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Uagjalaalk minden v i a á r m p 

Vissza Krisztushoz I 
Mi ac, talán elszakadtunk volna Krisztustól, ta-

lán eltévedtünk, elkalandoztunk, bogy wsszakozót kell 
fújni?!  H4$ éppen egészen el nem szakid'.unk, mert 
hiszen még keresztény kathoükusok vagju .k, Krisztus 
Királynak igazi regimentje bői. L'galább ide vagyunk 
Isten kegyelméből beporozva és törzskönyvéivé. Hogy 
aztán mennyi a katboíikus sorban az igazi katolicitáa 
B Krisztus regimentjében a való, ahhoz szó férhet  s 
ezért bizony fujhatni  a visszakozót. Csak volnának bár 
j4 nagy kürtöseink, fáradhatatlan  dobosaink, akik fúj-
nák s vernék szakadatlanul, bogy még a aüket is meg-
hallja a a béna la megmozduljon: vissza I vissza I vissza! 

KrUztua Király ünnepe van. Gyűljön, rendeződ-
jék, sorakozzék a aeregl A Nagy Vezér, a „saját vé-
rével" Megváltó, kinek „lába alá van vetve minden", 
„aki egy ed 111 Urés egyedül Hatalmas", Jézus Krisztus 
szemlét fog  ma tartani: hogyan la néz ki az én csiki 
regimentem ? 

Krisztus királyaága örök. Istennél nincs idő. Tud-
jatok meg, hogy voltak idők az őaök életében, amUor 
Krisztusnak jólefőleg  pihent szeme e nép bite s hű-
sége felett. 

Krisztus királysága, országlása ÍB katonasága 
tiszta a biz'os valóéig. Hszen állandóan folyik  a há-
ború ellene. .Eazem üldöznek, titeket ia üldözni fog-
nak*. Nmcsak fegyverrel  megy a harc, inkább n 
BZ 'IIemi tk terén. Minden lélek Krnztuaé, jogos „meg-
veti.'' tulajdona, kivétel nélkül. A sátán és csatlósai Is 
igyekeznek halászni. Sajnos, jó fogásaik  vannak. Azért, 
mert az ember Bzabadon választhat B ahhoz tért, aki-
hez akar. J tzna szava: „Aki niccs velem, ellenem 
vagyon. Akt nem gjűjt velem, az azétazór". 

A szabad gondolkodás áramlatai — m-lyenek az 
ateizmus materializmus, pantelznus. modernizmus, 
elértek hozzánk is B megtermelt' k gyümölcseiket Bzé-
l».s rétegekben, bogy a vallás magánügy, a vasárnap 
u. m I.IUII'. ÓJ SZŰÍIR>, a if-itp'.oru  Iskolások s "ACŜ SLO-
cyok számára való. Egyszóval: K'lsztust és szellemét 
kitörü téb a nyilvános közélettől. 

V.tlamlkor nem volt így Gondo'jatok az epostoll 
királyra, Szánt Istvánra, Krisztus hós vitézére, kl ne-
künk a kereszténységet adta. Ha ő 1b megjelenik 
Krisztus o'dalán, mint az ő hadnagya, szégyenkezni 
lehet. Annakidején elcsapatta annak fülét,  BH vssárn-p 
nem ment misére. Mi lenne, ha ma is kezdené végre-
h jtsni? Ml lenne urak és bölcs magyarok? 

Ne dugjátok el a Krisztust! ,Akl nem vall m=>g 
eagem az emberek előtt, én sem fogom  ismerni őt". 
A nyilvános élet mutatja, egész világon. Nem kell 
Krisztu', n'ncs is á'disa. Mirt az élet nagyon egyszerű, 
a problémák könnyen megoldható!'. Csak ez ember 
magától sokra nem megy. Gyötrődik csak és kínoz 
másokat. 

Vissza Krisztust a nyilvános közéletbe I Has-on, 
járjon át mindont, utcát, házat, piacot, katedrát, bírói 
azéket, rendőri Bzobát, politikát! Minden az övé. „Benne 
és áita'a lett minden s_ nála nélkül semmi se lytt, 
ami lett". Uralkodjék Ó, legyen életmérték Ó. Tarmé-
Bzatea joga. El kell Ismerni. E-óizakkal nem tapos 
most ránk. „Szelid vagyok éa alázatos-Bzlvü*. 

Kriaztuspártinak lenni a nyilvános életben I Első-
sorban ti, a népnek eleje, vezetői, megbízottai 1 Éjetek 
Krisztusból; talpon legyetek mindig Krisztus ügyéért: 
Egyházért, vallásért, a természeti éa keresztény jogo-
kért. A nép utánatok megy. Sóvárog a jó példa után. 

Assisi Szent Ferenc, akit Krisztua Alvernz h»gyén 
saját azavaival „zászlósává* avatott, u'ána levelet Ir 
„az ÖBBZOB hatóságokhoz, az összes polgármesterekhez, 
konzulokhoz, birákhoz és rektorokhoz ÓB a föld  min-
den vezetőihez". A vallás az ő szemében nem volt 
magánügy, hanem táraadalmi kötelezettségnek ia tar-
totta, minthogy megmásitbatBtlsnul az is! Azt mondja: 
.Kérlek benneteket azzal a tisztelettel, amelyre csak 
képis vagyok, hogy a világ gondjai éa aggságal miatt, 
melyekben leledztek, az Úrról meg ne feledkezzetek 
és az ő parancsaitól el ne térjetek, mert mind azok, 
akik Róla megfeledkeznek  éa az ő parancsaitól elha-
jolnak, átkozottak éa Ő ls elfelejti  azokat. S minél 
bölcsebbek és hatalmasabbak voltak e világon, annál 
nagyobb kínokat fognak  kiállani a pokolban... A rátok 
bízott nép előtt olv nsgy tiszteletet tanúsítsatok az 
Ur Iránt, hogv minden este, akár hírvivő által, akár 
más Jel révén adjátok tudtul, hogy a mindenható 
Uriatennek az egész nép dicséretet és hálát adjon I* 
(P. Takács: Saent Ferenc iratai, 139. o.) 

Senki meg ne csalatkozzékI Krisztussal tartani 
a világ szemében szégyen, de BZ Igazság mércéjén 
dicsőség. Istennek szolgálni uralkodás. Krisztus szol-
gálatába állani nyilván, már bőai cselekedet. N"m ls 
lehetnek vitézei, csak bősök, hitvallók és talpig férfiak. 

Aki teljesen Krisztussal tart, az fUggetlen,  min-

Meghívó. 
Caikmegye összes közbirtokosságait Mer-

curea-Ciuc— Csíkszeredába  n, 1934 évi november 
bó 10 én (szombaton) délelőtt  1l»tí  órakor,  a megye 
szekhelyen,  a közbirtokosság  székhazában  tartandó 

KÖZÖS  ÉRTEKEZLETÉRE 
a közbirtokosságok  elnökségen,  igazgatósági  tag-
jait, a közbirtokosságok  jogtanácsosait  ós a köz-
birtokossági  ügyek  iránt érdeklődőket  ezennel 
meghívom. 

Az ertekezlet  célja a közbirtokosságok  fon-
tosabb ügyeinek  megvitatása. 

1034 évi október  bó 26 án. 
Dr. Pál Gábor, 

országgyűlési  kepviselő. 

den felett  áll. Ninca a földön  veszteni valója. Diadal-
mas. .Nekem élni Krlazius, meghalni nyereség*. 

Krisztus katonája hitvalló lélek! Elüljár s nem 
szégyenít vallását, nyíltan, ba kell, az ut porábbn meg-
vallani. O'Connei az angol parlamentben az oazlop 
mögött oivasoját mondotta. 

Krisztus bóae hatalmas és vértanú lélek. Mindig 
kész eszmeiert a harcra, meg nem hátrál s ha kell, 
keaz meghalni. Z chy Nándor egyedül mert nyiltan kl-
allanl a magyar kuitur-horcban B Motta svájci elnök 
moat a Népszövetségben.. 

Jdtus szava: „Nálam nélkül semmit Bem tehet-
tek". — „Istennél semmi aein lehetetlen*. 

Nem lehet habozni. Cjak egyet zenghet kürt, 
dob, sziv ÉB BZÓ : Vissza I vissza I vissza Krisztushoz I" 

P. Fidél. 

Sírkeresztek üzente. 
Az o mos hideg e--őc ; .^'ili, borongós őszi idő, 

afak  leveldtazenek hurvadasa, lombkoronainak szomorú 
ea egyhangú zizegese, a természetben a letarolt élet 
elemi erével beleharsogja különösen moat a halottak 
nőnapjában, BZ emberek lelkebe megrázó figyelmezte-
teset: mom.'nto mori I Eintekezzél a halairól. Az élet-
aarcban elfáradt,  elgyengüit a kimerült ember meg-
borzadva hallgatja a pusztulás parancsszavát, önkén 
telenül ia tekintete az éleire irányul s annak ertelme 
es célja felől  kezd elmélkedni. Analógiát von a pusz-
tuló termeazet a a saját élete között. Az ész azonban 
aötét színekkel festi  az elotet. Annak többnyire caak 
ároyo.dalait, felgyülemlett  keserűségeit, kinoB pusztu-
lását 8 halálát látja minden felől  rea törni. Nem tudja, 
vagy nem akarja eazrevenni, hogy az a sivár, hideg 
őazi szél, amely a fákról  letepi a iombdiszt, Begit az 
óazl rózsának szirmait kibontani a krlzáotémok illatá-
val telehinti a novemberi temetőket. Az ész következ-
tetései kétségbeejtő*, lehangolók. Mindunütt csak sötét-
séget lat. E ha segitségero nem jönne, a hit világának 
mindent beragyogó fáklyafénye,  az ész miodenro rá-
teritené az öröksötéiseg halotti leplet. Az emberi éaz 
éa gondolkodás véges határán megjelenik a hivő ember 
lelki világa elótt a hit boldogító fénycsóvája,  amely 
szétoszlatja a mindenre ránehezülő sötétséget a világító 
lángja mellett a kialudt emberi szemek világa belenéz 
aa örökkévalóságba. 

Az élet Igazi értelme a hit mindent csodálatosan 
beragyogó fanye  mellett kezd kibontakozni igazán. A 
küzdulmeB élet, melyben remény Bég éa meghasonlás, 
feny  és áriyek, öröm éa bánat, egészség és fajdalom, 
jólét éa szenvedés, bölcaődal éB gyászinduló oly sürün 
váltogatják egymást, valódi értékét a hit prizmáján 
kereBztül Bzürődve mulatja meg csalhatatlanul. Az em-
bert léte a földhöz  köti, gondtBlan fiatal  éveiben ide 
álmodja tündérálmainak B vágyainak boldog beteljeBÜ-
lésót T*stét-lelkót egyaránt magához láncolja ez a 
föld  B magát szinte egynek erzi vele, mert vérfagyasztó 
borzalmas csatákban ez a föld  itta be apáinak kiömlő 
piros vérét a ennek a földnek  kalaazteimő göröngyei-
vel összevegyült az ősök porladozó szive. Szereli ezt 
a földet,  m rt itt a temetői keresztek alatt lelkéhez 
cőtt kedveB sírok domborulnak, ahová eljár különösen 
moBt november hónapjában, hogy irántuk érzett kegye-
letének adóját könnyező szemekkel s Imára kulcaolt 
kézzel lerójja. 

Igaz, hogy léte a földbe  gyökerezik, de lelke, 
mint a fa  koronája az égre néa s a magasságok életét 
szomjúhozza. Az élet, A végtelen élet vágyainak kife-
jezhetetlen örök álma. Mindenki érzi, bogy van benne 
egy nemesebb rész, ami a pu'ztulással s megsemmlxü-
IÓBBHI daco', amely még akkor ia öntudatos éle-
tet folytat,  amikor fáradt  testünk a sir porába dől és 
egy uj nemzedék közömbös szívvel tapos besüppedt 
hau'jtink felett.  S e nemesebb rész a lélek caak akkor 
kezd Igazán élni, amikor a földi  ember a halált konsta-

tálja, amikor a márványhomlokokra klverődik a halál 
hideg gyöngye, a földben  elcsitul az élet lármáa zsi-
vaja, amikor a búcsúzkodó ajkak szederjesekké válnak 
örökre elnémulnak B az Istent kereső szemek lecsu-
kódnak s amikor a szerető szivek ulo'.BÓt dobbannak. 
Ez a Bzabaduláa órája. Mint a ketrecéből kiszabadult 
sas ugy röppen kl a kebelből a szellemmadár, a lélek, 
megszabadulva a testnek rabbillncsétől, bogy a Vég-
telen kegyelemszálalból szőtt féBzkébe  költözzék s 
Istenben lelje örök örömét éB megnyugvását. A földre 
álmodott boldogság igy változik át örök boldogsággá a 
az annyira óhajtott földi  élet, örök életté. De csak a 
hit világitó fénye  mellett. A hitetlent B pesszimistát, 
mindez hidegen hagyja. Számára ugy véli nem létezik 
egyébb, mint az örökös csalódás a a világfájdalom  s 
neki még aa örökélet vigasztalása ia kevés volna, hogy 
baaavanyodott életét valamiképpen csak egy kevéssé 
ia megédesítse. Ugy látja, hogy a változatosságban 
oly csodás élet a halál hideg, fagyaBztó  leheletére ugy 
elhervad mint a dértől érintett szinpompáB virág Élete, 
mint a széltől érintett érett gyümölcs a pusztulás kar-
jaiba hull, hogy végkép megsemmisüljön s reszkető 
kbble utolsó sóhajával reá nehezül mind'n borzalmá-
val a megsemmisülés örök árnya Iţaz, hogy temető a 
föld  a hogy minden élet félött,  ami itt B földön  van a 
pusztu'ás halálmadara csattogtatja szárnyai', de Isten 
az élet fuvalmát  leheli a Birok felett,  mint ahogy a 
rügyfakasztó  tavaszi szellő lengeti a temető örökzöld 
repkényeít. A halhatatlanság fátyolé  lebeg minden sír-
hant körül, melyet a Mirdenható tart jóságos ktzében, 
hogy azzal törüljék le könnyeiket mindazok, kik fájó 
azlvvel siratják halottaikat. 

A sirdombokon a kegyelet gyújtotta mécavilág 
fáklya  a gyertyafény  imbolygó lángja mellett BZ élet 
világossága legyőzi a halál sötétjét. S ebben a miszti-
kus fényben  a bölca temető gondos kézzel éleszti az 
élet örökmécBlángját a sírhantok felett.  Azért tekint 
olyan nagy bizalommal a szenvedő ember csalódásai-
nak a csüggedéselnek szomorú p< rceihen a msgaeb? s 
azért emeli föl  könyben uszó Beemelt az égre, mert 
ösztönös vágya azt súgja, hogy a fájdalom  Bujtotta 
könnyeket arcáról csak Isten szeretetének melege tndja 
felszárítani. 

A hivő ember aem áll érzéktelenül azerettelnek 
halálos ágya mellett, ó ÍB megihletődötten a szívfáj-
dalmak közepette Bzemlélí, amint a ceontktzü halál a 
haláltusában vonagló embernek letépi arcáról a beteg-
Bég festette  lázrózsákat a a halálfélelemtől  gyöngyöző 
homlokról az élet leheletét, ö ia megrendülve nézi, 
amikor a bldegkezü rém B haldoklónak arcát beteríti 
a vértelen aápadtaég leplével a megindultan zokog, 
amikor az Imára ku'csolt kezek tehetetlenül lehanyat-
lanak s az örökkévalóság kepujában a szemekben az 
élet fénye  megtörik a kialszik. Mindezek láttára még 
sem törik össze. A fájdalom  súlya alatt meggörnyed, 
léptei bizonytalanabbak, szavai fátyolosabbak  lesznek, 
mintha a fóid  megrázkódott volna alatta, hogy firyel-
mezteaae az életre, hogy ne építse a sírokra boldog-
ságát. Elciukló zokogásban, könnyeiben s lelke melyé-
ről feltűnő  őazinte imádságában lelkének megbillent 
egyrnBulya helyre áll B az örökéletbe helyezett hitével 
elrebegi, hogy akit siratott már régen bo'dog. Akik az 
életben egymást szerették, akiket a barátság erany-
szálai, vsgy a vérság Bzéttéphetetlen kapcsolata jó éa 
balsorsban öaHzeforrABztott,  azok nem tudnak felejteni 
soha. A nyílt Bir mellett ugy érzik, bogy az a mélysé-
ges aötét űr lelkükben támadt, a fájdalom  ütötte, amit 
toba semmi betölteni nem tud. Ugy érzik, hogy a ko-
porsóban szivük egyik tele vau bezárva B a koporsó 
fedelén  dübörgő göröngyök aoba viasza nem térő bol-
dogságát temetik. 

A Birhalmok borzalmasaága mellett a halhatat-
lanság tudata virraszt B a soha el nem enyésző.ke-
gyelet áldozik. E< Íratja fel  a sírkeresztekre: Élt, mo-
solygott, eltűnt; Tandem felix;  (vérre boldop) In me-
móriám aempiternam (örök emlékül). Az örökéletbe 
vetett hit a a szivekben élő kegyelet teszik o'y ked-
vessé, vonzóvá a rokonszenvessé a novemberi temető-
ket. Azért száll le a Terra bo'ygóra a halottak estéjén 
a kegyelet Angyala, hogy a szivek kegyeletének áldo-
zati lángját meggyújtva a messze idegenben dombo-
ruló tömegsírokon, az elhagyatott koldus sírján éppen 
ugy mint a szerető Bzlvektől körülvett éa gondozott 
kedves slrhantokra. Ezeknek az Imbolygó áldozati 
lángocakáknak a fénye  örökélethe nyu'ó perspektívákat 
világit meg s csodálatos fénybe  varázsolja a Birok 
peremén térdep'ő, könnyező s imádkozó embereket. A 
novemberi éjszakában az élet zajos lármája elcsende-
sedik, a fö'd  in uralkodó temetői hangulat az emberek 
szivének húrjain az elmúlás planissimót muzsikál, 
amelyet fslváit  Időnkint egy hatalmas crescendo a tom-
boló szélvihar ezerslpu orgonáján,bogy méltó .rrquiem*-
mel ünnepeljen évezredek megszámlálhatatlan ember-
millióinak nagy temetőjében. 



- k o l a C S I K I L A P O K 4 áa , 

A novemberi éjszaka csendjében a Biférák  aenéje, 
ai elemek hódoló tisztelete a ai ember kegyeletes 
óriásiból fakadó  és formálódott  Imádság megnyilat-
kozása elbájoló harmóniában egyesül B a kivilágított 
temetőkben egy fönséges  „Te-Daum'-má magasitosnl, 
mely imádsággal a teremtett világ a Mindenség Alko-
tóját; aa É et és Halál hatalmas Istenét kösiöntl. S 
evvel aa imádsággal átitatott gyönyörd megnyllatkozás-
ban az élő éB porladozó szivek ÖBBzedobbanak s vall-
ják azt a nagy Igazságot, amit a korhadt fakeresztek, 
B a fénytől  ragyogó mauzoleumok aranyoB keresztjei 
hirdetaek, hangtalan, de annál meggyőzőbb B lélekbe 
markolóbb erővel: feltámadunk.  IgazBágos kiegyenlítő 
dés, hitünknek beteljesedése, reményünknek  B szerete-
tünknek diadalmas Bpotbeozlsa a novemberi sírkeresz-
tek üzente. 

P. Oábor Anasztáz O. F.  M. 

Egyről-másról. 
(K.) Késő ősz van. A szekrényekből előkerültek a 

téli kabátok a kopottak, a viseltesek. A legtöbb ember-
nek nem telik újra, hosszn esztendők óta... Az őszi 
harmat eltüntette erdeink, völgyeink és kertjeink éle-
tet sugárzó utólsó díszeit ls. Még egy-egy vlrágocska 
reményvesztetten húzódik meg a bokrok tövén, de 
szirmain látszik a dérütötte hervadás. Az erdő mély 
CBendbe borult. Egy-egy mátyás-madár és mogyorótörő 
hangja töri meg a halotti cBendet. Szomorúan c:obog 
a bérci patak, — tova siető habjait nem zsongja körül 
a lepkék és különféle  rovarok zenéje. Elnémult a 
pásztor furulya.  Esti hangulatot nem csinál a havasi 
kürt hangja. A lomberdő még viseli sokszínű halotti 
köntösét. A halál színeiben birkózik a végzettel. Lassan-
lassan hullatja Bzinpompás leveleit. Zizegve ér földet 
a levél. Pihenőre tér minden. Készül a nagy, a hosszú 
téli álom... Uiy beleillik ebbe a hangulatba a közelgő 
halottak  napja... Egy estére fellobban  az élet a temető 
cssndes slrdombjain. Emlékezzünk szeretteinkre. Emlé-
kezzünk a nálunknál Bzázszor boldogabbakra... Hosszú 
sorfala  a koldusoknak szegélyezi az utat. Szörnyű 
csonkjalkat mutogatják. Sokét aa imént lezárult háború 
okozá. Alamizsnáért nyújtogatják rongyokba bupyjlált 
karjaikat s mlndanik mintha mondaná, sírná, kiabálná 
és ordítaná: Momento  mori.... A koldus ad a koldus-
nak... A gazdag Bzivtelenül tovább halad... Nincs mo-
mento morl — nincs I... Nem halok meg. Nekem élnem 
kell, mert ran miből.  Pedig meg kell halni mindenki-
nek. A Bzegénv, a gazdag, az erős és gyenge — meg-
hal egyartat. Halottak napja közeleg. Emberek gon-
doljatok a halálra. Sziveiteket töltBétek meg szeretettel, 
mert jön a nagy leszámolás.... Könnyebb a tevének 
átmenni a tü fokán,  mint a gazdagnak bejutni a jó 
szellemek világába. Mikor elhaladtok tl vagyonnak, 
kincsnek földi  bizományosai a koldu ok élő Borfala 
előtt, gondoljatok az utolsó pillanatra Meg kell halni. 
Itt kell hapyal a vagyont, a jólétet. Töltsétek  meg 
sziveiteket  szeretettel,  hogy ne legyen okotok félni 
a nagy leszámolástól. Halottak napja lej y n amagunkba-
szállás ünnepe. A könyörületesség, megbocsátás, egy-
más megbecsülésének Bznlleme Bzállja meg a lelkeket. 

» • 
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Kibocsátották az .Országfejlesztési  kölcsön' 
jegyzésére vonatkozó felhívásokat.  Ezúttal  magyar 
nyelvű  felhívásokat  is intéz a pénzügyminiszter 
a magyar nyelvű  állampolgárokhoz.  A kölcsönköt-
vények 41/, °',-ot fognak  jövedelmezni s ezen kivül 
minden lejegyzett milliárdból nazv ju'alekok kerülnek 
kiosztásra. Az első évben például 57 kötvényt 12,600.000 
lej jutalékkal Borsolnak ki. Akinek tehát f-ilrirjkott 
pénze van, az nagton előnyös elhelyezési módot talál-
hat a kölcsönjegyz*sbeo. — Jó vo'na, ha a forgalom-
ból kivont milliárdokat megtudná mozdítani ez a köl-
csön kibocsátás és a vérkeringést vissza tudná adni 
a szenvedő közgazdasági életnek. Mi lesz^ényedett 
magyarok, — sajnos nagyon korlátozotxn tudunk részt-
venni ezen előnyös kölcsönjegyzébben. Gazdasági hely-
zetünk teljesen lezüllött. Tdn^retettg a rossz adópoli-
tika. Iparúik és kereskedelmünk pang. Bankjaink elet 
képtelenül vergődnek. Földmlves oszláyunk a gazda-
sági termékeket potomáron kénytnlnn értékesíteni s 
alig képes azok árából az adóját is megfizetni.  Igy 
legfeljebb  azok a kevesek rendelkeznek kö'csönbe 
fektethető  pénzekkel, akik as igazán ritka koojunktu 
rálls alkalmakat kl tudták használni. Ilyen kisebbségi 
állampolgár azonban nagyon nagyon kevés van. — 
A kölcsönkötvények minden adó és illetéktől menteeek. 
Ez IB azt célozza, hogy az elrejtett pénzkészletek ne 
féljenek  napvilágra jönni. Vajba  fényes  sikerrel 
zárulna a kölosönjegyzés  s annak nyomán fellen-
dülne  a pangó gazdasági  élet. 

• • 
• 

Sántimbru—CíikBzentlmre  község november hó 
4-én knltnrházat avat. Ugy tudom, hogv a község 
katbollkus közössége ugyanezen a napon áldoz védő-
szentjének: BZÜZ Bzent Imre herceg emlékének. Vala-
hányszor egy közBég templomot épít a kultnrának, 
mindig megilletődött lélekkel állunk msg a minden-
napi élet töv'sekkel teli u'ján és valami jóle-ó érzés 
zel telik meg a szivünk. Még sem vagyunk m*g eeé-
Bzen elesve, nem vagyunk elgyámultalanodva. Van 
még a ml népünkben nemes felbuzdulás,  tettrekész 
elhatárolás csak legyenek jó vezetői, melegszívű ba-
rátai. Általában ott, ahol jó papok állnak a község 
élén, ott pezsgő élet uralt odlk, ott a nép megtann 
hinni és remélni. Nincs mit várnuik senkitől. Magunk 
kell megteremtsUk ezer veszély és akadály között Io 
jobb sorsnakat. Cslkszantlmre község ls megértette ezt. 
Megértette vele természetes esze, jóra és szépre hajló 
természete am«ly népi tulajdonok és erények kiváló 
S / ^ z l a v'ezetók, élükön Kovács  Balázs plébánossal. 

Adja Isten, hogy aa uj kulturház az egyetértésnek, 
a szeretetnek,  a magyar becsületnek  legyen fel-
szentelt  csarnoka,  ahová a közöny,  a lemondás,  a 
széthúzás soha be ne tudja  fészkelni  magit. 

* * 

• 
Pop Valér  erdélyi miniszter Clujon (Kolozsváron) 

járt. Egyik újságírónak kijelentette, hogy az uj köz-
igazgatási törvény már készen van s azt a kormány 
a cov. 15-én megnyíló parlament elé terjeszti. A tör-
vény blztOBltanl fogja  a községek,  városok  ÉB me-
gyék  legteljesebb autonómiáját. Az ujságiró a kisebb-
ségi nyelvhasználatra vonatkozólag IB kérdést intézett 
a miniszterhez, de erre válaezt nem kaphatott. Az Induló 
vonat elvitte a választ. A miniszter megcáfolta  a tar-
tományi igazgatéságok visszaállítására nézve elterjedt 
hirt, de beszélt valami nagyobb közigazgatási egysé-
gek létesítéséről. Vájjon  ezalatt  nem a megyék 
összevonása lappang-e ? 

• • 
• 

Oöring német miniszterelnök körül udvarolta a 
jugoszláv leányzót s már annyira van szerelmi ittas-
ságában, hogy nászajándékokkal ÍB csábítgatja. Állító-
lag odaígérte Dálkarinthiát, K'agenfurtot,  Vllrchot és 
Freiburgot, arra az esetre, ha Jugoszlávia elfogadja 
a német orientációt. A nászajándék nagyon szép ÓH 
nagyon ériékos, de ezldőszerint még Ausztria mondja 
magáénak, Azt tehát e'őször el kell venni Ausztriától, 
de mit szólna ehhez O.aszország, Franciaország, sőt 
Anglia ia. Ha igaz — ez a Páriából Bzárnyára eresztett 
hirfcdke,  elgondolkozhatunk, bogy milyen hajszá'on 
függ  Európa békéje és mily könnyelmű játékot üznak 
a diplomata urak országok éa népek sorsával... Mi 
azt hisszük, hogy ez a hir nem egyéb jámbor mesé 
nél, amit diplomáciai sakkhuzásból bocsátott világgá a 
„Paris Soir', hogy ezzel is Izzassa a közvéleménj t. 
Kár pedig játszani a tűzzel. Ugy látszik a sorozatos 
gyanúsítások korszakát éljük s ezeknek a főféi-zkük  a 
gloár nemzetének büszke fővárosa  PárÍB. 

- Előterjesztés a külügyminiszterhez a 
Magánjavak ügyeben. Dr. Pal Gábor képviselő a 
M-gánjavak ügyeben lolyó évi október hó 25 en be-
advánnyal fordult  a külügyminiszterhez. Rámutat n 
Monitorul Oflcial  1934 ju'lus 17-i 162 számában a 
Csiki Magánjavak visszaadásáról szóló törvény intéz-
kedéseire. Ismeretes, hogy a nép-'iövetspg közbelépé-
sére a román kormány törvénybozásl uton rendezte a 
Magánjavak tulajdonát és visszaadás térgyát képező 
vagyon helyzetét. Ez a törvény felsorolja  a visBzanda* 
tárgyát képtző vagyont. Pál Gábor rámutat, hogy a 
Tölgyes község közepére bajló, p^ntosxn BZ erdőgocd-
nokgBg épülete előtt elterülő erdőség is ezen törvény 
szerint visszaadandó vagyon tárgyat képtz. Ennek 
dicára aa erdógocdcokság szemeláttára valaki neki-
fogott  ezen erdő kitermeléséhez, vágatja a fát  és 
pusztítja azt még az utolsó pl<lanatban is. Azonnali 
intézkedést sürget, bogy a vágást beszüntessék és a 
mér levágott famennyiséget  lefoglalják. 

SOK TÍZEZER 
megelégedett vevő bizonyltja, hogy a 

„ZEPHIR" 
kályha az össies kályhák kö;ött a 
LEGJOBB 

l O kilogramm faval  fűt  egy szobát 2-4 órán át. 

Gyártja. Szántó D. és Fia, Oradea. 
Kapható mindenütt. Kérjen díjtalan árjegyzéket 

Dr. Pál Gábor képviselő beadványa Csikmegye 
prefektusához  a sorozatos csendőrbrutálitások 

miatt. 
Pre tectus ur! 

Folyó hó 22-én hivatali helyiségében személyesen látta 
özv. Székely Mihályné zsögödí lakós testén azon borzalmas 
sérüléseket, melyeket a csikszentkirályi csendőrőrmester vad-
állatias kegyetlen bántalmazása okozott. E bántalmazásokról 
az ide másolatban csatolt orvosi bizonyítvány tanúskodik, 
amely a tett elkövetése után 5 nap múlva is még 8 napon 
tul gyógyuló sérüléseket igazol. 

Nevezett nő bűnvádi feljelentést  tett a csendőrőrmester 
ellen, de emellett magam, mint a vármegye képviselője is 
kötelességemből kifolyólag  ismételten felhívom  Preíectus ur 
ügyeimét azon BZÖrnyü állapotokra, melyeket a csendőrök 
egyre-másra ismétlődő kegyetlenkedései előidéznek. A köz-
igazgatási törvény 272., 278. cikkei értelmében a Prefektus 
ur ugyanis eme állapotokról jelentést tehet a minisztériu-
moknak és megfelelő  intézkedéseket kérhet a csendőri köze-
gek embertelen kegyetlenkedéseinek meggátlása és kellő 
megtorlása érdekében, amit szóbelileg már oly sokszor kértem. 

Ugyanezen csendőrörmester pár nappal előbb — folyó 
hó 18-án — Laczkó Angi János 44 éves gyergyóremetei 
lakóst verte meg súlyosan, aki fuvarozás  közben Szentkirály 
községben tartózkodott és akit az őrmester részeg fővel 
hurcolt minden indok nélkül az őrsre. 

Gyergyóujtalu községben szintén e hó 7-én Parvu 
csendőrörmester éjjel betörte Egyed Ignác kereskedő laká-
sának ajtaját és nevezettnek egyedül otthonlevő feleségét 
ingben és mezitlább az őrsre kisérve ugy elverte, hogy 14 
napon tul gyógyuló sérüléseket szenvedett. Ugyanakkor 

minden indok nélkül részegen rálőtt Man Vasile erdőőrre is 
éa az ucoán is lövöldözött az előle menekülő lakósok után, 
majd Koncz Ferenc odavaló lakóst teljesen ártatlanul bekí-
sérve az őrsre, lekötözte egy padhoz és a védtelen embert 
ájultig verte. 

Ugyancsak ezen hónapban Csikszentgyörgy községben 
a csendőrök megverték László József  odavaló lakóst, akit 
bírósági tárgyalásra való elővezetés miatt tartóztattak le. 
Ugyanakkor a csendőrőrmester és még két csendőr Ambrus 
Ignác 57 éves gazdálkodót több év óta munkaképtelen beteg 
feleségének  és 14 éves kislányának sikoltozásai között éjjel 
az ágyából hnzták ki és vitték az őrsre azért, mert fiának 
tartózkodási helyét nem tudta megmondani. Az őrsön a 
csendőrök agyba-főbe  verték az idŐB családapát, kinek sérü-
léseit az ide másolatban csatolt orvosi bizonyítvány igazolja. 
Napokon át lakóhelyén kívül más községekben tartózkodott 
ezután, hogy a további bántalmazásoktól magát megóvja. 

Ezek a gyalázatos hatalmi visszaélések mind e hónap-
ban történtek és azelőtt is is állandóan ismétlődtek meg e 
megyében. A megye lakossága mélységes felháborodással 
látja, hogy bárki ki van szolgáltatva durva, vagy részeg 
csendőrörmesterek állatias kegyetlenségeinek, melyeknek meg-
gátlása érdekében a helybeli csendőrparancsnokság 
részéről nincs elég ellenőrzés és kellő erélyesség 
és ezeknek hiányában fordulhatnak  csak elő az elvetemült 
visszaélések. Eléggé nyilvánvalóvá teszi e tényt az, hogy a 
legaljasabb bántalmazásokat elkövető csendőrőrmesterek 
közül is némelyik szolgálati helyén hagyatott s fegyveres 
hata'mat bosszúból még felhasználta  azok ellen, kik meg-
gyaláztatásuk ellen panaszt emeltek. 

Mult év szeptember havában Serban volt kisebbségi 
miniszter ur előtt szóbelileg előtártam a csendőrök által 
elkövetett hatalmi visszaéléseket és írásban is kértem, hogy 
az országos csendőrfőparancsnokság  figyelmét  liivja tel a 
csendőri közegek folyton  ismétlődő felháborító  kegyetlen-
ségeire. E panaszom folytán  a helybeli cszendőrszárny-
parancsnokság azt közölte velem, hogy a visszaéléseket 
nemcsak megtorolni, hanem megakadályozni is törekszik és 
ezért arra hivott tel engem, hogy azonnal hozzam tudomá-
sára az előforduló  eseteket még akkor is, ha nincsen ineg 
felelő  bizonyíték, hanem csak olyan adatok, melyekből való-
színűséggel lehet következtetni a bántalmazásra. E felhívás 
alapján már egy évet meghaladó idő óta a beadványok soro-
zatában tártam elő a hatalmi visszaélések tömegét, de egyet-
len esetben sem kaptam értesítést arról, hogy részesiilt-e 
valamely megtorlásban a bántalmazásokat elkövető csendőri 
közeg. 

A Prefektus  úrhoz, mint a kormány képviselőjéhez is 
többször fordultam  már panaszaimmal és kértem közben 
járását a csendőri visszaélések megakadályozása érdekében.! 
Panaszaimra azt a választ kaptam, hogy nincs módjában a 
kérésnek eleget tenni, mert nem tartozik hatásköréhez. Pe-
dig a Prefektus  urnák, mint a kormány képviselőjének tör-
vényes joga van arra, bogy hivatali állásának súlyával az 
illetékes minisztériumot megtelelő intézkedésekre kérje. Ezt 
követeli a lakóság békés nyugalma és az államhatalom 
tekintélye is. Iíemélnem kell, hogy a Prefektus  ur annak a 
szörnyűséges hatása alatt, amit a boizalmasun össze-vissza 
vert zsögüdi asszony sérüléseinek látása keltett, mindent 
megtesz avégett, hogy véget érjen a csendőri hatalmaskodás, 
amelynek oly sok áldozata van a megyében. 

Mercurea-Ciuc, 19B4 október bó 2(j-án. 
Dr. Pnl Oábor, 

országgyűlési  képvii  e'n. 

A városi tanács üléséből. 
Mercurea-Ciuc—Csíkszereda városi tanácsa folyö  év 

október hó 2U-án, Biró József  alpolgármester elnökletével 
közgyűlést tartott, a következő tárgysorozattal. 

Wilk János kérte, hogy a munkásliiztositó és vasút-
állomás között megnyitott uj útvonalon levő telke előtt 
elvezetendő járda költségei alól mentesítse a tauács, mivel 
éppen elég nagy kárt szenvedett azáltal, hogy telkét ezen 
ut érdekében amúgy is szétvagdalták. — Tanács a kérést 
e l u t a s i t j | a és szsbálj rendelet ezeiint kötelezi telek 
tulajdonost, hogy a járdaköltség egynegyedét, ami körülbe-
lül 4UOO lejt tesz ki megfizesse  15 év alatt. 

Ajvász gyógyszerész a várostól telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirat kiállítását kéli az általa megvásárolt 
Oprea-féle  házra és telekre. — A tanács megállapítja, hogy 
« kérdéses házteleknek csak a patakon előli része tartozott 
az Oprea-féle  épülethez, mig a patakon tuli rész nem volt 
soha a város részéről cserélve, sem eladva s igy arra nem 
ad bekebelezésre engedélyt. 

A kórház mellett, a hősök temetőjébe vezető utat, 
amely a város tulajdonát képezi, a katonaság elzárta és az 
ut területét is a kaszárnya udvarához csatolta. — A tanács 
megkeresi a katonai parancsnokságot, hogy az utat adja át 
a forgalomnak,  egyben kéri, hogy a katonaság is engedjen 
át a területéből ezen útnak 10 m.-ig való kiszélesítéséig. 

A magyar haszínó melletti ut megnyitása ügyében a 
tanács elhatározza, hogy ezen területre beindítja a kisajátí-
tási eljárást. 

A tanács jóváhagyja az utak kavicsozására szükséges 
kőmennyiség beszerzésére tett előterjesztéseket úgyszintén 
elrendeli a szeredai fürdő  előtti lecsapolási árok hídjának 
az azonnali megjavítását. 

A tanács jóváhagyja a törvényszék mögötti Eminescu, 
valamint a munkásbiztositónál megnyitott uccáknak villany-
vezetékkel és közvilágítással való ellátását. 

A piactér parkosítására szükséges fáknak,  cserjéknek 
beszerzésére tett előterjesztést a tanács elfogadja  és 12 ezer 
lej értékű beültetésre meghatalmazást ad. Egyben figyel-
mezteti a műszaki hivatalt, hogy előbbi ülésének határozata 
szerint gondoskodjék arról, hogy a Hajnód-iéle telek hosz-
azában kiszélesítendő ut a forgalomnak  átadassák. 

A pénzügyi bizottság javaslatot tesz, hogy a belügy 
miniszter rendelete szerint a vároa által fizetett  három ren-



- k l l . C S I L A P O K a 

A novemberi éjszaka csendjében B szférák  aenéje, 
BZ elemek hódoló tlutelete B BZ ember kegyeletes 
érzéséből fakadó  éB formálódott  Imádság megnyilat-
kozása elbájoló harmóniában egyesül s a kivilágított 
temetőkben egy fönaégeB  „Te-Danm'-má magasztosul, 
mely Imádsággal a teremtett világ a Mindenség Alko-
tóját; aa É:et éa Halál hatalmas Istenét köszönti. S 
evvel aa Imádsággal átitatott gyönyörű megnyilatkozás-
ban az élő és porladozó Bzlvek öaszedobbanak s vall-
ják azt a nagy igaaaágot, amit a korhadt fakereBztek, 
a a fénytől  ragyogó mauzoleumok aranyos keresztjei 
hirdetnek, hangtalan, de annál meggyőzőbb a lélekbe 
markolóbb erővel: feltámadunk.  IgazaágoB kiegyenlítő-
dés, hitünknek beteljesedése, reményünknek s szerete-
tünknek diadalmas apotbeoziBa a novemberi sírkeresz-
tek üzente. 

P. Gábor Anasztáz O. F.  M. 

Egyről-másról. 
(K.) Késő ősz van. A szekrényekből előkerültek a 

téli kabátok a kopottak, a viseltesek. A legtöbb ember-
nek nem telik újra, hoaazu esztendők óta... Az őszi 
harmat eltüntette erdeink, völgyeink éB kertjeink éle-
tet sugárzó utólsó díszeit la. Még egy-egy virágocaka 
reményvesztetten húzódik meg a bokrok tövén, de 
szirmain látszik a dérütötte hervadáB. Az erdő mély 
csendbe borult. Egy-egy mátyás-madár és mogyoróiörő 
hangja töri meg a halotti csendet. Szomorúan csobog 
a bérci patak, — tova siető babjait nem zsongja körül 
a lepkék éa különféle  rovarok zenéje. Elnémult a 
páaztor furulya.  Esti hangulatot nem csinál a havasi 
kürt hangja. A lomberdő még viseli sokszínű halotti 
köntösét. A halál azlneiben birkózik a végzettel. Lassan-
lassan hullatja színpompás leveleit. Zizegve ér földet 
a levél. Pihenőre tér minden. Készül a nagy, a hoaazu 
téli álom... Usy beleillik ebbe a hangulatba a közelgő 
halottak  napja... Egy estére fellobban  az élet a temető 
csendes alrdombjaln. Emlékezzünk szeretteinkre. Emlé-
kezzünk a nálunknál Bzázszor boldogabbakra... HOBBZU 
sorfala  a koldusoknak szegélyezi az utat. Szörnyű 
csonkjalkat mutogatják. Sokét az Imént lezárult háború 
okozá. Alamizsnáért nyújtogatják rongyokba bugyjlált 
karjalkat s mindenik mintha mondaná, sírná, kiabálná 
éa ordítaná: Momento  mori.... A koldus ad a koldus-
nak... A gazdag szivtelenül tovább halad... Nincs mo-
mento mori — nincs I... Nem balok meg. Nekem élnem 
kell, mert van miből.  Pedig meg kell halni mindenki-
nek. A szegénv, a gazdag, az erős éB gyenge — meg-
hal egyaránt. Halottak napja közeleg. Emberek gon-
doljatok a halálra. Sziveiteket töltBétek meg Bzeretettel, 
mert jön a nagy leazámoláa.... Könnyebb a tevének 
átmenni a tü fokán,  mint a gazdagnak bejutni B jó 
szellemek világába. Mikor elhaladtok ti vagyonnak, 
kincBnek földi  blzományoBai a koldulok élő Borfala 
előtt, gondoljatok az utolsó pillanatra Meg kell halni. 
Itt kell hagyai a vagyont, a jólétet. Töltsétek  meg 
sziveiteket  szeretettel,  hogy ne legyen okotok félni 
a nagy leazámoláatól. Halottak napja le;-y -n amagunkba-
azállás ünneps. A könyörületesség, megbocsátás, egy-
más megbecsülésének szelleme szállja meg a lelkeket. 

* • 
• 

Kibocsátották az .Országfejlesztési  kölcsön' 
jegyzésére vonatkozó felhiváBokat.  Ezúttal  magyar 
nyelvű  felhívásokat  is intéz a pénzügyminiszter 
a magyar nyelvű  állampolgárokhoz.  A kölcsönköt-
vények 41/, %-ot fognak  jövedelmezni a ezen kívül 
minden lejegyzett milliárdból nagy ju'alekok kerülnek 
kiosztásra. Az első évben például 57 kötvényt 12,600.000 
lej jutalékkal aorBolnak ki. Akinek tehát fclrtrjkott 
pénze van, az nagvon előnyöa elhelyezési módot talál-
hat a kölcsönjegyzAsben. — Ji vo'na, ha a forgalom-
ból kivont milliárdokat megtudná mozdítani ez a köl-
csön kibocsátás éa a vérkeringést vissza tudná adni 
a szenvedő közgazdasági életnek. Mi lesz«gényedett 
magyarok, — sajnos nagyon korlátozotan tudunk részt-
venni ezen előnyöa kölcsönjegyzésbeo. OardaBági hely-
zetünk teljesen lezüllött. Tönkretette a roBsz adópoli-
tika. Iparúik és kereskedelmünk ping. Bankjaink el6t 
képtelenül vergődnek. Fóldmivea osz'.á yunk a gazda-
sági termékeket potomáron kénytelen értékesíteni B 
alig képes azok árából az adóját is megfizetni.  Igy 
legfeljebb  azok a kevesek rendelkeznek kö'c-iönbe 
fektethető  pénzekkel, akik az igazán ritka konjnnktu 
rália alkalmakat ki tudták használni. Ilyen kisebbségi 
állampolgár azonban nagyon-nagyon kevéa van. — 
A kölcsönkötvónyek minden adó éa Illetéktől menteaek. 
Ez la azt célozza, hogy BZ elrejtett pénzkészletek ce 
féljenek  napvilágra jönni. Vajha  fényes  sikerrel 
zárulna a kőlosőnjegyzés  s annak nyomán fellen-
dülne  a pangó gazdasági  élet. 

* * 

• 
Sántimbru—Csikaaentlmre  község november bó 

4-én kulturházat avat. Ugy tudom, hogv B község 
katbollkus közössége ugyanezen a napon áldoz védő-
szentjének : szűz azent Imre herceg emlékének. Vala-
hányszor egy közaég templomot épít a kultnrának, 
mindig megilletődött lélekkel állunk mag a minden-
napi élet töv sekkel teli u'ján és valami jóleső érzés 
•el telik meg a szivünk. Még aem vagyunk m4g egé-
szen elesve, nem vagyunk elgyámultalanodva. Van 
még a ml népünkben nemes felbuzdulás,  tettrekésr 
elhatározás csak legyenek jó vesetői, melegszívű ba-
rátai. Általában ott, ahol jó papok állnak a község 
élén, ott pezsgő élet uralkodik, ott a nép megtano 
hinni és remélni. Ninca mit vârnuik aenkltől. Magunk 
kell megteremtsUk ezer veszély és akadály között Is 
jobb Borsuakat. Cslkazentlmre község la megértette ezt. 
Megértette vele természetes esze, jóra és szépre hajló 
tarmáaaete amely népi tulajdonok éa erények kiváló 
•áíáni a veaetók, élükön Kovács  Balázs plebánoeaal. 

Adja Isten, hogy az uj kulturház az egyetértésnek, 
a szeretetnek,  a magyar beosületnek  legyen fel-
szentelt  csarnoka,  ahová a közöny,  a lemondás,  a 
széthúzás soha be ne tudja  fészkelni  magát. 

* * 

• 
Pop Valér  erdélyi miniszter Ciujon (Kolozsváron) 

járt. Egyik újságírónak kijelentette, hogy az uj köz-
igazgatási törvény már kéBzen van s azt a kormány 
a EOV. 15-én megnyíló parlament elé terjeszti. A tör-
vény biztosítani fogja  a községek,  városok  és me-
gyék  legteljesebb autonómiáját. Az ujságiró a kisebb-
ségi nyelvhasználatra vonatkozólag IB kérdést intézett 
a miniszterhez, de erre választ nem kaphatott. Az induló 
vonat elvitte a választ. A miniszter megcáfolta  a tar-
tományi igazgatóságok vlBszaállltáBára nézve elterjedt 
hirt, de beszélt valami nagyobb közigazgatási egysé-
gek létesítéséről. Vájjon  ezalatt  nem a megyék 
összevonása lappang-e ? 

• • 
• 

Göring  német miniszterelnök körül udvarolta a 
jugoszláv leányzót B már annyira van szerelmi ittas-
ságában, hogy nászajándékokkal ia csábítgatja. Állító-
lag odaígérte Dálkarinihíát, K'agenfurtot,  Vllschot és 
Freiburgot, arra az esetre, ha Jugoszlávia elfogp.dja 
a német orientációt. A nászajándék nagyon szép éa 
nagyon éríékos, de ezldőszerint még Ausztria mondja 
magáénak. Azt tohát először el kell venni Ausztriától, 
de mit Bzólna ehhez O.aszország, Franciaország, sót 
Anglia 1B. Ha Igaz — ez a Pártából szárnyára eresztett 
hlrrcske, elgondolkozhatunk, bogy milyen hajszálon 
függ  Európa békéje és mily könnyelmű játékot űznek 
a diplomata urak országok éa népek Borsával... Mi 
azt blsBzük, hogy ez a hír nem egyéb jámbor meaé 
nél, amit diplomáciai Bakkhuzásból bocsátott világgá a 
„Paris Sair", bogy ezzel la Izgassa a közvéleményt. 
Kár pedig játszani a tűzzel. Ugy látszik a sorozatos 
gyanusitáBok korszakát éljük B ezeknek a fófénkük  a 
gloár nemzetének büszke fővárosa  PárlB. 

- Előterjesztés a külügyminiszterhez a 
Magánjavak ügy eben. Dr. Pal Gat or képviselő a 
M-'gánjavak ügyeben lolyó évi október bó 26 en be-
advánnyal fordult  a külügyminiszterhez. Rámutat a 
Monitorul Oficial  1934 ju'ius 17-i 162 számában a 
Csiki Magánjavak vÍBBzakdáBárói szóló törvény intéz-
kedéseire. Ismeretes, bogy a nép°iövetBég közbelépé-
sére a román kormány törvényhozási uton rendt-zte a 
Magánjavak tulajdonát éB viBBzaedáB tírgyét képező 
vagyon helyzetét. Ez a törvény felroroljs  a visszandan 
tárgyát képező vagyont. Pál Gábor rámutBt, hogy a 
Tölgyes község közepére hajló, pintoBnn az erdőgocd-
nokség épülete előtt elterülő erdőség ia ezen törvény 
szerint viaszaadandó vagyon tárgyat képfz.  Ennek 
dicára az erdőgondrokság szemeláttára valaki neki-
fogott  ezen erdő kitermeléséhez, vágatja a fát  és 
puBztitja ezt még az utolaó pi'lanatban ia. Azonnali 
intézkedést sürget, bogy a vágást beszüntessék és a 
már levágott famennyiséget  lefoglalják. 

SOK TÍZEZER 
megelégedett vevő bizonyltja, hogy a 

„ZEPHIR" 
kályha az összes kályhák kÖ7Ött a 
LEGJOBB 

l O kilogramm faval  fűt  egy szobát 2-4 órán át. 

Gyártja: Szánté D. és Fia, Oradea. Kapható mindenütt. Kérjen díjtalan árjegyzéket 

Dr. Pál Gábor képviselő beadványa Csikmegye 
prefektusához  a sorozatos csendőrbrutálitások 

miatt. 
Pre iectus urI 

Folyó hú 22-én hivatali helyiségében személyesen látta 
özv. Székely Mihályné zsögödi lakós testén azon borzalmas 
sérüléseket, melyeket a csíkszentkirályi csendőrőrmester vad-
állatias kegyetlen bántalmazása okozott. E bántalmazásokról 
az ide másolatban csatolt orvosi bizonyítvány tanúskodik, 
amely a tett elkövetése után 5 nap múlva is még 8 napon 
tul gyógyuló sérüléseket igazol. 

Nevezett nő bűnvádi ieljelentést tett a csendőrőrmester 
ellen, de emellett magam, mint a vármegye képviselője is 
kötelességemből kifolyólag  ismételten telhivom Preiectus ur 
ügyeimét azon Bzörnyü állapotokra, melyeket a csendőrök 
egyre-másra ismétlődd kegyetlenkedései előidéznek. A köz-
igazgatási törvény 272., 278. cikkei értelmében a Prefektus 
ur ugyanis eme állapotokról jelentést tehet a minisztériu-
moknak és megfelelő  intézkedéseket kérhet a csendőri köze-
gek embertelen kegyetlenkedéseinek meggátlása és kelifi 
megtorlása érdekében, amit szóbelileg már oly sokszor kértem. 

Ugyanezen csendSrönnester pár nappal előbb — folyó 
hó 18-án — Laczkó Angi János 44 éves gyergytiremetei 
lakóst verte meg súlyosan, aki fuvarozás  közben Szentkirály 
községben tartózkodott és akit az őrmester részeg fővel 
hurcolt minden indok nélkül az Örsre. 

Gyergyóujfslu  községben szintén e hó 7-én Parvu 
csendőrörmester éjjel betörte Egyed Ignác kereskedő laká-
sának ajtaját és nevezettnek egyedül otthonlevő feleségét 
ingben és mezitlább az Orare kisérve ngy elverte, hogy 14 
napon tol gyógyuló sérüléseket szenvedett. Ugyanakkor 

minden indok nélkül részegen rálőtt Man Vaaile erdőőrre is 
éa az uccán is lövöldözött az előle menekülő lakósok után, 
majd Koncz Ferenc odavaló lakóst teljesen ártatlanul bekí-
sérve az őrsre, lekötözte egy padhoz és a védtelen embert 
ájultig verte. 

Ugyancsak ezen hónapban Csikszentgyörgy községben 
a csendőrök megverték László József  odavaló lakóst, akit 
bírósági tárgyalásra való elővezetés miatt tartóztattak le. 
Ugyanakkor a csendőrőrmester és még két csendőr Ambrus 
Ignác 57 éves gazdálkodót több év óta munkaképtelen beteg 
feleségének  és 14 éveB kislányának sikoltozásai között éjjel 
az ágyából hnzták ki és vitték az őrsre azért, mert fiának 
tartózkodási helyét nem tudta megmondani. Az őrsön a 
csendőrök agyba-főbe  verték az idős családapát, kinek sérü-
léseit az ide másolatban csatolt orvosi bizonyítvány igazolja. 
Napokon át lakóhelyén kivül más községekben tartózkodott 
ezután, hogy a további bántalmazásoktól magát megóvja. 

Ezek a gyalázatos hatalmi visszaélések mind e hónap-
ban történtek és azelőtt is is állandóan ismétlődtek meg e 
megyében. A megye lakóssága mélységes felháborodással 
látja, hogy bárki ki van szolgáltatva durva, vagy részeg 
csendőrörmesterek állatias kegyetlenségeinek, melyeknek meg-
gátlása érdekében a helybeli csendőrparancsnokság 
részéről nincs elég ellenőrzés és kellő erélyesség 
és ezeknek hiányában fordulhatnak  csak elő az elvetemült 
visszaélések. Eléggé nyilvánvalóvá teszi e tényt az, hogy a 
legaljasabb bántalmazásokat elkövető csendőrőrmesterek 
közül is némelyik szolgálati helyén hagyatott s fegyveres 
hata'mat bosszúból még felhasználta  azok ellen, kik meg-
gyaláztatásuk ellen panaszt emeltek. 

Mult év szeptember havában Serban volt kisebbségi 
miniszter ur előtt szóbelileg előtártam a csendőrök által 
elkövetett hatalmi visszaéléseket és Írásban is kértem, bogy 
az országos csemlőrfőparancsnokság  figyelmét  liivja tel a 
csendőri közegek folyton  ismétlődő felháborító  kegyetlen-
ségeire. E panaszom tolytán a helybeli cszendőrszárny-
parancsnokság azt közölte velem, hogy a visszaéléseket 
nemcsak megtorolni, hanem megakadályozni is törekszik és 
ezért arra hívott tel engem, hogy azonnal hozzam tudomá-
sára az előforduló  eseteket még akkor is, ha nincsen ineg 
felelő  bizonyíték, hanem csak olyan adatok, melyekből való-
színűséggel lehet következtetni a bántalmazásra. E felhívás 
alapján már egy évet meghaladó idő óta a beadványok soro-
zatában tártam elő a hatalmi visszaélések tömegét, de egyet-
len esetben sem kaptam értesítést arról, hogy részesült-e 
valamely megtorlásban a bántalmazásokat elkövető csendőri 
közeg. 

A Prefektus  úrhoz, mint a kormány képviselőjéhez is 
többször fordultam  már panaszaimmal és kértem közben 
járását a csendőri visszaélések megakadályozása érdekében.̂  
Panaszaimra azt a választ kaptam, bogy nincs módjában a 
kérésnek eleget tenni, mert nem tartozik hatásköréhez. Pe-
dig a Prefektus  urnák, mint a kormány képviselőjének tör-
vényes joga van arra, hogy hivatali állásának súlyával az 
illetékes minisztériumot megtelelő intézkedésekre kérje. Ezt 
követeli a lakóság békés nyugalma és az államhatalom 
tekintélye is. IíemélDem kell, hogy a Prefektus  ur annak a 
szörnyűséges hatása alatt, amit a boizalmasan össze-vissza 
vert zsögödi asszony sérüléseinek látása keltett, mindent 
megtesz avégett, hogy véget érjen a csendőri hatalmaskodás, 
amelynek oly sok áldozata van a megyében. 

Mercurea-Ciuc, 1984 október bó 2ti-án. 
Dr. Pal Gábor, 

országgyűlési  képvihe'ő. 

A városi tanács üléséből. 
Mercurea-Ciuc—Csikszereda városi tanácsa folyö  év 

október hó 23-án, Biró József  alpolgármester elnökletével 
közgyűlést tartott, a következő tárgysorozattal. 

Wilk János kérte, bogy a munkáshiztositó és vasút-
állomás között megnyitott uj útvonalon levő telke elútt 
elvezetendő járda költségei alól mentesítse a tanács, mivel 
éppen elég nagy kárt szenvedett azáltal, hogy telkét ezen 
ut érdekében amúgy is szétvagdalták. — Tanács a kérést 
e l u t a s i t j | a és szabályrendelet szeiint kötelezi telek 
tulajdonost, hogy a járdaköltség egynegyedét, ami körülbe-
lül 4000 lejt tesz ki megfizesse  15 év alatt. 

Ajvász gyógyszerész a várostól telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirat kiállítását kéli az általa megvásárolt 
Oprea-féle  házra és telekre. — A tanács megállapítja, hogy 
a kérdéses házteleknek csak a patakon előli része tartozott 
az Oprea-féle  épülethez, mig a patakon tuli rész nem volt 
soha a város részéről cserélve, sem eladva s igy arra nem 
ad bekebelezésre engedélyt. 

A kórház mellett, a hősök temetőjébe vezető utat, 
amely a város tulajdonát képezi, a katonaság elzárta és az 
ut területét is a kaszárnya udvarához csatolta. — A tanács 
megkeresi a katonai parancsnokságot, hogy az utat adja át 
a forgalomnak,  egyben kéri, hogy a katonaság is engedjen 
át a területéből ezen útnak 10 m.-ig való kiszélesítéséig. 

A magyar haszinó melletti ut megnyitása ügyében a 
tanács elhatározza, hogy ezen területre beindítja a kisajátí-
tási eljárást. 

A tanács jóváhagyja az utak kavicsozására szükséges 
kőmennyiség beszerzésére tett előterjesztéseket úgyszintén 
elrendeli a szeredai fürdő  előtti lecsapolási árok hídjának 
az azonnali megjavítását. 

A tanács jóváhagyja a törvényszék mögötti Eminescn, 
valamint a munkásbiztositónál megnyitott uccáknak villany-
vezetékkel és közvilágítással való ellátását. 

A piactér parkosítására szükséges fáknak,  cserjéknek 
beszerzésére tett előterjesztést a tanács elfogadja  és 12 ezer 
lej értékű beültetésre meghatalmazást ad. Egyben figyel-
mezteti a műszaki hivatalt, hogy előbbi ülésének határozata 
szerint gondoskodjék arról, hogy a Hajnód-féle  telek hosz-
szában kiszélesítendő ut B forgalomnak  átadassák. 

A pénzügyi bizottság javaslatot tesz, hogy a belügy 
miniszter rendelete szerint a város által fizetett  három ren-
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dőr járandósága a költségvetésben előirányoztasson. Egyben 
belügyminiszteri rendeletre javasolja, hogy a helyettes pol-
gármesterek városon kívüli kiküldetéseinél a napidijat ial-
vakra 150 lej és városokban 200 leiben állapítsa meg. 

A városi erdőben épüld erdészlak befejezéséhez  további 
25 ezer leinek az előirányzását tanács megszavazza. 

Az indítványok során a tanács elhatározza, hogy egy 
kőbányát vásárol, ahonnan a kövezésre szükséges anyagot 
közvetlenül termelheti ki. 

Holló Gábor tanácsos indítványozza, hogy építési 
engedélyek kiszállása alkalmával törölje el a tanács a rend-
kívüli magas kiszállási dijakat. Tanács az indítványt egy-
hangúan eltogadja és azonnal beszünteti minden eddig sze-
dett napidijat. 

Albert Vilmos tanácsos szóvá teszi az elviselhetetle-
nül magas hely- és vámpénzeket, mind a belső piacon, mind 
kint a barompiacon. Kitejti: a tűrhetetlen magas dijak 
el lógják riasztani a termelőket és árusokat a város piacá-
tól. Leszállítás usetén a kevesebb díj mellett is nagyobb 
lesz a jövedelem, mert élénkebbé válik a forgalom.  Indítvá-
nyozza a mai állapotoknak megtelelő méltányos leszállítást. 

Az elnök erre azt a felvilágosítást  adta, hogy a vám-
és helypénzeket kb. 50 százalékkal leszállító uj szabályren-
delet éppen most emelkedett jogerőre, mivel az ellene be-
adott l'elebbezést visszavonták. Ennek értelmében október 
hú hó 31-től, a jövő szerdától kezdve a leszállított dijakat 
lógják szedni. 

Igen helyes és kívánatos volna a díjszabásnak kimu-
tatását a piacon alkalmas helyen kifüggeszteni,  hogy minden 
árus és termelő lássa mennyit köteles fizetni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Krisztus Király ünnepenek Borrendje: 

1. 24 órád Bzenisegimadas a templomban kifüggesztett 
beosztás szerint. 2. Oitóber bó 28án, vasárnap ünne-
palyeB szentmise, melynek végeitevei zászló alati 
atvonuláa a közbirtokosság székházába a róm. kalh. 
nâpazăvutseg helyi tagozatanak ünnepi közgjülesere. 
3. Eite 6 órakor Bzentaógi körmenet. 

— A rom. kath. főgimnázium  iţjusaga és 
tinari kara a magyar ifjúság  védőszentjének, Szent 
Imre hercegnek tiszteletére 1934 november hó 4 en, 
vasárnap d. u. fal  6 órai kezdettel, ünnepélyt rendez, 
az alaboi müaorral: 1. Hiyda: Szerenád, ifj.  zenekar. 
2 . M-JCS László: Ui van a kirakat mög'>ti ? szavaim. 
3. Pctófi  dilok, ifjúsági  énekkar. 4 Üinepi beBzed, 
mondja Opra Benedek, főgimnáziumi  tanár. 5 Prónui— 
Pusztai: Szent Imre látomása; melodráma, hegedű, 
zongora, gyermakkar kísérettel. 6 Hirmalh: Grand-
Caffsbon,  ifjuaági  énekkar. 7. Rimoanyt J.: Krisztus 
jójj el; h) Gorber A.: H«rangok hangjai; szavalóióruj. 
8. Bochertni: Manüettt; ifjúsági  zenekar. — Erre az 
uooepalyrt) városunk közönségét tisztelettel meghívja 
az igazgatóság. Belépti dij nincs. 

— Egy rokkant ujaag uszitasa. Hozzá va-
gyunk tzokva ahoz, hogy a román újságok hasábjain 
fdlfuijunak.  Elég a Curentul cimü újságban fellépő 
irásmüvuBzek egy-egy a kisebbségi magyarságra vo-
natkozó elgondolását elolvasni. Megdöbben az ember 
az alacsony gondolkozásnak azon a gyűlölködésén, 
amely a szó szoros értelmiben le akarja taglózni 
«•nőén az országnak más nyelvet beszélő pslgarait. 
Ki a gyűlölködésnek ebben az őrületében mnea irga-
loai, Dires egy lovugiBS bang, nincs józanság sehol. 
Kgy .Drapelul Noatru" clmü uj'ág v«n Bucurcstiben. 
Ujikantak Bzerzebz:ik, hidirokkamabnak. Azt lehette 
«epzelni, hogy nyavalyás emberroncaok, gránáttól 
rooggşâ szaggatott hősi cafatok  képtelenek pennát 
fogni  a gyűlölet jegyében. Minden társadalom azt várná, 
bogy tlbó-iorban a hadirokkant EyujtBon jó páldát a 
t-i-'koB jövőnek. — És akkor ebben a rokkantak által 
klidott rónán ujságobn óriási háborgás folyik  a ma-
gyar nemzetiségű román állampolgár hadirokkantakra. 
Misiri ? Azért, mert Jikab Ivan (látván lesz) valami 
nzpgény ördóg, Praid—par»jdi, ezen újság szerint 
cuikme<iy---i rokkant, nem fogadta  el a lapjukat éB 
»2zal a megjegyzéssel küldte viseza, hogy .nem tud 
romárul és igy nem érti Bnnak tartalmát*. — Hát erre 
az újság rovatot nyitott a magyar rokkantak kipusz-
títására. Megszólaltatja közvéleményét ez ügyben és 
legutóbbi 1934 évi október hó 16 iki számában többek 
között egy I Popp magistrat-voluntar Ardelean nevü 
valaki mondja el ezekről a szerencsétlen erdélyi ma-
gyar rokkantakról a megdöbbentő véleményét. Egy 
magistrat, egy biró ember irja, hogy meg kell tagadnia 
a román államnak az egységes nyugdíj fizetést  ezek-
nek a részére, mert aioz Románia ellen küzdöttek 
annak id jón. Nem tudjuk ki az a J-icob Ivan Parajd-
ról, aki nem tudja olvasni a román betűt. Valószínű 
egy szegény legenység állomány beli rokkant, akinek 
hiányzik egyik lába, szeme, karja, akinek 35—75 lej 
havi rokkant nyugdíjból kell eltartsa öt—hat tagu csa-
ládját és igy nem jutott mind mai napig lehetősége, 
hogy maga mellé egy román nevelőnöt állítson. Emiatt 
még kár ekkora dühbe fulladni  és kár Ilyen közön-
séges hangon uszítani éppen egy bírónak, aki amint 
irja erdélyi légionárius volt. Jjbb vo'na Inkább egy 
kis földrajzot  tanulni éa az eBetfcől  legalább annyit 
okulni, hogy Parajd nem is Csikmegyében van. 

— Kitüntetés. Seíwarth László helybeli fény-
képészt a Tg. Sicuesc — kézd'vásárhelyl kiállításon 
arany éremmel tüntették ki. A fiatal  törekvő fényké-
pésznagyazerü kiállítási anyaga általános feltünéstkeltett 

— A hadiny ugdi j *iok jullu 1 negyedére nyugdij 
ellátmány érkezett, amelynek kifizetését  jövő héten 
megkezdik. 

— Eljegyzés. Nicu Alfxsndrescu  pénzttgyigaz-
gatóságl tiBitviselő folyó  hó 26-án eljegyezte György 
Jucit, Csíkszeredában. 

— Kinevezés. A pénzügyminiszter Löffl»r  Au 
rélt Ch'.slneuba, dr. Kolozsl Lászlót Fogarasba nevez-
ték ki pénzügyi ellenőröknek. 

— Uj tanfelügyelő  a vármegye élén. A 
közo :taiásügyl miniszter Vasile Chele helybeli állami 
iskolai igazgatót Csikvármegye tanfelügyelőjévé  ne-
vezte ki. Az uj tanfelügyelő  jelentkezett az uj állásá-
nak elfoglalására,  Blaga régi tanfelügyelő  azoaban 
a helyét nem adta át. 

— A tanfelügyelőlég  köréből közöljük, bogy 
Banghl Ioan ditrói és Siuieu Izidor tusnádi tanítók 
s.-tanfelügyelől  állásukról benyújtották lemondásukat. 

— A vármegye állami tanítósága még szeptem-
ber havi fizetéseit  Bem kapta meg. 

— Házasság. Bács György (Bucureşti) és Nagy 
Margit (Mercurea Ciuc) folyó  évi október hó 28 an 
tartották esküvőjüket, Csíkszeredában. 

— Egy salamasi kereszlevel 1885 bői. Csak 
ugy véletlenül került kézbe Teodora Coiceriu, 1881 
október 23-án Salamáson született polgár és ember-
társunk születési anyakönyvi kivonata. Ezt az okmányt 
1885 ben 41. sz. alatt állította kl a BalBmásl görög 
kathollkus plébánia hivatal Ghsorghiu Sieranu nevű 
plébánosa. Az anyakönyvi kivonat nyomtatványa az 
első írott betűtől az utolBÓ pontig minden szavában 
caupin román nyelven mondja meg Teodoru Colcarlu 
vllágrajöttének minden mozzanatát. Egy BZÓ sincs máB 
nyelven Írva, mint románul. Az Urnák 1885-ik évében 
pedig ezen a földdarabon  más világ volt, mint ma. 
Azóta eţy világháború zajlott le, a népak önrendelke-
zéséért 12 millió hősi halottat vittek vágóhídra és ha 
tárgyilagos Ítélkezéssel körül nézünk nem igen vagyunk 
mng a ,41—1885. sz. salamási keresztlevél levegójeben 
sem. Érthetetlen, hogy a világháború után még ke-
gyetlenebbül dühöng mint valaha ls egymás megfoj-
táBáaak a divatja. 

Megérkeztek 
a legjobb és legtökéletesebb 

STANPARP ÉS PHILIPS 

RÁDIÓKl 
Nagy választékban á l l a n d ó a n 
raktáron villanyba kapcsolható és 
batériás gépek. 

Vétslkénysisr nélkül bármelyik típust 
bemutatom. 

Rádiók átszerelését, javítását fals-
lösség mellett, jutányosán vállalom. 

Eladások készpénz és részletflzetssre  I 
Régi rádiókat beoaerelek. 
H a s z n á l t Í r ó g é p e k 

nagy vá lasztékban. 

Standard es PMlips rádiói e s t o n e i euedámsitás. 
Bármilyen típusú rádiót megrende-
lésre leszállítok. 

Egy leghosszabb élettartamú sav-
mentes száraz elem állandóan 
raktáron. Külföldi  árul 
FISOHER SÁNDOR RÁDIÓ-ÜZLET 

Uerourea-Ciuo. 

— Tulbuagóság a kulturzonabol A napok-
ban történt Sicuieni azaz Madefaiva  község iskoiajá-
ban. Ifj.  K'caid Giza plébános a hittanra oktatta a 
gyermekeket, azon az órán, amelyet a tanrend ennek 
a tárgynak szentelt. A plébános órájára ott maradi az 
iskola egyik 18 éves ifjú  tanitó erŐBsége. Privát szor-
galomból, tanulási vágyból, mindegy — ott maradt. 
Egy ideig hallgatagon szivta magába a katekizmusnak 
alapvető bölcseségeit. Ntm sokáig. Egyszer CBak az a 
gondolata támadt, hogy a plébános nem találja m ĝ 
azt a hangot, amellyel a gyermekek lelkében az igaz 
hitnek gyökerei talajt foghatnak.  Balényilall tanítói 
elméjébe az irás világoBBága, oldalát megsarkantyúzta 
a küldetés szent hivatása ÓB ugy találtB botrányt kell 
rendezzen. Es rendezett. Megálljt parancsolt egyszeribe 
az előadó plebánoB Bzámára. Kikapta szájából a félbe-
szakított mondatot és kezdte átagyusztálni Baját képére 
éa hasonlatosságára. A görög keleti szentek galériájá-
ból ragadó't kl apró hallgatóságának értelemzavará-
sára alkalmas töredékeket a kulturzónának amatőr 
teo'.oguaa és a róm. kathollkus gyermekeket aizal 
traktálta. A plébános pedig kellett tűrje, hagy órájába 
miként avatkozik bele a túlfűtött  gyermek embernek 
izgágasága. — Szomorú jelenségek ezek, amelyek csak 
arra alkalmasok, hogy zavarjuk egymás lelkét. Nagy 
kár, hogy ennek a megbolondult kornak fiai  kOzölt 
ritkán találtatik annyira emelkedett gondolkozású, aki 
erélyesen rendreutasítaná ai ilyan hatásköri túllépése-
ket mint a kibékülésnek ÓB egymásratalásának ve-
szedelmes megnyllatkoiásait. 

— Második siámu iskola késiül. HirBzerint 
a helybeli régi törvényszék épületében egy máBodik 
számú állami elemi Iskolát szerveinek. 

i í u a u M n i S l t a . 
Hiába hívnak fenn  a csúcsok, 
karám-zene, pásztor tülök. 
Búcsút mondok a havasoknak, 
Kedves bajtársak. Készülök I 

Nem nézek őzek kék Bzemébe, 
maradj nyugton, fényes  gyopár. 
S előtted, óa-uralkodó seo 
túcauzó ember szalutál. 

Megyek. Most vár reám a vároa, 
a hosszú vlllanyBor. Megyek. 
Bttnöa Bzlvttk hozzák, már hozzák 
B rakják elém az emberek. 

öreg bérház búj emeletjén, 
rideg, szúk szoba, — a tanyám... 
Mint kripta oly hideg, sötétes 
s én fekBzem  a ravatalán. 

Kall már a város. Bűnös legyek, 
csókban, örömben féktelen. 
Hogy, holnap — erdő — bűnbánattal 
hajtsam eléd fáradt  fejem. 

Holló  Érni. 
— Az adósságrendezéshez szükséges  Certifí 

oaé (Bizonyítvány),  melyet bélyegmentesen  lebet 
benyújtani ugy a bírósághoz,  mint az árvaazékhez, 
a Monitorul  Oücialban megjelent  előírás  szerint 
elkészültek  és a Vákár  üzletben beszerezhetők. 

— Felhívás a targu-mures—marosvásár-
helyi iparkamara kiállításán való ressvetelre. 
A marosvásárhelyi ipar- éa kereskedelmi kamara 1934 
évi december 2—9 ike közötti napokon a körzetebe 
tartozó vármegyék részvételével . K i á l l í t á s t és 
Vásárt" rendez. — A kiállítás ipiri, nepmíivészeti, 
háziipari jelleggel a legBzeleaebb retegekre támaszko-
dik ea a célja az, hogy az iparkamarahoz tartozó vár-
megyék életképességet minél impozánsabb módon be-
mutassa. A csíki részek kiállításának rendezését és a 
vásárba való belekapcsolását a Csíki Turista Csoport 
vállalta. A kiállítás iránt érdeklődők felvilágosításért 
forduljanak  Vámszer Géza főgimnáziumi  tanárhoz vagy 
lapunk szerkesztősegehez. 

— Törvényszéki hírek. A törvényszék Cor-
duban—Mibaileanu tanácsa október hó 22-i.n felmen-
tett egy egész aereg vidéki zenóBit és korcsmárost, 
akik a zeneszerzői dij nem fizetése  miatt állottak a 
törvényszék előtt. Az Ítélet hangoztatja, hogy ismeret-
len szerzők müveit és népdalokat muzsikáltak, amelyek 
nem esnek a szerzői jog védelme alá. 

— Csáki Ábrahám tomesti—szenttamási lakós, 
István nevü 12 eves fia,  ez év elejen, facsuszlatás 
közben halálos szerencsetlenséget szenvedett. Bóre Fe-
renc szenttamási gazdat vigyázatlanságból elkövetett 
emberölésért vonták felelőssegre.  Miután beigazolódott, 
hogy a szerencsétlenségért Bőrét felelősség  nem ter-
heli — felmentették. 

— Sírul Adolf  gheorgheni—gyergyószentmiklósl 
fakereskedőt,  mert a lefoglalt  fát  eladta — 3 hónapra 
Ítélték. 

— Kajtár Lukács 25 éveB danesti—csikdánfalvi 
legényt verekedőért 1 hónapi börtönre Ítéltek. 

Creciun Mihail és Bincilá Mire ja erdőinginereket 
Dumltriu Virgil erdőbrigader azzal jelentelte fel,  hogy 
fenti  urak magverték ót a hivatalukban. A vád nem 
Igazolódott. A törvényszék felmentő  ítéletet hoiott. 

— Tomozel Constantin tanitó ellen azért indult 
büntető eljárás, mirt a múltkori választáson ketszer 
szavazott, egyszer Somlyón és egyszer helyben. Az 
október 25 iki tárgyalábon vádlott nem jelent meg s 
a tárgyaláat december 13 ra elhalasztották. 

— Bancze Mihály Bií-Tusnad—tusnádfürdói  mun-
kást 100 lejig büntették, mert feleBégének  halálát CBak 
a temetea utan jelentette be. 

— A verekedesnek ismét áldozata van. 
Slmou József,  SzenteB Gsrgely, Szopos Djnes és Antal 
Árpád ineu—caikjenófalvi  legények, a falu  között ugy 
megverték Juhász Ddnes carta—karczfalvi  legényt, 
hogy aB élet-halál között fekszik.  Negy legény holira 
vart egyit. Nem tartozik a lovagias hajlamok közé. 
Bjszélt-e, prédikált-e, tanitotta-e ezeket a legényeket 
valaki arra, hogy amit tettek a legutolsó, a legocsmá-
nyabb emberi tulajdonság. Négynek agyonütni egy 
embert, még sem tartozik az erények közé. 

— Lopás. Horváth Máté madarasi lakásnak éjjel 
ellopták as istállójából két lovát és BzerBzámait. 

— Gyermek azerenoiétlenaégek. Vitos Ágos-
ton helybeli gazda Jikab nevü 4 éves fiacskája  egy 
vigyázatlan pillanatban a kályha tüzétől meggyúlt. 
Súlyos égési sebeibe a gyerek belehalt 

— Fiku Péter 2 éves gyermek, a Baraczkos-
patakba belefulladt 

— A falragasiverseny  eredménye sok értékei tehet-
séget juttatott dijakhoi. Tg.-Hareţ—Mgrosvásárliily októ-
ber 22. Révés* Ernő az osztálysorsjáték kerületi képviselője 
nagy á'dozattal és művészi óéiból fal-agaszpályázatok  hirdetett 
az osztályaorsjátékot népszerűsíti és sokszorosításra alkalmas 
müvéail falragaszokra.  A beérkezett müvek kSzfitt  nem egy 
olyan darab szerepel, amely országos viszonylatban ls érté-
ket jelent. A pályaművek fölött  vasárnap délelőtt 11 órakor 
döntött a helyi művésztanárokból álló bizottság. — Ebben 
résztvettek Gulyás Károly a kollégium, Marthy Pál a kath. 
fâgtmn.,  Clupe Anrel a városi festőiskola  lgazgatótanára, Hajós 
Károly iestőtinár, N»gy Dénes rajztanár ét a pályadíjat áldozó 
Révész Ernő. — A zsűrinek Dandea Emil dr. az Interimár 
ieje volt az elnOke. — A pályaműveket bírálók külön-külön 
Írásban szavaztak az átvett kartonlapokon, am«ly a titkossá-
got a legmessiebbmenileg megirtzte. — A kiállított 33 pálya-
ma kOidí ai elad dijat 3000 lejt üuhneldarek János nyerte. 
A második Clnpe Mária, harmadik Ady Ernő lett. 
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November 15 az uj sorsjáték első húzás napja. £ 
Olcsóbb sorsjegy árak, nagyobb nyerési esély! A 

70.000 sorsjegy, 56.000 nyeremény ] 
i I 
• • 

i Î Csiki intézőség: Lőrincz József,  Csíkszereda. £ 

Kérje az nj játéktervet és vásároljon azonnal egy nyerósorsjegyet! 
A vegyes sorsjátékban már egynegyed sors-
jegygyel is t e l j e s e g y mi l l i ó t nyerhe t ! 

— Tea est. Az G. K. E cükszéki osztálya, no-
vamber 3-áo, a csikBzsredai közbirtokosság szákházá-
ban tea-estet rendez. A tea-est tiszta jövedelmét a 
Sutában épülő melegedőház és si ugrósánc javára for-
dítják, amiért ls felhívjuk  városuok lakóinak minden 
rétegét, hogy ezúton is támogassa és tegye lehetővé 
e háznak befejezését,  bebútorozását, hogy Így kelle-
mes ottbont teremtsünk a folyton  Bzaporodó Bízóink 
részére télen, nyáron pedig a Sutább kiránduló váro:-i 
lakóaaágnak eső elleni menedékházat. 

— A Horro Castle luxu^őzöa tragédiájának 
lüktető szerelmi történettel átszőtt izgalmas regényét 
kezdi közölni a .Haladás" Irodalmi folyóirat  legújabb 
október 15 iki harmadik száma, Genio Vattoni (P<trir) 
tehetséges művészi tollából, dr. Timori Viktor (Páribj 
kitűnő fordításában.  Az újszerű irodalmi iap tartalmát 
ezenkívül Neubauer Pál, a „Prágai Magyar HirUp* 
főszerkesztő]érek  „Nagyjából" című novellája, H B a-
zian (Bucureşti) moszkvai cikke B nemzetközi szlnügyi 
kongresszusról, F. Faragó Juci (Satu Mare) Wcry story 
rovata: „Az amulett*, Shuk Lsjoa (NtwYork) „AZ 
amerikai milliomosok nyaralóhelyén" c. riportjának 
befejező  réaze, Roaen Alice (Arad), Victor Efiimiu 
(Bucureati), R-ff.y  htván (Timi=oara), Steiger Bila 
(Satumare) versel éa még aok cikk, apró rovat, kép 
tarkítja és teszi élvezetessé. Ara 12 Lei. SzjrkeBztó-
ség éa kiadóhivatala: Arad, Strada M. Ncoara No. 6 
Kérjen mutatványszámot 1 

— Adományok a sutái it ugrósáno éa melegedő ház 
javéra: Természetbeni adományok: Cslby Károly éa Sztankó 
Zoltán faragottfa  (600 lej értékben) Fenke Fe.eno 1 fali  óra. 
Berkeazy Árpád 1 bádoglemezt (1 mt) Drócsa Imre 1 átjelző 
tábla és egy oégtáb!a festése.  Tombola tárgyak: Lázá<- István 
és Császár Félix 1—1 pár st-deszka. Daola-étterem 1 llt bute-
li4s bor. Adler Irén 1 doboz M&yada. Kováos drogéiia 1 nagy 
doboz pnder. Pénzbeli gyűjtésünk eid;g 4630 lej. X. Y 403 
lej. Balogh Géza. Dr. Zakariás Jenő, Misa Testvérek it -T , 
Brassó 200—200 lej Pnrmann Dezsó, Román Romnlus Fisztor 
Sándor, M. Cr&olnn, C. Gheorghiu 100—100 Lei. E-nyel Árpad, 
Alex. Bajareanu, Id. Papp Károly 50 -50 lej. Dc. Kelemen 
Károly 40 lej. Booskor Bí'a, Engenla Lates, Ifj.  Mayer János, 
Bállat Magda, Dalea Margit, Gáapár Gábor, Dávid Gábor 20 20 
lej. Elekes Gy., Dr. Balogh Lajos, Kovács K vendéglős 10-10 
lej. £ddigl gyűjtés 6515 lej. 

A tg.-muresi, marosvásárhelyi keres-
kedelmi és iparkamara közleményei. 

Közöljük az érdekeltekkel, hogy a Bzeptember 
19-iki 216. sz. Monitorul Oficlalban  megjelent 2642. 
szamu miniszteri rendelettel ujabb 30 vámtétel (izappv 
nok, játékáruk, karácsonyfa  díszek, különböző kozme-
tikai cikkek, Btb ) van kontingentálva, máBrészt pedig 
egy a rendelethez csatolt névjegyzékben feltüntetett 
kontingentált áruk kontingentálási vámdija meg van 
növelve. Közelebbi felvilágosítások  kaphatók a Kamara 
titkárt hivatalában. 

— A vám-vezérigazgatóság folyó  évi október h>: 
8-án kelt 199598 számú körrendelete szerint a gyü-
mölcstermelők az érvényben levő Intézkedésekből elté-
rőleg, még abban az esetben is exportálhatnak gyü-
mölcsöt, ha a c^gttk ninc3 bejegyezve. 

— A vám-vezérigazgatóság 199697. Bzámu kör-
rendelete a gyapjufonalak  elvámolására vonatkozólag 
ad részletes utasítást. 

— Az érdekelt pénzintézetek tádomására hozzuk, 
hogy a banktörvény 61 B a végrehajtási utasítás 22. 
pontjaiban előirt bejegyzési határidő megboBazabbi'.ta 
tott folyó  év november 1 ig. 

— A Csehországba szántandó olvasztott díszül-
és libazsír vámtsx íja folyó  évi szeptember hó 10 tő 
kezdődőleg 300 Kc ról 200 Kc-ra szállltatott le 100 
kg-ként; a nem olvasztott zsir.-dék éa vaj taxija ma-
radt a régiben; 150 illetve 420 Kc 100 kg-ként; a 
roze Bupratf  xája 50 Kc-ról 44 Kc ra, a zab Bupra-
taxája pedig 34 Kc-ról 31 Kc-ra szállíttatott le 100 
kg-ként. 

— A bukares'i egyiptomi konzul közi', borv fo'yó 
év november 10-én Egyiptomban a Mabara El K°Mr 
zzövőiskola részére szükséges különféle  gépek és más 
tárgyak beszerzésére árlejtés tartatik; az erre vonat-
kozó feltételek  167, Illetve 126 lej beküldése ellené-
ben megkaphatók az Illető konzulátustól. 

T u r i s t a s á g . 
As E. K. E. oslkazékl Osztályának hlrel: Minden vasár-

nap a Sntában mnnkanap. Minden kedden fél  9-kor este a 
Dáciában összejövetel. 

Legelsörendü 16 öl fiatal,  száraz bükk-
tüxifa  eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

Megjelent az „Erdélyi Iskola" 
IL-ik évfolyamának  aieptember—októberi kettős száma 

Aa idei 4 füzetében  adni fogja  a teljes magyar 
Irodalomtörténetet. 

Az Erdélyi Iskolának, Dr. György Lajos és Várton Áron 
széles kőiben elterjedt katolikns nevelésügyi folyói  átírnak 
jelentőségéről a második évfolyam  elaó vaskos füzetének  meg-
jelenése és b' mutatása alkalmával n m szükséges külön beszél-
nünk. A nép érdekeit szolgálja mind nevelésügyi, mind nép-
nevelési o'kk^Wel és adatközlésével s ez a szolgála', flevo 
b'ztos tja jelentőségét. Annál ls Inkább, mort a folyóirat  ez-
rekre menő olvasótábora már az első szám megjelenésekor 
meggyőződött arról, hogy az Eraélyl Iskola a „népi" jelzőt 
nemcsak cégérül használja, de célnl is tekinti A második év-
folyam  első fUzetét  Is ez a céltudat és egységes „népi" beállí-
tottság jellemzi. Cikkel egyön'etüon a nép felemelését  és a 
népiskola Igaz célját szolgálják. Igy Má ton Áron bevezető 
oikke ntán dr. Gyö'gy L&ios: A ke-f  sxtény nevelés, Magyar 
Tamás : Értelmi nevelés a nép sk Iában. Ottlik György : Az 
értelemfejlesztés-e  a /ontosabb, vagy a jelleranev: lés P Büky 
Béla: Bábjáték az iskolánkivüli népi eveíés Bzolgálatátan cím-
mel értek'znek, dr. Bi?á*h Béla uj edatoka* közöl a m-t fran-
ola iskoláról, dr. Oro&z Pál pedig a falnszervezéi  kérdését 
fejti  kl. — Hogyan tanítsunk? olm a'att módszertani előadá-
sokat olvarnnk. D ózdy Gya'a : Anyám tyúkja, Költemény-
tárgyalás a II. osztály t an. Qalnt József:  Halottik Dapja Be-
széd- és éitelr-mgyakorlat. Szü'flk  Iskolája oimmel nj rovat 
indult azzal a eélial, hogy a szülők nevelését sürgesse. E oél-
lal Dr. Vásárhelyi Lajos ir tanulmányt. A család és nevelés 
kérdéséről. A nyelvünk és knltaiánk o rovat anyaga viszont 
roppant szükséget igyekszik kielégíteni izáltal hogy egyivnyt 
terjedelemben összifogla'ás&t  adja irodalomtörténetünk első 
félezredének.  A cél az, bogy a folyó  évfolyam  négy füz*.  tében 
közreadassék a magyar irodalomtörténet tankö.-:yvszarU fel-
dolgozása. Az irodalomtörténet t-zövego dr György Laios f-  i-
dolgozás*-, A nevelésügyi részt gazdag a latgyüjt^mény köt.yv-
és folyótratszeinie  egAszitl ki. A könyvszemlében találjak 
Exner dr. — Albert V. „Férfias  Elet" o., könyvnyomdánkban 
magjelent, kiváló nemzi-taovelő müvének az ismertetését is. 
A népaevolésl enyg hat teljes előadás aDyagát adja : I az 
elektromrsságról, II. a tatárjárásról, Ifi.  a gvümö'cs'ák gon-
dozásától, IV Arpádházl Bol-tog Margitról és SzQLt Erzsébet-
ről, V Hogyan neveljük gyermekeinket? kérdésről, VI. Pasteur 
felfedezéseiről.  Az Ünnep-'apok rész Krlszic.» kirá'y ünnepére 
és Halottak n-pjára ad előadás'nyegot. Az Erdélyt Iskolám» 
kétségtelenül a legjobban szerkesztett in-gyar ntvslésügyi 
folyóirat  s a legolcsóbb ls, h'szen előSz tési dija mindössze 
150 l'j. Megrendelhető a kiadóhivatal óimén: Cluj, Strada 
Kogâlnioeanu 7. 
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Vidéki és városi közönséghez! 
Szenzációs uj találmányú 

P E T R O L E U M GÁZ 
áruk érkeztek raktárra, eladásra: 

ABztali és függő  világítási lámpák. 
Meleget szolgáló kályhák. 
C rí m n • mindennemű sütésre és 
r U L. U R . főzésre  rlkalmaahatóak. 

A legegysaerübb keaeléa, aaj, füst,  szag és rob-
banás mentesek, minimális fogyasatás. 
i C Feltűnően olosó árak. 

FISCHKR SÁNDOR rádió-úzlet 
Herourea-Ciuo — Csíkszereda. 3 — 
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Plflíinlí'  ^ P ü ' e - P 9 be'sö.iégek, ezón'ók és 
LldUUIVi kuszVók valamint üres bdte lkek . 

Cim: Sprencz Hugó, Mercurea Ciuc. 
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A m t. közösség ezivea tudomására 
hozom, bogy Cúkszeredtbar, a Strada 
I. Q. DUJI (Q;mn.-ucca) 79. az'sm aiat*. 

NŐI és FÉRFI DIVATSZALONT 
nyitottam, hol mindín e szalmába 
vágó munkák végiésót szolid árak mel-
lett vállalom. — A nagyérdemű kö-
zönség szíves pártfogását  kéri: 1—3 

S é d ® S é l a » nöi- és férfi  divatszabó. 
ÜtW W W W W W W W | e | ^ w w w w ^ w w 

X 
M 
V * 

Elsőrendű piros-tarka fejőstehén eladó 
Kedves L jósnál, Zsogöd, Ca'kmegye. 

t i Vir i i* napi árban, korlátlan mennyiségben 
t i kéazpéniben f i i e t e m ,  kukorfoával, 

bánáti lisztté', rozazsal becserélem 
I férd  Zlnger varrógép szabó felszereléssel  eladó. 

Korody József, 1—s 
termény-fialet,  Merourea Cluo — Cslkssereda. 
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ÉRTESÍTÉS. Tisztelettel értesl em Csíksze-
reda és vidéke közönségét, hogy 

gépü/letemet kibővitottem 
kalap és kézimunkával. 

Rtktáron tai tok : Mindenféle  gyapja él selyem 
I r é z l n a u r L l E a a n y a g o t . 

Szíves pártfogás  kér: G Á B O R Á R O N N É 
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F i g y e l e m I 
H P Hi olcsón, szépet és tartósat aker "SS 

keresse fel  a 

„MORICZMéle 
kötöttáru üzletet, 

8hová megérkeztek az összes ő:;zi éB téli n ő i , 
fé r f i  és g y e r m e k gyapjú ezvntterek, pul'o-
verak, divaibluzok, trikó ingek és t-.leónadr>gok. 
féifi  divat poupün ing->k és bisó nadrágok, feez-
tyttk, div»tja'a'f,  si-ruhá!-, i>portbar<snyák, gy r 
m^k stuczi.ik és bokavédők, férfi  bokavrdók, 
gyip.'u Ciiar eston Bapkók éa divatos nyakkendők. 

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

„MÓRICZ" 
S:emben a Divid szft'lodával,  az udvarban. 

Egy jókarban levő kocsiszánt és egy 
fel  f ede lű  k o c s i t keresek meg-
vételre. Cim a kiadóhivatalban. 2—3 
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Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

4 »©iy®a lttaaáilit«tt árakkal 
b e s s e r e a h e t ö k : 

Nagy G. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
i Megfelelő  biztosíték mellett réazletflze  lésre is. 

W  06-
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Egy ügyes fiu  pikkolónak 

felvétetik  a csíkszeredai ipartestü-
leti vendéglőben. e-

g MODELL KALAPOK 
ţ ţ Uz sáponként uj formák  olozó 
^ árban, l a e g t e k t n t t i <»ttílc 

K VKNCZKL TANÁfiNÉNÁL 
Ugyanott készülnek ni>Lnd*>-

^ a u n i női kalapok eia4r6naâ 
anyag hoaaaadáaával. Kalapak 

ö italakltáia a legrüviűefcb  idő alatt, 
w Caikaiereda, I. C. Bratianu (Qlmná-

zinra)-nooa U> sí., a Bórhái kóaelében. 
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Egy jókarban levő zongora olcsón eladó 

Crna kiadóhivatalban. 8 - 3 

Adóbónok, Agrár kisajátítási kötvények 
bármilyen mcnayiségbin kaphatók. 
Cim a Vakár könyvkercBkedéaben. 

HEGEDUORAKAT 
oonaervatoriumi módszer 
szerint, jntanyoaan ad: 

S P R E N C Z GIZI , Osikszereda 
Str. Cap. VulOTiol (HargiU-uooa) ae. 




