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Vissza követeljük — 
a pénzügyigazgatóságot. 

A pénzügyi Átszervezéssel kapcsolatosan, 
amint kös'udomáfiu  különválasztották aa adó-
kiró vési, adóbehajtási éa kifizetési  osatályt. 
Csikvármegyében meghagyták a pénzügyigaz-
gatóság adóbehajtási, valamint kifizetési  osz-
tályát, mig az adókirovás a sepsiszentgyörgyi 
pénzügyigazgatósághoz tartozik. 

Hiába volt annak idején minden tiltakozás, 
bukaresti küldöttBégjárás, a sokkal nagyobb 
adót fizető  Csikvármegyét megfosztották  pénz 
ügy igazgatósági központjától és ait Sepsiszent-
györgyre helyezték át. 

Amitói félt  ennek a vármegyének adófl-
zeló kOzOnsége az lépésről-lépésre beigazoló-
dott. Azóta, hogy a pénzügy igazgatóság kOz 
pontját innen elvitték, minden semmiségért 
Csikvármegye lakósságát Sepeiszentgyöigyre 
idézgetik. Hogy mit jelent ez ma, azt alig keil 
magyarázgatni. Ujabb terhet jelent ez ennek 
az agyonadóztatott és Összeroppant népnek, 
amely naponkint ujabb keserűséggel és elége-
dettlensággel tOlti el. 

Mert nem ugy van a gyakorlatban, mint-
ahogy elképzelték az egész pénzügyi átszerve 
zást az elméletben. Azzal nyugtatták mfg  az 
aggodalmaskodókat, amikor kézzel-lábbal tilta-
koztak e vármegye érdekében a pínzügyigaz-
g&tósági központ áthelyezése miatt, hogy kérem 
aem olyan fontos  dolog ai. A. cuki pénzügy-
igazgatóságon meglesz a kirendeltség. Ciikvár 
megye észre oem veszi a változást. Minden megy 
az eddigiek szerint. Aztán azt is mondták Ör-
vendjen az ember, ha a fináncot  minél távolabb 
vijzik innen. Hagyjuk és ne mind tiltakoztunk 
ellene. Vigyék. 

Végül is sokat nem kérdezgették tőlünk, 
hanem egyszerűen elvitték. Nem a fináncot. 
Abból éppen eleget hagytak itt. De elvitték 
innen az adókirovási ügyek intéiésének a köz-
pontját, elvitték az adóügyek kOzvetlen tárgya-
lási lehetőségét. 

Igy azután nagyszerű. Csíkban csak annyit 
tudnak, hogy ennyi adót kell tüzOn-vizen keresz-
tül behajtani. A legkisebb vitás ügyben is csak 
Szentgyörgyön lehet felvilágosítást  találni. 

Alig lehet elképzelni, milyen rettenetes 
anomáliák következnek ebből a helyzetből. Ua 
amikor Benkioek nincs komoly foglalkozása, 
amikor az emberek kilencven százaléka adó-
ügyben ért su'yos csapások elhárításában tevé-
kenykedik, akkor SepBÍszentgyOrgy ujabb költ-
séget s egy reménytelen u'at jelent. 

Bttől eltekintve a szomszéd vármegye 
pénzügyigazgatósága igaz szeretettel ápolja 
velünk a testvéri viszonyt Mindegyre kíváncsi 
ak reánk. Ma a péket, holaap a mészárost 
idézgetik oda, hogy a regiszterének utolsó 
oldalán hitelesítsék a kOnyvét. 

Legújabban aa Összes italmérőket idézték 
be Szentgyörgyre as engedélyek becserélése 
végett. Ott azután mindössze aa történt, hogy 
egy éle'unt tisztviselő elszedte as Összes enge-
délyeket s haza küldte szépen a tulajdonosai-
kat. Az uj engedélyeket majd osak később 
fogják  kiadni. 8 ea minden alkalommal sok 
száz lej kiadást jelent. Asial természetesen 
Benki sem törődik. 

A beidésett italmérők a legutóbbi sepsi-
szentgyörgyi jelentkesésflk  során bemutatták a 
brevetjük takssájának 1034 január hó l-ig tör-
tént kiegyenlítését. Bzzel kapcsolatosan minden-
kit az a meglepetés ért, hogy tObb eser lejek-
kel van hátralékban. A korcsmárosok kétségbe-
esve lobogtatták a kesOkben levő nyugtákat, 
amelyek igasoljik, hegy as Italmérési takssá 

jukat 1934 év január hó l-ig kiegyenlítették. 
Minderre az az egykedvű hivatalos álláspont, 
bogy .Csíkban az utolsó időkben nagyon sok 
link nyugtát adtak ki. 

A sepsiszentgyörgyi pénjjDgyigasgató bizo-
nyára tisztázni fogja  ezt a kérdést. Ha Csíkban 
.link" nyugtákkal dolgoztak a kOzegek, azt 
nem fizethetik  meg újból a felek.  Fizesse meg 
az a tisztviselő, aki megkárosította a csiki ital-
mérőket. 

Mindezeket a jelenségeket annak bizonyí-
tására sorakoztattuk fel,  hogy a csiki adózó 
kOzOnség sokat szenved elsősorban Csikmegyé-
nek a pénzügyi átszervezéssel történt kOzponti 
jellegtől való megfosstása  miatt s azután pedig 
a figyelmetlen,  a kOzOnség érdekét nem tekintő 
felUletes.intéakedéBek  m*att is. Mert nem hisszük, 
hogy egy egy regiszter hitelesítését csak Sepsi-
szentgyörgyön lehessen esskOzOlni, vagy egy-
egy régi italmérési engedélyt csak Háromszék-
varmegye székhelyén lehessen átadni egy tisst-
•iselő kezeibe. Mindezeket igazán egy kia jó-
akarattal elintézhetnék a pénsügyigazgatóBág 
osiki kirendeltségén ÍB. 

Bz a nagy adókat fizető  osiki nép legalább 
annyit kérhet, hogy a péazügyigazgatóság köz-
pontja itt legyen. 8 ha már ez is késői termé-
szetű, annyit joggal követelhet és elvárhat, 
hogy nehéz helyzetében a pénzügyi hatóságok 
jóindulattal segítsék, támogassák és felesleges 
módon ne nehesitsék az adóaók helyzetét. 

Magyar képviselőink 
— a csiki falvakban. 

A parlamenti szünet ideje alatt a csiki 
képviselők gyakran felkeresték  a választóikat. 
A vasárnapokat használták fel,  amikor legin-
kább otthon találják a mezőgazdákat. — A 
képviselők beszámolót adtak a magyar parla-
menti csoport munkájáról és a képviselőknek 
a nép érdekében tett egyéb köseieti szerep-
léséről. 

Vannak sokan, akik lemosolyogják ezt a 
munkát. Bántja a jóizlésü embert, amint leki-
csinylőig nyilatkoznak arról aa idegölő mun-
káról, amit a magyar képviselőnek el kell vé-
gezni. De hát es is a magyar átok körébe tar-
tozik. Ismerős jelenség már ezeréve. 

Az senkinek nem jut eszébe, hogy egy 
uralkodó rendszer elkoldusitó élével szemben 
kell 10—14 embernek harcolnia és kifárasz-
tásra menő küzdelmet folytatni.  Csak az a jó-
indulatú, turáni májból fakadó  kérdés vetődik 
fel  mindegyre, hogy .mit tudnak csinálni?!.." 

Hát erre adnak feleletet  csiki választóik-
nak a magyar képviselők. Elmondják a magyar 
kisebbségi küzdelemnek ast az óriási anyagát, 
amelyet as uralkodó fajnak  állandó bizalmatlan-
sága kOzOtt kell képviselni. Azt a végkimeri-
tésig menő munkát, amelyet el kell végezni a 
legkilátástalanabb reménytelenséggel is. Ha el 
nem végzed az is baj. Ha elvégzed, aa akadé-
koskodás minden hajmeresstő huza vonája után 
újra kell csináljad. Szélmalom harc es, amelyet 
lehet lemosolyogni, bölcs magyarkodással lehet 
erre-arra hibáztatni. De bárki álljon arra a 
helyre, annak számolnia kell, hogy jó ideig 
mig a kisebbségi magyar képviselő sorsa aa 
uttOrés marad. 

Hála Istennek a esiki ssékelység, asért 
minden nagyssájaskodás kOzOtt, Öntudatos intel-
ligenciával megállja a helyét. Látni tud. Meg 
tudja itélni ast a helysetét, amelyért a többségi 
politikával ssemben meg kell kOsdenie, amelyért 
meg kell becsülnie egyaégét és a magyar küz-
delemnek aiokat a vezéreit, akiket biaalmával 
megtísstelt. 

Bzek a vezérek pedig most kOzéjük men-
nek. Nem nagyképűsködni, nem nagyokat mon-
dani. Feltárni as igazságot, amely nem dicsek-
ssik a jó tokányos békeidők hangoskodásával 
és nagy eredményeivel. De elmondja ast a sok 
eredménytelen küzdelmet, amely megfeneklik 
egy egész rendssernek éppen eléggé ismert 
zátonyain. Elmondják a lépéeeknek azokat a 
tömegeit amelyeket megtettek kötelességből, 
talán eredménytelenül, talán mégis elhárító 
jellegű eredménnyel. Általában bessámolnak a 
tevékenységük ezerféleségéről. 

Teszik ezt jó szívvel, jó lélekkel, annak 
dacára, bogy a mai nehés időkben bizony szinte 
felesleges  költséget jelent. Pedig erre nem is 
volna alapjában véve semmi szükség. As a 
magyar parlamenti csoport tudja mi a köteles-
sége, mikor mi a tennivalója. Mindig helyén 
van annak minden tagja. 

Ha a választókkal való OsssekOttetés meg-
tartása szempontjából a képviselőink felkere-
sik a községeinket, fogadják  azok megértő 
szeretettel a képviselőknek ezt az áldozatossá-
gát. Merítsenek abból a magyar kűBdelem iránti 
kitartást és a vezetők iránt tissteletet. Jegyez-
zék meg, hogy egy kisebbségi nép életének 
esek a feltételei. 

A magyar képviselők közül október hó 
16 én Pál Qábor Caikszentmárton—Csekefalvát 
látogatta meg és a kultúrházban hatalmas tö-
meg előtt ismertette as aktuális kérdéseket. 
Dr, Nagy Jenő as adósságrendesési törvény 
tudnivalóit ismertette. — Október hó 22 én Pál 
Qábor Qy ergyóalfalut,  Dr. Qyárfás  Elemér Csató-
szeget, Szentsimont kereste fel,  ahol igen nagy 
érdeklődés mellett hallgatták meg fejtegeté-
seiket. 

Október hó 29 én (vasárnap) Dr. Sulyok 
István a kászoni községeket látogatja meg. 

Jogtalanul bolygatják a római katholi-
kus státus vagyoni helyzetét. 

Nagy föltűnést  keltett annak aa érdekes jogi ta-
nulmánynak megjelenése, melyet két kolozsvári egye-
temi tanár és Puacarlu Emil törvényaaékl tanácselnök 
adtak ki a róm. kath. atátus vagyoni helyzetével kap-
csolatban. A közel 30 oldalas tanulmány ismerteti a 
törvényszék Puacariu tanácsának aat aa Ítéletét, amely 
egy lakbérleti per kapcsán kimondotta, bogy a kolosa-
vári gazdasági akadémia épületei és birtoka nem a 
katholikus státus, banem aa állam tulajdonát képealk. 
Ez a jogi röpirat, valamint a róm. kathollkuB atátus 
számos vdzetó embere ellen indított ügyészségi eljáráa 
nagy elkeseredést és megdöbbenést váltott keltett a 
magyarság körében. 

A helyzet ugyanis aa, hogy a konkordátum, 
amelyet a Szentaaék kötött a román állammal a Jorga 
kormány idején éa amelyet tudvalevőleg dr. Pop Valér, 
az akkori Igaaságügyminiaater irt alá, eaeket a tulaj-
donjogi kérdéseket már eldöntötte éa Igy ásóknak hely-
zetét nem lehet továbbra la bolygatni. A sajnálatos 
körülmények folytán  azonban a mindenkori kormányok 
ismeretlen okokból huaták-halasatották a konkordátum 
ratifikálását. 

Nem tudni miért, a konkordátum ügye nem került 
a parlament elé, viszont a katholikus státus elleni tá-
madások azóta is tovább folytatódnak. 

Október hó 22-én Koloaaváron tartiziodott Serban 
Mihály klaebbaégl miniszter, akinél az erdélyi római 
kathollkuB atátna veaetólnek küldöttsége aaivá tette 
eaeket a sérelmeket. A küldöttség aat kérte a kisebb-
ségi minisztertől, bogy járjon közbe a kormánynál a 
konkordátum életbeléptetésére. 

Abban as esetben ugyanis, ha a konkordátumot 
ratifikálják,  ugy véglegesen a római katholikus egyhás 
birtokába Jutnak azok aa Ingatlanok, amelyeket a atá-
tna adminisztrált. A római katholikus egybáa kiküldöt-
tei hangaulyoaták, hogy aem lehat tulajdonjogi kérdé-
seket támasztani a katbollkus státus birtokai Urfll, 
mert a konkordátumban a román állam beleegyeaéeét 
adta abba, hogy a Btátusvagyoa véglegesen a római 
katholikus egyháa birtokába jusaoa. 

Serbán klaebbaégl minlaater kijelentette, hagy elá-
terjeaatl a kormánynál a katkollkuB atátus kérését 

Különben Majláth püzpök és Gyárfás  Elemér már 
kBavetlea tárgyalásikat keadtek a kormányai. 



Í-OL olial. C S I K I L A P O K 44 mim 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Mihály  vajda  születésnapja.  Ai ország lakos-

sága folyó  év október hó 25 én ünnepelte Mihály trón-
örökösnek a 11-lk saUletésnapját. 

A népgyűlések  jegyében. A román parlament 
november hó 15-én nyílik meg. Már maga aa elhalasz-
tás alkotmányellenes. Da Igy megy évek óta. Aa októ-
ber bó 15-én kezdódó parlamenti évszakot, egy hónap-
pal kito'ják. Soha nem várták ekkora türelmetlenség-
gel aa ország népei a parlamenti élet megindulását, 
mint aa Idén. Az ország elképesztő nyomorúságában, 
innen várják a mentó angyalt. A parlamenttől. Annyi 
sok okos ember semmittevésétől. Országszerte megin-
dultak hát a gyüléaeaések. Vége hossza nincs a sírás-
nak, a memorandum szerkesztésnek, a jajgatásnak, 
panasznak, a nyomorúság teregetésnek. Elmúlt vasár-
nap az ország területén de különösen a fővárosban 
zajlottak le nagyBzámu népgyűlések. Valamennyi szinte 
egyértelműen támadta a kormány adó politikáját. Vé-
gig zúgott aa orazágon aa a megnyomorító szegénység, 
amely napról-napra elképesztőbb méreteket ölt. Külö-
nösen a különböző adós rétegek léptek fel  sürgetve a 
kormányt a konverzió általános kiterjesztésére, általá-
ban as adósságok gyökeres rendezésére. Ez a hangu-
lat uralta csaknem minden gyűlés tárgyát. Általában 
nagy várakozások előzik meg ezt a viharosnak Ígér-
kező parlamenti évszakot, amely ha nem talál megol-
dásokat bizony elveszünk. I yen kétségbeejtő napokat 
még nem értünk. Tél követkesik. Senkinek semmi ke-
resete. Ali az egész ipari, kereskedelmi, gazdasági élet. 
Csupán a végrehajtás ipara virágaik. Az ország pol-
gárai csodákat váró ögyelgéssel, kétségbeesett tehetet-
lenséggel várják a parlamenti megnyitást s attól a 
megmentésüket. 

Ploeati—Színaja  között  egy petróleum voont 
beleszaladt két egybekapcsolt szabad mozdonyba. A 
szerencsétlenségnek három halott és sok suljos sebe-
sült áldozata van. 

Megbukott  a francia  kormány.  Október 24 én 
megbukott a francia  kormány. A francia  pénzügyek 
rendbehozatalára a Daladier kormánynak bét mi liárd 
frank  d-ficitet  kellett eltüntessen. A kormány ebből a 
célból többek között redukálni akarta a tisztviselő fize-
téseket. Esen javaslatát a kormánynak a kamara le-
saavasta. A kormány elnök levonva a következménye-
ket Librun köztársasági elnöknek benyújtotta az egész 
kormánya lemondását. Az uj francia  kormány megala-
kulásáig egy pár nspig a romániai külföldi  blie'e*ókkel 
belndi'O.t tárgyalások szünetelnek éa uj irányokat 
vesznek. Aa uj francia  kormány elnökéül a köztársa-
sági elnök S irraut tengerészeti m n'sztert nevezte ki, 
aki megalakította sz uj kormányt. Az uj kormány 
ciaknem teljesen átvette a bukott kormány egész 
garnitúráját. 

Borzalmas vasúti szerencsétlenség  törlést É zak-
Franciaországban, ahol a Cherbourg pirlsi gyorsvo-
nat a Labodiu folyó  hídjáról a folyóba  zuhant. A sze-
rencsétlenségnek 40 halott áldozata van. 

A cseh kormány  magyarellenes  magatartása 
miatt Szegeden  Priboda  cseh hegedűművész  ellen 
tüntettek.  Október hó 24 én délben a szegedi egye-
tem hallgatói nagyszabású tüntetést rendeztek a tudo-
mány egyetem előtt, azért mert állítólag az orvosi kart 
le akarják építeni. A tüntetés nyomán az egyetemisták 
a Harmónia kangversenylroda elé vonultak, ahol Pri-
boda Vasa neves cseh hegedűművész fellépését  hirde-
tik. Priboda a jövóhéten tartotta volna hangversenyét 
Szegeden. A tüntetők egyik csoportja megszerezte Prl-
bodi fényképét,  melyet elégetlek. Ezután a tüntetés 
cseh ellenes mozgalommá alakult és a város főbb  ut-
vonalain a tüntetők a városháza elé vonultak, ahol a 
polgármestert éltették. Majd rendben szétoszlottak. 

Rákóczi-ház  felavatása  Rodostóban.  II. Rákóczi 
Ferencnek, a nagy bujdosó erdélyi fejedelemnek  emlé-
kére ünnepélyes keretek között Bzentelték fel  Rodos-
tóban a Rákóczi házat Október hó 24-én volt Rodos-
tóban ez a felemelő  ünnep, mely a török-magvar test-
vériség jegyében zajlott le s azon résztvett Gömbös 
magyar miniszterelnök IR. II. Rákóczi Ferenc Erdély-
nek utolsó választott fejedelme  Rodostóban töltötte 
BsámüzetéBét, 15 év»n keresztül 1720—1736 évig. Kí-
séretében veit a hűséges zágoil Mikes Kelemen, aki 
a fejedelemnek  utolsó percéig leghűségesebb embere 
maradt. As ő híres levelel örökl:lk meg Rtkóczl buj 
dosésát és aa elszenvedett negyedszázados remeteségét. 

„Én vaook-e Kelemen Káruj vaj nem?" 
Ke'emin K 'iroly madirasl székely atyánkfia  pán 

teken este báfogta  Bzekerébs két macskaBaerü hegy-
mászó pejlovát éa elhajtatott vlaifUrészes  komájához. 
J4 midosao megrakta a réiaére kivágott deszkákból 
a szekeret, kóbart szerelt a desaga tetejébe, meg 
rakta szénával éa szíp csendesen eregelnl kezdett 
.BarasBÓ' felé.  Fe'esége híre éa tudta nélkül e?y 
üveg .fenyüvleit"  IB beledugott aa elemóaalás saőttea 
tarlsiayibi. Amint a falut  elhagyta, erősen erőt vett 
rajta ai egyedüllét. Livacskál már Ismerték aa uta*, 
vidám »n poroszkáltak a gldres gödrös uton. Kiro'ybán 
ls beteljesedett a közmondás, hogy aa unalom aa ördög 
párnája. Egyedüllétét és unalmát azzal Igyekoaett 
elüanl, hogy jó nagyokat buiott a jó féle  saékely fenyő 
vlabői".. Amikor aatán aa Alvégen, Tu<nádfürdón,  a 
Legyes csárdát elérte, ast vette észre, hogv forog  vele 
a világ, jó leaa tehát egyet azunyokálni. Ennik vetett 
a lovaknak aa ut szélén a 6 maga bebuaódott a jó 
aüld luceraáaba, csak a lábal látszottak kl a nemsokára 
hangos fűrészelés  hirdette, hogy Kárujbá' aa Igazak 
álmát alussza . . . 

Kevós Idő mu'va mecszlre fénylő,  szabadon égő 
petróleum-fáklya  mutatta, bogy Bzekerek közelednek. 
Ferencz Mihály madarast komája érkrzett Brassóból 
üres Bzekérrel. Deszkáját jó pénzért eladta és hasafelé 
Igyekesett. Megállította a szekerét s aztán a horkoló 
utasban felismerte  a Baját komáját. Atonral átlá'ott 
a szitán a a bajn^za alatt huncut mosoly bujkált. 
Békén hagyta komáját, azonban furcsa  működésbe 
kezdett. Kifogta  komája lovalt ÓB üres szekerébe fogta, 
mlg a maga két lovát a kóbereB deszkás szekér elé 
akasztotta. Aztán szép csendesen meglcdult a ctlllsgot 
estében még pgypzer Brassó felé  . . . 

A hajnali hüvÖBBégben ébredfz  Kárujbá'. A má-
mor elBzállt, azonban nem Igtn emlékszik erra, sml 
vele történt. Nézi az üres szekeret Baját lovaival. E'-
kezd morfondírozni  magában. 

— E má' mi a fenel  Én vagyok-e Kelemen 
Káruj, vagy nem? Ht én vagyok, akkor BB utam már 
nem es nagyon sllrpŐB, mert rgy látszik eladtam a 
deszkát, né hisz a szekér és lovaim IB S^erede felé 
állanak... De akkor hol vagyon a pénz? Ugy látszik 
még aem én vagyok Kelemen Káruj, mert pónz az 
nincs... De ha nem es én vagyok, akkor Is szereztem 
két lovat és egy ürea szekeret, tehát még nincsen 
nagy baj . . . 

Mámoros okoskodása megnyugtatja, legalább egy-
előre B mlutAn most már BZ utja igazén nem sürgős, 
ráér még valBmlt kifundálni  sz aeszonynek később ls, 
hanyat fekszik  és a kövér lucernásban ismét elszen-
derül . . . (a. 1) 

A mai kor legtökéletesebb rádiói 
a PHILIPS gyártmányok 

Legújabb t ípusok megérkeztek: 
Négyféle  hálózati készülék, 

vidékleknek 5 lámpás egjbeépített dinamikus 
hangszóróval, abtio ut qzelektiv, te'jesen uj rend-
sserü ltmpákka', minimális anódáram fogyasztás, 

antenna nem szükséges. 
BC* Vetelköteleaettseg nélkUl 
bármelyik tipua meghallgatható. 

S l a d á s o k r é s z l e t f i z e t é s r e . 
Csll megyei vezért épvlselö: 

F I S C H E R SÁNDOR 
M e r c u r e a - O i u o . 

lázas gyorsasággal kezdik építeni a hidat. Oismegy 
egy a közeiben dolgonó román B nézi a munkát. Egy-
szer CBak megszólítja az egyik katonát: 

— Hol a domou parancsnok? 
A katona megmutatja. Az öreg odamegy éa nagy 

tisztelettel leveszi báránybőr kucsmáját: 
— Ne tessék megharagudni, de mit csinálnak 

It oz urak? 
— Hid^t öreg — feleli  a tiszt. 
— GjndDlUra kérem alásBin s éppen azért szólok. 

Ne fáradjanak  vele hiába, alig ötazái lépésre Innét 
egy egész jó hidat találhatni. 

Egy erdélyi föur  följegyzései. 
— Báró Rudnyánazky  Sándor  hagyatékából.  — 

A kaszárnya udvarán gyakorla'oztak az önkén-
tesek, egy őrmester vezetésével. Gyakorlat közben 
„feliüdj'-öt  vesényjlt. AÍ önkéntesuic levágód'.ak, caak 
M Z maradt állva. 

— Hát maga miért nem feküdt  le? kiáltott rá 
az őrmeBtnr. 

— Mirt pocsolya vari előttem? 
— Igenl PocolyH? Most maga ottraamd, a többi 

elvooul és tízszer egymásután bele fog  fiküdai  n 
pocsolyába I Értett-? No: egy — fiküdj  I Kettő —feli 
Egy — feküdj  I Kető — fol!  — s igy tízszer egy-
másután kellett belefeküddie  a pocsolyába. 

— N«, most elég! Eoből megtauu hatta, ml a 
katonsi fegyelem,  most menjen, öltözzön át I 

Ezzsl befejeződött  az Ugy. T J I I multaz idő, vége 
lett az önként»Bl évnek. M Z letette a tiszti -'zsgát 
B ténylegeBittette magát. 

Nemsokára kinevezték hadnagynak. 0;t maradi 
az ezrednél. 

Anint megkapta a hadnagyi kinevezését, kihall-
gatásra jelentkezett aa ezrednél s ott azt kérte, helyez-
zék át a misodik százsdboz. Ksrelmét teljesítették. 
A máBodik századnál szolgált aa az őrmealt-r, kiről 
fentebb  BZÓ volt. 

Darabldelg folyt  a rendes katonaélet. 
Őtssl aztán, mikor a legnegvobb Bár volt éppen 

az udvaron gyakorlatozott a száand R ekkor a BZBZB-
doi átadta a p irancunokaégot M Z-nek azzal, hogy 
folytai-Ba  a gyakor'a ot. Ez vezényelt és pedig ugy, 
bogy az őrmester kerüljön egy óriási vlztóc*a közepébe. 

Akkor hirtelen „feküdj  " öt vezényelt. Szó nélkUl 
levágódott a saázad, csak BB őrmester késett egy 
pillanatot. 

— Nem jó, őrmesteri Kissé lassú a mozgásai 
Hogy kiásó belejöjjön, maradjon csak olt. a többi 
elvonul, én míg majd páraaor vezényelek... Kezdjük I 

Azzal tlaenkétBzer befektette  a tócaába az őr-
meBter urat B amikor befejezte,  odahívta magához: 

— Nézze, öregem I Itt van huss korona egy kis 
melegítőre a fáradság  után. Csak azt akartam meg-
mutatni magának, bogy sz önkéntes IB ember éa maga 
ebből a leckéből aat ia megtanu'hatta, bogy aa önkén-
tea olyan ember, aklhől még fellebbvaló  la lebet. 
Most meg felejtsük  mindketten a multat, kedves őr 
mester ur. 

M. Z ma ls egyike a legjobb éa legkellemesebb 
bajtáranak és fellebbvalónak  egyaránt. 

Békében történt. Hldferésl  gyakorlatot tartottak 
a Bumoaon. Felvonultak a hidászok a poatonokkal a 

Törvényes orvosi vizsgálatot akarnak bevezetni 
— a házasulandókra. 

Ioanltercu miniszter nyo'cvanhárom Biakaazból 
álló törvényjavaslatot készített az annya- és CBecsemő-
védelemről. 

A javaslat két pillére: védeni a teherben lévő 
anyát, a betegágyas asszonyt és végül a gyermeket 
ls tizennyolc éves korig. Ez a védelem kétféle  ÓB pedig 
orvosi támogatás, a gyógyításnak minden eBzközével, 
aztán n társadalmi elhelyezkedésben való BegítéB. 

Viszont ezekkel az állami védelmekkel szemben 
a törvény a házasulandók részére törvényes orvosi 
vizsgálaioi ir elő, ami nyilván annyit jelent, hogy akik 
a házasságnál Llvooják msgukat BZ orvosi vizsgálat 
alól, vagy nem fogr.dják  meg BZ orvoBÍ tanácsot, 
bieonyos tekintetben nem számíthatnak a törvény vé-
delmére és nem részesülhetnek bizonyos állami se-
gélyeiben. 

A tervezett törvény számos sztlaizt tarta'maz a 
koraszülések megakadályozására nézve, t' rmészetesen 
az rrő-z»kos»n elő'd^zelt koraszülésrő tan szó. Az 
orvosoknak és bábáknak K törvényjavaslat értelmében 
JRILT nt»niök kell mlrd' n pzüléBt és Igen EU yoB szank-
ciók terhével rendeli el, hogy a magzat e'hajtáBt meg-
akadályozza. 

A törvényjavaslat egyik érdekes Intézménye az, 
amely pzerint a teherben levő munkáBaaftonyok  tzá-
tnAra á'lami segélyt akar bizosítanl. 

Hi a szülök az á'lam véde'ra re bízzák gyerme-
keiket, a gynrm <kek tlzennvo'c éves korukig élvezik 
ezt a védőmet, d.i ez idő a'att állandóan szigorú 
orvosi f-lügye'et  al'.tt Allaosk ami alatt az is ér tur dl, 
hogy Hzült^g eíet^n inîveneB orvo-1 segélyben része-
sűljen- k. Ez az orvosi felügyelet  és segély érvényeBül 
otthon, az iskolában, a mühe yben, mindenütt. 

Vigl: intézkedik >' törvínyj ívBslat arról is, hogy 
a türvéoy VJdVms »l<tt felnőtt  gyermeket, ha annak 
Ideje niér'tailk, megfelelő  n elhe'yeizó'í a táraada'om-
ban ls, ahol további boldogu'ását kell megtalálnia. 

Mind>z azonban egye'őre CBik törvényjavaslat éB 
kérd-*B, hogy vilam'-or valósággá íb fog  é válni? 

Színház. 
Jidv Kíroly nagyszerűen szervezett BzlntárFuhla 

jolenleg B^Krterczén játszik nagy sikerrel éB ztufo't 
házak előtt. November hó ellő felében  kezdi meg 
Bzinl szezonját Oikszeredában, a Vigadó nagytermében, 
„Kék lámpá " cimü operettel. 

A térm'at névsora: Kőszegi Mtrglt primedonn ,̂ 
Flesch Bsba énekesnő, SzenWssy Etta éa Menári Kató 
szubrettek, B ck Rózsi komitáné, Grabán I'ona szí-
nésznő, Ko'ozsi Margit nalva. Borovszki Oszkár énekes 
bonvlvnt, Jódy Károly énekes bonvivant, N <gy Imre 
táncos komilu^, Körmendi Lajos táncos komikus, 
H <ged'ls Miklós buffó  komikus, G iái Ernő Hibed°r, 
Bics Károlyné karmester, Simon Mihály éB Újhelyi 
Sindor szinésóek. 

A következő újdonságok kerülnek sslnre: Balond 
éra, Zfákba  mneska, Bin Hu', őfelsége  frakkja, 
Tessék beszállói, Zsicd lyezlk a kaszárnya tetejét, 
Csók és más semmi, Kadét Bzerelem, operettek. 

TimoBa, Naplemontt>, Magdát kicsapják, Ember 
a bld alatt, Nem vállok el, írja hidnagy, prózák. 

H^lyárak: 33 28, 23, 18 éa 13 lej. 
B>rlet 12 szelvény: 330 éa 280 lej. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A csiksomlyói  községi  tanács és a villany-

áram. Hírt  ud'unk  már arról,  hogy Csiksomlyó 
község  negyven polgára  beadványt  intézett  Csik-
szeredi  városhoz, a villanyvezetéknek  Somlyóra 
való meghosszabbítása  tárgyában.  Csíkszereda  vá-
rosa megértően fogadta  a oaiksomlyói  lakósok 
akcióját  éa elhatározta,  mindent  elkövet  a csiJc-
somlyóiakkal  együtt  a technikai  éa közigazgatási 
formaságok  gyors lebonyolítása  iránt, bogy a 
villanyvezeték  még ezévben elkészíthető  legyen. 
Ment  is minden  a maga rendjén.  A csiksomlyóiak 
külön  felkérték  Faroga  polgármestert,  bogy a 
technikai  jóváhagyást Bukarestben  keresztül  sür-
gesse. Oyors tempóban mindez  meg is történt. 
Amint többszőr  kihangsúlyoztuk  éppen Caikaomlyó 
negyven közaégi  tagjának  kéréaére,  sürgetésé  re. 
as mi történik  most. Hogy  hogy nem a villany-
áramnak  mint kulturjelenségnek  Csiksomlyóra 
való kivezetéséről  tudomást  azerzett a községi 
tánáos is. Gyorsan összeült.  Határozni  afelől,  hogy 
milyen álláspontot  foglaljanak  el, ebben a roppant 
érdekes  kérdésben.  Engedjék  vagy ne az áramot 
Somlyóra.  Ba mit  tetszik  gondolni  egyhangúan, 
megható nagylelkűséggel  ugy határoztak,  hogy 
megengedik.  A község.  Mart  szerintük  nekik 



41. saáa. C S I K I L A P O K l ik Hl iL 

semmi közük annak a negyven somlyói lakóénak 
a privát kezdeményezéséhez,  akik  villany luxust 
akarnak  ütni. Rendbe  van, legyen a polgárnak  is 
kedvére  cselekedve,  moodi  a osiksomlyói  községi 
tanáos és határozott.  Kedvezően  Megengedték  a 
vezetéknek  a kittig  között  való lefektetését. 
Azonban irat szabtak  ennek at áldotatos  határo-
zatuknak.  Közölték  Csíkszereda  városéval,  hogy 
a villanyt  osak ugy engedik  be, ba a város ingyen 
ellátja  Somlyó  községnek  8 lámpával  való köt-
világítását  és a községházának  gondoskodik  az 
állandó  díszvilágításáról.  Természetesen  Csíksze-
reda  közölte  a községi  tanácscsal,  hogy a közvi 
lágitást  a városnak  is meg kell  űzesse. A város 
szívesen  timogatja  a község  lakosságinak  az áram 
nyújtásra vonatkozó  kérését  azonban ezért  ráűzető 
áldozatot  a község  nem kívánhat. 

— Ismét felülvlasgáljak  a rokkantakat. 
Aa erdélyi rokkantak felülvizsgálatát  Ismét megkezd-
ték. Állítólag abból a célból, hogy a nyugdjakat ren-
dezzék. Nem remélhet Benkl, aemml jól. Ha becsüle-
tes szándék volna a háborús rokkantak iránt, akkor 
megoldhatnák Borsokat a régebbi felülvizsgálatok  alap-
ján. Azóta bizonyára ntm nóttek ki ea elveszett vég-
tagok. A felülvizsgálaton  természetesen okvetlen jelen-
jen meg mindenki, amikor hívják. 

— Jubileumi Onnao. Uult heti számunkban rövidesen 
jeleztük, hogy a Kath. Népszövetség helyi tagozata folyó  hé 
utolsó vasárnapján — rktóber hó 29-én — Krisztus királysá-
gé al egyetemben ünnepeli meg a kereszténység 19 évszázados 
jubileumit E szent-év előestéjén, szombaton délután 6 érával 
kezdetét veszi a 12 órás éjjeli Szentaég-lmádáa az alábbi Bor-
rendben : 

Szombaton est* 6 7 óra kttzött a Szent Fareno 111-ad 
rendlek osoportja, 7 - 8 éra között Nurldsány IJártonné—Po-
totzky Olga csoportja, 8 - 9 óra között Keresztes Ma-glt—FQ-
lekl Ilonka osoportja, 9 -10 óra között özv. ÁHám Józsefné— 
Dóczy Böz-Il osoportja, 10—11 óra között a felnőtt  leányok 
kongregációja, 11—12 óra között al f'ltáregylet  csoportja. 
Éjfél  ntán vasárnap 1 — 2 óra között Császár Jolán osoportja, 
2 -3 óra között özv. KSvér Sándorné—Cs izér Rózvlka cso-
portja, 3 — 4 ó'a köztit' a Szopos Nővérek csoportja, 4—5 óra 
között Inoze Nővérek és Nagy Bállrtné—Bartha J. osoportja, 
5 - 6 óra között Dávid Rózilka—Albert Sándor éa Selwartné 
osoportja. 

Hogy a atent-év ünnepén mindenki nyugodtan végez-
hesse el lelki tisztulását, a plébánia hivatal megfelelő  számú 
gyóntató atyákról gondoskodott, akik a »zentség Imádás tar-
tama alatt ls fognak  gyóntatni. A jubileumi ünnepet a d. e. 
10 órai Ünnepélyre szentmise vezeti be. Ennek végeztével a 
tagozat közgyűlést tart a Közbl-tokosság székházában A köz-
gyűlés tárgysorozata: 1. Bevezetésül egy Mária ének műszóló. 
2. Elnöki megnyitó : Dr. Oyörgypál DomokoB nyng. főispán, 
tagozati elnök. 3. Titkári jelentés: Buazek Gyula tagozati t't-
kár 4 Pénztárt előterjesztés: Ájvász Jenő pénztáros. 5. Ün-
nepi beszédet mond Dr. Ábrahám József  Ügyvéd. 6. Indítvá-
nyok. Befejezésül  a páp«l h'mousz. Pélután 6 órakor kedvező 
Idő esetén szentségi körmenet a megpzokott utvonalakon. A 
tagozat szeretettei kért >z ezen utvonalakon lakókat, hogy 
ablakaikat és kirakataikat feldíszítve  kivilágítani szíveskedje-
tek. Esti 9 órai kezJrttel a helybeli róm kath. főglmuáiinm 
to'natermében a kereszt-ut, a föltámadás,  menybemenetel és 
a Szeut-lélek eljövetele művészi képelnek vetítése megfelelő 
Azüvegrészek olvasása mellett. A Megváltó OBOdálatoaan nagy 
niQukájának méltó befejozé*éül  egy élőkép lesz, ineiy nagy-
szerű kldomboritáshan bizonyítani ' ogja az egyház örök-életét, 
l'gy a katakombát Jelenetben az apostolt, mint a mai Isten-
házában közremükölő apostol-utódot a püspököt BirO Zoltán 
tőle megszokott tökéletességgel hozza majd sz'nre. Ueléptl-dlj: 
1.-80 hely 25 lel. II.-ik hely 15 lel. Állóhely 5 lel. 

— Hirdetmeny. A T rsadalombiztositó (beteg-
Begélyzó) tudomására hozza az érdekelteknek, hogy 
akiknek különféle  mulasztások miatt büntetésük van. 
azokat törlik, amennyiben tartoaáaaikat 1933 december 
hó 31-ig befizetik. 

— Belügymlnlaiteri rendelet a osendőrségl 
alakulatok altal elfoglalt  ingatlanokról. A belügy-
miniszter 12337—1933 október hó 3 án kelt rendeleté-
vel szigorúan u'aaltja az összeB prefekturákat  és köa-
ságeket, hogy a csendóraégl alakulatok által elfoglalt 
ingatlanok bérössa"gét pontosan és rendesen fizessék 
m'g, hogy megszűnjenek aa e tárgyban fennforgó  ál-
landó panaszok. 

— A mult évi szenátorválasitáa egyik 
epizódja a törvényaaék előtt. Emlékezzünk. 1932. 
ju.iua volt. Éppen községi saenátort választottunk. Ak-
kor történt, hogy a békáslak a szavazásra várakozó 
magyar községi tanácsosokat szétverték. Egyes az 
uccán tartózkodó polgárokét bántalmaztak is. Igy In-
zultálták Rancz János csiksomlyói lakóst is. Azután 
pedig Ráncot m^g ók jelentették fel  aa ügyészségen, 
hadsereg és királygyaláaás elmen. Aa ügyben már több 
tárgyalás volt megtartva. Legutóbb október hó 27 ére 
volt kitűzve ujabb tárgyalás, amelyet november hó 
'22-re elnapoltak a békáslak meg nem jelenése miatt. 

— Esküvő. Hittya Jinoi fóerdész  Gjimesbükk-
ról folyó  évi o'itóber hó 22-én tartotta ebküvójét 
Bartha Mariskával, Gylmesköaéplokon. 

— Gustl mlnlaater mégis Qyergyóaaent-
miklos disapolgara marad As Ugy ismeretes. 
Qyergyószenlmlklós városa Gustl közoktatásügyi mi-
nisztert díszpolgárának válasatotta. Dr. Camplan ügy-
véd megfelebbeate  ezt a dlszpolgárságot. Azzal Indo-
kolva, bogy a miniszternek Bemml olyan különöaebb 
érdemel nincsenek, amelyek eaen clmadofflányoaáat 
Indokolnák. A kolozsvári revlalóa blzottaág október 
hó 24 én foglalkoaott  ezzel a kényei terméaaetU feleb-
bszéssel, amelyen a dlszpolgárságot felebbezó  ügyvéd 
nem jelent meg. A felebbeaéat  a bizottság elutasította 
azon a elmen, hogy ai ügyvéd eaemélyét nem találták 
Illetékesnek a felebbeaéare,  mert nem tagja a tanács-
nak, így Gnatl mlnlaater moat megnyugodhat. Érvé-
nyesen dlaapolgára lehetett OyergyéssentmlklóBnek. 

— A oalkaaeredal Bef.  Nőzaövetaég novem-
ber hó 19-én tartja táncoa tea-eatjét, aa „Európa" 
étteremben, melyre mindenkit nlvera lát a Reformálna 
Nóuflvatiég. 

^ g y ö t l e t é r t 
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a DIANA sósborszesz 
közönség pályázatán 

Azt a baráti kapcsolatot, mely eddig is meg-
volt a DIANA sósborszesz fogyasztói 
és gyártói között; szorosabbra akarjuk 
fűzni  I 

Az a meggyőződésünk, hogy a közönség a 
legjobb reklámtervezA, tehát pályáaatot hir-
detünk a közönség résiére, r e k l á m -
ö t l e t e k r e . 

A DIANA pályázat 
tárgya: 

a DIANA sósborszesz. Aki osak egyszer 
is megvette, egész életén át használja ezt 
az életet, erőt, egészséget adó háziszert 
Otthon, pportnál, utazásnál, kirándulásnál 
nélkülözhetetlen. Gyermek és felnőtt,  sze-
gény és gazdag, egészséges és beteg egy-
formán  használja. Olyan fontos,  akár a min-
dennapi kenyér. 

(Részletes használati utasítás minden üveghez 
mellékelve). 

A DIANA pályázat 
formája: 

beküldhető rajz, verd, jelmondat, szöveg éB 
egyéb reklámötlet A rajzoknál nem a töké-
letes kidolgozás, hanem az ötlet a fontos: 
a vers legfeljebb  négy soros pattogó rimü, 
könnyen megjegyezhető szöveg; a je'mon-
dat legyen néhány szavas szöveg, mely a 
DIANA sósborszesz utólérhetetlensé-
gét, nélkülözhetetlenségét és számos jó 
tulajdonságát hirdeti I Egyéb reklámötletre 
a legtágabb tér kínálkozik 1 Bzt legfeljebb 
15—20 sorban kérjük leírni és beküldeni. 
KérjUk a papírnak caak egy oldalára irni. 

A DIANA pályázat 
feltétele: 

A pályázaton mindenki risztvehet, aki pálya-
munkájával együtt egy DIANA BÓsbor-
szesz használati utasítást küld és a pályá-
zati hirdetés szelvényét mellékeli. 

A pályázat határideje: 
1933 november 30. 

Eredményét a lapokban köaöljUk: 
D I J A K : 

L dij 5000 Lel 
II. „ 3000 „ 

III. „ 2000 . 
IV. . 1000 . 

ezenkívül 30 vigassdij, összesen 16.000 Lel 
értékben. 

A pályaművek közül zaflrl  válogatja ki a nyerteaeket. 
A saürl döntése megfelebbeahetetlen  I 
A nyertes pályaművek minden Jogukkal együtt a 

D I A N A tulajdonába mennek át. Egy réBZtvevö 
többféle  tervvel ia pályázhat, csak arra kérünk 
mindenkit, hogy minden tervét külön papírlapon 
küldje be aa alábbi címre, persae egy boritékban: 

DIANA TIMIŞOARA. 
Várjuk a pályamunkákat I 

ÍU lnifuló  éa bakUlaaMI 
(7. 

Pályáaati zaelvény. 
Alulírott mellékelt — darab pályamunkával 

résatveaaek a DIANA aóaborsaeai-pályá-
aaton. — A hirdetett feltételeket  köteleaöleg elis-
merem. 

Mellékelendő: 
1. Egy DIANA sóaboraaesa haaanálatl utasítás. 
2. A pályamunkák. 

(oivaahetó"alUráa)! 

Pontoa cim. 

W H W I 

— Zenéa-veoaernye. Október bó 81-én, kedden 
eBte 6 órakor, a cslksaeredal plébánia templomban 
aenéa-vecsernyét rendea a helybeli Oltáregylet. 

— Hivatalba lépett Caiktaplooaa v álaaatott 
közaégl tanáoaa. Hossz ; B felebbezésl  eljárások után 
végre folyó  évi október hó 24-én hivatalba lépett Calk-
ttplocza választott községi tanácsa és Miklós Árpád 
válaaztott községi biró. 

— Baka Jánoa főállatorvoat  vlsiaahelyei-
ték Caikazentmártonba. Baka Jánoa fóállatorvoat 
Baját kérésére vissza helyezték Cslkszentmártonba. Az 
alcalkl járás gazdaközönBége nagy örömmel fogadta 
a vissza helyeaeat, miután évek hoBaau Borán át hoazá 
nótt ehea a munkás, talpig becsületes, kiváló Baak-
emberhez. VároBunk társadalma egy valóban értékes 
tagját adja vlasaa Szentmárton községnek. 

— A vármegye gyűjtése a szegény gyer-
mekek konyhájára. A közeledó tél és nyomorúság 
megmozdította a társadalom szivét. Adakoaáara hívja. 
Abból a kevésből ls, ami még van. A szegény gyer-
mekek részére felállítandó  konyhák céljára. Felhívjuk 
városunk közönségét, hogy november bó 2-án CBerkésa 
fi  ilnk mindenkit felkereanek,  hogy terméssetbell ado-
mányokat kérjenek erre a célra. Fogadják salveBen 
és ad|anak, akik még adhatnak. A fiuk  az adományo-
kat aaonnal összegyűjtik és a városnak elaaámolják. 

— Jóizlés aa njaáglrásban. As „Universul" 
október 13 ikl száma a tizenhárom aradi vértanúval 
foglalkozik.  Izléaes, finom  kis Írás. Elkezdi, bogy van 
egy Kara nevü tanár, aki elhatározta, nogy kiássa 
annak a 13-nak csontjait, akik KoBBUth forradalmának 
voltak vezérel az osatrákok, románok éa szerbek ellen. 
Nagy volt a meglepetése a tanárnak — mondja a 
szellemes Írás, amikor kutya csontokat ia felfedezett 
aa ásatás alkalmával. Kérdeai roppant elmésen aa 
Uilveraul: „Vájjon ezek a kutya csontok ÍB egykor 
a magyarok parancsnokai voltak?" Azután igy foly-
tatja: .AlapoB tanulmány után ugy határozlak, hogy 
az ösBzes csontokat egyforma  lelkesedéssel és hódo-
lattal tisztelik, nehogy emberi csontok más állatok 
csontjaiként osztáiyoztassanak ÓB fordítva.  Különben — 
Kara tanár Így Írja egy magyar lap, a következő-
képpen nyilatkozott: Vtlaml egészen különös! Talán 
éppen a négylábúak csontjai a legautentikusabb marad-
ványai a vitéz tábornokoknak 1" Hát igy Ir egy .Uni-
versul' egy nép saabadság küzdelméről. Fogalma nincs 
mennyire gyáva, piaaok. lovaglatlan, szemét lelkületet 
tükröz vlasaa egy ilyen írás. Ugy-e nincs. Hát honnan 
IB vo!na. 

— Ditró éa 8aárhegy köablrtokoaaága u j 
aaeriődéat kötött Boraaekfürdő  bérlőjevei. 
Ditró éa Bzárhegy közbirtokoaaága évekkel ezelőtt 
200 eaer lejért bérbeadta Borazékfürdőt.  Tekintettel 
arra, hogy a változott vlaaonyok követkeatében a bér-
összeg túlságosan alacsonynak blaoayult éa a bérlő 
szabálytalanságot követett el, a köabirtokosság dr. 
Cslbl Andráa ügyvéd Indítványára pert indított a bérlő 
ellen. Hosszas pereskedés után a bérlőtárs aaág egyez-
ségi ajánlatot tett. Aa uj ajánlatot három napi beható 
tárgyalás után a közblrtokosaág képviselői dr. Caibl 
Andráa éa Urmánczy Jsromoa elfogadták.  Aa uj meg-
állapodás értelmében aa évi bér 200 eaer lejról 600 
eaer lejre emelkedik a ezenkívül a közbirtokosság még 
hasaonbérréBzeaedéa cimén ls nagyobb összeget kap a 
bérlőktől. 

— Sporttea tánooal. A helybeli .Kolping" 
legényegylet aportBzakosztálya november hó 4-én, 
szombaton este 9 órai kezdettel, az Európa étterem-
ben táncoB tea-estét tart, melyre aa lntézóség (port-
szeretettel meghív mindenkit. (Amint látjuk a Kolping 
sportlntézőségében igyekezet van, hogy valamit csinál-
jon, amivel az érdeklődést fenntarthaaaa;  de ea aa 
igyekeaet tervszerűtlen és céltudatnélküll. A „Kolping" 
mint közművelődési célt szolgáló egyesület okosabban 
tenné, ha a már unalomig üsött sablonoB tea-esték 
helyett kulturestéket rendezne, több számból álló sió-
rakoztató műsorral, amely iránt a közönség la nagyobb 
érdeklődést mutatna; de másként az Ilyen esték a 
Kolping kebelében csoportosult ifjúságra  is nevelő 
hatással volnának a a még kívül állókat ls belépésre 
késztetnék) 

— Karda Gyula halála. Folyó évi október 
hó 29-án aa eatl órákban saivbénuláa követkeatében 
meghalt Karda Gyula 68 évea cslksaeredal kereskedő. 
Társadalmunknak köalBmert, becsületes munkás tagja 
volt e1 hunyt, akinek traglkua hirtelenséggel bekövet-
kezett halála ősalnte, mély megdöbbenést váltott kl. 
OUóber hó 25 én helyeaték örök pihenőre városunk 
köaönaégének általános részvéte mellett 

— Aa Oltáregreeület elaő tea-délutánja. 
A helybeli Oltáregyeaület folyó  évi november 12-in 
aa Európában tartja eaévl elaő tea-délutánját. — Aa 
évenként megismétlődd kedves és családias Jellegű 
tea-délutánokra Jóelóre felhívjuk  a köaönaég figyelmét. 

— Napköal otthon a azegény gyermekek 
réaiére. A gyergyószentmiklósl kongregénlBták a vá-
roBban egyre saaporodó Baegény gyermekek számára 
napköal otthont létealtettek. A gyergyói nyomorúságra 
Jellemző, hogy a családok tömegesen rakják uccára a 
ványadt, éhea gyermekeket. Küldik koldalnl, a társa-
dalom nyakára. — Az utóbbi Időbea a helyaet már 
annyira aalvbemarkoló volt, hogy a kongregánlaták 
megmozdultak a gyermekek érdekében. Napköal ott-
hont létealtettek, amely naponkint 40 gyermeknek ad 
meleg ételt. 

— A lakásban égtek. Boruéken tüzhalált halt 
két bibliákon aaaaony. A 90 éves Ferenci Eiiter ea 
a 96 éves Cilbl Aodráané hálószobájában éjjel Ma 
támadt, a kályhából kipattant ulkráből. Aa Idői m o -
nyok a keletkezett füalben  megfulladtak. 
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— Megint randaletet kaptak a dohány-
tAaadéaok. A monopoiigaigatóság ugy látszik egéia 
rendeletgyárrá vedlett át. Újból rendeletet kaptak a 
dohánytózsdéaek. Eaaerlnt legkésőbb január hó 1 lg 
ugy át kell alakítani a doháoytőzsdókei, bogy tégla-
vagy deaikafal  válaaaaa el aa érualtáal helyet attól, 
ahol tartóakodlk vagy eailk a tóiadéa, nehogy ételaaag 
halódj ák a dohányáruba. 

— Halálosán, öiv. Borbáth Jánoané aaül. Dávid 
Róza, foivó  évi október hó 28 án, 68 évea korában 
meghalt Cdkaaeradában. Temetéae október hó 30 án 
délután félnégy  órakor leaa. 

— Haláloa mnnkáeaseranosétlenaóg. Októ-
ber bó 25-én a gylmesfeleólokl  vasúti hídnál borsai-
mas szerencsétlenség történt Featómunkások dolgoi-
tak a hld vasszerkezetének újrafestésén.  Aa egyik 
állvány beszakadt a arról négy munkáa a 28 méter 
mélységbe suhant, A tulyoB BérBléaeket aaenvedett 
munkásokat a calkaaeredal köskórbázba Baállitották. 
Szállítás kösben, aa uton Uateescu Stefan,  Adjud, 
putnamegyel munkás Bőrüléseibe belebalt Parazid 
Joan, Foc<a Ntcolaeés Rtdica Constantlnt f̂ jBusódás. 
kar- éa bordatörésekkel a cslksaeredal kórháaban 
ápolják. 

— Törvényaaékl hírek. Október hó 27-én 
Kedves Dénes 50 éves éa Márton Jjzsef  23 éves jenó-
falvl  lakósok állottak a törvénysaék elótt. A szekerük-
ben a csendőrség 30-30 liter hásifótt  pálinkát talált. 
Aaaal védekeztek, hogy nem tudják miképpen került 
a pálinka a szekerükbe. A két jenófalvi  gazdát 11 hó-
napra Ítélték. 

— Bídó Anna remetei bábaasszonyt október bó 
27-én a törvényszék azért vonta felelősségre,  bogy 
Laczkó Istvánné remetel Bsszony szüléséhez kel.'ő idő-
ben nem htvott orvost s Igy vérmérgezésben meghalt. 
A tanuk kedvesótlenül vallottak. A bábaaesfony  ujabb 
két tanú kihallgatását kérte s Igy a tárgyalás folyta-
tását fo'yó  évi november hó 15 re elnapolták. 

— Betörés a oalkmadaraai templomban 
Október hó 25 én éjjel ismeretlen tettesek feltörtek  a 
calkmadarasi templomot, felnyitották  a asentségtartót 
valamint a szegények perselyét Elloptak egy misétó-
kelyhet és a perselynek mintegy 40 lej tartalmát. 

Mindenki réaatvetaet a Diana aoeboraaeaa. 
pályaaatan. Ismét közöljük. Nagy pénzdijak. 

— Aa E. O. E. öaaaelrja a veteare alkalmas 
eladó fajtlaata  kukorioa vetőmagvakat. Az 1933 
évi kedvezőtlen időjárás miatt a kukorica termés Erdsly-
Bzerte kataastrófalis  volt. Az állandó hideg, esős idő-
járás mUtt a vetések kenőn indultak fejlődésnek, 
visszamaradtak és az őszi korai fagyok  leperzselték 
felérett  állapotban, beérés elótt álló vetéseknek kb. 50 
aaázalékát. Előre láthatólag tehát tavaBBsal Igen nagy 
kereslet lesz a kukorica vetőmag iránt. A vetőmagnak 
alkalmas, lehetőleg fijtlszta  vetómagvakat az Erdélyi 
Gazdasági Egylet Njvénytermelési Szakosztálya (Ko-
lozsvár, Attila u. 10) ÖBBzeirja, hogy a mutatkozó Bzük-
Béglet a közvetítő kereskedelem kizárásával legyen 
kielégíthető. Felkéri eaért a Szakosztálya már moBt az 
eladó késsletek fulett  rendelkező gazdaközönséget, 
hogy eladó készletét az ár és eladáBi feltételek  meg-
jelölésével aa E. G. E -hez bejelenteni sslveBkedjék. 

— Oaletáthelyeaóa. Drócsa Imre elm- és szoba-
festő  műhelyét áthelyeate a Btr. Bratlanu (Gimnázium-
ucca) 118. szám alá. 

— Végig saarolták a vállalatokat. Két héttel 
ezelőtt megírtuk, bogy a még létező ipari, kereske-
delmi vállalatokat végig látogatta egy Inspektor. Azt 
mondta, hogy munkaügyi felügyelő.  Joga van vizsgálni 
és bibákat találni, ő ezt nem tesBÍ. Pedig tehetné. 
Egyszerűen felvess  egy jegyzőkönyvet 40 ezer lej 
büntetésről. B aztán lehet Bzaladgálni, felebbeznl  msl-
lette. 0 megértő ember. Nem akar kellemetlenkedni. 
Egyszerűen tovább áll, ba as általa terjesztett munka 
ttgyl újságra előfizetnek.  Egy évi előfizetési  ár 1000 lej. 
Előfizet  a vállalat 3—4 számot. 3—4 ezer lej még 
mindig megér egy 40 ezer lejes jegyzőkönyvet. És ez 
Igy ment végig a vonalon. Nagyon sokan a gyengébb 
idegaetüek közül beugrottak a trükknek. Az Inspektor 
nehez pénzeket szedett fel.  Amikor aa eBetet közölték 
a csíkszeredai Ipartestület vezető «égével, akkor aa 
Inspektor ur C dkaaeredában már learatott. Nsm volt 
egyéb lehetőség mint aa esetet azonnal jelentette a 
marosvásárhelyi munkefelügyelóglgoél,  mint amelynek 
nevében operált aa lo> piktor. A Munkakamaránál pe-
dig tiltakozását jelentette be as Ilyen hivatalos hata-
lommal való naarolás lehetősége ellen. A marosvásár-
helyi Munkafelügyelőaégen  éa Ifunkakamaránál  kije-
lentették, hogy onnan semmiféle  Inspektor nem járt 
körúton és semmi tudomásuk ninca enő' a visszaélés-
ről, amelyet ugy látszik valaki a nevükben követett 
el. A tanulság tebát ebből la csak aa, mint amit már 
annyiszor tanácsoltunk, hogy röviden kell elbánni aa 
ilyen „inspektor" urakkal. 

— A gyümölosfak  közös berzerzézere meg-
keadte aa E. O. E. aa öaaielrasokat. A gazda-
közönség gyümölcsfa  saükaégletének kedvei ményes 
áron éa elsőrangú minőségben való blstoalthatása cél-
jából aa Erdélyi Gazdasági Egylet összeírja a birto-
kosok, városi kert.u'ajdonosok éa gyümölcsös gazdák 
caemete saflkaégletét.  A bejelentések ea E. G. E. elmére 
Kolozavár, Attlla-ucca 10 küldendők. A megrendeléssel 
egyidejűleg 10 lej előleg küldendő be darabonként. 

— Betöréses lopás. A Jinossy Testvérek gyer-
gyóujfalvl  kereskedésébe ismeretlen tettesek betörtek. 
Onnan 4 eaer lej készpénzt és 17 eaer lej értékű 
ákaaert loptak el. — Ugyanakkor egy másik gaadáhea 
ia bettfrtek,  ahoaaaa ruhaaemleket loptak el. — A 
csendőrség bevezette a nyomeaásk 

— A helybéli  borbélyok  tudomására  hoz-
zák a közönségnek,  hogy a munkaügyi  miniszter 
uj rendelete  értelmében,  1933 ér október  hó 28 lói 
kezdve  a borbély üzleteket  szombaton este 9 óra-
kor  zárják,  vasárnap déli  12 óráig nyílra tarta-
nak és hétfőn  délig  az üzletüket  bezárják. 

— A szenttamási milliós lopás bünperé-
nek törvényaaékl tárgyalása november hó 3-ra 
ismét kl van tűzve. 

— Október31: takarókossági nap Október 
31-lke takarékossági nBp. R>mánl»btn és világszerte 
bevezették ezt a napot a takarékosság propagálására. 
A skótoknál la. Tehát október hó 31-lke iskolákban, a 
családban mindenütt a takarékosság jegyében kell el-
teljen. Csak volna miből takarékoskodni. 

— A osiksseredai Iparteatület tagjaihoz. 
M után az Ipartestület tagjai a mai nehéz helyzetükben 
legutoljára bagyjék ezen intézmény iránti kötelességük 
teljesítését, így attól lebet tt-rtanl, bocy elakad az 
partestületl munka. Az Ipartestület elöljárósága leg-
utóbbi ülésében elhatározta, bogy a helybeli tagokat 
személyesen keresi M a tagsági dijak befizetése  Irént, 
személyesen próbálja megérteni, hogy aa Iparosság 
közérdnke, hogy ez a hivatala megmaradjon. — A 
vidéki fogokra  vonatkozóan elhatározta FB előjáróság, 
hogy a tagdíjakat köaigazgatási uton fogja  felhbjtsrl. 
Addig ia kéri, hogv amig kiadná tagdíjtlkat végrehaj-
tás alá, igyekezzenek bármilyen csekély részletet meg-
fizetni  a tagdíjaik bél. — A« Ip rtestület munkakörét 
a Jövőben Igazán nem nélkülözheti a kisiparosság 
Annyi nehézség merül tel a kinlparos életében, hogy 
Ipartestületére aa eddiginél 1B szükségszerűbb hivatta 
vár. Kérjük a kisipartsságot, hogy CBekély tagdijhozzá-
járulásaikkal tartsák meg Ipartestületüket. 

— Előkészületek a kolozsvári mezőgazda 
sági, Ipari, óle:miBaer es higiéniai kialiitaera 
Nagyazabáeu előkészületek fo  yoak Ko'oiBváron a 
Katedrális felavatásával  egyidóben megnyíló mezógsr 
daBágí, ipari, élelmiszer és higiéniai kiál ltáéra. A ki-
állítást az Erdélyi Qizdns.igl Fe UgvelőB'g (Inspecto-
ratul Agrlco ) A kiállítás reedezőségét az Erdélyi 
Gizdasági Egylet Is erkölc 1 támogatásba részesíti. 
A kiállítást a király fogjs  megnyi ni fényes  ünnepségek 
keretében. A kiállításra BB Ipari érdekeltséget en kívül 
a vármegyei mezógazdtnágl kamarák és gizdasági 
egyletek utján a gazdatözönaég és gazdasági sznk-
oktatáBi Intézmények köréből ls számosan j®'< ntették 
be részvételüket. A klálll'ás r.ovemb°r 5—15 ir fog 
tartani. — A kiállítás az id< n Is nz Ip irkemara D él 
Fer?rc-uccai uj bérptlo'ájAnab d sz'ermrben lisz el-
helyezve. a faisko'ák  pidig a katedrális mögötti p»ik 
t-rületen. E kiállítással egyidejűleg a kolozsvári baromfi 
t nyésztó egyletek la kiállítást rendeznek a várotházp 
udvarén elkerített telken. A meiőgizdr.gégi és ipari 
kiáliilásra PB I"Bpec*oratul Aerc«lnál (Clui. Cu^ 
Voda 3). n baromfi  .iállltásra „F >u'.ia" B iromfi  E?vlet-
CÓL (Állategészségügyi F 'IÜÍWIŐBÍ g. U IÍO u c c R dut 
épülete, hátul az emeleten) 1-h-t jelen'kerni A j «lent 
keléseket elfogadja  és továbbítja az E G. E. tltbéri 
hivatala Is. A jelen'kezési határidő november hó 3. a 
kiállítási tárgyak beküldésének határideje november 4 

— Hirtelen halál Pop Joan Gáboré 35 éves 
hékásl gazda a szekeréről lebukott és azonnal pzörsyet 
hnl*. Hirtelen halálát szívszélhűdés okozta. 

Fehérnemil saabássati éa varrótanfolyam 
Koloaavaron. As E G E által október hó 23 ra 
hirdetett fehérnemű  szabászat! és varró tsnfolyum 
megnyitását az egyesület november 6 ra halasztotta el 
a közbejött akadályok miatt. A tanfolyamra  való jelent-
kezések batáridejét Is kitolta aa egyesület ennek meg-
felelően  november 4 lg. A tanfolyamot  özv Diésyní 
Tómösvárl Mtrlska urnő, Ipariskolai tanámé vezeti. A 
tat,folyamon  elsajátítható aa ösfseB  tói és féifi  fehér 
neműek, gyermek kelengye és f'-hérneml),  ágynemű 
és függönyök  saabásl és varrásl módja. Minden részt 
VAVŐ saját anyagából mindjárt kéBS darabokat 1B ké-
szíthet. AJ e'óadfc-ok  naponta d. u. 3 órától fognak 
tartatni az Erdélyi G -zdaságl Egylet, Attila u. 10 BZ. 
alatti székházában A tanfolyamon  részt vehetnek vá 
rosi és falusi  asszonyok éB leányok, korra va'ó tekintet 
nélkUl. akik fehérnemű  ssabást és varrást, akár a házi 
szükBéglnt ellátása, akár kéBŐbb kenyérkereset bizto-
sítása céljából óhajtják megtanulni. Jelentkesnl lehet 
az E G. E. titkári hivatalában (Kolozavár, Attlla-ucca 
10 sz ) naponta 9—2-lg. Telefon  158 Levélbeli meg-
keresés esetén válaszbélyeg csatolandó. 

— Köszönetnyilvánítás. MlndaroVnak a jó 
barátainknak, akik feledhetetlen  halottunk néhai Karda 
Gyu'a kereskedő temetésén megjelentek, vagy pzlves 
részvétnyllatkozalulkal fájdalmunkat  enyhíteni Igye-
keztek, ezúton mond kö»«önetet a gyászoló csalid 

S P O R T . 
A oaikaaeredal Sportklub—Kolping oaapat falvi  év 

október hó 29-én dé la t in 2 árakor mérk i iés t tart a gyakorló 
téri pályán. ^ 

A sportokat szeretjük. ţ i lndenkor abban éltünk H« va-
laki hlazt éB vallja azt, hogy az Ifjúság  teatl, eiköloal, szellemi 
fejlidésében  Irányító éa elhatároló ereje van a BportNzerü 
nevelésnek, akkor ml aiok kOié tartozunk. Lát juk a* utóbbi 
Idiben, hogy vároaunk falat  kOzOtt félre  eanszott elfajult 
egéazen a Bportnak aa aa értelme, amely knltmlelkoletet , 
•géazaéges, aiépet kereai Bi 'vet van hivatva teremteni. Senki 
ne haragadjon meg ha tanáoaot adnnk. De megmondták régen, 
hogy amennyire neveié a i okos-n berendezett aportélet egész 
társadalmunkra, éppen olyan romboló a magára hagyott, Oaz-
tOnaaertliégére bízott nyera farai  ér inek a t u b á d o n engedése 
Nálonk komoly, aiép tervszerű - Irány van a tár la tukéban, a 
tennlasben, a téli sportunkban, aa ifjúsági  tornanevelésben. 
Ea kéaien vagynnk. A tObbl Jobb volna, ha nem létezne. Sok-
kal nagyobb e io lg i la to t lenne a mának, a aportoló JBvónek, 
ha soha nem látnánk a eportilettlnk egyéb megnyllatkosáaalt. 
M a t a a k tmA, Boaaa yÍBU» m i a » a m s ^ M d B M U és a 

tömegragáljTa hajlamos JOyi generáotónkban. Iganla a foot-
ballra gondolánk. Evek óta nem folvlk  komoly mnnka. Alkalmi 
ember osoportok állanak fel,  rugdosódni, lábat tOrnl, májat 
asakltanl, tOmegájoldozáat rendezni, veszekedni, paraeztkodjit. 
EB ebból nem elég egy osoport. A ragadós példa nyomán aifl-
letet a Kolp 'ng oeapat A pinceit bel'Olte haszontalan rrgdo-
aodó felszerelésbe.  Amikor, ha spo ' to 'n l akart ott van egy 
Beozá^sy tanár, aki mfgmntatta  volna rendszeres tannlást aa 
a Bportnak magasztos hivatását, felemeli  tartalmát. Az okos 
sz i nem használt Nem kellett a fnvis  zenekar sem az Ifjúsá-
gunknak. Kimondottan ez a szamár oatoba foolbal  kellett. 
Hát most lá t ják mennyi ko l ta r i r t ike t jelentett a footballba 
való befektetés  a Kolping fiaknak  Egy lábtOrést, egy osomi 
oktalan keringést éa megbotránkozható veBzekedéflt.  Ez a mér-
leg. A JOvire Ismét oaak azt mondjak, ha Ifjúsági  egyesüle-
teink rendszeres sportéletet akarnak élni amely az Osnzessig 
Javára Is megteszi a maga gyOmOlosét akkor ne azégyeljék ki-
kérni a városank kOzé szóróit képzett és gyakorlati sportem-
berek tanácsát. 

^ Állami osztálysorsjáték, 
IV. Játék elsó osztályának húzása 
1033 évi n o v e m b e r hó 9. és 10. 

A III. sorsjáték tartama alatta py'remények 
tömege ismét az általam eladott Eorsjegyekre 
jutott. 

Csikmegyében  az V.  osztálynál  összesen 
Lei 1 780.000 nyeremény jut kiűzetésre. 

Az Osztálysorsjáték Igazgatósága a IV játékra, 
uj, a játékosokra sokkal kedvezőbb és nagyobb 
esélyekkel biró tervezetet kéBzitett. 

1. Az 1. osztálynál a i inyeremény I millió iesz 
(volt 700 0C0) | 

2. A II. otztá 'yoál a főnyeremény  1 ml'lló lesz 
(volt 800.000); 

3. A III. osztálvDál a finyeremény  1 mlll l i leBz 
(volt 900.000); 

4. A IV osztálynál a finyeremény  I millió lesz 
(volt 1 millió); 

5. Az V. osztátynál a felemelt  nyereményeken kívül 
az ntolaó üt klhnzott Borsjegyre, még külön egyenk in t 
1 millió jutalom esik, továbbá t ö b b háromszázezer, 
kétr-zázoz -r és százötvenez-es stb. nyaremény lesz, mtut 
eddig volt, ugy hogy több m ; l l ióval szaporodnak a nye-
remények. 

Minthogy Borajegycliuet mindenkor szívesen vásá-
rolják és különöHen a nálam elért léoyes nyeremény 
eredmények folyrán  nagymérvű a kereslet, tisztelettől 
kérem a nagyérdemű közönséget, hogy siessen mindenki 
sorsjegyét uilnél e l ibb megvenni. 

Borajegy nélkül nlnoaen nyeremény I 
Sorajeay ára. egésẑ  fél  nsgyed nyolcad 
oaztalyonkint • 1000 500 ~250 Í25 

Na tévessze el a címet és ne Üljön fel 
kü'önbözó ajánlatoknak, hanem habo-
zás nélkUl vásárolja meg sorsjegyét 

alanti lrcdában: 

Os^talyBorsjáték Csiki Intézösége 
SMILOVITS MÁRTON, MEBCUREA CIUC. 

A Révai Nagy Lexikon teljes sorozata 
(20 kötei) uj állapotban o l c e ó z x e l a d . 6 . 
Bóvebbjt lapunk kladóhivBtalábin. 

Önkéntes árverés. 
Csíkszeredában, a S efan-cel-Mare  23- sz 

alatt 1933 évi október hó 31-én delelött 
10 órakor, önkéntes árverésen eladatnak a 
kővetkező gépek és felszerelések  : 

Csép'ögép, benzin és nyersolaj motorok 
és gőzlokomobil. 

1 darab Uzemhajtási dinamó, vezeték-
tengelyekkel, szijkorongokkal. 

1 drb 5 méter hosszú nehéz esztergapad 
(majdnem uj) összes Bzereléke vei; továbbá jó 
karban levő, elsőrendű kováos és lakatos 
szerszámok, görbetengely-hajlító készülé-
kek, stb. 

2-2 M á t h é I s t v á n . 
Kiadó l a k á s A Bulevardul Ragele Ferdinánd 
M A U U I B I I M uccuba,, e g y 4 M o b a é g j konyhából álló lakás november hó 1-től kiadó. Tudakozódri 

lehat a kiadóhivatalban. 

Csíkszeredában, Stefan  oel-Mare ucca 
22 szám alatt, emeleten, 2 szoba, 
1 konyha kiadó. 

MODELL KALAPOK í 
tla naponként oj formák  olosó a 
árbua, m « a t • VI n f h  • t J í r ^ 

V E N C Z B L T A N Á R N É N Á L X 
ügraaot t kéaaúlnek min dea- Q 

rg nemfl  aAl kalapok elsőrendűt M 
anyag hoaaáadásávaL Kalâ ek ţ ţ 
átalakítása a legrövidebb ldó alatt. M 

Oalkaaereda, I. O. Bratlanu (Qlmaá- U 
ainm)-nooa 111. aa., a BArháa köaelébea. C 

i î W W W l w i w i w w o i W M w o m i O i w i w i W W 

VMáf  k 




