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Kéairatok nem adatnak Tlaaia 
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dija aoronkint Lai 25,— 

Megjelenik mladen vasárnap 

Az 1935 évi adókivetés munkálatai 
megkezdődnek. 

A pénzügyminiszter moat küldötte meg 
kOrr>ndeletét, amely szerint ab 1936-36 evi 
adókivetésekre szükséges adóvallomasok folyó 
óv január hónapjanak utolsó napjáig be kell 
fejeződjenek. 

Tehát az adóvallomásokat mindenkinek 
január 31 ig be kell nyújtani. Nagyiparosok 
és nagykereskedők 1936 február  vegeig, resz 
véaytársaságok az 193* évi mérlegek jóvá-
hagyásáig, de legkesóbb folyó  év április vegéig 
kell adóvallomást adjanak. 

A rendelet szigorúan kötelezi az adózó 
kat a fenti  határidőben való adovallomás be-
nyújtására, de ez különben minden félnek 
érdé<e is, mert vallomás hiányában a pénz-
ügyi közegek téves adómegallapitasokat esz-
közölhetnek. (így irja a rendelet.) 

Folyó év január 31 ig bejelentendök a 
mezőgazdasági ingatlanok es hazak jelzálog 
terhei is, mert az 1934 évi vailomasok a kö 
vetkező adókivetésre nem érvényesek. A jel-
zálogos terhek bevallása azért is szükBegeB, 
mert az 1934 április elsejével eltörölt globá-
lis adó helyetti póiiileték megállapításánál a 
pénzügyi közegeit tekintetbe veszik az ingat-
lanon levő terheket. Szigorú utaBitátuk van 
azonban arra, hogy az elkésett, tehát január 
31. után érkező vallomásokat ne fogadják  el 
A bevallott adatok hitelessegenek felülvizsgá-
lása 1935 április l-ig történik, 

A beérkező adóbevallási ivek iktatása 
speciális regisztereiben történik, a beérkezeB 
Borrendje szerint. A bevalláshoz BíUksegee 
ivek a pénzügyigizgatóságnal kaphatók. Ahol 
ilyen anyag a mult évről megmaradt, ott az is 
elhasználható. 

A bevall&skörüli legcsekélyebb visBzaélé-
sek szigorúan büntettetnek. Az adókivetések 
megkezdésének határidejét a pénzügyminiszter 
állapítja meg. Az előkészítő munkálatokat min-
den pénzügyigazgatóság a maga hatáskörében 
e határidóig elvegezni köteles, hogy a kiveté-
sek menete zavartalan legyen. 

Csikvármegye lakossága, annak minden 
kategóriája mértéken, teherbíráson felül  van 
megróva adóval. A földek  asztályozása maga-
sabban történt, min* a legtermékenyebb alföldi 
fekvésű  regáti megyék bármelyikeben. Iparos, 
kereskedő és szabadfoglalkozású  o yan magas 
jövedelem után van megudózva, amely nem 
egy izben csodálkozást keltett arra illetékes 
pénzügyi körökben is. 

Unnék a vármegyének adófizető  közön-
sége évekóta sürgette az adórevizióját. Hir-
dette és ordította, hogy mélténytalan, hóheri 
az a munka, amellyel évekkel ezelőtt, törekvő 
és érdemeket szerző hivatalnokok az adókat 
minden alap nélkül felemelték.  Éveken keresz-
tül folyt  az elkeseredett igazságkeresés ezen 
önhatalmú adókivetéssel Bzemben. Eredmény 
nélkül. Senki nem hallgatott a panaszokra s 
közben egymásurán mentek tönkre ai adó 
alanyok s az állam tömegével vesztette el a 
munkás adcfizető  polgárait. ValóságoB bujká-
lást termelt ki ez az erőszakos rendszer, amely 
ben a bün u'jaira, a kontárkodás vágányaira 
juttatta a becsületes munkát éB munkást egy-
aránt. 

Minden megmozdu'ást, sírást és tiltakozás' 
ezen elképesztő adóztatással szemben eddig 
azzal szereltek le, bogy az adók 1935 jtrutrig 
meg vannak állapítva. Akkor uj adomegalla-
pitások következnek, amelyek minden régi 
hibát hivatva lesznek reparálni. 

HU most elérkezett a régóta várt határ-
idő. Jdouir végéig mindenki^adóvallomáBt 
kell benyújtson. 

Kérés a pénzügyigazgató úrhoz. 
A vármegye adófizető  közönségének ne-

vében azzal a tiszteletteljes kéréssel fordu  unk 
a pénzügy igazgató úrhoz, hogy szíveskedjek 
az uj adokirováai munkálatokat az igazságnak 
és méltányosaágnak a nevében lefolytatni. 
Kérjük a mu<t hibáit jóvátenni és megmenteni 
adófizetőinket  a végső összeomlástól. Irgalmat 
ismerő adópolitikával vissza kell adni a bujkáló 
dolgozók hitét, akik az állam é9 a becsületes 
muaka ellenségeivé váltak és meg kell men-
teni azokat az adófizetőket,  akik kötelességü 
ket a vagyonuk utolsó roncsáig igyekeztek 
teljesíteni. 

Adót akar fizetni  emek a megyének min-
den polgára. Tudja, hogy az állami élet alBp 
ját az adófizetés  képezi. De legyen ez az adó 
igazságos, álljon arányban a keresettel és 
vegye figyelembe  a leromlott gazdasági éle-
tünket. 

Semmi egyebet nem kérünk csak azt, 
hogy vármegyenk adóztatásánál vegyék figye-
lembe azokat a nehéz körülményeket, ameiyck 
alapján más vármegyéket már régen az Ínsé-
ges magyék kedvezményeivel látják el. 

„Mágnás Miska". 
A .János vitéz" inalt évi előad-tua után nem 

vo!t aikaijid abaőaöcgUaáúbV ogy olyaa op iótíci hal-
lani, ahol a zene elvégezte volna azt a feladatot,  amit 
az operett természete megkövetel ée ami nélkül tu'uj-
donkep ai op-relt nem ia operett. Folyó bó 21, 23 ea 
26 an innét lesz pgy olyan operett eiő*dás varotuok-
oan, amely ugy seneben, mint színpadi rendeletiben 
éa énekesekben meg fo<  felelni  azoknak a követel-
ményeknek, melyekei Bzirmay Albert a .Mágnás Miska" 
megírásakor elgondolt ée amely elgondolásoknak meg-
jelenítése, műkedvelőink vállalkozáséban kétségtelenül 
nagyigényű közönségünket ls teljes mértékben kl fogja 
elégíteni. 

A .Mágnás  Miska'  1914 ben született, akkor, 
mikor négy sarkában kezdeti lángolni a világ s meló-
diái legalább 3 esstendfin  át csillapítói voltak a babom 
s*varaltól felzaklatott  és feltorbácot  ideget n*k. A 
világháború frontharcosai  épp ugy elmerengtek ennek 
as operettnek romantikus melódiáin, mint a front  mögött 
fiaikért  aggódó apAk és anyák; dolgosé és nem dol-
gozó vagy ka'márkodó töm'gek. De jutott abból ne-
nebünk erdé'y menekülteknek ls, mert 1916 ban a 
„Mágnás Miska* fű'bemászó  duUumeitól voitak hango-
sak a kávéházak és egyéb mulatóhelyek ; a színházak-
nak p°dlg állandó müsord* rabjuk volt a népszerűség-
nek örvendó kedves operett. 

Biámolva az előadás iránt megnyilvánuló érdek-
lődéssel, a fógimnárinm  tornacsarnoka helyett a na-
gyobb tömegek befogadására  alkalmasabb Vigadó Bzin-
háztermn m°llett döntött a r»nd«zóség R igy uz op»rett 
folyó  bó 21-én  hétfőn  és 22-én  kedden  eate 8 órá-
tól,  mig 25-én  pénteken  délután  5 ora'ól  kezdódőeg 
a Vigadó saÍDhastermeben kerül eőtdái-ra. 

Jegyek már most válthatók Vákár  könyvkeres-
kedésben. 

* 
• * 

A .Mágnás Miska* a helybeli D-»1- és Zmeegylet 
valamint az Otáregyesület közös rendezésében nagyjá-
ban a követkető szereposztásban kerül előndáera: 

Miska — Lőrlncz István; B «rács — Dóczl Jancsi; 
Morca — Dirrné H -Hwig K'ln ; R >lla — B««kel> Bizei; 
K illát eróf  — dr. Nagy Tbor; Lo'ti grffiő  - M»l 
dován Oga; Mx gróf  — SDr-ncz Pál; Q da gróf  — 
Nagy Ferenc; P X' gróf  — Dicci György. 

Karmester: Btrkadi Blek. 
A rendezés nehéz és fáradságos  munkáját Hellwig 

Vilmos  volt Bzives, nagy elfoglaltsága  dacara — M 
vntelesen elvállalni. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legaaebb es legtartósabb 
kivitelben a legjntanyosabb 
árak me l l e t t esaköBöl a 

Vákár üzlet , Csíkszereda. 

Egyről-másról. 
(K) As egész Európa érdeklődésének központjá-

ban a romai találkosó van. Laval  francia  külügyml-
nlsster több napi távollét után vlsssatért basájába s 
kormányának beszámolt a Rimában kötött megegye-
zések r ól figyelőre  nem sokkal történt több, mint amit 
a világsajtó jobbszimatu réssé megjósolt: Olasiorsság 
és Franciaoraaág saját ügyeiket elrendesték s szövet-
keztek arra, hogy a renltenskedő Dunamentí államokat 
igyekeznek „megazeliditeni".  Olaszország a líbiai 
sivatagból meg kapott 114 ezer négysetkllóméternyi 
területet s valami határkilgasltást Szomálban.  A 
lekicsinylőig nbomoka-nak nevezett llblal terület, 
11 ecer négyzetkllómeterrel haladja meg a mai Ma-
gyarország egész területét. B ha tekintetbe vessaük 
azt, hogy a technika mai világáaan nem ls olyan meg-
valósíthatatlan dolog a líbiai  sivatag átalakítása termő-
talajjá, továbbá ha tudjuk azt, hogy az olasa szomáli-
föld  az Indiai Ocean partján, az adeni kikötőtől, ten-
geri viszonylatokban nem Is meassl, jelentékeny kiegó-
siltő területe lehet ai Adennel  szemközt fekvő  olasa 
Eritreának,  nem lehet lekicsinyelni a Franciaország 
engedményeit Olaszország  javára. B mindeaekkel 
szemben Olaazorazág  mit adott Franciaországnak  ? 
Erre feleletet  nem kapunk a megkötött egyezményben, 
ha csak ellenértéknek nem tekintjük az Ausztria füg-
getlenségének megóvására nézve kötött magállapodást. 
Bs p-dig nem ellenérték, mert aa Anschluss ellen való 
küzdelem ép oly érdeke Fracclaorsságesk, mint 0 ass-
országnak, sőt Franciaországnak elsősorban érdeke. 
Lehet tehát as olasz—francia  megegyezésnek olyan 
háttere is ls, amiről egyelőre hallgat a krónika, de 
ami ellenértéke lehet Franciaország nagylelkűségé-
nek.... 

• » • 

A római uj egyezménynek, kösépeurópal vonat-
koBásban a francia,  angol és olasz Bajtó örvendez. A 
Duaamentl államok sajtója általában sárkóiott A ceeb 
Prager  Preaae  annyit mond, hogy a római egyez-
ményben nem a határok biztosításáról,  hanem tisc-
teletbentartásáról  van ssó. Nagyon jó diplomáciai 
szójáték es.... A budapesti .Pester  Lloyd"  rendíthe-
tetlen bisalommal Ír Mussolini iránt s többek között 
azt mondja, hogy a magyar—olasz  berátaág  aokkal 
mélyebb  gyökerű  annál,  aembogy egy harmadik 
hatalommal  raló  tárgyalás  kettészakíthatná  a kö-
zöttük  fennálló  intenzív  politikai  éa  kulturália 
kapcsolatot.  — A jugoszláv és román sajtó teljesen 
tartózkodóan Ír as egyezményről. 

Ugy látszik, hogy ac egyezménynek a közép-
rurópai problémák mego'dására lrén>uló része még 
teijeBen embrionális állapotban van. Valószínűleg akkor 
tesz ez a rész teljes, mikor Angolország ls kifejezet-
inn bee <atlakoslk és a tervnek meg lehet nyerni 
Német-  és Lengyelorazágot  is. Ezután kezdő-
dik el as a sseiid nyomás minden  irányban,  amely-
nek kétségtelen célja: a közép-  éa  keleteurópai 
helyzetet  a párizai  szerződések  értelmében  kon-
zerválni  és nem módosítani. 

* * 

• 
Bzemben néhai Barthou  elszigetelő politikájával, 

Bmely Németország teljes po itltal és gazdasági blokl-
rozására törekedett, moBt Laval  a kiengesztelődd 
politikájának útjait keresi. Mi Is meglr ut többször, 
hoyy N^meiorsság közreműködése nélkül, Eurcp^ban 
bekes légkör nem alakulhat kl. Most, miként a jól 
informált  Oeuvre hirül adia, Laval a jövő hónap 
közepét Berlinbe  utazik. Nagy gzó, hiszen ez azt 
jeleşti, hogy Franciaorazág  hajlandó azokról a kér-
désekről tárgyalni, amelyek Németországot a Népszö-
vetségből  kikényBseritették és amely kerdések egyik 
legfontosabbika:  az egyenjogúság  elismerése  éa  a 
párizai  békeszerződések  katonai  kikötéseinek  re-
víziója. B hó 14-én eldűl a Saar-vidék jövője ls s 
ha a népszavazáB nyugodtan fo  y le és Németország 
ennek természetes eredményeképpen visszakapja a 
Saar-medencét, ml sem állja annak útját, bogy a két 
nagyhatalom végre leüljön a zöld asztal hoz és olyan 
megegyezést létesítsen, amelyből áldás fakad  az egész 
Eunpira. 

• • • 

Szent a béke S<cod4ókkal. Jól lehet egv országos 
ntoami botrány középpontjába kerül a BKODA cég, a 
Ttlare'-cu kormány most uj pserződést kömtt a céggel 
4 megindulnak a nagy h*dl beruházások. N m krttel-
-C'dllak abbm boţv a jelenlegi kormány — o u'va a 
-naliak tap iait«lat<«tn, as uj sznraSd^B m<gköteaével 
jól megvédte az ország érdekeit; abban sem kételke-
dünk, ho<v ez a szeriőd^s nagy belföldi  beruhásások 
I ibetóségeit teremtette meg, de arra volnánk kíván-
csiak, hogy as uj es«raődéskötéB kínálta lehetőségeket 
klhasanálta-e a kormány abból a szempontból, hogy 
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felfedje  a nagy panama botrány azon trbalt, amelyek-
nek kulcsa a tfiorfa-cég  egyedüli éa kizárólagos blr 
tokában van a amely titkokat eddig hét pecaétes cár 
alatt őrzött a cég. 

* * • 

A Curentul  nagyon meg van elégedve. 
Nem regen egy beszamoió jelent meg 

benne aa Astra csíki tagozaténak tevekenykedéaeró<, 
melyben reszietesen elmondja a Caikban elerl ered 
menyeket. Megelegedesael szögezi le, bogy az óvodai-
ban es állami istoianan mar maca egyeti»n nóvendek, 
aki nem tudna a legaepazerüob roman énekeket és 
nem járna el a legkiiogastalanabLui aa ismertebb ro-
man tancokat. Felemlíti, hogy a megye aaekhelyen 
romén énekkart aaerveatek, amely nemcsak inteni tisz-
teletek alkalmaval aaerepel, hanem minden nyilvános 
elóadaat, nemzeti ea vallásos ünnepséget megragad 
arra, hogy a roman sió ereje hataat erjen el a sze-
kelyek lelkeben. Törtenelmi tárgyú Bilndarabok, manl-
feBztaciOk,  lassan, de biatosan elhintik a magot a 
azekeiy gyermekek lelkében — bogy tenyleg n e m 
erdemesebb-e r o m í n n a k lenni... 

Nagy hangoullyal emeli kl a jelentés aat la, hogy 
az „ Astra" moigósainháa látogatottsága nagyban hozzá-
járult az egyesület anyagi megeróaödesenez, amely 
megerősödés lehetóve tette a közsegeknek román nep-
könytárakkal való ellátását, valamint román ositó elő-
adatok  tartását. Végül pedig beszámol a .Curentui" 
arról la, hogy az Antirevtzionista  Liga  m.jdnem 
minden közaegben tagozatot letesitett, amelyet román 
tanítók vezetnek és irányítanak... 

Irigylésre méltó aa Attrá-nak  ez a vármegyénk-
ben elert sikere. Azon ml magyarok caak okulhatnánk 
ót tanulhatnánk. 

Az imperiumváltozás ntánl időkben, elég Bokáig, 
magyar egyesületek töltötték ki a román ünnepsegek 
műsorát, mert erre alkalmas egyesületeik meg nem 
voltak. Ma vannak, de ugyanakkor a mienkek sorva-
doznak. Például dalárdánk £ér£kara  a nemtörődöm-
ség miatt cselekvőkeptelen, mert fiainkban  nmet 
érték  nemet versenyre kelni  at erőten  fejlődő 
ASTRA  körúttal.  A román dalárdában  a legkima-
gaslóbb  állású  emberek együtt  énekelnek  a leg-
kisebb emberekkel,  addig  nálunk  at intellektuel-
elem kondorgatja az orrát együtt mütödm a más 
elemekkel 6s különböző ürügyek alatt kitér azon kö-
telességek teljesítése elől, amelyek el ól kitérni ma 
merénylet  nemzeti  kulturánk  ellen.  Lam a romá-
noknál az Astra  mozgószinbáz vaióaagos propaganda 
forrás  B ugyanakkor, mikor legnagyobb részben ml 
magyarok hordjuk össze pénzeinket az Astra pénz 
taraba es Begitiiuk román népkönyvtárakat létesíteni 
éa romano-iito eióadasokat tartani, — tájat  intézmé-
nyeink fentartasától  sajnáljuk  az obuluaokat  é» 
engedjük  egyesületeinket  ét  intézményeinket  el-
sorvadni...  Szomorú jelensegek ezek, amelyek fajunk-
nak egy csöppöt sem válnak diceősegere. 

Kulturát  terjeszteni  és  fejleszteni,  tanulnunk 
kellene  a románoktól... 

Beszámoló riport az ABBÉ teri előadásáról 
Valosagoa missziót teljesített a K»th. Ncpszövet 

Bég műkedvelői Bzakosztálya, amikor azinrehozta Paul 
Anihelm* „Az abbé" cimü színmüvet. A p«pi, lelki-
pásztori tekintély a haboru utan és az azt követő ne-
héz gazdisagl viszonyok között, a tülekeeő élet zuja-
ban, a durva kenyerharcban érezhetően megrendü l. 
A pap vo.t a hibás, hogy neki kepet kellett fizetni, 
az ó teherszámiájára írtak, hogy ÍBkolal adet kellett 
kivetni es behajtani, általában a székely általános fel-
fogás  szerint B pap ma is földi  javakban dúskáló 
kiváltságos leny éa caak a híveknek kell nélkülözniök, 
Baenvedniök, kttzdemök a megélhetéseit. Allitják 6B 
hirdetik ezt sokan azok is, akik éppen ellenkező véie-
menyen vannak, azonban a papnak a gyalazása és 
tekintélyének a romboiasa meg rágalmak árán 1B : 
divatos áramlat lett éa még mindig alkalmaa eszköz 
demagóg, kommunlata, önző es Istentelen emberek előtt 
való népszerűsítésre. Pedig, ba mélyebben belenéznek 
a pap életébe: elrettennenek annak a nagy felelősnég-
nek a súlyától, amelyet megkövetel tőle a bivek lelki 
élete, hltvalláaos intézményeinek, iskoláinak a védelme, 
fenntartasa  és a községe erkölcsi életének folytonos 
ellenőrlése. 

„Az abbé" erkölcsnem'-Rltő és a valláfOB  bit erő 
megszilárdításának és a gyónás szentségének a dicsői 
teae. A főszerep  egész embert kívánt. Budapesten a 
Kamara-izinbázban zsúfolt  házak eiótt közeiit a százas 
széria felé.  Ott Hirsanyi választotta magának fő<ze 
r-pül. A vallnsoB sziklaszilárd meggyőződés, á dozat-
keszaég, jóság, szelídség, türelem es a márilrumBágig 
felmagasztosult  lelekt-ró a mi színpadunkon kitűnően 
megtalálta az alakítóját: I I SÍ. Csek Ittvan *z mélyé-
ben. Abszolút biztos, nyugodt jatek, kifejező  drámai 
készség, tökeletesen Ismert lelki hatások egyszerű 
érzékeltetése volt a játéka. Uz a szerepe méltó módon 
sorakozik a Bisancz főszerep  • m«né. A közönség me-
legen ünnepelte a Mükedve.ói Kor legjobb drámai 
erőinek egyikét. 

Bordier doktor szerepében R >nc* Sándor alakított 
esnttal is kitűnőt. Otthonos mozgása, h bâtlan szerep 
tudása, átgondolt alakítása ez öreg atheista orvos sze-
repében már jobb nem 1b lehetett volna. 

Bordierné szerepében Albert I^vánné csillogtatta 
meg rntlnos szInéazkepzRégét. N-héz, drámai helyzet 
ben o'yan megrázó alakítást nyújtott, amely hivatásos 
színésznőnek is díszére vált volna. ElegánB megjele-
nése, decens játéka kifogástalan  volt. 

a O B l k i i n t é z ó a é g n é l : 

LŐRINCZ JÓZSEFNÉL, MERCUREA-CIUC. 
B.essaud asztaios nthez bzunpebeu Bíró Zoitau 

tett ujabb tanúságot, hogy született ezineuzteheiuttg 
Minden egyes mozdulata, arejateka, mondanivalóinak 
nangsuiya melió vo.na fővárosi  Bzlopadra is. A darab 
oajiy sikerenek a tobbl között ő az egyil" egnagyobL 
osztály ÓBB. Méltó partnere volt Beivarthne, Bárdi c* 
Irma. U yan drfj^^gróvel  játszotta meg Breseaudoe 
csupa lelki emóciókat jelenítő szerepét, hogy egyike 
volt műkedvelői alakításai legjobbjainak. KereszteB 
Margitka, Piouy anyó Bzenpében mulatta meg, bogy 
egyik kitiinó erteke a műkedvelői gárdanak. Sok 
könnyet csalt játékával a kózönaeg szemebe. Pulcbard 
Jjnos vizBgálóbirója, majd ügyészé karakter alakita» 
vult, ezt a szerepet már jobban megjatBzani n-m is 
lehetett volna. U<yinez áll Ferencz Elvira, JinosBy 
Gabriella, Cstdó György, Biró Terez, B?ke AOOUS, 
Vamazer Manuska, Adamicza László, Orbán Jenő, 
Dávid F., KereBzteB Gábor, Taraay Ernő es ifj.  Bz. Cseh 
István alakításaira. Mindenik helyen volt es a maga 
tekintetében tökéleteset nyújtott. 

A városi és vidéki közönség zsúfolásig  megtöltötte 
úgy kedden este, mint pénteken deiután, amikor köz-
kívánatra a darabot megkeltett ismetelni, a Vigadót. 
Rég nem volt ilyen díszes publikuma a Vigadónak. 

Szólnunk liell a darab dlszleteíiől is. O yau izléB-
sel, meleg tónusban, pompás világítással von megjele-
nítve az abbe lakasa, olyan sötét reáiitáBBai Brasoaud 
műhelye, oiyan megdöbbentő komorsággal a siralom-
ház, bogy tökeletes illúziót keltett. 

A darabot Dr. H rech Hugóné rendezte éa taní-
totta be. Róia mar nem lehet ujat irni. K>ziudomasu 
dolog, tinihez kezd, azt nagy türelemmel, kúariasBal, 
faradságot  nem kiméivé, művészi elktpzeiéseí szerint 
meg is vaiÓBÍtja. .Az abbe'-Lól Is százBzazalekosan 
kihozta azt, ami abban hatás, művészét, eiő van. Meg 
érdemelte a hosszas üoneplest előadas vegevei. 

A diratot különben Dr. Veegh Sándor ismertette 
román, majd magyar nyelven, tömören, szeln-meBen. 

Standard R á d i ó k 
a l e g t ö k é l e t e s e b b e k 
é s l e g o l o s o b b a k , 
vételek részletfizetésre. 

STANDARD és PHILIPS 
RÁDIÓK 

Osikmegyoi e g y e d a r u s i t & s 

Fischer Sándor, Mercurea-Ciuc. 

Ip nao számban jelenttezaet a kiállítói[ 
a 

A mult évi mezőgazdasági kiailitasnak a rossz 
viszonyok ellenére elért páratlanul nagy sikere alapjan 
a magyar gazdák bíznak abb>n, bogy az idei kiaiutáB 
ÍB teljes mértekben be fogja  valtam várakozásaikat ÓB 
ezert, bár a tenyészállat csoport jelentkezeBi határ-
ideje m»g csak január 16 »n jar le, a jelentkezések 
o'yao nagy Bzámban érkeztek be, bogy már is meg-
közelítik a mult évi klailltás tényleges felhajtásai. 
Tavaly A kerealtt számottevően meghaladta a tenyész-
állat felhajtást,  ezert a rend zŐBég ügy határozott, 
hogy ez évben a kereteket bővíteni fo^ja,  azonban 
c ak o yan mértekig, ami a felhajlott  anyag kedvező 
ertékesitesét előreláthatóan biztosítja. 

Ezúton hívj -i fel  ezért a recd-'iópég a kiállításon 
részt venni szándékozó állatteoyPBztő gazdákat, bogy 
tartózkodjanak nagyszámú k« retbejelemípebtól, tartsak 
Bzem eiőtt, hogy igen rok kiváló tenyf-sziő  kíván részt-
vennl a kiállításon éa azt, bogy az országos mezőgaz-
dasági kiállítás ntmciak ktdvuző értékesítési lebeiő-
Néget n>ujt, hanem az egesz ország színe éa a Lüiföd 
előtt azámoi be a magtar álattenjéestés fejlettségéről 
és ezért Itt csak gondosan m1 gválasz'ott, igen kiváló 
mlnŐBégü éa tenyeszktpes loiu egyi délkel leh~t sike-
res szereplésre és djazásra számítani E/t a ezen pon-
tot a rendezőség is tőle tilhttően igyekszik ervínye-
sitenl és ezért a szarvasmarhák és sertések Ceopert-
jában kizáróan crak torzokrnyvelt lepzártrasém tenyész-
állatokat lehet kiíllitBDi, m g a lovak és juhok csoport-
jában idén még nem törzsi önyvelt állatok Is szerep 1 
beinek, de az igazolt leszármazásnak itt Is előnyben 
részesülnek. 

Mindenesetre kívánatos, hogy a réeztvennl szén 
d kozók Január hó 15 'g jelentkezzenek, későbbi jelent-
kezéseket a rerd^ósfg  nem fogedbat  el, mert az 
xddlgelfrgudott  brjelentísek figyelembevételével  ekkor 
már meg kell állapítani a hizott állatfelállitáB  megren-
dezéeécek Ubi tőségeit. 

A lovak csoportjában egyelőre nlccsen korláto-
•áshoa kötve a bejelentések Bsáma, mivel az állami 

méneBek réozvétele ez évben Flmarad ÍB igy több bely 
áll rendelkezésre a magántenyésztők risztre. M vei 
merőgazdasági klállitáFunk iránta kfiiföd  érdeklődbe 
nvről-évre jobban fokozódik  és a .magyar ló* tupaBz-
talhatóan ma ÍB fogBlgm  a külföldiek  előtt, kívánatos, 
hogy a jó tenyész- és eladó anyaggal rendelkező ma-
gántenyésztőink ragadják meg ezt a kedvező alkalmat 
és minél jobb éa nagyobb anyaggal vonuljanak fel  ez 
alka'ommal. 

Ez évben 1B megrendezik a tenyészállatkiállitás 
kiegészítéseként a djazott lovak és szarvasmarhák 
elővezetését, valamint a nagysikerű lovasméri őzéseket, 
különböző látványos lovasmutatványok bemutatását és 
fogatok  előhajtáaát A kiállitás rendezősége a többi 
csoportodban 1B Igyekezik a szokéRon anyagon kívül 
uj taEu'ságoa látnivalói ét IB bemutatni. 

A kiállítás bpjelpntésl ha'árldejét a mrdezőbitott-
ság (cime: Budapest IX , Kiztnlek-uccH 8) a teny^sz-
álBtoVnál jnnuár 15 Aben, a többi csoportoknál pedig 
február  15-ében állapította meg. 

A törvény előtt... 
Panaszos és  károsult:  „Mentsenek  fel  biró urak!' 

Jtvában folv  a tárgyalás a törvényszék 42 ős 
számú termrben. Ltsssn nvi'ik BZ ajtó és nagykendős, 
idős aspzony Kp be. Sankl Bem 'őrődik vele, mindenki 
a tárgyalás menetét fUyeli.  Í V történhetik meg: az 
aanzony előfurakodik  az emelvényen levő birói asz-
talhoz. 

— KHnyörB'jenek rajtom, az Isten m»tfizeti,  már 
hétszer jiittem ide... — kezdi könnyes szemekkel. Bi-
f^jezni  már nem tudja, a terf>mőr  eltárolója. A biró-
aág tanácskozásra vonul vissza, szünet következik. Az 
ör^g aiszony mindenkinek elkezdi a panaszát. Most 
sem törődik azonban vele n«nki E'ég a birósáfon 
mindönkinek a maga baj*. N -m kiván osztozkodni a 
máséban. V-^gre bo'zám is elkerül. 

— Mindje m<*g már megt, édes fi  <m, kit fogad-
jak meg ügyvédnek, hrgy egyezer már fel  legyek 
mentbe ? 

Édes anyámra gondoltain a megszólítás révén éa 
szívesen álltam szóba vele. Érdekeit a sorsa is. Mit 
követhetett el az az öreg néni ? Van nyo cvan éves, 
ha nem többi Jdhb módúnak látszik, mintha pálinka-
főzései  vádolhatnák, jogtalanul f"  m erdőibetett: r\ön-
gébb annál, szelíd ari mei varnak: ro->s?ra S"m bujt-
hatott senkit: mi lehet tebát a bűnt ? Mert bogy VBD, 
az látüzoit a ntugtalBneágából. 

— Mondja el n^ni nek^m röviden, ml iör;ínt nia-
artán megkérjük Itt Dr. Pitner ügyvéd urnt, a 

azegénv ügyfe'ek  jAazlvü ingyenes védőjét * mBjd lesz 
va'abogy. 

— Hit az u*y kezdődött édes fi.m,  ezelőtt két 
ivvel, tav-spzBi. egv éjjel brtörtek horzám K^rody 
Bila ás Jtkah Antal legénvek, ellopták hat zfiák  pityó-
k'mat éa azóta hétszer idéztek ide.. N >gy teh^r e' 
nekem BetegeB vagvok. Most is zsandár hozot. 63 éves 
vagyok nem csuda ugy e? 

— Hát nem maga követett el valamit ? — ször-
nyülködünk el. 

— Éa hogy követtem volna el bűnt? Vtllá^os 
voltam én örök eletemben: Tőlem loptAk a legények. 
Jukah Antal már meg ia halt. A zs.tndtrok elfogták, 
elszökött az őrsről és kőhöz legyen merve, fnlkötötte 
magát. A másik ott van ne — mutatott a vádlottra. 

— Nem kell magának ügyvédet fogadnia,  nircs 
Bzükfége  magának a védelemre, m°irAt egyenesen a 
törvény védi néni lelkem, igyekpziii k mcgnţugtatni. 

— A törvény-e? Hisz azért hurcollak m^r hét-
Bzer ide, azért a buazonuégy véka pityókáértl Csak a 
vonatozás és más költség hatfzáz  hjhe került, nem 
srámitvn a pok csendőr- éB törvénvtárással e1 lopott 
Időt... Eszközölje kl valahogy édes fiim,  mentsenek 
fel  már egyszer... 

Migam mellé ültetrm és a lelkére beszélek ; 
mindjárt kezdődik az ügye és vége lesz, csak marad-
jon türelemmel és csendben. 

Aztán az ő Ugye kivetkezik, öiv. Btrtba Albertné, 
83 éves asszony kihallgatására Is Eor kerül. 

— Van-e vale mi követelni valója, kártérítésért, 
költségekért a vádlottól? — kérdezi az elnök. 

— N'"c< nekem semmi. c*ak az, ne hurcoljon a 
törvény I N m kívánom én s°nblnek a bünWepét, c-iak 
nekem hsg\j n»k békét. Ha Itteni Ismernek: mentse-
nek fel  engemet,  aa az egyetlen kérésem a biró 
urakhoz... 

A vádlottat bizonyítékok hiányában a törvényszék 
fe'mentl.  S<mml öröm aa arcán, semmi megbánás. A 
károsultnak, 83 éves Bartha Albertnének felderül 
ar arca: 

— Isten fizesse,  hogy nem kell többet már Ide-
jöjiek. Kügíönöm, hogy felmentettek!  (.. (.) 

Központban 2 szoba, konyha stb. kiadó. 
Cím a kiadóban. 
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A Csikienţei MiMamara megkezdte unciát . 
1935 január elsejevel a bac.u i Miu*hkauiara 

Ciikváimegyet fiókja  a csíkos redai lp.ru ,tii et iivra-
talos helyiaégeben megkezdi» működ-sót. A (örvény 
szerint január bó l tő l a vármegye egész területen a 
tanonc Bsegódteiések, szabadítások ÓB békóltetéai ügyek 
a Munkakamara hatáakörebe tartoznak. 

Ebben a tárgyban B Munkakamara megkereste a 
vármegye fóispanjat,  hogy a fóízo'gabiróíágok  fenti 
hatáskört tovább ne gyakoroljak B azt iidjak al a 
Maokakainaranak. 

A varmegyében működő csíkszeredai, gyergyó-
ezentmiklóal, ditrói es Biárhegyi Ipartestületekkel a 
Muakakamara a brassói kamaranál kialakuit gyakor 
latot véve alapul ugy oldotta meg a kérdést, hogy az 
Ipartestületeket meghagyta regi hatáskörükben köte-
lezve arra, hogy az altaiuí vegzett I .noccsztgódieie-
setel bemutassák a Muokakauiara csíki fiosjanuk,  sza-
badulás alkalmával pedig a .Certificat  de pracúca 
profeaionala'-l  klvatou. a Munaakumarátol és annak 
alapján a munkakönyveket kiállíthassak. 

A kontár kérdés. 
A Munkakamara a törvény által ráruházott hatás-

körben komoly lepeaeket kivan foganatosítani  a kontár 
iparosok megrendszabalyozasa irául. Evégből a kisipa-
rosok részéről kinevezte Biro Gaoor ssabómestert, a 
munkások részerői Bocskor K .roly fodrasssegedet, 
akik hatósági segedleitei időnként végig vissgaljak az 
ipareoged ily eket es a törvény Bzigoraval jelentik fei 
azokat, aki* engedely nélkül ipart üsnek. Joguk vau 
a rendőri közegei arra utasítani, hogy a komar iparos 
tói a szerszámot elkobozza. 

Figyelmeatetes a kÖBÖnseghei. 
A Muakakamara fi^yeimezteteBsel  fordul  a közön-

séghez, egyoen kari, hogy megrendeieBeivei csak szak-
ktpzeit es iparengedélyei reiideikezó iparosokat támo-
gasson, küionben a jovóoen a közönség is Bok kelle-
metlen meghurcoltatásnak teszi ki magát. Etután min-
den kontarugyet bírói u ra is terel a Munkakamara, 
amely a megrendelőt ia eriufeni  fogja. 

Egyben kerjuk as iparosságot, hogy minden kontár 
sérelmet aözö jon B.ré Gábor es Bocskor Karoly urak-
kal, akiknek joguauan van rajiBüieBBStrüen is bármi-
kor meggyőzödet)! szerezni a sontar iparos mükode 
Beról vaiamini ellenőrizni 8 orai munka betartásai, a 
vasárnapi munkaszünet betartaBát *>a a tanoLeok neve-
leset is. 

D M Ipartestületi M ö r műsoros estslye. 
A Diiroi Ipartestületi Dalkor 1934 ev december 

hó 31-en tartotta műsoros Siiivesater-eBielyél, az alabbi 
münorrai: 

1. Esti Ima. Kreutzer: .Éji szállás Granadában" 
cimü da müvebői, e ó^dta a Daitor. 

2. Amit Kai ujjal megt iüegtetenk s a női hölgyek-
ről levonok a aouzokveLCiakot. É.óodta Kovács P sta. 

3. „Paraszt kiBasezoo)", nepnziomii 3 felvonasban 
dalokkal. Ina B rczik A pad. fi.óad.ak:  Sihó Árpad, 
K>bdr;bo E ua, La-zió íJuska, M-zei Lajos, Roman 
Zjuaa, Ifj.  KJVHCS Pici», Csibi F>ri, K.bdeOo M*&da, 
B jJkO Pistii, Ifj.  Mezei Feri, K')i:Ó Feri, Kis Berta, 
Síekeiy Bjzai, Ferenc* Matyó, Ko.ió Ájnes. 

4. Eimoodjum-e? Kregczy Ede: énekelte a 
Dalkör. 

6. Kuriérozott divat, amitől elsőbb megijedék, de 
OBZtnn meges csak eltjit vevim. Kióadia MrceiL>jos. 

A Bzerep ők mindenike derekasan megállta helyei. 
Az eBtely fenyes  erkölcji és anyagi sikerrel vég-

ződött. 
A Dalkör vezetősége mindent megtett a siker 

érdekeben. Kü.önöBen meg kell emlékezzünk s ki kell 
emeljük a Dtikör fáradhatatlan  karnagyának Laazlo 
István fókaa<ornak  tevekenyseget, aki amellett, bogy 
az enekezamoial levezette, mint a BZindarabnak rende-
zője is sok faradsaggal  B hozzáértéssé! munkálkodott 
a siker erdekében. 

A közönség hálás is volt, mert o'.yan nagy szám-
ban gyülekezett, bogy a község nagyterme nem vo.t 
képes azt teljes Biamban befogadni  s így a darab 
eiójdaaat folyó  hó 6 an eBte meg kellett íametelnl. 

Mint eriheteilen és sajnálatos eseményt azonban 
fel  keil említenünk, hogy Duró község rom. kath. fele-
kezeti tanítói Dalkörünknek ugy erről, mint a műit evi 
estéiyeról távol tartottak mavukat. F gvH(. 

S P O R T . 
A bukaresti  Telefon  Ctub  jégkorongütő  csapata 

januar 12 én és  13 án városunkban mérkőzik. 
A merkózesek ugy a szombat, mint vasarnapon 

dilutan 2 órakor kezdődnek. Közönségünk nagy vára-
kozással tekint a kelnapos sporteseményre, ameyek 
az olyan jonevű j'gkorongűtő csapatuknak ez den an 
elaő bemutatkozását jelentik A helybeli ceapatból a 
bukarestiek ket legjobb játékosunkat vitték el. A csíki 
tel azonban gondolkodik as utanpot ásrol es a jéghoki 
csapatunk ma is a legremenyteljesebb kilatásokkai 
veszi fel  a küzdelmet a főváros  első csapatával, a 
buktresil Telefon  C u >bal. R .méljük, hogy a közön-
ségünk a regi lelkesedéssel és áldosatosBággai fot  adj a 
jéghoki sportunknak ect a nagyobb városok által 1B 
megirigvein 'ő n»gysz»rü • porw-eniÁnvéi. 

Húzás n)ii)d*o bó 15-éD-
Siessen u j i t s a m e g sorsjegyét a következő oBztályral 

Ha még nincs norsjegye vegyen azonnal, hogy részt vehessen 
2 0 2 , 0 0 0 . 0 0 0 lei n y e r é s i esélyeiben!! 

'|4 sorsjegy ára 200'— lei, mellyel már két nyerési lehetőséget szerezi 

Erdélyi As Bánáti 
(őelárusitók: 

Arad: Általános Takarékpénatár Béaavénytáraaság éa Al. Qoldaohmldt. 
BraaaA - Fortuna Al. Enkelhardt. 
Olaj: Illeaoa Bank Bé»a.énytársaság Takarékosság, Keresk. Hitelintézet. 
Oradea: Daola Bank, Union Bank. 
Targu-Murea: Bévéaa Ernö. 
Timişoara: Köapontl Btnk, Leaaám'toló Bank, Temesvári Bank. 

i 

Eladók i épületes beisö.iegek, szántók éB 
• kaszilók valamint Qres beltelkek. 

Cim: Sprenoi Hugó, MeroureaCiuo. 

Olvassátok és 
Terjesszetek 

Csikmegye 
legrégibb 
hetilapját 

a „Csiki Lapok"-at. 
KÜLÖNFÉLÉK. 

A gyülölethintea 
ma nemsetl erény lett a vegy ia lakósBágu terülteken. 
Eizel foglalkozik  ma minden teremtménye az Úristen-
nek, akit valaha az elemiben Írni olvasni megtanítottak 
AS más foglalkozása  n--m lévén, as emberNIást válasz-
totta kenyérkereseti forrásnak,  M meg ezideig megfér-
tünk a H irgtta hókoszorus f  myveseinek árnyékában 
és hirdettük szerényen, de Igaz lélekkel a migértéBt 
a köziünk éiő többségi nemzet fi  «Inak. Nem la lenne 
semmi baj közöttünk, m»gférnénk  mi egymás mellett 
békeben es egymás m •gb^csü'óflébeo.  De sajnos, meg-
értést hirdetni egyfelől,  gyülölet-harapist kspil másfe-
lől, mégsem járja. Mig ml Itt mlndm erőakkel azon 
fáradozunk,  bogy lecsil»pltsuk az id gesnegtől túlfeszí-
tett k-d-ílyeket, azalatt G>nrgyószentmlklóBon megje-
lenő laptár-uik, a Gtaeta C ucu ul, mind jobban gva-
koro'ja a magyarfalást.  Legu óbbi ünnepi Bzámában a 
magyarországi tankönyv-kből ld->sl azokat a rászedet, 
amelyek a revizlót érintik. N^m ls fajna  az nekünk, 
hí csak est Idésué, de essel kapcsolatban kitér arra 
is, hogy jó vo'na felülvizsgálni  az itteni kisebbségi 
Iskolák tankönyvelt 1B, mert ér'eBÜléselk szerint a ro-
mániai magyar Iskolák tankönyvei 1B Hyro bam<s tano-
kon tévelyegnek. I yen és más hanonló „'gazságotkal* 
van tele a nyo'co daUs ünnepi szám. — Mi c*ak azt 
kérdeshetjük a Gaieta Cluculnl árnyékában meghnzódó 

írástudóktól, hogy minek ez a hátborzongató felelem. 
Hat hol élnek öjók, gyergyói tanár uramek? Nem tud-
jak Öűök, hogy immár jo egy esztendeje a cezura Ro-
maniajaban vagyunk? Annak a cenzúrának a bazajá-
ban, amelyiknek lelkiismeretes működéséről Öjök nem-
csak a kisebbségi, de a román sajtó hasábjain ls meg-
győződhettek. Gondolják az urak ott Gyergyoban, bogy 
az ilyen árgusszemü cenzorok mellett meg maradt a 
mi lankönyveioKben valami, ami azÖjök számara ve-
szelyes lehet? Varhaiunk mi meg valamit Öjóktól ezek 
u,an? H szeo Ö J O Í otí Gyergyoban kiaebosegi diako-
aat taniunak. Varhaiunk mi a mi kisebbsegi diákjaink 
reszere Űjóktól igazságot, részre nem hajlast, egyenlő 
elbánást,ha ilyen gyereksegekkel akarjak megmeteiyezni 
olvasóikat ea önként ssolgalatába állanak annak az 
u zitó lelekmérgezésnek, amit bizonyara nem kivannak 
ö lóktól a iapju< uto'só szamaban ünnepelt patronu-
saik. Nagyon <erjük Ö jűket, legyen ez az újesztendő 
megteres az Öjóg szamara IB: oeiBmerese az elköve-
tett hibaknak és kezfigas  az eggyüttelő sorstársakkal. 
Higyjek el, hogy ezen as utón, a beke, az együtieló 
•epek ssereteteert es az egymás megbecBüieseert ví-
vott hareoan maradandóbb babérokat lehel aratni, mint 
azok a gyülölet-forgaccok,  amikre moBtani létük epitve 
volt. Adjanak keset, hogy ezen az uton toguak haladni 
és meglátják, hogy olvasótáboruk (?) ia tenyleg tábor 
lesz: az együitéió népek boldog tabora. 

— Lapunk mul t saama rajtunk teljesen kivül 
alló okok miatt hiányosan, heiyenként zavarosan jelent 
meg, amely miatt olvasóink BZiveB elnezeBet kérjük. 

— Beköszöntött a farsang  az lden 1B. Egy-
mást erik a muiauagok, bálok. Minél nagyobb a nyo-
morúság, annai több lesz a muiatnivágyó ember. Nem 
panaszképp-n mondjuk ezt, meri hiBcen a mindennapi 
élet Bok buja-gondja közt bizony szükBég van egy kis 
szórakozásra is. Csak egy kis figyelmeztetőt  bátorko-
dunk utrabocsátani a farsang  kezdeten a Bzekely falu 
felé,  hogy e farsangi  mulatságok ne legyenek a meg-
szokott alkoholos dinom-dánomok. Az ilyesminek nincs 
nelye máma. Őrizze meg az idei farsangi  mniaisag a 
maga higgadt kereteit, viselje magán egy kisebbsegi 
sorsban elő nép minden fegyelmezettségei,  meiiósag-
erzetét és önbecsülését és a farBangl  balok jövtdeime-
nek elosztásakor ÍB gondo janak a rendezóbizottsagaink 
arra, hogy kisebbsegi életünknek ezerfele  Jótékony 
tömörülése mellett van egy nagyon komoly ÓB hasznos 
munkát végző jogvédő szervünk, mely tamogatasra 
szorul. Na felejtsek  el, hogy ea a szerv a kisebbsegi 
összetartás legerősebb kapcsa és legbiztosabb vedő-
nzerve a köreje tömörü'ő magyarságnak, amelyet támo-
gatni kötelességé mindi a józacul gondoikudo magyar-
nak. Nem kérjük senkitől, hogy aidozatot hozzon, de 
a farsangi  bálok kollektive összegyűjtött jövedeimeLől 
kérünk parányi támogatást e nemes célokat szolgáló 
intézmény fenntartására. 

— A helybeli iparosság álaroos ba l j a : 
február  hó 8. A farsangi  álarcos bálok m^rendeze-
set városunk társadalmában éveken keresztül a város 
iparossága végezte. Ez évben az Ipartestület és Iparos-
nő'gylet elhatározta, hogy pár évi tziinet után ismét 
a régi fényében  és ötleteaségebén feleleveníti  ezeket a 
kedves és hangzatos álarcos bálokat. Frank Miklós 
mérnök elnökletével Bzéieskörü rendező bizottság vette 
kezébe a szervezés ügyét, amely februar  hó 9 re a 
helybeli Kizb rtokosBág székházában a farsang  legnagy-
szerűbb bálját fogja  elókeaziteni. 

— A osikmegyel utak siralmas állapotéról 
Dr. Lupu ptrasztpartl kepviselő és volt miniszter is 
meggyőződött Itt jártakor és ezer lejt Bjaniott fel  a 
köziek* dsaUgvl minisztériumnak a sóját zsebéből, ha 
as utakat megjavíttatja. Hajnos az u ak továbbra 1b 
javitatlanul maradtak és moat Dr O.etea Valér pre-
fek'U'  memorandummal volt kenyteien a féltőbb  foru-
mokhoz fordu  ni, kimutatva, hogy a megye utalnak 
megjavítására 11 millió lej szükséges. 

— A közoktatásügyi minisztérium sztneaer 
lejt a janlo t t a Gyilkosto ea Bekas köst i u t 
kiepitesere. Anghalescu közoktatásügyi miniszter 
saját költségvetéséből százezer lejt adományozott a 
békási «sorodon átvezető ut kiépítésére, mely össze-
kötné B^kánt a gyilkostól üdülőteleppel ÓB megrövidí-
tené a Gyergvószentmiklós—Piaira közti utat. A köz-
oktatásügyi minisztérium ez adományát as ott felállí-
tandó állandó cserkésitábor tervével kapcsolatosan adta. 
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— Törvónyzaékl hírek. Biró Gergely 41 éves 
szenttamási gazdálkodót Ambrus Póter fejszefokkal 
megverte. Eljárás Indult ellene. 

— Koama Ltjoi vaalábl vasúti váltókezelőt anyag-
lopáson ártók aa állomáson. Átadták aa ügyészségnek. 

— Antal Gergely madarast kereskedő szolgaié-
gényei, Gyenge István jenőfalvl  ós Barabás Ferenc 
szenldomokosl legények busát loptak gaadájuktól 6s est 
eladták Kovács József  madaras! lakósnak. A két legényt 
átadták aa ügyészségnek. 

— Gáspár Domokos várhegyi lakás ellen a lefog-
lalt tárgyak elslkkaaatáaa miatt BS ügyészség eljárási 
Indított. 

— Portik Órás Lajos remetel lakásnál a csendőr-
ség házkutatás közben mlllenlBta könyvekre és propa-
ganda Iratokra akadi. A letartóztatott Portikot az ügyész-
ség szabadiabra helyezte, de megindította ellene az 
eljárást. 

— Birabás János szentdomokosi gazdánál tánc 
közben magbicskázták Török BarabáB, Dobos Marton 
és Ráci Félix legényeket. A csendőrség letartoztatta 
Racz Áron, Kósa János és Árpád, Kurkó István, Albert 
Ignác, Kedves György és Gábor Márton legényeket, 
akik ellen megindult az eljárás. 

— Pol i t ika a kéményseprés körül . Baricz 
Dtaes gyergyótölgyesi kemenyseprő panasszal fordult 
a megye prefektusához,  hogy a körzetéből elvették 
Halló, Borszék és Bel bor községeket és a megmaradt 
Tölgyes és Békás községek nem nyújtanak elegendő 
létalapot a megélhetéere. Ugy latszik, maholnap B 
kéményseprőket is nyelvvizsgára küldik. 

— Égeeek. Bogáig Dines madarast gazda sütője 
kigynladt es leégett. Ugyancsak Mid aratón kigyuladt 
a cjenddrőrs kéményé es a tető Is tüzet fogott.  A tü-
zet a lakósság Begitségevel sikerült eloltani. 

— A tur i s ták gyülesa. Január 16-én kedden 
este 8 órakor a helybeli O.thon kávéhazban az E. K E. 
csikszekl osztálya fontos  nagygyűlést tart, ameijre a 
tagokat ezúton is meghívja. 

— Halaloaaaok. ö:v. Kóka Istvánná szül. Albert 
Karolina, 83 eves koraban, január hó 5 én meghalt 
Csikszentmarionon. Temetése 7-én volt, nagy részvét 
mellett. 

— ÖJV. Gombos Jánosné szül. Balló Erzsébet, 
72 éves koraban, folyó  hó 11-én meghalt Cslkszent-
imrén. Temetése január hó 13-án d. u. 4 órakor IBBS 

— Vakar Vi lmos: Saekely tűnek. Vákár 
Vilmosnak a kiváló színésznek most fogadiák  el a 
Migyar írók-Müveszek és Z-neszerzők Országos pályá-
zatán díjnyertes Bzékelytárgyn ptrasztjáték át előadásra. 
A nagyszerű 3 felvonás  Bziod-irabot több pesti czlnház 
nagy sikerrel előadta s arról a fővárosi  Itpok melegen 
emlekeznek meg. 

— Tiaenót nap vasnárdis ta p ropaganda 
mia t t . Cosi. ca Ardelean éa Póra Bila Gbimes—gyi-
mesi ifjoncokat  a csendőrség vasgardista propagand < 
körben tettenerte, A naiuk megtartott bazkutataa alkal-
mával nagyobb menayisegű propagard* anyagot talál-
tak. A törvényszék a Mtrzescu 'nrvAny alapján a két 
fiút  15—15 napi eizárasra éa 200—200 lej panzbünte-
tesre uelte. 

— Rokkant h iva ta loka t áll í tanak fel  a 
megyeeaekheiyezen. A vármegyei főorvosi  hivatal 
rendeletet kapott, hogy jannár hónap folyamán  szer-
vezze be a megyei rokkant hivatalt, melynek elnöke 
a vármegyei főorvos  lesz. A jövőben ez a hivatal fogja 
kiutalni aa özvegy éa árvasegélyeket, művégtagokat, 
Btb. és ez intéz minden a rokkantakkal kapcsolaton 
ügyet. A hivatal működéséről annak beszervezese után 
részletes tájékoztatást Bdunk. 

— Aa aszpirin, min t bonsvueszköz. Vorzsák 
Ferenc madarast keresí«dóiöz Opr*a Lőrinc t mltó 
aszpirinért küldött egy iskolásgyermeket. A kereskedő 
abban a hiazemben, hogy a tanítónak a feje  fáj  adott 
a hoznál levő aszpirin keszletéből egy darabot és el-
vette az aszpirinért kü dött két lejt. A tanitó <rre fel-
jelentette gyógyszeráruBitásért. A keresktdői 5000 
lej pénzbírsággal sújtották, aki megfelebbezte.  A bizo-
nyítékok beszolgáltatásáig a tárgyalást elnapol'ák. — 
Tanitó ur, tanító ur, de sok szabadideje van magának 
ott Madarason, hegy ilyen viccekre Is kiterjed a fi  <yelme. 
Jobb lenne, ha a tanítványaival foglalkozna,  nehogy 
azokból is hasonló denunclánsok legyenek I 

— Gbeorgheni—Gyergyósaentmiklöa va 
lasztott tanaosat a mástel hónappal ezelőtt lent járt 
Pictoreanu inspektor jelentése alapján a belügyminlsz 
terium a feloszlatásra  megérettnek találta és ez'ráry-
ban kérést intézett a kolozsvári revlalÓB bizottsághoz, 
meiy a feloszlatás  felől  január hó 16-én fop  dönt t i 
A feloszlatás  tulajdonképpeni oka állítólag a Camplan-
nralom megbuktatás). 

— I jedségében lövöldöin l keadett . RUBZU 
Bpiridon bánkfalvi  erdőpaaztor verekedő legényeket 
akart azétválasztanl, akik aztán megtámadták, ó rálőtt 
Száaz Rudolf  kereskedő Keresztes Lijoa nevű szo'gá 
jára, de nem találta el. A legények megkergették. A 
futó  erdőpásztor ösazetalálkozott Szász Rudo ffii,  akire 
Ijedteben rafogta  a fegyvert,  de mielőtt még lőhetett 
volna, kicsavarták a keséből. Szása bűnvádi feljelentést 
tett ellene. 

— A vasu tasok nyelvvizsgájának ered 
menye . Karácsony előtt nyelviasgára rendelték a VB 
[Ut kisebbségi alkalmazottait, Bmelyen a madéfahi 
Taanti műhely kisebbségi szakmunkásai is megjelentek. 
December hó 29 én a munkások Írást kaptak, hogv 
csak akkor menjenek a jövőben dolgozni, ba munka 
van számukra Is éa fizetést  a teljesített munka arányá-
ban kapnak. Képzelhetni, milyen sors vár a szegény 
Bukásokra ezek után. 

— UJévl bloskáaáz. BskoB Zoltán cBikszere-
dal szolgalegény Márton József  somlyói legénnyel éjév 
hajnalán mulatásból hazajövet ÖBBzeszólalt ozoit egy 
kabát felelt.  Márton egy pofot  adott Bakosnak, mire 
aa Bicskát rántott éa leszúrta ellenfelét. 

— Öngyilkosság Kovács Feretc 21 éves somlyói 
legényt ujev napjan aa átálló e;yik gerendájára fel-
akasztva találták. Tettének oka valószínűleg a katona-
ság miatti félelem. 

— Elfogtak  a nyár i betörések tet tesei t 
Megemlékeztünk lapunkban b nyár folyamán  elkövetett 
betörésektől, amiknek áldozatai Péter I-tván bánkfalvi 
biró, kinek egész bárét kiürítették; Szebenl Antal 
CS'CBÓI kereskedő, kitől 30 ezer lej érték ü árut loplak 
el éB Mihály G. karczfalvi  lakóé voltak, knő 200 ezer lej 
értékű ékszert loptak el. Mint u'óbb liderii i, a betö 
régeket egy Isan Ioan nevü szebenmeiyei c gíny és 
13 tagn bandája követték el, kiket a esendő'Bégnek 
sikerűit kézrektritení. A cigányok közül négy meg 1b 
szökött. 

— Szövetkezeti gyűlés Gyergyoalfaluban. 
A megyeszerte nagy fellendülésnek  indult szövetkezeti 
mozgalom ujabb nagyjelentőségű eredményeket köny-
velhat el. Gyergyóalfaluban  G)1 Tamás plebátoí és a 
jobb goadolkozásu vezető emberek december hó 28 rn 
izövetkezeti alakuló gyűlést hivtak össze, me y->n a 
csikmegyei általános Szövetkezet részéről Dr. Pitner 
Árpad elnök, Szlankó Zo'tán ügyvezető, a szövetkezet) 
eszme két legi urgóbb propagáója, vaUmint Agos'on 
András és Antal G-rgely igazg. tngok jelenlek meg. 
A gyűlés hatszáz résztvevője kimondta, hfgy  szövet-
kezetb°> tömörülnek éa catlako'nak a csikmegyei Álta-
lános Siiivetkeee'hjz. Az elvegzendő muni á átok elő 
kéaziiéBére éa a r?Bzjegvek jegyzáaér* biio tságot kH'd 
tek kl, mely az előmunkálatokat tavaszig elvégzi és 
igy BZ uj szövetkezet tavaaazal megkezdheti munkáját. 

— Veres bal Ceioaoban. Vasárnep. december 
hó 30 án eete C-icsó közsegben bált tartottak. A bá 
nem volt engedélyezve, de a csendőrség tudott róla. 
A javában tombo'ó pálinkás mulataagba barontottak 
Balló Jáno< és G<bor c-'c ól legények. A késekkel 
felszerelt  két leg»nv pi'lanetoV alatt ceat«'trré vál oz 
tatta a báltermet. Az eredmény: rövid idő mu va K— 
lemen Fe'ix c«1c*ói legény eszméletlenül terült el a 
földön,  mlg R szeg Ferenc és Szabó Béla legénvek 
sulvosan megsebesültek és számos könnyebb aebesüléB 
történt. A sebesült embereket a csíkszeredai korház-
ban ápolják. 

— Állandó oserké ia tabor a Oyilkostónal. 
A Gyllkostó festői  környéirn évente ezer éB ezer láto-
ga'ót vonz od-\ A nyáron M'tiolescu tábornok, a cser-
készek főptrmcsnoka  látogatta meg Csíknak e csodá-
latos szépségű vidékét éa elragadtatva a természet e 
remekétől elhatározta egy. állandó c-erkésztábor léte-
sítését. A tát-or ju'lus hó elsején lesz felavatva  és 
körülbelül 300 cserkészt foged  be. 

— Ha akarom lesa. ha aka rom nem a 
cime D-. R>dó János artdi rőorvos bro úrijának, amely 
a fogamzásnak  I' rmészetps uton való mege'őzését is 
merteti. A mod rn orvostudomány egyik legnagyobb 
hord r-'jlf  felfedezése  ez, amely c*oc>álls szempontból 
kü önös fntossággHl  Hr id t i kielégítő módon mego'dja 
a fogamzás  ellen való ved»kezéB kérdését és elkerül-
h'tővé teszi a mesterséges abortust. Különösen érté-
kessé teszi ezt a munkát az a tény, hogy a fogamzás 
megóvásának a szrrző által Ismertetett módja va'lás-
erkö'csi szempontból Bem esh»tik kifogás  alá. — A 
könyvhöz a szerző egy naptárt is mellékel, amely a 
steril éa fogamzóbépes  n«pok kiszámítására szo'gál éB 
gyakorlati utmutatá'okk»1 szo'gál ennek a cep'árnsk 
a kezelését illetólag. A könyv kapható minden könyv-
kereskedőben. Ara 70 lej. 

— Békást n j r a Neamt-megyéhea osatolják. 
Bukásból jövő hirek s*- r nt az O'ttnl lakó'Bág köriben 
politikai izü agitáció folyik  a községnek N->am'-megyé-
hnz való c a'olása érdekében N-m tudjuk megérteni, 
milyen politikai babért jelent ez az Ide-oda csatolgatás. 

— Aa u j iparengedélyt vál tok figyelmébe. 
Az utóbbi időben igen gyakoriak vo'tak a megie terü-
letén a 16—20 ezer lej«s büntetések egyes ipsro*ok 
nál, m rt azok nem j^leniatték bn a pánzügvigazgató-
aágnak, bogy Ipareng-dé'yt váltottak. Felhívjuk tehát 
mindazon Iparosok figyelmét,  kik Iparengedélyt váltani 
szándékoznak, hogy az Iparengedély kiváltásával egy-
idejűleg jelentsék be a pénzügyigazgatásáénak is, hogy 
iparengedélyt váltottak és kérjék megadóztatásukat. 
Ellenkező esetben súlyos büntetésnek lesznek kitéve. 

— Szokatlan o<iki tel. Aliikor 1935 január hó 
11-én ezeket a sorokat leírtuk, a csíki medencében 
még voltaképpen nem havazott ezen a télen. E krp?el-
hetelen az a kin, amelyen különösen a siezőink átes-
nek. A nagyszerű su'ai si-ugrÓBánc hata'maa építménye 
la a bó-hlány miatt tétlenségre van kárhoztatva. — A 
szó legszorosabb értelmében poros útjaink vannak és 
ha lehetne a városi tanáéinak inditvántózhatnánk nyu-
godtan, bogy öntöztessen. Az autók olyan po-fellege-
get vetnek, hoiy akármelyik tikkasztó nyárnak dicsé-
retére szolgálhatna. Eddig a Hőmérséklet ÍB stílusosan 
almült a fekete  telünkhöz. Az u'óbl nspokben azonban 
20—30 Celsius fokra  sülyedt a hőmérő. A hótakaró 
teljes hiánya a vetéseket kifagyással  fenyegeti.  C sík-
ban jelen pillanatban etyetlen hely a halánbányai 
Egyeskő, amely a eles^aro alkalmas hómeryisAggnl 
rendelkezik. Siezőink nagyrésze a karácsonyi ünnepe-
ket ott tö'tötte. 

— Öngyilkoasági kísérlet . Özv. Rozenhecl 
Izldorné S^atmáron öngyilkossági szándékkal bármire 
veramon paaztlllát vett be. A szatmári váro'l korház-
ban fekszik.  Állapota Bulyoa. A városunkban Is kösis-
mert nrlasssony Iránt nagy a részvét. 

— Saerenosétleneég fadöntés  közben. Gyl-
meabükkön, a Fortuna nevü erdőreazen folyó  év január 
hó 4-én fadöntés  közben Ktrácsony János 17 eves le-
gényt súlyos szorencséllenseg érte. A döntött fa  ráesett 
a szerencsétlen legényre és összetörte a lábát. Segít-
ség néliül órák houzat feküdt  a szerencsétlenség szín-
helyén, amig rátaláltak. Beazállitotiák a helybeli kor-
házba, ahol egyik lábát amputá nl kell. 

— Köazönetnyilvanitaa. Mindazoknak a Höl-
gyeknek éa Uraknak, akik az .Abbé" előadását mű-
vészi te jisitményttliksl avagy máairányu faradozásaik-
i<al és önzetlen támogatásukkal sikerre vinni Bzivesek 
voltak, ugy az I'juiági műkedvelő Bzakosaláiy vezető-
sége, mint a Turiataegylet névében hálás köszönetet 
mondok. Dr. H rsci Hugúné. 

— Eladó egy jókarban levő, keveset használt 
„Torpedó* márkájú Írógép, rendkívül jutányos áron, 
a onnal. Citn: Plui.-major Vrancianu V., Cerc. R:cr. 
M-rcurea-Ciuc. 

Egy drb. 200 kg. sulyu hízott aertes 
eladó. — Cím a kiadóhivatalban-

« A „ M U N K A " » 
* ALTALÁNOS UTBAIGAZITÁSI INGAT- £ 
£ LAN ÉS ARUFORGALMI IRODA * 

1935 v janmr hó I én müiiödaaét uj ol magkeidi. 
* P l l l Ó l l a l i a aa^madasok veieteeet, eilenö'-

j ţ t i v a l l a l j a .eset, merl»gak, adob va laBok 
— eikeaaiieaét a tdr ei-yea elöiraaok aaerint. — 
^ Vidékiek minden megbiaását aaonnal teljeatti, J 

niodaa ügyben eljár Jogi ünyekben ügyve- & 
ţ ţ dűnk áll a megbízók readelaea >sere. 4— 

Áá Közvetitjük biask, ? Ilák, telkek, meaögaadaaág 
" birco'ok Tátelec, elalasat vagy birletet ^ 

S B . @ s e k I s t v á a » 0 i e 5 e B i e a e © t a e « j ţ 
^ Calea Stefan-cei-llare  2i. izém, főldaaint  ^ 

Síám 1147 — 1934. 
Hirdetmény. 

B^ncu (Ciikbánkfalva)  község vadászati 
joga 1935 január hó 2i-én d. e. 9 ora-
kor BADCU községházánál tartandó árverésen 
6 éivrn haszonbérbe adatik. KikiáitáBÍ ár evi 
1000 Lei. 

Sikertelenség esetén a második árveréa 
1936 január 29-en délelőtt 9 órakor lesz meg-
tartva. 

Elöljáróság. 

Î Háló, ebédlő és iroda berendezések 
• a iegegyaaerübbtöi a 
• lagfl  lomabb kivitelig 
+ a e l y s a U i a í U i t t t f  i t t k k t l 

I
b e a i a r e a b e t ö k : 

Nagy Q- Joszef  aaztalosoál, Zsógód. 
. Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  Is. • 
Szövetkezetek , gazdakörök, 

kereskedők ügyeimébe! 
Lego'csóbb, legjobb ka lo r ic* vagonietel-
ben bol kapható? Erdáklöd>< forduljanak 
Írásban, Biyer Karolyhoz, B eţJu-TraiiCiuia. 

MODELL KALAPOK § 
tla aaponkent n j formák  olosö W 
árban, 33a .*r t« lc l j a . t l a .« tó lE ^ 

M V B N C Z B L T A N Á R N É N Á L g 
K Ugyanott késatUnek mindem- I I 

nemű női kalapok e isörendü | ( 
W f  anyag boaaaadaaaval . Kalapek M 
W átalakítása a legrövidebb Idő alatt. C 
D Calkaaereda, I . C. Bra t l ann (Olmna- | 5 

zimn)-aooa 111. zz., a Sörház közeiebea. 5 

HEGEDÜORÁKAT 
oonaervatoriumi módsaer 
szerint, jutányosán ad: 

S P R E N O Z G I Z I , Osikssereda 
Str. Cap. Vnlovlol (Harglta-uooa) aa. 




