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l* P0LITIÎ4I. KÖZGAZD4SAGI ÍS TARSADALMI HETILAP, — 
A cetatoia-csikcsatószeii kathidiku iskola bezárása. 

A Csikmegyében a tanév elején megsokasodott 
iakolai panaszok egytk legfajdaímasabbika  volt aa. hogy 
a csikmegyei revizor minden előzetes értesltCB nélkül 
B a magánoktatási törvény 83—86. §-alDak megsérta-
sével rövid uton bazártt, a félszazadnál  hosszabb 
múltra visszatekinti CB a tószegi katholikus Iskolát, azzal 
az Ürüggyel, hogy az Iskola Igaigató-tanitója Borbáth 
István, a tanu'óknak veréBsel való fenyegetés  mellett 
megtiltotta volna, hogy románul tanuljanak és e mel-
lett május havában egy iskolai kirándulás alkalmával 
a tanulókkal zöld agakra piros éB fehtr  szalagokat 
kötöztetett volna, hogy e magyar nemzeti színekkel is 
tüntessen a román állam ellen 

A püspöki főhatóság,  mihelyt a vádról érteBÜlt, 
felfüggesztette  Borbáth litván Igazgató tanitót s elren-
delte ellene a legszigorúbb fegyelmi  vizsgála'OS. 

A fegyelmi  vizsgálat során elsősorban kidarüt 
az, bogy a május haviban rendezett ifjúsági  kirándu-
lás alkalmáva' az igazgató nem ls vo't együtt a gyer-
mekekkel, akik gyalog mentek az erdőbe es ugyanígy 
tértek onnan viaszt, mig az igazgató maa uton, BZÖ 
kárén azállitotta nz élelmiszereket s igv nem is adha-
tott uta-itást a zö dágak díszítésére. Ez utóbbiakról 
P'd:g az ÖSSZAB tanuk, köztük a cendórórmster is 
egybehangzó a vallották, hogy nem píros és fehér, 
hanem P' joklvül még Barga éB kék sza agok is voltak 
rajtu1 é egyáltalában nem tették azt a beryjuiást, 
hr^y magyar nemzeti szineket tüntetnének fel. 

Míg alapta'anahbnak bizonyult az a másik Vad, 
hogy "Z igazgató veréssel f-nyegette  vo na a tanulókat, 
ha romá"ul tanu'nsk, Bőt beigHzo ást nyert, hogy az 
igazgató saját szorgalmából a regi királyságban jói 
megtanulta a román nyelvet B annak tanltásaban min 
dig szép eredményt tudott felmutatni. 

A fentlek  alapjin a fegyelmi  hatóaág B >rbáth 
István tanitót az ellene emelt vád alól felmentelte. 

Ao igy nyilvánvalóan alaptalanul búzáit Iskola 
ujabb megnyitásának kérdése zovember 16 án került 
tárgyalásra a közoktatási minisztérium állandó t«nac-<a 
előtt hol az iakola fenntartó  főhatóság  nevében Qyarfaa 
Elemér szenátor jelent meg s beterjesztette a lefoly-
tatott fegyelmi  vizsgálat Iratait, melyek alapján az 
állandó tanács f.z  iskola azonnali megnyitána mellen 
döntött s igy remélhető, hogy pár napon beiül a caik-
csatÓRiegi katholílus iskola ismét megkezdheti áldásos 
müködéaét. 

Egyről-másról. 
Hendereon  elnöklete alatt, Genfben  újból ösBze-

ttlt a leszerelési konfer?rcla.  Ugy hírlik, hogy ezúttal 
valami eredményre is van kilátás. TudvalevÓ ugyanis, 
hoţy a konferencia  már töhbBzör összeült, de mindig 
eredménytelenül oszlott szét. Állítólag a helyzet mar 
annyira kijegaces»dMt, hogv egv ném '̂y tekintetben 
egyöntetű magállapodásokra lehetne jutni. Igy a iiadi-
anyaggyártás  és badianyagkereskedelem  megrend-
szabályozna a. a badikőltségvetétek  nyilvánossága 
és az állandó  ellenőrző  bizottságok  felállítása  nem 
találkoznék mar akkora ellenkezesei, mint az eiőző 
konferenciákon.  H > ezekben B fontos  dolgokban meg-
egyezés jöhatne létre, a hátorus ve'zely eshetőségei 
legalább ÍB 80 százalékban cökkenn'nek. Abadianyag 
gy ártás én h "dián távkereskedelem meercnd-za-aly oz VB, 
etyuttal angrendszahályozását jelentene annak » vi ag-
Bzerte dohoió aknamunkának, malyet a had anyag 
gyárak és érdekeltségeik a világ békéjének feiboritáaa 
céljából, durva kalmár érdekeik önző kielégítése végett 
kifejtenek. 

Ezek a zavarosban halászni aksró nagytőkések 
teriesztik azokat a rémhíreket, amelyekkel az egyes 
országok diplomáciájában izgalmat keltenek, am *ly 
izgalom a legtöbbször ovatosnágl Intézkedésekig, hőt 
sokszor félelem  diktálta fegyverkezésekig  fokozódik. 
Tudott dolog pé'd*u', hogy 1932 bon az pg4aa világot 
telekürtölték uz oroaz h dseng rMtten̂ teB Wkeszü t-
ségévnl Létszáméról ko'oszálís hírek j»l»ntek meg a 
állandóim a román határon tett hadikénzülőd^sek hírei-
vel töltötték meg a levegőt. Az er dménv nem marad' 
el Romáüla megkötötte a Skoda  szerződést, amelybő 
gyönyörűen kivirágzott a román politikai élet ma ÍH 
uraló Skoda-bo'rtiv. Zeletzki,  a c eh S'-oda ágyú-és 
lőszermivnk hukur«sti ügynöke C'niku-on Ismerte be. 
hogv nrnd»Z"k«t a rémhíreket Skodiék gyártották ÓH 
helynztók nl az uj*ágolben, mer; f-ryegető  háborúi 
hirek  nélkül  nem lehetett  volna kicsikarni  a milli-
árdos  hadianyag  megrendelést. 

Az IB beblzotyoandott, hogy a pírini .Echo de 
Paria• citnü lapot, 1931 ben a Schneider  Creasot 
hadfelszerelési  vállalat egyik mpllékvállulata azzal a 
c4'z ittál vásárolta m«g, bogy a leszerelési  konferen-
cia meghiúsításán  dolgozzák.  A lap propaganda ro-
vatát Kerillis,  a lap politikai rovatvezetőd (rányitotta 

a nyiltan Irta cikksorozata elé: .Harc  a leszerelés 
ellen.'  AB eredmények igazolták, hogy a leptri fizetett 
vetelár vem volt  hiábavaló. 

Ilyen es hasonló oltok miatt nem nagyon merünk 
biznl a jelenlegi lesaerelesl konferencia  sikereiben Bem, • 

• * 
A pártsi és londoni  sajtó után, most Titulescu 

és Benes is mersekietre intiz Jugoszláviát.  Jeftica 
külügyminiszter ugyanis tovább troiteti a Nopszuvetaeg 
beavatkozását a marseillel merenyiet feleiösaegenek 
Ügyeben s annyira ment, hogy áimoiag a Nrpazovet-
segből való kilepéssel IB fenyegetőzik,  na áliaeponijat 
nem honorálják... Kar volna ennek a nagy port leiveri 
dolognak tiBztazasat elhalasztani, vagy éppen kivonni 
a Nepszövetseg hatásköréből, mert örokoa meregfoga 
lenne az egész európai politikának. Engedni kell tehát 
a kérdést a maga utján tovább, hadd laatuit mu huz 
a jövő M .gy«rjrszágra és mit Jugosziaviara.... Annyi 
bizonyos, bogy ha kiderül M >gy aruruzag tendetic.ozua 
megragaimazBBa, ez Migyurorczag ügyei haialmaB len-
dülettel viszi előre B ugyanakkor Jugoszlávia  sulyoeun 
megterheli azon merényletek szarnia jut, amely bt az 
u óbbi évtizedek po itikaja úgyis tppen eiegge inegter-
neit. Ha Jugoszlávia a jovöosn olyan poaiuai foiytut, 
hogy a jur,osz:av emigransoí nem fogjak  többe e.özön-
leni Europa nigyvarosait, — nagyban hozza log jaruim 
a terrurazervezetek megsziínesehez ea a neiuzeikozi 
biztonság egészseges kialakuiaabhoz. 

* 
» • 

Kizéletünknek egyik legnagyobb betegsége a 
d̂ nuncialaaOK (arulkodanot) reLdozore. Ez akkora fe-
keiy a migyaruag testen, hogy biia\Oiiiaeaeri nem kar 
semmi faradsag  es a.duzat. Kddig a tieíoketileoek jou 
bara személyeskedésekből  cz^rmaatak, de ujabuon 
mind gyakraoban lordu nak eló személyea eiönyok 
azerzéae céljából le. Soi mduuk esuteket, muur a 
inagytTiagnak élő  szervezeteit  la egyesek ntm atal-
jak kikezdeni csak azért, nô y durva baszunleaeeUanck 
Dügyobo teret blztoalisenek - P- d JUI • mindeonupl UNBI 
JZ, ho^y fajtestvereinket  u^y ŝ bajoB doigaikkai igye-
keznek bitereim a magyal p tri jogvudo irodájának 
igenybuveteieiói, meri az — mueüt mondjak — aa 
uoda .ugy sem tud  semmi eredmenyt  elemi".  Má-
soltát egyeauatn terrorizálnak atzai, nogy ub meajeuek 
a magyaip n utján, ebben, vagy aubau az ügyben lé-
peseket b íjai, mert azzal mroutjak a dolgukat.. Ea 
ezt teszik  még magyar*emberek  is. 

Az erkoxaok eiuurvuiasanak tzórnyü jelei ezek, 
mert az illetők nagyon jói tudjak, hopy a magyaipari 
mekkora lelkiismeretességgel  és ömetlenseggel  jar 
el a hozzbforűutok  ügyeiben B azt ia tudjak, hogy Be 
szere se Bzama azon eseteknek, amelyek kedtezo el-
intézésüket a magyar képviselőknek köszönhetik. Persze 
a konjukturaharagok Cotk ou jelentkezntk, thoi zeiros 
falatokra  van kiiatás, de mihbiyl nem tömhetik meg 
zsebeiket, mindjárt megBzünnek „iedvezó" ai&nlatu-
kat raoktrualol az illetőkre, tót .nagyszerű"  össze-
kötteieHeizrói ÍB megszűnnek szcp meséket zengedezni. 
Ott pedig, ahol a hatu.at kel,éne urtaniok paidaul 
bantaimuzott fajtestvere  kért, amiért bizony nem jár-
nák ki a zsíros  falatok,  ott a kijáró  és közvetítő 
urak sohasem jelentkeznek. 

A magyarpért  jogvédő  és tanácsadó  irodája 
nem akarja  monopolizálni  a választópolgárok  ügyes-
bajos dolgainak  képviseletét,  hiszen ez o»ak mun-
kát,  terhet  és igen sokszor  soha meg sem terülő 
költségeket  okoz számára, de  elvarja mindenkitől, 
hogy rosszindulatú  beállításokkal  ne igyekezzék 
senki kisebbítem  a part tekintelyét,  osak azért, 
bogy saját önös érdekeinek  szolgalataba  hajtsa 
megszorult  fajtestvéreinket. 

* 
* • 

Nemrégen Hodisa  cseh miniszter látogatásokat 
tett a léth-foidon  s azt az erd-kes kijelenteni kockáz-
tatta meg, hogy BzloveoBzkó, Kasaa kozponttai teljeB 
BU'onomiát fog  ktipol. Hasonló autonomia! adnanak 
Ruszinuzkónak  ÍH. U ŷ tud,ul, hogy a bekeszerzóde-
eea Ruszinszkónak  biztoeaoitan azt a jogot, hogy a 
belszerződesek megkötése u.an 16 evvei nepszavaitáb-
Bai dönthet  bovatartozasának ügy eben. Vaiószmli, hogy 
rzt a n-p^zavaíó jogot akarja befoiyasolnl  a Hodzsa 
álttl b-ígért autonomia, amely egyúttal kertaziezne a 
Földközi  és Keleti-tenger  közöui nagy atló kiépítésé-
nek goodo ai&t is. Roma, Bécs, Budapest  és Varsó 
ugyanis csak uţy atrüihetnenek közvetlen  osnBbkoi-
t itésbe, ba Ruszinszkó  probiemaja, vagy L <ngyeior-
Bzág — vagv Magyaromzaghoz való csht a. ozaeaui meg-
oldódnék. Tekiutettel pedig arra, hogy Ruszinszkó  a 
r -RÍ M ityarorczágnak eppen eleg gondot adón, lévén 
nagyon szerény vidék,  — csak oiyan nagy po.liikai 
gondolat m>-gvaióHltasB hdoa jmenióseget tnnek a terű 
letnnk, mint a Földközi-  és jfe/eti-tengeri  közvetlen 
kapcsolat. Máskép nem lelkenedik érte, sem Lmgye:-
sem Magyarország. Hogy aztao a tótb-fold  auionomiaja 
megleez-e, az Igazán a kérd ;sek kerdeBe 

A megbuktatott tanitók névjegyzéke. 
A nyar folyamán,  amint emlékezetes a magyar 

tanítókat vizsgára rendelték. Csikvármegyéből is vizs-
gára kényszerültek az összes magyar nemzetiségű állami 
es felekezeti  tanítók. 

A vizsgák után nem közöltek eredményt. Mai 
napig bizonytalanságban éa rettegésben tartották a 
taniiókat. Most hozzak nyilvánosságra a lesújtó ered-
ményeket, amelyet az alábbiakban közlünk. 

A megyei állami iskoláktól  vizsgára rendeltek 
100 mzgyar tanítót. Ebből annak idejen engedtek a 
vizsgát 23-nak; nyugdíj iránti kérését elfogadták  15-nek, 
vizsgára nem jelentkezett 13, a vizsgán átment 38, 
megLuitattak 11-et névszerint a következőket: Tóth 
Ruzalia Remete, Dc-mény Lina Bancu, Ferencz Lajos 
Jenófalva,  Ferezcz Margit Szentmihaiy, Hegedűs Lajos 
Itnper, Jeneiné Bartha Piroska Csíkszereda, Kanya 
Árpad Mindszent, Nagy Emma GyltneB, Szása Lina 
A falu,  Tamás Imre Csomafalva,  Ambrus Ida Tekerő-
patak 

A felekezeti  tanitók  közül  vizsgára rendeltek 
125-öt, nem jeleukezett vizsgara 27, sikerült a vizsgája 
32 nek, megbu itattak 66 tanitót nevszemt: Ambrus 
Bianka, Ambrus Marton, András Gyula, Borbáth István, 
Balázs Sándor, Baiint Árpád, Biró JózBef,  B^cze Sán-
dor, B iiázs íren, Bartos I ona, CNurdi Anna, Csutak 
A<nee, Domokos József,  Duca J nos, Ferencz Sándor, 
F r- nci Mtrla, Ferencz Marton, Finta Árpád, G>i I ona, 
G,örffi  Margit, G örgy Albert, György Aodras, Gergely 
József  Jakabos Zjitan, J izsa Sándor, Inre Anna, Ke-
iemen Bela, K resztely Iuuanna, Kószeghi Djmokos, 
Kristo András, László Lajos, Lasziö Sándor, Lázár 
Fertnc, M .lós G:rgely, M aaly István, Marton Iuiia, 
Mauy» GjU -i, Marion Enilia, Nagy Piroszn, O.ah Al-
öeri, Petur Arpsd, Puska* Agonon, Pdierffi  Lijos, Pé-
ier litván, Pai Viktor, Petres I<nác, Paiovits József, 
Rjtb M-iriOD, Szsász J izsef,  Szebeni Rozalia Szekely 
A'bcrt, Sándor Gyu a, Sz-peei Erzsebet, SzopOB László, 
S ff  Fer-r.c; S ffM;rgii,  Szapos Ktroly, S íop^s László, 
Szopós Jolán, So yom T^mas, Sárossy Aloert, Szántó 
Adim, Tompos Sándor, Vigonczky Jjzsef  Müiier Bianka, 
Buzas Imre. 

Az elt u itatott tanitók ügyében a tanfelügyelőség 
közli, hogy november bó 24 en ideérkeznek Pscaia és 
Stan nevü közoktatásügyi felügyelők.  Felülvizsgálják 
az összes megbu<bot tanítókat és határoznak ismétel-
ten a nyelvtudásuk felett.  Akikről ugy itéiik, hogy tud-
nak románul azoknak ujabb nyelvvizsgát engedelyez-
nek, akiket ugy birálnak PI, bogy ujabb vizsgára nem 
bocsáthatók azokat amennyiben állami tanitók azonnal 
ucuara teszik, ba felekezeti  tanitók, akkor azonnal meg-
vonják a működési engedélyüket. 

Gyönyörű kilátások. Kérnünk kell a kétségbeesett 
tanitók nevében mindazokat, akiknek most emberek 
aorsa van a kezükben, hogy bánjanak megértéasel éB 
jó indulattal a hatalmukkal. Utóvégre a .nyelvtudás* 
kívánalma olyan tág fogalom,  hogy „komolyan" véve 
az ügyet akármelyik inspektor urat ls ellehet vágni a 
nyelvvizsgán. 

Meghalt Szabó Jenő. 
Folyó év november 18-án Kézdivásárhelyen meghalt 

G8 éves korában a székelytoldi reformátusok  kiváló költö-
papja Szabó Jenő, a nagynevű Szabó Dezső testvérbátyja. 

A sok megpróbáltatáson keresztül ment költfipap  por-
hüvelyét a kálvinista templomban ravatalozták lel s részt-
vett a temetésen a vidéki papság, valamint a más feleke-
zetek vezetői is. A zimankós, esős időben zugó harangok 
egy szomorú költősors végállomását hirdették s a hosszú 
gyászmenet könnyezve adózott a távozó emlékének, aki 
42 éves lelkipásztorságának közel harminc esztendejét a kis 
székely városban töltötte. 

Szabó Jenő már két esztendeje súlyos gyomorfekély-
ben szenvedett és ez végzett a költővel, üalálát már előre 
érezte és hónapokkal ezelőtt megírva hattyúdalát, azt meg-
zenésítette, meghagyva, hogy azt énekeljék a sirja lelett. 

A lélekbe markoló sírfeliratnak  szánt költemény igy 
hangzik : 

Dajkám te voltál, bölcsőm ringatád, 
Most tát az erdőd koporsómnak ád, 
Hü voltam én is hozzád, oh hiszen 
Síromba is szent gyászodat viszem ; 
S a mig a kürtszó ébredésre költ: 
Ringass el engem, szent erdélyi töld. 

A temetést Volloncs Miklós maksai esperes végezte, 
a sírnál pedig Paál Lajos kézdivásárhelyi lelkész mondott 
megható búcsúztatót. 

RlüHÁIf*  é P u l e t e a belsAnégek, szántók és 
i i i a U U & i kaszilóli valamint üres beltelkelc. 

Cim: Sprenoi Hugó, Merourea-Cino. 



-lk o la l . C S I K I L A P O K 4 áa, 

A megyei tanács üléséből. 
Csikvármegye tanácsa folyó  évi november 19-én 

tartotta őszi rendes közgyűlését Dr. LÍBSIÓ Dezső 
elnöklete mellett. A közgyIllést elnök, Dr. Oţetea Valér 
prefektus  jelenlétében, a tagok rendkívül nagy érdek-
lődése mellett megnyitja. 

Napirend előtt Dr. Kahan Jsnő sândominic— 
calksaentdomokoBi orvos tanácatag bejelenti, bogy 
belügyminiszteri engedéllyel a nevét Poenaru-ra vál-
toalatta. 

A tárgysorozat nyitó poatja a gyűlés legfojtosabb 
részét kepjzt. Aa állandó választmany a rendelkezésre 
álló összegek felosztására  költségvetés módosítást 
javasol. Esek azerint javaBOlja hogy 260 eaer lejt a 
vármegye beruházási államkölcsönbe jegyezzen; a tör-
vény szez éputeieaek javítására 10 ezer lej; a megyei 
csendőrség bakancs aliomanyának a feljavítására  16 
eaer lej; as államépiiészeti gépkocsi fenntartására 
30 eaer lejt fordítsanak. 

Volt 120 ezer lej, amelyet aa állandó választ-
mány kulturális célokra javasol felosztani  éa pedig a 
következő indítvány szerint: 60 ezer lej a helybeli 
róm. kath. egyházközBegnek; 15 ezer lej a helybeli 
református  egyháznak; 15 eaer lej a helybeli gör. kath. 
egyháznak; 15 ezer lej a helybeli zeidó hitközségnek; 
26 ezer lej aa ojtozl gör. kel. egyházközség caiki 
területeken fekvő  reszeinek aegélyezéBére. Mindezek a 
segelyek kiteszik a felosztásra  szánt 120 ezer lejt. 

A felosztási  javaslathoz elaőuek Sasa Antal plé-
bános szól bozzá. A jövőre vonatkozólag mondja, hogy 
hasonló alkalmakkor a megye felekezeti  oktatásának 
segeiyezéaére ia gondoljanak. Mint elaőrendtt kultur-
muakat említi a delnei műsrtékü templom karban-
tartasához való hozzajáruiaat, és kiemeli a gyimesi 
templom épitéaéaének támogatását, mely évek óta az 
alapépítménynél nem juthat előbbre az egyházközség 
Bzegenyaége miatt. 

Dr. Pitner Árpad felazólaláaában  kifejti,  bogy a 
120 ezer lejnek fentiekben  előterjesztett felosztási 
javaslata után még három kérvény érkezett be. Mind-
annyi komoly célok szolgálatában igényel segélyt. Az 
egyik a csíki turista csoport neveoen kéri, hogy a 
Butában építendő turlatahaz és al-ugrósánc már oiyan 
szépen beindított munkálatainak befejezését  tamogasBa 
a megye; a másik a káazoni róm. kath. templomnak 
és a csikezeniiéleki villámsujtott templomnak javítá-
sára kér segélyt. — Dr. Pitner indítványozza, bogy a 
120 eaer lej erodeti felosztásának  minden tetelet redu-
kálják 20°/o-al s aat ugy oaszak fel,  hogy a turista-
egylet 12 ezer lejt, a ket templomjaviiáa 6 6 ezer lejt 
kapjon. 

Faroga Viktor polgármester rámutat a csiki turis-
táknak az idegenforgalom  terén elért ertdmenyes mun-
kajara és kén, bogy reszttkre a fenti  12 ezer lejt ok 
vetlen megazavazzak. 

Dr. Nagy Janő ugyancaak a kulturális célkitűzé-
seket mügerió ertekes felszólalásban  támogatja a tu-
rista csoport kérését és a képzett műértő gondossá-
gával ajanlja figyelmébe  a megyei tanácsnak a delnei 
templom miiériekeinek megmonteaél. 

Felszólal Dr. Poenatu (Kahan). Egyetért az ide-
genforgalom  fokozásáért  elmondott beszédekkel. Abban 
latja a cal szolgálatát, ba az egész 120 ezer lejt 
Csikmegye legszebb részének, a balánbanyai begyek 
közé vezető útnak a javítására fordítják. 

Dr. Tetű Aurel v. prefektus  kihangsúlyozza, hogy 
az egyház és templom minden támogatáat megérdemel. 
Da olyan kevéa a felosztás  tárgyát képező 120 ezer 

Vidéki Rádié-vevök figyelmébe! 
Megérkeztek a legújabb tipusu egybeépített 
batériás kéaiOlekek, a legmodernebb azlazte-
méju takarékcsövekkel, minimális fogyaaztás 

STANDARD és PHILIPS 
villanyba kapcsolható rádiók Osszea típusai 
állandóan raktáron. 

VÉTELEK készpénz éa részlett) tetéare, vétel-
kényszer nélkül bármelyik tipuat bemutatom 

Bármilyen gyártmánya RÁDIÓT megrendelésre 
legolosobban ••allitok, paaata érdeklődéssel 
bárki megpyöiódhet. 

Naponta friss  SZÁBáZ ELEK érkezik raktárra. 

PHILIPS és STANDARD RÁDIÓK 
Csikmegyei egyed&rusitás. 

P E T R O L E U M GÁZ 
lámpák, ffizSk  és kályhák nagy válasz-
tékban raktáron. 

FISOHER SÁNDOR 
i á . d . 1 0 s z a k ü z l e t 

1— M e i c u i e a - C i u c . 

Ipj. bogy azzal szétaprózva senkin nim lehel segíteni. 
Ezért indítványozza, hogy egy summában fordítsák  » 
120 ezrr lejt a békási útnak a javítására. Az elnöklő 
LáBzló D <zső megjegyzi, bogy az állam ezen útra most 
adott 360 ezer lejt. 

Délután 1 óráig tartott, amig mindenki elmondta 
véleményét a 120 ezer lej feloaztásáról.  V gül ia elnök 
szavazásra bocsájtja a kérdést. A többség az állandó 
választmánynak javaslatát fog:  dja el. kiegészítve azok 
kai a módosításokkal, füHyeket  dr. Pitner Árpád ter-
jesztett elő a 120 ezer lej felosztásához. 

A nemzeti párti tanácsosok o»m fogadják  el az 
indítványt. Ntm-mel szavaznak. Erre C-rtu tanácstag 
szemrehányást tesz, bogy a nemzeti pártiak a kölcsön 
ellen mertek Bzavazni Altalános kavarodás között uta-
HÍtják vissza ezen vádat, kimagyarázva, hogy ók a 
javasatok első felét  a kö'csönről elfog»dják,  Crupán 
a 120 ezer lej feloBztáaa  ellen szavaztak .oen^-mel. 

Uj névszerinti Bzavazáat követelnek. Az általát os 
lárma közben Bokán elhagyják a termet. Akik ottmv 
radnak, azok IB tanácstalanul állanak, végre amikor 
elnök iamet elrendeli B azavarást lrih»tetlenül az d> rül 
ki, hogy a második szavazásnál a 120 ezer lej felosz 
tását a dr. Pitner-fele  módosítások nélkül Bzavazták 
meg s igv a Turista Egyesület 12 ezer leje éa a teirp o 
mok 6-6 ezer leje a zűrzavarban kútba esett. 

A megyei egészH^gligvl tanácsba Antal Áron ; » 
megyei iskolaszékbe Dr. Abnbám József;  a sorozó 
hizottaátba Vlsd Iz'dor éa Adorján Imre tanácatagokat 
delegálták. * 

Az icditváayok során dr. Poenaiu több egészség-, 
ut éa sportügyi javaslatát terjnBzti be. — Dr. N-gy 
Jenő az alcsikl postfjárat  körüli óriási késedelmeket 
teBzl szóvá, kérve Prşfektu't,  hrgv azok orvoBiáaa 
iránt, a posta vezérigazgatóságnál lépéseket tegyen. 
— S-ÍSB Antal az iskola sérelmeket panaszolja, majd 
a 14°/,-os iskolai segély felosztása  körüli méltányta-

lanságokat említi. Caak ez állami isko'ák kapnak se-
gé'yt B a felekesetiokét  törli az iskolaszék. 

Dr. Otetea Valér prefektus  részletesen foglalko-
zik aa indítványokkal ÓB igyekezik megnyugtató vála-
szokat adol. A 14°/o os lakola segély ügvérek tisztá-
zását pedig Dr Ábrahám József  fo'szó'a'á'a  után az 
állandó választmány elé utalják. 

A vármegye őszi közgyü'ése najy programot 
Jlelt fel.  Végtelenül sajnálatos, hogy annyi jóicdulatu 
támogatás éa Id-genforga'monk  fokozásáért  elmondott 
aok beszéd után. a helyi turistákat olyan meglepetés 
érhette. R-méljük csak tévedéB történt, emelyet korri-
gálni lehet. 

A megye 16 egér lejt szavarott meg a csendőrség 
bakancsaira. Kérjük, hozv ezzel a pénzzel a helyi 
lábbeli készítő Ipirt támogassák. 

A megye hónapok óta a legszörnyűbb caendőr-
brutalitások Idejét szenvedi. A megyei közgyűlés az a 
hely, ahol ennek a panasznak el kellett volna hang-
zani. Kár, hozv ez a muUsztáa megtörténhetett és 
senki nem akadt, aki a felháborodásnak  hangot mert 
volna adni. 

A jó gazda télen. 
A jó gazda télen ia talál munkát eleget. A fa  és 

takarmányozási munkákon kivül jó, ba az Írásbeli 
wunkák után is tüzetesen u'ára céz. Bok fölre  egea 
futkosáanak,  költségnek veszi elejét, ba mm vár min-
denben f->lszólitáat.  hanem amiről biztosan tudja, hogy 
nlébh utóhb elintézért kell nyerjen, elintézi békésen, 
nyugodtan akkor, amikor erre legtöbb ideje van. 

Egésa birtokának kataszteri, telekkönyvi, adózási 
adatait raWatban beszerzi a Bzükaég esetén csak 
asztala fiókjába  nyul s készen talál mindent. 

Igyekezik terményének minőségéről 1B pontos 
tájékozódást szerezni. Qabonanemülnek hektoliterje 
hány kilogrsmot n\ om. Az a pityóka, amit termelt 
minő fxjta  a ezen fajtábrn  mennyi keményítő szokott 
lenni (a keményítő tartalomtól tügg tulajdonképpen a 
pityóka értéke). 

Tehenei pontosf.n  naponkint hány liter tejet adnak 
és ennek mekkora a zsírtartalma. 

Kertjében minő gyümö'cafa  fajták  vannak, valyon 
ezeknél jobbak nem volnának-e. 

Azon kérdésekre, amelyekre önmaga feleletet 
nem edhat, megndják az erre szolgáló tudományoB 
Intézetek. Etekről t ővebb tájékozódást nyújthatnak a 
mezőgazdasági kamarák. 

Jó gazdasági könyvek, újságok, folyóiratok  olvas-
gatása, az értékesebb természetű cikkek közös meg-
vitatása a ku'turházakban, a jó gazdák feladatai  közé 
tartozik. 

Az elmúlt év gazdasági eredményéről kl-ki ma-
gának azámodást csinálhat, hogy világosan lássa mi 
hozott hasznot ÓB mi okozott veszteséget. Ezekből 
tanulságot vonva, a jövő év gazdasági terve ÍB meg-
készi'.h^ő 

A területek jobb klhaaználhatáBának módozatai 
ls fürkéBzhetők.  P-tldául sok közaég rátja annyira el-
romlott a aok víztől, bo^y az értéktelen sáanál egye-
bet nem terem. Ezek lecapo'áaán, értékesebb fűfélék 
meghonosításán gondolkozhatnánk. 

Hasonlóképpen megfigyelések  volnának tehetők, 
mely völgyek, hegyo'daUk védettebbek a szelektől, 
ahol nagyobb gyümölcdÖBÖk vo'nának létesíthetők. 

Egyszóval télen is van a gazdának a min törje 
a f-jét. 

Szike  Mihály. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Hálakönnyek a hadbírósági tárgyalóteremben. 

Tanúként voltam idézve a brassói hadbíróság elé. Amint 
soromra várakoztam, egyre-másra hozták fel  a fegyveres 
őrök az előzetes letartóztatásban lévő vádlottakat. Fogyaté-
kos katonaruhábao, sápadt, beesett arcú, borotválatlan 21-30 
év körüli szútlaa, bizalmatlan embereket. A villogó szuro-
nyok küzütt azonban egy júl táplált, pirospozsgás arcú, 
hegyesre pödört magyar bajuszu, rendesen öltözött térti is 
feltüuik.  A pioesti ti-os huszáruk egyenruháját viseli. Öi-ei 
a magyar nyelvet tűrik kerékbe, amikor mondani akarnak 
neki valamit. Ebben a rideg környezetken, a tehérre meszelt 
falak,  katonacsizmák hangos kopogása és a félelmetes  szu-
ronyok között feltűnő  jelenség. Érdekel a sorsa. Elnapolják 
a tárgyalásomat, mégis ott maradok. Nemsokára nyílik a 
hadbírósági terem ajtaja. A szolgálatos altiszt kiáltja: 

— Pop Ioan! 
Nagyobb lesz a csodálkozásom, amikor ennek a névnek 

említésére, az én érdeklődésemet ielkeltő, jellegzetesen ma-
gyar katona lép be a terembe. Felmutatom előre készenlétbe 
helyezett ujságirói igazolványomat a utána énis belépek. 
Pop Ioant éppen akkor tuszkolják be a katonai vádlottak 
részére elkerített helyre. 

A hadbirós&g ezredes elnöke felteszi  szemüvegét és 
tempósan fordul  a vádlott felé. 

— Cum te cheama ? — Hogy hívnak ? 
Általános hallgatás. „Pop Ioan" a megismételt kér-

désre válasz nélkül néz, becsületes nagy szemeivel az ezre-
desre. 

— Pop Ioan — Pop Ioan, — mondja az ezredes a 
hadbíróság felé,  — ez román név, hogy lehet, hogy ez az 
ember nem tud románul?! 

Hogy hívnak ? — teszi fel  magyarul a kérdést a 
hadbíróság egyik őrnagya. 

Papp János, feleli  a vádlott katonásan. 
Nem tudsz rominul? 
ţ t a , kérem magyarországi vagyok. 

Az ezredes a tolmácsot hivja és beveszi tőle az esküt 
A kihallgatás most m&r gyorsabb tempót vesz. 

— Hol születtél? 
— Atyán, a románisi Szatmár megyében. 
— Foglalkozásod? 
— Hentes és mészárosmester vagyok Mátészalkán. 

Ott van édesanyám és ott vannak birtokaink is. 
Az ezredes intézkedik, hogy olvassák fel  a vádiratot 
— Pop Ioan a pioesti (lik huszárezred közliuszára 

— olvasna a jegyző — bűnös azért, mert állitásköteles 
korában, hogy a román katonai szolgálat alól kibújjon, 
Itunániából Magyarországra szökött. Több évig, mint katona-
szökevény volt nyilvántartva, mig aztán útlevéllel ismét 
Romániába jött rokonai látogatására és akkor a csendőrség 
elfogta  én az illetékes hadkiegészítőnek adta át. Beosztották 
a pioesti (i-os huszárokhoz és 7 nspi szolgálat után hadbí-
rósági eljárás alá vonták. Ot hónapja van letartóztatásban, 
melyből hármat Ploesten, kettőt pedig a brassói iellegvár-
ban töltött ki. Mint dezertor felel  a hadbíróság előtt. 

— Megértette a vádat? — kérdi tolmács utján az 
ezredes, miután magyal ul is ismertették a vádat. 

— Megértetlem, azonban nem vagyok bűnös. A ro-
mániai szatmármegyei Atya községben születtem ugyan, de 
Magyarországra optáltattam, Mátészalkán telepedtem le és 
magyar állampolgárságot szereztem. Az állampolgársági es-
küt még 1931-ben letettem. Erre vonatkozólag be is adtam 
az állampolgáraégi bizonyítványt az iiatokhoz. Arról nem 
tehetek, hogy az állitási lajstromban repatriálásomat nem 
jegyezték fel  és állandóan kurrentáltak s most teljes ártat-
lanul bíróság elé állítanak! 

A tolmács fordítása  után a hadbíróság tagjai pár per-
cig tanácskoznak az emelvényen. Végre nagy figyelem  köze-
pette elhangzik az elnök kérdése: 

— Magyarországon voltál-e katona ? 
— Nem voltam, mert nem találtak alkalmasnak. Lúd-

talpa vagyok és jobb kezem hüvelykuja hibás, — mutatja 
a tényleg törött ujjat 

— Akarsz-e román katona lenni? 

— Nem akarok, magyar vagyok és vár engemet a kis 
tanyám az Altőldön, ott akarok lakni, — feleli  lelkesen me-
részen, a zömök, jóképű vádlott kipirulva. 

— Nyilt, egyenes válasza láthatóan tetszik a had-
biróságnak. Megdobogtatja a mi szivünköt is. Aztán az ez-
redes int a királyi vád biztosnak. 

Egyhangúan, sablonosan peregnek a szavak az ügyész 
ajkáról. Paragrafusok  röpködnek a levegőben, melynek végén 
szigorú büntetést kér a szökött katona fejére. 

üiszegyenruhás kapitány emelkedik azután szólásra a 
védői asztalnál Hivatalból védi a magyar állampolgárságú 
„román'' katonát. Könnyű dolga van. Csak a magyar állam-
polgársági bizonyítványra hivatkozik. Többször említi a 
trianoni békeszerződést és végül is a vádlott felmentését  kéri. 

— Maga mit kér a bíróságtól ? — teszi fel  magázva 
a kérdést az ezredes a tolmács utján. Már a magázás is 
jó jel. 

— Kérem a telmentésemet, igy is 5 hónapig voltam 
bezárva, jóllehet nem vagyok bűnös. 

A hadbíróság elvonul, majd néhány perc múlva vissza-
tér. Az ezredes harsány hangon olvassa az ítéletet. A nacio-
nalé és a rendelkező rész felolvasása  után még emelkedet-
tebb hangon folytatja: 

— Papp Jánost, a pioesti 6-os huszárezred közlegé-
nyét a hadbíróság egyhangú határozattal a vád és követ-
kezményei alól ielmenti 

Az a benyomásom, hogy az ezredesnek igen jó szive 
van és örül, ha valakivel jót tehet. 

A hadbíróság elvonul, szünet következik. Papp János 
előtt pedig maga az egyik szuronyos fir  nyitja meg a vád-
lott „kalitkáu-ja ajtaját, ami egyet jelent a szabadsággal... 

— Most mi a szándéka? — tesszük fel  a kérdést 
utána sietve. 

— Negyek haza Mátészalkára, vár az édesanyám és a 
töld mellé állok, mert a mészárosságból egészen megélni 
ott sem lehet... Aztán még más valaki is vár: a menyasszo-
nyom, akit 6 hónapja nem láttam, — teleli Papp János 
büszkén. 
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A városi tanács üléséből, 

ALCiuc—Csíkszereda város tanácsa Faroga Viktor 
polgármester elnöklete mellett folyó  hó 23-án tanácsülést 
tartott a kővetkező tárgysorozattal: 

Ioan Borcan uj gör. kel, lelkész, hivatalbeli tanácstag 
esküt tesz. 

A városi tanáca tárgyalja a beruházási államkölcsön 
ügyét és elhatározza, hogy 100 ezer lejjel vesz részt a 
külcsönjegyzésben. 

A városi tanáca uj szabályrendeletet dolgozott ki a 
városi utak használatára. Eszerint minden a városba bejövő 
vagy kimenő kereskedelmi jármű után kövezetvámot léptet 
életbe. Az erre vonatkozó szabályrendeletet a tanács egy-
hangúan eltogadja a kővetkező taxákkal : Autóbuszokért 
15 lei, teherautókért 10 lei, cséplőgépekért, traktorokért 
25 lei, áruval terhelt szekerek után 2 lei fizetendő. 

A D. Uirsch uccában a villanyvezeték meghosszabbí-
tását határozták el. 

Dávid Imre és társainak a piacon fekvő  telkeik ren-
dezésére vonatkozó kérését a tanács jóváhagyta. 

Dr. Nagy Béni városi tisztiügyész a korhatár eléré-
sével nyugdíjba vonul. Tanács határoz az ügyészi állás 
betöltéje kérdésében. C'ristea közjegyző meleg Bzavakkal 
emlékezik meg Dr. Nagy Béninek a város érdekében kifej-
tett eddigi munkásságáról és nyugalomba vonulása alkalmá-
val a tanács köszönetét tolmácsolja. Több felszólalás  után 
a tanács ugy határoz, hogy a városi tisztil'őügyészi állás 
betöltése iránt előterjesztést teBZ a felsőbb  hatóságoknak 
és azoknak jóváhagyása után az állásra pályázatot fog 
hirdetni. Addig is a városi ügyész teendőit a vármegyei 
főügyész  látja el. 

Darvas Juliska városi tisztviselőnek temetési költsé-
geire a törvényes három hónapi fizetés  összegéig hitelt 
nyitanak. 

Az indítványok során Hajnód József  a Gimnázium-
ucca szörnyű elhanyagolását teszi szóvá. Albert Vilmosnak 
a piaci helypénzek redukálására vonltkozó indítványára azt 
közlik, hogy e telebbezés alatt álló ügyet megsürgették és 
a tanács igyekszik minél előbb életbe léptetni a helypénzek 
mérséklését. Holló Gábor felhívja  a figyelmet  az iskolák 
kiadásának ellenőrzésére. Tuma Mátyás a tanácsot figyel-
mezteti, hogy vidéki mészárosok a várost ellátják csempé-
szett hússal. A városnak kötelessége, hogy iparosait meg-
védje. Karácsony János a városon átfolyó  patak tisztítására 
terjeszt be inditványt. 

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

A M»roB vásár helyen dec- mber 2—9 között ren-
dezendő „Kiállítás-Vasár* rendező bizottsága a re az 
vetell jelentkezések batáridejét november hó 27-en 
délután 6 órájára tűzte ki. Ekkor veBzi számba a je-
lentkezéseket és jeleli kl a jelentkezettek árulnak a 
helyeit. Okvetlenül fontos,  hogy alkalmazkodjanak az 
érdekeltek ebh*z a határnaphoz, mert a rendező bizott-
sag az ezt követő napokat az aruknak a behordaBára 
éi elrendezésére fogja  fordítani,  amit december 1-vel 
feltétlenül  be akar fejezni. 

A .Kiál;itá8-Vásáru-ral kapcsolatos felvilágosítá-
sokat november 27-lg a Kereskedelmi és Iparkamara 
ad B itt tekinthetők meg a vásár szabályai is, e naptól 
azonban a Vásár-iroda 1B megkezdvén működését, az 
Imparmuzeumban a felvilágosítások  itt ls beszerezhetők. 

Tekintettel arra, hogy a kiállítandó tárgyak leg-
érdemesebbeire, amelyeket iparoBBegéd vagy inas ké-
szített — dijak tűzetnek ki, felhívja  a rendező blzott-
ság az érdekelteket, hogy ezeket a tárgyakat jelöljék 

— Hol van Papp'/ — keresi a tolmács kilépve az 
ajtón. 

Pappnak az arca elkomorul. Megijed, hátha nem is 
igaz a felmentése.  Ijedten fordul  a tolmács kapitány felé. 

— Jöjjön, szépen meg kell köszönni az ezredes urnák 
a felmentést  ;— vezeti be a tárgyalóterembe a katonát. 
Utána megyünk. 

Az ezredes az emelvény balsarkáu áll, égő cigarettá-
val a szájában. Papp János vigyázz állásba merevedik az 
emelvény előtt. Előbb a hatalmas feszületre  néz, azután az 
ezredesre. 

— Nagyon szépen köszönöm az ezredes urnák és a 
tiszt uraknak, hogy átérezték a helyzetemet és szabadon 
eegedtek. Isten fizesse  meg, — csuklik el a hangja és sze-
meiben megcsillannak a hála könnyei.. 

Az ezredes nem szól Bemmit, alig hallgat a tolmács 
szavaira, meghatódva bologat a fejével  és felemelt  kezével 
int, hogy nincs mit megköszönni, Papp János elment.... 

Papp János öröme átragad mindnyájunkra s a kaszárnya 
rideg, fehérre  meszelt folyósójának  ablakain bemosolyog a 
szeptemberi őszi bágyadt napsugár.... 

Albert  Istvin. 

taik f  «tfiMu 
Órák futása,  szörnyű játék, 
napok zenéje, furcsa  nesz 
H.nyssor hallga'ózom az éjben 
Hányszor felkiáltok:  Ml leBZ? 

Futó mánui, szomorú lovas, 
hogy harcolsz? Mily gonddal lesem, 
hová, hová viszed világom ? 
Mit ugy neveznek: életem. 

Manj csak, menj csak vakon, nyugodtan, 
át eaer álmon és csodán... 
Egyezer úgyis elédbe toppan 
utad boldog réve: a vám. 

Holló  Ernő. 

meg a készítő nevét rejtő lezárt jeligés borítékkal. 
As elbírálást december 8-án ejti meg a bíráló bizottság. 

Értesíti végűi a rendező bizottság az érdekelte-
ket airól IB. hogy Marosvásárhelyre 1934 november 
28-tól 1 9 3 4 december 3 0 ig lebet 5 0 ° / . VBBUII kedvez-
mennyel ugy a személy-, mint a gyorsvona'okon utazni. 
Jivet az ideutazó egész jegyet váll, visszamenet jegyé-
nek egyszerű lepccséteiése esetén Ingyen mehet viasza 
1935 január l-ig bezárólag, a kiinduló állomásra. Az 
Idehozandó áruk visszaszállítása esetén 76°/o os fuvar-
<edvezmanyben részesülnek. 

% Uj c i p é s z - m ű h e l y ! » 
Értesítem a melyen tisztelt közönséget, 
hogy Csíkszeredában, Bratlanu-ucca 11. 
szám alatt (özv. Tele Simonné házában) 

O I P É S Z - M Ü H E L Y T 
r e n d e z t e m b e , fótörekvésem,  hogy 
csinos és eltő rendű anyagból készített 
munkáimmal a közönség igényeit kielé-
gítsem és nagybecBtt bizalmát elnyerjem. 

Szíves p kifogást  kér, kiváló tisztelettel 
I f t M H t e i  Ü N l f t  b 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Hsaassag. Holló Ernő a lapunk hasábjairól 

ismert, caiktaploczai Bzármazábu kitűnő ujBágiró-köitó 
és Schuiler Nelly zongoratanárnő Budapesten házaB-
eágoi kötöttek. 

— A osiki gör. kath. papság panaszai. A 
csikmegyei gör. kaih. papaag Bjeriu Arthlmiu esperes 
elnökletevei GyergyÓBzentmikloBon gyűlést tartott. Az 
egyházi kérdesek megtargvalása után különöBen tilta-
kozásukat fejazték  kl az F. O. R. — roman ortodox 
testverinég — nevű egyesület azon állandó vádasko-
dásával szemben, amely a gör. katholikusokról azt 
ailltja, hogy ók a magyar revíziós törekvések szolgá 
latéban állanak. Leszegezik, hogy a gör. katholikusok 
éppen olyan jó románok, mint a görög keletiek. — 
Mari ebben az országban aztán értik, hogy mivel kell 
nivóBSá tenni a közeletet. A téma örök és állandó. 
De eddi' csak velünk szemben állott fenn  a bizalmat-
lanság Srdekes arról billaoi, hogy tizenhat esztendő 
után a le ki egység Ugye oda fej  ódiit, hogy már a 
gör. katholikus románoknak is az úgynevezett .revízió'-
val akarják kellemetlenné tenni bátraldvő napjaikat. 

— Halalozas. Tizenöt esztendei betegBeg után 
folyó  évi november bó 17 an délután meghall Darvas 
Juliska városi tisztviselő. Egy szorgalmas tisztviselő 
dóit ki az élők sorából. Nebez betegtségehen egy egesz 
eletet szenvedett kerei-ztül. Az utoiBó eszteidő csak-
nem teljesen ágynak döntötte eB állandó nagy szen-
vedésében az egesz város re szvittel osztozott. A no-
vember 19 iki temetÓBén impozáns méretben nyilvánult 
meg ez az együttérzés. N.igy tcmegek kisérték uioltó 
útjára, a virágok éa koBzoruk Fokanága rótta le aa 
utolsó tiszteletet. A Bírnál a városi tltztvlaelők nevé 
ben Tőke B ní lucsuziatta el. A gondolatok szépen 
hullottak a halott koporsójára, akinek életétől találóan 
jegyezte fel  a gyászbeszédet mondó tisztviselő társa: 
születtél — szenvedtél — éB meghaltál. 

— A főorvosi  hivatal flgyelmebe.  Egy ipar-
engedély kiállítás», amit oiyan gyakrsn panaBZ tár-
gyává tettünk óriási költségekbe kerül.Betegsegélyző. 
vároBl tanács, iparkamarai cégjegyzés a keretkedők 
részére olyan költségekét jelent, tmi Igazán elvisel-
hetetlen egy kezdő ember részére. Legújabban minden 
iparengedélyhez még B varmegyei, főorvosi  hivataltól 
működési engedé y Is BzükaégeB. É< ennél a hivatalnál 
lemét befizettetik  azt a 660 lejes bélyegtaxát, amely 
neikül a városi tsnfcs  nem ál i'ja kl BZ ipurengedelyt. 
Ilyen formán,  a 660 lejt ketaztr fizetik  be egy es 
ugyanazon Iparengedélynél. Hi figyelembe  vesszük 
még a főorvosi  hivatal egyéb költségeit la, akkor egy 
iparengedély ötszeB költségei a 3500 lejt kiteszik. 
K <rjük a főorvosi  hivatalt jóindu attal vizsgálja meg 
a kérdést éB mentesítse as iparengedélyt kt-relmező 
iparos ós kereskedőket a 660 lej belyegiiletéknek két-
szeres leróvása alul. 

— Ingyenes összhangzattan kurzus Zene-
kedvelők eaamára, kik már valamely hangszert leg 
atabb közepesen játszanak, ingyenes, összbangzattacrB 
előkészítő majd összhangzattani tanfolyamot  tart Sir-
kád! Elek főgimnáziumi  zenetanár. — A tanfo'yam 
Időtartama 2 ev, hntenként egyszeri előadással. — Je-
lentkezni lebet a Vakár könyvkereskedésben. 

— DitrO közbirtokosságától fel  millió lejt 
kérnek a hodosaai gör. katholltu-ok, hogy papi lakot 
epitsenek. A közbirtokosság legutóbbi közgyü ésén a 
kérést elutasították, mert olyan nehézségekkel küzde-
nek, hogy egyenesen képtelenség a kérÓB teljesítése 
Latt az ügynek viaazbangja. A román sajtó felkapta 
ezt „a Béreimet". Természetesen azt állítja, hogy van 
pénzük a ditrói magyaroknak, csak román pipilakra 
nincs. Könnyen és lelkiismeret nélkül mepy Itt a min-
den semmiségből való gyűlölködés faragása.  Csak Igy 
tovább. 

— Lopások. Dltró községben az ntébbl hetek-
bea igen sok lopást követtek el. A törvényszék most 
letartóztatta Cslbl Imre Gáboré és Cslbl I-nre Lajosé 
nevü'legény eket, akik a lopásokat beismerték. A légé-
nyakat átadták az ügyészségnek. 

— Felhívás  a tanonciskola  ügyben, A hely-
beli ipartestület  hírlap  utján, azonkívül  két  rend-
beli dobatóval  íelhivta  a tanonotartó  iparosok  fi-
gyelmét,  hogy a tanoncaikat  november hó 25 ig 
beírassák  ós a városi pénztárba beiratási költsé-
gek  óimén 250 lejt  beűzessenek.  Ezen feltételek 
mellett  a városi tanacs vállalta,  hogy folyó  év 
december  hó 1-vel a tanonciskolát  megnyitja. — 
Ma  november hó 24 ón az ipartestület  megailapitja, 
bogy összesen 8 tanoncot jrattair be. — Ismetelten 
es utoljára  felhívjuk  az iparosokat,  hogy tolyo év 
november hó 27-ig a városnál minden  tanoncisko-
lára köteles  inas után a 250 lejt  befizessék  és a 
nyugtával  az iskola  igazgatóságnál  a tanoncot 
beírassák.  — Amennyiben az iparosok  ezen utolsó 
felhívásnak  sem tesznek  eleget,  az ipartestület  az 
iparosságot  ez ügyben érhető  kővetkozmenyekért 
magáról  elhárít  minden  felelősséget. 

— Mihály nagyvajda kepevei ellátott pós-
tal ér tek jegyek osak 1935 január ho 1 ig marad-
nak forgaiomoun,  amely ideig mindenki haszualja fel 
a tuiajdonaban levőket póaiai küldeményei bermuntesi-
tesére, mert azontúl erieküket veszitik. 1935. január 
bó 1-én tul ls forgalomban  maradnak: II. Karoly ki-
rály arckepével ellátott pósiabelyegek, a Kaioly király 
lovas belyegek (á 10 lej), a P. T. T. egyesület belye-
gei, a II. kiadású .Mamaia 1934* perforaiásu  cserkesz-
belyegek, a repüiópósta II. Karoly király kénével ellá-
tott belyegei. 

— Hazassag. Salló István banktisztviselő és 
Iizkovics B.us 1934 evi november hó 17-én, Calk-
szeredaban hazatsagot kötöttek. 

— Egy iparosmester ezüst lakodalma. 
Drócsa Imre azobatesió-kemenyaeprómeBler eB felesege 
Kavecsanki Emma folyó  evi november hó 17-en ünne-
pelték városunkban hazasaáguk huszonötevea évfordu-
tóját. Egy ideális lelkületű ember családi ünnepere 
hívjuk fel  a társadalmunk figyelmét.  Egyszerű munkás, 
iparos család ünoepere, amelyben a családfő  példásan 
derűs, aliandóan dallal és notaval telt egyeniBege a 
legszebb, a legharmonikusabb életet példazBa. Tíz 
gyermeknek apja és édesanyja a 25 éves Drócsa há-
zaspár. Ebben a nehéz világban mégis, csak jokedélyt, 
munkakedvei visel magán a család minden tagja. Pedig 
a sportért, a kuituraert lelkesedő egeszseges lelkit 
eB testű nagy família  fejének  kenyér gondjai is akad-
lak éleieben. Mégis az egeBB csalad eltő a kötelessé-
gek leljesiiesében. Peldanak állítjuk az egesz közele 
tünk ele. Nmeden cel, megmozdulás, amelyből eUőuek 
ne vennék ki részükét a „Drócsak", akkor, amikor 
sokkal kevesebb teherrel, de náluknál jóval nagyobb 
móddal megaido;t polgárok szive még csak meg Be 
mozdul. Elmondhatjuk batran, hogy a társadalomnak 
hasznos, mindenkor javai szolgaié, becsületes iparos 
csaiad ünnepelte negyedszázados hazaBaagi jubileumai, 
amely megérdemli azt, hogy egesz tarsadaimunk Isten 
aidasat kerje benuósegea évfordulójukra. 

— Csak az ostromállapotban levő helye-
ken kötelező a oenzura. A nagykároiyi büntető 
birosag erdekes itjleiei hozott. A .Hotarui" c. oltani 
heiiUp egy izben elmuiaszioita cenzúrára küldeni a 
lapot. Emiatt eljárási indítottak ellene. A bíróság most 
íteletei hozott az ügyben es kimondta, hogy az 1933 
évi december 30 án kelt 1544. szamu m'niszcertanacei 
hataiozal Bzerini a cenzura csuk az ostromállapotban 
•evó helyeken aikslmaznaió. — Miután Csik nem 
ostromailnpoiiban levő terület, kérdezzük tiBzieletiel, 
bogy még sokáig cenzuraznak-e ? 

— Zűrzavaros intezbedesek a oetatuia— 
osikosatoazegi iskolaügyében. Lapunk mue helyén 
kozojuk, hogy dr. G^arfas  E t-mer közbenjárására a 
kozoziaiafcügyi  minisztériumban működő aliandó tanács 
folyó  évi november hó 16-an engedeiyezte a csatóuzegl 
felekezeti  iskolai. Cheie tanfelügyelő  ezzel szemoen 
november ho 22 en rendeletei adott ki, amely szerint 
a csatoszegi isiOlat azonnal at kell adni az állami 
iskolanak, mivel a telekkönyvi hatóság közlésé szerint 
az epüiet a községe. — Bitói eltekintve pedig a tan-
feiü^yeiőségnek  a Dr. Gyárfás  Eiemer kozbenjarasára 
lóriéul miniszteri rendelkezéssel szemben az ae állás-
pontja, hogy a CBatószegi Iskola végérvényesen be 
vau tiltva. 

— meghalt Oasparri bibornok. Nyolcvankét 
xBztendöa magas korban Romaban meghalt G apar rí 
Pietró bibornok. Az »gg főpapot  súlyos bete&aeg lá-
madta meg, mellvel szervezete nem tudott megküz-
deni. Gaeparri 1907-ben lett bibornok es különböző 
kongregációkban nagy szerepet játszóit. Kiváló egy-
ház jogász volt és mint ilyen elnöke lett a kánonjogi 
kodifikáló  bizottságnak. 1914 ben pápai államtitkár lett 
es ezen méltóságában kiváló érdemeket szerzett. Több 
egyházjogi müve hirdeti irodalmi működését. 

— Kiutasítsa. Hulla JánoB tomesti—cbikszent-
tamási lakóst, azi Fehérmegyei lüeiősógű és 1922 óta 
tartózkodik itt, most kiutasították. 

— A Járvány pusatltasa. Siculeni—Madéfalva 
községben a járvány rendkívüli mereteket öltölt. A 
skárlai, a difieria  a gyermekek között valóságos pusz-
títást végez. A községben 170 beteg van. Minden há-
zon ott van kiragasztva a járványt jelző cédula. Van-
nak napok, Bmtkor hét temetéB van a közsegben. Na-
gyon sok Bztt ő a gyerekeivel elutazott a járvány elől. 
Aa Iskolákat bezárták és minden óvintézkedés meg-
történt a veszedelmes járvány megfekezéBére. 

— Qyermek tragediak. Barabás József  gyergyó-
remetei lakóst borialmBB gyász érte. Amialatt a háza 
körül foglalkozott,  a szobában maradt három kisgyer-
meke a tűzhely körül játszott. Meggyúltak és olyan 
azörnytt égési sebeket Bzenvedlek, amelybe mind a 
három gyermek belehalt. 
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— Eljáráa oaalárd bukás miatt. Bereca Már-
tani gheorgheni—gyergyÓBztntmiklósi kereskedő ellen 
caalárd bukás ÉB hiteleeéei csalás miatt B helyi tör-
vényszék eljárást tndiiott. 

— Elnapolt per. Antal János ditrői káplán 
államellenes izgatási perét, amely november Ló 21-re 
volt kitűzve, a tör vér y szék december 14 re elnapolta. 

— Nagy Oábor oslkaaenimrei volt Jegyző 
66 ezer lejes sikkasztási perét november 21-en letár-
gyalták. Iiélet hirdetést november 24 re halasztották. 

— Ssent Antal est. A helybeli Oltáregyeaűlet 
folyó  évi december 16 án, a főgimnázium  tornatermé-
mében nagyszabású miisoroB estet rendez, amelyre jó 
előre felhívjuk  közönségünk figyelmét. 

— Betörés. Mayer János tanárhoz, folyó  évi 
november 22-én, csütörtökön ejjel betörlek es többek 
kőzett elvinek .Winchester* vadászfegyverét. 

— Letartóztattak a falamunka  közben. 
Hodosa kozaegnek szenzációja van. A kozaegben „gya-
nús* ember jelent meg. Humpot Bálint néprajzi adat-
gyűjtés céljánál érkezeti oda. A birónak „feltűnt", 
közölte Bzellemes tapasztalatait a csendőrrel, A két 
értelmes ember ösazemuokálkodásának eredménye az 
lett, hogy Hompot Bjlint 10 napi herce-burca uián 
mint „kemgyanua" a helybeli caendőrsegre került. Itt 
kiderblt, hogy a „kem" a brassói Agisz nevü szövet-
keze.! közművelődési osztályának egyik embere, aki 
annak falumunkájaban  cntenteB áldozatobBággal vesz 
részt. Természetesen itt azonnal elengedték. — Az 
,Universul' cimtt román lapban mára mar mugBzüla 
telt az ügybői a legújabb szekeiyfa.di  kemszervezeiiői 
Bzóló vád is, amely a legfekleltnebb  módon izgat az 
eaeitel kapcsolatosan. 

— • Transsylvania Bank maganegyezBége. 
Vett órtesüles azerint a „Transsylvania" Bjoik R. T. 
C.uj—Kolozsvár, az 1934 evi április hó 7-iki konver-
ziós törvény 52. §-ának első oekezdsaében iri jog-
hataliyal a bani összes hitelezőinek (batetöueinek) 
többaegevel az egyezséget megkötötte. A joghatályba 
lépett magánegyezségnek határozmányai szerint a bank 
ösazes hileiezói (oeteiesbí) a köoyvekból megállapítható 
követelésük ötven Bzázalekáról lemondtak, busz száza-
lékával aa alaptőke folemeiese  coljából részvényt je-
gyeztek és harminc százalékát a hitelezők bet ev alatt 
készpénzben kapjak meg. 

— A Sumulíu—Caiksomlyoi Hóm. Kath. Jótékony 
Nőegylet a j mnokaprogramját lolyó hó 18-án tartott vallásos 
estély rendeletével kezdte meg. Uxy u vendégük, mint a 
mita r a légi magas sz invonaa nöegylett eitélyeket juttatták 
eszünkbe. A mély lelki élményírt s az estélyen eltöltö.t kelle-
mes órákért elismerés éa köszönet illesse a nöögylct ama tag-
jait, akik H. Pap Andráané elnöknövel minden gáncsoskoüá-
son, nehézségen, akadályon felülemelkedve  szegényeink javára 
Ilyen jól s.keiUÍt estélyt rendeztek. Az estély aikere érdeké-
ben fár&iozóknak:  H. Pap Andrásné, Dr. Ábrahám Józselné, 
fiereok  Lajosné, Fodor Palné, Márton Emil a, Virág Lörincné 
Palzman Kóbertné, nrasszonyokuak, valamint az eiö-iuóknak: 
főt.  László ignáu íogimn. hittanár árnak lélekből jövő és 
lélekhez szóló beszélőért, Domokos Krzsikének mély áté zéa-
sel előadott szavalatáért, Bán'iy és Salló K. szépen sikerült 
énekkettőséért, Pálossy Géza nrnak a kíséretért és Mánya Fe-
reno fögimn,  t .nar n:nak a légi magy.r nemesi csaláJok ék-
tét ismertető gyönyörű (elolvasásáéit hálával adóznak az es-
télyen megjelentek. Mindnyájan lélekben gizdagabban s azzjl 
a meggyőződéssel távoztunk, hogy a nóegyletet segíteni, velel 
egyUtt dolgozni kath. kötelességünk. 

— Köszönetnyilvánítás. Hálás szívvel mon 
dunk köszönetet mindenkinek, akik gyermekem nehez 
bstegsegabea Vele együtt éreztek. Kotzöcjük azt a 
mtfleg  rdazvütet, amely halá'a alka.mávai lesújtott 
caaladuak iránt megnyilvánult Hilasan emlékezünk 
miodenkor a városi tanáéinak, a kartárai együtterzeB-
nek, ismerőseinknek, barátainknak arra a felemeló 
reszvéiere, amsly elhunytat betegségében és halálában 
körülvette. 

Csíkszereda, 1934 évi november hó 22 én. 
Özv. Darvas Sáodomé 

és családja. 

INVITARE. 
Cooperativa Forestlerft  „Arborele Săcuesc" va tine 
la Casa Culturală din Tomeşti, tn ziua de 27 De-

cemvrie 1934, la orele 5 p. m. 
adunare generală extraordinară 

la care invităm membrii in sensul articolelor 38 şi 89 
ale statutelor cu aceea, că în caz dacă membrii aceştia 
nu se vor prezenta în număr suficient  pentru votare, 
în ziua de 6 Ianuarie 1935 la orele 5 p. m., se va 
tine tot acolo o nouă adunare generală cu aceiaşi or-
dine de zi. 

O r d i n e de z i : 
1. Modificarea  Statutelor: primirea Statutelor tip 

emise de Oficiul  National al Cooperaţiei şi adoptarea 
firmei  «Cooperativa generală Secuiască de economie 
Ciuc«, inlărgându-se cadrele cooperativei «Arborele 
Secuesc* într'o cooperativă generală de economie pe 
întregul teritoriu al judeţului. 

2. Raport despre activitatea de până acum. 
3. Votarea bugetului din 1935—36. 
4. Propuneri eventuale. 
Mercurea-Ciuc—Csíkszereda, 1934 évi november 

M E O H I V Ó . 
A „Székely Fa" erdókltermeló és értékesítő Szövet-
kezet 1934 évi december hó 27 én d. u. 5 órakor 

a tomeşti—cslkszenttamásl Kultúrházban 

R E N D K Í V Ü L I K Ö Z G Y Ű L É S T 
tart, melyre a tagokat az alapszabályok 38. és 89. §-ai 
értelmében azzal hívjuk meg, hogy amennyiben ezen 
a tagok határozatképes számban nem jelennenek meg, 
ugy 1935 évi január hó 6-án d. u. 5 órakor ugyan-
azon a helyen ujabb közgyűlést fogunk  tartani ugyan-

azon napirenddel. 
N a p i r e n d : 

1. Alapszabályok módosítása: az Oficiul  National 
al Cooperaţiei állal kiadóit alapszabály-minta elfoga-
dása és átalakulás »Csik Altalános Székely Gazdasági 
Szövetkezel«-té, illetve a »Székely Fa« erdökitermelö 
szövetkezel kereteinek a vármegye egész területérc 
általános gazdasági szövetkezetté való kibővítése. 

2. Jelentés az eddigi működésről. 
3. Az 1935—36 évi költségvetés jóváhagyása. 
4. Esetleges indítványok, 

hó 20-án. 
Direcţiunea — Az Igazgatóság. 

Megérkeztek a hó-cipők 
eltttrendQ forma  ét mi.őségben, 
amelyeket o'c-ó árakon hozunk 

forgalomba. 

Szíves pártfog;at  kir: 

„Sirály" cipő-üzlet 
(Domokos), Csíkszereda. 
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J „STEAUA ROMÁMÉI" £ 
ţ ţ román biztosító társaság föt'gyuöksíge 

C s í k s z e r e d a , Brjtianu-ucoa 53 Bzam. ţ ţ 

M * 
— F o g l a l k o z i k a b i z t o s í t á s M 
H. m i n d e n á g á v a l , a l e g e l ő - M 
X  n y ö s e b b d í j t é t e l e k mel le t t . JJ 
M A 

iiHiiiiiiiiHiii.iiiiiiiiiiiiiiiiii Ve z e t ő : "Minimi minimii 
8 D l . V E R Z Á E M Ó E , X 

a Brassói Népbank helyi fiókjának  volt igaigatója. M 
•XXXXXXXXXIe ' IXXXXXXXXB 

> 1 ^ H I D E G T Ő L 

ha 

HIR 
10 kilogramm fával  fűt  sgy normál szobát 2 4 órán át. 

Gyárija: Szántó Dezső és Fia, Oradea. 
Kapható mindenütt. Kérjen díjtalan árjegyzéket. 

8— 

Árverési hirdetmény. 
Caikímnad közbirtokossága 1 9 3 4 é v i 

december hó 3-án délelőtt 10 oraVor 
nyilvános árverésen, a legtöbbet ígérőnek 
haszonbérbe adj»: 

1. Mitács nevü dűlőjében; 
2. Két hidközé ben; 
3. A Kárpitos cég közvetkn ezomezédrágá-

bdn levő kőbányait. 
Az áriejtpsi főtetelek  m< g'udhatók a köz-

birtokossági elnöknél. 
Tujnad-sat, 1934 évi novercbtr hó 21-én. 

í-* Igazgatóság. 

! 
! 

Háló, ebédlő és iroda berendezések * 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

s a l r a a U a a « U i t » t ( i i i k k a l 
b e s i e r e i h e t ó k : 

Nagy G- Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett részletflzetéare  Is. 

I 
• 

I 

F i g y e l e m I 
Ha olcsón, Bz«pet és tartósat akar "Wt 

keress-i fI  a 

„MORICZMéle 
kötöttaiu üzletet, 

ahová megérkeztek a/ öt-nzes 6-»ti éB téli n ő i , 
farfi  és gy e r m a k gvpju szvetterek, pu'lo-
v«Mk, dlvatblukok, trikó Ingek és alpónadrtgok, 
fé;fl  divnt poup in ingfk  és alió nadrárek, tez-
tyük, dvMsá'ak, B'-ruhát, tpurth irienyák, gyr-r-
mok plucinik ós hok ivedólr. f-rfl  bokavrdők, 
gy p.u Cnarleston Bapk.it és divatos nyakkendők. 

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

Slemben a Divid Bzállodíval, az udvarban. 

Kft. 

Villanyhegesztő műhely. 
E vállalok mindenféle  v i l l a n y h e g e s z t e a t , 
úgymint: gőzkazánok és csövek, hideg önt-
vény hegesztesek, motorfejek,  tengelyek, 
fogaskerekek  és burkolatok. 

J O H A N N H A N N S M A N N 
B r a s s ó , R>m. Temp óm ucca 54. 

Adóbónok, Agrár kisajátítási kötvények 
bármilyen mi noyiatgbtu kaphatók. 
Cim a Vákár köayviíereskedesben. 

Üzlet áthelyezés. 
A n é. közönség b. ludomaeura hozom, hogy 

termény-üzletemet 
áthelyeztem a sarkon levő Sciiier féle  házba, 
a volt Pdtres & Comp.-féle  üzlethelyiségbe. 

M á r t o n B é l s , 
terménykereskedő, Cs keze reda. 

Keresek megvetelre egy uri szánat. 
Cim a kiadóhivatalban. 

$ M O D E L L K A L A P O K | 
tlz aaponként n j formák  oloaó 

rf  á rbaa , no.»yt»"lr1 p t l r t ó l g 
X VKNCZEL TANÁRNÉNÁL 

Ugyanott kéaaülnek nalndea-
nemü női kalapok etaftrendA 
anyag hoaaaadáaával. Kalapak 
átalakítása a legrövidebb idő alatt. 

Caikziereda, I. C. Bratianu (Glmná-
alum)-uooa 112. zz., a Sörház kózeiebea. 

M 
X 
¥ 
X 
X 
X 
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M O S T JELENT M E G 
könyvnyomdánkban a kivi lo , 

nemzetneveld m u n k t 

M. J. Exaer dr.: FÉRFIAS ÉLET. 
Angolból fordította: 

ALBERT VILMOS fögimn.  tanár. 
Ára 25 lej, ehhtt jön vidékre d b.-ként 3 lej portó. 

Kapható Vakárnál és a forditonal. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb es legtar tósabb 
kivi telben a legjut&nyoaabb 
a r a k m e l l e t t e s a k ó a ö l a 

Vákár üzlet , Csíkszereda. 

HEGEDUORAKAT 
oonaervator inml módszer 
azerint, j u t á n y o s á n a d : 

S P R E N O Z GIZI , Osikszereda 
Str. Cap. VuloTioi (Hargita-nooa) 20. 




