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Közérdekű közlemények. 
Dr. Pál Oábor országgyűlési  képviselő  az 

alábbiak  szive a közlését  kéri: 
1. A választói törvéDy értelmében az or-

szággyűlési választói névjegyzékek az elöljáró-
ságok által december bó folyamán  állitandók 
össze. B névjegyzékekbe bármely jogosultnak 
fölvételét  akármelyik válaBztó kérheti. 

A névjegyzékek egész január hó folyama 
alatt az elöljáróságoknál és a járásbíróságnál 
közszemlére tétetnek ki és ezen idó alatt bár-
mely választó a névjegyzék összeállii&sa ellen 
bélyegmentes előterjesztéssel élhet a járásbiró 
sághoü, mely az előterjesztés felett  15 nt>pon 
belül dönteni köteles. 

Felkérem a Magyar Párt községi szerve-
zeteinek elnökségeit, hogy tegyék meg a szük-
séges bejelentéseket a névjegyzékek összeállí-
tásához azon választói jogosultakra nézve, 
akik a névjegyzékből esetleg kihvgyalnak s 
korjék azoknak fölvételét,  akik időközben 
nagykorúságukat elérve választói jogot nyertek. 

2. Csikmegye számos községében tömeges 
birkátokkal sújtják a szülőket gyermekeik 
iskolamu'asztása címén s ezért az érdekelt 
szülők felvilágosítására  szükségesnek tartom a 
következőket megismertetni: 

a) Az iskolakötelezettség az elemi iskolá 
bun a VII. osztály sikeres elvégzését tunuiitó 
(absolváló) bizonyítvány megszerzéséig vagy a 
16 életév betöltéséig tart. Ht valamely gyer-
mek a IV. osztály elvégzése u án bármely 
Kozepiskoiaba iratkozik be, de abboi a 3 elsó 
osz'íily elvégzése előtt kilép, ugy köteles to 
vább az elemi iskolát látogatni (1924 évi 
elemi iskolai törvény 1 1 , 12 , 3 6 , 6 » , 69. 
cikkei). Gyámok vagy gazdák, kiknél tanköle-
1 s gyermek van, kötelesek a gyermeket a 
fentiek  szerint iskolába járatni. 

b) A felnőtt  ifjúsági  iskola (şcoala de 
adulţi) látogatására a 18 éves kor betölteséig 
kötelesek azon ifjak,  akik írni-olvasni nem 
tudnak, vagy valamely okból nem végezték el 
az elemi iskolát, üi kötelezettség alul fel  van-
nak mentve azok, akik az elemi iskola IV. 
osztályát elvégezték. (1924. évi isk. törvény 
89. cikke.) 

c) Az állami iskolában az igazolatlan iskola-
mulasztások miatt a szülőkre a bírságokat a 
tantestület veti ki 15 naponkint és az erről 
szóló listát az adóbehajtó közegeknek küldi 
meg, aki csak 20 napon belül eszközölhet 
foglalást.  (1934 évi ju'ius 5 iki isk. törvény 26., 
30. 34., 37., 38. cikkei.) 

A magán (felekezeti)  iskolákban az iskola 
mulasztásokat az igazgató köteles jelenieni a 
tanfelügyelőségnek,  me'y intézkedik a bírság 
kivetése iránt. Ha az igazgató ezen kötelezett-
séget elmulasztja, uey fegyelmi  eljárás alá 
vonható és azonkívül kötelezhető arra, hogy 
megfizesse  azon Összeget, amely birség cimén 
a szülőkre kivethető lett volna. (A Monitorul 
Oficial  1934 évi ju'ius hó & iki 152. számában 
kihirdetett törvény 3 4 , 37 — 38. cikkei.) 

d) H* a szülő valamely jogtalan bírságo-
lás ellen védekezni akar, akkor csak a fogla-
lás ellen élhet 16 napon belül a járásbíróság-
hoz u. n. contestatie-vel, mely a lefoglalt  tár-
gyak elszálli'ását nem, hanem csak az árverés 
megtartását akadályozza. Bz a contestatie azon-
ban semmisnek tekintetik akkor, ha az azt 
benyújtó fél  nem helyezi letétbe a percepţia 
nál vagy a pénzUgyigazgatóságnál azt az össze-
get, amelyért a foglalás  vezettetett és nem 
csatolja a letételt igazoló nyugtát. (1034 évi 
Legea pentru perceperea şi urmărirea venitu-
rilor publice citnll törvény.) 

M.-Ciuc—Csíkszereda 1934 dacember 6. 

Havi abonamal 
Reggeli, ebéd, vacsora Lei 800.— 

B u k a r e s t i - é t t e r e m , 
C s l k s z s i e d a . 

Egyről-másról. 
(K.) A po'itlkai meránylotek forgó  szele legújab-

ban Oroszországon  süvített végig s Kirov  életet kö-
vetelte magának. Kirov,  a Szovjet Unió diktátorának, 
Stalinnak  helyettese és bizalmi embere volt, akit 
Leningredbm  ért u'ol Nicolaevics  Vasili  Leoninak 
revolver golyója. A merénylet mögött forradalmi  elő-
készületeket sejtenek s márÍB 10 szovjattlsztet és több 
más foglalkozású  gyanús egyént kivégeztek: Stalin 
diktátor maga irányítja a nyomozásokat, hiszen abból, 
bogy helyettesét és első bizalmi emberét érte a végzet, 
s saját személye ellen irányuló összeesküvést gyanít. 
Vájjon nincs-e ebben is reBze Magyarországnak...? * 

• • 
Oiztrowszki,  a Szovjet Unió romániai követe 

megérkezett Bucurestibe és december hó 3 án Őfelsége 
Károly  kirkly,  Ti  tule-cu külügyminiszter jelenlétében 
átvette megbizólhvelét. A szovjet követ királyi foga-
dása Bzokásos formálilátok  között folyt  le, de a kiren-
delt zenekar ntm kapott prrancsot a komunlsta Inter-
nacionálé eljátszáséra. Ennrk magyarázatául azt hoz-
zák fel,  hogy az udvarnál mély gyász van, de mi ugy 
hisszük, hogy még egy következő Oaztrovszki  beik-
tatásakor sem fog  felhagyni  a kommunista lnt< roacio-
nálv dallamra.. Egyelőre acnyi a közönségre is tarto-
zik, hrgy jövőben a kü föld:  útlevelekre nem fogják 
ezt Írni: „Érvényes Euró; .ban. Oroszország  kivé-
telével." 

* 
• • 

A liberális-párt Pite síiben  nagygyü'ést tartott. 
Dinu Bratiatu pártelnök beszédében foglalkozott  a 
úílcoda-ügygyel s azt is mondta a Curentul  szerint, 
hogv a nemzeti parafz'párt  korupciótal volt telítve. 
A Siroda-ügygyel kapcsolatosan hangoztatta a bűnösök 
megbüntetését B mindazoknak B közélet színpadáról 
való eltávo'ltását, akiknek közvetve, vagy közvetlenül 
részük van a panemázáfban.  A parlamenti vizsgálóbi-
zottság előr.dója, változatlanul fentarija  jelentését s 
azon egv betűt Bem hajlandó változtatni. Tilica  Joa-
nid.  a Ooga-párt képviselője a parlamenti bízott-ág 
hétfői  ülésén éles kijelentéseket tett s a többek között 
azt ÍB mondta, hogy a jelentés által szolgáltatott bizo 
nyltékokból kitűnik a Skoda-szerződés terhes volta, 
a kijárás  ténye és az érdekeltek  bűnössége  M n-
den fe  ől összefutnak  a szálak Bbban az irányban, bozy 
Maniu.  Boila, ElviosJri tábornok, Vnída és Popovici 
Mihályt  bíróság elé állítsák. A Ooga-párti képviselő 
kíméletlenül leleplezi a Boila-Badermacher  szerződés 
hátterét és megdöbbentő adatokat koc'. áztat meg 
Maniu  azemélyével kapcsolatosan. Pikantériája az egész 
Skoda-Ügynek a Mirtó  szerpi is, aki állítólag Baját 
pártvezére, Maniu  ellen Bdatokat szolgáltatott sz Uni-
versul  szerkesztőségének. Oh jaj, be c tunya dolog a 
politika... 1 

A legújabb hirek szerint, a jugoszláv  panasz 
elintézését Anglia  vette a kezébe. Éden  föp  'c^étőr 
k>p'.a vo'na azt a megbízást hogy egyrészt Jugoszlá-
viát lemérsékelje, másrészt Magyarországnak  köny-
nvebbé tegye a helyzetét Hír szerint az angol kormány 
álláspontja a következő: 

1. A Népszövetség küldjön kl egy bizottságot a 
panasz megvizsgálására. 

2 Az érdemleges tárgyalás elhalasztandó januárra, 
amikorra a kiküldendő bizottság 1b elkészül jelen-
tésével. 

3- Jugoszlávia panaszát ne korlátozza tisztán 
Magyarországra,  hanem a nemzetközi terrorizmus 
megbélyegzését kérje. 

Állítólag Anglia  és Franciaország a kérdésben 
már megegyeztek, Jugoszlávia  azonban ragaszkodik a 
meréiylet hátterének kiderítéséhez. E dekes Henriot 
francia  képviselő nyilatkozata, amit 5 ezer hallgatója 
e ótt tett. Eszerint Jugoszlávia  tulajdonképpen Olasz-
országon akar ütni. Magyarország  csak bttnbakk. 
Szép kis komédia. Jugoszláviának  baja van Olasz-
országgal B üti Magyarországot, mert tudja, hogy 
annak nircs mivel visszaütnie. Mindenesetre érdekesen 
fejlődnek  a dolgok s mire e sorok capvilégot látnak, 
talán valami kipattan a nagy titokból.  Ki vagy ml 
lehet Jugoszláviának  a háta mögött, bogy ilyen veszet-
tül ellen mer állani a nagyhatalmak állítólagos  béke-
akaratának.. ? A Daily Mail  szerint Eden  fópccsétőr 

teljesen el akarja ejteni a Magyarország elleni vádat, 
mert az szerinto teljesen alaptalan. Olaszország, 
Lengyelország,  sőt  Franciaország  Is az ügy békés 
levezetése mellett vannak s mégis Jugoszlávia tovább 
erőszakoskodik. Még ez van csak hátra, hogy a kül-
földön  élő horvát és meccdon emigrántok panasza is 
beérkezzék Jugoszlávia ellen B aztán kész a cirkuiz. 
A karácsonyi angyalfia  készül Európa népcinek. 

* 
• • < 

A Saar-kérdésben a gazdasági nehézségek elsi-
multak. Franciaország Németországgal békésen meg-
egyezett s ha B januári nepszavazas is békésen lebo-
nyolodik, remélni lehet, hogy Európa köztudatát éa 
diplomáciáját nem fogja  többé izgatni a német éB fran-
cia elientét. Erijük ezt olyan értelemben, hogy egy 
háború kirobbanásának veszélye minden pillanatban 
nem fog  kÍBérteni. — A januári népszavazás lefolyá-
sának biztosítására nézve is nngegyezés történt. Esze-
rint a Saar-vidóket erre az időre nemzetközi rendőr-
ség fogja  megszállni s biztosítani fogja  a Bzavazás 
bekéa lefolytatását.  Németország csak azt fogásolta  kl, 
hogy a nemzetközt rendőrség ösBzeállításában olyan 
országok ne vegyenek részt, amelyekkel Németország-
gal  elintézetlen ügyel vannak. Ezek: Csehország, 
Oroszország,  Belgium, Litvánia ÓB természetesen 
Franciaország. 

* 
* * 

Legújabb hirek szerint a marseillei  merénylettel 
kapcsolatos jugOBZiáv panasz előadói tisztet. Eden  fő-
pecsétőr vállalta magára. Népszövetségi körctoen nem 
zis m glepetSBt kellett, hogy Ede- "yen nehéz éB ké-
nyes ügy faradságos  előadását vállalta. Viszont más 
oldalról ebben lá*:ak a nehéz kérdés olyan irányú leve-
zetesu«k biztosítékát, hogy ez az elintézéB nem fog 
háborús ÓBbzeüiközések forráBa  lenni. Benes miután az 
elnöki székből meg Magyarországot  megleckéztette 
azért, mert annak fődelegatusa  kifogásolta  az ő elnök-
lesét, az elnöki szeket azzal az „előke'ö" gesztussal 
adta át Vaeconselos portugál megbízottnak, hoey ő 1.1. 
Benes figyelmeztetés  nélkül is tudta volna kötelességét. 
Szegeny Echard Tibor erre mit sem szállhatott, mert 
még nem volt meghiva a tárgyaló asztalhoz. Miután 
Benest „párthívei'  helyeslőleg körülnyaldosták és 
BeneB a „dicsőség"  babérkoszorújával  az elnöki 
emelvényről lelepett, Vaeconsclos foglalta  el azt és 
azonnal az asztalhoz kérte a magyar fődelegátust.  E 
sorok iráBának pillanatában lázaBan kéBzü'nek a .pár-
tok'  az első mérlőzésre. A vita beavatottak Bzerint 
a jövő hétre is átnyuihatik. Az uj elnök igen rokon-
szenvea egyéniség. Foglalkozására nézve orvos-profe-
szor B országát mint követ Párisban képviselte. Nj u-
godt temperamentum, éles látású, igazságszerető dip-
lomata. 

Miközben az előkészületek nagyban folynak  a 
nagy pör tárgyalásának megkezdéséhez, — a népszö-
vetségi palota folyósóján  kínos meglepetést keltett a 
jugoszláviai magyarok tömeges klüldözése ae ország-
ból. A legnagyobb világlapok tudósítói átvették a hirt 
éa azonnal továbbították szerkesztőségeiknek. Jugoszlá-
via ezen magatartását sokan kétszinüségnek mondják 
és megütköznek azon, hogy mig egyrészt ügyét a Nép-
szövetség elé vitte, add.g másrészt a népszövetségi 
döntést be sem várja, türelmetlen megtorló intézkedé-
seket teBZ. 

A Kat. Népszövetség kultárális szakosztályának áldásos 
működése. 

Szombaton este tartották harmadik családias össze-
jövetelüket városunknak, a Kat. Népszövetség kulturá-
lis szakosztálya keretében tömörült műkedvelői. Igazi 
családias hangulat, fesztelen  jókedv, hasznosan szóra-
koztató Ismeretek Bzerzóse jellemzik ezeket a hézag-
pótló összejöveteleket. 

Hijdu Lenke, AlblBi Qabl és Dávid Büzaike mu-
tatkoztak be a tehet légkutatással kapcsolatosan szava-
latokkal. Mindhárman kedves igéretel fejlődő  műked-
velői gárdánknak. 

Albert VilmoB főgimn.  tanár, az irodalmi bizott-
ság tagja, a szlop. d fejlődését  Ismertette rövid, cse-
vető konferanszié  formájában.  A helyenklnt vig epizó-
dokkal fűszerezett  előadást nagy tetszéssel fogadta  a 
tanu'olvégyó fi  italokból álló közönség. Az előadás nagy-
ban hozzájárult a színpad múltjának BzükBégBzerű 
megismeréséhez. 

Utána Sprencz Gizike, Gáspár Gábor. Czlrják 
I'uika éB Lőrincz Géza adták elő a „Halkszavu asszony" 
clmü 1 felvonásost.  Falrengetó nevetés, hangos tetszés-
nyilvánítás jelezte, hogy a szereplők sikerre vitték a 
kis darabot. Ki kell emelnUnk Sprecz Gizike nyugodt, 
határozott, fiaom  játékát, aki kitűnő szereptudásával ls 
brillírozott. 



c s í k i l a p o k 

Úvjat mei ayermekeint zeneballását. 
(8.) Ahoz, hogy a zunét magunkévá tudjuk kenni, 

azt élvezheaoük, eleő éa legfontosabb  tényezője ez 
egészségre fül. 

Csak a jó zeoei hallársal rendelkezők tudják, 
hogy mekkora kincsnek vannak birtokában. Hiszen 
alig képzelhető el boldog em î rí élet a muzsika derűje 

öléiül 

Mindennap bableves füstölt hússal 
csaJs IO lej zárórálgr. 

Bukaresti étterem, Csíkszereda. 

Városi és vidéki ro. t. közönség t u d o r i 
sára hozom, bo?y 

Ebed-menü 3 íoiásos, C t̂lap szerint) Lei 3 0 . -
Vacsora-menii 2 fonás,  (étlap szerint) Lei 2 5 . — 

111IKJL>EB81?Í®Í£??Í í®1IÍ8 Ü , 
C s í k s z e r e d a . 

A csriládiaB összejövotelt társ.is játékokkal fejezte 
be az ifjúság. 

A jcivó szombati, d'cimher 8-ikl, össz^jevptolen 
Incze Icuka, 8 mó M incita. H tresa Lövérek es Cziriák 
I uika mutatkoznak br Bzereplesi gvalorlatokként szava-
latoké al. A 1 omoiyabb számot Dr. VeAgh S »ndor fógimn. 
tanár képviseli Petőfi'  mutatja be a ezirpadoc. A fiUal 
t.tnár örök eztreimese Petőfinek.  Nem téteégeB tehát, 
hogy Pjtófiről  olyan vidám eBeteket hallunk előpdáaá-
ban, amelyek szórakoztatva, eddig ismeretlen részlete-
ket tárnak fal  a oaţy kö tő életóból. 

Kit egy felvonásos  la bemutatóra kerti'. Ferercr 
Elvira, Sz. Cseh litván ifj,  éB Caedő György, előadják 
.Friss a tormás* clmli szellemei vígjátékot. Ugyanebben 
a zsánerben, Ferencz Msrg't, Dávid Bözsike, Spreccí 
Feri és Ádámicza László uutukozuak be a .Hiztüz-
néző" cimli pompás 1 felvonásosbac. 

Amint ezekből a sorodból ÍB látszik, a kulturszak 
osztály élénk tevekenyaéget fejt  ki. Hogy szükség vo't 
reá, bizonyltja az a körülmény ÍB, hogy a szombaton-
ként ismétlődő eetélyek iránt hova tovább mind nagyobb 
az érdeklődéB. M'gis hal unk a közönség bizonyoa réte-
géből hangokat, amelyek a mükedveléa monopolizálá-
Bának vádjavai illetik a szakosztályt, ami tönkre tenné 
a többi egyesületeket Esz -l kipcsolatoBan bízoavoa 
aknamunka beindításától sem r e t t e n n e k viaaza 
Pjdig erre niics o'-uk, m»ri a kuliu^zakosztály min-
denkit azlveaen vár és lát, aki a kitűzött ügyrendnak 
megfelelőin  kész a magyar kultura érdekében mun-
kálni. Higyjanik f-il  tehát a sötétben folytatott  macő-
verezássel a s irtett mellőzöttséget emlegető hangadók, 
inkább kapcsolódjanak be a közös kulturmunkába. N« 
kényszerítlek a nyilvánosságot erélyesebb lépések meg-
tételére. Ríméljük értett mindenki, akiket illet. Nem 
szükséges a betű nyilvánosságával ezúttal külön FZÓ-
lanunk. _ (C.) 

Megalakult a Munkakamara. 
Csikvármegyét amint ismeretes a h°.cau-i 

Munkakamarához osztották be. A törvény s?e-
rint a kisiparosság, munkásság és tisztviselők 
képezik a muakakamarát és ez a hivatal intézi 
az összes ipari ügyeket, munkás kérdéseket. 

A vármegye terilletére mu't vasárnap szer-
vezték be a bacsu i Munkakamara csikmegyei 
fiókját  városunkban. A munkaügyi miniszter 
által kinevezett csiki fiók  igazgatóságát Nicolau 
munkakamarai elnök, Peraru miniszteri kikill 
dött és Jă'her főszámvevő  iktatták be. 

A csiki Munkakamara tagjai a Munkaügyi 
miniszter képviseletében Biró József  ipart e'nök, 
a kisiparosság részéről Biriha Géza ésDrdcsa 
Imre, a mun'-tá^ság részéről Gyönös Gyu'a, 
Bocskor Károly, a magán tisztviselők rét-zérói 
Hodossy Kálmán és Hol wig Vilmos. 

Nicolau elnök miu án a hivatalos esküt 
beveszi a tagoktól Hidorsy Kálmán mint a 
munWakamnrának a miniszter ál'al kinevezett 
elnöke arra való hivatkozássá', hogy Gem be-
szé'i az államnyelvét kéri az elnölsép-ől veló 
felmentését  Az alakuló gyűlés elfogadja  és 
elnöknek javasolja Gyönös Gyu'át, akitek ki-
nevezését előterjesztik. 

A Munkakamara csiki fiókja  a M. Ciuc— 
csíkszeredai Ipartestület hivathlos helyiségét en 
kezdi meg íruikáját. A megalakulásául id-
tar'.oznak a vármegye egész területéről a ta 
noac szegődtetéaek és szabitdi'ások, ugy a 
vármegye öt főszolgabiróságánstk  területéről, 
valamint a gy^rgyószentmiklósi— ditrói—szár-
hegyi ipartestületektől. A csiki Munkakamara 
előterjesztést tett a min sztern -k, hogy a brassói 
munkakamara mintájára engedélyozzp, hopy 
minden tanonc szegődtetés u'án 20 lej és sza-
baditás u án 50 lej fizetessen  a munkakamara 
javára tirre a min'âra s c^iki Munkakamara ÍR 
ugy oldja meg az ipartestületekkel ezpmbrní 
hatáskört, hogy meghagyja a tt DODCok szrgőd-
tetési és szabsditási jogát, de arra kötelezi, 
hogy bejelentsék a Munkakamaráboz. 

Ezzel a Munkakamara és ipartestületek 
közötti viszonyt a vármegye területén elsősorban 
a bacau-i kikü'döttek megértő magatartásával 
és a csíkszeredai ipartestület közbejöttével si-
került teljes megelégedésre, nyugvópontra 
juttatni. 

A Munkakamara csiki fiókja  ezzel meg-
kezdi működését Csíkszeredában ae ipartes'U 
let ssékháiában felállított  irodájában. 

nélkül. 
Egy egy kivét; les esettől eltel intve, minden em-

ber normális zcnehalással születik. 
A rossz hal lós f.-ltétlerül  az e tekintetben ked-

vezőtion életviszonyok — elsősorban a helytelen ne-
veles — következménye. 

Láspuk a zenei halláB fiziológiájának  Hs'mholtz— 
H->nsen—W ildeyer-féle  egynxitett és Idevonatkozó el-
méletét . . . „Az alnphártya ugy tekinthető, mint lapcső-
ezerüen szerkesztett zongora vagy hárfahurozat  éB 
legnagyobb valószínűség Bzerint u;y is viselkedik; 
t. 1. minden egyes hangra, m*g«BBága szerint más és 
más hur (hangértő-iejt) rezonál. 

A hang tu'ajdons^gainak tj y ke, mely b nnürket 
ebben a kérdésben érdjkei; az tróeseg (dinrmike) 

Bár az emberi fül  be van rendezkedve a dob 
hárlya épségét veszélyeztető tulerós  hanghullámok 
ellen, azonban a .z-neBzervtz^l* ilyen irénju meg-
védését nem szolgálja. A tulerós  hanghullámok  a 
cs- csemő még fejletlen  bingérzősejtj^lt o y nagy 
munkára késztetik, hogy azok ez erős rezonáncia (rez-
gér) következtében megsérülnek majd összenőnek. 
Ezen elváltozás errdmecytképp"n a fúlnék  ama része, 
mely a külső hangingért bet hivatott megelemezni és 
a hallóidegen keresztül az agynak továbbítani, funk-
cióját — a zenei húlás vonatkozásaiban  — nem 
tudja többé teljesíteni. 

Gyermekeink zenehallása megóvásának Bzenrpont-
jáhól, már a csecsemő megszületésén3k pillanatától 
keídve réaen kell lennünk. 

Közelükben legalább l'/a esztendős korukig; 
csapkod  ns, ordítozás a egyéb „fülsiketítő*  zaj, nem 
szabad történjék-. (A karunkon ringatott gyermek .al-
tató-diiál" ne énekeljük  tulerősen  a fülébe,  hanem 
attól lehetőleg távol »a orron keresztiül .dúdoljuk". 

E dol: ok szemelőtt tartása mellett reményünk 
lehet arra, hogy gyermekeink ép haliásBal fognak  f  I-
nőni a legalább a mindennapi élet nyújtotta zenei el-
vezeteket biztosíthatjuk számukra. 

Tíhát első-őrben nem nevelni kell zenére, hanem 
ezt sz Istentől nyert adottságot a gyermekekben meg-
őrizni, mert r.tmus ésh*ng— u zene alko'.ó elemel — 
életünk uivoltibao gyökereznek. Ezt a kérdést nagyon 
érdokeaen állítja be Molnár Antal: .A gyermek és a 
zene" című munkájában: 

.Minden élet mozgásban lyihárul meg éB min-
den mozgásnak ritmusa van, minden érẑ a köz'jlni 
óbej'ja magát és minden közlés fóként  hang utján 
történik". 

Ismételten megállapíthatjuk, bogy a zene alap-
pillérei — .a ritmus és a hang"  nem rafinált  elmé-
letek tákolmány», hanem Istentől kppoit éa bennünk 
született elemek, amelyei esztetikai  elrendezettsége 
a tulajdonképpeni zene. Ht p dig a zene esztétikájáról 
esik szó, nyugodtan elmondhatjuk, bogy annak min 
denkori fészke  az emberi lelek. 

Vidéki Rádió-vevök figyelmébe! 
Megérkeztek a legújabb tipusu egybeépített 
batsríás kétzülakek, a legmodernebb sziszté-
májú takarékcsövekkel,minfmálía  fü  gyászt ás 

STANDARD és PHILIPS 
villanyba kapcsolható rádiók összes típusai 
állandóan raktaron 

VÉTELEK készpénz éa részlet fi  retáara, vétel-
kényszer nél ül bármelyik típust bemutatom. 

Bármilyen gyártmányú BÁDIÓT megrendelésre 
legolOBobban aBallitok, puBita erdeklödóegel 
bárki meggyőződhet. 

Naponta f  iss SZÁH1Z ELEM érkeiik raktárra. 

PHILIPS es STANDARD RÁDIÓK 
Csikmegyei egyedarusitas. 

P E T R O L E U M GÁZ 
lámpák, főzők  és káíyhák nagy válasz-
tékban raktaron. 

FISCHER SÁNDOR 
rá,d.ló s z a k ü z l e t 

3- M e r c u r e a - C i u c . 

Kokkanl ügy. 
Dr. Pál Gábor képviselő beadványa az útadók 

törlése ügyében. 
A hadirokkantak, özvegyek utsulút nem fizetnek.  A 

törvény szerint az adóügyi hatóságok minden kérés nélkül 
hivatalból kötelesek az utadi'nnentességet figyelembe  venni. 
Ezt a kötelességet nem teljesítik. Az útadót pedig be-
hajtják azoktól is, kiknek a törvény mentességet biztosit. 
Ha az érdekeltek szóbelileg kérik a törlést, arra utasítják 
őket, hogy községi bizonyítvánnyal igazolják az ntadómen-
tesség alapjául szolgáló tényeket. Ez az eljárás, kérés, 
bélyegek atb. felülmúlják  az útadót. — Dr. Pál Gábor kéri 

a pénziigyigazgatóságot, hogy az utadúmentességet H IÖI-
vény szerint hi atalból állapítsák meg-

A rokkantak útadóját a szépvizi per-
ceptlan levonják a nyugdíjból 

A rokkant útadót nem fizet.  Ennek dacára kirójják 
nagyon sok esetben és a behajtásnál elkövetik á másik 
törvénysértést, amikor ugy hajtják be, hogy a rokkant 
nyugdijából levonják. Az 11127 mujus 5-iki rokkant-törvíny 
s annak 1934 jul. 2f>  i, a Mon. Olicial 170-ik számál>»n 
megjelent módosítása megmondja, hogy hadirokkantak, özve-
gyek, árvák nyugdija még állami, megyei vagy községi 
adóban sem vonható le. A szépvizi perceptián ennek dacára 
ezt gyakorolják. Kérjük szüntessék meg. 

Az I. O. V. törvény egy pár iontosabb 
Intézkedése. 

Az 11I17 V. 5-i rokkant törvény és annak ltlü4 VII. 
2(i-i módosításából közlünk egy pár intézkedést, hogy lás-
sák a hatóságok is, hogy milyen gyakran követnek el tör-
vénysértést, éppen a háború legszerencsétlenebb áldozatai-
nak kárára: 

A 8-ik cikk az ingyenes kórházi kezelést irja elő, 
állami kórházak és szanatóriumokban. 

Ingyenes orvosi kezelésben részesülnek az I. O. V. 
tagok. 

Orvosi bizonyítványok díjtalanul állitandők ki. 
Orvosságok a lehetőség szerint ingyen adadok. 
A l(i. cikk ingyenes jogügyi tanács és védelmet biz-

tosit az 1. O. V. tagok részére. 
Hadirokkantak, árvák és özvegyek alkalmazását irja 

elfi  állami, megyei, községi intézményeknél s az állam által 
subvencioualt vagy olyan kereskedelmi vagy ipari vállalat-
nál, mely az állam részére végez szállításokat. 

A 28. cikk büntetéseket helyez kilátásba azokkal az 
állami) megyei és kiizaéfri  tisztviselőkkel szemben, akik 
eltértek az I. O. V. törvénytől vagy hagyagságot mutatnak. 
•— Panaszok az I. O. V. egészségügyi minisztériumba 
lesznek telierjesztve. 

A 29. cikk előírja, hogy a hadirokkantak, özvegyek 
és árvák nyugdija még állami, megyei vagy községi adóba 
sem vonhatók le. 

A HO-ik cikk szerint a rokkantak, özvegyek és árvák 
nyugdija minden más kifizetést  megelőz. 

A 8t-ik cikk szrrint az I. O. V. tagok mentesek a 
útadók fizetése  alél. 

Xem tartoznak közmmikában résztvenni vagy azt meg-
váltani. Úgyszintén mentesek bárminemű szolgálat alól. 

A 3.'J-ik cikk szerint mentesek a személyi adók fize-
tése alól. 

A B;í. cikk szerint az I. O V. nyugdijak nem esnek 
az álláshalmozás törvénye alá. 

A i!ö-ik az utazási kedvezményt irja elő. 
A 44-ik cikk szerint a hadi rokkantak és hadi özve-

gyek minden évben egy bizonyos mennyiségű tiizil'át kap-
nak ingyen az állami erdőkből. Szükségszerint épületfát  is 
lehet igényelni. 

A 4S-ik cikk előírja, liogy a nyugdíjas 1. U. V. tagok 
temetkezési segélyre tarthatnak igényt. 

Delne községben közmunkára kény-
szerítik a rokkantakat. 

Annak dacára, liogy a vármegye prefektusa  számta-
lan eselben a legkomolyabban iigyeliiieztette a községi elöl-
járóságokat, liogy rokkantakat közmunkára ne rendeljem-k 
ki, most Duliie községlu'íl panaszolják, huny nem veszik 
figyelembe  sem a törvényt sein a preferim  intézkedésit. 

Az uj vasúti utazási könyvek 
19IÎ5 janár 1-én lejárnak, azonban érvényességüket 193Ö 
ápril. l-ig meghosszabbítják most évvégén minden megye-
székhely állomástőnökségén. Ezen negyedév alatt rokkantak, 
rsalá ltagjaik, özvegyek és árvák gondoskodjanak az uta-
zási könyvek kicseréléséről. 

Jody Károly színtársulatának megnyitó 
előadása. 

Szombat este, dtc-mbrr bó 15 én este pont fél 
9 órakor nyílnak meg a színház kapui — a Köebirto-
t-o^eég nagytermében Eső «láger „Szeressen kedveb" 
Komjáti n >irv sikerű rp<rettj» Usz. — melynek fősze-
r pé; Tó>h Iu"a 8zente-sy E>a, Boro<" M-iici J'ily 
Karoly. Lu'-fct  Ed >, Kovács György, Djlec^ei Pal, 
Fodor Dez^ő játszák. 

Heti m ű s o r : 
Sionbat, Szernraen kedves operett. 
Vaiéro: p délután 5 órakor. Zóia. Nyitott ablak operett. 
Va«árn<<p eBte S rga liliom, op°rett. 
Hétfő,  I t a szerelem, operett. 
Kedd, Tnvaris (orosz tárgyú énekes vígjáték.) 
Sz -rda, Őnéltósága poffórje,  operett. 
Csütörtök. Tabáni orgonák, operett. 
Péntek, Hilgyeim elég volt, felnőtteknek,  pikáns víg-

játék, S 

Szombat, anya sziv, iBldó tárgya operett. 
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cukorrá1-, ban, diszi-lihtin, 
díszdobozos cu-orkákban és cjem-ge 
különlegességekben re josen frise  áiu. 

Nagy v á l a s z t é k . 

W . P * © » E á c e l y » © e i k e a e s e t a , 
lüszer, cseinego keri skedése és kávép6r-kö!d« e 

Az állatok téli takarmányozása. 
Miulaz a tel oá un'< igen hosszú szokott lenni, 

tavaszra a hiuk megürülnek, különösen ba kelíő be-
osztással e^y késői kitavaszodásra nem készülünk el. 

Ma mar igen poato-an meg van állapítva, bogy 
minden állatnak naponkint mitől mennyi kell. Ha tud-
juk m ;nryi takarmányunk kit és hogy mennyi állatot 
teli kíteieitetoi, könnyű megállapítani, hoyy takarmá-
nyuik eleg-o vagy nem. 

KI ezt jó tudni míg a tál elején, amikor a hiányt 
vagy takarékossággal vagyolcBÓbb vásárlátsal pótolni 
tudjuk. Pjidául: kel d 

irat) közi poBte-itü j-irmo* ckör-
auí ntponiint szükséges 26 klgr. erdei széna. Novem-
ber hó 1-től ápriiis vége g vsgyis 182 napon át kell 
takarmány ózni. Szükséglet összesen 4732 klgr., körül-
belül 6 ji szeker szsna. — Ha nicc; ennyi szénánk 
V,-ad részét vazy szorultabb helyzetben f'lót  pótol-
hatjuk az ökröknél po yvával, tavasz szalmával. U^yan 
ezt lehetjii* tinókkal, meddő tehenekkel. De nem te' 
hetjük borjukkal, fejőt  és vemhes tehenekkel, ahol a 
Bzéna bizonyos részét csak abrakkal helyettesíthetjük. 

Ha a takarmány répa termesztése jobban el vo na 
terjedve, a sz-jnát udnók tnij^aun is mellőzni, a kif-j-
lódött szarvasmarháknál. 2 0 — 3 0 klgr. rípa keverve 
polyvával, megfülleEztve  pótolja a Bzénát, különösen 
ha ehsz éjszakara adunk 4—5 klgr. tavasz szalmát. 
EJ elég egy napra egy 500 kilós szarvasmarhának. 

A rend és pontosság a téli etetéseknél is rend 
ki /üli foatoa.  Állandóan figyeljük  állatainkat, a Bzéna 
adagokokat ne egyszsrre gyurjuk a jászolba, hanem 
2—3 részletben, etetétek után nyomban ítastuk s ha 
egyik másik nem inna kutassunk annak oka után. 

Ahol a gazda állandóan nem figyeli  állatait, ha-
n:m azokat t e r s e n a cselédekre bízza, ott a sok 
takhrmány mellett iBBOványok és gondozatlanok. Bor-
juknál, csikóknál, bárányoknál, malacoknál ne takaré-
koskodjunk, hanem mindennek a legjavából r.djunk 
annyit, amenyit megbírnak enni. 

Óvakodjunk a fagyos,  penészes takarmányoktól, 
különösen a vemhes állatoknál. 

A szálas takarmányok közül legelső helyen áll 
a lóhere, utana lucerna, jó erdei széna, tekete borsó, 
réti szénák, sások, tavasziak po'yvája, szalmája. Az 
aztatott, rázott, tinóknál, pihenő ökröknél, meddő tehe-
neknél aok szénát pótolhat. 

A mozgás télen is nagyon szükséges az állatok-
nak, ezért 1—2 órát naponkint a Bzabadban kellene 
töití-niök. 

Ht nlncB szénánk elég, akkor a fiatalokkal  és 
fejős  tehenekkel abrakot is kell etetni, különösen a 
siinentáliak Bzokták megérezni az abrak hiányt. 

Szóké  Mihály. 

Csíkszeredában,  a Bukaresti  Szálloda, 
Kávéház  és  Étterem  termeit  teljesen 
újonnan le festettem,  melyet  bankettek, 
vacsorák, tea estélyek,  tánc estélyek, 
valamint  más összejövetelek  céljára  a 
legnagyobb  készséggel  bocsátom a m. t. 
közönség  rendelkezésére,  biztosítva  a 
pontos és  lelkiismeretes  kiszolgálásról. 

Kitűnő  konyha Jó  zamatu italok  ! 
M"  Utolérhetetlen  olcttó  árak! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Iskoláink sérelmei. Nehéz ez a sors. A 

felekezeti  ii-ko áink olyan képtelen és tgyenőtlen küz-
delem középpontjába kerültek, amelvlő nl'g van ki-
vezető ut. Varm-gyesz- rie dühöng a felekezeti  ok'atán 
elleni roham. C upa panasz, aérelem itt minden. Talán 
Eera is volt ennyire elborulva soha. — Oikmadarason 
most 79 gvrrmeket vettek át a f-lekezeti  iskolától az 
államiba. Rézben névelemzés elmén részben önkényes 
megállapítással egyszerűen kimondták, hoüy egy osz 
tályha hányan iratkozhatnak he. A többi gyermekeket 
az állami iskolába rende'ik. M n án a szü o< nem akar-
tak eleget tinni, fu'yos  bírságokat vetettek ki. A foe-
lalásokst egyre másra eszközük. A községi tanácsosok 
gyermekeit a felekezeti  ifi  o'ából kiparancsolták. in 
csaknem ilyen módszerrel vígnak végig az fgész  vo-
na'on. — A jövőbeli kilátásokra pedi* egyenesen meg-
döbbentő kijelentéseket usz Cbi'Ca Petru inspektor, 
aki Stan és Pacal tanügyi felOg  «lók most lefolyta-
tott csikmegyei körútjáról nyilatkozik. Azt mondja, 
hogy a vizsgálat a vármegye f e l e k e z e t  skoláiban aN 
tatában a legnagyobb rendetlenséget találta. Az iskola 
épületek roBszak, a b e r e n d e z é s nem falel  meg, a gyer-
mekek egészsége veszélyeztetve van, a szabályokat 
nem tartják be a tanítók kevés flzetóat  kapnak A 
vizsgákon elbukott tanitók közül a januári pótvizs-

HúzáS fi)ii)dţi) bó 15-éD-
Siessen uj i tsa meg sorsjegyét a kővetkező osztályra I 

Ha még n iaos sorsjegye v e g y e n azonnal, hogy részt vehessen 

2 3 2 , 0 0 0 . 0 0 0 lei n y e r é s i esé lye ibenl l 
'|4 sor-jegy ára 200"— lei, mellyel már Lét nyerési leheiőséget szerez! 

Erdélyi és Bánáti 

főelárusitók  : 

I 

Arad: Altalánoi Takarékpénztár Részvénytársaság éa Al. Qoldsohmidt. 
Brassó • Fortuna Al. Enkelhardt. 
Cluj: IlieaoD Bank Hé.«»éDytársaság Takarók ősiig,  Seresk.  Hitelist^aet. 
Oradea: Daola Bank, Union Bank.. 
Tárgu-Hurea: Bévési Ernő. 
Timişoara: Köapont! Bank, Lesiám'toló Bank, Temesvári Bank. 

Csiki i n t é z ő s é g : Lőrincz József . 

gákra 10—15 öt engednek, a többi nem birja az áll: m-
nyelvét olypn mértekben, hogy irgalmat érdemeljenek. 
Tehát Chirca Péter urnák ez a tájékoztatója körül-
belül elővi ti az árnyékát mindazoknak a további lépé-
seknek, amalyaket bizonyára nem a karácsonyi sze-
retet és megértés szelleme fog  dltkálnl. 

4 T a k , 
Milyen rettenetes, 
csak élni itt világtalan 
ós nézni nehéz órák börtönéből 
a levegőbe öntudattalan. 
Mdyen rettenetes, 
nem látni: a vilég aranyba van, 
fény  zuhatag száll fak  felett, 
nézni: lenn kankalinok szive reszket, 
CBillognak aa ember-szemek. 
Vigasztalan halálos Bzür»üet, 
két szem m>lybe még nem járt napsugár 
és hova nem száll soha már. 

DJ mégis hátha jobb 
élni mint a vak I 

Mert hátba virágos ágak között, 
ott lengene egy szirom hervadáaa 
B a vak felfedezné  a rút sebet. 

S hogy szállanak az arany^ugarak, 
észrevenne vidám nyilak között, 
egyetlenegy sötét koromszemet. 

A kankalinok keblén — szörnyűség I — 
halott feküdne  hanyattfekve,  némán: 
Piros életben rut fekete  esik. 

S bár ragyognának az emberszemek, 
meglátná: a villámlások alatt 
villan a tu'yos gond, rossz bánat ls. 

Maradjon vak a vak 
mert jobb, mert jobb taláo, élni vaton . . . 
Ki ;udja ml van azon a két ablakon? 

Holló  Eroő. 
— A OBikmegyel oaerkéss légió parancs 

nokaul Chindea Teodor gyergyószentmiklósi gimná-
ziumi ignzgatit nevezték ki. 

— A gyergyoBzentmiklósi vásár napjai 
OyergvőszentmiklÓFOn BZ ontzágoBvárárok a következő 
napokon lesznek meptartva: d'c»mber 10—12 állat-
vásárofc  ; december 13-án kirakóvásár. 

A v & s a t l a a rés«*. 
Nagy a világ s benne az emberek milliói 
s ahány, annyiféle  s annyiféleképp 
tűrtet az önmaga által kitűzött cél leié. 
Rohan, dolgozik, küzd, 
nemeset alkot, 
jót cselekszik és 
mégis elbukik, vétkezik 
és mégis romlott a világ és benne 
romlottak vagyunk mi. 
Vagy nem ? Hát ki az közöttünk, 
ki tisztának, hibától mentesen érzi önmagát ? 
Ki az, kit a büntenger homokrengetegének 
egyetlen homokszeme se árnyékolna be 1' 
Vagy talán nincsen bün, 
Vagy nicsen tévedés? 
talán minden kitűnő és jeles, 
mi a hitvány ember agyában életre kel 
s amit ő ravaszul érvényre juttat ? 
De van bun és van büntetés 
és van igazság s talán bocsánat is. 
De mi lenne, ha most hirtelen 
megállna gondolkodásunk s megszűnne 
reményteli életünk, vagy 
világkatasztrófa  következne be 
egy iszonyatos bömböléssel 
egyszerre hirtelen összeomlana a 
kiszámíthatatlanul csodás 
harmóniával megalkotott föld 
és büntfll  részegen kellene 
megállnánk az Isten előtt ? 

Miklós Farano, 

— Az őrmester ur mint hites fordlto.  Ko-
váci Ferenc 22 éves gyergyóesomafalvi  tanítónál a 
csendőrség házkutatást tartott. Radu esendői őrmester 
talált egy beszéd vázlatot, amelyet a tanitó egy ifjú-
sági gyüieare készített. Aa őrmoBter ur a beszédet 
o yan szakértelemmel fordította  le, bogy az ügyészség 
azonnal vádat emelt Kováca ellen, előzetes letartóz-
tatásba helyezte és december 3 án gyorsított eljárással 
tárgyalásra ia tűzte az esetet. A tárgyaláson dr. Pitner 
Árpad megállapította, hogy az őrmester bűnös rossz-
indulattal fordította  le a házkutatás alkalmával meg-
talall beszedet. Abban egyáltalán nincsenek olyan 
kitételek és gondolatok, amelyeket az őrmester fordí-
tott. Az őrmester ur teljesen önáíló munkával lépett a 
törvéoy'zék elé. Erre a törvényszék a beszédet kiadta 
és elrendelte annak közjegyző által való hiteles lefor-
dítását, a tárgyalást pedig dtcimber 10 re elnapolták. 
KovácB Ferencet tovább is fogva  tartották. Amint lát-
Bzik az őrmester ur sikeres fordítást  eszközölt. 

— Megint dolgozott a csendőr. Qál Károly 
J izsefé  csikszentgyörgyl gazdálkodó a csendőrségen 
feljelentést  telt K'tnya Jinoa odavaló lakós ellen, hogy 
csűrét felgyújtotta.  Erre a caikszentgyörgyi caendórórs 
Kanya J most, feleségét  és Kánya Gábort as édesapját 
az őrsre hivatta s ott ököllel arcul verte. Orvo3i bizo-
nyítvány igazolja, hogy 8 napon tul gyógyul a Bérülés, 
amelyet a vallatás során Bzenvedett. — Meguntuk 
a lolytonos panaezolást. Ugy néz ki a dolog, mintha 
nem akarnák meghallani azokat. Pedig éppen a caik-
szentgyörgyi caendőrőra, amelyiken olyan Bzörnyü 
esetek zajlottak le, az emberi érzés, a hivatali 
tekintély is megkövetelné, hogy ne tűrjék tovább a 
hatalommal való visszaélésnek ezeket a túlkapásait. 

— Borzalmas monopol büntetések. Minden 
számunkban figyelmeztetjük  népünkét, hogy hagyjon 
fel  a pálinkafőzéssé!  és aanak tiltott árulásával. Va-
gyonáva', egész élete munkájának eredményével ját-
szik az, aki nem hallgat ezekre az intesakre. Bírnád 
litván kászonaltlzi lat óst 27 ezer lej bírsággal sújtot-
ták, mert engedély nélkül szeszesitalt árult. Minden 
eljárás, smuly ezen bírság mérséklésére irányult ered-
ménytelen marad*, mert a mult évben törvényt hoztak, 
mely szerint a miniszternek sincs jogában ezeket a 
monopol büntetéseket mérsékelni és adóbonokkal sem 
egyenlíthető ki, mert ezt is törvény tiltja. 

— Biró JózHefué  caiktap'oczai lakóst rajta kapták 
amiat 3 liter pá'inkát áru t. 24 ezer lej bírsággal Buj-
tottak. Megfelebbezte  a helyi törvényszékhez, ahol de-
cember 5-én jóváhagyták a 24 izcr kjes binágot. Ez 
is a fenti  üfgyel  azonos és n m lehet benne semmi 
mérséklésre számítani. — A megye lakósfágával  azért 
közöljük a hf.  oaló szomorú tragédiákat, hogy azokból 
pMdát merítsen és őrizkedjék a monopol kihágáeoktól. 

— December 0 : összejövetel as ipartes-
tületi kaszinóban. A helybeli Ipartestület a téli 
hóarpok alatt minden vasárnap este családias össze-
jövetelt tart az ipartestület kaszinó helyiségében. A 
december hó 9 iki estet ezúton 1B iparostársadalmunk 
figyelméb9  ajánljuk. 

— Blégik kidobták állásából. Ltpunk irt 
arról, hopy a csikszeutdomokosi postához a postames-
terek Ievaitésa után, egy szegény leányt küldöttet, 
aki mindent elkövetett, hogy állásában véglegesítsék. 
Jól tudott magyarul, de attól való félelmében,  hogy 
fiţyolik  nem mert a lakóssággal egy azét sem az 
anyanyelvén beszélni. Ecnek következtében a község 
lakószága csak nagy nehézségekkel tudta megértetni 
magát az uj Fdzy A. nevű poatafőnöknőjével,  aki 
egyetlen magyar szót egész szolgalata alatt nem mert 
kiejteni. É t mégis most arról kapunk hirt, hogy ennek 
dacára kivágták állásából. A tanulság kedvéért jegyee-
zük ide azoknak, akik fajukat,  nyelvűket az első 
szédítő szóra képesek megtagadni, hogy i t es sem 
használ. 

— Tiz napig aa egész országban 50 száza-
lékos kedvezmennyel lehet utazni, A vasnt ve-
zérigazgatósága rendeletet adott kl, amelynek értel-
mében bárki, az ország hátárain belül, bármelyik út-
vonalon 50 százalékos bérleszállltást élvez december 
hó 5 én déli 12 órától december hó 15 én déli 12 óráig. 
A kedvezmény eléréséhez semmifele  Igazolvány fel-
mutatása nem szükséges. A bérleasállltás minden vo-
natra érvényes, csupán a Rapid-vonatokra kell meg-
váltani aa egéss tlokettet. 
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— Törvényszéki hírek. Senensleb Béla fake-
reskedő állott a DBpokban a törvényezfk  előtt, síiért, 
mert mint adófizető  egy iiben felmeréseit  háborodni 
egy egéBzen apró myneverett bürokratilua „csekély-
Bégen". Az eBet psdlg a helyi pénzűgyigazgatóságon 
történt. A f«kereskedő  megjelent egy n^pon délelőtt 
Vil2 órakor ÓB Bzorződéet akart illetékeztetnl. Pénzt 
akart fizetni.  A tisztviselői kar nem volt elragadtatva, 
akármennyire is rá van szorulva gazdájuk a magas 
állam a pénzre. K'jel»nteíték, bogy a nagv kassza 
zárva. Jói jön holnap. Utóvégre onnan Marosvásárhely-
ről a technika csodáinak il\'*n kitűnő közlekedési le-
hetőségei között eljöhet. Megértjük, hopy Ssnensieb 
nem volt elragadtatva a kiszolgálásnak et'ől a gyö-
nyörű változatától, örvendünk viszont, hegy egyszerű 
becsületsértésért vagy rágalmazásért éB nem ember-
ölésért került ennek következtében a tervéry elé, 
ahová AbxaedreBcu tisztviselő jelentette fel.  Függet-
lenül a bírói beavatkozás természetétől, javaBo'juk 
jobb volna az adófizetőket  jobban megbecsülni és meg-
kímélni attól, hogy méltó felháborodásuk  miatt még a 
törvény elé kerüljenek. A tárgyalás egyébként decem-
ber 13-án tovább folyik. 

— Btlla Márton gyerzyóujfalvi  gazda megverte 
Bajkó Jánosáét. Su'yoi testi sértésért Billa 1 hónapot 
kapott. 

— Péterffy  Antal cslkmenaaágí legényt, mert Gál 
Illés Bzentgyörgyi lakós biciklijét ellopta, 1 hónapra 
Ítélték. 

— Letartóztatások. Ferencz Pál éB J.taoB 
Ignácz menaságl legényeket áUdták az ügyészségnek. 
A csendőrség azt állítja, hogy a legények lrakarták 
őket Bzerelni. Ezzel szemben a legények azt állítják, 
hogy a csendőrök ütni kezdték, mire védekeztek és 
nem engedték, hogy puskatussal holtra verjék. 

— Keresztes Juliánná CBlkmennságl BZÜlésenót a 
csendőrség átadta ez ügyészségnek, mert 8 lló Fe 
rencnén tiltott műtétet végzett. 

— S z é k e l j vérvizsgák, Kozmás éB SzentBlmon 
községekben tömeges vérvizsgákat vettek a mult héten. 
Egy c'uji—kolozBvárl egyetemi tanár vette ezeket a 
vérvlzsgákat gyermekektói, felnőttektől  éB állítólag a 
vérképleteket a székely—román rokocBág kimutatására 
haazná'ja. 

— A oaikseeredai Vadásztártulat igazgató-
sága 1934 évi d c.-mber bó 4-ín trrtoit ülésén ez 
alábbiakat határozta el: 

1. Ajánlja a tagoknak a Kolozsváron megjelenő 
.Carpatii" cimü vadászati szaklap mrgrecdelt Bét. 

2. Folyó évi drcsmber hó 31-től megtiltja a nyúl-
vadászatot a társulat ösnz -s területein. 

— DIRECŢIUNEA SOCIETĂŢII VANATORILOR DIN 
MERCUR KA-'IU : In «edlofi  ţinută In zlnt de 4 Deoemvrte 
1934 a hot&r&t nrmfttoarele: 

1. Se recomandă membrilor abonarea revistei v&nato-
reftl  „Carpaţit" d'n Clnj. 

2. Se opreţte pe toate teritoriile soetetftţll  vânătoarea 
Iepurilor, pe data de 31 Deoemvrle 1934. 

— „Kiállítás-Vasár* Marosvásárhelyen 
Várakozáson felül  BÍkerü t „K'állitás-Vásér* nyílt meg 
Marosvásárhelyen az Iparmúzeum és a Kereskedelmi 
és Iparkamara belyiBégeiben. Mig az Iparmuseumban 
a marosvásárhelyi Ipir gazdaz és Igen változatos ter-
melése köti le az érdeklődők figyelmét,  sddig az Ipar-
kamara termel Csík, Háromszék és Udvarhely várme 
gyék népművészetének éB háziiparának fel  ünőjn olc-;ó 
áron olyan Bzines, értékes és vonzó anyagát tárják a 
vásárlátogatók elé, amire Marosvásárhely közönsége 
egyáltalán nem számító t. Látni Itt az őstehetségek 
faszobráuatától,  festészetéló',  stb. fel  a legkényesebb 
igényeket kielégítő népművészeti éa háziipari munkáig. 
A .Kiállitás-Váaár'-t az S0'/o os utazási kedvezményre 
számosan keraBik fel  idegen városokból is, a aki Csik 
Hátomszék, Udvarhely éa Maros vármegyék Ipari, házi 
ipari, népmüvéazeti produktumait megismerni óhajtja 
ezt legilletékesebb helyén a marosvásárhelyi „K állltás 
Váaár"-on tekintheti meg, mely 9-én (vnaárobp) este 
zárul. — Maroavásárholyre különben 1935 jsnuir l-ig 
lehet 50°/0 os va'u l kedvezménnyel utazni A kedvez 
mény ugy érvényes, bogy minden más igazolvány nél 
kül a M troBváaárhelyre utazó az od» vá'tott, de n 
viatzalndu'ás'.Qr a vasúti állomásnál kp c-étclt egéez 
jegyével ingyen utazik vissza a kiicdu'ó állomásra. 

— E<y nagyszerű bizonyítvány. Dénes I itván 
gyergyóujfalvi  gazda ál itotta kl ezt a bizonyítványt 
Parvu N-acsu csendőrőrmest?rről. Ine: Az emberünk 
egy szekér fával  érkezett a fn'u  közé. Szembejött ez 
őrmaat r. K r!e a bírcát a fáró1.  N*m \olt. Felszólí-
totta, bogy azonnal hajtBon a ciTdőrőrsre. Az őrBnek 
emlitéaetől a garda ott haeyta lovát, szkerét és ezye 
nesen Csíkszeredáig szaladt a Mtgyar Párt irodáig 
Iinen nem ment vissza mindaddig míg a Mtgyar Párt 
a caecdőrazárnytól iráat mm szerzett, amel\ben kérik 
az őrmester urat, bojy Déar B Iatvánt ne fenyltBe. 

— Halálos azerenoétlenség. Ö v. Morar 
Jánosné szül. Czirják Piroska gyimeabükkl állomás 
takarítónőt halálos BzereocétlenBég érte. A szegény 
asszony szenet akart összeszedni konarába. Amint 
egyik tehervonat alatt átbujt, a kerekek bslálra tárol-
ták. SirűléBeibe december 5 én eBte a helybeli kór-
házban belebalt. 

— Halálozások. C-dktusnádi Kén'dy Albert, 
birtokos, Tu nád községnek 25 év n át előljétóségi 
ti?ja éB községi bírója, tolt ttíjhátmegyel tnrécsoB. 
munkáséletének 86 ik, bo'dig házasságának 55 ik é^é 
ben, folyó  évi d'C m' er 6 án m- gha t Tusnádftirdőn. 
Elhuiytat kitérj'dt roionaág gyászolja. 

Csaló Tivadar földbirtokos,  fo'yó  évi decem-
ber 6-áa meghalt Csíkdelnén, 64 éves korában. 

— Erdélyi Gondűző: karáoaonyl ajándék 
az erdélyi műkedvelőknek, daloeoknok éa te 
későknek „E dilyi GoidAző" a c m \ unnak az ér-
dskes éa mlndao Íziben ujtzsril folyóiratnak,  mely 
karácsonyra jelenik meg, miat az erdélyi élet és újság-
Írás figyelemreméltó  eseménye. É'sken át halihattu't 
a kérdést: miért nincs Erdtlybsn olyaa lap, amely a 
szlzorunn vett egyesületi közlemények és alkalmi tár-
sulások tudó iltásaln kivül f^löle'je  a mü^edveléa, d«l-
ku'tura éa tekesport ma már egyre nagyobb jsl̂ -n'ő-
aAget nyerő az erdélyi közélettel szorosan össz' függő 
társadalmi megnyilatkozásainak problémáit ? Est az 
érezhető hiányt kívánja pótolni az „Erdélyi Gondűző*, 
amely egy lelkes újságíró gárda vállalkozásaként, ugv 
képekkel gazdagon díszített kiállításában, mint bő, 
azineB éa változatos tartalmában, meglf  patés lesz mind-
azoknak, akik már régubben várjtk ezt a folyóiratot. 
Az „E'dé'yl G.>ndüzó"-t Horosz Béla az ism> rt nevü 
kitűnő ujságiró éa sportember fogj:»  szerkeszteni. — 
Ezúton ia kérjük mindazokat, akiket ennek a hézag-
pótló folyóiratnak  célkitűzései, akár a teke-port, raü-
kedveléa vagy dilku'tura réven érdekelnek, minden-
n°mU nyilvánosaágra szánt közleményüket, bssz^mo'ó 
jukat, híradásukat és esetleges érdeklődésüket (csoport 
vazy egyéni fényképeik  stb.) kü'djrk be minél előbb 
a az°rkeaz:őjég c!mére: Braşov, Strada R-gelo C.iro! 
Nr. 56. — Az „Erdélyi Gondűző" előfizetési  ára egy 
évre 220 lej, félévre  120 Eţyea Fzám ára 5 lej lesz. 

— Márton Áront Tg-Ocnéra fzállilottrk. 
Márton Aron ditrói korcsmárost, aki Kerezai Lijos 
gépészt agyonlőtte, decembrr 7 én a helybeli ügyész-
ség fogházából  elazállitoiták 7 évi büntetésének letöl-
tésére a tg.-rcnal fegyházba. 

— Adományok a .Sutái ház* javára. D* 
Baláaay Kálmánná egy futó  vaslemer. K's Ft-renc 
dijtaian festéa.  — Pénzbeli ndományok : Dr. Kö-rtler 
Arthor 360 lej, Dr. Ztkarláe Btlint, dr. V-rzir Mór, 
Dr. Ko'umhán Jizaef  100 100 lej, Cnszér K ro y én 
Bűzzek Giula 50 50 lej, ViPchrr Jácoa 40 lej, K J. 
és A. J. 20 20 lej. 

* • 

A ház kandalló kályhájában fdh'nzoálhft'unk 
nagyobb méretű fre  utak ok Bt is, akik rzt ot-.hou fe! 
nem használhatják, kérjük ajánlják fel  e célra. 

I I A világhírű Meinl-cég 
kávé-különlegességei 

er-'detl csomago'Átokban 
Csíkszeredában kizárólag 

a 

PÁTRIA 
fümer  éa osemege-űaletben 
kaphatók. Bratianu ut 46. 

Közvetlen Cseh litván hentes üzlete mellett, 
l— 

PlüHÁIf*  ^ P u ' o t e 8 bilsöiéguk, szÁn'ók és 
u ldUU&i kaszálók valamint Üres beltelkek. 

C.ra: Sprencz Hugó, Mürcurea Ciuc. 

Piimăria Comunei Sâncrăieni, jud. Ciuc. 
No. 1370-1934. 

Publicaţie. 
Se aduce la cunoştinţa generală, că în ziua 

de 2 Ianuarie 1935 ora 10, în localul primă-
riei Sâncrăieni, se va vinde piin licitaţie publică 
materialul lemnos de esenţă molidă din pădurta 
comunei Sâncrăieni, situate la „Tányéros", în 
cantitate de 1818 m3. 

Garanţia este de 10°« la suma oferite. 
Preţul de strigare este 80 Lei per m». 
Licitaţia se va ţinea cu oferte  închise şi 

sigilate conform  art. 88—110 din legea Contab. 
publ. cu respectarea disp. reg. O. C. L. şi cu 
aplicarea condiţiunilor pentru exploatarea pădu-
rilor statului. 

Supraoferte  nu se primesc. 
Sâncrăieni, la 5 Decemvrie 1934. 

Primar: 
Valentin Kristó ss. 

Nolai: 
F. Moldo van ss. 

fia 

HiR 
10 kilogramm fával  fűt  epy normál szobát 2 4 órán át. 

Gyártja . Szántó Dezső és Fia, Oradea. 
Kapható mindenütt. Kérjen díjtalan árjegyzéket. 
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Adóbónok, Agrár kisajátítási kötvények 
bármilyrn m nnvis'ghin kaphatók. 
Cim a Vákár könyvkereskedésben. 

F i g y e l e m ! 
i C H.t elején, Bzépet és tartósat akar 

kere?*f  fel  a 

„MORICZMéle 
kötöttáru üzletet, 

ahová megérkeztek az CBBzeB őszi és téli o ó i , 
f ér f i  és g y e r m e k gyi-pju szvetterek, puló-
verek, divatbluzok, trikó ingek és alpónaí'r^o)., 
fé'fl  divat pouplin ingnk éB hI=ó nadrágok, bez-
tyük, divatsálak, ai-ruhák, Fportbari^njftk,  gyer-
mek stuczr.ik és bokavédók. féifi  bokavédők, 
gyepju Cbar'estou sapkák és 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-
Szemben a Dávid sza lodával, az udvarban. Primăria comunală Sâncrăieni. 

No. 1425—1934 
din 3 Decemvrie 1934. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa generală, că în ziua 

de 23 Decemvrie 1934 ora 9 dimineaţa, se 
va ţine licitaţie publică la primăria comunei 
Sâncrăieni, pentru arendarea dreptului de vânat 
al comunei. 

Preţul de strigare anual 1000 Lei. 
Supraoferte  nu se primesc. 
Condiţiunile de licitaţie se pot vedea la 

primăria comunală. 
Primăria. 

Keresek megtételre egy uri szánat. 
Cim a kiadóhivatalban. 

î  Háló,ebédlöésirodaberendezések 
a legegyaaer&bbtól a 

H legflaomabb  kivitelig 
^ a e l j e a l a a B Á I l l t e t t i s a k k a l + 

b e a i e r e i h e t ö k : 
Nagy G. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 

i y Megfelelő  biztosíték mellett réazletflzetéars  is. 
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MODELL KALAPOK * 
tlz a a p o n k é n t n j formák  oloaó 

î ţ á rbaa , m a f t a l r l  n f h  • t é l c 

" VBNCZEL TANÁRNÉNÁL 
Ugyanot t kéazülnek m i s d e a -
n e m ü női ka lapok e iaörendű 
anyag hoazáadáaával . Kalapak 
átalakítása a legrövidebb Idő alatt. 

Caikzzereda, I . C. Bra t i anu (Oimná-
Blnm)-iiooa 111. aa., a Sörház köaelében. 
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X 
¥ 
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M 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb éa legtartósabb 
kivitelben a legjutanyoBabb 
á rak mel le t t esaközöl a 

V á k á r ü z l e t , Csíkszereda. 
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HEGEDUORAKAT 
oonaervatoriumi módszer 
szerint, j u t á n y o s á n ad: 

S P R E N C Z OIZI . Csíkszereda 
Str. Cap. Vulovlol (Hargita-uooa) 20. l i H i l Viki i t . k * a y w » « i i | i >a, « t t l r — M l — . 




