
XLVI. ért. 
V 

Ueimrifr-OlM—(MkmrNa,  1984 október 21 4 3 I I Â B 

L a p t a l a j d o n o a : 
Osv. VÁKÁB LAJOSNfi 

f d i l i i  u m k e n t l 
HfiSZBGH  VIKTOR. 

K i a d ó h i v a t a l : 
VikAj kOnyv- éa paptikerea-
kadéaa Calkaieredtn, hov4 
a hlidatéaak iial éa alífi»»-
t M dijak i l h i kdldmdlk. 
Bgyaa nim tia L»1 I,— CSIKI LAPOK 

POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMI HETILAP. 

I l U l r t M ái: 
Sgtném  Lel 160.-
Félévie , 83. -
Negyedévre , 43.-
KOlfOldre  egy éri* , «40-

Hlrde té i l dijak a leg-
olcsóbban azAmllUlnak. 

Kéilratok nam adatnak Tlaoia 
Nyílttéri közlemények 
dija loionklnt Lal 29.— 

Magtelaalk mlndaa v a a i i a a p 

Az adó 
A gyimeai községek elkeseredése aa adó 

miatt odarobbant, hogy a békés csángó nép 
tömegekbe verődve a község házához vonult s 
onnan tiltakozott az erőszakos behajtás ellen. 

Nem történt semmi világraszóló törvény-
sértés a nép részéről. A csángó a világ legtör-
vénytisztelőbb embere. Ha a zaklatottságában 
elmerészkedett a községházáig, ha tömegesen 
kifutott  az igénytelenség mintaképéül s: olgái-
ható patakjaiból,akkor annak bizonyára oka volt. 

De az esetből minden jel szerint „lázadás" 
lesz, amely a példa szigorával igyekszik majd 
a kedvet elvenni a hasonló feljajdu  ásóktól. 

A parlamentben a Magyar Párt volt az 
egyetlen, amelynek képviselői feltárták  a mt gye 
súlyos helyzetét. Adatszerűen mutatták be a 
pénzügyminiszternek, hogy a kedvezőtlen körül 
mények között fekvő  caiki földbirtok  magasabb 
osztályban van osztályozva, mint a román al-
föld  termőképesebb vidéke. — Iparos és ke-
reskedő az adóval való megnyomoritás vég 
óráit éli. A vármegyének ipari életét teljesen 
tönkretette BE évekkel ezelőtt megállapított 
borzalmas adóalap, amely nem volt hajlandó 
egy percig sem figyelembe  venni a való 
helyzetet. 

Esztendőkön keresztül ment a lelkiismeret-
len játék. Hiába hangzott el minden oldalról a 
kétségbeesés jajkiáltása a túlméretezett adóz-
tatással szemben. Csak zavartalanul csavart az 
adóprés. Végül is od»juíon a helyzet, hogy 
lassan a legemberfelettibb  munkával sem lehet 
a kivetett adókat behajtani. 

Ennek ide kellett vezessen. Előrelátható 
módon el kellett dugu'jon ae iramnak, útját 
kellett vágja a hajrának az adófizetők  össze-
omlása. 

Mindezeken a bajokon ma már nem lehet 
udvariasságra és kiméletre intő pénzügyminisz-
teri rendeletekkel segíteni. A bajt és ruhanást 
nem lehet feltartani  azzal, hogy a lefoglalt 
bu'orok és egyéb zálog'árgyak kiadását ren-
delik el. Ha kiadják, ha nem a csiki adófizető 
tönkrement az nem ludja teljesíteni polgári 
kötelességét abban a kíméletlen mértékben, 
amint azt annak idején teljesen hasból rárótták. 

Egyetlen kivezető ut abbBn van, ha az 
adóalanynak visszaadják bizalmát és olyan adót 
vetnek rá. amelyet elbír. 

1935 január hó 1 én  lejár a patentaflxa 
alapján három évre eszközölt adóztatás. Akkor 
végre lehet hajlani azt az adórevíziót, amelyet 
esztendők óta annyi kétségbeeséssel sürget 
ennek a tönkre juttatott vármegyének minden 
adófizetője. 

Lehetetlen ujabb esztendőknek indu'ni a 
régi alapon. As erőszak már elvette, amit el-
vehetett. Nincs tovább. Kár végnélküli rota a 
mokra indítani, gyUlöltetni a tisztviselői kart. 
És főleg  nagy veszedelem kipusztítani ae alkal-
mazott adóztatási rendszerrel a még meglevő 
adóalanyokat ia. 

A gyimesi példa a maga őszinte 
keretei között arra figyelmes-

tető, hogy az adópohár caordultig telt. Nem 
szabad tovább tölteni. Figyelmeztető arra is, 
hogy lehet egy országos adónyomoiuság, de 
eeen tul tesz a csikmegyei, amelyet tulbuzgó 
emberek veszedelemnek éB mpgqyomorításnak 
zúdítottak annak idején reánk. 

Most bontatozik egyre tragédiássbb kegyet-
lenséggel, hogy a hét bór sem b<rta ki a túl-

ságosan felemelt  adóalapokat. S azokat ha 
január hó 1-én sem fogják  redukálni, akkor 
Csikmegye, mint adójövc-delmi forrás  elveszett. 

Krisztus Király ünnepét, 
mint lapunk mult heti számában hírül adtunk, októ-
ber hó 26-án üli meg városunk kath. társadalma a 
róm. kath. népszövetség vezetésével. 

Est az ünnepet 1925 ben rendelte el XI. P.UB 
pápa. Az egész emberiseg emlékében — mint a kitünó 
Erdélyi Iakola irja — mig élénken élt a világháboiu 
sok vadsaga és ezenvedeBe. 

Az 1917 éB 18 BB forradalmak  szenvedélyei még 
Bok helyen kísértettek. Beketlenség és DyugtaleneAg 
érződött a világ minden táján. A pápa vaiamenry> 
egybáifrjedeltmbez,  pátriárkához és püspökökhöz el-
küldte felbzólitását,  hogy a nyomorábtn ÓB elhagya-
tottságában ezenvtdő tmterlteg válaBtza meg kiraly-
nak KrÍBZtUBt. A körlevél rámutatott arra, hogy a világ 
elfttjuiáSB,  az ember Eoisaaak rosszabbra fordulása 
akkor kezdődött, amikor elhagyta Istent ÉB az Ő tör-
vényeit megvetette. 

Az emberiség sorsa ma csakugyan Ilyen szomorú. 
Kísérleteinek, tanácskóznak, álltaftifl«k  ujabb éa ujabb 
terveken törik a fej  lik t t és — az állapotok nem javul 
nak. A pfpa  aria figyelmeztet  es a Krisztus K'raiy 
üontpéntk elrendelésevel az volt a Bzándéka, hogy 
az emberiüég élete mindin megnyilatkozásában állítsa 
vissza Krisztus uralmát. A lizpirancs mindenkire kö-
telező örök törveoy. A rovara hajló emberi termé-
szetet, a garázda Bzenvedelyeket csak Isten kemény 
törvényei tarthatják korlátoz között. A békésebb álla-
potoknak, a rendezett emberi viszonyok megvalósulá-
sának első feltétele,  bogy Krisztus legyen megint a 
viiág Királya s törvényeit togadják el es tartsák meg 
szegények és gazdagok, alattvalók és uralkodók 
egyaránt. 

Megható volt látni, hogy a múltban, évről évre, 
mint dobbant ösaze mind mélyebb áhítatban és benső-
aégben e kath, magyar város szive a Krisztus K'rály 
iránti hódolatban és bensőségben. Hisszük, bogy ez 
az Idén Is eB minden évben igy lesz. S nem iesz katho-
likus lélek, aki az aszfaltról  bámészkodik a körme-
netre, hanem a város apraja-nagyja résztvesz  a kör-
menetben. Higgyük meg, nem szégyen aa Urat meg-
vallani s hitünk mailett bizonyságot tenni. 

A róm. kath. népszövetség helyi vezetősége ezúton 
is szeretettel kéri a tagokat és hiveket, hogy a szent-
mise után a közbirtokosság székházában minél számo-
sabban megjelenni szíveskedjenek, a tagozat ünnepi 
közgyUlóBén, melyen a tagozat tiBztlkara beszámolót 
fog  tartani, Albert  Vilmos  főgimnáziumi  tanár pe-
dig beszédet mond, emberségesebb világ megterem-
tésében oly fontos  Bzirjpet játszó, keresztény  szel-
lemi sajtó jelentőségéről. 

Egyről-másról. 
(K.) Sokszor elgondolom magamban, hogy 

nem is olyan kicsi dolog az ujságcsinál&B. 
Különösen áll ez a vidéki újságokra, amelye-
ket rendszerint  nem csinálnak,  hanem amelyek 
csinálódnak.  A napilapoknál szerintem szeren-
csésebb a helyzet, mert eltekintve attól, hogy 
ezeknek rendesen fizetett  szerkesztő gárdájuk 
van, segítségükre van az ujságcsinálás divatja 
ÍB. EZ a divat abból áll, hogy a lapot meg 
szerkesztik a kül- és belföldi  tudósítók és az 
összegyűlt anyagot a központi szerkesztőség 
tulajdonképpen csak formaba  önti és kész az 
újság. A régi időkben ae újság lényegét a 
vezércikk képezte, amely a napilapoknál elma 
radhatatlan volt B mindig szigorúan akluáliB 
kérdéssel kellett, hogy foglalkozzék.  A mai 
újságok túlnyomó része a vezércikkezést elej-
tette s ha egyík-máeik meg is tartotta, az már 
nem a régi elvek szerint íródik. Nem fontos 
például az ugyBeólván órához éB perchez kötött 
időszerűség, mint volt régen, amikor egy par 
lamenti felszólalás  vagy nyilatkozat miatt az 
utolsó órában veszítette el aktuálitását a vezér-
cikk és ezen utolsó órábin még ujjal kellett 

helyettesiteni anélkül, hogy ae újság megjele-
nése akármit is késhetett volna. Ma a rádió 
és távirati irodák anyagát feldolgozzák  és nagy-
jában ebből áll ae újság szerkesztés. Nem aka-
rom ezzel legkevésbé Bem leértékelni az újság-
írást, hiszen a technikai eszközök bevezetett-
sége mellett az irányvezetés  éppen elegendő 
gondot éB felkészültséget  kiván 

Aránylag sokkal nehezebb sorsa van a 
vidéki lapszerkesztőnek. Ennek először is nem 
áll rendelkezésére fizetett  szerkesztő gárda. 
Sokszor  jómaga sem kap fizetést.  Nem működ-
nek az ingyenes bel- és külföldi  tudósítók. 
Nem kap anyagot a nagy sajtó ügynökségektől. 
És ennek dacára ezeknél az újságoknál nem 
ment ki divatból a vezércikk sem. Vezércik-
ket kell írnia és a lap közületét érdeklő hír-
anyag korlátozottsága miatt meg kell tölteni a 
lapot egyéb, lehetőleg közérdekű anyaggal. 

Mindee pedig történik cenzura ö felségé-
gének ellenőrzése mellett. Igaz, hogy a napi-
lapok ÍB cenzura alá esnek, de mennyire más 
az a cenzura, amit Bucurestiben  vagy Clujon 
csinálnak és mennyire más, amit Oradean 
(Nagyváradon), vagy Brasovban (Brassó csinál-
nak.... De nemcBak helyek szerint más és más 
a cenzura, banem a cenzorok egyénisége sze-
rint is változik. Például a fővárosi  lapok egé-
szen szabadon irnak Sándor  király halálának 
politikai körülményeiről B Barthou  francia 
külügyminiszter politikájának helyes, vagy hely-
telen irányvezetéBéról s ugyanakkor vidéki lap 
ezekkel, vagy egyúiulábas nem, 
igen korlá'ozott méretekben foglalkozhatik.  — 
Pedig ezek a külföldi  események igazán nem 
hozhatók vonatkozásba országunknak a cenzura 
védelme alá helyezett érdekeivel. Dehát ee 
így van s egyelőre nem lehet ellene tenni. 
Nem is ez a célja ennek az eszmefuttatásnak, 
csupán az, hogy a vidéki hirlapcsínálás hely-
zetét ezzel ÍB aláhuzzuk... 

• 
• « 

Azt hittük, hogy a világon élő emberek 
között a legtöbb bust eszik az angolok és a 
legtöbb alkoholt fogyasztják  a magyarok B 
ezek között is különösen a székelyek. Hát ez 
nem igaz. A nemzetközi borstatisztikai hivatal 
nemrégen tette közzé a világ borfogyasztásá-
nak országok szerinti adatait s ebtől az tűnik 
ki, hogy leg'öbb bort isznak a franciák,  utá-
nuk az olaBzok, majd a spanyolok, a görögök 
és csak ezután következnek a magyarok.  Szá-
mokban kifejezve  egy franciára  145 liter, egy 
olaszra 107, egy spanyolra 80, egy görögre 42 
és egy magyar emberre csak 37  liter  éven-
kénti  átlagos  borfogyasztás  esik. Ki meri hát 
azt mondani, hogy a magyarok itkányos  em-
berek...? Az sem igaz ezek után, bogy borban 
vigad a magyar, legfeljebb  ae igaz, hogy sirva 
vigad  a magyar..., 

• 
• • 

Iuca alminiszter a székelyföldön  köruta-
eott. Ezzel kapcsolatosan egyik román újság 
azt a gondolatot veti fel,  hogy a székelyföldet 
nem kellene gyarmatként kezelni, hová a tiszt-
viselőket is büntetésből szokták küldeni. A lap 
szerint nem csoda, ha igy a székelyföldi  tiszt-
viselői kart nem lehet elit-gárdának tekinteni 
B azt javasolja, hogy ezekre a vidékekre a 
legműveltebb és legszakképzettebb hivatalno-
kokat kell küldeni, akik minden tekintetben 
imponáljanak az itt élő kisebbségi állampolgá-
roknak. Ez igazán emelkedett szellemre vallana, 
mert 

AdóbóQokat IţgrpagaSabb ár bai) \fţ$zţk. 
Olm: Vákár könyvkereskedés, Osikszereda. 
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reánk férne  egy olyan 
tisztviselői gárda, amely hivatása magaslatán 
állva, méltóképpen képviselné országunkat a 
közhivatalokban. Nem volnánk igazságosok, ha 
minden, a székelyföldre  került tisztviselőt 
korruptnak mondanánk, mert vannak kifogásta-
lan, jó tisztviselők ezeken a közületeken is, 
akiknek adassék tisztelet. De vannak és ebben 
a román lapnak igaza van, — büntetésből, 

ideküldött hivatalnokok 

Lehet keresni, meg lehet gazdagodni, 
házat lehet építeni, ki lehet öltözködni, be le 
het rendezkedni. Oiyan ez a székelyföld  a 
büntetésből ideküldött hivatalnokoknak, mint a 
halnak a viz. A kormány tudja-e vájjon, hogy 
mit tesz a halat  a vízbe  ölni... 

* 
• * 

Barthou  halálával megüresedett francia 
külügyminiszteri széket Lava/-lal töltötték be. 
Ugy irják a lapok, hogy Laval  felveszi  néhai 
Barthou  külpolitikájának folytatását.  Lehetséges 
ÍB, nem is. Laval  egészen más irányú polikus, 
mint elődje volt. Meggondoló, zárkozott és 
egyáltalában nem fecsegő  hajlamú egyéniség, 
aki például hive a francia-német  közeledésnek, 
szemben Barthouval,  aki minden erejét Német-
ország  elszigetelésére fordította.  Igazi beke-
politikát nem lehet elképzelni Németország 
kikapcsolásával. Mikor tehát Laval  a francia-
német közeledés gondolatával jön, igazi béke 
politikájának adja tanújelét. Hinni merjük, hogy 
Laval  meg fogja  érteni Lengyelország orientá-
lódását ia és be fogja  látni, hogy Lengyelor 
szágnak természetes érdeke volt két hatalmas 
szomszédjával: Oroszországgal és Németország 
gal szemben barátságos politikát folytatni,  ha 
ai nem is tetszett a francia  külügyek volt ve-
zetőjének. Hírlik az is, hogy az uj francia 
külügyminiszter a kiegyenlítések  nagy mestere. 
Bárha szerencsés kezzel tudna belenyúlni a 
kelet- és középeurópai politikába is s kiegyen-
lítő művészetével megteremtené Közép- és 
Keleteurópa igazi békéjét.... 

BEL- ES KÜLFÖLD. 
II.  Károly  román király  elutazott sógorá-

nak Sándor jugoszláv királynak a temetésére, 
akit október 18-án temettek el. 

Ki  volt  a jugoszláv  király  gyilkosa.  A 
szófiai  rendőrség kétségtelenül megállapította, 
hogy a jugoszláv király gyilkosa azonoB a 
macedón Gdorgitffal.  Igy végérvényesen be-
igazolódott, hogy a Petrus Kalemen név hamis 
volt B az alatt Georgieff  macedón forradalmár 
hajtotta végre az utóbbi évek legkegyetlenebb 
politikai merényletét. 

A király  gyilkosságot  a nemzetközi  po-
litikában  szerették volna a háborús uszitók 
alaposan kihasználni. A merénylet után csak-
hamar elhelyezték a gyűlölködés aknáját, ami-
kor egyea államokkal szemben a cálzatos gya-
núsítások egész sorozatát engedték meg. Kü-
lönösen Magyarország ellen indult meg a hajsza, 
amelyet azonban gyorsan lefojtott  a kü földi 
sajtó józan Ítélete. Ma már elült a gyilkosság-
nak az a következménye, amely viharokat 
igyekezett kovácsolni ebből a szomorú ese-
ményből Európa fölé. 

Meghalt  Poincaré.  Október 15 én hirielen 
meghalt Poincaré Raymond volt francia  minisz-
terelnök és köztársasági elnök, aki egyike volt 
a legkérlelhetellenebb nímet gyűlölőknek. 

Gömbös magyar miniszterelnök  Varsóba 
utazott  október hó 19 ón reggel. A magyar 
minisztorelnök lengyelországi u ja hivatalos és 
a magyar lengyel hagyományos jóvinzony m> g-
rögzitéaére irányul. A lengyel sajtó a magyar 
miniszterelnök érkezését a lengyel—magyar 
barátság jegyében harangozta be. 

A ferences  missziókért! 
Si«nt F-rincrő! azt énckii 9 Imádlozza az E;y 

ház: .Nemcaak magának élni, de máooVon IH Begítni 
akart Isten iránt való buzgóságbó'.* Valóban Igy voK 
Azóta, bogy megtudta tisztán Krisztus aksratát Klára 
szóror és Szilveszter testvér imája révén, bo<y indot-
joa a világba prédikálni, nem volt pihenése, nem volt 
nyngta. 

Körüljárta prédikálva Olaszországot. A ksplto u 
mokon mindig tárgy a misszió. Felosztja az egész 
világot • küldi testvéreit, újra és újra szüntelenül. 

Ilaga jár elül jó példával. Beosztotta magát Is a francia-
országi misszióba. A szerecsenek közé 1B mindenáron 
elakar jutni. Elindul Aacona feló.  Spanyolország felé. 
Harmadszor el ls ér Egyiptomba B a azultán elótt pré-
dikál B kész tűzbe menni önként a katolikus hiterl. 

A misszióba menő testvéreket szereti legjobban. 
Legbensőbben áldotta meg ókt t, legigazibb testvérei-
nek nevezte s vértanuságuk legfőbb  atyai öröme. 

Celanói jegyzi fel  róla, bogy futva  futott  a 
missziókba, ugy hogy táraal alig követhették. 

Szent Ferenc missziós, lélekmenlő lángbnzgalma 
nem halt kl, sőt soha meg sem is szabadt. Utána a 
ferencesek  szüntelen tevekenykednek a pogányok meg-
térítésében. Szaladnak szent atyjuk nyomdokain. Ma 
is minden hatodik ferences  barát hittérítő. A Ferenc 
rendnek ma közel 4000 mlasaiónáriusa van caak az 
elBŐ rendből. 

Ezeknek ott Tibetben, Kínában, Indiában, Japán-
ban, Ausztráliáién, D il-Amerikában, Afrikában  étel 
kell, ruha kell, templom kell, lakola kell, felszerelés 
kell. Nem ÍB annyira nekik, Inkább a megterőknek, a 
kath. hitnek, végeredményben Istennek. 

Honnét ezeket? Honaan a világi tanítók éB bit-
oktatók szolid fenntartása?  A Fersncrsndnek nincs 
vagyona, nicct jövedelme. Alamizsnából él 8 tartja 
fenn  intézményeit, misszióit. S ha nincB, akkor kér. 
S ht kér, jó lelkektől mindig kap. 

Ezért a missziós vasárnap a mai napon. Hogy a 
hívek gondoljanak a hitterjeaztéere s alamizsnájukkal 
aegltsék tdrj asz tani Isten országát. A missziós vasár-
napot az egész világon tartjak — felBŐbb  egyházi 
rendeletre. A Congregatlo de Propogacda F:de a Kv,h. 
HitterjeaztéB titkára mindenfelé  szélkü dötte körlevelet 
éa felhívását.  Ebbe kapcsolódik bele a ferences  misszió 
nspja is. 

Hv.hollkus Testvérek I A pogány-mleBfiót  meg-
pirtolul természetszerű kötelescégetek I 

Egyetemlegesen,  mert az egéBz Egyház akc'ó-
járól van szó. A rész nem maradhat le erkö'ci-i vesz-
teség nélkül. A roasz magától is terji d, s mégis mi-
csoda prop tgandát fejtenek  ki mellette a mit költenek 
rá, hát a jónak, az igaíán jónak ne legyenek harcülói, 
Begi'ői, pártolói? Azok a misszionnriu-ok elmennek, 
mindent elhagynak s mindent kcctéra tesznek s nekem 
ne legyen annyi eiőm, bogy egy Á-'ét — Üdvöz'égjet 
mondjak értük B egy lejt adjak nekik? Akkor mi va-
gyok én s miben fogok  részegedni ott tul, ha egyenlően 
mérnek ? 

Aztán Ti, csiki katolikusok, közvetlen és részle-
gesen ia adósai vagjtok a missziónak! Érettetek iu 
fu  ot; 8-íent F reec Ezâzadolon és viharos napokon 
át az ő fiaiban.  A Propaganda Fida egykoron fölöse-
tek ia virrasztott, érettetek 1B aggódott a a gyűjtött 
fillérekből  akkoron elárvo't s elszegényedett toióimé-
oyclteknek ia juttatott. '&rlzta hiteteket B hitetekkel 
jövőtöket. Gondja vo!t a aomlyói ősi gimnáziumra, a 
Kr.jom nyomdájára a arra, bogy ne maradjon pásztor 
nélkül a kisded nyáj. — Domokos Kázmér f  r sceB 
missziós püspöknek meg megvannak miserubái, amelye-
ket Rimából kapott a megvbn püspöki Bzolcnc je, 
amelynek szánt krizinéjával kente a erőltette ősite-
ket, Bzinte háromszáz évvel eeeótt (1668—1677) a a 
me^yjn e feiiráa  olvasható: .8. Cong. Da Propaganda 
Fid-i" — A hittirjaaztés Síent Gyülekezetétől: a sze-
lence, a krlzma, a püspöki hatalom B a ti hitetek 
csorbítat'an épsége. 

Hi el nem fejultntok,  adósok vagytok s bálátok 
meg kell nyllváruijon I 

Pártoljátok a ferences  missziót ! 
P. Domokos Kumír krizmás szelencéjéből a m <1 

n:<plg ánd a balzsam illata. Puhuljon, balzsamozzék 
a ti szívetek éa nyíljon meg a tl szelencétek is I 

P. Benedek  Fidel 

Megérkeztek 
a legjobb éa legtökéletesebb 

STANPARP ÉS PHILIPS 

RÁDIÓK! 
N->gy választékban á l landóan 
raktáron villaryia kapc-:o hc-tó éa 
batériáH gépek. 

Vételkényszer nélkül bármelyik típust 
bemutatóan. 

Rádiók átszerelését, javítását f«le-
lőzséfl  mellett, Jutányosán vállalom. 

Eladások kéazpénz és résiletflzetssreI 
Régi rádiókat becserélek. 
H a s z n á l t Í r ó g é p e k 

nagy vá lasztékban. 

Standard es Philips rádiót csikmê ysi eoeflámitás. 
Bármilyen tipusu rádiót megrende-
lésre leszállítok. 

Egy leghosszabb élettartamú sav -
mentes ezáraz elem állandóan 
raktáron. Külfö ld i  áru l 
FISOHER SÁNDOR RÁDIÓ ÜZLET 

Meroarea-Oluo. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A lovagias férj. 

Szürke törvényszéki hírnek indult az egéBz. Hogy 
mégía hlrfejlg  küzdötte fel  magát a történet, annak 
mindenki mezlátja érdemes oka van. Msgéri a páradé-
Bibb helyet. Pedig közönséges tiltott pálinkafőzőéi  eset 
Olyan, amilyent százával produkálnak a csiki közsé-
gek. — Tehát ugy kezdődik, hogy Ferenc Árpád 
madéfalvi  7 gyermekes komoly családapa ott áll októ-
ber 16-án a helvbe l törvényszék előtt. Az a vád ellene, 
bogy a flatac  25 liter pálinkát és egy ebez szabály-
szerűen simuló üstöt ta'ált a lakáaáu. Nincs mit Bokát 
beszélni. A baj nyilvánvaló. A pálinka mennyisége a 
a hozzávaló te jes agyusztiruig megdöbbentő nyilván-
valósággal bizoayit. De csak egy pillanatig. Addig, 
amig beszMni engedik a vádlottat. Ferencz Árpádot. 
Mert ő zajos taţadâaba kezd Felháborodva utasítja 
vissza AZ egész koholmányt. Az ártatlansága Bngyali 
darüjét sugározva a törvény komor környezetére álittja, 
hogy az ő házában pálinkát az ő tudtával nem főztek. 
Soha. Nam la engedte vo'na. Azonban nlnca kizárva, 
hogy az asszony, a felesége...  Mit tudja az emb?r, mit 
nem csinál egy fehérnép  ebben a t-pett szemöldökű, 
szlnss kömü világban. Vonják felelőségre  az aBBZonyt. 
Az 6 b ij*. Lássa ha főzte  a pálinkát... M.után a bíró-
ság koao'yao figyelmezteti  Fsrenczet, hogy igy meg-
menekülhet a büntetéstő', de akkor a felesége  kerül 
börtönbe, ünnepélyes következetességgel ragaszkodik 
a ház ura tovább is ahoz a kezdettől fogva  val'o.t 
elvéhez, hogy ki-ki feleljen  a cseUki deteiért. A háras-
társl FZO idárltás e nem éppen fe'cimlő  pé dája után, 
a bíróság «Irrndelte az osezony btidézéaft,  kihallga-
tását. — Éi lt-hetsógea, hogy a fenti  kéry-zirii vt.Uo-
más után, börtönbe fog  jutni hét gyermek e.nyja. A 
rajtakapott emberek kétségbeesett védekezésében leüli 
a büntetést az e.Bszony. Az aBBZony, akitől minden 
kl kel! teljen, ha a szükség ugy parancsolja még a 
fogháztöltelék  raegalázottsága ia. — Hit megéri mind-
ezt az az u-doritó pálinka! 

— Kulturház-avatáa Santlmbrun. C Ik-
Bzentlmre község lakóseága Rcm akart elmaradni a 
többi csiki közBPgtől és ő ÍB baj'ékot épített a kultúrá-
nak. A Székely Endre-féle  kúriát alakíttatták át a 
tu ura csarcokává, tmelyben a történelmi időkben is 
mlcd'g helye volt. Október hó 28-án délelőtt 10 óra-
kor szentmisével kezdődik az ücnrpség, ezután követ-
kezik a kul u ház felavrlása,  köiebéd éa műkedvelői 
előadás. 

— Repülők kényszerleszállása. A mu't bét n 
Jisen!—Újfalu  mellett négy katonai repülő kényBztr-
leszállást végzett. A kedsesőtlen időjárás miatt a re-
pü'ők c jak három nep múlva folytathatták  uijukat. 

— Qyimes népe felvonult.  O.tóbcrhó 15-én 
délelőtt 9 ónkor Gyimes 'n 300 fó  ;yi és ugyan-
ezen időb°n L\inci-de-jos-on 200 főnyi  tömeg kereste 
fel  a koz íéghazát. A községi elöljáróság elótt tiltakoz-
tak BB adób hajtásnak szón erőszakosságai miatt, 
amelyet a Gyim s völgyében alka'maznak. Követelték, 
hogy a Infog'n't  zálogtárgya kat azonnal adják ki. 
Elkeseredve adtAk tudomásul, hogy a gyermekeket 
nem tudják iskolába adol, mert nincs ruYi, ciacs 
lább'-li. Ezt nem veszi figyelembe  aeaki, csak büntet-
nek és a bUatetáa^kst tüzzíl-vassal behajtják. — A 
gyimeabözép'oki jegyző telefon  öaBz^köttetéat kereseti 
a ptazügyignzgatódággal, ahonnan dr. György Gábor 
p^nzügylgazgató azonnal elrendelte a lefoglalt  tárgyak 
visszaadását. — A gvlmeabükM felvonulás  már nem 
folvt  le egészen simán, mivel Mariesan jegyző nem 
volt otthon a igy hiánvzutt, aki tapintato-an levezeBce 
a tömeg hangulatát. Igy bizony megesett, hogy egy 
adóvégrehejtót az anszoDjo'i m.-gvcrt' k. A tömeg kü-
lönÖRen tüntetett az állam! isko'a ígazzatóje ellen, aki 
ijedtében csak a napakb«n lőtt agyon egy Bz<?gény 
csánió embert, akit gazdája sz eatl órákban az Igaz-
gatóhoz küldött könyvet kérni köleaön. A gyimesbükl-i 
tüntetőket végül la a csendőrség oszlatta azét — Az 
ügyben eddig huaz csángót tartóztattak le. 

A Suseni-gyó újfalvi  osendórőrmester urnák 
nem leaz semmi bántódása? Az erdélyi magyar 
tajtó egyértelműen feltárta  azt a 1 c a T:SB c^endőr-
brutáütéB-, amelyet folvó  évi október 7 én Gyergyó-
ujfaluban  követett el Parvu Nesceu őrmester Lapunk 
ÍR me îrta ezt a képtelen brutálitá^t, amelyet éppen 
tz a h*tó*ág1 személy követett el, eklnek az élet fs 
vagyonbiz'onaág f  'lett őrködnie kell. — Megáll minden 
emberi ésr, amikor arról kell Írjunk, bogv két b.'t 
mu vB la a helyén van az a csendőr, hkl fegyverrel 
a kezében el töve" te a hatósági hitaloremal való viasza-
élésnek legdurvább esetét. HihRtetlen, hogy ez 

létozhesa.'n a földön,  ha Ig ẑ az, hogv egy 
ctendőrőrm^star éjjol RZ ás-vból elhurcolt e/ry védtelen 
asszonyt éa azt m«gvert<\ Htt^zértn m jár büntet' r. 
Ezt Ithet igy csinálni. Hízzon tz a k<Beo'Kéltatottség-
nak o'van gyarm îi lzU esete, ami ellen felháborodáR-
ial kall tiltakorzon minden jó^rzeaü polgára a megvé-
o"k. Szeretnénk me^nyugt'tó Intézkedést 'átnl aziránt, 
hogy büntetlenül még aem lehet a védtelen po'gárokkal 
a megaláztatásnak olyan m>'rtékét alka'mszri, mirt 
ahogy azt egy lerészegedett csendőr tette Gyt rgyó-
ujfaluban. 

— Tüzesetek. Gál Gergely csíkazentgyörgyi 
gazdA csűre a mult h t̂en leégett. 

— C.lkBzeotklrály közséKben október tó 13 én 
dé'után keletkezett tüz, amelynek Borin bárom gazda-
Bágl épület égett le. A tűzhöz kivonult a helybeli éa 
t >p'oczai tűzoltóság ia, amelyek a rendkívül vlbaroa 
Időben nAgy Fzolgálatot tettek a tüzveszf  delemmel 
f  nyegetett községnek. Leégtek Donáth Antal, Bors 
Ferenc, Bslló Gsrge'y, B.lo^b Ádám. 
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— Uj hetilap. „Medgyesl Lapok* elmen, 1984 
évi október hó 14-én, Medgyesen n] hetilap Indult 
Bz. Nagy Sándor szerkesztésében. — A 1 p előfizetése 
egész évre 200 lej. A lap Ifedgyes  város és vidéke 
magyarságának összefogását  Bzolgálja. 

— Megkezdődnek a dalárda próbák. A csík-
szeredai Dil- ÉB Zeneegylet dalosztálya a férfikarával 
jovó héttől megkezdi a próbákat, a közbirtokoseág 
székházában. Kedden a tenor, Bzerdán a basszus szó-
lamok, péntek az ösezpróba napja. Mu'án a dalárda 
Halottak napján az elhunyt dalosok emlékének áldoz, 
a helybeli temetőben, kérjük a dalárda tagjait, hogy 
a próbákon pontosan megjelenjenek. 

— Aa erdélyi rokkantak ügye a genfi 
Ciamao előtt, A re gáti hadirokkantak jelentést ké 
BBitettek a hadviselt államok hadirokkantjainak Genf-
ben székelő nemzetközi szövetségéhez (Ciamac). -A 
jelentés most került nyilvánosságra B annak adatai 
megdöbbentő módon bizonyítják, hogy a regátl bajtár-
sak iámét elsikkasztották a csatolt területek hadi-
nyomorultjait. Egyszerűen azt jelentették oda, hogy itt 
közmegelégedésre el van Intézve a rokkantak ügye, 
pedig nagyon jól tudják, hogy a csatolt területeken 
élő rokkantak hétszer, nyolcszor kevesebb nyugdijat 
kapnak, mint a régi kis Románia hadseregében rok-
kantak. AZ egyenlőtlen elbánásnak olyan szembetűnő 
esete forog  fenn  éppen a hadirokkantakkal szemben, 
amely világraszóló Bérelem s amelyei 1931-ben mér 
tárgyalt ez a nemzetközi rokkant forum.  — Tizenhat 
esztendő után Románia az egyetlen álam, amely semmi-
képpen nem akarja egyenlő polgárainak tekinteni, 
azokat a rokkantjait, akik a caato't területeken élnek. 
Fr-tncíaország, 0 aszorezég, Jugoszlávia, Csehország 
mind egységesítette a kérdést, csak itt zárkóznak el 
bünöB nemtörődömséggel. — Most a csatolt területek 
rokkantjainak nevében, egy Suciu Antoo nevü erdélyi 
rokkant főhadnagy  beadvánnyal fordult  a CiBmac-boz, 
amelyben bejelenti, hogy hazugság a regáti rokkant 
szövetség jelentébe, mert a román állam mai napig 
sem folyósítja  a csatolt területek rokksntja'cak azt a 
nyugdijat, amit a regátiak kapnak. Sajnos a kétféle 
mérték annyira igaz ebben az országban, hogy ez alól 
még a hadirokkantak sem kivételek. 

— Meghivó. A C3ÍkBzentdomokoRÍ Sportegylet 
1934 évi november hó 3 án, dr. Oiatea Valér prefek-
tus és dr. Gaimin György vtdnöksége alatt, a csik-
Haentdomokod közbirtokosság nagytermében, műsorral 
egybekötött szüreti tánceBtélyt rendez, este 8 órai kez-
dettel és teiszásszerinti belépti díjjal. Ez alkalommal 
Bzinre hozzák: .Hi'yjt az Ifjúságnak",  3 felvonásban, 
n következő szereposztásban: Elnök, Bagyó János; 
Kára, Kramz Piriké; György, Borlszák Márton; Er-
v n, Buzáa Imre; Vezérigazgató, Bálint Lajos; Sári, 
Bogyó Jilánka; Niko'ics, L t̂vy Albert; B thmanr, ifj. 
Krausz J4PO-<; Fá^ry báró. B^gvó J-tnó; Államtitkár, 
Kristály Béla; Idős ur. Baca József;  János bácsi, 
Bsgyó József;  Levélhordó, Bira Endre. 

— Házasság. Díáky Adolf  és Molnár Erzsike 
október hó 20-án tartották esküvőjüket, GyimesbükkÖD. 

— Bezártak egy felekezeti  iskolát. Október 
hó 12 én délután megjelent Borbáth István c^tatlunel 
felekezeti  iskolai igazgató előtt az állami lsko'a igaz-
gatója csendőri fedezettel  ÓB közölte, hogy AngheleBcu 
miniszter a felekezeti  iskolát államellenes magatartása 
miatt egysaersmlndenkorra betiltotta. Felszólította, 
hogy a növendékeket azonnal az állami lBkolába át-
írassák. — A cetatuiai felekezeti  iskola ellen frdltott 
hajsza még a mnlt tanévre nyúlik viasza. Egy iskolai 
kirándulás alkalmával, a gyermekek mikor hazatértek 
zöld fenyőgalyakra  pántlikákat kötözve vonultak be a 
községbe. Azonnal készen volt a feljelentés.  A feleke-
zeti oktatás gyermekbada a fenyőfa  alappzine közé 
olyaa ördögi módon vegyített el még két szint, hogy 
azok együttesen a magyar irredenta törekvések krité-
riumát tökéletesen kimtritették. Emiatt Borbáth igaz-
gató ellen annak Idején eljárást Indítottak, amely még 
ma ia folyamatban  van. MáfMől  az iskola ellen is 
felléptek.  Hogyne. Hiszen komoly veszedelem eshető-
ségeit és lehetőségeit hárította el az éber közbelépés 
ott Caatószegen. Még szerencse, hogy idejében rájöt-
tek arra az ördögi tervre, amely a cetatlunei feleke-
zeti okta'ást a fenyőgalyak  magyar nprozeti színekbe 
való öltöztetésén keresztül fűtötte.  Inspektor is avat-
kozott bele az ügybe. Proc»s-verbalt ls vettek fel. 
Minden emberileg elképzelhető megtörtént a cetatlonel 
felekezeti  iskola érdekében. Amit az emberi jóindulat 
hozzá adhat e llttinő magyar nemzeti Fzin esethez azt 
külön Inspektorok és más elhivatottak hozzá adták 
Angholeacu miniszter urnak as előtörj? sztett irásot és 
lelkiismerete szriint már csak dönteni kellett. És ő 
döntölt. N<;m először és szomorú nem utoljára egy 
felekezeti  lsko'a elnémitása felett. 

— Feljelentés. Cseke Isivár SsntlmbrB-Fzt 'mrel 
földbirtokos  f^jilentést  tatt az ügyészségen Demes 
Elek köziégi biró ellen. A feljelentés  kifejti,  hogv 
Dsmea a biró bamlB jelertést tett a Csekn Igás irat-
állományáról. A blr\ mint ellensége Igy a mostani 
hadgyakor'atnkra elrekviráltat'.a a lovalt, azzal a m*g-
tévnaztő jolnotésével, hogy m^g igás ökrei ÍB vannak, 
pedig es nt m felel  meg a valóságnak. 

— RiciJiooa mihailenl-BzentmihálvI községi bírót, 
Szőcs Márton jelentette fel  a prafekturán  azért, mert 
állt tél ag a biró valami eznr lejt nem számolt el. 

— Szépvlz község országos vásárjának 
napjai. Siépvlz község folyó  évi nevember hó 8. és 
9 én tartja as állatvásárokat; november 10 a kiraki-
vásár napja. 

— Betörés. Szebenl Antal csicsil kereskedő 
üzletét feltörték  és onnan nagyobb mennyiségű árut 
elloptak. 

V | tflakM  U l i i u i t . 
Komor tájak magányát hogy lehagytuk, 
fűidre  dobtuk a régi, rút botot. 
Futottunk át a tavaszi vetésben, 
az enyhe szél Bodrán vig vándorok. 
Megjött a fény  ÍB. Millió bogárka 
nem zümmöghet oly tlBzta éneket. 
Kivilágított bennünk minden érzéB 
s a boldogbág meleg tanyát vetett. 
S ugy éreztük csak, mint egy messzi náazdalt, 
hogy felettünk  laSBan egy fa  inog. 
S reszkető arccal térdeltek előttünk 
füvek,  pipacsok és kankalinok. 
Kedves, mi Ilyen tájat SOBB láttunk, 
idegeinkben más világ lapult. 
Nincs annak fénye,  csak haláloB árnya 
s minden virága korán Bárba hullt. 
Menjünk tovább? Ugy-e ne? Itt maradjunk 
s Igyuk magunkbB táj nrnden borát. 
Alom jöhet itten szemünkre, áldott 
S megmutat minden virág-pagodát. 
Ne menjünk innen. Tovább már a város 
néz ránk. Leheli a gáz, fü&t  és korom. 
S ó — szörnyűség — hogy egymást sose lássuk, 
befújja  hem okod és homlokom. 

Holló  Ernő. 
— Sokáig tartott a táno Spoa Mihály gépész 

és Szögyör Djmokos kovács Mihaileni-Ciuc-1 lakósok 
a jótékonyság epy nagyszerű ellágyulásában azt gon-
dolták segítene kolleno az állami oktatás bajba jutott 
ügyen. Szép, nemes dolog. Tamogatni a jövő képének 
kialakítását. Ennél a cudar nemzedéknél egy különbet 
formálni.  Rezesévé válni annak a munkának, amely 
annyi sok kilátással dolgozik a teljes összebolonduláis 
kiformálásában.  Ugy-e nem utolsó munkaterület az eset 
hőseinek Bzámára. Közöltek is tervüket Bocskor József 
igazgatóval, mint az állami elemi népoktatás helyi 
reprezentánsával. Kifejtették  elő.te a segítőkészségnek 
ellenállhatatlan erővel rájuk törő gyötrelmeit. Végűi 
is abban állapodtak meg, hogy e kínzó nyomás a'ul 
csak egy Bikeresen megrendezett táncmulatság oldja 
fel,  amelynek fele  jövedelmét az Iskola oltárán helyez-
hetnek el. Az elgondolást tett követte. Megindultak a 
tánc szarvezéBl munkálatai, amelyek csaknem egy esz-
tendő után folyó  évi október hó 15 én, a helybeli tör-
vényszék előtt fejeződtek  be. — A drámai fordulatot 
nem a fiiantropikus  érzésakben való apadás idézte fel. 
Nem. Az végig lobogott bennük. A baj ott ütött be, 
hogy a közönség, mint a jótékony vállalkozápnak kl 
Dagyhatatlan erőforrása  nem volt áthatva a segítésnek 
éppen azzal a készaegével, mint a rendozőíég. Es a 
tancbál 400 lej ráfizetéssel  végződött. Legalább is ezt 
állította a két főrindoző.  M g az igazgató egéBzen más 
vélemér yre helyezkedve követelte az etyizségszerintí 
felét  a jövedelemnek, miért ls a törvényszék támoga-
tását vette igénybe. Folyt pedig a két CBikszentmibályi 
rdndsző táncoltatása egészen október hó 15 lg, amikor 
nagy nehezen tisztázódott, hogy valóban 4G0 lej defi-
cittel végződött az a nemes igyekezetük, amellyel 
szo'gálni akarták a helyi oktatáB ügyét. 

— Halálozások. Szopos Sindorné szül. Orbán 
Irén folyó  évi október 19 én. 50 éves korában maghalt 
D)san E hunytban özv. Darvas Béláné, Orbán Mihály 
ós Nádasdi Bliáné testvérüket gyászolják. 

— Sárosay L -jos br»eBÓi szUc?m->ater, 78 éves 
korában meghalt. Temetése október 16-án volt nagy 
réazvét mellett. 

— Adományok a Satában épülő háa ja 
vára. Természetben beérkezett: 150 drb féltégla  a 
kályha részére, Balázs András Ziögcd; dr. Pál Gá-
borné egy c?iki festékes  szőnyeg falvi'  dőnek. Hersch 
kovitB Károly és ifj.  Orbán József  fdréBzgvárosoktól 
Karczfalva  l - l köbméter 28 mm. deszka. Dr. Karda 
látván egy székely szőnyeg. P nzbell adományok: dr. 
Baláasy Kálmán, dr. Felcser B la és C. Popescu erdő 
mérnök 200 200; dr. György GAhor, dr. Veress Sán-
dor. S'Antó Albtrtné, dr. Erőps Péter és Voge! Jakab 
100 100; Iroets Akos, Domokos S&ndor és Eigel Mi 
hály 50 50; Karda Marlaka és X. Y. 40 40 lej. Eddigi 
gyűjtésünk végöéBzrge 4630 lej. 

— Tea-est. Az E. K. E. cíikszékl osztálya, no-
vember 3 án, a csíkszeredai közbirtokosság Bzétházá 

ban tea-estet rendez. A tea-est tiszta jövedelmét a 
Satában épülő melegedőház és BÍ-ugrósánc javára for-
dítják, Bmlért 1B felhívjuk  városunk lakóinak minden 
rétegét, hogy ezúton is támogassa és tegye lehetővé 
e háznak befejezését,  bebútorozását, hogy Így kelle-
mes otthont teremtsünk a folyton  azaporodó Bízóink 
réazére télen, nyáron pedig a Sutába kiránduló városi 
lakÓBSágnak eső elleni menedékházat. 

— Törvénysaeki hirek. Hatsiori  tárgyalás 
után október hó 16 ára volt kitűzve ismételten Sípos 
Sándor szárhegyi plébános hadsereg gyalázáBi pere. 
A felháborító  eset előzményei visszanyúlnak az 1932 
julius 26-ikl választásokra. Mindenki emlékszik. Akkor 
szerepeltek olyan gyönyörűen a békási választó pol-
gárok a város Idegein. Da nemcsak a békásiak, hanem 
kivette részét a Magyar Párt elleni küzdelemben a fel-
sőbb utasításra dolgozók egész serege. A vege pedig 
az lett, hogy még azok faragtak  pereket, akik az erő-
szakos választás minden elképzelhető tortúráját végig 
cainálták rajtunk. Ilyen módon került a törvény elé 
Sipos Sándor Lazarea-i plébános la, akinek ügyét 
azóta hatazor tűzte ki tárgyalásra a törvényszék, de 
azon a feljelentők  soha nem jelentek meg, csupán tör-
vénytisztelő becsületességgel a szenvedő fól  volt jelen. 
Most azután 1935 évi március hó 19 re lBinét elnapol-
ták a tárgyalást. 

— Kiss B Ha vonatvezető állott október 16-án a 
törvényszék előtt. Kilenc évig volt vád alatt a vasutas, 
mert 1925 junlusában a felügyelete  alatt indított 4439. 
számú tahervonatról eltűnt egy csomBg. Most bizonyí-
ték hiányában felmentették  lopáB vádja alól, »B ártat-
lanul meghurcolt embert. 

— Szabó István, Gegó István és Kozma Márton 
20 éves Ineu-1 legényeket a törvényszék 15 15 napi 
elzárásra Ítélte, mert az Idei huavét másodnapján Far-
kas Áront megverték. A legények nem tagadtak, bogy 
Farkas Áront azért verték meg, mivel egyik táúsukat 
megpofozta. 

— Kristály János és Kosa Árpád Sândominic — 
CBíkszentdomokosi lakósokat verekedés miatt két hó-
napra illetve 10 napi elzárásra Ítélték. 

— Büntetesek a zeneado miatt. A törvény-
szék október hó 19 én husz vidéki korcsmárost, falusi 
táncrendezőt és népzénőszt büntetett meg 50 50 lejekre 
azért, mert a köteleB zeneszerzői texa leíúettee nél-
kül muzsikáltattak. 

— Lopás miatt letartóztatták. Erszény János 
éB Vasas János gyergyóujfalvl  lakÓBokat letartóztattak, 
mert Kölló Márton tehenét ellopták B azt Udvarhely-
megyében eladták. 

— A közönség figyelmébe  I Brezina Ferenc 
órás, 1934 év október ho 14 evei átköltözött a Bule-
vardul Ragele Ferdinánd (Vároaház-ucca) 28. sz. alá, 
az Ajvász gyógyszertára közvetlen szomszédságában. 

— Ujabb osendórbrutalitás. L*czkó Angi 
János gyergyóremetei 44 evea gazdálkodó Gil Albert 
sógorának bútorait szállította CsikBzentimrére. Csütör-
tökön éjjel halad keresztül Csikszentkirály közeégen. 
A hidnál 11 éa 12 óra közölt találta a cjendőrörmes-
terl, aki ugy látszik S indor délszláv kirily temetése 
alkalmából tért rendezett magának, mert teljesen ré-
szeg volt. Az őrmester megállította a szekeret és val-
latóra fogta  a embereket, hol járnak, mit akarnak, 
azemélyazonoBságl igazolványokat kért, cinkusokat a 
lovakról, stb. és amikor azokkal nem tudtak szolgálni 
az emberek, Laczkó Angi Jánost puskatussal, kezzel 
elkezdette ütni-verni éB kényszeritette, hogy az őrsre 
menjen vele. 14 éves Gyula nevü fi*  Bírva nzaladt 
édesapja után, de az őrmester durván visszalökdöste 
és ujabb torturának vetetett alá a teljesen ártatlan 
embert. Ütötte arcba, leteperte a földre,  rúgta, puska-
tussal annyira bántalmazta, hogy teste csupa seb, arcán 
l.ék aláfutások,  ajkán durva öklök nyomai látszanak. 
Az esetnek szemtanul voltak Gál Alberaó remetei 
testvére, akit amikor testvére bánt»lmusasát látta és 
sirva fakadt:  szintén arcu'ütött az őrmester, Gál Aloert, 
Farkas Anna Jánosé csikszentimrei éB LaczLó Angi 
Gyula remetei lakósok. Laczkó írásos panaszt terjesz-
tett elő Radulescu csendőrkapi ányboz és személyesen 
mutatta meg a durva őrmester hatalmi tultengéBének 
véres nyomait, — Különben az őrmester ellen uj:>bb 
bűnvádi eljárás ls készül. A napokban egy te jasen 
ártatlan szentkirályi asszonyt vert olyan Bu'yoBan, hogy 
sebei nyo'c napon tul gyógyulnak. — Hol van a jó 
Isten I — 

• November 15 az uj sorsjáték első húzás napja. J 
I r v i X L I 5 a 1 . A k k A 

l Olcsóbb sorsjegy árak, nagyobb nyerési esély! É 

70.000 sorsjegy, 56.000 nyeremény • 
osszegfeenl 1 Kérje az uj játéktervet és vásároljon azonnal egy nyerösorsjegyetl • 

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 ! 3-10 • 

Csiki intézőség: Lőrincz József,  Csíkszereda. I 
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Madéfalva  is hajlékot adott 
— a magyar kulturának és iskolának. 
Ujabb tanújele emelkedett a megyében a székely 

áldozatkészségnek és magyar kulturinak: Siculeni-Madéfalva 
községek kath. Népszövetségi tagozata vasárnap, október hó 
14-én avatti fo  és adta át rendeltetésének közadakozásból 
létrehozott kultúrházát. A kultúrház emelése annál jelentő-
sebb, mert a kath, népszövetségi tagozat háta mögött nem 
állott közületi vagyon, annak minden tégláját, gerendáját, 
szögét a lakósság áldozatkészsége adta ösBze. Jelentőségét 
még fokozza,  hogy az ajonnan lelépitett kulturház hajlékot 
ad a hitvallásos kath. iskolának ia. így érthető volt, hogy 
az egész község ünnepet ült a felavatás  napján. 

Az ünnepség szentmisével kezdődött, amelyet Sasa 
Antal cartai—karctalví esperes-plebános, László Imre raculi-
rákosi, Búzás Imre ciceui—csicsói és Lajos Balázs madarasi 
plébánosok asszisztenciája mellett Bálint Lajos főesperes-
prépost mondott. A templomi beszédet a költőlelkü Biró Fe-
renc mercurea-ciuci—csíkszeredai esperes-plébános mondotta, 
aki 22 évig volt a csicsói egyházközség tisztelt és szere-
tett papja. A szentmise fényét  nagyban emelte az a róm. 
kath. vegyeskar szerepelése, amely egyházi énekeket adott 
elő nagy precizitással. Istentisztelet ntán körmenetileg ment 
a nép, az egyházi és világi vezetők társaságában a szék-
házhoz. Az egyházi avatási szertartás elvégzése után a 
kultúrház nagytermében kezdetét vette a világi ünnepség, 
amelyet a vegyeskar szereplése vezetett be. Utána Dr. Pál 
Gábor orsz. képviselő tartotta meg ünnepi beszédét. — A 
madéfalvi  Siciüicidium, „madéfalvi  veszedelem" történeti 
felelevenítésével  párhuzamba állította a székelység sorsát, 
jelenét és jövőjét és lelkes szavakban mutatott rá annak a 
kulturális ténynek a nagy jelentőségére, hogy a székely nép 
ma is áldozni tud a közért, kultúrájáért, iskolájáért és 
előbbrehaladásáírt. A dalárda ujabb szereplése után iij. 
KicBÍd Géza plébános ismertette a kulturház felépítésének 
történetét. Minden nehézségen, közönyön, sőt sokszor leki-
csinylő gáncsoskodáson győzött a kitartás, a kedvnemsze-
gés és a történelmi hivatás felismerése  azok részéről, akik 
népük, nemzetük és fajuk  sorsát szivükön viselik és annak 
boldogulása, fejlődése  érdekében áldozatos lélekkel tenni is 
tudnak. Szíjgyártó Jolánka szép szavalata után ismét a 
vegyeskar énekelt, amellyel az üunepségnek ez a része 
végetért. Közebéd következett, amelyet a község áldozatos 
lelkU hölgyei rendeztek, amelyen több felszólalásban  méltat-
ták a szónokok a székely kultura ünnepének helyi jelen-
tőségét 

Este előakarták adui a műkedvelők a „Mit susog a 
fehér  akác" cimü énekes Bzinmüvet, az engedély azonban, 
bár hónapokkal megtétetett a szükséges lépés annak elnye-
réseért, nem érkezett meg és igy az elmaradt. Amint érte-
sülünk az engedély már útban van és a nagy táradsággal 
betanult darab legközelebb mégis előadásra kerülhet. A fiatal-
ság reggelig hódolt a nemes jókedvnek és minden zavar, 
rendetlenség nélkül reggelig rúgta a port. 

Maradna hátra, felemlíteni  mindazokat, akiknek részük 
van a kulturház felépítésében.  Hála Istennek ezek olyan 
sokan vannak, hogy lapunk terjedelme nem engedi meg fel-
sorolásukat, no meg soknak jól sem is esnék. Még sem 
hallgathatjuk el azonban ifj.  Kicsid Géza plébános, Sárossy 
Béla kántor-tanító, ifj.  Sárossy Béla joghallgató és Részegh 
Sándor valamint a kath. Legény- és Leányegyesület érdemét. 
Meskó Andor kereskedő kölcsönnel, az egész Meskó család 
pedig kitartó buzgósággalíállott a mozgalom mellett. Nevük 
aranybetükkel van felírva  a kulturház aranykönyvébe és az 
egyetemes székely nép lelkébe. 

Sokat lehetne irni még a csendőrség részéről tapasz-
talt alaptalan gyanúsításról, Bzinpadí próbák megnehezítésé-
ről, irredentizmus kereséséről, de nem tesszük. Üonepi lélek-
kel megbocsátunk ebben az órában és a kultoresemény jelen-
tőségének megfelelően  jelentjük, hogy a gáncsoskodás, ok-
nélküli gyanúsítás, nemzetmentési rémlátások, gyűlölködések 
megBzüntek. (a. i.) 

Az 1934 évi, 4 '/V/.-os állami beruházási 
kölcsön kibocsátási feltételei. 

1. A kölcsön célja. A Monitorul Oficial  1934 év 
julius hó 10-én kelt, 156. számában kihirdetett törvény és 
a Minisztertanács 1934 október hó 6-án kelt 2084. Bzámu 
határozata alapján a Pénzügyminisztérium felhatalmazást 
nyert arra, hogy nyilvános jegyzés utján belföldi  kölcsönt 
vegyen fel,  nemzetvédelmi és közművelődési kiadások, — 
valamint útépítési és egyéb közmunkák költségeinek tedezésére. 

A kölcsön kibocsátási feltételei  a következők: 
2. Kötvények. — Címletek. A pénzügyminiszté-

rium bemutatásra szóló, 4 '/i'/c-kal kamatozó, állami beru-
házási kötvényeket bocsát ki, a jegyzési határidő alatt lejegy-
zett is a tényleg befizetett  összeg erejéig. 

A kibocsátott kötvények névértéke 1000 lej és lesz-
nek l-szeres, 2-szeres, 5-szörös, 10-szeres és 20-szoros köt-
vények, vagyis 1000.—, 2000.—, 5000.—, 10.000,— és 
20.000.— lej névértékű cimletek. 

Minden kötvény sorszámmal van ellátva, tehát 2 drb 
kötvényből álló címletnek kettő, 5 darabból állónak 5 foly-
tatólagos sorszáma lesz és igy tovább. 

3. Kamatok. Szelvények. A kötvények 1934 év 
december hó 1-től a teljes beváltásig évi 41/a0/0-kal kama 
toznaV. Az évi kamat két félévi  részletben, junius hó 1-én 
és december 1-én fizettetik,  AZ első kamatfizetés  1935 év 
junius hó 1-én történik. 

Minden kötvény 40 darab, félévenként  beváltható ka-
matozó szelvényt tartalmaz s azonkívül egy utalványt, amely-
nek alapján a kötvény birtokosának a további 40 drb szel-
vényt kiadják. 

Az esedékes szelvényeket minden közpénz-
tár teljes névértékben készpénz gyanánt tartozik 
elfogadni. 

4. Beváltás. A kötvények negyedévenként, — miu-
den év február,  májua, augusztus ia november hó alal nap-

jain, — eszközlendő sorsolás utján, 1935 évtől számított 
legkésőbb 40 év alatt beváltatnak. — A beváltás nyere-
ménnyel, vagy jutalékkal történik. — Minden sorsolás alkal-
mával egy meghatározott számú kötvényt, — húszas cím-
letekbe csoportosítva, — úgynevezett nagy nyereménnyel 
húznak ki. Ezen nyeremények összege az első évben, min-
den lejegyzett 1 milliárd lej után a következő lesz: 

1 darab 3.000.000,— lejes nyeremény. 
2 „ 1.000.000,— . 
4 „ 500.000,— . 
4 „ 250.000,— „ 

46 „ 100.000,- „ 
A következő években ez a sorsolási terv csupán 

annyiban változik, hogy a 100.000 lejes nyeremények 
száma minden évvel eggyel csökken. 

Mindazon kötvények, amelyeket a negyedévi sorsolá-
sokon kihúztak, de nyeremény nélkül, a névértéken felül 
20 százalékos felárral  váltatnak be, vagyis az 1000.— lejes 
cimletek 1200,— lejben s 2000,— lejes cimletek 2400.— 
lejben és igy tovább. 

Az évenként kisorsolandó kötvények számát a jegyzett 
kölcsön végleges összegének megállapítása után a pénzügy-
minisztérium fogja  meghatározni. 

A február  és májusban kisorsolt kötvények ugyanazon 
év juníuB hó 1-én, az augusztus és novemberben kisorsoltak 
pedig december hó 1-én fizettetnek  ki. 

A kisorsolt kötvényeket a fenti  esedékesség napjától 
kezdve, minden közpénztár teljes összegükben, készpénz 
gyanánt köteles elfogadni. 

5. A kamatfizetés  megszűnése. A kisorsolt köt-
vények a legközelebbi beváltási naptól kezdve többé nem 
kamatoznak. A beváltáskor beszolgáltatandó az ezen nap 
után esedékes összes kamatfizetési  szelvények. A netán 
hiányzó szelvények összege a kifizetésnél  levonatik. 

6. Adó- és illetékmentesség. Ugy a kötvények, 
valamint azok kamatfizetési  szelvényei mentesek mindennemű 
létező, vagy a jövőben létesítendő adó vagy illeték alól. 

7. A kamatok fizetése  és a kötvény beváltása lej-
ben eszközöltetik ugy, ahogyan az 1929 év február  hó 7-iki 
valuta törvényben le van szögezve, azaz 1 lej a mai törvé-
nyes értékben megtelel 10 miligramm 0.900 finomságú 
arany értéknek. 

8. A kötvények elzálogosítása. — Biztosítékok. 
Óvadékok. Ezen kölcsönkötvények a Banca Naţionala a 
Komáméi (Román Nemzeti Bank), Casa de Depuneri, Casa 
Natiouala de Economie éB C'asa de Cecuri Poştale ^Posta-
takarékpénztáránál elzálogosít hatók. 

Azonkívül ezen kötvényeket elfogadják  teljes névér-
tékben mindazon esetekben, midőn a törvény, vagy szabály-
rendelet óvadék, vagy biztosíték letételére kötelez valakit. 

9. Kifizetések  elévülése. Ha valamely kamatfi 
zetési szelvényt az esedékességétől Bzámítva 5 év alatt, 
vagy a kisorsolt kötvényt 10 év alatt a tulajdonos nem 
váltja be, elveszti ezen összegekhez való jogait és az az 
állam javára visszamarad. 

10. Jegyzés. — Kibocsátási ár. — Ezen köl-
csön 1934 év november hú 5. és 30. között jegyezhető, 
azonban a Pénzügyminisztérium tenntartotta magának a jo-
got, hogy a kölcsön jegyzést ezen határidő letelte előtt ÍB 
lezárhassa. 

Egy 1000 lejes névértékű kötvény kibocsátási ára 
880 lej, amely összeg a jegyzéssel egyidejűleg fizetendő. 

11. Értékpapírokkal való fizetések. 
A bejegyzett összeg egyrésze, — azonban legfeljebb 

a névérték 20 százaléka — az eredeti kibocsátási táblázat-
ban teltüntetett állami értékpapírokkal is fizethetők. 

Tehát egy 1000 lejes névértékű kötvényért 080 lej 
készpénz és 200 lej névértékű állami értékpapírral is lehet 
fizetni. 

Természetesen a fizetésűi  szolgáló értékpapíroknak 
tartalmazniok kell az 1934 évi december hó 1. után ese-
dékes összes szelvényeket. 

12. Alá írási helyek. — A kölcsön jegyzése és 
befizetése  az alábbi helyeken eszközölhető: Banca Naţionala 
a României és annak összes fiókjai,  Casa Naţionala de Eco-
nomie, Casa de Cecuri Poştale, Postatakarékpénztárak, vala-
mint az összes nyilvános pénztárak és azon Bankok, amelyek 
e célra később kijelöltetnek. 

A kölcsön jegyzési helyek az érdekelteknek a szük-
séges jegyzési nyomtatványokat rendelkezésükre togják bo-
csátani. A befizetett  összegekről a jegyzési hely nyugtát 
állit ki, amelyeket a jegyző fél  bárkire átruházhat. 

13. A cimletek kibocsátása. A kölcsön jegyzők 
a végleges címleteket a bemutatott nyugta ellenében azon a 
helyen kapják kézhez, ahol az aláírást eszközölték. 

Eladók: • épületes belsőségek, szántók és 
kat-zálók valamint Qres beltelkek. 

Cim: Sprencz Hugó, Mercurea Ciuc. 
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| É > R > T » E > S » I » T » É » S . 5 
( A m. t. kötöiség szíves tudomására Q 
( hozom, hogy Csíkszeredában, a Strada Q 
E I. Q. Du:» (Gimn.-ucca) 79. szám alatt H 

[ NÖI és FÉRFI DIVATSZALONT 
nyitottam, hol mlnd.'n e szakmába 
vágó muokák végzését szolid árak mel-
lett vállalom. — A nagyérdemű kö-
zönség szíves pártfogását  kéri: 1—3 

S « 4 § Sálfte  nöi- és férfi  divatssabó. 

Vidéki és városi közönséghez 
• Szenzációs uj találmányú 
• P E T R O L E U M G Á Z 
U áruk érkeztek raktárra, eladásra: 
• Asztali és függő  világítási lámpák, 
i Meleget szolgáló kályhák. 

r i í - í j | | . mlndennemll sütésre és 
• l U Í U R . rőcósre elkalmaihatóak. 

A legegyszerűbb keieléa, ea], fQit,  asag és rob-
Y bmái mentesek, minimális fogyaaitáa. 
X B^^ Feltűnően olosó árak. 
U FISCHER SÁNDOR rádió-üzlet 
I Herourea-Ciuo — Csikssereda. 
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Legelsórendü 15 öl fiatal,  száraz bükk-
tüzifa  eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

rlll 

F i g y e l e m I 
• C Ha olcsón, szépet és tartósat akar * S Í 

keresse fel  a 

„MORICZMéle 
kötöttáru üzletet, 

ahová megérkeztek az összes őszi éB téli n ő i , 
f ér f i  és gy e r m o k gyapjú szvetterek, pullo-
verek, divatbluzok, trikó ingek éB aleónadragok, 
féiti  divat pouplin ingek ós alsó nadrágok, ki-z-
t}ük, divat*á'a'f,  Bi-ruhák, eportharisnyák, gyer-
mek stuczuik és bokavédők, férfi  bokavtdők, 
gysplu Char'eaton sapkák es divatos nyakkendők. 

S z i g o r ú a n z z a b o t t á r a k l 
„MÓRICZ1 

í— 
Ssemben a Divid szállodával, az udvarban. 

Egy jokarban levó kocsiszánt és egy 
fél  f ede lű  k o c s i t keresek meg-
vételre. Cim a kiadóhivatalban. 1—3 

W 
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! 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

• e l r e a U i a í l l l t e t t i u k k t l 
b e s a e r e i h e t ó k : 

Nagy Q. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  Is. 

85-
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Egy ügyes fiu  pikkolónak 
felvétetik  a csíkszeredai ipartestü-
leti vendéglőben. 5— 

£ MODELL KALAPOK 
j ţ tlz naponként nj formák  olcsó 

S
á r b a n , « t ó i t 

VBNCZttL T A N Á R I É N Á L 
Ugyanott készülnék mlnden-
nemű afli  kalapok eisArendft 

f  anyag hoaaaadáaával. Kalapak 
1 átalakítása a legrövidebb Idó alatt. 

Cslkiaereia, I. C. Bratiann (Olnwá-
aium)-uooa 113. sa., a Bórhaa közelébe». 

i x a o t x x x x o o i c x x x x x x x x x E 
Egy jókarban levő zongora olcsón eladó 

C m a kUdóbivatalbun. a - s 

Adóbónok, Agrár kisajátítási kötvények 
bármilyen mennyiségben kaphatók. 
Cim a Vákár könyvkereskedésben. 

HEGEDUORAKAT 
oonser vatoriumi módszer 
szerint, j u t á n y o s á n ad: 

S P R E N C Z GIZI , Osikszereda 
Str. Cap. Vulovlol (Harglta-uoaa) 26. 




