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Hatalmas lelkesedéssel, zászlódiszben fogadta  az ország a hazatérő 
II. Károly királyt és Mihály nagyvajda trónörököst. 

Aa egész otfiii  hatalmas lelkesedései fogadta 
II Károly király és Mihály nagyvajd» hazatérnének 
bírót. A báláa nép tudatában van őfelsége  utjának 
torR?»ks.!kotó jelentőségével Aa azokkal a szolgálatok-
nak fríékéval,  amelyeket aa Urtl odó aa orsság érde-
kében végz-tt. 

E BÓeorban íb megerősítette Károly a kttlfo.'d  bl 
«almá> Rimáoiában. Bablzonyitolta, hogy na országban 
rend van ós hatalmas alkotó munka folyik  minden 
vonalon Külpolitikai tekintetben Rimánia a béke or-
giiţutj »') halad és kées mindenkinek kenet nyújtani, 
r id az orez tg függetlenségét  tlsatehtbea tartja. Kd!ö-
DÖB súlyt helyes Románia a gaadasági kapcsolások 
kiépitesére, mert esek azok a kötelékek, am-iyek leg 
biitosabhan srolgálják aa orságok egymásközti m?g 
éri*"'-

Ó'el"'g"! II Karoly kiri'v és Mihály nagyvajda 
Bácatól jövőt noíembf-r  hó 27 én, va-'̂ rnsp áíut̂ ztak 
Budapesten- A pilyandvaron, ahol őfelsége  vonata 
lövld plh;rőt tanon, megje'eat tiszteletére a magyar 
kiiügyminlavtárluni proto>ol-főoöke  és a román követ-
sz szem l̂yentc. R u'l Boaey budapesti román követ 
a magyar—nímet határig elébe utazott ez U -a kodón^k. 

Amidón novímher hó 26-án este cyilvánot-s^gr» 
fe-rBlt  ŐMaég* érkezésének poolo-t időpoatj*. ae ország 
valamennyi városában kittizék a nemzeti zárzót éa n 
kiravitokat Karoly klrá'y és Mihály o?gyvajda arctípé-

Városi problémák. 
Az e'mu't esztendő* bizonytalan lóg'-cr ez á'ta-

lároa fej'ód".9  kerólkötője la volt s ton«k hí'.rácyalt 
tár adaimi, fcu  turá'h éi gazdsságt tern pgyarsn* 
!Bl. Aa alkotó, tc:m-lő munkának legfontosabb  a«gi-
iu.t » Li.síuu^ '., . r j 
ben Ha egy előirt program tervszerű végrehajtására 
cem adatik a kellő Idő, biaony elmarad a kellő 
eredő ny li. A kapkodán, aa eserféle  dologba való 
belek* zdés csak idő és péntpocs^kolás^al jár f  c upán 
csak 8z?nsfényvesitéalil  szolgál azok Bzámára, akik a 
dolgok mélyér* látni nem tudnak. 

Városu-k elmúlt eBstendeje Ipgfényenebb  blzo-
nyi;ék* annak, bogy a kapkodó veaetés és a vesetők 
crckjs cserélgetésének randssertelenaége milyen 6rl*tíi 
mértebben meg tudja akasztani még egy o'yan lendü-
lettel indu'ó városka fejlődését  ls, miit ea a ml két 
uccVoól álló kla székelyföldi  metropoÜBunV. A hat évre 
kinevezett uj város vezetőség azonban remélbetőleg 
m fog  oldani mlnd-n félbemaradt  problémát, legalább 
H 1 költségvetés okos felbasBnáláBanBk  keretein belül. 
E téren Igen kedvező előnyben van aa eddigi város 
vez?ió^gekkel azemben, mert tanács nem lévén min-
den viti kikerülésével puztán saját jó*an belátása 
a'ap'án tud jóváhagyáara felterjeszteni  minden olyan 
i"-p -ceti ügyet, melyet a város és közönsége éideké-

a borosnak tart. 
Munka az bőven vár ss uj vároa veaetőkre, akik-

tea aa eddigi tapasBtalMok alapján, ugy látásik, meg 
ii van o törekvés mind >n értelmes dolog • végrehajtá-
sára Epp»n ezért ugy gondoljuk nem fog  ártani e 
te ysn fmaoro'nl  néhány Időszerű problémát s egyúttal 
ráterelni a közönség figyelmét,  horv a vór03 fejlesztés 
érdaí.Vn megva'ésl andó terveikkel a nyilvánosság 

' i'-jj -nek a a?ok»t a kialakítandó vita során váró 
Baek jövődő fejlődése  érdekében feldolgozhassuk. 

Városunk, mint említettük, két uccából áll B 
a m in a központi fekvésű  két ucca oly tömören ki 

épitve, hogy ott további terjeszkedés m*r nem 
:eMaág,s, as építkezéseknek más Irányba B lehetőleg 
B iözpon hoz közel fekvő  réssre va'ó átterelése vált 
BslíksAgesaé. A terjeszkedés talajdonképpen meg ls 
icdu t a vaeuti pályateat irányába, de itt a városi park 
"máM ferninrtott  terület valamint as uj sportpálya 

miatt kevés lehetőség van. I;en alkalmas központi 
terh et voha a terjeszkedésre még a Jóasef-ucca  kör-
hyékp, me y egészen a város szivében fekszik  a csupán 

az akadálya aa íplttezéaek iránti ellen? z nvnek, 
a területe lg«n n-̂ dvea. B« azonban n«>m o'yan !-'mészetii haj, auHyn witl»»i>| i»pm l«»>f«no.  Tud®»-

vel di>wil6tték fel.  A fővároi  n'pi p-<d'g p*'dát!.ou' 
finyes  k01aÓBé?ek között kéeüüit eser-'tett K-rályunk 
fogadáséra. 

AB állami hivatalokban a covpmSer 28 iki hiva-
talos órákat mindenütt felfüggoaz  ett k, bogy a î zt 
viselők akadálytalanul részt vehtassnek a fogadtatá-
son. Di a magánvállalatok h • z ib&düágo)ták hivatal-
nokaikat, hogy ők Is kivt-h?ssék reszGk̂ t az ünnr pl̂ sbő!. 

Károly király éa Mihály na^yvcjdri voa>.ta novem-
ber 28 án délben 1 órakor órkeBott mng a mogoso'iiâ-i 
k rályi pályaudvarra. Az uralkodót a pályaudvaron 
Miron CrlBtea minlaz exelnök, a kormány tagjai, a 
diplomáciai testület és a katonai és po'gárl e őkelő 
Bégek valamint a M hall Viteazul rend birtokosai fogad-
tak. M jgötlűk pedig ott hullámzott, ujosgott, éljenzett 
a körei milliós város n*po. 

őfelBtgét  Miron Crlnlen pá>iárka-min:SEtervInök 
üdvözölte a pályaudvaron. B szédítőn a misi;izi?reioök 
eaeket mondotta: 

— S rel P.-ls^gtd ala.'V ílól n l̂ srnBívobb «d^k-
ődéaüel, iepéoről-lép^re t,!: rtt.k F l̂-ég^d és Mlbály 
nsgyvijd:-» angUM, frarcluorf-iâ î,  b iglnmi és némi-;:-
országi ut.'z sát. Melyen atém-tt örömmel ée jogos 
neroz?ti bü-okoaégi;̂ ! v^tf  ik részt mi ia !é!-'.!;b<-o 
szoken a Kzivóivee és meler ro^cn^z^nv-megnyllvánu-
árokban, m l̂yeirpt főleg  ac angol n p mulatott n«rm-

c?ak Bojit dinasztléjánaV. butBlms>s leszármazottal, de 

l̂ vő, hogy a JízHéfnccá"  ;n kerti átül sa a pntak, 
mely n városon átfolyva,  til s c-*lt szolgálná, hogy 
víztelenítse a környező t«rril: leket E oluak azonban 
megfelelni  nem tud, m rt m~ !n r.nn>:ra eilnznposodott, 
ho?v Inkább elönti, mint vis' Knl.i E. TÍ  Z  ktt. L gjobh 
példa rá a kathoiitu1 ogv̂ V.j. b,;r ok r^az-, mely m-*g 

Jí^-Jt'r^ bS tj 't 'ht ' . '«Jt ^ J v .ndv-s. .hojj Wi. 
kezésl có o!.ra te'j-set alkalmatlan. 

Igen helyes ötlc-t volt t»hát az uj polgármestertől, 
amikor e patak rzabályozáaáboz — ht mán lehetősig 
n«m volt — legalább a katonüi elők^pzős Iflakat  fel-
használta, mert e ttriil'-tek v zv.Unit sáu-l lidüiőhaly-
nek Indu'ó vároaunk járványosukéit pusztítja kl. 8zi-
mos fertőző  betegségnek volt ioditóia e nrdvsa terület 
B erről a legutóbbi egész légügy i katnpiay Horái a 
tiíztlorvosl Bztkvólemény ia megeralékezett. A J.̂ züef 
nccával kapcsolatosan meg ke l emlékezaünt: arról a 
lehetetlenül elh nyagolt utteatről, mely ez uocát a köz-
lekedésre teljesen alka^mitlansá t9szi. P.d'g ezen ucc* 
kellő JavltáBsal igen alkalmsa voloa a teherforgalom 
lebonyolítására miáltal a vároa köreaatt uccáinak 
forgalma  tahftrm;inteaUódn  > s m ĝklmé ódnn a drága 
köveset. Bienkivűl a bslBÓ uocáfe  la bedveiőbb kfp̂ .i 
nyernének, ha a zirgésllkkol csendet zavaré é̂  as 
ucca szintjét eléktelenítő ti ̂ rjá'müvok helyest csupán 
kecses luxui jármüvek kö?lekbdnépek. K'i-önösen kí-
vánatos volna ea ss Idegenforgalom  érdekében, mert 
a pihent 1 é< Bzérakozcl vágyó idegen fáradt  idateira 
Igen kedveaő hatáRsal volna miod̂ n vtaazatiszitó do-
lognak az nccz aazpektjéből való eltüntetése. 

Az uccák tárgyalásánál agy hiaszus, bogy «zlnte 
fölösleges  la meg»milteEŰak a hátralevő kövezés ÓB 
iárdatrBtek befojezését.  mert aaoinak siralmaa ália 
pota olyan FZ mbetűoő, hogy va'ósággnl :d°getl>i a 
járóke ó*. Ugy-nc>ak e helyen kell m ĝemlitenfioH  ezt 
a város köztieztaságára nagvon fontos  körflim  nyt, 
melyet a rég^n t ^ rvna t t , da m>g soha végre nem 
hrjtott nyilvános közk!oaet építése jelentene. Bz első 
rmgu köatisztaBÓgi érdek, amelynek v^grchaikáB'. íru'-
batatlüRul saUkséges a legrövidebb Időn bolül. 

Varosunk idegenforgalmával  kspcío atosan meg-
emli-betnénk még az uccák parkírozásának ÓB a park 
betétek rendben tartásának frórdéaét,  v;.hmint az idB 
vetődő idegen figyelmének  a környező kiránduló h»Iyetro 
való felhivását,  hogy as ne unja meg a vároa uccáin 
való örökös Bétálíst, hantm mindig ujabb ín ujabb 
figyelmezte  ő tábla idézze emlekezet̂ be, hogv Mvin-
CBlsága még nem nyert tökeletes kleiégü'ÓKt. Ugyan-
csak saHkségea volna e kiránduló helyek feló  vezető 
ut»kiak a karbantartás». I yen úttest volna a S »mlŷ  
fet«  v'i"tf  fEáku-ja,  mely kifogástalan  á'íaoothsn van. 

>z»ret«tt királyunk He-imí'ya iránt, azzal az Uralkodó-
val iz-uiben, aki kivételes képeso^gel által mindenkit 
meghódít, blbkol alkalma van megismerkedni. Felséged 
igy let< Románia legkiválóbb nagykövete. 

— Épp ín ez.'rt a ko-mány, az egésa orsság és 
mmdeii ngyca alattvaló mélyeo há'ás Felségednek aaért, 
hogy oly FÍRYE.vn K P̂VLBSLTE ÓB emelte mlodenűtt aa 
or?z4fr  tí-kintélyét, pgyró«at felfriasltve  a régi barát-
ságokat, márrtazt ulakst nyerve és jó kapcsolatokat 
kötve a mi dré?n Romániánk érdekében, mely igy 
ĉ a'e azt a célt követi, hogy baráti kapcsolatokat 
iö-flön,  azokat megtartsa s mindenkivel bflHhöLátiel, 
aki tlozteletbon tartja jogalt, együtt működve végső 
cólunfc:  a o-fpak  kitötil béke erdekében. Kívánom, 
Felség, hogv ezek a rógl éa uj kapcsolatok járnljanak 
hcssó Rjmájla felvirágoztatásához  és a népek közötti 
»<*tvéri*ég»t mozdítsák elő. fi  j?n Őíelsége a király és 
Of-ílBége  Mihá'y nsgivajdal 

őfelsége  válasaa: 
A mlaletierelnök szavait óriási éljenzés követte, 

m%jd p dl< öfílaége  a következő szavakkal válaazolt: 
— Te jes aaivemböl kössönöm azokat a meleg 

tidvÖB Ő szavakat, amelyeket aa ország és a kormány 
nevében hozzám intézett. Caak annyit akarok mondani: 
Boldog vagyok, hogy utazásom által még egyszer 
szolgálatot tehettem hssásnak. 

dü annál siralmasabb kép-st nyújt a H'l wig fdrdó  felé 
vi;ő diiiőut, a kios fakv«.RŰ  Buta fenyőbe  pedig még 
cs'.k c'-.ca Is útvonal, pedig Itt van a táróénak idegen-
forgalom  Bsemponíĵ ból legfontosabb  látványosság»: a 
Kárpái-B<ty!et si-ugrósánct éa melegedő háaa. Valami 
ntoc-m-d". ea.tleg >la játltáasal,, Matoelt̂ nl kellene 

jelontősó<.) la nagyot emelkedne. Ugyanitt megemlítjük, 
bogy j6 volna e kedv«s és a városhos legközelebb 
fekvő  rrdőcskét véderdőaok nyilváníttatni, mláltnl a 
putatu!á.itól mogóvhntó lesne. 

Bifejozéeű  még m^gemlithetnínk as nj vágóhíd 
félbemaradt  épltk^z.sének ügyét, amit a legközelebbi 
kölíségvatés keretében azlntén nyilbe kellene ütni, 
m?rt í.z omladizó régi vásóhid búsa kibírhatatlan és 
a város mÁhik fxriőző  cdrate'ppát kép'z': még Fzám-
talsn apró, EŐt nagyobb problémát IB felvethetnénk, 
da afcoz  a hely !s fz'ii,  meg aztán Jobb mindent Bor-
jába verni, a „'aa?an járj, tovább érsa' elve alapján. 
Li«san, de biztosan haladjunk előra a fejlődés  utján, 
da ait-it vágr. hajtunk, acnak legyen alapja, hogy örök 
időkre szóljon s lgaaán a közérdeket szolgálja. 

Ugy hisszük nem volt Időwrütlen a kérdések 
fdlvetéBá  a a hozxáiztláa Is szükséges volna, hogy a 
«iolntuló vita Korán a város uj vezetősége Is Iessűr-
üe-.ss a tspaBitolftSokfit  ls tájét-QKÓdást nyerjen a leg-
Rzülis^es^hb dolgoi k«resztüIvUelére. 

Apróságok. 
Az alkohol fogyaeztásrél  már sokat Irtunk. Olyan 

problémánk ez, mely a Ingván dalmeaebb pusztítást 
végzi ípp n f>zó!t:*<y  népünk lelkében s talán aa egyet* 
'en rekord, meyt b»<-tzu évik óta ml, csíkiak tartunk 
ebben AB ornz<cb n Bv^ute másfél  millió liter szeszt 
fogVH-srt  os ft  m^svn, aminek PB értéke 36—40 millió 
iej iidrü! mozog. Az «ikiho; fogyasztásának  országos 
ittbre igy feststt  *e 1934 statiaatika tükrében: Aa 
"gétz O'̂ vág t^rü'etén 33959 Italmérés működött, ami-
től 16,908 városi ós 17 051 Nlual Italmérés T0't. Ba 
é'hrg az orcáiban 389 350,000 liter bort és 82.450000 
lit r pA iafea;  fű»vv.-o  tík, amiből Erd lyre 68,598000 
litor bor éa 14,638000 'll*r pá'inka jutott. Átlagosan 
tz orízig mloden egyea hkójára 151/» liter bor és 4'/i 
liter pálinka PÍU ebtől a mennyiségből Bhhez még 
hozzáadhatjuk, h^?y Rziszealtalok készítést) céljára 
évi-nti mintegy 100000 v̂ gon élelmlsasrt vonnak kl 
a közfogyasztásé',  7 milliárd le] értékben, ami aa 
á'̂ aml költs -gvetés egy negyedének felöl  meg. Kgy 
ujabb kimutatás szerint aa órezághan 62,460 korcsma 
VAN B PZZM TẐ mnon C;aV 16120 Iskola éa 13622 

A „CORSO" n ő i é s f é r f l fodrászatban 
1938 decemrer 4—31-ig, 8 havi garanciával 

az ÖRÖKHULLÁM (Dauerwelle) 1 7 5 L E I . 



2 lk oldaL C S I K I L A P O K 40 

templom. Biierlot mirden Iskolára 3 korcsma a miadea 
templomra 4 körc ím jut. — Gyönyörű ogy állapot, 
mi ? Ilyen körülmények köaött eztán lehat kulturát ter 
Jeeateni. Da a szesefogyasatásnak  ez a mennyisége 
cem a fen'tor  készséget támadja meg, Óriási kihatása 
van aa egeaa Baorvesetre, mert az alkohol a vérbe 
átmenve, ez Idegsejteket a a legfontosabb  azerveket 
támadja meg. KUiönöaen megszívlelendő a hegyvidéki 
embareknéi, kiró nagy teati erőfeszítést  Igénylő mun-
kájában ernyeaató hatással van. Bajnoa, épp-n a ml 
h'gyvidéki népünknél mirden prédikáció a as alkohol 
minden vadító hat sára va!ó rámutatás még eddig 
hiábavalónak bizonyult. 

• 
As egészségre való gondvlaeléa mind Jobban ter 

j?d napjainkban. Minden oraaágbBO népfelvllágoaltó 
propaganda előadásokat tarUnak as cgésaaég O'áaéról 
ee a t.ítrgség eilonl védakeaáaról. Angliában legújab-
ban az e^.haz vette kezébe ez egésrség propagálást és 
p dig o y midőn, hogy január 23-át aa anglikán egyháa tn 
egész ország Ünnepévé tette B körlevelében rámutat arra, 
hogy a nemzet lelki uán fontosságban  rögtön a pol-
gárok testének egészsége következik. B fontos  Dgy 
m-gérd*m'l tehát, hogy a jelzett napon BB istantlszte-
let kereteben mit des lelkipásztor megemlékezzék «• 
faa'os  ügyről s as egyház papjii liy módon és minden 
lehető más eszköz Igénybevételével is mint KZ egész 
s*g pásztorai mittödjeoek. — Az angol főpap  ötletét 
szavakkal értékelni nem 1B lehet. A vallás a legerő ebb 
kepoca as emberek kösött B enník parancsai a legna-
gyobb hatóerő re! bírtak mindenkor. Mi sem volna ter-
mesz >tesebb, mint BB, hogy a tissta lelkiélet tacsl mellé 
a test ti z aságának tlz parancsolatát la belát^sák, 
hogy as belevésődjön BBÜletésétől kezive a gyermeki 
leiekbe a elkísérje aat az egéaz hoBSzn életuton 

* » 
• 

Az Iroi-oivasnl tnd ás egyik fokmérője  a képek 
l u túrijának. Ni'uok a legutóbbi Ilyen statisztika 1930-
ban késíti t, a nép'zAm'áiáBfcor  a annak adatai csak 
Diods lát-ik napvifsgot.  BO'Í dicsek, doi valóck nii:c> 
V••>. ÍOj, m-rt a« orsság 14,489914 lakós» Us»! 
1930 baa 8213 692 tudott Irol-oivnnni, ami az öBseialóü 
Bag 56 70/ t-áoak f«lel  meg. Maidaam a fale  Románia 
lakói-rítgáDak n6m tudott írnl-oIvaBoi, miadazok dacára, 
hogy az áüar- i kö!ttégv..t-^b5! a legnuyobb tfsaziiget 
a kczoktatá* c^ijalra fordi  oiták. AB nnulfabéták  száma 
lezcagvobb B>az<>rábifban,  v-giig 71°/,, mig Erdélyben 
32°/o, 'a Bánátban p.Jdig 28°/, Különböző figyelmet 
érd-unnl, bogy Brassóban as analfabéták  BBáma csak 
15%. Nagyaieb'.'nben pedig c upán 13°/o volt. A a irni-
oivasnt nem tudás az óriási méreteinek oka a tanító-
ság polliiíá ása voit, mely a tanerők figyelmét  az 
egyéni haladásnak a po'ltita mczvjén való keresésére 
irányította A m o ^ c l kormá-iyzat igen balyesen c*ele-
ludatt u>há». «mikor -a- Unitot- «Uafer«adálM  a» lako-
lába a aa érdemekot aa analfabótlsmuB  terén eWr: 

eredmények Batnct osztogatja. 
* * 

• 
Most jelent meg Romáéit statisztikai évkönyve, 

az 1934—35 évekrói. Az évkönyv rendkívül érd ikes 
adatokat tartalmsz s m<'géid?n>!l. boiy megemlítsünk 
bslólük n-hány t. I jy p<i:d.ul az 1934—35 év>kb™ 
az .'llamrak 248.021 köztlaztvi.eiőj* volt. amiből 80,121 
BÍ-ÍU a vaüts és kczoktata^ügyre. Az ös»*aa minisz-
tarlnsnak BE^mélyzeti kladésM 11629.980900 lejre 
rujíak, amiből a vallás és közoktatásügyi tisztviselői 
karára eseu 3 442,135.896 iej, mig a hadügyre csupán 
2,532 131.400. Az ország tehát egy milliárddal többet 
á dozott i koláztatasl célokra, miat a honvédelem és a 
hadisreg ff  jlerztésére. Ugyancsak megemlítendő, bogv 
ebbea sf  évben a kösség*k 197 uj ovidát és 322 
elemi Iskolát építettek, ahol 2165 uj tanerő nyert el-
helyezést. 

* * 
• 

Az állami statisztikai hivatal nemzetiségi és val-
láBi kimutatásai is érdekes kép^t njujtanak ea érd ek-
lődőnek. Es-sk azerint a magytr<*ág Bzamarány-j Erdély-
ben 301°/, B inéiban 10 4V« Kő'ős vidék éa M.roma-
ro-_b>a 33 1% Aiyaayelv Bzerlpt Erdélyhez 3l°/o Bá-
nátban 112°/o, KóröBvldék és Miramarosbun 37 2V, 
Az atiyaoyslvi összeírásnál jelentós eltérések mn átkoz 
nak azért, mert a külön nemzetiségként feltüntetett 
zsidók uz anyanyelvi kimutatásban a magyar anya-
nyelvűek Bzámát növelik. A városokban a magyarrá; 
azámaráiya a követkeső képpsn alakul: Erdélyben a 
várcBl lakósaágnik majdoem fele.  vagyis 44 5'/o a ma-
gyar, mig Batsátban és Kőröivid ík MAraoiarosb-n 56 6°/,. 
Felezoi^ak szerinti kimutatásnál a történelmi Erdé y 
területén a görög katho'lkuiok vezetnek, mlu-én ői 
kép»ztk aa összlakósság 31 l°/o át; utánuk Borrendbon 
az orted c x i i , khnek számi 27 7°/o, a római kathollku-
tok  12 8°/,, reformátusok  16 5°/,. lutheránusok 7 6°/, 
nnit&rluiot 21°/, izraeliták 2 5°/o, majd legvégül a 
haptntafc  következnek, kiknek azá:na ciopán 0 3"/o 
B tnságban és Kőrösvidék-Máramarosban az ortodex >k 
vannak föiínyben,  kik után kösvetienül a róma kath, 
követkesaek. 

Mt ro lu s 22—27 A j ö v ő év i b u d a p e a t i o rsaágos 
maaögaadaaáBl kiall i táa i d ő p o n t j a . 

Az ez év tavaszán minden eddigit meghaladó sikerrel 
zktnlt m jzógazdasigl k Ulltist is tenyészállatvásárt az Orszá-
gos Magyar Oazgaságl EgyesQlet a JSvA érben lemét megren 
dezl. A tendezAblzottság vl éz Teleki Béla grói id'apán elnök-
lete alatt most tartotta elsó ülését, amelyen Konkoly Thoge 
Sándor dr. {«titkár előterjesztései alapján a jövó évi kiállítás 
rendezésének előkészítésével foglalkozok.  A bizottság ngv 
határozott, hogy a jövő évt kiállítást a jól bevált tavaszi Idő-
pontban márolus 22—27. r apjaln rendezi, a kiállítás első nap-
ján tartják meg a bírálatokat, m nnnepé'yea megnyitás pedle 
mácolaa 23-án, oaltörtökl napon len. A kláUltás gerinoe ea 
alkaloanmal U a váaáual kapoaolako* tenyéuillatklálims laai^ 

amely Iránt a gazdák máris nagy érdeklódé.1 t^n^Unak és 
Igen nagy azámn, értékes anyagot kéB. tenek eló. A száj te 
kOrömfájL.  járvány gyors és enyhe lefolyása  remélni ergedl, 
hogy a kiállításon az Oss.es «ámotteví tenyészetek ré«t fog-
naEvehetnl. A külfSldnek  ss elmúlt esztendőben ls tap.sztal-
hító Uwo nagy érdeklődésére való tekintettel, a rendezőség 
fokoz^ttmértékben  törekszik a külföldi  kapcsolatok kiépítésére. 

A kiállítás tObbl csoportjait szintén Igyeksslk a rende-
sőség még teljesebbé kiépíteni olyan szemléltető anvag bemn-
tításávalfamely  nemcsak a asak^mberek érdeklődésire számít-
hat, hanem a nem mezőgazdasági foglakozásnak 
hasznoB t.nalságokat fog  nynjtanl Igy bizonnyal " « ^ / " ' e k -
lődéat fog  kelteni a visszakerült Felvidék mezőgazdasági vl-
szonyalról tájékoztató kiállítás. 

A rendezőblzottság örömmel vette tidomásul a jövő évi 
mezőgazdasági klálUtás nagyszabású előkészületeiről szó'ó 
előterjesztést «s a jelentkezés batáridejét a tenyészállatok oso-

Sortjában 1939 év január 6-ában, s tObbl csoportokban februá' 
ó 15-ében állapította meg. 

É H 

i • 
I 

Ö 1 ^ 3 T @ i 
nem kell többat Brassóba mennlök 
a rcbőrük keze lése véget t , mert 
v i l l a n y r a b e r e n d o s e t t m o d e r n 

kozmetikai rendelőmet 
1938 december hé l-én megnyitottam 
Cslksseredában, Str. Bulevardul 8. ar. 
alatt: (Dr Z tkariás-féle  hátban föld-
szinten, Dávid Baállodával üzemben.) 

VéUalom garanoia mellett bármely zslroa vagy 
ssáras arobőr keselését, musaget, asflmőloa  Irtást, 
ssőrtelenltést, — megfelelő  vitaminos p- derek, 
krémek, arovlzek rendelését — helyi soványltást 

stb. a legújabb eljárások sserlnt. 
Rendelek: délelőtt 9-12-lg éa délután 3 - 7 lg. 

Szíves pártfogást  kér : 8— 
S Z É K E L T 9 A B I . I 

A mult hét. 
Hivstblos helyről november hő 30-án a következő 

közleményt adták ki: 
„A november 29-ikérfil  BO-ik&ra virrniló éjszaka e'ilélt-

átazállitáat eszközöltek a ramnicnl-aarati fogházból  a Buru-
reati melletti jilavai katonai iogházba. A Floesti -bucureşti 
országút 30 kilóméter jelző kövénél levő erdő mellett reg-
gel 5 órakor a rabszállító gépkocsikat lövésekkel támadták 
meg ismeretlenek, akik eltűntek a ebben a pillanatban a 
rabok kihasználva azt a körülményt, hogy az átszállítás 
nyitott csendőrségi Breek-g^kocsikban és süríin ködös éj-
szaka idején, történt, _ kiogt- -jak a gépkocsikból az erdS 
felé  futottak  azzal a szándékkal, hngy eltűnjenek. A csen-
dőrség a törvényes felszólítások  után fegyverüket  használták. 

Agyonlőtték a következőket: 
1. Cornnliu Zülea-Codraanu, akit 10 évi kényszermun-

kára és 6 évi jngveaztéare Ítéltek ; 
2. Constanlineecu Nicolae, 3. Carauica Ion, 4. Beliinace 

Dorn, az 1. Gh. Duca ellen elkövetett merénylet tetteaei, 
akiket életfogytiglani  kényazei munkára Ítéltek : 

5. Caratanaae Ion, 6. Bozantan Iosif,  7. Curca Ştefan, 
8. Pele Ioan, 9. State Gr. Ioan, 10. Atanaaiu Ioan, 11. Bog-
dan Gaviil, 12. Vlad Radu, a Stelescu Mihail ellen elköve-
tett merénylet tettesei, akiket életfogytiglani  kéuyazermuu-
k&ra ítéltek; 

13. Gaorgeacu Ştefan,  14. Trandafir  Ioan, akiket Ste-
lescu meggyilkolása miatt 10 -10 évi kényszermunkára Ítéltek. 

Uţy a 2. hadtest katonai ügyészsége, amelynek terü-
letén az eset történt, mint a polgári ügyéazaég, miután érte-
aiiltek, megjelentek a helyazinen éa hivatalosan, orvoa által, 
jegyzőkönyv felvételével  megállapították a fenntnevezettek 
halálát, majd engedélyezték a holttestek eltemetéaét, továbbra 
ia folytatva  az eset vizsgálatát. 

A katonai parancanokaág az ügyészség előterjesztésére 
és a közrendre való tekintettel jóváhagyta, hogy a temetés 
a jilavai katonai alközpontnál eszközöltessék, ami november 
30 -án reggel a jilavai katonai togház gondoskodásé?al meg 
ia történt." 

* * * 

Héttőn, november hó 28-án merényletet követtek el 
Florean Stefanescu-Goanga  kolozsvári egyetemi rektor ellen. 
Amint az egyetemi tanár kilépett lakásából és az egyetem 
felé  tartott előadásának megtartására, hirtelen 3 alak lépett 
elő éa közvetlen közelLfll  több lövést adott le. A tanár 
aulyosan sebesülve földre  zuhant. Mig a kíséretét ellátó 
állambiztonsági einber Enaohe Gruia segítségére sietett a 
merénylő ujabb lövéseket adott le, amelyek megölték a 
detektívet. Az egyetemi rektort a lövések tüdején és gyom-
rán sebesítették meg. Állapota életveszélyes, de az orvoaok 
bíznak a felépülésében.  A rendőrség rendkívül nagy eréllyel 
látott neki a nyomozásnak. 

* * * 
November 30-án zajlott le a francia  belpolitika nagy 

erőpróbája. Erre a napra tűzték ki az általános szakszerve-
zetek az általános sztrájkot. A sztrájkmozgalom teljes ku-
darcot vallott. 

* * * 
November hó 30-án válaaztotta meg a csehszlovák 

képviselőház a köztársaság nj elnökét, amelyre egyetlen jelölt 
H»cba Emil dr. a közigazgatási bíróság jelenUgi elnöke 
volt. Hacha Emil 312 szavazattal lett a csehszlovák köz-
táraaaág elnöke. 

November hó 27-én nagy Ünnepséggel leplezték le 
Buourestiben Bratianu Ionel szobrát, amely Meatrovica világ-
hírű szerb szobrászművész alkotása. 

Megoldódott a magyar kormányválság. Horthy kor-
mányzó nem fogadta  el Imrédi Béla miniszterelnök lemon-
dását éa továbbra is Irnrédy kormányt bízta meg az Ugyek 
vitelével. A kormányzói leirat hangsúlyozza, hogy a nemzet 
kétségtelenül az Imrédy kormány ezntáni tevékenységétől 
várja a reformok  megvalósítását, 

A világpolitika előterében Chamberlain angol minisz. 
ter elnök éa külügyminiszterének Halitax lordnak olaszornzági 
utja áll. A lapok véleménye szerint a két angol vezető po. 
litikus római utja az angol—olasz jóviszony kimélyitéaét 
szolgálja. 

* * * 

A snccesavai királyi azéktartóaág a következő szövegű 
rendeletet adta ki: 

,Mi, Gheorgbe Alexianu, Suceava tartomány k i r á l y i 
széktartója, a közigazgatási törvény 62-ik szakasza alapján 
és tekintettel arra, hogy az utóbbi időben a tartomány egjPa 
megyéiben, ahol a zsidóság nagyobb számban él, számos 
tüzeset fordult  elő gyáraknál és zaidó polgárok házainál, 
ezek megelőzésére, valamint a közvagyon védelme és a rend 
éa nyugalom biztosítása érdekében elrendeljük : 

1. Az 1938. december 1-tfll  kezdve megtiltjuk a tar-
tománybeli zsidó lakásságnak, hogy üzletekben, miilip.lyekben. 
gyárakban, bankokban, ipartelepeken és kereskedelmi irodák-
ban, valamint az igazságügyi palotában, a kereskedelmi 
iparkamarában éa általában közhivatalokban máa nyelvet 
haaználjon, mint románt. Az említett helyeken a munhaail.', 
köteles táblát kiakasztani a következő szöveggel: „Tessék 
románul beszélni." 

2. Mindazok, akik a jelen rendelkezésnek nem tesznek 
eleget, büntetés alá esnek. Es pedig: a) elaőizben S napra 
bezárják a vállalatot, vagy üzemet, b) az első visszaél 
esetén a bezárás időtartama 10 nap lesz, c) a raásodiv.lj-n 
tör'énő visszaesés esetén végleg bezárásra kerül az illető 
irodn, vállalat, vngy üzem. 

3. Mindazok, nkik »7. uncákon, vagy nyilvános h>-lvr. 
keu más nyelven beszélnek, mint románul, bizonyságot t,-sz-
nek arról, bopy nem méltók" a román állampolgárságra a Igy 
nem élvezh<;iik auuak az állampolgárságnak előnyeit. 

4. Azok a zsidók, akik az állampolgársági felülvus-
gálüt során elvesztették a román állampolgárságot, nem tölt-
hetnek be köz-, vagy magánhivatalt. Nem alkalmazliaiúk 
köz-, vaey migáuüzemeknél, nem dolgozhatnak gyáruk!.:u;. 
műhelyekben, vsgv üzletekben. A polgármesterek azonn î 
kimutatást készítenek ezekről az állampolgárságukat vesztett 
egyénekről és azt megküldik a rendőri hatóságoknak végre-
hajtás végett 

5. A megvefőnök,  a csendülszirnyparancsnok, remlűr-
kvesztor és rendőrtiszt urak mVgbizatnak jelen rendelet 
végrehajtásával.* 

* * * 

Cianó gróf  olasz kiilügyminuzter n*gy várakozánt 
megelőző külpolitikai beszámolója elhangzott. Az uj taaiazia 
parlament első ülésén megtartott beszéd kapcsán a képvis -. 
lők francia  Tuniszt, Korzikát követelték. Róma uce.áit Í3 
tüntető felvonulások  járták be, amelyek követelték Tuuisy.t 
és Korzika szigetét. — A francia  aajtó élénken tárgyalja 
az esetet. 

Törölték a Bethlen Kata 
jogiszemélyiségét. 

Az lgasaágüg1;! minisztérium jogügyi oszt<l\a 
utasította a marosvásárhelyi ügyészséget, hogy b id-
váanyal forduljon  a törvényez3^h*z a B>thlon K«>a 
református  jótékony egyesület jogiBzemélylBégének tör-
lése végeit. 

Az UgyÓBsség az utasítás alapján m?gtette előter-
jesztését és elsősorban ast kifogásolta,  hogy az egye-
sület alapszabályainak negyedik Bzakasza scerlct bér.i 
l»h?t tagja RZ egyesületnek, akit a válaastmény fiivesz. 
É . ellentétben áli a törvény randa k Z 'sével, bitt-Iv 
Bzarlnt valimeiy jogi Bzem^lviséggel rend^lkenő egy -
aületaet-, csak büntatlen előéletű, nagykorú, román 
állampolgárok lehetnek tagjai. 

Uţyuncaak tifogéso't*  as ügyészség, aat a körül-
monyt, hogy as egyesület alapsz «bátyainak öiödik Eia-
kassa szerint a tagdijak koronában én fi  érben vannak 
megállapítva, bolott ea a pénznem Romániában nem 
törvényes fizetési  eseköz. C >iky László dr. jegyrósöly-
vekkel b'aonyitotto, hogy a kifogásolt  pénznem megje-
lölés, ciak az 1903 ban készített alapsaabályrkban me-
rape), as egyesület aaonban as lmpériumváltozás óta 
lejben végzi számadásait. 

Igazolta Citky László dr. (ógondnok, bogy nisp-
«zabályokat u ;y a torvíiiysaék, mlat n mintatér ura 
jóváhagytak a igy jegyeaték be aa egyesület jogiaze-
mélyle'gét. 

VAgül kiamalte, hogy a Bathlen Kata egyesület 
mlnd->nkor a jótékonyság ezolgálatábsn állott s a mai 
időkben hatványoaottsn teljesíti rendeltetését. A tőr-
vî nvBzók azonban az ügyéssség kérése melleit döo'ött 
a a B>thlen Kata o»y>BÜlet joglsaemélylségét törölte, 
Cslky L\ssló dr. fógondnok  a hátán z^t ellen felebbe-
íéSBel élt. 

Varrógépek Kerékpárok ^ 
Alkatrészek • 

GYERMEK K O C S I K j 
nagy választékban A 

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. | 
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â y ţ r g y o i ţ l ţ t 
Szép siker jegyében zajlott le a csikmegyei Műkedvelő 

Zenekarok nagy hangversenye. 
A cslkmegyel Bzékely műkedvelő aenekarok — 

m e l y e k a legutóbbi versenyen ls ssép Bikerrel szere-
neltek — vasárnap, 27 én tartották meg nagy zenekari 
hangversenyüket, a történelmi neveneteaségD Lázár 
grófok  ó*l tartóakodásl helyén, Gyergyószárhegy nagy 
íöiaégben. Itt szőtte gyermekálmait a kéaóbbl Idők 
nagy fejedelme  ls, Bíthlen Gábor... 

Bzelótt négy évvel alakultak meg „Székelyföldi 
g^Üit Miikedvelő Zenekarok' címmel, Sepslssent-
«vörgy központtal Ciendben, hangtalanul, de annál 
erő ebb akarattal hívták életre, senel kulturánk lelkes 
miivp ói. A caiki tagosat megalakításakor elnökül: 
Domokos Pál  Péter  aenetsnárt, alelnökké: Vikir 
Látzló  gverg) ói nagy kereskedőt, a sene nagybarétját 
ea Kicsid  Béla  p'ebáncBt, titkárrá: Blinesy  Félizet 
válasz ották meg, mig senel vezető a azöv. kinevezése 
fo'yián,  mint izivetságl Kmagy Molnár  János  lett. 
Aa ó buzgó és lelk«s munkásságának köszönhető a 
most megtartott hangverseny ls. plhenls nélkül fára-
dosotí, hogy Így teljeaitae ast a falnmnnkát,  melynek 
szeretete, fejlesztése  és ápolása mindannyiunknak snent 
tötclísaage. A rendeaóa munkájában Biárhegyen n 
Hárdirotz  fstvérek,  Ferenozi Ferenc és Mihály 
Ferate vettek réezt. 

A hangverseny rézztvevői 
és a versenyső zenekarok. 

A ködöi késő őazl délelőtt hárman várakoz unk 
a «sárhegyi vasúti állomáBO". Iicze Árpád Ugyv. elnök, 
Mo.nár Ji-os karnagy, zenesseiző ós en. Dr. Incẑ dy-
jjiríEifta  Ödönt, Tarcía Bertalant ÓB Zdzsman R zaőt, 
* D >'Bzö\viaeg kczpontl vezetőit vártuf,  akiit a azáaz-
rageni magyar dalárda Berlegavató ünnepélyéről keilene 
jöjjenek. 

U<y látszik szonbsn hiábavaló volt Iicze Árpád 
m^hirasB, mert Tarcas B rta'an c móre, a hangver-
seny e őtt jé néhány nappal történt levelezést befejező 
táviratára Kolozsvárról avval a megjegyzéssel jött 
válási, hogy „cm ett ismeretlen". A vezérek elm»r»-
dágA érthető ithangoítBégot okozott, mivel a talá bezta 
tö:b időseerű megbeszélésen kivül. mint legfontosabb-
ra, a aeoekaroknak a Dalsiövetsegbu ltendő beolva-
dásáról IB tárgyaltak volna. 

Ddlután 2 óra... 
A köabirtokosság Bsékhása körül várakozó tömeg 

jeUi, bogy Siarhetynek nagy napja van... 
G ŷmafnián  érkeznek a gyergyószentmlklósl, al-

fa'.vi,  ujfaUi  fúvós  és vonós aenekarok, mig Tekerő* 
pbti-tro: c-afe  a fúvósok,  Ktlyénfa!várói  a vonós zene-
kar jött Voltak még benevesett zenekarok, melyeket 
azoô an a csendőrség letiltott, dacá-a á prefektusi 
tig. d'.'iyuek, 

A megjelentek között lá'juk Bálint  Ákos,  Dr. 
Lh7ir Péter  éB Vikir  Lsazlót,  a sene nagy barátalt, 
m« d László Ignic  kerületi főesperes-pebánOBt,  a 
micd'n ezfp  éB aidáaos munka Begl'őjet, harcosát; 
Dr. Qaál Alajost  és több elókeiŐBéget a vidékről is 

As ünnepség lefolyása  és 
eredménye. 

A műsort, mely délután 3 órakor kf  zdődött Incze 
Arp d iigyv. e n'ök megnyitó beszéde vezette be, mely 
UIHQ a házi (szarhegyi) fúvós  zenekar az Imnul Regal t 
in'oüMta Bzután a aenekarok jöttek megállapított Bor-
r-.tdben. 

üiékely műkedvelőink senei teljesítménye külön-
k'j'on nagy elismerést váltott kl a közönség köréből, 
aki': Fok mcgértéBael méltányolták — egyréfzl  aene-
ku tura iránti szeretetből másrészről elismerve aat az 
Igyíkf-zetet  és lelkesedést, amit eztk aa egyszerű 
BBbi.--iy fiuk  a zenekultura szolgálatában kifejtenek. 

A nőit megtartott nenebangveraeny ee nívóban, 
a'n ' lírésyben nem maradt az aat megelőzők mögött. 
Sót, mUkedvelő zenézzeink határozottan haladat mu-
tatnak. Különösen a Bzerzók egészBéges és tisztán 
cseogó melódiáit, valamint a rltmuat mintha könnyebben, 
átlá a.óbban mentenék át egy összefogó  harmóniába. 
A'o- az eszközök, melyekben ba eddig volt 1B némi 
fost'.atíkosBág,  ma már tetszetősebb formában  jönnek 8 ;íy az iţazl zene oaatatlan törvényazerűaégeben is 
több lelkesedést láttunk. 

A dijak Mosatása. 
A bíráló bizottságban Bálint Ákos, Iocze Árpád, 

b-. Lúár Péter és Vákár Ltsaló voltak. A dijaa ala-
én lelkiismeretes bírálat alapján lettek klosstva 

» következőképpen: 
Furós zenekarok:  I. dlj ezüst serleg: G/ergyó-

"ronimitiós. II Ik nagy eaŰBt: Újfalu.  III lk kön pasÜBt: 
T-^róp^tak. IV-ik klsezűst: Alfaiu  es aa V-ik szintén 
kirtezüBt: baárhegy nyerték. 

Vonós zenekarok,  szab: don választott darabok-
éi: I. díj Kilyénfalva,  II U dij gyergvészeotmlklóal K,0|plng, III ik dij Szárhegy, IV-lk dij Újfalu,  V-ik díj 
A l f i  u 

A vándor-serleget „Juhász legény, Bzegény juhász 
legény* kötött darabbal Újfalu  vti-ai má«cdzben. 

Megfigyelések 
Molnár Jánosnak a komoly művészi mnaka fele 

vzli tortetcse éa tisatánlátására vall aa zz lgyakezet„ 

mellyel a hatáskörébe tartozó zenekarokat vesetl és 
Irányítja. 

Jó hatást váltott kl a fuvóa  zenekaroknál: Lebír, 
Figedy,  Pécsy,  mig a vonórok által előadott darabok-
nál a Szentirmai,  Balize,  Friter,  Danki és Nádor 
saersemények. 

Örömmel Já tuk szép aaámban megjelent gnd»-
kÖBÖnségűnket, akik kitörő lelkesedéssel ünnepeltek 
Ifjalnkat  abban a kulturmunkában, amaly mindég csak 
eŰBmeréBt ÓB dicsőséget jelent. 

A eaép ünnepségért Szárhegy kösség nevében 
Mihály Ferenc mondott köSBŐnetet. 

A valóban aaép éa lelket nimealtő kulturdélután-
ról, n még mindig füleinkben  caengő muzsika édeB-bua 
hangjaival távoztunk éa kint, az újból ráok borult BŰrfl, 
nehés köd dacára ls, csak tovább dudorásatnk, hogy: 
, . . a pipim javában égett... 

Csiby  Lajos. 

Bellay  Margit: 

Senkise ment el. 
Sokszor vau ugy, hogy 
senlise ment el 
és én méglB 
egyedül vagyok. 
Olyankor borúsak, 
ssomoruk, szürkék 
és ridegek a napok, 
u, akkor, hogy vágyom 
messze menni, 
nkárhová, csak itt 
ne lenni 1 
és ne érennl 
aat, bogy 
rohannak, mu'nak, 
telnek a nnpok 
és én még mindég 
egyedül vagyok. 
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A Kolpioí Lepnyentei üsztniitó közoiilése. 
Mult ho 22 en tartotta meg legényegyletünk tiszt-

újító közgyűlését Bogács István Igazgató elnökletével. 
Különböző jelentések tis megbeB<élések után meg-

ejtették a választást, m6ly aiba'ommKl ügyvezető igaz-
gató Ismét J no*i BÍIB lett. D kán Szentpéterl L'BZIÓ, 
jegyző Bmcdak LfcBzió,  pérztáros Gál Zoltán, mig 
Könyvtaros továbbra la Biró Károly maradt. 

Ezzel bapcBolatbsn mintegy ldősserfi  is vissza-
pillantást tenni, létjogoault-e városunkban a Kolplng 
legényegylet? M ĝfelel-e  eredeti hivatásának és bü 
maradt-e programjához, célbltüzéBelbea ? 

A felelet  könnyű: Igen. Éa nemcsak hogy lét-
jogosult, de BBŰkséges ia I 

Egyik legfontoaabb  érdeme, hogy lfjuaáguukat 
közelebb hozta egymáBhor. Megóvta minden máB bároB 
irányzattól B főleg  keresztény világnóaeiet termel. Ifju-
aágunhat szolidárissá és egymást megértővé tette. 

Hivitisa teljesltéBéről a felvett  jegysőbönyvek, 
az eddig megtartott ünnepélyek — melyek mied mied 
a keresztényi szórakozás jegyében tartattak meg — 
tanúskodnak. Msjd sok-sok máB Baép eredményeket 
elért munkája bizonyltja létjogosultságát, mellyel védi, 
tanítja és neveli Ifjalnkat. 

Éppen ezért tisztelettel éa azeretettel köszöntjük 
a legényegylet egyházi, valamint világi vezetőit ÓB BB 
egylet minden egyes tagját Isten á'dáBát óhaj*ju> 
nemes munkájukra s kérjük, hogy ne felejtsék  hiva-
tásukat I 

H I R B K . 

— A december 1. ünnepségek. A nemzeti 
nevelésügyi minisztérium in^zkedett a december else-
jének megünnepléséről. Ensek értelmeben dec. 1-én 
reggel orazégőri ünnepség volt. Aa orrzágőr parancs-
nokok a nap jelentőségét méltatták. Az istentisztelete-
ken an iskoli k növendékei és a tanári kar la réaat vett. 

— Vnzuti kedvezmény a oaoportokban 
ntasó Ipa r i es mesAgasdaaágl munkasoknak . 
Az altamvaautak venérigazgatÓBága ugy határozott, hogy 
a etopertokban utazó Ipari munkáaoknak ( egalább 6 
ember) 50 százalékom utazási kedvezményt nyújt, A 
kedvezmeny engedélyezése kollektív kérvény alapján 
történik, a melyet a coport vezetője nyuit he a kl-
loduá'l állomáahoz. A kérvényben mellékelni kell a 
muikazok névjegyzékét éa ama vidék baréságának 
Igazolványát, ahol B munkások elhelyi Z'edni kívánnak. 

— Újból borvlzet Iszunk. Városunk laboasága 
eélkűiözte egy p&r napig a kitűnő ceomafaivl  borvlzet. 
Az történt ngyanis, bogy a vállalkozókra 60 bani fo-
gyasztási illetéket róttak kl, mig máa helyről eat ÍB 
hallottuk, bogy egészségügyi ellenőrzések ls közr*ját-
Baottak volna a pár napi aaUneteléshea. Azonban mind-
két akadály elhárult s megint borviset hsunk. 

— Bfküvö.  Bijtilan Erzsébet és Pongráca Ist-
ván november hó 26 an, mig Nagy Erzsébet és Fóldótő 
Sándor november 27 én tartották egybekelést ünne-
pélyüket. — Sok szerencsét kívánunk. 

— 20 millió kerékpár fut  Németországban. 
A legújabb siatissilkai adatok Gserint a Német Biro-
dalom területén 20 millió kerékpár van ŰBemben, tehát 
legflább  minden negyedik lakóara jut egy kerékpár. 
Nincs olyan valamire való báatartas, ahol kerékpár 
ne állna recdslkeiótr?. Az utolsó két évben n kerék-
párosok Bzáma feltűnőin  növekedett, n»rt 1936-ban 
még c»ak 16 millió volt NémetorBBág kerékpár állo-
mánya. Igaz ugyan, hogy ebben a nagyarányú ssapo-
rodaaban BB 1B közre Játszik, hogy azóta a birodalom-
hoz csatolták Ausztriát la. 

— Halálozáa. ÖJV. Forenczy Baláasné ssül. Róth 
Maliid 68 evea korában, november 24-án meghalt. A 
Nagyasszonyt, akit széleskörű rokonság gyászol, váro-
au.kban helyezték örök nyugalomra. 

— Ahol arany terem s gránát nyomában. 
Jjpán csapatok a Vangitang hegységben langhaalntől 
mintegy 20 kllóméterre délnyugatra, kinal oaztag űldö-
aaae közben különleges kőtörmelékre akadtak, melyet 
egy kínai gránát robbanása tört le a szikláról. A japán 
katonák között volt egy geologus 1B, a tóklól egyetem 
tanára, aki megállapította, hogy a kőzet jelentékeny 
mennyiségű aranyat tartalmaz. Kiderült, hogy a Und 
lövedok uj aranyere-telep feifedeaésére  veaetett 

— A kisiparos tovabbra ls betegaegélyad 
köteles. Egyes lapok aa utóbbi időben hosun cikkek-
ben Ismertették az uj betegsegélyző törvénynek ason 
tervezetét, meiy a kisiparosokat kivonná a betegso-
geiyzől jaru ek flaetese  alól. A hírek olyan aavart kel-
lettek, bogy sozau az érdekelt kisiparosok közül meg-
tagadták a Jaiu.ea flsetesét.  Miheztartás végett közöl-
jük, bogy az uj betegsegélyző törvény a kisiparosság 
heiyaetén mit aem valtoatatott éB a kisiparos továbbra 
ls aöteles fiaetni  a betegsegélyaői Járulékot, eUankeső 
esetbqn saigoru büntetésnek teszt kl magát. 

— Régi kínosok a spanyol polgárháború 
nyomán. A Bpanyol nemzetlek hadjáratuk során gon-
dot fordítanak  a történelmi emlékek felkutatására  Is. 
A plreneusok lábánál, R>da köaaég közelében megta-
lálták Aragónia királyának a XI. századból erddő arany 
trónusát, melyről a regi legendák, mint Szent Ramon 
trónjáról beszélntk, de amelyet a mór nralom alatt 
elveszettnek tartott misdenkl. Ugyanitt megtalálták a 
XIII. Bsázadban élt Szent Valeran mltráját, melyet a 
legművészibb mór ötvösmn ka ékít. 

— Löpokróoot loptak. Köllő Péter éa Angi 
Lajos saarhegyl iakóaok a Miklós Viktor istállójából 1 
lopokrócot elloptak. 8—3 havi elsáráara és 1000 1000 
lej pénabirságra Ítélték ókat 



4 lk oldal. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— UJ diploma. Vacczil László, 8«». Venczel 

Jéz^fná  fi»,  a kolorsvéri tudomány egyetemen ea év 
evembe: 18-én matemitika tanári oklevelet nyert. 

— A református  Nősaóvétség tea-estje. A 
hely kell református  Nőszövetség folyé  évi december 
bó 4 én este 8 érd keidattel a „Bucureşti* kávéház 
Ürmeiben tea estet rendez, melyre ezúton ls megbivja 
a város IB vidéke érdeklődé közönségét. 

— Időjárás, A csiki mcdencát két hét óta szo-
katlan köd lepte meg. Bttrtt, ahogy a székely mondja, 
földig  érő ez a kőd, amely megfekszi  aa emberek 
Mkét ÍB. A hó még nsm eeett le s igy nem indulhatott 
meg a fifuvsroiâs,  mint a caiki ember legfontosabb 
t ,1 tere jeti forrása.  Padig a kenyérre nagy szükség 
vh'j Iţaz, hogy ebben fz  évben nehéz viszonyok előtt 
á>l a fuvrrozás.  Vállalatok, amelyek azelőtt két-három 
enor munkást foglalkoztattak,  mint az uzvölgyi Com-
panii de lemne, most 3—4 száz emberrel dolgozik. 
Es Ilyen arányú a munka ciökkenlse az egétz calkl 
fronton.  — Mindenképpen rendellenes as Idők járása. 

— Vigyázzunk a beugratok». Több helyről 
olyan értesfiléeeket  vettünk, hogy lelketlen beugrató 
ügynökök keresik fel  a jóhiszemű embereket, akiknek 
mínderf  ile lehatetien politikai mesét adnak elő éa végül 
gyűjtenek, támogatást kérnek. A romániai magyarság 
távol áll minden titokzatos céltól. Éppen as^rt felszólí-
tunk mindenkit, bogy senkivel rzóba ne álljon, aki a 
törvény által meg nem engedett uton jár. Azonnal 
adják át ez Illetőt a rendőrségnek vagy csendőrségnek, 
miáltal a hatóságoknak ls segítségére ieaanek. Vigyáz-
zon mindenki, hogy kivel áll sséba, nehogy lelketlen 
b̂ ugratók karmai íözó kerüljön. 

— KÖZSÉGI  ELÖLJÁRÓSÁGOK  FIGYEL-
MÉBE.  A közeledő  újévre ajánljak,  hogy a fel-
fektetendő  iktató-,  mutató-,  kézbesítő-  valamint 
postakönyveket  megrendelni  szíveskedjenek,  hogy 
azt a rendes  időre  leszállíthassuk.  Tisztelettel  a 
Vákár  könyvkereskedés,  Csíkszereda. 

— Halziosások. FóBtös Sándor nvug. Igazgató 
tanító, 63 öves torában, november bó 26 án meghalt 
Bíukfóivin.  Temetése november hó 28 án ment végbe 
igen nogy réa«vét mellett. 

— Gál Fer. LC, 89 cvea korában, november 28-ác 
meghal? Z:ögíd közegben. Elhunytban G i l Kéroly 
CíisBrtrídal kereek dő édesapját gyászolja. 

— ElekcB János njug. tisztviselő, 75 éves korában 
e'b';lt Mirosváeárheiyen. éz  elhunyt városunkban la 
töSb évig te'ie:<i ett fzjlgálatot  a közbiztonságnál. 

— Lsgidealisubb hashajtó, vértisatitó, ep -
hsjíó » Dr. Földei féle  So'vo pirula. Székrekedés, 
beirsnjhsseg, roasz emésztés, gyomorrontás, felfúvó-
dás, gyomor éa béifájdaimBknál  teljes gyógy u'ást nyújt. 
Egy doboz ári 20 lej. Minden váioil éa vidéki gyógy-
azeriárban kf-ptnió.  4—iio 

— A turisztikai bélyeg alkalmasása. A 
nemţii turlazilkal hivatal felhívja  sa érdekeltek figyel-
mét a turisztikai bélyeg alkalmazására. Az automobil-
üzletek, valamint mindazok, kik akár uj, aktir p°.dtg 
használt autókat eludozk, kötelesek as (.utó eladásáról 
eióló számlára 500 lejes turisztikai bélyeget ragasz-
tani. Azok.ít, akik a fenti  rendelkezést megszegik 20 
ezer lejes blraággal Bujtják. A szállodák és panziók 
padig t ötylesek azonnnl megfelelő  bejelentő-lapokat 
kiál:i<ani » vendégek érkeztekor és B fizetési  lepra 
egyszázait-k08 turisztikai bélyeget alkalmazni. Azokat, 
akik a fenti  rendelkezések ellen vétenek, öteser lej 
b:r&ággai sújtják. 

— Mária Kongregáció ünnepély. A 
csíkszeredai róm. kath. főgimnázium  tornatér 
móbon 1938 évi december hó 8 án déiu'án 6 
órakor Mária kongregációi Qnnepély leaa, melyen 
az ünnepi beszédet Dr. Saalay Mátyás sepsi-
Bzen'györgyi esperes tartja. Ezúton is felhívjuk 
közönségünk ügyeimét ezen ünnepélyes elő-
adásra. 

— Nem zsabad a vezuti zinekan és a sinek 
mén'én j«rni. A vaaut vezérigazgatósága rendeletileg 
megtiltotta, hogy bárki la a vsautl sínek mentén éa 
h.dakon engedély néhül kcz'ekedjék. Ez a ills om a 
v».uí eatmélyzatre ia vonatkozik. A tilalom megazegflt 
SfcigcruAO  bUntelik. 

— Iparvasuti saarenosétlenaég. Aa OFA 
hsdoBii filreaztelepen  fát  szállítottak be az erdőbői. 
A négyes aaámu Iparvágányon egy rakomány lezuhant 
éa Göndör Rudolf  fékerői  su yosan mgaebealtte. Ba-
Bzáí'lta'ktttk a gyerg>Ó3*entm!klósl bérházba. 

— A leány miatt Incze Vendel 18 éves cslk-
szenlgyörgá szolgalegény Urna György nevü 26 évea 
IsgónytárBival együtt ugyanazon leánynak udvarolt. 
November 28-án éjjol a legények egy óra tájban haza-
fele  tar.ott&k másik két légérytáreukkal együtt a 
leánytól. A sötétben Urua és egy máalk legény a fó'dre 
dobva, ütni keedték Iiczét, ki bicskát vett elő és Uruit 
magazurta. A sauráa a Baerenc (étlen legény főütóerét 
vágta át a igy mire orvoa került volna, Urua elvérzett 
1 (icaét letartóztatták. 

— **Blopták a palit. Tarcm Pttru, Tarsn 
Ioan ea Budai Lijoa hódosai lakósak együtt ittak A 
murit Budai fiz«ite  s ennek során ugy berúgott, hogy 
a korcsmából tévozva, egy ároVba eaett s ott elaludt. 
Táraal eza att 460 Kjét ellopták. A bíróság a helyaet-
tel vitaaaélő kót lvópajtáat 8 3 hónapi elzárásra és 
eaer-eaer lej pénabüntetésre Ítélte. 

_ Beoaeréllk e.erlejesek egy réazét. A Curentul 
,1»0 lap közli a Nemaeti Bank I g a z g a t ó s á g á n a k azon rende-
leíét, mei; azerlnt a régebbi Wbocaéitisu ezer lelea buikjeRye-
ket becserélik A becvíélendé b-mkjígyek kibocsátási dátuma 
19—VI—15—33- T,p. II A bankjegyek tObb színben vannak 
nyomva, melyek kOzfltt  a kék éa vllágossárg. az Uralkodó 
M i n e k , mig a szöveg ié 'o r . lllanyomisn. A beaseréléa 193* 
novemb.r hó 28 én vett. kezdetét a Nemzeti Bmk fainii 
fa  tart ez év descmber hó 31-lg Ai ilyen JelzéaO bankjegyek 
ienntt hetártdén ttil nem érvényesek 

— UJ könyv. Dr. Endes Mlklóa könyve „Cfclk,  Gyergyó 
éa Káazonszék története" megjelent éa a behozatali engedélyé-, 
ta elkerült megkapni. Mindazok, .kik ezen köoyv vásárlasára 
eljegyzéseket eszközöltek éa a könyvre reflektálnak,  szíves 
kedienek a könyv áréba a kolozsvári „Ml ner v . " Institut de 
Literatura Clnj, Str. Regina Maria 1 olinre 450 lejt elózóleg 
postán bekOldenl, vagy pedig onnan a könyvet utánvéttel egy 
levelezd lapon megrendelni, mert másként nem lehet hozzá-
jutni. — Az előjegyzési árnál a könyv drágább, mert a külföld-
él való beszá'lltás, valamint a behozatali engedély megszer-

zése kö:OU eljárások költségei azt megdiágltották. 
— Feljelentette a bátyját. Pali Gargely csicó' 

lakós feljelentette  bátyját, mart ai miaden ok neikü 
megverte. Eljárás Indult ellene. 

Eltűnt a dinamit. Az államvasutak szent 
domokoal kőbányájában a napokban a csendőrség ellen-
őrző látogatást tett a ez alkalommal megállapította, 
bogy a raktárkönyvben faltüateteit  dinamit mennyiség-
ből 3 kg hlányz<k. A raktárkezelő ellen eljást Indítottak. 

— Siroíi Jtaoa c^cíól lakóa I ;nác n̂ vü 4 esz-
tendős fi  tcskája a takaréktűzhely mellett a tűzzel jut 
Bzadozott. A magára hagyott gyermek ru tája meggyu 
ladt és olyan euiyos égéal sebeket okozott, bogy e 
gyermek aérüUsjibe belehalt. 

Convocare. 
Toţi Asociaţii Cooperativei Economice »Ciuc« 

din Mercurea-Ciuc, jud. Ciuc, sunt convocaţi la 
adunarea generală extraordinară, 

care va avea loc la Mercurea Ciuc, în ziua de 14 De-
cemvrie 1938 ora 11 a. m., în sala casei Compose-

soratului Mercurea-Ciuc. 
O r d i n e a de z i : 

1. Modificarea  statutelor. 
2. Afaceri  neamânabile. 
3. Propuneri. 
Observaţiuni: Dacă în ziua convocată nu se 

întruneşte in număr suficient  asociaţii, adunarea se va 
ţine la 21 Decemvrie 1938, în acelaş local la ora 11 
a. m„ când va putea lua hotărâri valabile, ori care ar 
fi  numărul acociaţilor. 

Mercurea-Ciuc, la 30 Noemvrie 1938. 
Cooperativa Economică „Ciuc" 

Mercurea-Cluc. 

Meghívó. 
A „Csik" Gazdasági Szövetkezet 1938 évi december 
hó 14-én d. e. 11 órakor, a csíkszeredai közbirtokos-

ság székházában tartja 
rendkívüli közgyűlését, 

melyre tagjait tisztelettel meghívja. 
T á r g y s o r o z a t : 

1. Alapszabály módosítás. 
2. Halaszthatatlan ügyek. 
3. Indítványok. 
Amennyiben a fenntnevezett  napon a gyűlés nem 

volna határozatképes, ugy azt december hó 21-én dél 
elölt 11 órakor tartja meg ugyanott. 

Mercurea-Ciuc, 1938 évi november hó 30-án. 
„Csik" Gazdasági Szövetkezet. 

Eforia  Comuna'ă de păşuni Sândominic. 
Nr. 59—1938. 

Publicaţie de licitaţie. 
Eforia  comunei Sândominic, judeţul Ciuc, 

viuda prin licitaţie publică, in ziua de 13 
Decemvr ie 1930 o ra 10, la loca ut primă-
riei comunale. 

Un taur reformat  cu pre(ul de strigare 
7000 Lui. 

Ia o*8 de rezultat nefavorabil  se va ţine 
o nouă licitare la 23 Decemvrie 1938 la ora 10, 
fără  altă publiobţ e. ' 

Sândominic, la 25 Noemvrie 1938. 
Preşedinte, Secretar, 

Dre ghici Ioan. Dumitru Bun ea. 
Primăria comunei Soimeni. 

No. 2353-1938 

Publicaţiune. 
Sa aduce la cunoştinţa celui interesaţi 

că in ziua de 12 Decemvrie 1938 ora io] 
şi îa localul primăriei comunei Soimeni, ae va 
vinde prin licitaţie verbala un taur reformat 
rasa Simenthal, născut Ia anul 1934. ' 

Preţul de Btrigare Lei 5000 (cincimii). 
Soimeni, la 26 Noemvrie 1938. 

P r l m a ' i Notar cercual, 
Olah Ştefan.  0uou. 

Keresek  40-60 ezekér  érett  trágyát,  lehető• 
leg  kihordással  (« Suta  mellé).  Cim  a kiadó 
hivatalban.  2_2 

40. 

26 hónapos igasoíványos símenthali bika éa 
tla öl száraz bükk tüíifa  eladc, D Czltó 
Ii.vínn il, C ikm r.d- s cten 

A' ig h a s z n á l t ü a l a t b e r e n d e / e s e l a d ó , 
k iadói t 'vsaiban. 

C m a 

Férfiak  figyelméből  R-gi, fcyU'S;'  "vvu> v.Hói», 
j sin ujja alaii om dirabomiüt 15 L jé.í. C: 
kladohivate'ban. 

Egy drb 18 hónapos, fehér  fajta  bika. tenyc-sz-
igazolvánnyal ellátva, eladó. Mo nár Ardráj, 
Lilc^ní—C-iikszentlélok. 

Kiadó egy szoba, konyha, kamra és nnilé':n-hi. 
Bég k, tért áu külöa udv^rr<i. — Cin a d'dí-
hi .'-.îîsii-an. 1-

F a j Angóra nyu lak e ladók. C m s kiadó-
hivataiban 

Perfeot  román, magyar iroda- és raktárkezelő felvétetik, 
nyugdijasok előnyben. — Ajánlatok a „Csiki Lapok" 
aaerkeaatőségébe kéretnek. 3—3 

Fényképész tanulót ^ " ^ ' S i ţ 
mentesen, flasetessel  — felveszek,  A ;tdlcs 
mérnök, Csíkszereda. 3-3 

Jó forgalma  vegyeakereakedéa vidéken aaonnal k iadó. 
SzQkségea tőke 150 000 Lel éa 50 000 ingatlan. — Cim > 
kiadóhivatalban. 2—2 

BÚTOR! a 
51 I? Igen s^ép berendezések kaphatók j | . . . 

H 

H « 
« 

különböző furnéros, 
pulituroB kivitelben, 

o l c s ó f e s t e t t  T a n t o r á r b a n ! H 
H a s y késéét» 

1— butorüzeme, Jigodin - Zsögöd * 

Kozmetikai rendelői 
nyílt Csíkszeredában, a Peiru- P 
Rares gimnáziummal szemben. Éft 

Az elvállalt esetekért gar&nc;»t vállal. ^ 
o—3 

Figyelem  > f 

A mélyen  tisztelt  vevőközönség  tudomására 
hozom, bogy üzletemben  mindennemű  kon-
zervek, főző  olajok,  csokolidék,  cukorkák, 
gyümölos,  ké'szersült  cukorbetegek részére 
és  befőzni  való tésztafélék  kaphi.tók  o'csí 

n a p i á ron . 

Mikulás  és  karácsonyi  ajándékok! 
8, íves  pártfogást  kér:  Bálintli  Béln. 

2 - 3 

é r t e s í t é s I 
A mélyen tisztelt hölgyközönaég fcz!ves  tígv. l-

mét 'elhívom, hogy a „Petra-Barcs" gim-jáziamur-l 
szemben levő 

HÖLGYFODRÁSZATOMAT 
a Uankabamaráral azdinbe, F e j é r Bé la nr 
h e l y e z t e m á t . — U j h e l y i s é g e m b e n kimouívU 

k@lsyt«<isánaat®t 
ny' tot tam. A mélyen tisztelt hölgyközönség további 
szíves fértfogását  kérve, maradok 

teljes t'sztalettel 
Vszsenyi S.-ná siQl. NAGY ANNA 

2—1 Oalkaaereda. 
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VENCZKL TANÁRNÉNÁL $ 

tla naponként u j formik  oleaé 
4rbamf  3ao.esrtelELatla.et í te 

Ugyanott k é s s ö l n o k minden-
n o m t t nöl k a l a p o k otsörendO 
a n y a g k e a a â a d i a â v a l . Kafapsfc 
ItahUttaa a legrSvldebb Idő alatt. 

Mt-Ohw, I. O. B r a t l a n u (Oinsna-
s luBB)-uooa 111. aa . , a B A r k á s k ö a e l é b e n . 
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* * * * * Vékát khnayMttláhaB, Marsma-tÜM 
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