
löokre montek, abbahagyták iparukat vagy kereskedé 
süket. NOB ezekre az emberekre a fi  >kus zavartalanul 
tovább kivetette az adót. A lc-gkiaebb szabálytalanság 
a lemondásnál elég volt ahoz, hogy ne vegyék tudo-
domásul az adóalany törlési kérését. Sót a legrende-
sebben felszerelt  kerósek ÍB szörnyű lassúsággal Inté-
ződnek el aB adminisztrációs útvesztőkön. Azaz a hl 
vataloB flaánc  politika nem szívesen törli az adót s 
mig él>>t van valakiben addig nem engedi ki kezel 
közül. Kétségbeesett, ész nélkül rohanó emberek soka-
sága hirdette mult héten ÍB ezt az erőizakos Állás-
pontot. Síken az őrültséggel határos lelki állnro".ban 
szaladgáltak segitBégért, amikor kiderült, hogy 1932 ben 
visszaadott iparengedélyeket különösen kiskereskedők-
nél nem vettek figyelembe,  mert legtöbbször elmu-
lasztotta a pénzügyhöz előterjesztett törlési kéréshez 
mellékelni a cégjegyzési hivatal törlési bizonylatát le. 
Elmondjuk tehát mi az eljárás, amikor valaki meg-
szünteti a céget. Az illetékes iparhatóságnál bejelent' 
az Iparengedélyről való lemondást. Nagyon fontos, 
hogy amennyiben a cég jegyezve volt akkor az ille-
tékes Iparkamaránál ÍB bejelentsék a törléat. Most BB 

iparhatóság és cégjegyzési hivatalnak a cég megszű-
nését Igazoló bizonyítványai beterjeBztendők a pénzügy-
igazgatósághoz, kérve, hogy aa adót a cég megszű-
nésének idejétől törölje. Ha ezen kérések nincsenek 
szabályszerűen felszerelve,  akkor az adót nem törlik. 
Éveken keresztül szaporodik éB valóságos tragédiákat 
okoz a kisemberek életében. 

— Tusnádfürdő  mint önálló község. Tusnád-
fürdő,  -.mint azt jelentettük önálló községgé lépett elő. 
Csikvármegye prefektusa  moBt kinevezte az újdonsült 
községnek eleó interimár elnökét Ureche nyug. ezredes 
bukaresti lakós személyében. Az uj elnök már beje-
lentette, hogy az Anna-villában ütik ftl  a község-
házát B ott rakják le a fürdő  irányításának uj alapjatt. 

— A varmegyebői. Rózsa Gyula c^ikszect-
királyi napszámost a faíujaban  letartóztatták. Évek óta 
lopta a község lakÓBságat. 

— Antal András karczfalvi  cipész, lóvészi ille-
tőségű János nevü inasát szintén lopás miatt fogta  le 
a csendőrség. 

— Ifj.  Márton János menasági lakódhoz a napok-
ban megerkeztek a végrehajtók. Senki nem volt otthon. 
Erre a végrehajtók éB hivatalos kísérete feltörték  a 
lakást s onnan mindent kezdtek kihordani. Közben 
előkel ült a szomszédból Márton Jánoené, aki latva a 
foglalásnak  ezen módját, fejszdt  kapott elé, hogy meg-
akadályozza ingóságainak elvitelét. A caendOrok ártal-
matlanná tették a kétsegbeeBett asszonyt, majd meg-
kötöztek, az őrsre Bzállitották éB bevezették ellene a 
büntető eljárást. 

— Törvényszéki hírek. Október hó 4-óre volt 
kitűzve a helyi törvényszék előd Török Ferenc esperes-
plebanos államellenes izgatáai ügyenek újból való tár-
gyalása. Miután a vád tanúi nem jelentek meg a tár-
gyaláson igy azt november 5-re elnapolták. 

— A helyi törvényszék büntetés összevonást esz-
közölt íme CD Mihály 3 evi és Csergő Sándor 5 ev ÓB 
8 hónapi büatetesére, amelyet kommuamta propaganda 
es lázadás muu oiztott ki. E szerint lmecs Mihály 
bünteteBet 1 ev 9 hónap, 10 ezer lej panzbünietes, 
politikai jogainak 6 évi felfüggesztésire  éa Csergő 
Sándor bünteteaét 2 ev 8 hónap, 10 ezer lej, politikai 
jogainak 10 evi felfüggeaztesére  vonta össze. 

— Koncaag Ferencz Jjzsefé  és Fia gyergyó-
alfalvl  lakótok hatósag elleni erőszak miatt aiioitBk a 
törvényszék előtt. A bűnük BZ volt, hogy az erdőpáBZ-
tornak ellenszegültek ÓB nem raktak le a liioabói ho-
zott fát.  KoncBag Ferencet 10 napi elzárásra és 600 lej 
pénzbüntetesre itelte, mig a fiat  a bíróság meg-
dorgálta. 

— Márk Józsefné  csikBzenttamási lakóst tiltott 
pálinka főzés  miBtt 15 napi elzarasra ítélték. 

— Falusi népzenészek éB korcdmárô ok csopor-
tosan jutottak összeütközésbe a zeneszerzők vedeimé-
ról gondoskodó törvénnyel. A szerzői jog védelmét 
ellátó egyesület jelentette fel  őket, hogy nem fizetnek 
zene taxit. A törvényszék a tárgyalást februir  13 ra 
napolta el. Adunk egy jó tanácsot addig ÍB a kotor-
manyi, pottyondi és más a vármegye nagy látogatott-
ságnak örvendő központjaiban fekvő  étterem tulajdo-
nosainak és az alkalmazott népzenészeknek. Csak 
kizárólag 30 éve elhalt zeneszerzők müveit muzsi-
káltaBsák a közönségüknek. Csak Beethow^ot, Mozartot 
znnéljenek. O.yantól, akiről biztosan mugvuoa.sk győ-
ződve, hogy 30 éve meghaltak. Esetleg kimondott 
hangversenyeket adjanak azokban a falusi  korcsmák-
bán B .ch müveiből. Igy biztosan tudjm, hogy nem 
kell zene taxát fizetniök. 

— A szeszesitalok árusitási engedélye 
iránti kérések véleményezése után az illetékes ipar-
és kereskedelmi kamarai taxát a kövstkenótben alla-
piiották meg: Bor-, sör nagybani eladási en,edalyert 
vidéken 500 lej; varosban 1000 lej; kis mértékben 
való eladasi engedelyért vidéken 200 lej; városban 
400 lej. Mindennemű ital nagybani eladasi engedélyéért 
vidat ra 1500 lej, városban 2000 lej; kUmartekben 
való eladani engedély véleméuyezésééri vídekre 600, 
városban 750 lej; üzletáthelyezés engedélyénél bor éa 
sorra 150 lej, mindennemű iulra 300 lej; idő JZaki 
árusításra 500 lej. 

Német nyelvórákat adok kezdőknek 
és haladóknak, jutányosán. Cim a 
kiadóban. g_3 

November 15 az uj sorsjáték első húzás napja. ^ 
Olcsóbb sorsjegy árak, nagyobb nyerési esély! É 

70.000 sorsjegy, 56.000 nyeremény • 
i r 281000.000 ősszegbsn! j 

Kérje az aj játéktervet és vásároljon azonnal egy nyerösorsjegyet! fl 
A vegyes sorsjátékban már egynegyed sors- 9 
jegygyei is t e l j e s e g y m i l l i ó t n y e r h e t ! • 

Csiki intézőség: Lőrincz József,  Csíkszereda. I 
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— Haladás. Szeptember hó 30-án Jelent m«g a közked-
veltségnek örvendi erdélyi iolyólrat a Haladás 2-tk szám», 
ízléses színes borítékkal a következő figyelemre  méltó I árta-
lommal : Tabéry Oíza (Oradea), Todor ésToderevlos, Oattmann 
Jenő: Leszerelés elótt. Gergely Miklós (Arad): Ostave nOvér. 
Shnk Lajos (New-York): Az amerikai milliomosok nyaraló-
helyén. Tton R&duoanu (Pasoanl): Lengi fehér  kendi. Szem-
lét F, (Braţov): Felmondás. F. Faragó Jnol (Satnmare): Never 
say never. Ltebermann B (Párizs): Szerelem és valóság. A 
magas színvonala lap tartalmát ezenkívül számos szórakoztató 
rovat, elsőrendű kalföldi  képek és kereaztrojtvény bivitl. A 
lap néldánykéntl ára 12 lej. Kapható minden njságárasnál. 
ElAflzetés  egy évre 800, léi évte 150, negyedévre 75 lej. Szer-
kesztőség és kiadóhivatal Arad, 8tr. 11. MooaiA 6. 

— DIRECŢIUNEA SOCIETĂŢII VÂNĂTORILOR DIN 
MEBCUREA-CIUC, referitor  la oprellţtl fi  la tngrldlrl pentru 
vânătoarea Iepurilor, faoe  onnosont membrilor societăţii urmă-
toarele: 1. Se opreşte v&natal Iepurilor de tot pe teritorial 
ouptlns latre liniile arm&toare: Inoruolşarea dramului „Szék-
atja" dela Şamalea oa goseaaa naţionala, Inooutlnuarea aoes-
teia p&u& la primai podlţor In oomana S&nor&lenl, apoi oalea 
do hotar la Bt&nga, oare stretale oalmea ee dnoedln „ Köves-
oldal4, apoi cont'nuarea pe vale şl o stretâlere de dram de 
hotar, oare atinge şoseaua judeţeană la monamental „Veres-
kép", de aol şoeeana judeţeană păuă la tnoraolşarea oa dra-
mul, oe daw la Fitód de aal oaUa de hotar, oare daoe pe 
sub dealul Şamuleulul p&nă u Şamalea sab numele „Borloka". 
2. Se mal interzloe vău&toarea Iepurilor In partea In spre 
Harghita, luoep&nd dela malal drept al Oltului ntre văile In 
hotaral oommet d&aor&lenl „Nagyospatak" până la B Vermid-
patak" In hotarul oomanel SAntimb-a. 3. Partea dintre „Köd-
pataka" şl calea ferată,  dela Tomeştl pănă la Rionl. Pentru 
oorotlrea leparllor se Interzloe vănatal leparilor până la 
1 Noemvrle pe teritoriile aflătoare  Intre granule d« ma' 
jos: a) Pornind din 9ănorălenl pe linia ferată  spre f-'ă  !mă-tin 
pe şoseaua judeţeană, de aol pe şoscauă jud. Slmloneştl şl 
apoi In oontlnuare şoseaua jud. Săutlmbru Tndărflt  la Sün-
or&lenl. — b) Pornind dela podul Oltului de pe şoseaua na 
ţionall prin Merourea-Clue şl Topliţi-Cmo spre Frumoasa 
până la drumul Bărzavel, de aol pe oalea oe duoe la gara 
Petra-Rareş, de aol pe şoseaaa naţională la Slonlenl pănă la 
primai drum perpendicular pe şoseaaa spre O.t, apoi cursul 
Oltalal pănă la podal amintit la tnoeput. 4. Se mai opreite 
teritoriul al oomun l̂ Caslnul-Nou. teritoriile pădu-oase si-
tuate pe malul stăag al părăulul „Fiság", ale comunelor Ciuc-
Săngbeorghs, Bincu şl Armtşeni. Cu oopoi şl gonaci ae poate 
văaa numai pe teritoriile păluroase ş: tufoase,  pe oămp nu-
mai dela ptolor. Un vânător poate lmpuşoa numai 3 l^pu-l 
pe stptâmănă. Vânătoarea Iepurilor la pândă este strlot In-
terzisă. vulpea se poate vâna numai dela 11 Noemvrle. Nu 
poate participa la nlol an fel  de văaătoare, olne e3te In res 
tanţă oa taxele soadente. Vânătoare oa gonaol pot numai oel 
mal puţin 4 membri aranja şl vânatul oa gonaol trebue anun-
ţata oa oel puţin 2 zile înainte Ului Administrator sau Casier. 

— A Osiksieredai Vadászt ára as ág Igazgatósága az 
alábblakat közli a társaság tagjaival a nyulradászat letiltását 
és megszorítását Illetőleg: 1. Teljesen letiltatik a nyulvadászat 
a következő vonalak között fekvő  területen: A osiksomlvól 
„Székatjá"-nak kereszteződése az országattal, Innen folytató-
lag a osikszentkirályl első hldlg, aztán balra a mezei at, amely 
a „KBvesoldal" hegygerlnoet átszeli, Innen folytatólag  a völgy 
és tovább egy mezal útkereszteződés, amely a megyei utat a 
„Vereskép"-nél érint1., Innen a megyei at a ütódi úttal való 
keresztezésig, innen a „Bjrlokáu" át Somlyóig vezető mezei 
ut. 2. Letiltatik még a nyulvadászat a H-ugtta felőli  részen 
az Olt jobb partjától kezdve a szentkirályi „Nagyos pataká1*. 
tói a szentlmrel „Vermed pataká"-lg 3. A .ttödpataka" és a 
vasúti töltés közti rész Szenttamásból Rákosig. A nyu'iállo-
mány kímélése céljából november hó 1-lg letiltat1 k a nyúl-
vadászat, az alábbi határok között 'ekví területeken : a) Ki-
indulva Szentkirályról a vasat vonalon át, a Szentmárton fdlé 
vezető megyei uton Innen a megyei uton Szentsem ia felé  és 
folytatólag  a Szentlmrén át vezető országúton vissza Szent-
királyig. b) Kiindulva a oslktaploozal Olt hldjától a lísiksze-
redán és Csiktaploczán át vezető országúton Szépvlz felé  a 
borz*oval utlg, Innen a madéfalvl  állomáshoz vezető uton, 
Innen az o 'száguton Cslosólg, egészen az Olt felé  vezető 
országútra merőleges első utlg, azatáa az Olt fo  yó egészen 
a fentemlltett  Olt hldjálg 4. Kászonujftlu  teiülete egé-zen, 
Szsntgvörgy, Menaság és Bánkfalva  erdős területei a Fiság 
baloldalán. Kopókkal és hajtókkal osak erdős és bokros terü-
leten szabad vadászni, m zőn osak buslrozva — Egy valász 
hetenként csak 3 nyulat lőhet. Lesből szigorúan tilos a nyul-
lővés. Rókát november U-től lehet lőni. — Nem vehet részt 
semminemű vadászaton, aki nem fizette  kl esedékes dijait. 
Hajtóvadászatot osak legkevesebb 4 tag rendezhet és a haj-
tások előre bejelentendók legalább 2 nappal azelőtt az intéző-
nél vagy pénztárnoknál. 

— Adományok a Sutában épülő hásra. Az E. K. E. 
cslkszékl osztálya hálásan köszöni a satal Bl-ugrósáno és 
melegedő ház építésére felajánl  tt természetbeni és pénzbeli 
adományokat És pedig: Köszönjük a szentlélek—fitódl  köz-
birtokosságnak, hogy a szükséges területet és 40 szál fenyőfát 
rendelkezésünkre boosájtotta. — Köszönjük azt a jóakaratú 
megértést nemes célkitűzéseinkkel sz miien, amit a közgyű-
lésen tanúsítottak. — Köszönjük László Pándor fltóll  tanító-
nak és Saló János zsögöd! gazdálkodónak, hogy eig-dé'yt 
aJt.k arra. hogy kaszálójukon kezesztül fuvarozhassuk  a 
szükséges anytgot — Köszönjük Lukács Ferenc csiksoinlyó 
kályhamesternek, aki az egyeskői menedékház kályháját Is 
teljesen díjmentesen épitett'» hogy most Is in°gérlő szívélyes-
Béggel ajánlotta fel  a sutal ház tégla kályhájának dijmentes 
felépítését.  — Köszönjük továbbá: Nagy Gilaczi Józs->f  z-ö-
gödi batorgyárosnak a bojáratl ajtó ingyenes készítését a fa-
anyaggal együtt. — Dr. Nagy András o-vosnak és F ank 
Miklós mérnöknek az Ingyenes'autó-fuvarokat.  Gáspár Józ'ití 
és Seiwarth Rzsőnek két-két szekér luvart. — Péuzbelí ado-
mányt adtak: Dü-r Gyula. Vám»z ír Géza 500-500. Selwarth 
László, Schmldt József  250-250, •> aska Alajot 2C0, Tarsay 
Sánlor, D-. Kösztlor Arthur. E. K., Szakács Viktor, Gáspár 
Árpád, Potoozkl József  170-100 lej. Eddigi gyűjtésünk ered-
ménye 2300 lej. 

* 

Kedden este fél  9 órakor turista gyű'és a Dáolában. 
Kérjük a tagok teljes számc. megjelenését. 

Vasárnap egész nap az egyesület tarl9ta tagjai a Sutá-
ban munkanapot tartanak. 
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tlz naponként nj formák  olocó 
árban, 2ac.»g-t« jtíja.tbL«tólr 

VENCZEL TANÁRN ÉNÁL 
Ugyanott kessillneir minden-
nemű női kalapok aisóreadfl 

: I anyag hoiaáadáaával. Kalaptk 
Itaiakltisa a legrövidebb Idő alatt. 

Cilkaaereda , I. C. Bratlanu (Oimná-
•ioin)-nooa 113. aa., a Sörház kózelébea. 

M 
X 

I R O D A L O M . 
Hét é r Ssibérlaban. 

Irta- Bsigyártó Sándor, hadifogoly. 
Különösen meglü'cnbeztelrtt tiezteloltel tarljut 

nyilván azokat a kalonáirikat, alik végig szenvedték 
íz orca badifigság  torzalmas évoit, blzcyialant-agnit, 
lénvód^Bftlt.  Éppen most ebien a demagog vilégbso 
nézünk csodálattal és megbec-üléBtel azotra, akik a 
ferfliB  kötelességtelj<-8ÍtéBben hét njolc éveket Bíenved-
tek át Szibériában és az oltani rend felbomláBa  után 
több ezer klléméterre hazájuktél, elhagyatva küzdöttek 
éa mentették nyomorúságos életüket lépésről lépésre 
haza. Ma ebben a honmenlő nagyszájú világban, ami-
kor elfelejtődtek  ezek a nagy áldozatok, amikor ismét 
közéleti porondon mentenek és ordítanak mindxzok, 
akik ml jól emlékszüak, hogy CBend̂ B, néma és ijrdt 
fluk  voltak, amikor az élRtünket kérték áldozatul, mon-
dom akkor a rendesnél la több szeretettel vcgyUt 
kézbe a fenti  könyvnt, am-lvt Szlgyártó Sándor hadi-
fogoly  küldött elmünkre. Eirondji benne Idórtndbtn 
egy katona élotét Attól a perelő', thogy 1914 nugu z 
tusába* kilepatt m(>netHZ'iz :d .VH) a lattanyi udvhriról. 
Katonazene, felvirágzott  vonat, Idkepedép, keedő 'obog-
tatás és egyéb ma olyan émelyítő Állomásokon lereez-
1111 elvisi a szuronyrohbmon, gránáttölcséren »t az 
oroiz h difozsig  minden sz^nvorlépéhe. Veznt az Ura-
Ion át Ázsiába a fogolytáborig,  Dr. Száva István sze-
red ti ügyvád klvégz:sin éa » «zlvbemarkoló fogoly 
traiédiákivégtelrrj'n ker-sz'ül Szibéria írm»retlen vi-
dékeire. E'mondja a pzalmazsákkul a hátán és teá? 
kannával viodor'ó, mind <n elképzelhető ttunkával 
m?KpróbAlkozó fogoly  koldus é'et .̂t onnan, Bmikor f 
tábori élet felbomlott  és rtiind nki a maga i-crjának 
'.•'tt a kovácsa. A viráeosin elindított vágóhidra ezánt 
él̂ tTŐ* honvédtól, a hát évi hadifogságból  viafzsérkező 
miţe ufolt,  ronggyá szaggatott emberroccsig vezet e: 
íz a könyv. 

N^m lőhet tudni jönnel-e még o'van idők, bog\ 
emberektől basoDló á dozetotat, szenvedéseket követel 
j;:nok. Azt azonbi>n látjuk, bosy hpmmi > rtéke nem 
maradt a társadalomnak rezéről azirint a végtelen 
nagy háborús á'dozat iránt, aualyet c*ak az u'olsó 
orosz hadifogolynak  az élet? jelent. E kopo t a izó 
varázsa s az uj idő embere azt hiszi, hogy a mi bajai 
felmentik  attól a tisztelettől, sme;y lijár mindenkin' t 
aki az életét bülönosio a ĥ d fogság  s általában a 
hábiru szenvedéseiben egy magasabb cél érdekében 
koctára tette. 

A híborus könyvek keüős (élt szolgálnak. Fel-
tárai mind-ízt a borzalmai, amelyet a háború jelentett. 
Az olrő voaaltól — K ".HZ; oj «rszkig, az olsfz  poVo'i-
lól a nyuţ .̂ti vágóhid^tig f  íld >zr i minden ördögi för-
talmét a nagy haborua»k. Szemléltetni az átélt pu zti-
t4soVat, higv azok a magdóhbenés er^jí.vul Ezo'g îjak 
t bjko gondolatát a jövő előtt. — Máii>lól pedig I iz-
toB'tdui a társ.idilom meg'fc  ii és< t azoVkal a háboru-
á'dozatobkal sz^mbi'n. umely a polgár számára minden 
pillanatban a legszörnyűbb hilá'l jelenti. 

Az államnak, m'nt legfőbb  tí rizdalomnak köti lea-
ség>, hogy a háborús irodttlcrcnik ezt a c>lt Bzolgáló 
mannáját támogi.'sa. B c>ülj-) maga is azt a mérhe-
tetlen áldozatot, «mit beniUtatiisk e.ek az átszenvedett 
Iri-o'i. Adjon tek'n'-é'yt azoknak a pzenvt déseknek az 
á'ltm magi. Kivét^lea ni^gntvrti^aval eme ĵ . tárfcdal 
mának özemében azt a tekintílvt, nm '̂y rsetlcg tirá 
gosTonr.tokrakellUHpt.Ff  ujabb KrAPic; ojÁrszko' -fel" 
kell indítsa a remxn ' ljeu jövendőt. 

Sdgyártő Sándor hgd'fogi'  y i'nyvt) m.^rázó d -̂
rib az elmúlt háhoi ujából. Abból, amelynek aa egé?z 
kor áldozata lett az i-< m irad mlnda^d g, am'g el 
nem ír a m» e:nb' rínsk gyülöllcdő pzivóh<»z mind ny 
a soV B^envedós, aiue'yet olynn eleven erővel tár fo1 

»z a könyv is. 
A könyv kapható a Vikár üzletben. Ara 100 lej. 

ÍT^G]OBBlRONÍ 
rpitéazck, technikusok, £ 
mérnökök, rajzolók és • 
k ö n y v e l ő k számára H 

| Vátár könyvkereskedése, Csíkszereda. J 

Egy jó karban levő félvágás  s z e k é r 
e l a d ó . Felvilágosítást ad Gyönös 
Gyula, Osikszereda. 

Árverési hirdetmény. 
Sunu'eu—Caikpomlyó község elöljárósága 

közhírré teazi, bogy a taplocai határban, a 
„fejszó"  nevü leg^lőa területéről eled 300 drb. 
lebélyegzett és engedélyezett fenyőfát  1 9 3 4 
év október bó 14-én délután 2 órakor 
Ü községházánál tarlardó nyilvános árverésen. 

Árverési feltételek  a községházánál meg-
tekin'hűtók a hivatalos órák alatt. 

Sutnu'.eu—Csiksomlyó 1934 október 6. 
Primária. 

Egy épületes belsőség a Szentlelek uc-
oába — szükség esetén parcellázva — 
eladó, értekezni Gáspár, temetkezési 
üzletében, Csíkszereda. 2—3 

Háló, ebédlő és i roda berendezések 

! 
i 

a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

n e l r e a l e a a 4 l l £ t e t t á s a l k a l 
b e s i e r e i h e t ó k : 

Naşy G. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
i Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  is. 
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Megérkeztek 

a legjobb és legtökéletesebb 

PHILIPS ÉS STANDARD 

RÁDIÓK I 
N igy választékban á l l a n d ó a n 
raktáron villáiyba kapcsolható és 
batériás gf  p 'k. 

Eladások készpéni és részletfizetésre  I 
R'gi rídiókat b-csarél^k. H^fnnlt 
î ^tg-p^k nagy választékban. 

Philips es Standard rádiók csikmegyei egyedárusitás. 
Bármilyen típusu rádiót megrende-
lésre leszállítok. 

FISCHER SÁNDOR RÁDIÓ ÜZLET 
Mercurea Ciuo. 

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

Bratianu uooa 56. 

Szülők ügyeim jba! 
Az Iskolai év kezlcte alkalmából tisztelettel van sze-
rencsém a n. é. közönség és t. szülök szives figyelmébe 
ajánlani újonnan é:kezett árokkal dúsan felszerelt, 

könyv-, írószer-, tan- és 
raj zszerkereskedésemet 

Á'l&u'lóda n tgy raktár romáu és magyar taubönyvekben 
legjobb minőségű körzők, könyv- és to'Uartók, Író- és 
rajzszerek, kitűnő gyártmány! k'goaük, hegedüharok, 
hegedű-alkatrészek, festékek  és fes'őszerek,  valamint 

mindennemű iskolai felszepelési  cikkekben. 
Dus választékban kaphatók irodai lszerelésl 
cikkek, dlszlevélpapirok, papirkülönUgessé-
gek, disz- és ajándék művek, román és ma-
gya* l'jasági iratok, izlfses  helybeli és mű-
vészi képeslapok, irodalmi és zeneművek. 

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

alatt készülnek. 

Kön>vkötéezetem 
elvállalja mindennemű ls 
kolal, üzleti és más köny-
vek Ízléses és olosó bekö-
tését és azok tartósságát 

garantálja. 

Jutanyog árak t Pontos kiszolgálta! 

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

S P R E N C Z GIZI , Osikszereda 
Str. Cap. Vulovioi (Harglta-uooa) 28. 

Vikit I , MBf*nm4tt#»*««  '-VÍMW.-ÍV-SW 




