
XLVI. « M«NWM«OIM—Oalkmrfria,  1IP4 december 15 61 HÍM 

L a p t a l a j i o c a l 
Oav. VÁKÁB LAJOHNft 

Fíl.14» Bierkeartd 
rt $ 8 Z 3 Q H VIKTOR. 

k i a d ó h i v a t a l : 
Vikăi könyí- 4a papírkeres-
kedés. Calksaeredkn, hová 
a hlrd.t*s«k bal ia alifin-
»4*1 dijak «14r« kOld.nddk. 
l | j M szám ára Lai I.— CSIKI LAPOK 

POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TARSADALMI HETILAP. 

Blófls.t-rs!  t j : 
Egóaa <• ra I.ci 160.-
Filévia , Sd. 
Negyedévre , 40. -
KttllOldr. agy i r n , 440.-

Hlrdetéal dijak a lag-
aloaóbban azimlttatsiak. 

Kiilratok nem adatnak IUC 
Nylluétl kOzleminyol. 
dija (oronklat L.l23.— 

Mtgjelaalk mlnd.B T>iái>>| 

A Magyar Párt a parlamentben. 
A parlament felirati  vitájában a Magyar 

Párt a romániai kisebbségek helyzetének ren-
dezésére tette meg nagyfontosságú  javaslatát. 
A Magyar Párt indokolásában az ország szine 
előtt elmondta a romániai magyarság nehéz 
helyzetét. A romániai magyarság életére olyan 
tényezők vannak kihatással, amelyeknek irá-
nyítása nem áll módunkban. A külpolitika min 
den rezzenését megszenvedi az iit élő magyar-
ság. Valóságos túszok gyanánt kezelnek ben 
nilnket. Az állandó politikai bizalmatlansággal 
gyötrő éluiünk ké1s?gbeejiő s e jövő egyete 
sen lehetetlenné van teve nlpünk számára. 
Iot történnie kell valaminek. A romániai magyar-
ság bajainak orvoslása további olódázást nem 
szenvedhet. Az ország kormányai csaknem min 
den alkalommal felismerték  a kisebbségi prob 
lóma fontosságát.  Averetcu 1923 ban a csú-
csai paktumban biztosította a kisebbségi kérdés 
rendezését; a liberális pírt 1927 ben bizottsá-
got küldött ki a kisebbségi kérdés tanulmá-
nyozására s annak leglelkesebb munkása épen 
Tatarescu mostani miniszterelnök volt. A n» m 
zeti parasztpárt Pop Obita volt alminisztert 
küldte külföldi  taDu'mányutra e kérdésben. 
Jorga miniszterelnök állandóan hangoztatta a 
kisebbségek értékeinek országos jelentőségét. 
Ennek dacára semmi sem történt. Az oka ennek 
mindenesetre a kormányzás folytonosságának 
hiánya. 1926 óta hat általános választás volt 
és tiz miniszterelnök fordult  meg az orezág 
eién. Mire egyik foglalkozhatott  volna az ügy-
gyei, már át is kellett adoia helyét az utód-
nak. Ebben a rendszerben nem lehet reménye 
a kisebbségi magyarságnak, hogy helyzeteben 
bármiféle  javulást várjon. A kisebbségi kérdéBt 
közniognyugvásra csalt ugy lehet megoldani, 
ha azt kiemeljük a népi politika gyü ölködó 
harcaiból s az összes kormányképes pártok 
megegyeznek abban, hogy kormányrajutá6uk 
esetén a megá'lapodáBuk szerint emberséges 
megoldáshoz juttatják a kisebbségi kérdést. A 
Magyar Párt javasolja tehát, hogy küldjenek 
ki egy parlamenti bizottságot, amelyben részt 
vesznek az összes pártok vezetői. Ea a bizott-
ság hallgassa meg a kisebbségek képviselőinek 
előterjesztéseit és do'gozza ki az alapját annak 
a törvénynek, amely hivatva van az ország 
kisebbségi népeinek a többségi néppel való 
harmonikus együttélését biztosítani. 

Kíváncsian várhatja az ország magyar 
kisebbségi közvéleménye, hogy milyen választ 
kap erre az ország parlamentje előtt elhang-
zott kérésre. 

A fővárosi  sajtóban már az Universul és 
az eddig megértő magatartásáról ismert A-B C 
is támadólag lépett fel  a kisebbségi problema 
megoldását sürgető parlamenti előterjesztéssel 
szemben. Azt a régi mesét hangoztatják, hogy 
az alkotmány értelmében minden román állam-
po'gár azonos jogokat élvez. 

Hol vagyunk BZ egyenlő jogoktól I? Hogy 
egyebet ne említsünk, 16 év alatt még az 
erdélyi hadirokkantak nyugdlj-egységeBitését 
sem sil érült keresztülvinni. Hát hol van a 
kisebbségi népek faji,  nyelvi életének, szabad 
ságának intézményes biztosítása? 
Pedig meg kell oldani ezeket a súlyos kérdé-
seket. Egy borzalmas világháború minden figyel-
meztetése parancsolja ennek a nemzedéknek, 
hogy minden népnek joga kell legyen az élet-
hez, az egyenlőségnek, a szabadságnak nevé-
ben. Eít az országot pedig csak az egyttttélő 
népek szeretete és egymásiránti bizalma teheti 
naggyá. 

Szabó Béni a Magyar Párt ne-
veben a parlament elé tarta 
az erdelyi kisiparosság serel-
meit. 

Szabó Béni a parlament figyelmét  az erdélyi 
kisipar két legfontosabb  serelmere hívta fel: 
a kontár kérdeBre ós az adóterhekre. Mindkét 
ügyben részletes emlekiratot tett le a ház asz-
talara, kérve az illetékes minisztereket, hogy 
sürgŐB intézkedéseket adjanak, különben a kis-
iparos társadalom a mai terhek és a szabiidon 
garázdálkodó kontáripar melleit kipusztul. Külö-
nösen kérte az iparenged jly dijainak leszállí-
tását, a patenta-fixa  rendszerből ertdó adó 
hátráiekok leszállítását, a jövő évi adókivető 
suk méltányosságát, kórte, hogy az iparosok 
adóját megállapító bizottságban az iparosok 
megfelelő  kategóriája képviselve legyen. 

Dr. Gyárfás  Elemér az erdelyi 
rokkant tisztek helyzetet 
tette 4Z0V&. 

A szenátusban dr. Gyárfás  Elemér tette 
szóvá, hogy az 1933 majui tí-i törvénye, amely 
a volt osztrák magyar hadsereg hadirokkant 
jainak nyugdijegysegefeiteset  mondja ki, a kor-
mány és a nyugdíjpénztár mindenfele  lehetetlen 
magyarazkodaBsal eigancsoija és egyszerűen 
nem htjija végre. 

Felhívjuk a Magyar Párt parlamenti cso 
portját, hogy a hadügyminiszter most nyújtotta 
be a katonai nyugdijak rendezésére vonaikozo 
törvényjavaslatai. Abbjn a hadirokkantak kér 
dese egy kulou részt &epez. Kérjük, legyenek 
résen, hogy a nagy egyeuiőseg neveben megint 
necsak a regáii rokkantakra értse ez a törvény 
is a rokkanc nyugdijak rendozesét. 

Egyről-másról. 
(K) Érdekes a tudósok és művészek vi-

lága. ÖÍ jóelőre meglátnak és megjósolnak 
olyan dolgokat, amikről a közönséges halandó 
embernek halvány fogalma  Bincs. Ki tudná 
megmondani, hogy Jókai  vagy Verne  honnan 
merítették a távol jövő fantasztikum  csodáit: 
késői századok technikai találmányait, melyet 
ket látnoki erővel megrajzoltak. Honnan sej-
tette meg Voltaire  1750 ben, hogy a Marsnak 
holdjai vaanak, mikor erről, akkor meg a 
csillagászati tudomáaynak halvány fogalma 
Hem vjlt? Hogyan irta meg Olivér  Swift  „Gul-
liver  utazásai"  ban, hogy a Mars  bolygonak 
kóc kis holdja van, amelyek közül az egyik 
tíz óra alatt, a másik meg huszonnégy óra 
alatt futja  be pályáját, mikor a Mars holdjait 
csak sokkal később, csekély 150 ev múlva 
fedezte  fel  a csillagászati tudomány? Jókai 
1850-ben az Andromeda  csillagkép ködfoltjai 
nak változó fenyü  magvaról beszél, pedig c^ak 
negyven év múlva áilapi ották meg a csilla-
gászok, hogy az Andromeda, különös sugártö 
rési viszonyainál fogva  fényét  három napos 
időközökben változtatja, elannyira, hogy sok-
szor egészen láthatatlanná válik. 

D J micsoda érzések ragadhatták el < S I A -
kespeare lelkét, mikor lelkiszemei előtt lepe 
regnek az emberiségnek nagy tragédiái? Mi 
sugalhatta Madach  Imrének  az vEmber tragé 
diájá"  t, Miltonnak  „Az elveszett  Paradicsom'-
o>, vagy Gl'h*nek a „ Faust"-o.  ? . Mi indicotta 
Beethoven Lajost  az emberi sorsot oly szépen 
m»göröl<itó IX 'k simfonia  megírására, vagy 
Verdit  a nagy Requiem kitermelésére? HJU-
aan vette Petőfi  Sándor  . Ausztria"  cimü köl-
teményében a hatalmas Habsburg-h&z  romlá-
sának megjövendölését és a Habsburgok szét-
szóródását a világban? 

A müvéazek és tudósok médiumok,  akik 
csodálatos képességgel látnak meg rejtett kap-

csolatokat emberek, eszmék és események 
között. Valamikor az okkultizmus tudományá-
nak fejlödóBóvel,  könyveket fognak  irni a 
müvészlelkeknek arról a csodálatos tevékeny-
ségéről, amelyiyel idegen világokból áthozzák 
hozzánk, — ezen a földön  tétován bolyongó 
és botorkáló emberekhez, azokat a kincseket, 
amelyeket a természetellenesség  rejt  magában. 

* 
* 

A Népszövetség  igazi művészettel oldotta 
meg a jugoBziav-mngyar viszályt. Nincs  sem 
győző,  sem legyőzött.  Nemzetközi intézkedé-
sek létesülnek a terrorizmus leküzdésére és 
Magyarország  saját  hatáskörében  meg fogja 
vizsgálni, hogy vaiami alantas hatóBági köze-
gek esetleg nem működtek e közre a jugo-
szláviai emigránsok tevékenységének előBegi-
téseben... A megegyezést Anglia,  Franciaor-
szág és  Olaszország  ogyérteimü akarasm hoz-
tak leírd, űzzél a tennyel felcsillan  ismét 
Mussolini  elgondolásának életrevalósága, mit 
az úgynevezett négyhatalmi  egyezménnyel 
hívott eletre, mert valOban az eurupai beké, 
vagy háború sor.sa — Anglia,  Franciaország, 
valamint Olasz-  és  Németország  kezebeu van. 

• 
• • 

Ugy a jugoszláv, mint a román külügymi-
niszter, Magyarországgal szemben igen barát-
kozó hajlamú hangokat pengetett meg. Ezen, 
a jugoszláv magyar viszály genfi  tárgyalásának 
utoakkordjaihoz egészen veletlenüi simu nak 
azok a hangok, amelyek a román parlament 
foiyo  hó 11 en tartott üieseben a magyar part 
deklarációjából csendüinek ki. Ez a hivatalos 
deklaració is békét,  barátságot,  csendet  sze-
retne a belföldi  kisebbsegi pjutikának mezején. 
Ha Titulescu  külügyminiszterünk összefogást 
hirdet Magyarországgal,  monnyire inkább ezt 
kell hirdessen a Romániában élő kisebbségek-
kel szemben. Valahogy ugy áll a dolog, hogy 
egyik a másik mlkül el sem kópzelhelő. A 
m-tgyarpártddklarációjabaii megjelölte ae egész-
séges u'ttt, amelyen haladva, nem látszik elér-
hetetlennek egy békés megegyezés. Értjük 
ezen megegyezés alatt a romániai magyar 
problémák elrendezését és nem a Magyar-
országgal  valókat, amelyek természetesén ki-
vül esnek az itt élő magyarság képviseletének 
hatáskörén. 

Dr. Wiler  József,  az országos magyarpárt 
főtitkári  terjesztene a kamara elé azt a javas-
latot, amely korszakalkotó lehet a romániai 
magyarság sorsának történetében s amely ja-
vaslat formába  öntésének egyik kiváló mun-
kása épen a mi képviselőnk: Dr. Pál  Gábor. 

Oxulva a multak tapasztalatain, a magyar-
párt azt javasolta a kamarának, hogy a romá-
niai kisebbségi problémák pártközi megtárgya-
lására küldjön ki a parlament egy vizsgálóbi-
zottságot, amely az összes pártok képviselői-
ből alakulna meg és vizsgálatának eredményét 
a képviselőház plénuma elé terjesztené. 

A magyarpárt ezzel azt akarja elérni, hogy 
egyrészt a kerdések megvitatására alkalmas 
légkört teremtsen, másrészt, hogy az ott szülo-
letendő pirtközi megállapodások érvényét a 
jövő kormányok BzámárB is átmentse. Eddig 
ugyaniB az volt a helyzet, hogy a képviselő-
ház türelmetlen légköre nem volt alkalmas 
ilyen problémák nyugodt  letárgyalására s az 
egyes kormányok sem voltak Boha abban a 
helyzetben, hogy vagy politikai opportunitás-
ból  vagy egyeb okokból ezzel a kérdéssel 
alaposan foglalkozhassanak.  Igy természetesen 
a képviselőház többsége nincs abban a hely-
zetben, hogy a kisebbségi problémákhoz még 
csak hozzá is tudjon szagolni. Az e tárgykör-
ben mozgó ismereteket teljesen az elfogult 

Adóbónokat legmagasabb árban veszek. Cim a Vákár üzletében, Csíkszereda. 
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aajtó kicainyeB szempontjai irányítják s ha van 
is egyesekben jóakarat és politikai érettség a 
kérdés tanulmányozásáré, arra módja és alkalma 
nincs. A magyarpárt azt hiszi, hogy javaslatá 
val aranyhidat épi'e't a talaj megfelelő  előké-
szítéséhez s ha a kormánynak szivén fekszik 
az ország konszolidálódása és az eszmék és 
gondolatok tisztázásának időszertlsége, meg-
fogja  ragadni az alkalmat és a zöldasztal 
komoly légkörébe utalja a kisebbségi problé-
mák megoldásának előkészítését. 

Ha csak azt érné el a magyarpárt, hogy 
a pártközi értekezleteken megismertethesse a 
sokszor félrevezetett  román közvéleményt a 
valódi, tiszta helyzettel s ezáltal a román saj-
tóból kikQszöböltethetne az izgató elemet, már 
egy óriási  lépéssel  előbbre  vitte  a romániai 
magyarság sorsának jobbraíordulását...  Bár 
miként fejlődjek  a dolog, a magjarpárt lépese 
körültekintő, okos és dicséretre méltó politikai 
megmozdulás. 

Városi és vidéki m. t. közönség tudomá-
sára hozom, hogy 

Lei 30.— 
Vacsora-menü 2 fonás,  (étlap szerint) Lei 25 — 

C s í k s z e r e d a . 

Lapunkat ötszáz lej pénzbüntetésre 
Ítéltek a Csedó Imre fele  áilamellenes-

izgatási perben. 
Csedő Imre c3iktsploczai lakós, amint 

ismeretes, államellenes izgatás vádjával felje-
lentette a helybeli törvényszéken Miklós Árpád 
ottani közsági bírót- A Csedő Imre által fel 
adott vádak szerint: Miklós Árpád izgatott az 
állami ÍBkola ellen; Miklós Árpád nem tartja 
meg a román ünnepeket; Miklós Árpád azt a 
kijelentést tette, hogy Erdélyt rövidesen vissza' 
csatolják Magyarországhoz s akkor jaj lesz a 
Csedő Imre féle  embereknek, stb. 

Amikor Csedő Imre ezen feljelentést  meg-
tette, akkor a Csiki Lapok, mint helyi újság, 
hosszasabban foglalkozott  az esettel. Lepünk 
a közélet javításának legőszintébb szándékával 
mu'atott rá arra, hogy a vármegyében egyre-
másra történnek a hasonló jelentgessek, «me-
lyek bosszúból, ellenaégenkedésből születnek 

Természetesen ebben a tárgyban megirott 
cikkünknek soraiba akarat'anul belecsúszott a 
felháborodásnak  az a hangja, amelyet gondo 
lom alig lehet elkerülüi annak, aki nyitott 
szemmel és lelkiismerettel figyeli  az esemé 
nyeket. 

Csedő Imre heteken keresztül akart nyi 
latkozni lapunkban. ígérte, hogy megfizeti  a 
közlemény árát. De miután a cikkünkre vonat-
kozó helyreigazításában olyan természeiü FZP 
mélyeBkedésre fektette  a súlyt, amely azt 
bizonyítgatta, hogy államellenes ingatás miatt 
azért tett feljelentést  Miklós Árpád ellen, mert 
annak családja 1919 évben a román hatóságok 
előtt ót is meghurcolta, nem adtunk helyet. 
Megborzadva attól a bosszútól, amelyre hivat-
kozva akarja végrehajtani ez ujabb meghur 
colást, visszautasítottunk minden helyreigazí-
tást, pénzt ós inkább vállaltuk azt, hogy perbe 
keveredjünk ezzel a félelmetes  hirü, notórius 
perlekedővel. 

Csedó Imre beperelte tehát lapunkat rágal-
mai ás miatt. 

A törvényszék előtt Itpuok nevében elmoud 
tuk, hogy cikkünket a közjó fzempontjából 
irtuk. Vármegyeszerte egy elképzelhetetlen 
erkölcsi fertő  uralkodik. Nt'pUnk ntp nap után 
jelentgeti epymást. Az államellenes izgatások 
egymást érik. Mindeniknek alapja a személyei 
bosszú, az ellenségepktdrs. Nevelő éB javító 
szándékkal lépett bele lepünk ebbe a Csedő 
féle  esetbe is, amelyről a községnek és az 
egész vármegyének a l özvélem nye azt tartja. 
hogy a fúljelentes  alapját a Csedő és Miklós 
családok között évtizedekre visszanyúló ellen 
ségeskedéB sugalmazza E ismerjük, hogy köz 
életünk ezen szörnyű rákfenéjét  képező jelrnt 
getési láz ellen keményebb hírlapi hangot 
basznál'unk. De erre szükség van, különben 
nem szűnik meg soha népünk között ez a köz-
életünket demoralizáló és azt felforgató  ocs-
mány k ódás. 

A vádat Míbuta ügyész képviseli. E ifmt-ri, 
hogy a sajtónak nemes hivatása az emberi 
együttélés javítása. Szükség is van arra, meri 
lá<ja, hogy a jelentgetéeek valóban kezdenek 
elhatalmasodni. Mindazonáltal a Csiki L<pok 
mégis igen erős hangot használt a Cstdö Imre 
feljelentésének  elítélésében s ezért büntetés' 
kér. 

A törvényszék folyó  év december 13 án 
hirdetett Ítéletet, amelyben lapunkat 600 lej 
pénzbüntetésre, dr. Balogh Lajosnak mint Csedő 
imre ügyvédjének költségeire 600 lej és az 
Ítélet leközlésé're itéite. 

Az ítélet ellen felebbezéBt  jelentettunk be. 

BEL- ES KÜLFÖLD. 
Mócokat  telep tenek  az erdélyi  határszélekre. 

A fóldmivelésügyi  kormány BZZP.1 » tervvel foglalkozik, 
hoív Arad—Bihar—Szatmar—8 ilágy és Tjmes me-
gyékben fukvő  mntegy ezer hektárnyi állami tartalé-
kokra nagyobb telepítéseket fsiköíöl.  Arról is szó van. 
hogy ezeket a telepítéseket a mécokkal végzik. 

A román kormánytól  a parlamentben a c nzura 
megszűr t3ténét kérték. 

Európa a háború torkából  menekült  ki.  Most 
hopy a g-*nfl  események u án emultaic a vih*rf-hő.. 
a hazatérő diplomaták tqagál'apiiják, hogy Európa 
rendkívül salyos helyzet»a "szabadult fel  és ciak egy 
hajszál választotta el a háborútól. 

A magvar parlament  köszönete  az angol kor-
mánynak.  A raagvar képviselőház köszönetet szava 
zott az angol kormánynak azért a hathatós támoga-
tásért. amelyben Magyarország ügyét Genfben  támo-
gatta. 

Jugoszlávia  beszüntette  a magyar kiutasítá-
sokat.  A genfi  béke örvendetes következményeként 
Jugoszlávia megszlintette a magyarok kiutasításait. 

Az angol sajtó a jugoszláviai  magyar kiuta-
sításokról  egyformán  eliteló hangon nyilatkozik. Le-
szögezik, hogv Jugoszlávia ezekkel a kiutasitánokkal 
elvesztette Európa rokonszenvét. A norvég lapok ha 
Bonlóan elitélik a Jugoszláviai eseményeket. 

Maniu  és Vajda  kőzött  kiélesedett  a konfliktus, 
A be'földi  sajtó szerint a liberálisok taktikájának sikerűit 
Maniu és Va da közötti ellentéteket teljesen elmér-
gesiteni. 

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. 

Kitilnö  konyha I  Jó  zamatu italok  ! 
Mf  Utolérhetetlen  olcsó árak! 

Hat rádiót kisorsolok egy listán h 
e g y B z á . x n á , r a 2 0 l e l . 

Vidéki Rádió-vevök figyelmébe! 
Msgérkeztek a legújabb tipusu egybeépített 
batériás késiülskek, a legmodernebb sziszté-
májú takarékcsövekkel,minimális fogyasztás 

STANDARD és PHILIPS 
villanyba kapcsolható rádiók összes tipusai 
állandóan raktáron 

VÉTELEK készpénz és részletfhetésre,  vétel-
kényszer nél> ül bármelyik típust bemutatom. 

Bármilyen gyártmáDyu RÁDIÓT megrendelésre 
legolosobban aaallitok, pueata érdeklődéssel 
bárki megeyöiödhet. 

Naponta f  isa SZÁB&Z ELEK érkeaik raktárra. 

PHILIPS és STANDARD RÁDIÓK 
Csikmegyei egyedárusitás. 

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

FISOHER SÁNDOR 
r á . d . 1 6 s z a l c C L z l e t 
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Kovács Ferenc tanitó állam ellenes izgatási pere. 
AZ államollenea-izgatáBi p- r-k i orozatában folyó 

év december hó 10 én Kovács Pereic 21 évea JjBeni-
gyergyócaomafalvi  taDitó állott a helybeli törvényszék 
lőtt. 

A vád ismeretes R du caendőrőrmeater feljelen-
tés folytán  ház' utatást tartott a tanító lhkásáu. ÍV ált 
egy beszéd szöveget, amelyet mult esztendő novembe-
reben rr.osdott el a tari tó egy k ifjúsági  gyűlésén A 
beszed-t az fifmstT  az eredeti szövegtől eltérően 
ugy fordította  le, t-ojy a tanitó ellen a M^rzescu tér-
vény alapján eljárás indult. 

A december hó 10-iki folytatólagoi  tárgyaláson 
Dr. Pitner Árpád ügyvéd beterjesztette a beszéd-váz-
lat bi'eles közj >gy?ői másolatát, amelynek során kitűnt 
az őrmester szabad fordítása.  A beszéd egyébként 
foglalkozik  BZ ifjúság  válságot* helyzetével. Oirzeiar-
tábr* tozdiija éa az ifjúság  önképzésébtn látja a he-
lyes utat. 

A vádat M:huta ügyész képviselte, aki büDtetést 
kér. — A véd« met D* Pitner Arp d helybeli tigyréd 
látja il. A közjó PzempontjKból eriflis.  a két nép 
m> gbél Ülésének Fzlilí'épei-pf'iríre  rán uiMÓ pondoMei 
a tárgva'ó ter m falni  I öiül likivácl OZPBI . Epp n ma, 
amikor a népűnk romlottsága jeleotge ő haj1 ám a os a 
többségi nép irán'urk való bizslmstlanFégB a hssoa'ó 
p rek sokaságát teremtik meg, álkor jóbatást keltő, 
hogy az ügyvédi hivatásnak vanzak ilyen állomáséi ÍB. 

Dr. P -ner Árpád azzal kezdi védőbeszi'dét, bogy 
a biróxág csak egv pár napnál előbb épp n ebben a 
teremben hozott f'lmentő  Íteletet Tirol-F-renc esperes 
perében. Most ism*t ugyanabból a Gv r^yóc^omafal-
vából áll a vád o tak padján a tanító, hbben a község-
ben sok ávt'zed óta csa'r felekezeti  iskola vnn. M<r a 
magy-r kemány minden igyekezete és erőszakos-odása 
hiáb»v-ió vo't, á'laml nkoltt nem ludo t beszervezni. 
Mo*t két évvel ezelőtt állami iskolát létesítettek. Az 
->?yház védte a a«ját iako'ájának jogát, az állam nem 
értette azt meg s ebből következtek a gyűlölködések-
nek, jelentgetóaeknek, ellenségeskedéseknek helyi bor-
zflmai.  A mai eset is Inosn folyik.  Egy beszéd, amely 
egy krr<-k esztendő mu'va kezd izgatni az állam ellen, 
Mért. M r̂t a f'lekez->ti  iakolának a mo-tt lezajlót: 
nyelvvlz-gákon egyetlen sikeres vizFgát tett tanítóját 
a feljelentéssel  börtönbe akarták juttatni s ezzel ter-
mészet) sen az Iskola sorsét ls elintézni. Az ügyéFZ ur 
azzal vádo.ja. togy a beezédben nagy problémáir(l 
beszél a fiu.  Hit a romániai kiaebbségi ifjúságnak  és 
jövőnek bogvne lennének nagy kérdései. Anilor nr-p-
nap után dobjak ki áfásaikból  a kisebbségi umbereket, 
amikor az u at elzárják előlük, hát akkor hogyne iz-
gatná ez a kilátástalan jövő ez ifjuságunket.  — Ds 
tipikus pé'déja ez ez eset unnak a jelentgetéal láznak, 
amely népűnk között lábra kapott éa BZ egytitté ó né-
pek békeségét akadáljozra. C-ikban a feljelentétől 
származó vádak megsoknsodtak. E eb legnagyobb ré-
sze felm'ntéBsel  végződött, di még hazug feljelentőt, 
a népünk söpredékét képező tanuzót még a vád-
lottak p dján egyet sem 'á'tim. Ü.y isz ur — folytatja 
emelt htogot Dr. Pitner — nagy nzolgálatokat tenne 
az államnak, ha ezeket a hamis j^lentge'őVet börtöneié 
juttatná. Jjbban ismerem ezt a népet, mint fz  ügyész 
ur. at a nép n*m Bzal*d álmok ntán. Tisztában ven 
a helyzetivel. J) állatrpo'gflr  ak r "tini. CBak nzt 
kívánja. !~ozy egyforma  Ailarrpolífr-óot  kezeljek. Ez 
p-'dig nem államveszé'y. Kéri vf'd  tc-> felmentését. 

| Mibu'a ügv^sz válaszában különö-»n rámu at arra, 
I hogy a h imia fe  jelentők ellen e'jár. D> a felmnntct-
'töknek kR-] 1 vtdat emelni BZO'T ellen, akik meghurcol-
ják Egyetlen esetben aem történik ez meg, hanem a 
I felmantő  ítélet után elb«Ugatnak. Juttassanak csak hoz-
zám ilyen fel  jelenténeket Ígérem — mondja az ügyész 
— miod -n esetben becsülettel eljárok. 

A törvényszék ez ügyben Iipunk z irtakor hirdette 
ki Ítéletet, amely szerint a vád ottat felmenti  és elren-
deli azonnali szabadlábra helyezését. 

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

A váinvezérigRzgatóaág fulyó  év november hú li-én 
kelt 24H44I). Bzáiuu körrendeletével felhívja  a vámhivatalok 
figyelmét  arra, hogy az Olaszországijai kiitiitt kereskedelmi 
szerződés szerint a friss,  i ágott élő virág után lUtl kgi-
ként a régi '2Ó0 lejes vámilleték szedendő, ha a 35S-as 
vámtétel alá esnek. 

| A vámvezérigazgatóság folyó  év november liö lli-áii 
kelt 24B034. sz. körrendelete szerint november lió lil-től 
kezdve kivétel csak ugy eszkozőlliető, ha az exportáló által 
felmutatandó  fuvarlevél  a Uanea Naţionala láttamozásival 
van ellitvu, amely szerint a devizák inkausilása nevezett 
bankra, illetve mis autorizált pénzintézetre van ruházva. 



51 C S I K I L A P O K 
Hivatkozott rendelet szsrint, áruszállításnál az autori-

zált bank kell szerepeljen feladóként. 
3223—1984. sz. A Kamarák Szövetségének közlése 

alapján legkésőbb 1935 január hó lU-ig a kairói korház-
igazgatóság részére szükségelt sebészeti műszerek beszer-
zésére árlejtés tartatik. Felvilágosításokat ad a Bncuresti, 
str. Cobslescu 1. sz. alatt székelő egyiptomi konzulátus. 

3155—1934. sz. A kereskedelemügyi minisztérium 
közlése szerint különböző külföldi  cégek összeköttetésit és 
különböző árucikkeket keresnek és ajánlnak. A névjegyzék 
megtekinthető a kamara titkári hivatalában. 

3156—1934. sz. Felhívjuk a kalap készítők és kalap 
kereskedők figyelmét,  hogy saját kéBzitményü árut valame-
lyik küllöldi cég márkája alatt forgalomba  hozni sulyoB 
büntetés terhe alatt tilos. 

Tudomására hozzuk az érdekelteknek, hogy a tolyó 
év november hó 2(i áu kelt 2448. sz: minisztertanácsi hatá-
rozat ujabb behozatali engedély-díjemelést léptetett életbe 
ég ugyanakkor ujabb 250 vámtétel kontingentálását irja 
elő. A vonatkozó vámtételek alá esd ezen rendelettel kon-
tingentált áruk behozatala kivételesen behozatali engedély 
nélkül is eszközölhető, amennyiben a szállítási iratokkal 
igazolható, hogy az áru december 5-ike előtt lett elküldve 
és legkésőbb december hó 31-ig beirkezik Romániába. Az 
újonnan kontingentált áruk, illetve vámtételek, valamint a 
hivatkozott minisztertanácsi határozattal felemelt  behozatali 
engedély dijak tablója az Iparkamaránál megtekinthető. 

A vámvezérigazgatóság folyó  év november hó 26-án 
kelt 258228. sz. körrendeletével az exporttal kapcsolatosan 
eszközlendő formalitásokra  vonatkozólag ujabb rendszabályo-
kat ir elö. Közelebbi információk  az iparkamara hivatalá-
nál megtekinthetők. 

A jatt'ai-i Palesztina-Román kamara a palesztinai hitel-
életre vonatkozólag a romániai kereskedők részére egy je-
lentést küldött be, mely Kamaránk hivatalában rendelkezésre 
áll az érdekeltek részére. 

S Z Í N H Á Z . 
Jódy Károly színtársulata folyó  ív december 18-án 

(kedden) a helybeli közbirtokosság színháztermében meg-
nyitja a sziníszezont. 

A magyar színészre nagy kötelességek hárulnak. Kér-
jük a társulatot, igyekezzenek ugy betölteni komoly hiva-
tásukat, mint ahogy megköveteli a magyar szó és kultura 
szolgálata. 

Ennek a városnak megértő közönsége van. Szereti és 
megbecsüli a magyar szinészetet. Ne éljenek vissza ezzel a 
hagyományos, a magyar színészettel szemben mindenkor 
kötelességet teljesítő meleg áldozatOBsággal. Adjanak helyébe 
tajeulyos, lelket nemesítő művészetet, amely tanít, nevel, 
javit is felemel.  Ne sülyedjenek soha a bretli olcsó, vásári 
fogásaihoz.  Ne felejtsék  el, hogy a magyar színpadnak min-
dennél szentebb hivatása van. Ezekkel a gondolatokkal 
indítjuk be a sziníszezont és kérjük közönségünket, fogadja 

régi szeretettel városunk falai  között a magyar komédiást. 
M Ű S O R : 

Kedd, december 18: Szeressen kedves, operett. 
Szerda, december 19 : Tovaris, orosz énekes vígjáték. 
Csütörtök, december 20 : Sárga liliom, daljáték 12 képben. 
Péntek, december 21 Hölgyeim, elég volt, bohózat 3 fel-

vonásban. 
Szombat, december 22: Anyasziv, operett 4 (elvonásban. 
Vasárnap, december 23: Délután 5 órakor: Tovaris, vígjá-

ték 4 telvonásban. Este 9 órakor: Bál a Savoyban, 
operett 3 felvonásban. 

Hétfő,  december 24: Uilután 3 órakor Mágnás Miska, ope-
rett 3 telvonásban. 

Helyárak: 33, 28, 23, 18 lej. 

Havi abonamal 
, vacsora Lei 800.— 

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

NYILATKOZAT. 
TJbb hang foglalkozik  az EKE (Mküzéki Osz 

tályának néhány romín hallgató aital megzavart eiő 
adásával, amelyben F aroga polgármaster szerep3t rosBz-
lodu atuoak állítja be B igy kénytelenek vagyunk ezt 
ha'yreig-tzilani. E«t tea.szüz nemcsak azért, mart polgár 
m98terünk eddig  a legaagyobb jóindulattal éa nagy 
anyagi támogatáBBal segített* egyesületünket tervel 
keresztülvitelénél, hanem elsősorban a való igazság 
kedvéért.-

Firoga polgármester közbelépését mi, akik a 
Vigadó előcsarnokában a feszült  helyzetet íátiult, mind 
nvajin helyeseltük, mert csak igy lehetett magaka-
dilyozni a botrány tényleges kltöreBét. Éppen ezért 
köszönet illeti ót, nem pedig támadás. 

Aa EKE. Caikaiékl Osztályának 
Veaatősége. 

A fsnti  nyilatkozat az Erdélyi Kárpát Egyesület 
(.EKE) csíki szakosztálya által folyó  ev december 7-en, 
halyóen randazatt turista propaganda előadás alkalmá-
val keletkezett botránnyal kapcsolatos. Az olyan Bzep 
eredményekkel dolgozó helybeli turistáink fenti  napon 
egy filmet  vetítettek. Ennek kerdteben Dr. Biiogh Ernó 
cluji (ko'ozavári) tanár a .tél művészete* címen vetí-
tett kép>kkel eóadast akart tartBnl. Alig kezdette el 
a szigorúan természettudományi körben mozgó magyar 
nyelvű előadását, a pt-r jelen levó román elem türel-
m tlenkednl kezditt. A dolgok elfajulását  megakadályo-
zandó elkezdték pergetni a fi  met. Igy  végeszakadt az 
elő-idásnak, elpihentek az elfajulni  készülődő legény-
kid is <k ls. V<tf  8»m folyt,  mégis a hazafi  <s hevület 
feszítő  gőzéből is levezettettett valamennyi. Akik ott 
vo'tak azok tudják mennyire volt pillanatnyilag helyes 
az intézkedés a „helyzet megmeniesert". 

Nikiink nem ehhez van szavunk. Hanem ahoz a 
türelmetlenséghez, amely Csíkszeredában nem akarja 
elismerni, hogy jogunk van anyanyelvünkön végig hall-
gatni egy e'óre meghirdetett turista előadást. Enge-
delmet kérünk, akinek nem tetszik, nem érti maradjon 
otthon. Ismerte a programmot mindenki. Ha kimozdul 
legyen uri ember és ne zavarja az Itt többségi magyar-
ságnak kulturszórakozáBát. Ez nem a megértés uija. 
Gyermekes, tu méretezett haztfitskodasból  származó 
gyűlölködés szitás, amely ellen tiltakozunk a jólzlés 
nevében ls. 

A világhírű Meinl-cég 
káve -kü lön leges sége i 

eredeti csomago'asokban 
Csíkszeredában kizárólag 

PÁTRIA 
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ffiaaer  éa osemage-tUletben 
kaphatók. Bratlanu ut 46. 

Közvetlen C»eh litván hentes üzlete mellett. 
2— 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Figyelmeztetés. Figyelmeztetjük mindazokat 

akik konverziós ügyben a bíróságtól felakarják  venri 
letétbe helyezett nyugtákat, hogy azokat CBak a 

személyazonosság Igazolásával adjak ki. Mindenki hoz-
zon tehát magával megfelelő  igazolváuvt. Különben 
sokszor megtörténik, hogy messze fekvő  községekből 
hiába fáradnak  be. 

— A karáoaonyi vakáoió. A közoktatásügyi 
minisztérium rendelkezése szerint az orBzág összes 
Isko'áiban december hó 22 én, szombaton veszi kez-
detét a karácsonyi szünidő. A szünidő január hó 8 lg 
fog  tartani. 

— Deoember 16: Szent Antal délután. 
Folyó év december 16 án dé:után fél  6 órai kezdettel 
tartja az Oltáregyesület műsoros Szent Antal délután-
ját, a róm. kath. főgimnázium  tornatermében. 

— Törvényszéki hirek. Sannensleb Béla ma-
rosvásárhelyi fakereskedó,  Bmlnt n u't számunkban 
megír uk, egy szerződést akart illetékeztetnl a pénzügy-
Igazgatóságon. Fél 12 óra volt és a tisztviselő nem 
intézte el a szerződést, azt mondta jöjjön másnap. A 
felháborodott  kereskedő erre Idegességében a tisztvi-
selővel szemben keményebb hangon elmondta vélemé-
nyét. A tisztviselő feljelentette.  Becnenideb Bélát 
h*lyi törvényszék a tÍBZtvÍHelói kar presztízsének vé-
delmében 10 ezer lej pénzbírságra ítélte. 

— C-iibl Inre ditrói lakóst, aki egészen jóhlsze 
müen éa igazán caak a papírformák  között keveredett 

hamis eskü vádjába 3 hónapra Ítélték, amelyből 
2 hónap éB 13 napot kitöltöttnek vett a törvényszék. 

— Murcaák J&nosné tekerőpataki bábaasszonyt 
Kelemen Oábor feljelentése  alapján 2 ezer lejre Ítéltek. 

Suciu Áronnak a híres székel* fóldi  haramiának 
bünteteaet 10 évben vonták össze. Bucluoak még 3 év 
VBn hátra a büntetéséből. 

— Halálozás. Balogh O^sáné Bzül. Boér Emma 
folyó  évi decmber hó 13 án, 50 éveB korában meg-
hitt Déván. E hunytban Balogh Géza v. bankigazgató 
feleségét  gyásso'ja. 

— Hamis eskü miatt eljárás indult Török 
Fereno feljelentője  ellen. Tórök Ferenc gyergyó-
ceomafalvi  plébánost, amint megírtuk egy Pál Mihály 
nevü volt korcsmáros jelentette fal.  Ennek alapján 
Törököt elBŐizben államellenes izgatásért 5 évi bör-
tönre Ítélték. A tábla megsemmisítette ezt tz ítéletet 
s csak hosszas eljárás után sikerült megmenekülnie 
Török F-roDcnek ettől a veszedelmes vád alól. Mindezt 
a kellemetlenséget, több mint egy évig tartó megbur-
coléflt  egy Pil Mihály nevü nyomorult ember okozta. 
Most az ügyészség bamis eskü miatt eljárást indított 
ellene. Ez a csomifslvl-r  m azzal akar kibújni a tör-
vény büntetése alól, bogy a háborús fejsebéro  hivat-
kozva mindent össze-vlseza beszél. Egyébként Oyergyó-
csomafilván  mindenki ÍEmerl ezt a beti-g fejű  I*B beteg 
lelkű embert. Most az ottani közbirtokosság 5000 lej 
segélyt adott neki, hogy abból kezdjen valami becBÜ-
leteB eletet és hagyjon fel  a további jelentgetésekkel, 
amellyel annyi bajt ós kellemetlenséget zúdított ember-
társaira. 

— A Református  Nőszövetség folyó  hó 16-án 
délután fél  6 órai kezdettel vallásos estét tart, melyre 
ezúton hlv meg minden érdeklődőt. — Ugyancsak ez-
úton is tudomására hozza a n. é. közönsegnek, hogy 
1935 év január hó 6-án (vízkereszt napjác) délután 
5 órai kezdettel rendezi meg első t e a e B t é l y é t 
a B u c u r e ş t i vendegió éttermeiben. Aki otthonosan 
akarja erjznl magát ét jól akar mulatni, ázott legyen. 

— Ujabb irredenta vadak. Czirják Márton 
gyergyócsomafalvi  ifjúsági  egyesületi jegyző ellen 
államellenes izgatásl vádat emeltek. A csendőrség egy 
Kos nevü legénynél magtalált egy noteszt, amelyben 
„Édesanyám ablakára rászállott a bánat* cimü irre-
denta ének volt beleírva. Kos azt vallotta, hogy az 
éneket Czirják Márton irta a zsebkönyvébe. 

— Gecző Erzsike gyergyócsomafalvi  felekeaetl 
iskolai tanítónőről a vizsgálatot tartó Stan oktatási 
felügyelő  jegyzőkönyvet vett fel,  amelyben megálla-
p'tja, hogy ablakában a fehér  fúggöny  mögött zöld 
levelű piros muskátli virág van. — Ellehet képzelni 
milyen Bzándékkal vették fel  ezt a jegyzőkönyvet. 

— Feljelentés Todor plebanoa ellen. Todor 
Li-izló csatOüzegi plébános ellen Pop Baidi jegyző 
fdljelentéat  adott be, bogy az iskola kataszteri birtok-
ivet meghamtBitotta B igy a felekezeti  iskola jogtala-
nul használta ezideig az épületet. — Szinten egy jeles 
eset a felekezeti  oktatásunk útjába állított nehezaé-
gek közül. 

— A pálinka büntetések- Ebben a vármegyé-
ben két járvány pusziit, Az egyik a népünk soraoan 
lábrakapott bamis jelentgeted, a másik a tiltott paiinka 
főzés.  Mindakettő alkalmas arra, bogy a vármegyét 
lejtóru jutiaBBa. Küzdenünk kell ellene B a harcoa be 
kell kapcsolodaia minden jóérzésű poigaroak, különben 
a legaljasabb eraöicsi posványba Biiiyed iit minden. 
A törveryszeken naponként latjuk áldozatait a bosszú-
ból Bzármazó jelentgetésekneb. A legveszedelmesebb 
vádak tüzében vergődnek naponként Marzescu rend-
törvényének veszélyes paragrafusai  közéit, a hamis 
jelentgetés szerencsétlen meghurcoltjai. Ezenkívül a 
pálinkufőzés  is olyan hatalmuB mereteket öli, hogy 
aldozatai lassan állandó lakói a fogháznak.  E<yellen 
nap a következő iteleiek hangzottak ei: BoérJáoosné 
Dinfalva  20 liter pálinka fózese  miatt 10 uapi elzárás, 
ezenkívül 10 ezur lej kihágási illetek; Biaga Peierne 
DanfalvB  10 liter pálinkáért 10 nap ea 10 ezer lej 
zihágáai Illeték; Mészáros Istvánná Danfaiva  10 liter 
pálinka 10 nap ea 10 ezer lej; Toron Roza Dinfalva 

liter paiinka 5 nap és 5 ezer lej. Foivilagoaiiassal, 
joszóvai igyekezzünk népünkét meggy ózni anói, bogy 
a bamis jeienlgeles és pálinka kel olyan rákfene  a 
megpróbáltatások közé jutoti eleién, amely erkölcsileg, 
anyagilag a romlásba es lezüllésbe taszítja. 

— A varmegyebői. SigUmund Ferenc kaluger 
ruhába öitözve éjszakai szállást kert Orbán Dcz^ő 
békási plébánostól. R ;ggel eltávozott, a községi titkár-
tól egy civil ruhát kert, hogy azzal Gyargy ószent-
miklósra utazzék. Eluiazasa után vettek eszre, hogy 
az éjjeli szálláBt adó papjától ellopott 10 ezer lejt. A 
csendőrség gyors nyomozást indítóit es Sigismuodot 
az argesl kalugereknól lefogták.  Atadiák a helybeli 
Ügyészségnek. 

— Borzán Fdrenc caikszentsimoni lakóé, szabad-
ságon levő csendőr beverte Mdller Rudolf  regi hara-
gosának az ablakait. Az ügyészség az ablakbeveró 
csendőrt átadta caapattestének. 

— Szopos Ferenc és Elek, Markó Ignác, Szabó 
Píter csikBzentiibrei iakóeo* megtámadtak Szakács 
János legény társukat és felholtra  vertek. A legényeket 
letartóztatták. 

— Január hó 25 re elnapolták a osomafalvi 
templomtorony pert. A helyi tömnyezeken folyó 
ev december hó 15 en volt kitűzve a gyergyccboma-
falvi  perek sorozatában a következő. Fo^arasBy aszta-
los feljelentést  tett, hogy a templom torony gömbjé-
ben lrred>-Dti Írásokat őriznek. Az ügyet miután több 
tanú nem jeleni meg január 25-re elnapoltak. 

— Helyreigazítsa. Mult számunkban tévedésből 
azt irtuk, bogy Biró Józsrfné  csiktsploczai iakóbt pa-
iinka kihágásért elitéltek. Nem csiktap:oczai, hanem 
dánfalvl  községbell az a Biró Józsefaé,  akire a tör-
vényszék Ítélete vonatkozik. 

— Arobőre gondos ápolást igenyel I Fóldes-
féle  Margit Crem miodennapos hasznalata biztos vé-
delem a változó időjárás ellen. 

— Het esztendő kommunieta propaganda 
miat t Mtgvarl Antal gyergyóa falvl  timar kommunista 
propagandával vádolva állott a helybeli törvényszék 
előtt. A törvényszék M««y»rlt 7 évi börtönre, 20 ezer 
lej pénzbüntetésre és 10 évi hivatalveBsiéiire ítélte. 
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Mindennap bableves füstölt hússal 
c s a k l O l e j z á r ó r á i é -

Bukaresti-étterem, Osikszereda. 

— A dohanytőzadek uj adója. A pénzügy-
miaiaztdriumban u<y hatarozta*, bo^y az egyea-a 
adóról szóló törvény modositásaig a dobanytőz-dakre 
az eddigi jövedelmi ado h.<:yett vaitoziliau ós zeicu 
adót vetnuk ki. E-Zűrin; a fá  városi tőzsdék 4000,3000, 
Illetve 1500 lei évi adót fizetnek,  a varosiak 3000, 
illetve 200 lejt, a falusiak  pedig 1000 lejt. 

— A Kath. Nepazövetaeg helybeli műked-
velő csoportja december 8 an ia nagy erdiklődes 
mellett tartotta meg szokásos szombatnapi önképző 
eBtjét. hgyre nagyobb viszhangja van éB az ifjúság 
között mindinkább lelkesebb fogadtatásra  talál BZ Bn-
mttveléansk, nemes szórakozásnak ez a kultur azer-
vezkedése. A közművelődési csoport Bzlveseo lát min-
denkit, aki érdeklődik ifjúságunknak  öntudatos célki-
tűzései Iránt. — A legutóbbi azombaton a következő 
házi mtiaor keretében zajlott le a fiatalság  heti talál-
kozása. „A háztlizoézó" cimll 1 felvonásos  vígjátékot 
előadták : Dávid Bözsi, Ferenc Margit, Adamlczt László 
és Sprencz Fer^nc. A társaság nagy derűvel fogadta 
a kitűnően megjátszol! darabot. — D \ Veégh Sándor 
tanár, Pdlőfy  Sándor köiUszjtóről bc?z >!t. S'.av.aU.tk 
aok tehetségre valló cróvel: Atciai Gabi, H jdu LÍU'ÍC, 
Iacze leu ea C.'irjtk I us. V.;gül agy Uiiúaó vigj vteíot 
mutatod be: Sprencz Qizi, Cíirjáklu», Gisp.irGitor 
és Lőrincz Q.-za. — Az öuképző esteket szumbat na-
ponként rendszeresen mag tartják 8 arra vendégeket ÍB 
szívesen látnak. 

— A regi valtoürlapok hasznalatára vonat-
kozólag a Monopol Hivatal igazgatósága lapunk uljab 
közli a közönséggel, hogy a régi 1931 éB 1934 évi 
kibocsátású váltó-űrlapon tovább ia használhatok, ha 
azokra egyenként a következő záradékot rávezetik: 
„Conform  legii asupra cambiei si blleiu u'ui la ordio, 
publicat in Monitorul Oficial  No. 100 partea 1 Mai 
din 1934". 

— Képkiállítás. Ö;v. Fejér Sándorné házában 
pár napja képkiállítás nyitott meg. Nam hivatásos feBtő 
munkái 8 meg is nagy forma  érzék, anatómiai tudás 
éa floom  színkeverés nyilvánul meg a képsken. Irány-
zata nem tartozik a modern nek nevezett irányok közé, 
hanem az u. n. impresszionista irányhoz. V»nn>*k ro-
mán háborús kep?k, a mardeşti csatík emieke, ügyre 
levegő p..*r'pV-tUvával mego dva. E^ylko r. legezobt. 
kép?knsk „Ü''n:-pi latom.". Kifo^asta  an nzlc-z-tli a 
kartnssbest tajkep vau néhány i; en ügyes kisebb táj-
kép részlet és nthany női akt (pl. a 44. számú) amelyek 
nemcsak tudéet, do művészi erzeku is eláru'nak. A 
kepsk árai oly alscsoayak, hogy lehetőséget nyújt 
kisebb fiiet'-sii  polgár embereknek ia arra, hogy laká-
bU- diszitéBórá beszerezhessenek belőle vagy kBr<'c,-ODyi 
ajándikképpen ismerőseik részére megvegyék. V. G. 

— Adományok a aatai házra éa ai-ugro-
aánora. Természetben: Csíkszereda város 45 m l 

aszfaltozást  a ház padozatán. Ttp'oczai közbirtokosság 
16 azál épület fát.  Diamantateln űvegkereakedő Ma-
rosvásárhelyt 8 m* ablaküveget. Löffl̂ r  Marceli gyógy-
szereket. Losonczy G>uU géptaa ingyenes mozigép 
kezeléBt. Tőke Béni egy szekér fuvart,  Btláza András 
egy szekér agyagot Eddigi pénzbeli adomány 8725 le.. 
Ujabb: Frank Miklóa 500 lejt, P. A. 200 lejt, Ajváaz 
gyógyszertár és özv. F-<jér Síndorné 100-100 lejt, Dr. 
Búzás József  40 lejt. Öszes»n 9665 lej. 

— Kedvesmenyes utazaa Németországba. 
A német biroda'm' va-uta'̂ on a kűlfóidi  utasok részera 
hatvan százalékos utazási k- dvezményt engedélyeztek. 
Ez a kedvezmény d címber 21-tól jövő év március 
17-ig érvény**, ez m kívül a husvó'i ünaepek alatt, 
április 18 tói április 28 ig. valamint a nyári szezonban 
junius elBftjéiői  október 31-ig is igénybe lehet venni. 
A kedvezmény c;ak akkor érvényes, ba az utaB leg-
alább hét nrpot tölt el N^metorazégban. 

— Gyergyóazentmiklóaon la épitettak ti 
Ugróaánoot A ciki példán fellelkesülve  a .Gy»rgyói 
Sport Egyesület" Turista Csoportja pár hét alatt fel 
építette — mondhatni saját kezfllrg.  ka'áka médezer 
szerint — a mag» al-ugrósáncát. A melegedő ház most 
van épi:óB alatt. Örömmel állapltjuk meg azt, hogy a 
székelyföldi  városokban a rí éa turista szervezkedés 
rohamos léptekben halt-d előre, begy itţy DZ elmnlt 
évek mulasztásait bt hozzák a az idegenforgalom  fel-
lendltésr" beállítják. 

— Medve osapdaba esett Gergely J mos 24 
éves csügeai csániió medve csepd^ba esett. A szoren-
csétien emh"T hal láhát o-i-^-rnrcoltx. 

Vásáro lok vagy c s e r é l e k hasznait 
p o s t a b é l y e g e k e t . Cim: P. Anca, 
S r. S:efan  cM Mire 10 Mnrcurea Ciuo. 1—4 
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! 
ha bemegy Braaaóba, felkereanl  a caikme-
gye! köiönaég régi ktdveno vendéglőjét, • • 

Eszterházy-pincét, 
ahol — uj veaétéa alatt — k'tünó konyha 
éa e l s ő r e n d ű i t a lok oloson, figyelmei 
kiaaolgáláasal állnak rendelkeiésóre. 
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— Beszüntették a munkálatokat a Sutában. 
Osztatlan öröm éB áldozatkenzség kísérte eddigi autM 
pitő munkájában az E. K E. csikszéki osztályát. A 

város közönsége az őszi séios idő dacára kiránduló 
heilyé avatta a nagy mér . ű epitlezés helyét, ahol a 
aost«nlg elvégzett munka 85 000 lejen felüli  ériéket 
képvisel. A ház földszinti  rea?H ideiglenes tető alatt 
készen áll, mig ez ugrÓBárc 10 m. magaB lefutó  állvá-
nyával kérdője;ként mered az ég falé,  érdeklődvén, 
hogy emberek mi lesz? 5000 lej miatt a vároa Ifjú-
ságának közkedvelt téli «portja eztn a t^len szüne-
telni fog?  A pénzhiány ha ilyen írunkáról van PZÓ 
n igy ezütkebblüsegre vallana. A vároa közönaége egy 
I nduletes összefogással  elő kell hogy teremtse a 
hiányzó összeget. — I t egy intézményről van azó, 
melynek mindenki erkölcsi éB nrysgi hasznát látja, 
ha befejezett  egésszé válik, de valamennyiünk tehetet-
lenségére vallana, ba nem fejeződne  be. Ez az épít-
kezés a vároB ifjúságáé,  akiket erőa aportmunkára, 
versengésre, egészséges lelket éB testet edző szórako-
zásra lelkesít vagy btfajt  zetlenségével elkedvetlenít 
éa a kávéházak fűatöa  éa lelkileg unalomköd ülte 
levegőjébe hajt. — S. O. S. A város mindkét nembeli 
Ifjúsága  a tehetősebb hölgyek és urak segítségét kéri 
Mentsétek meg lelkeinket egy kis adománnyal, hoev 
mi la ép testben ép lélekkel muikálbaBsuk a jövordótl 

— Fejszével vágott az édesanyjához. Pal 
M hály nico'.esti—c-úkBzentmiklóí.i 30 évea gazda ózza' 
-i váddal állott a helyi törvényszék e'őtt, hogy fd  r-
a; yjára f  jszével rárontott éa karját su>yoB n̂ mrg-
sebi zte. Érdekes réaze volt a tárgyalásnak, hogy R/ 
éde-anya DCD kívánta a magáról ilyen megdöbbentő 
módon megfeledkezett  gyermekének a megbüntetését. 
Természetesen a törvényszék n> m vette figyelembe 
és Pil Mihályt 66 évea édesanyjának durva bántalma-
zása mi itt 6 hónnpt börtönre ítélte. — Meg kell álleri 
snnél a szörnyű bűnnél. Hiszen olyan gyakori a mi 
népüuk k'jzött, bogy a szülők mm kapják meg nyer 
mekeiktől a tiszteletet éa megbi csükst, amelyre jogú'-
vsn minden kultur gondoikozé.B szerint. Durván bánnak 
az édesanyával B a megvi riBétő: aem riad'ak vlspza. 
A ltunkéban e.fáradt,  az elet nehézségeitől meggör 
nyedt öregek jobbára terhet jelentenek a népünk fel-
fogásában.  Ezért olyan szokásos a BZÜ ókkel való dur 
vá^kodás. Isteul éa emberi parancs ez rint a szülő a 
'egszentebb foga  orn. Irántuk köteles li-zt« I ttel tnr-
tnzuak. Aki vét ezen parancs ellen, azt nemc'sk a 
törven.v bünteti, de minden jóérzéeű ember megveté-
sét is m-gérdemli. 

— Tömeges meghuroolások a zeneszerzői 
dijak miatt A helybeli törvényszék folyósója  na 
pookdnt zsúfolva  van legényekkel, bál rendezőkkel. 
Gépzenészekkel. A vármegye legkülönbözőbb részein 
követtek el kihágást czzbl, bogy bált rendez'ek a 
zeneszerzők egyesületénekengedelye nélkül. T.zea 
huszaa csoportokban szt-r^palnek olyan falu  l ö-eze-
jüvetelek, amelyek cialüdt jellegben, magánházcá1 

egy-két száll cigány jelenlétében szórakoztak. Talál-
ható azenettx* elnu'asziása miatt vádlott sorsra 
jutott p<*p a kántorával, akik vallásos tárgju é'őké-
pekh-'z 1676 bői azármazó karénekeket alka'maziak. 
Egyszóval a ltgérdekeKebb ösBzetét'-lien vétkeznek 
vármegyeezerte a zi-ne-ttxt ellen. F-lbivjuk a fa'uai 
há racdezőlt figyelmét,  bogy nylivánoB bálakat, zenéi 
énekes szindaratokat csak a zeneszerzők dijának U fi-
zatése után lehet rendezni. Viszont a feljelentő  csendőr-
nek is tudói kell, hogy a m i;ánlakásokb»n való cta-
'édUs Ünnepségek nem tBX'zbatók valamint nem er<oek 
zene-tRxa alá a 30 évnsi előbb származó énekek, 
dallamok és népdalok sem. Tehát ha Gyer^yóaift'u-
han a plébános vallásos ó;ő';ép: t rendez B aboz 1676-
ból azirmazó éneket ad, akkor a cseudő'nek tudnia 
keli, hogy ez nem esik zene-ti xt alá és i»y jogtalanu' 
hurcolja törvény elé feljelentésével  a községé papját 
és kántorát. 

— Csedő Imre államellenes izgatáai perét 
daosmber 19 ig elnapoltak. A h l̂yi törvényszék 
Fabri*—Zbtrc^a tanácsa előtt folyó  év dec-mbar 11-én 
kezdte m ig azt az állauslleneB izgaíási p?rt, amelyet 
Csedő Inre csikUp'oczni IPIÓS >ot közBégl biró f»l 
jelan'és^ a'apján iudi'.otíak Miklós Árpád jelenlegi köz 
séel biró "ll-n. — A törvíayfzíi,  az Űgy-Ssz kéréaére 
a M-irze cu törvány alapján, a tárgyalás menetének 
saj'ó u'j ti való közlését leti'to'.ta. A tárgyalást a tör-
véaysz )k d^ctmb^r 19 re elnapo ta. 

— Balesetek. Dir»a Iip.n palánkai lalóa. G\i-
"nes •n egv házit vas^ro't. A há:-at elaktrta számítani. 
B »ntá-t közhi-n a tető r.i«z>>kadt D jrea EU'yos sóiü.é 
veivel a h-ilybe;i kórházban f-kszik. 

— O d-a N co:.->e g^iuiesi lakóht f  idoot s közber 
azerecctétlenseg erte. L^btöréssel a helybeli kórházban 
fekszik. 

„Európa ébred". 
A P'neeuróp T mozgs'om rofgaicp  tója gróf  COE-

d ' n l o e K^iergó, most tbl-ötte he 40 élt t é v é ' . Érből 
az alkalomból uj btnyvet ndott. nEur< p-> ebr. d" c men, 
amilyben az Eur/p-i t g y ' B i t é B é r e irányú ó no/gamak 
történet-:! irja ie Julius CiesT ÓI egénzen Briundig. 
Eb'ől >z i'd-kes könyvLól edjuk ez alábbi részleter. 

Sem Goethe nem vo't nacion»li"ta. Bem K nt, Pfm 
Schopeoh u^r, Ht m Niet^sh?. Nrin vo t n~cioualÍBtí 
Voltair;.' é> R usseau. Pa cil éB DeBCír rs. Dante é> 
Gordino Bru.o, Ua^muno éa Masarik T-.máe. H 
Európa Bzellemlaégentk trrténelében tlpőreidü ctMe 
gokat k( résünk éa talá uak, uey látjuk, bogy egjik 
aem volt nacloaa ista. M r̂ a máhodrtndü CFillegok 1 ö-
'ött gyakoribb a naclonaliztr u'. Minél Inkább halvá-
nkul e c-ill."gok frnye,  rnuál eiő egesebb a nccooa-

llzmus. Európában a tizedrendű szellemek tulnyoicó 
része nnelnnalista. De dk azok, akik a tömegek előtt 
az elBŐrendű csillagokat inUrpretá jék éB megbcmifitjél  . 

A nacionalista nag.yzási hóbort ellen az lenne 
a leghatékonyabb  orvosság ba a népiskolában 
Európa történetét  nacionalista meghamisítás  nélkül 
tanítanák,  mert akkor megtanulnák ez emberek, mi-
ként lettek idegen nemzetek fiai,  vagy ezek leBiármt.-
zottal szellemi, po Mkai ÉB katonai vezetőkké. 

Franciaorezág legnagyobb államfélfiai  közül is 
messzin kiemelkedik a szicíliai Mazarin éa a korzikai 
Napoleon: mindkettő véraégra nézvo olasz. Da a leg-
nemzetibb francia  királyban, XIV. L «jósban is több 
volt a spanyol vér, mint a francia.  A német—római 
császárok (osztrák cnészárol) legnaţvobb államférfiiii 
és hadvezérei között voltak a fé'cFih  Wallenstein h<r-
c 'g. Az oro z birodalom megaip.pltója a skerdioáv Rurik 
volt. Oroszország legnagyobb urakodól közé ezámit a 
nemet azármazái-u II. Kttalln ctrnő. Balti németek 
Oroszország terténeteben jelentékeny eztrrpet játszot-
tak. Ma sem orosz a hatalmas birodalom vezetője, ha-
nem a georgiai Stalin. 

Angliában Hódító Vilmos óta külföldi  családok 
uralkodnak: a normannok után a fmc's  Anjouk jöttek, 
azután a skót Stuar'ok, a hollandiai Oránihrek, a né-
met Wrt'fek  és vét ül a Koburgok VII. Edvérd angol 
király u?y styai, mint anyai részről r.émet eredetű vedt. 

A renaisfierce-o-epz  emb»r mintaképe: Borfia 
Cesare a rp-ityol 8z.;rtrazéeu VI. Sirdor p?ps fia  roit. 
Ezzel szemben a spanyol nemzeii hőa, Ko umlu-. Kris-
tóf  olasz volt, amiként OISBZ volt ortárss, Cabot is, 
aki az angolok számért felfedezte  Ejzakamerikát Len 
gyelor^zíg nemzeti urelkodó*, e Jjgellok nem voitt>k 
lengyelek, hanem litvánok. A lengyel főn!  me^slg túl-
nyomó része ia litván ircd -tü. Litván szsrnr zásu Len-
gyelország feltzahRditója  és mostani diktátora: Pii-
sudszky marHall is. Régebben a lenryel I rályok krzött 
vo'tfk  a frarcía  Anjouk, a svéd W--itinek. A lee^ivá-
lóbb ilven vál:sztott .nemzeti" kiráy Báthory I-tván 
erdélyi f-jedelem  volt. 

Az eltő csehszlovák á'lamot a frank  S.moalf>pi-
to ta. Csehország fényi  orát ak>or érte el. sm lor a 
n^met eredetű Lux mhure dicaf-ztia  urailcdott Prágá-
ban. Amikor C-ehország 1618 han elfz  >ki=dt Au-ztr.áiól, 
ntmzetl királyává a német Frigyes pfalzi  váÍH ẑló-
fejed-ílm-it  választotta mei; Mi egf-sz  sereg veze'ő cseh 
pzf  m^l\i-ég német nevet VÍB<-1, viszont (ok ncmet-csth 
vezető f  ifi  c^eh nevü. 

Magyarország egyik leghatalmasabb uralkodóje, 
aki alatt M^gynrorezsgot három tenger ha'irolia, BZ 
Anjou-házbó' tzArma/ó tehát franula  ered iü N->gy 
L'.jos volt. A magyarok legnagyobb «ör.öjo és legen-
dás bőse a szláv eredetű Potőfi  Síndor volt. 

A francia  hugenották nsgy tzerepet já'eiottsk 
Poroszország felépilésebr  n. A Hoherzol ernek ntm ÍB 
poroszob, b»nem erábok. P^rorzorszng legnagyobb 
államf  ifi.,  S:e:n báró, nem volt porosz, h*ktm rajoa-
v:d4ki. Kortár<a M"tt>rn'ch herceg osztrák kancellér 
s/intén rajnavidski vol", nem p dig osztrák. A Rajna 
vidékéről származott a két ál'tmfetfi  oro z kollegája 
gróf  Neeselrodo. 

A !egr.apy"bb német filozcfu-ok  közű! Kact skót 
eredetű, Schcp rhauer hollandi NietzBc^e pedig lec-
gyel származású Hollandi legnagvobb fi  ozófuoa,  8p nos» 
Barucb zsidó vc|t, ugts<iotén D sraell, a l' gnf-gjobb 
»ngol konverzativ állumféifi  A mai angol leghirentbb 
iréja: B. H. Sí w ir származa^u. Wide 0<zkár félig 
ir, Vater W ilter Ir, Coarad József  pedig lengyal. 

Eddig az érdekes kötyvlől vett töredék. I yín 
példákkal vaskos köteteket lehetne meetö tiBi mirdtn 
eurépal nem/ot mu tjáról éa jelenebői. Hogy ak'u&iiKoW 
maradjunk : Hitler Adolf  nem birodalmi német, hanem 
osztrák, Goering Bkandináv és Goebbela holland eredetű. 

? Karácsonyi cukorkákban, díszekben, 
H díszdobozos cukorkákban éB ciemege 
• különlegességekben teljesen friss  áru. 
• Nagy v á l a s z t é k . 

(
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fü9zer,  osemege kerrsbedóse és k&vépörköldéje 

F i g y e l e m ! 
• C Ht olcsón, szépet és tartósat akar "Wt 

keresse fel  a 

„MORICZMéle 
kötöttáru üzletet, 

ahová megérkeztek az ÖBBzes őszi éB téli n ő i , 
f ér f i  és g y e r m e k gy»pju szvetterek, pul'o-
verek, dívatbluzok, trikó ingek és alsónadrágok, 
féifi  divat poup'in Ingek éB alsó nadrágok, kez-
tyük, divataálak, sl-ruhák, pportharisnyák, gyer-
mek etuezcik ea bokavédők, féifl  bok^v-dők, 
gyspju Coar eston sapkák éB divatos nyakkendők. 

S z i g o r ú a n s z a b o t t á r a k l 
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Szemben a Dávid sza lodával, az udvarban . 




