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A közös tűzhely. 
A varmegye több régiében aggasztó jelentségek 

történnek. Egyszerre bárom helyről érkeznek híreink 
arról, hogy a székely faivakban  bóaégeB talajra talál 
mindenféle  politikai vállalkozás- Bármilyen céllal ér-
kezzenek népünk közé, mindenik számithat táborra. 

Már a legutóbbi országos választások eredménye 
vl âţosao mutatta, bogyac-siki azékeíységben megren-
dül a faji  öntndv.os-iáguak azelőtt tiszteletet paran-
cso'ó és példát icntb.j gerinc*. Míg csak egypár év-
vtrl is azelőtt ez a vármeeye voit sz, ameiy a ma; y^r 
egységbői iskolát adott az egész ország mapyír népének. 

Milyen elszomorítóak éa megdöbbentőek azok a 
mozzapa'ok, amelyek falvalnkban  felléptek  és magu-
kon viselik a züllésnek, a bomlásnak minden Ismérvet. 

Senki előtt nem lehet vitás az, hogy egy nemaeti 
kisebbségküzdelmének,megmaradásának egyedüli alapja 
az összetartásnak, az egységéhez való öntudatos ra-
gaszkodásnak ezuntségébrn van. Alaptétele ez minden 
nemzeti küzdelemnek. Éneikül eltűnik a földszínéről 
különösen az a nép, amely olyan türelmetlen köiüi-
m ínyek közé került és a nemzeti szélsőségeknek olyan 
hullámverésébe jutott, mint az erdélyi magyarság. 

Ezzel tisztaban kell legyen mindenkinek. A vilá-
gon most dübörög keresztül a saélsó jobboldalnak erő 
szakosaága, amely elnyeléaBel fenyeget.  Éppen most 
nfm  volna szahsd megbomlanl, Bsétezakadozni, külön 
útikra lépni. Azt a katasztrófát,  amely a világot a 
fascista  terror vizöaönóvel fery^geti,  mi is csak ugy 
óijük tu', ha a demokratikaa szervezkedés utjain ra-
gaszkodunk a küzdelem egységességéhez. 

A romániai magyar nemzeti kisebbséget ma a 
Migyar Párt foglaj*  magában. Egészen más kérdés az, 
hogy vannak elegedetlenek, vagy vannak e'gondoláeok, 
ameiyek ennek szervezeti m°gepitését nem látják elég 
alkalmasnak, viharlállónak, as időkkel haladónak, de-
mokratikusnak, a nép szivéig éa gyökeréig hatónak. 
M ndearől iehet beszélni. DJ ha ez a nép élni és meg-
maradni akar, akkor tisztelnie kéli küzdelmének azon 
aiap;etelét, ho?y egységesen, egy táborban és a népi 
erő megosz'áea célkül csak közös szeretetben építheti 
meg azt a várát, amelyben a nagy ostromot végigélheti. 

Ma ez a várunk a Migysr Part. Eit kell meg-
tpitfeU!.  Idé kell azeretattel fogn1,  azokat is, atik köz-
b n altivo odtak, aiik a nyájból szé ugrottak. Csak 
•szeretettől. M.rt nem vagyunk o'jan sot.ac, togy ez a 
Lüzdsiem egjut is nsláüiözDi tudjon. Ns néveltmezzünk 
m*g senki:, ne tapsoljunk Bemmiféle  gyűlölködést hintő 
világszemléletnek, ne dobjuak kl magunkból senkit, 
hanem a lavina terméste-ével vegyünk fe!,  szedjünk 
össze mindenkit <JB közös szeretetben nójjünk naggyá. 

Einek a n<̂ pa9k p-dig meg kail értenie, bogy 
joga van egységes politikai szervezetét bírálni, az ér-
vényesülés es küzdelem sike re érdekében kifogásokat 
emelni, de nem szabad kiválni a népi közösségkői, nem 
iehet sorsiikot gyengítve szétzülleni, a szá'rósza min 
d.»n irályába elbodorognl, mert ezzel veszélyeztetjük 
nemzeti megmaradásunkat 

Vagyék fontolóra  ezeket a gondolatokat mind* 
nütt o varmegyében, ahol szakttdozások, leválások tör-
téntek és lelkiismeretük szavára hallgatva, térjenek 
viasza a közös tűzhely melegéhez. 

Érdekes apróságok. 
H&boru és béke. 

Ezelőtt nahány nappal az emberek egymás között 
a bekéről beszéltek. A karácsonyi béke ugy lenyűgözi 
az emb r ie'.ket a nyu^a'omra, békére vágyó ember-
nek. Mostanában mindenki arra kíváncsi, hogy leBz e 
hatotu? bvvel pedig ug' vagyunk, bogy aki tudja, 
nem mondja s aki mondja, n*m tudja. Eszes ember 
azonban az eseményükből s itt-ott elejtett szavakból 
tud kövjtzíztatni Aa igazságot üggyei-b*jj»l kihámozza. 
Minket mindennél joob«n a beke érdeke!. Tsstünk, lel-
künk irtózik a háborútól. Vájjon melyik van hozzánk 
közelebb? A bókéra vonatkozólag az alábbi eeet szol-
gálhat írflviiágositásképen  : Egv síékely borvizet szál-
lított szekéren. Lá>ja, hogy előtte az uton eţy  tu for-
májú nadrágos ember Iparkodik. Amikor elén, szúr a 

székelytől azt kérdi: Hánj érára van Ide bácsi Chris-
lur? Idi ? Két óra járásnyim, volt a válasz. Nem vs-nne 
fel  a szekerére bácsi? A borvlzeB tagadólag int Inté-
sét megjegyzése követi: Hs velem akar jönni, üljön fel. 

Amikor két óráig mentek, as ur azt mondja : már 
eltelt két óra, hát hol vac Chrlstur? A székely azt 
mondja bölcsen, most má* négy óra járásnyira van 
ide. Hogy-hogy ? — tört ki a meghökkent urbót a cso-
dálkozás. Mert eilenkező Irányban megyünk, felelte  a 
borvizes. 

• • • 

As ember mindig a tudomány tógájában szeretett 
megjelenni hallgatói vagy bámulól előtt. Nagyon gyak-
ran olyan dolgokat jelent ki, amiknek igazságáról soha 
meg nem győződött, Igy szaporodtak el a felelőtlen 
Hári Jánosok s harapóztak ei a nagy mocduok. Ezek 
a váteszl kijelentők nagyban hasonlítanak az alábbi 
székely atyafihor. 

Székelyünknek ugyanis az udvarára bement egy 
valóságos sündisznó. A fla  megitta, da nem tudott a 
sün személyazonosságára rájönni. H;vta az édesapját s 
Kérdezte: mi ez édesapám ? I jen am, de as apa sem 
látott ilyet Boha. Azonban t>z í.p*l tekintély csorbát nţm 
szenvedhet. Kezdte msgyarazni a fiának:  .Fiam, ez 
oyan valami, amely valahonnan jön s valahová megy. * • 

m 
A hosszú élet titka. 

Az egésa város csodáitozását váltotta kl az a 
nem közönséges hír, bogy a szomszéd faluban  van egy 
öreg föidmüvea  ember, aki a saaztiaenkét évét mar 
betöltötte. Nyomban ki 1b mentek hozzá a városi or 
vosok, hogy érdeklődjenek nála a bosszú élet titka 
után. A legelső kérdés, azrlt főhet,  ek neki, hogy BZO 
kott-e szesaes italt használni, élvezni ? Nem soha. volt 
a rövid válasz. Hit aztán dohányozd szokott-e? Azt 
sem soha. Ismét kérdezni ukart valamit az egyik ki 
váncsl orvos, amikor aa örtg'-n a cyugtalanBág n>o-
mal jelentkeztek a kezdte kenyeircetíenül érezni ma 
gat. Sso'tatifiu  oyugiaiiuufbjLa  iaitvnt aa orvosoknak s 
nem tudták mire véljék. K^vés condoil.ozás után az 
öreg kijelent&tte, hojy engtdjuk őt az urak, nincs neki 
kedve tereferéltL  Sietős a dolga. H t ková elet bácsi? 
Még magreszkirozták ezt a ktrd^st. Az istállóba kell 
mennem, ott van a bátyám, ügyelnem kell rá. Hátho 
gyan, van még a bícsinak bátyja is 7 Tort kl az or-
vosból a kíváncsiság. I^en, vau egy százhu-'zonkét éves 
öreg bátyám Ott fekszik  az is'sá.̂ óban. Ö.ökösen ré-
szt g. A pipa ti nem eBlk a szájából soha. Mindig fé-
lünk, hogy része°en egyszer a pip. javal fdlgjujtja  az 
istállót. Az orvosok magyarázat n<>lLül hazajöttek s 
nemigen mondták B msgy arázgatiák pácienseiknek a 
hosszú élet titkát, amel̂ rd ők oly szerencsesen rájöttek. • * 

• 

Névváltoztatás. 
Jókedvű társaság ült együtt az eg)ik vendéglő-

ben. Egymásután ürültek sa üvegek. A jó kedv tető 
fokra  hágott A mulató társaBág tagjai közölt volt egy 
Id'gen hangzású nevü ember, aki Nyirnyánszky névre 
hallgatott. Az egyik jókedvű, emelkedett hangulatba 
levő c mhora fölveti  azt a kozérdeketségü kérdést, hoery 
valami okosat kstllane tenni a meg kellene változtatni 
a nevet Nyirnyánszkynak. Borközi hangulatban Nyir-
nyánszky ÍB helyeselte aa eBzmét a név magyarosítás-
ról. N omb»n előkerült aa árkus p'pir még ott a ven-
déglőben. Kallgrafiius  irást vetett psplrra az egyII 
szivesen vállalkozó bohém mulatozó. Az Írás elkészült. 
Csak épen elfelejtették  felolvasni.  Annak rendje, média 
szerint fol  lett bélyegezve Bél lett cimezve. A levelet 
föltették  a póstára B el ls munt rendeltetési helyére. 
Már kéihét ÍB elmúlt B el is felejtette  mindenki a név 
magyarosítást. SgyBZcr azonban az ügy más fordu  atot 
vett. A minisztérium kegyes leirita megérkezett, amely 
ben a át megengedi, hogy Nyirnyánszky a nevét meg-
magyarositsa Nyirnyinszkyra. Embeiünk csak most ka-
pott észbe H rteien átvillant agyán a turpisság. E ön-
tötte a méreg. Kudarcát senkinek sem mondta. Csak 
arról Bejtették, bogy valami történt, hogy fenyegetőzve 
s a legrosBzabbakat helyezve kilátásba, dlsznóölő kés-
sel kereste társait. 

A szuggeráló ember. 
Csak ugy tolongott a fa  u népe a heti vásárra a 

városba. A piac bejáratánál egy különös ember ütötte 
fel  sátorát. Amikor kijött Bátora elé, a nép félve  bá-
multa. Ugyanis azt magyarázta a népnek, hogy anél-
kül, bogy a sátrában levő fatönköt  kifúrná  vagy bár-
mit ls csinálna vele, azon keresztül bújik. Csak ugy 
(tdu't az egyszerű kivár esi nép a sátor felé.  Egyezerre 
busz-harminc ember előtt mutatta be különös tudomá-
nyát. Eiőre sokat beszélt, aztán, mint a pipaszemes 
kígyó, nézésével elbűvölte a kivárcsl embereket. Száj-
tátva, ámulva, bámulva nézték a kfllönŐB  nutatványt 
az emberek. Egyezer csak előadás közben belépett a 
sátorba egy vidéki Idegen, akinek kint megmagyaráz-
ták, hogy mi történik bennt a sátorban. Epén akkor 
bujt a fa  mellet a szuggeráló ember. Az Idegen elkez-
dett lármázni.: „Emberek, ne engedjék mBgukat be-
csapatni. Ez a szemfényvesztő  nem a fában  bújik, ha-
nem a fa  mellett." 

A szuggeráló ember valóban e fa  mellől méltó-
ságteljesen felállt.  Odament a vidéki idegenhez. Meg-
kérdezte, hogy honnan jön B mi járBtbsn van ? Az el-
mondotta, hogy most jött be vidékről B szekerén CBe-
rép edényeket hozott eladni. A Bzuggeráló ember jól a 
szemébe nézett a későn érkezett jövevénynek s azt 
mondja neki. Jó ember, ne vesztegesse az időt. Men-
jen azonnal szekeréhez s CBlnáljon valamit, mertasie-
kere tele van kutyákkal. Az ember el volt Intézve, 
mag lett szuggerálva. Fejvesztve sietett kl Bzekerébea. 
Borzalmas látvány tárult szamel elé. Szekers, milyet 
otthon drága cserép edényekkel megpakolt s melyet 
ugy féltett,  mint a szeme fényét,  mast csa'. ugy hem-
zseget a kutyáktól. A kutyák a szekérről le « feljártak, 
taposták a drága edésyeket, vicsorgr.tták fogaikat.  Em-
berünket elöntötte a m-ir?g. Szekeréből klvett9 az egyik 
lőcsöt a elkezdte vele mosni a kutyákat. Mikor az utolsó 
utálatos kutyát ls leverte szekeréről, a szurgeszió meg-
szűnt. Akkor tehetetlen dühében visszaindult a sátorba, 
hogy a főkutyát.  a Bíu;gcrálé embert ÍB i>!láasa a ió-
tékony lőccsel. Valóban a kutyák sorsára jut, ha ide-
jében meg nem szimatolja a lőcs szagát B el nem isz-
kol. Igy emberünk kutya helyett fazekat  s szuggeráló 
helyett levegőt ütött. S tetemes kárral meredt. L^hor-
gasztott orral nézegette a törött cserepeket, amelyeket 
szekerétől levert s gondolkozott a szuggeráló ember-
ről P. Gábor Anasztáz. 

A városi tanács üléséből. 
A helybeli városi tanács folyó  év fetruár  3-án 

Faroga Viktor po'gármester elnöklete mellett közgyű-
lést tartott a következő tárgysorozattal: 

A tanács a város utvonalainak további kövezésére 
vonatkozó tervén eszközölt módosítást. Eszerint négy 
és fél  mililó lej értékben fogják  a kövezést folytatni. 
Végérvényesen elfogadták  BZtaváros szépségét emelő 
tervezetet, hogy a városház utcában a teirp'om és 
városháza közötti útszakasz a járdateBtek molett két 
«zárnyra szakad, mig a középen levő mal ut mintegy 
7—8 m- szélességben parkszerű kiképzést nyer. Ezál-
tal a városnak ez a része Igazi kertezt-rü, szép lendü-
letet kap A kövezáBt egyébként egyidőben három lráry-
ban kezdik meg, aitihelyt az idő megengedi. 

A város fejlesztése  éB BzépitéBe érdekében, vala-
mint a lagsaükaégésehb járda munkálatok befejezésére 
szükség volna m9g 720 ezer lejre. Ezen összeg előte-
remtése érdekében a tanács a közfrunkaügyi  minisz-
terhez fordu't  kérésével. Cristea szená'or éa Daoeu 
képviselő a városi tanács tagjainak jóindu'atu támo-
gatása mellett minden remény megvan Arra, hogy a 
miniszter segíteni fogja  ennek az olyan rohamos fej-
lődéseik isdu't városnak célkitPz^Belt. 

A város piacinak elhelyezésére bizottságot küld 
kl a tanácj. A bizottn«g tagjai: Dr. Dindlcs F*Ux, 
Otna, B ró József,  Mo'dován János, Berek Ferenc ta-
nácsosok. 

Dinen Nicolae uj vároal tlsztifőügyése  előterjeszti, 
bogy a fe'csikl  járás főszolgsblróságához  tsrtozó köz-
ségeknek egyesülete kéri, a zsidó temp'om ucca sar-
kán fekvő  és a város tulajdonát képező telket aron 
célból, hogy ott a fő'zolgablróságnak  éB főbírói  lakás-

A vámőrlést malmunkban a régi alapon továbbra is becsületesen végezzük, 
szándékunk megállani nincsen, ezt csak rossz akaróink híresztelhetik. 

Tisztelettel Gál FeiW <S TálM XrT^Val 
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n»k megf«-ls'ő  épIloM emeljenek. Ugyancsak Hajnid 
József  ajánlatét l m ezen telekre vonatkoaélag éa cse-
rébe felajánl  a városi park ssomsaédságábaa megfelelt 
területet. 

A városi tanácsnak mlndakit ajánlat igen ked-
veaő, épp >n eaért egyiket aem akarná elveaaltenl. Elért 
fenti  bliottságnak batáebörébe u'alja a kérdés tanul-
mányozását a aacal érd. mben a következő Uléaen fog-
lalkoalk. 

A városi lta'mérésl engedély 1986 április 1-én 
lejár. A tanáca 3t évre meghosszabbítja a bérbeadási 
feltételedet  • Igy árlejtést hirdet a bérbendására. 

4000 drb. kőlap bevásárlására a tanács 7 lejes 
legmagasabb egység áron meghatalmazáat ed. 

A villaryUzem éa a vároa között vita merült fel. 
hogy van-e joga a cégnek aa Baeml forgótőke  után 
kamatot Biednl, vagy csupán caak az Dataţi befekteté-
sek után. A cég egy közvetítő ajánlatot teás, amely-
ben aat kéri, hogy a város fogadjoa  el 6 ssáaalékos 
kamat felsaámltáat  aa egéea tőke után. A városi ta 
nács annak fenntartásával,"  hogy aa üzem erre vonat 
koaó Jogát nem Ismeri el, mintán a céget terheli az 
Bzem fenntartása,  mégis, hogy elkerülje egy választott 
bíróság költséges beavatkozását, belemegy 3 saázalé-
kos kamat felazámitásába. 

Jigodln közBég Ingyen közvilágítás Iránti kérését 
a tanáca egybanpu'ag elutasítja. Ha azonban Jirodin 
község legalább 70 ni fogyásaiéval  belekapcsolódik a 
vHlauyfogyasztásba  a eszel a vlllanyösem fenntartásé 
boz hozzájárul, akkor a tanécB nem zárkózik el a ké-
rés e:6*. 

A tanács 10 ezer lej hozzájárulást szavaz meg a 
járásbíróság dologi kiadásaihoz. 

Aa állomás szomszédságában fekszik  őzv. Farkas 
Jánosné vendéglősnek egy táncterfm  céljait szolgáló 
épülete. A tanács elrendeli annak átalakítását és meg 
tiltja, hogy abban tovább is bálokat rendezhessenek. 

Pál Ignác és társai járdahely kártalanítására vo-
natkozó kéréaét a tanácj kiadta annak megállapítása 
végett, hogy mikor vette el a tanács a helyet. Ameny-
nyiben a kérés jogos, a város megfizeti  a telekből 
járda céljaira elvett he'yet. 

A tisztviselők fegyelmi  bizottságába a tanács 
Tőke Béni és IUlázs András tisztviselőket delegálja. 

Ez is „szövetkezeti" mozgalom? 
A gheorgheni közbirtokosság „Pricske" nevii erdőré-

szén, egytömegben 50 ezsr köbméter fát  akar eladni. Bizo-
nyos legelőüggyel kapcsolatos, százszázalékosan jogos, sőt 
jogászi vélemények szerint jogerős intézkedések játszák az 
eladáakörüli főszerepet 

A város gazdatársadalmának négyezer hold legelőre 
van az&ksége, mely a „Pricskén* rendelkezésre is áil, csak 
át kell minSsiteoi, illetőleg az 1929-ben megtörtént és te-
lekkönyveken szabályazerü birói eljáráa során feljegyzett 
átminősítést, a bucureşti erdőigazgatósággal ia el kell is-
mertetni. 

Kétségtelenül jogos követelés ez, hisz 12 ezer ember 
további életlehetőségei függnek  tőle. Ezt az erdészeti ve-
zérfelügyelőség  sehogy aem akarja megérteni. Rugaszkodik 
az évek óta legelőként használt terület erdősítéséhez, noha 
a földművelésügyi  minisztérium, évekkel ezelőtt kedvezően 
intézte el a kérdést. 

Itt kapcsolódik az eladásra szánt 60 ezer köbméter 
fa  a legeló ügybe 8 válik bombaüzleté. 

A dr. Maximilian Campianu képviselő elnöklete alatt, 
politikai alapon alakult „fakitermelő  és értékesítő" szövet-
kezet, miután ez ottani három legnagyobb céggel megegye-
zést kötött, hogy tőle a fát  20—30 lejes árkülömbözettel 
átveszik, köbméterenként 110 lejes ajánlatot tett a közbir-
tokosság vezetőséginek. 

Köztudomás szerint a csiki erdők közül éppen a gyer-
gyóiak a legértékesebbek. Ezt az anyagot keresik különösen 
a nyugati piacok • fizetnek  tekintélyes összegeket érte. 

A közbirtokosság eladáara kerülő faanyaga  körül ilyen-
formán  nem alakulhat ki veraeny, mert a szövetkezet tör-
véoyadta jogánál iogva, de hivatásával teljesen ellenkezően 
a közvetlen eladó és vevő közé állott, ami a kisembereknek 
2 és fél—3  millió lejéhe kerülhet. Ennyit tesz ki fakeres-
kedelmi körök számítása szerint az a különbözet, amit a 
már előnyös helyzetben levő, de amúgy is kétségtelenül jo-
gos leg*lőügy végleges .elintézéséért* a vagyonközösségtől 
távol állók zsebre akarnak vágni. 

Néhány nap múlva kerül közgyűlés elé a gheorgheni 
szövetkezet ajánlata. Reméljük, bogy a vázolt helyzet után 
illő leckében részeBitik a megmagyarázzák a vezetőségnek, 
hogy egy szövetkezet hivatása a mei nehéz közgazdasági 
viazonyok között egészen más. Hisz az elgondolás szerint 
nem az őstermelő, segítségre szoruló lakosság kárára kell 
hasznot huzoia, hanem célkitűzésének megfelelően  éppen 
ezeknek a tömegeknek megélhetését illik elősegítenie. 

Igy torzul el a sok bajt éa nyomorúságot látott gyer-
gyói hegyek alatt az a gondolat is, mely egyedül hivatott 
ezt a közgazdasági hínárban céltalanul ide-oda ténfergő  né-
pet kisegíteni nagy bajából. 

Idén első ízben vadászati kiállítás is lesz 
— a mezGiazdasáii kiállítás keretében. 

Az Országos Magyar Uazdasági Egyesület a folyó 
évi március 20—25 napjain tartandó országos mezőgazda-
sági kiállítás éa tenyészállatváaár keretében széleakörii kí-
vánságnak megfelelően,  ezidén vadászati kiállítást ia rendez. 
Ezzel kettős célt kiván szolgálni. Egyfelől  a vadászat gaz-
dasági jelentőségének kidomboritásával, a vadállomány, a 
vadtenyésztés, a vadóvás, a vadászterületek oknzerii keze-
lése, atb. bemutatásával oktató éa irányító munkát akar vé-
gezni, mástelől pedig a kiállítás által nyújtott látványosság 
mellett a magyar vadászat propagandájának ügyét kivánja 
szolgálni. 

A kiállítás százezernyi belföldi  éa sokezer külföldi 
látogatottsága erre rendkívül kedvező alkalom, amelyet fő-
ként külföldi  vonatkozásban feltétlenül  célszerű kihasználni, 
hogy a magyar vadászati lehetőségek iránt a külföld  figyel-
mét minél nagyobb mértékben felkeltsük.  Ennek ugy ide-
genforgalmi,  miot gazdasági szempontból rendkivül nagy je-
lentősége van. 

A kiállítás vadáazati csoportja a magyar vadászati 
viszonyok, lehetŐ8égek éa eredmények különféle  vonatkozá-
sait felölelő  általános bemutató leaz, amelyen tehát nemcsak 
különböző vadáazati troieák (agancsok, vadkanagyarak, ki-
tömött állatok, atb.). hanem a vadóvás és vadtenyésztés kö-
rébe vágó, az egyes vadtajtákat bemutató szemléltető anyag, 
különböző régi éa uj vadáazati eszközök, tényképek éa fest-
mények, statisztikák, lőjegyzékek éa általában minden, a 
vadászattal kapcaolatoa anyag kiállítható. 

Külön caoportban fog  azerepelni a vadászati ipar, 
amely csoport a fegyver,  lőszer, a vadászati felszerelési  és 
aportipar különböző ágait öleli fel. 

A rendezőbizottság különös súlyt vet arra, hogy csak 
a legértékesebb trófeák,  illetve trotesgyüjtemények kei üljenek 
bemutatásra, emellett azonban a vadtenyésztésnek és a va-
dászatnak gazdaaági vonatkozásai ia megfelelően  érvényre 
juaaanak. 

A vadáazati kiállítás tehát rendkívül gazdag és sok-
oldalú anyagot fog  bemutatni. Ennek értékét éa színvonalát 
már eleve biztoaitja az a körölmény, hogy a magyar vadász 
táraadalom legkiválóbbjai a kiállításon legjobb trófeáikkal  és 
értékes vadáazati kollekcióikkal részt fognak  venni, igy min-
den bizonnyal olyan anyBgot fognak  bemutatni, amely mél 
tóképen fogja  reprezentálni a magyar vadászat ügyét. 

A vadáazati kiállítás » mezőgazdasági kiállítás terü-
letén lévő egyik nagy kiállítási csarnokban nyer elhelyezést, 
amely stílszerű homlokzati kiképzéssel éa belső berendezés 
Bel méltó keretet biztosit ennek a kiállítási csoportnak. A 
részvételi bejelentés határideje február  20. 

Királyi lelkek. 

Modem, kézzel varrott bflrkesztji  taniolyamot nyitót 
1936 évi február  hó lO etól, beosi 
módszer szerint. Érdeklődni Ki&r-
mann kalaptizletben, Csíkszereda. 

Eladó 1 darab komplet gyapjú fésülőgép 
tépetövel együtt, Kurta Péter mol-
nárnál, Bftoul  (OiltrákosoQ.) 

A napilapok s folyóiratok  hasábjain, mind -n lehe-
tetlen dolgot megírtak az abesszinekről. E^ylk jó éB 
vallásosnak, a másik vadnak, harcsdzettnek, n!száo-m>k 
éa vérengzőknek mondja őket. Az ő országuk a i g-
régibbek közé tartozik u mér azielső száz?dokbcn föl-
vetlek a kereszténységet. Szakadárok, vegyis a prpát 
nem ismerik el. A keresztény eszméket pogány motí-
vumokkal vegyítették. Az egyháztörtónelem kc-pt e>-
nivezésael foglalkozik  az ők valíázi falekezetUíkei. 
Utóbbi időkig, az ismeretlenség homályában, élték sh-
jatsátos, nekünk, idegenszerű életüket. A gyarmatodra 
áhítozó nagyhatalmak, dédelgetett, titkos vágya tartott 
számot orszagukra. MoBt, bogy a kor fl  ktua kitöri, az 
egész forrongó  világ figyelmét  magukra vonták. A nagy 
kiierjedésUolajmezőkartBfalbeC'Ulhstetlen  érté Ili arany-
bányákért Olaszország szívügye lett. Mások ls szémot 
ttrian&k rá. S ugy látszik, puskaporos hordó lelt be 
lőle. Világbonyodalmat szül. írisz almáján az osztoz-
kodás, jelen esetben sem lesz könnyű. 

Az abesszineknek van egy gyönyörű, szép szer-
tatásuk. Mi távol állunk a gyarmatosítástól, minket je-
lenleg ea érdekel. Amikor (oégusl) királyt koronáznak, 
az ország négy legfőbb  méltósága, az ország első fő-
papjának közvetítésével a következő ajándékokat rak-
ják a király e'é: 

I E;y valóságos, lirsstekintetO, vlgyorgókípli, 
aorgő balaífejet  tesz a negui elé a aat mondja: .Gon-
dold m°R c-á^zár, hogy a Ih fejid  ia ilyen lesz egy-
koron. S azért ugy viseld a koronát, bogy az égit el 
ne veszítsd." 

II. A második országnagy egy földdel  telt edényt 
boz a király elé s mialatt átadja, ezeket mondja: .1 yen 
bolt föld,  por és szemét m'.ndsn gazdagság éa kincs 
amiért az embe.rak jó hírnevet, becsületet, egészséget, 
apát flu,  flut  apa eladnak. Az arany bálványok előtt 
erény virágok a lelklazepségek hervadóinak. Aulát a 
diadalkocsikból forgáca,  a diadalívekből szemét, ugye 
drága kiccsekből ia föld  lesz a azért király ilyesmi ne 
legyen a bálváoyod." 

III. A harmadik főember  egy lánggalétő edényt 
teaa a klré'y el*. Az edénybői msgaaan kicsapnak a 
lángok. 8;ói a fUy&lraeztittíB  a királynak: „A te feje-
delmi p-'ldaadásod aoha ki n;m alvó tUzkónt világítson 
sz emberak előtt." 

IV. A negvedlk országnagy fényes  kardot nvujt 
átanégusnak e-fijyeim-ztetése  nyomban követi: „V.dd 
király tő!em a hstalcm jelvényét, a kardot. Na ejts 
aebet alattvalóidon, de az Igazságtalanságot biinteed és 
torold meg." 

Lélekbe markoló szertartás ez. Mennyi igazsága 
életböicsrhég nyilvánul meg e flţyelmeztetesekbnn. 
Minket azonban °zeknel s vale ml jobban érdekel. Ma 
gunkra nézünk, öimagunkba mélyedür.V. öjmsgunkon, 
arcunkon, testUnk plasztikus vonalain fölismerjük  a Min-
denhaté kezének gyönyörű vonásait Idegrendszerünk, 
bőrűivel rostjaink, csodálatosan megalkotott ciontvá-

zunk, testünk vérpaiakocfkélnttfc  aBokMor mi?gc?odált 
szív mind-mind Istenről beszól. Az Isten lelkéből ki-
pattant szikra a halhatatlan lélek, ha szaldón meg-
nyilatkozható, dlcsárlákat, nem érő Tudeumokat 
zeng a hatalmas Alkotónak. H ' ráeszmél az ember az 
ő nagyságára, arcába ssök'k b v:<r, szégyen eiében, hogv 
ennyire lealacsonyodott. Hisz ml roiod-io"\l:in a hzó 
'gazt értelmében nemeaak vagyunk. Nem. Több eraé!. 
K'rályl lelkeik. A egész fö'd t̂  hpjtvátok uralm itok aiá. 
Volt a rövid paracca fiz  embernek. A királyi le'koV a 
megszentelő kegyelemmal, ístani lelkek lettek. 

NekttnV királyi Nknkn'.'k, frépietes  formában,  de 
szól az I ten figyelmeztetése.  8 r-z a rövid Intelem, 
amit a koronázási szertartás magában foglal,  uiţy gon-
dolom, minden omberre ráillik. Alkalmaztuk magunkra 
A nemesig kötelezi 

XVI. L 'jóét népe ha'álra adta. Vérpadon v<-gKzte 
életét. Fiát XVII. Lajost fogságban  tartották. Akiknek 
őrizetére volt bizv», azok igyekeztek lelkét rosBZ vá-
gyakkal. gondolatokkal B nemtelen érzékekkol tnrgtöl-
teol. Igen ám, de a flunak  nem^a, jó természete voit 
és mindent megtett, hogy a gonosz tanítást elfeledj'-. 
Mikor csúnya dolgokkal kísértették, Bíivett pő R'rásph! 
a B«omorus<>.geal fordult  el kínzóitól s zokogva mon-
dotta: „N-m tudom kimordani, nem tudom megtenni, 
mert királynak ssttlettem.* 

I t̂ n kezA-ek végtelenül tökéletes ter-̂ mtmérvei 
vaeyu k, hozsánk c^ak a kegyelmi élet iHik. 

BEL- ÉS KÜÍ.FÖLI). 
Kárólr  rom ha király  vezette le » párisi ta 

aécekozáeokat.  Károly román király V. O/örgy an^o; 
Viráiy teT.eté?ére Lmdcnba utazott. A t?'*!t't^fl  u án 
Párlsba érk«zett a klrálv, ahol vesitésév " i :.yfonioi--
ságu tanácskozásod fo'ytak  »•/ eţâaz mu'< hét fo'ya-
máu. Erek a tanácskozások :u oőtt'k a nemzetközi ta-
lá'kozások szokásos ra^rít 'it p» ae egé z kelnteurópa; 
biztonság kérdésé;, a Dmani'-d'nce ügyét fniöieltét. 
A német é" oUsz s^jtó p«k izgaiommsi Visérte ezeket 
a tárgva'ásoVet, em l̂yek forán  egyre jobban kidom-
borodott ez angol—francia—szo-jet  egyil imliViidés. A 
párisi egvhctea tárgvnlá^ok végül ík c-m «ok konkrét 
eredményt rru'a'rak fjl.  Mindössz'» az hironyo®, hogy 
i-zoroaabbr» foitá'f  a fr>ncla-romhu  borátfágot,  lerót-
ták nepir»rdrő! a H*.bsl-urg kérdéat. elienb^n a dunai 
egy^z.név 0 aszorsztg tparatartása miatt'fomo'ysn  napi-
rendre suin kertilh- t9tt. Egyébként a Szovj-'tnek Aig-
i'.ához va'ó közeledése J-pánbsn i>! nsay idpgt^srget 
okozott. Aitalí-bno a piri'l tsrácaVcvásnk a .beke* 
biztositásárt irántuó .'tészttlődéscck" óriási arányait 
c-illctt '.tíát mey. 

A román pénzügyminiszter  resreius l-ig a par-
lament elé t»rj"Bzti sz ország uj kö-tpégvetetet. 

Tatarescu  miniszterelnök  I.ö?ö t« p. c^jióva', 
hogv « P 'rM táriry"la=o1' «órán az or->í3g lelipté ve 
mogerőícdntt én t>zek a d ploTácisi tárgya'ások Ro-
mániára nézve igen fz4p  «.'rrdménny.:! zírultV-. 

Megzyi'kolták  a svájci nemieti scocle}is*ák 
vezérét.  F bru ír 4 én Davosbau egy Pr -s' furt̂ r  D.i-
vvd r-ovii iuíos/iái alattvaló öt rsvoîvrr ő̂ és"-'>'l nieg-
gyi'.ko'.k" Gusí'off  Vilmost, a svájci nmii1 ti k?o i -.'üst -
mozza-om vczîrţt- A merénylő Sakéat jíNcAczí-tt a 
rendőrségen PS kijelentette, hoţy ttíté.t e- ZMF-: okok-
ból követne a'. Tiltakozni Kkart szón rends/er ell'n. 
amely Németországban fajtestvéreit  li'dö/i. A D'ra»: 
nemzeti szocializmus a zsidóaág ízámár̂ t 'eb tesi-ü-̂ e 
teszi az omheri éle'et a emiatt szánta rá magát n me-
rényletre, hogy a világ figyelmét  felhívja  err» ?.i aila-
potra. Né nítországban a merény et nagy ma;dih>bsné;i 
okozott, 

A román parlament  munkájá: n tirAIy távoléin 
miatt fe  bruár hó 10 ig elnapolták M útin ez ursiiod'> 
a párlíi tanácskozások mi.'.tt b tsrvezott időnél tovább 
maradt kU:fö!dön,  igy a p^r'̂ ment megeyitása futrnár 
14—18 lg elmarad. 

Lesz-e olajbojkott  ? A eerfi  Nípsaövptfléí̂ t  ké-
pező államok sok IdegfSEéggel  készülnek arra, bocv 
Olaszországgal azemben kimondják az rlsjbojtoiio . 
Ezz?I akarnak 0 aszországot megá llt -ú abai-siiLiiai 
hadjáratával A legu óbbi hlrnk Baerim ue>u ê -sxK? 
biz oa, hogy Amsrika hozzájárul ar >' oj>ott kimoa 
dáBához, mlu'é" ez nagy v»»steeéguJ..-t oVoz  at idj -
rikal tónér.ek. 0 aRrország etySbkfnt  mied-nre feiki-
szUlve megtöltött raktárakkal várja az olaj^ojkott ki-
mondását. 

At Abesszin harctérről  a legeMentmondobb 
hirek érkezne!:. Az ahesszinek nagy harctéri sikerekről 
számolnak be es következetesen állítják, hogy M*ka:ét 
visszafoglalták,  mig aa o'asz harct rl jeinotés-k cáfol-
ják az abesszin sikerekről szóló híreket. Az m'ud n 
eBatre biz'os, bogy az abesBzlnek nagy ellenállást fej-
tenek ki az olaszoV támadásaival azembou. 

lő  napra Ítélték  Obibu professzor  rágalmazó-
ját. Érdet ea rágalmazás! pert tárgyalt a -japO'-b»» a 
clujl törvényszék II. azalciója. A p tr vádlottja Kora 
Endre, ez Efenzék  orsdeal tudóeitójp, a .>-á?«'mHsot 
pedig a sokat emlegetett 0 )i«ifor  Qhihu prof<*aaBor.  A 
pvr snya^át Kora Endrének egy az Ellenték 1934 «zep-
t-mher 26 i számában megjelent clkle kép:ztf,  mely-
ben Kora m'girta, bogy a professzor  a vizstrára jf 
len'kező kisebbségi diákok 76 százalékát ••uUatta el 
és a viasgák I yaa erídminyéh <a legalább 75 százalék 
rowzindu at voit tspasatatható a profaeszer  részérő1. 
As Bgy mai tárgyalásán ugy a vádlott, mint a pro-
fesszor  megjelentek B mindketten egy-egy órás védő-
beazrd ;t tartottak maguk mellett. A tö:vényz'k rö-
vid tenác kozás után aa újságírót 15 napi elzárásra én 
1500 lej pérsbűntetésre Ítélte, a professzor  altal kért 
600 eaer lejei erköloal kártéri lés ügyét pedig polgári 
perre nta'.ta. 



8 *st»a C S Í K I L A P O K S-ii 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Hargita-fürdA  paroelláaása. 

u J * ™ * közönsége élénk érdsilődéssel kíséri a 
Harglta-lürdő modernizálásának és ffjlssztesének  érde-
ksnen beindított Bajtópropagandát. — S.»jnos, Ciceu 
raazerol meg nem történt köieledéB. Pedig itt volna 8 Z u ' h 0«y ® l sP hasábjain, a forum  előtt kap-
junk tájékoztatást a dolgok állmáról. Hallgatással ma 
már nam lehat eluntatni a kérdés felezineniartáBát, 
csak U2 időt huzal, padig tavaszra meg kell oidjuk a 
parcellázás lehetőségét Ciceuval, vagy Clceu nélkül. 
Ha bélésén nem sikerül, a klimatikus bizottságnak, 
melynek megalaku'ása pár nap kérdéBe, alkalma leBz 
más uton is elérni a célt Ezt Ciceunak meg kell előz-
nie azzal, hogy önként ajánl tel megvételre, vagy bér-
letre a fürdő  közelében parcellázásra alkalmas területet. 

— A véka hasanálatat eltiltottak. A cBik-
megyei mérleghitíleuitő intézet szigorú rendeletet adott 
»i, amely a fennálló  törvényre való hivatkozással eltil-
totta a vékának és lltresnek a használatát. Ez a körül-
mény már a mult szerdán nagy zavarokat idézett eiő 
a helyi piacon, annál is inkább, mert megjelentek a 
mérleghileleBltő közegei és elkobozták ezeket a régi 
űrmértékeket. Az eset szóba került a városi tanács 
ülésében ÍB, ahol leszegeztetett, hogy törvénynek a 
végrehajtáséról van szó, ame'y-n a tsnácsnak nincsen 
módjában változtatni. Uután azonban a vékától való 
e tiltás az árusítókat lehetetlen helyzet elé állítja ezért 
elhatározta, hogy a városi tizedéB mérleget minden 
hiti vásár alka:mával a közönség rendelkezésére bo-
csátja. A mult szerdán próbaméróaeket eszközöltek a 
vásárkötések kfinr.y  bb lebonyolításéra. Igy egy véka 
ő»zi buza 15 kg.-nak. tavasz buza 14 5 kg.-nak, rozB 
13 5 kg.-n»b i'na 14 kg.-nak felelt  meg. 

— Egy kiflikthordó  gyermek lopta el a 
Lempert oeg 56 eaer lejet. Ismeretes az a vakmerő 
p»nzrt>b.a?, ameiyn -k torán ismeretlen tettes a L:-mpert 
cig kezipenztárá; fsnyes  nappal 56 ezer lej készpénz-
zel elrabolta. A nyomozás sok ártatlan embert vett 
megfigyelés  alá, mlg végül előkerült aa Igazi tettes 
Nem ls gondolná az ember, hozv a nagy összegű 
ponznek a tolvaja egy 15 éves kflikihordó  gyermek 
\olt. A mai romlott időknek tipikus jelensége, hogy 
eţy egyszerű gyermek valóságos alvilági mesterfogá-
sokkal milyen módon tudja végrehajtani gaztettét. A 
helybeli rendőrség zseniális munkáját dicséri, bogy par 
Dup aUtt Brassóban elfogta  B.-nkő Gyu'a Dincs 15 éveB 
k fi  kihordó gyermeket, aki az egész pénzrablást elkö-
vette. A lopott pénzből már csak 29 ezer lejt találtak 
meg nála, a többit elmu'atta és elköltötte. A veszedel-
mes gyermeket a rendőrség átadta az igazságszolgál-
tatásnak. 

— Az államellenes vád bosszú forrása. 
Gildner Oszkár gyimesknzéploki gyárigazgató ellm 
D«ca'u. Petru palankai famunkás  nemzetgyalázás miatt 
f  IjelentíBt test. Aa Ugy a vizsgálóbíró elé került. — 
Miután munkaadó éB munkáB közötti viszályról van szó 
itcy nincBen kizárva, hogy a feljelentést  a bosszú bu 
galja. Általában szólva igen gyakori jMenség, amikor 
ezüel a veszedelmes fegyverrel  találkozunk. Nem ide-
gen ez, hogy egyeni bosszú forrásáui  Biolgáljon az 
íiuam l̂lenes vádaskodás csak azért, hogy kellemetlen-
Béget szerezzen a másiknak. Soha nem szabad erre az 
aljasságra vetemedni. H^mis váddal nemcsak a bató-
fágot  vezetjük felre,  hanem embertársunknak okozruk 
oiyan meghurcoltatását, amelyre mentség nincsen. L -Ikl-
iamerates, lovagias érzésű kulturember ezt nem teszi 
ts undorral fordul  el minden olyan mozzanattól, amely 
ártatlanokat a hamis váddal akar lehetetlenné tenni. 

— Nyilatkozat. Dr Fábián László barso'ti ügy-
vád, az .Erdővidéki H rk.p" szerkesztője a követező 
n>i')itkozat közlésére kerte fel  lapuikat: Nagy Béla 
volt bodosl lelkész a Sfantu  Gheorgheban megjelenő 
magyar nyelvű liborá'is lap az „IgazBág" czevi bar-
oul ik és negyedik számáben a hazugságok éa ragal-
mak oly tömegét árasztotta ellenem, amelyekre egy 
rövid nyilatkozat keretiben lehetetlen felelni.  Meg Bem 
kísérelem, csupán annyit jslentak kl, hogy Nagy Béla 
és lapja eleitől végig hazudnak, tudatosan rágalmaz-
nak, mert tudják, hogy a sajtóper olyan hosszú, hogy 
amig annak vege lesz, addlţ ók már — köpködő eB 
köpőiada egyaránt eltűnnek a közélet színteréről s ne-
kem eddig viselnem keli undok rágalmaik ódiumát a 
közvélemény eiőtt. Kijelentem tehát Ismételten, bogy 
közleményeik rágalmak és hazugságok B a közvéle-
mény előtt 25 éves erdővidéki és erdélyi közéleti mun-
kásságomra hivatkozva, kér>m, hogy Ítéletét alkossa 
meg higgadtan és r jáiis alapon. Nyugodt vagyok, hogy 
ez az ítélet reám nézve nem lesz kedvezőtlen. A kö-
pőládával pedig nem törődöm, mert annak as a ren-
deltetése, hogy köpjenek bale s az volna undorító, ha 
magasabb colokra használnák fel.  A sajtóper megindí-
tása után a veszett kutyák ugatása ellen pedig nincs 
más védekezésem, mint a mai fegyver  nélküli világban 
b> csokoro a kaput, nehogy mérges nyálukkal ro*g töb-
beket megfertőzhessenek.  Csaholjanak tovább. Én me-
gyek szintén tovább az én becBÜletes közéleti utamon. 

— Aa erdőőr fegyverét  h&sanalta. Szakács 
Pál nlcolestí erdőőr a frumoagal  (SzépvU) közbirtokos-
Hig .Farícaspataka" nevü erdejében vo'-t szolgálati kör-
uton. Az erdórész le volt tiitva, miután a közbirtokos-
ság nem fizette  meg az.erdészeti Illetékeket. Az erdőőr 
észrevette, hogy Barabás Lajos saépvlzl lakós több 
társával a tiltott tei ületen rakodott éa nyomban meg-
pkadályoata. Ebből klfo'yólag  Btrabásék meglesték az 
este hazatérő Szakácsot, akit kltámadtak és hátán 3 
blcskaszurással megsebesítettek. A megtámadott erdőőr 
fegyverét  használta és Barabás Lajost lábán megss-
bciiitetts. 

— A merourea-oiuol Nőszövetség és 01 
táregylet február  hó 15-én, ssombaton este 8 órai 
kezdettel a Bucureşti kávéhás helyiségeiben tea-estélyt 
rendez, melyre mindenkit szeretettel várnak a rendezők. 

— Tornaünnepély a helybeli rdm. kath. 
főgimnáziumban.  A helybeli rém. kath főgimnázium 
fo  yó hó 16 án (vasárnap) fél  5 órai kezdettel torna-
bemu'atót rendes a tornateremben, amelyre aa érdek-
lődőket ezúttal tisztelettel meghívja. Beléptidíj 22 és 
17 ltj. 

— A Curentul orvosi hlrel. Hangsúlyozottan 
kijelentjük, bogy »a alábbi nem eredeti hírünk. A Cu-
rentul cimü román lapból veEszük át, Ezen újság sze-
rint Dr. Valeanu Salamon gheorghenl kórházi főorvos 
olyan csodaszert talált fel,  amely minden elképzelhető 
betegséget 24 óra Blatt meggyógyít. A csodaszernek 
hire futott  a gyergyól medencében. Egy szép nsp je-
lentkezett íb Laczká Boer János. Az orvos 24 óra alatt 
8 Injekciót nyomott a betegbe kétezer lej értékben 8 
azután hazaengedte. Miután a csodakurának semmi 
hatása nem jelentkezett, a beteg feljelentést  tett a 
rendőrségen. A rendőrség összeköttetésbe lépett az 
orvoBsal, aki aztán visszaadta B honorárium felét.  Aa 
ügyben egyébként Comes vármegyei főorvos  vizsgála-
tot vezetett be. — Ennyit ir a Curentul erről a hihe-
tetlenül hangzó történetről. 

Február  8-án, szombaton este 9 órakor, 
Xebruár  9-én, vasárnap d.  u. 6 éa eate 9 órakor 

A szenvedélyek szigete 
a főszerepben  Brlglte H >lm éa Willt FrIUch. 

Február  12-én, szerdán  este 9 órakor, 
Február  13-án, cfütőrtíköa  délután  6 és 

este 9 órakor 

„CSŐCSELÉK" 
A francia  filmpiac  remeke. 

Főszereplők: Harry Baur a Moszkvai éjszakák éB 
a Nyomorultak főszereplője  éB A'lc? Field. 

Február  15-én, szombaton este 9 órakor. 
Február  16-án, vasárnap 3 előadás: 

délután  4, 6 Va és este 9 órakor 

„Itubienska grófnő  titka" 
Egy lengyel grófeó  és egy on'rákmsgyar tiszt 

szerelmének története a világháború Idejébő'. 
A főszerepben:  Gusíav FrAhlich, Maria Andergast 

és O ga TSCEHOVA. 

— Politikai partok munkija a varmegyeben. 
A nemzeti parasztpárt a mult héten két helyen tartott 
eredményes megmozdulást a varmegyében. Először 
Jrsenlben (Gyergyóalfain).  ahol tömegesen vettek részt 
a székelyek az alakuló gyűlésen. Azután pár nap múlva 
Slculeniben (Madéfalván)  szervezték meg a párt ottani 
tagozatát. ame>y alkalommal 40 madéfalvi  gazda iépatt 
be a nemzeti parasztpártba. A s cu'enl tagozat e'nökéül 
Risdnlv Illés volt közbirtokossági elnököt választották 
meg, pénztárnokául pedig Csiszár Gyula kőmlvest. 

— Ugyan -sekkel a megmozdulásokkal egyldőben 
élénk tevékenységet f-jtett  kl különösen a gyergyól 
részeken a Magyar Dolcozók OrszágoB SeövetBége. Ez 
a párt küldöttséggel kereste fel  az OfBzágos  Magyar 
Párt cslkmegyel tagozatának elnökségét és egy memo-
randumban körvonalazta együttműködésének feltételeit. 
A küldöttséget Gái Imre ditról gazda vezette és átnyuj 
totta a párt állásfoglalását.  Ea rámutat arra, hogy a 
jobb Oldali fascista  erők előretörése egyre-jobban ve-
szélyeztetik az emberi szabadságokat és húzzák kl a 
talajt alólunk. I yen körülmények között szoros «gyütt-
tnüködés szükséges a kisebbségi magyarság somiban, 
tekintet nélkül világnézetre éa vallásra Kérik, bogy a 
Msgyar Párt együttműködjön a demokratikus irányok-
kal B a magyar dolgozók szövetsége ebben a munká-
ban a M<gyar Partot támogatni fogja.  A kü'döttséget 
a clucl Magyar Párt nevében Adorján Imre főtitkár 
fogadta,  aki kijelentette, hogy a beadvánnyal aa elnSki 
tanács foglalkozni  fog  B annak eredményét Írásban 
közlik majd. 

— Nagy karhatalmi felkészültség  várta 
Csíkban a rohamoaatagosokat. Nem ia olyan kla 
do og a jobb oldali egyenruhás, rohamosztagos játék. 
Még a kormány is magijed tőle. Megijed sokBsor, bozy 
olyan hosszú gy-ip'.őre engedte a gyermekeket ártatlan 
játékukban. Egyelőre lehúzta róluk az egyenruhát. Csak 
az Inget hagyta meg rajtuk. Fekete, barna, vagy sárga 
színeiben. Egészen közel láthattuk a mult héten, bogy 
mér az lngesen való elindulás la milyen Idegességet 
okoz a hatóságoknak. Február hó 4 én a rendőrség 
értesítést kapott, hogy Jaslból nagyobb Inges tömeg 
<ndult el, bogy rendet teremtsen ebben az országban. 
Útirányuknak Madéfalvát  jelazték. A rendőrség és 
csendőrség széleskörű óvlntéskedéBaket foganatosított 
és riadó készültségben várta a reményteljes nemzeti 
jövőnek rohamosztagos alapon való bemutatkozását 
Ismeretlen okokból elmaradt aa érkeztük. De már a 
hírük éa a nyomában keletkezett Idegesség la elég volt 
laelMnek. 

— A vármegyénkben  február  bó 10-én kezdik 
meg a januári nyugdijak  kiűzetését. 

— Csikssereda es Vidéke Hitel és Gazda-
sági Szövetkezete megkeadl működését. Miután 
Cslkszereds ós Vidéke Hitel és Gazdasági Szövetke-
zetének alapszabályait jogerősen jóváhagyták, ezenkí-
vül pedig a szükséges bírósági bejegyzéseket ls végre-
hajtották, Így működését a szövetkezet megkezdte. Az 
első igazgatósági ülésen Dr. DaradicB Félix ügyvédet 
elnöknek, Hsjnód József  birtokost alelnöknek válasz-
tották meg. A szövetkezet céljául tüate kl a takaré-
kossági saellemnek meghonosítását. Foglalkozni fog 
minden pénzügyi, hitel kérdéssel s bizományi áruk szé-
leskörű elhelyezésével. 

— Ujabb erdAAri tulkapás. Székely Elek 39 
éves tomesti gazda fát  fuvarozott  haza az erdőről. 
PuBcarlu Torna köaségl bíróval éa Garbea Nicolae er-
dőőrrel találkozott, akik felszólították,  hugy a fát  vigye 
azonnal a községházára. Székely a maga igazságának 
tudatában a felszólításnak  nem tett eleget, mire a bíró 
és erdőőr agyba-főbe  verték. 

— Hirtelen halai. Horváth Viktor targu-mureai 
fényképész  55 éves korában február  hó 3 án Bslvazél-
hüdésban maghalt. Horváth fényképész  városunkban 
kezdte meg működését ós a regi Csíkszeredának köz-
ismert, jóravaló egyénisége volt. Halálát egyetlen fia, 
Horváth targumuresl ref.  s. lelkész gyászolja. 

— Nyugdíjasok flgyelmebe.  A hátralékos 
nyugdijköveteieBek elévülnek, ha az esedékességtől 
számított egy év alatt nem kéri a nyugdíjas a hátralék 
kiutalását. A törvénynek eaen rendelkezéaére felhívjuk 
a figyelmet. 

— Öngyilkossági kísérlet. Benedek JánoBné 
gheorghenl aBBzony öngyllkoBBágl szándékból felvágtB 
az ütőereit. Kalló időben észrevették és az életét meg-
mentették. 

— A gheorgheni állami iskola túlzsúfolt-
ságáról BB iskoláztató szülők körében igen sok panasz 
hangzik ei. A kérdést a tanfelügyelőség  figyelmébe 
ajánljuk. 

— Tüa. Bajkó Sándor gheorgenl gazda 4 szekér 
szalmája leégett. 

— Hat hónap lopásért. Boga Antal és Péter 
Lajos gyergyóchileni legények az ottani Bzövetkezet 
raktárából árut loptak. A blrÓBág 6—6 hónapi börtönre 
Ítélte. 

— A konverzio áldásaiból. Velczer Ignác 
jacobeni gazda közvetlenül a konverziós törvény élet-
belépte előtt ezer lejt adott kö:csön Velczer György-
nek. Amikor a pénz visszaadására került a sor, Vel-
czer György megkonvertálta az adósságot és csak öt-
száz lejt akart visszbfizetci.  Ezen annyira felháborodott 
a kölcsönadó, hogy revolverrel rálőtt kotsverziÓB uno-
katestvérére. A golyó nem talált ugyan, de ezért gyil-
kossági kísérlet miatt Velczer Ijnácot 6 hónapra ítélték 

— Haláloaasok. Simon JózBef  és neje Gál Anna 
bancui lakósokat ismét megdöbbentő gyász érte. Alig 
egy pár hete, eltemették Ödike nevü kÍBfiukat  ós most 
február  5-én diforitiszben  meghalt Dalmuska és Olga 
névü leánykájuk. Rovld idő alatt három gyermeküket 
vesztették el a köztiszteletben álló szülők, akik iránt 
óriási résziét nyilvánul mag vármegyeszerte. 

— Baloghy Mihályné szül. Mihály Era 55 éves 
korában február  3 án meghalt Impérbeo. 

— Segítsük a magyar diákságot Egy hó-
nappal ezelőtt a magyar sajtó utján kéréssel fordul-
tunk közönségünkhöz, hogy szokásos adományaival ea-
idén ls támogassa az uj magyar nemzedéket. KéréBün-
ket hagyományos diákbálunk alkalmából tettük köztú 
n most, mikor az 1937- évi magyar diákbál napok múlva 
összegyüj'.i az egyetemi város magyar intelligenciáját 
éB a diákságot, újból megismételjük kérő Bzav unkát. 
A diákbál ugyanis elsőrOrbttn a főiskolai  hallgatóság 
segélyezését szo gálja s a tiszta jövedelem, valamint a 
védnöki dijak teljes egeszében az Országos Magyar 
Párt Diákaogélyző-akciójánakés as Ellenzék diákmenza 
céljaira fordíttatnak.  Meghívóinkat Bzétkü döttük s most 
a sajtó utján újból közönségünk jólndu'atéhoz fordu-
lunk s közöljük, hogy az adományodat—Kovács Gyula 
főpénztáros  cimsre (Ciuj, Collegiul Reformat)  küldve — 
a főrendező  bizottság veBzI át éa hirlapiiag nyugtázza. 
Ciuj, 1936 fsbr.  1 M d̂iveBsy Bsla elnök, Hunyady 
Mttyás, László András, Nagy Zoltán és TőkeB József 
társelnökök. 

— Lopás miatt két havi börtön. Bocskor 
Károly kászonfeltizi  lakóst a törvényszék lopás miatt 
két havi börtönre Ítélte. 

— Balesetek. Fraslu Todor a blcsadi kőbányá-
ban súlyos szerencsétlenséget szenvedett. A h oly beli 
közkorházban ápolják. Állapota nem életveszélyes. 

— Burlán József  gheorgheni famunkást  a rönk 
sebesítette meg. As ottani korházban fekszik. 

— Gál Lajos suseni kőmunkáa szintén súlyos 
balesetet Bzenvedett. 

— 0 tl Antal slculenl vasúti munkást tolatás köz-
ben aa egyik teherkocsi elütötte. Állapota nem élet-
veszélyes. 

— Három hónap büntetés államellenes vád 
miatt. L ipuok annak Idején megírta, hogy C-omortáni 
T tóz egy uccal veszekedésből kifolyólag  feljelentette 
Bikó Gáborné BOlmenl lakóst. A helybeli törvéivszék 
február  ttó 6 én tárgyalta a feljelentést  éB Bakó Gábor-
oét 8 hónapi börtönre, 5 ezer lej pénzbírságra Ítélte. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik fe-
lejthetetlen ferjem  elhunyta alkalmával részvétüket 
nyilvánították, ezúton mondok báláa köszönetet ngy a 
magam, mist gyermekeim nevében. 

Omv. Xaiariás K.  Laktaaé. 
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— Brasovbaa éa Timiaoare n tart mis'zltU 
Tímár Sándor seekely plebánoa. Tímár Sándor 
anino.ai plebásoa, aki püyáaott a frumoasa!  plébánost 
állásr*, suiu'eul székely eialád sarja, nagy m^gtlsa-
taltetóahen rsasesBIt A brasevi és timlaoarai katolikua 
társadalom vezetősége m?ghivta több napra terjedő val-
lásos konf  renciáb tartására. TimiRoaran a világnézeti 
kurnsoo ««rt ma ;yarés német nvelvü előadást február 
hó 16—20-lg, Braaovbaa pedig március bó 21— 29-lg 
tsrt missziót. 

A női szépség t i tka 
a Ke l l e r - f é l e 

„2900" Bőby pipere cikkek, 
amelyek rövid idd aiatt eltüntetnek 
azeplőt, majfoltot,  pattanaat 

Kő l e r a k a t » : 1-3 

Löffler  gyógyszertár, M.-Ciuc. 
— Tiaonötevi bőrtön korosmai gyilkossá 

gért. Ak-y inirtuK rn.tr a pannka pusztításának t orzai 
matt. H neatent latbatja nepbnk, bogy milyen sok ftido 
aa«* van varmegyenkben a meriekibien korc*mázacnBk. 
1935 "s-p.ember hó 1-én Katzonfeltiz  knzsegoen a 
PjiBiff,  faié  korcsma voit három Baekely caelád tragé-
diájának gyászos ne.ya. Lakatoa Pal egy mu utozas 
alnalmával fejassvel  agyonütötte Ozos Antalt, majd a 
B9gltaegure siető András Imrét késével leszúrta. Miad 
két Bzekely gazda a helyszínen azosnal meghalt. A 
helybeli törvényszék február  hó 5 co tárgyalta ezt a 
Bzórnjli gyilkosság Ugyat ea Lakatoa Pál Uaszcrfallizl 
gazdai 15 avi nebtz oörtönra Ítélte. — Msdín gon-
dolkozó embor szive megtelik részvétté1, amikor 3 
családaak ilyen megsi.mmisuiéaerói olvas. Hát miért 
kell ennek igy törtonnl. Nam tud ez a nép merteket 
tartani szórakozásában. A temető éa a börtön ott kell 
legyen minden kimozdulásánál. Jjzacui iató fUtaleéf  uik 
vegya fontolóra  ezt a rettenetes prjblémat. Iaditsoa 
rendszeres, tervszerű munkát ntpünk korccmat erköl-
cseinek megjavítására a pállrkátó szenvedi.yenek és 
átkozottul megbo:ránkoztató virtUBOBsagácak kikbsec-
bölésére. Ha ebben az irány ban komoy lepástk nem 
törtannek, akkor a bicska tovább szedi szereccséfen 
áldozatait mind-in jóarzé&nek megdebbentesore. 

1935 az^ptembtr hó 1-én Iaru kczsi-jben is halá-
los áiddzaiot követeit a bicika. O.í is egy táncmulat-
ságon történt nézeteitárest csak verrel iebetett oüntezni. 
Ejyszarü vaszskadusre c~ak eiőzerUítbk a bicskák és 
Bimon Jizsáf  egyetlen szúrással megölte Q^ó D.̂ ményt. 
A most m-jgcano'.t tárgyalásom oeigazolódo'.r, ho^y 
Simon önvéd"!: m .ól használta isésat a köret dó 6e a 
faiurossza  hirsfcja  áiló Qagó D monyai se_mben s 
cpp:n ezért csa^ 8 hónapi börtönre liéitü a törvécyfzel. 

Szigorú  jnunkarédelmi  readnletet  adott  ki  a 
munkaügyi  minisztérium.  A mun^ü^yi mitnezt-jrium 
ronddl.'isi adott ki, aaieiy N*<r.nt itzoít a iUa>viseiófc 
es louakasoí, akik allaudjen futott  katánokka: do bozó 
gyirnt bia működtek, — abbau at esetbec, ha va&ár-
nap is dolg^zaak, — hétköznap k-ill, hogy tz.tbadna-
pot k»p,anak. A hóu'*p négy vasárnapja köíü! csak 
háromban randeih.ítői be ŝ O'grUttra. A:oi.nal a vái-
laiatoluâ.', amelyek most ketzitik c<l évi mérlegeiket, 
sz líse.tlegea tu órázasotra vonatkozólag a mutik&fel-
ögyelőségtől keil engedelyt kírni. A tisztvlse'őket iu -
óriiütatüi ilyen ciman csak d c jmber 15 és február  15 
közölt, valamint jaiiui 1 ea au^u.-ztas 1 köpött eb i. 
A r-índslít szériái a vilíaia; vs^y annyi tlaztviae;ől 
vfZ  kije$i;őűék, hogy ne káliján iu:éraz:atnla, 
pedig akkora összeget küli, hojjy iitflieBáec  a munka-
nélküli neg-jlyaiapr ,̂ oilnt amecnj i flzatést  kaphatlak 
vo'na a ezátaegcH segrdarőit. A* visegitő tisztvif.elof. 
legalsc-oayAbb havi flatase:  2 <-z r iejbea á^ap.̂ otiak 
míg. Eít a r ndel -ut a min ej'enum a bucur- íti rna-
eaű,i^it iieó dz v.táüg uü2b:njar.i>.á7a adia ki.. 

— Adományok a deln<ta-uiuoi Szent Jjnoa 
templom restaaraiaa&ra. (9-ik <ois„uitDj): C uj-
S tnpe'.ru : Ac«ei András 50 lej. VaKa S ramOa: F c er 
MilO) pii-b. 200 L-zaria: F.reccrcrdi zárda 50. Ban-
martii: Koiir̂ d Ki.m.-tn 100. Biccr-.i^ci: Kris'ó Do-
mo OB 50 Cozai-n:: K meny Qyu a tan 100, M>iy>s 
Is'vun Ud-ix-y 100 Osvâih I ivr.n 50. Sióc A:b<rt 
p!> b. 12. J ţodin: B-.nbíi Qyula ker.skeűő, N gy L -
jo-« b rsoroi 100—100 D Imin: Boc «or F-rerc tan. 
100 Caria: D'. K:ihus orvoí., 8;ŐCH J jzóef,  Ha ko ZJI 
tan 100-100, G.dró M .rton 50, Mhaiy I tvan 40 To 
mesn: tfagyary  D leó 100. 

Ö szesriü: 1 502 — 
Edd'vi gvUjtéa: 26.335 -

Vegosszrg: 27.837 — 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegysaarübbtől a 
lefflsomabb  kivitelig 

m m l f *  l a a a á l l i t a t t á s a k k a l 
baeaa raaha tők : 

Nagy GhJószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  Mztostték aalleH részletflietésre  le. 

6 -

S P O R T . 
Februar 16 án mükoroaolya verseny lesa 

Tároannkban. Kedvező jégvisionyok esetén február 
16 án d. u. 3 órai kezdettel a helybeli korcolyaegye 
sfi'et  nagyszabású korcsolya verjenyt rendez, amelyen 
Brasovbó' réaztvegznekll^rosz B41» or-jzágos korcBolv-
bajnok, Dr. Papné többszörös mii1: orc olya bajnok, ifj. 
Knyercs K-rah-né éa Hiber;rann kar»loii bajcokek. 
ElienklvUi a versenyre beneveztek a gvergyíl torcMo-
lyázók, akiknek részérő! Elz -nbaum L4sz:ó ríDjbribén 
t küaismert t-:hetségü korcsolyások jelentük meg A 
he'yoeli műkorcsolyázókat Domokos Jakabné és Kató 
leánya fogjak  k>pviseinl, akit a legjobb formájuké; 
-o'cso'yázz^k óí igy biztosra v -hető, bogy váró ui1 

eziuei t'em maradnak le a nsgy Irdeh'ődéíre szfemot-
tartható v;Tsen\Unkón. 

Szerkesztői üzenetek. 
E. M A „Moíoitoi Csík rígi történetéhi'L'' cî nb 

'rt-í-bc'- t«r.u!msDyk8z'éíét jövő a^átj- oqkban mvgk ezdjttk 

Haszonbérleti hirdetmény. 
Néhai Bile E akné szül. C êdő Tiaâz örökösei 

tulajdonai kepezó ingatlanok iz 1936 gazdasági v̂n> 
1836 évi február  ho 9 en deiutan 1 oiakór, t. 
Cfţik-zerrtdai  közMrtok»diag tzekhaz&ban, a leg öbae; 
igerónafe  Byilvánoa aiveresen baszoabtroeadatoak. 

1. Bal. R-gele Ferdinánd 48. Bzám slaUi beiaő. 
2. R >ti tiaszéló, zsögödi határ, csapo ás melleit, 

3 hold 1236 n6gyszögdl. 
3. Erdői kaszáló Baabó György, 3 Wd 780 n i. öl, 

zsögijdi hatar. 
4 Szánló és kaszáló, rétre míDŐ, 3bo d308 isz.-öl, 

zsögödi h".tar. 
5. Szántóbérc diillőDen 100 négyszögöl. 
6. 14 Wd cjlk .zi radjti közhely beii illetmény foiyó 

i:vi faizás  en legeltetesi joggal. 
H H'Oúbér összege ár?tr-js alkalmával azonnal 

fleenandó. 
Mercui-e.t Ciuc, 1932 évi január hi 27 éo. 

Gondnok. 
Mercarea Oiuc—Csikszeredaban.aReg. 

FerdiDfid  uccaban egy üzlethelyi-
ségből ea negy lasásfcöl  aiió bek-ő-
ség eladó. Érdeklődőknek felvi>ágoBÍt4a-
sal » câfţa'—kt.rcifh.ivai  (jud. Ciuc) róru. 
kath. plebánra szolpál. 

fflSSSfflffilSI 
ü É p í t k e z é s e k h e z a 
i j ó m i n ő s é g ű m e s z e t m 
K bartniiyen menay^é^^ca, keJ- ^ 
j y vezó feltétúioH  melleit sa ^ 

£ az építkezés helyére szállítunk. 
Megkeresésre sjániattal Rzclgálunk. m 

| VICTORIA | 
^ Általinoi Gazdasági Szövetkezet mászűzeme, ^ 
y Saadominio-Ciao ̂ Caikasentdomokos) g j 

Prima fries  tej es mindenfele  tejter-
mék kapható, László kertészetben. 

S MODELL KALAPOK 
J ţ tis n»ponkéi(t oj formák  oloaó 

k VKNCZKL T A N Á R I É N Á L 
^ Ugyanott kézi&ntek in iudeu- M 
«C^ nemfi  női kalnpak eisAr«ad4 
11, anyag hoziftadásával.  Kaiénak 
^ fitatakttéR»  a '.«gr̂ videbb Idő alatt. 
w Csíkszereda, I. C. Bratl&nn ((iírcsa-
O zlnm)-nooa 113. iz., a Bürhái köítlebsa. ^ 

i 
• ! 

i 

r r HEGEDUORAKAT 
ooniervatorinmi módaaer 
szerint, j n t í n y o s a n ad: 

3 P R E N O Z G I Z I . Csíkszereda 
Str. Oap. Vnlovioi (Hargita-uooa) 20. 

[ELADÓ a TnuiiüÜ mögött lévő vllianegvedbi n eg; 
Ürestelek Cím a kiadóban. 8 — 

HALLÓI jeIJL 
JWT 

HALLÓI 

A LEGOLCSÓBB TEMETKEZÉSI 
VÁLLALAT! 

Gyönyörű INGYEN gyászkocsi! 
Mindennemű temetést 

a legolcsóbb napi áron — Ingyen gyászkocaival — 
eszközölnek helyben éi vidéken! 

DÂ1BUKĂT ANTAL és TESTVÉRE 
ét FEJÉR MIKLÓS 

3—t F r u m o a s a — Csikssepvlz. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb és legtartósabb 
kivitelben a legjntanyosabb 
Árak m e l l e t t e s tköző l a 

Vákár üzlet, Csíkszereda. 
Fakereskedö urak 

figyelmébe! 
In atenţiunea Dior co-
mercianţi de lemne! 

Bevételi és kiadási utalványok 
Mandate de intrare şi eşire 

Bérfizetési  Jegyzék (Listă de plati) 
Anyag- és erdöfelvételi  könyvecskék 

CSrticicî de inventar pentru materialul in 
deposit şi pădure 

Előleg könyv (faragottfa,  gombfa,  gömbrud) 
Cărticică de avans (pe lemn rotund etc.) 

Fuvar-bárca (Barţâ pentru cărăuşi) 
Munkások nyilvántartása (zsebben hordható) 

Evidenfa  lucrătorilor (ptru purtat in buzunar) 
Orvosi utalvány (Certificat) 
Számlakönyv (Factura) 
Szállítási kimutatás (Consignaţie) 

állandóan raktáron, totdeauna în depozit, 
legjutányosabb áron pe lângă preturi mo-

beszerezhetök derate la 
VÁKÁR könyvkeres- LIBRÁRIA VÁKÁR 
kedésében, M.-Ciuc. Mercurea-Ciuc. 
Mindennemű nyomtatványok megrendelésre a legszebb 

kivitelben a legpontosabban eszközöltetnek. 

MEGVESZEM báró Orbán Batá-a: „Sgrkelyföld'  oimü 
müvónek 3 ik (Háromeaskmegye) kötetét. — Cim a 
kiadóhivatalban 

ELADÓ • 1 l f t t" i ! ' '  m " ' , v 6 kou:h°, fii-dő-
LLnUU. EZOBA, KRÍTTRA,  c usott V̂ RARDA, CR.J- RVÍ'-

mölcsös. veteménye? kertén m?ilékhelvi<)éit tiő ; 
1 l akás : 5 Jzob., konyha, k->mr<i, fürdő  zo':-*, 
c«uko-t versnda, kcc'i^z-c. oa»y is'áil:'» és ?vü 
mö.'cBös kerttel tovAhbá irö.IT-pek, T»Î|«Ţ HF-RZ-
nált. m?ly gyermekkoo-i Ci^ a iiîd ihivatalrsn. 

| A „ M U N K A " » 
2 ALTALÁNOS UTBAIGÁZITÁSI NGAT 

a 

s 

w 
w 
w LAN ÉS ÁRUFORGALMI IRODA 

1935 *v Január l én mflkddéaét  uj'iol megkezdette 

F l v á l l a l i a sa&madaaok veaetéaét, ellenö--- W 
U i v a n a i j a aeaat, morlegek, adob-valláaok 5 3 

elké»ílt6eót a törréoyee elöiraaok aaerint. — 
Vidékiek minden megblaáaát aaonnal teljeatti, fT 

uinden tigvben eljár Jogi ü«yekben ögyte-
düní áll a megbiaók rendelkea-'aáre. >— lÁ 

Köavatitjak báiak, v lUk, telkek, meaögaadaaág U . 
birtokok vételét, elaláaát vagy bérletet J 

[ Sa.<9a«kIatTÍ2K aaC«iams«ft«<9iae t 
I Calea Stefan-cel-Mare  31. eaám, földaaint  u 

6 drb házhely 
a Uciyííy.ue'j vagy ^néikü!. e. 'adó. É-teio-ni le-
h»t Kalfas  József  tn!ajdo»ossal, Cdnezer d». 

Töltö-tollak javítását és tisztítását 
vállalja a Vakar üzlet. 

Villanyórát keresek megvételre 
Oim a Vákar nyomdában. 




