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Országos Magyar Iparosszervezet. 
A romániai magyar iparosság siervezet nélkűi 

á l. Aa Ip irteztűletek felosz'atása  óta hiányaik aa ÖBSAE-
fogó  Bserv. A kisiparosságnak, smely hagyományaiban 
a legőlbb módon órai a szervezkedésben rejiő eróket, 
i-bben a pillanatban érdekképviseleti saerveiete, orszá-
gosa:; egybefogó  saját ipiroiképrlaelete niacaen. 

A Magyar Néptözöaség gazdasági saikoziálya 
kezdettől megérezte eit a hiányt. Érintkezést keresett 
az cr.:aág Iparoa rétegeivel es aat tapasztalta, hogy a 
magyar kisiparosságban az ÓBÍ ösztön erejével ól az 
országom megszírvt z énnek a kívánsága. 

T bb hóaapi tájékotódó és elókéBilló muaka után 
a Romániai Migysr NépközösBég kolozsvári kö»pon<já-
b -D, 1939 október 22 en egybegyűltek aa ország kis-
i párosságának vezetó egyéniségei, hogy nngvsssék 
h'apját ez országos magyar Ip^rosBzervezetnek. 

Amint iameretns, ennek aa október 22 lkl lp»ros 
tü'áltoaásisak hntárcz .tából felhívást  bocsátottak ti a 
magyar Iparosságot. A fa  hívást Buff/  Miklós Irta 

mint i Rimáoibi Magyar N pVöaöasrig elnöke, 
dr. Bz tHz P >1, min a N -pközöiB'g G .tdiaagl Saak-
uf>ziáiyánat  elnöle. T löki Adám iptros képviteő 
azután Sisbi Béni, Bu-tya Béla és sz ország minden 
rsszébói össBeg\Q'.t kisiparos vezéreknek nevel olvas-
hatók a fe  biv&B Blatt. 

A felbiváa  leszögezi, hogy a Romániai Migrar 
N p'?óíö-s.4g mc?filaku'áa<)  leh.etAvé testi iparos tár-
jad limucknak Országos M >gyt r Ip >rosf>Bsrvezetbe  való 
tcmsrüiezét. A nemzeti életnek megvannak sz erkölcsi 
törvény"! — mondja ez a felhívás  — és ezek azt 
p •rsrcoljáV, hogy a románlei magyar Iparotok se 
merádjantk kl BZ épitő közösségi munkából. Eríölal 
tij'.eUénége m'nden magyar IparoB teslvért)nkn<-k, hogy 
M^pjpn a megalakítandó érdekvlde'ml szervezetbe BZ 
Országos M-gyír Iparossservezetbe, amelynek meg 
töremtéBe á tal olyan ön'.udatos, egységes megmozdulás 
7?fzt  kerd-tét, amely méltó lesa a magyar IparoB-
táraadalcm évszázados hagyományaihoz. 

A fenti  felhívás  aa egéBs orrztg magyar kia-
ipüros&ágin&k körében komo'y visszhangot váiioii ki. 
A cîiti Üeipsroaság ls elaó p'llanaitól kerdvj lelke-
c dísi.6l támogatja az O^iá^os M«gyar Iparosszer-
vpnot gondointát, amelynek keretében tovább élheti a 
ezerv ekedében mindig elöljáró munkás hagyományalt. 

As 0 azigos Mig ţar IparoRszervfzat  aa eredeti 
tervtől elterő'eg nem covemher 26 án hanem decem-
ber 11-én délelőtt 11 ónkor tartja meg Kolozsváron 
ez nlaku'ó köigyhlését. Aeért kellett dromber 11-re 
eiba'aHîtanl a közgyűlés napját miután november hó 
25—26 ra összehívták a parlamentet és Így a Migyar 
Napközöaség vezetőit a kötelesség Ide ssóütja. 

A« 0 Bzágos Magyar IparosBaervesetnek 1939 évi 
d e mber hó 11 án d e. 11 órakor Kolozsiáon meg-
tartandó alakú ó köigyüléBÓre a csikvármegyei k'S 
ip-rosságot is meghívták és azon a kisiparosság kép-
viseltetni ls fogja,  mtgát. 

A clkmegyel klo p rosBág körében nagy érdeklő 
d-s nyilvátul meg a Magyar Iparosszervezet ataku'ó 
koz;Ţ-. biiíee Iránt és az azot megjelenő küldöttség eíő 
t-rj ízté't h vi z«n mogával aa Iparo'saerveset Csík-
ra'gyei Tagozatának felállítása  tárgyában. 

megyei titkárságot, egy-egy járási titkárságot 
és minden köaségben egy-egy titkári állást 
kapna. A Magyar Népközösség Csikmegyei 
Tagozata elkészítette a jelöléseit ezekre a 
bizalmi állásokra és illetékes helyre eljuttatta. 
A kinevezések megtörténte után minden köz-
ségnek, járásnak és megyének élén ott lesznek 
a Magyar Népközösségnek bizalmi emberei, 
akikre rendkivQl fontos  Bzerep hárul. Kilátás 
van arra ÍB, hogy • Magyar Népközösségnek 
egy helyet adnak a tartományi titkárságok-
ban is. 

január 1-én lejár az állam-
polgársági jelentkezések 
határideje. 

Az igazságügyi minisztérium körrendeletet 
adott ki, amely az összes község- és váro-
sok tudomására hozza, hogy az állampolgár-
sági jelentkezések határideje 1940 január 1-én 
lejár. A jelentkezőknek érdekükben áll tehát, 
hogy az állampolgársági listára való felvétel 
ügyében kiadott törvényrendelet követelmé-
nyeinek megfelelve,  szükséges hizonyitó iratai-
ka1: legkésőbb 1940 január 1 ig terjesszék be 
az illetékes hatóságokhoz, mert ezen időponton 
tul azokat figyelembe  nem fogják  venni és a 
rendelkezésre álló anyag feldolgozását  január 
1-én megkezdik. 

A Magyar Népközösség jan 
6 án, Vízkereszt napján 

egy estét készit elő, melyre már most meg 
teszi az előkészületeket. Az estet vármegyénk 
egész magyar társadalmának bevonásával tar 
tanák meg a népközösségi gondolat szellő-
mében. 

Magyar Népközsség. 
A M a g y a r N é p k ö z ö s s é g C s i k v á r -

m e g y e i T a g o z a t á n a k j o g v é d ő i r o d á i 
m e g n y í l t a k s azok minden magyar testvé-
rünknek rende kezésére állanak. A vármegye 
területén két iroda működik állandó nBpon 
kénti hivatalos órákkal: Csíkszeredában (a 
reforma  u? templom Ipflletéb?*)  és Gyergyó 
szentmikióeon. — A csíkszeredai irodát B*kó 
Kálmán főtitkár,  a gyergyói tagozat irodáját 
Karácsony főtitkár  vezeti. 

E uton is felhívjuk  vármegyénk magyar 
közőasézét, hogy a testvéri bizalomnak egész 
őszinteségével keresse fel  ezeket az irodákat, 
amalyak népűnk érdekeit kívánják szolgálni. 
A tnaíc adásnak, utmufatásoak  és testvéri 
támogatásnak nagy kötelességeit látják el a 
mai nehéz időkben. A Magyar Népközösség 
igazi értelmén állanak és várják, hogy a meg 
sokasodott bajok között népünknek életében 
betölthessék jól megértett, történelmi hivatá-
sukat. 

A N e m z e t i Ú j j á s z ü l e t é s M a g y a r 
T a g o z a t a t i t k ár a i n a k k i n e v e z é s e 
rövidesen megtörténik. A front  szervezése 
ezerint a magyar tagozat Csikmegyében három 

Mult hét. 
— A háború egyre iikább a tengerre és a leve-

gőbe tevődik át, Valóban as utóbbi napokat randkivül 
heves légi tevékenykedés jellemezte, a tengereken 
p >dig a gazdasági hiboru uj Biakasaba lépatt aa u»ó 
és rejtett aknák olyan mértékű alkalmazásával, amely 
páldátlan a hadviselés történetében. As ujabb jelenté-
sekkel kapcsolatban Ismételten megállapítható, hogy a 
keidamónyeaéB ugy a tengeren, mint a levegőben, a 
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németek kezében van A tapasztalatok viszont azt mu-
tatják, hogy ea a kezdeménytzás áldozatokkal jár. A 
legl harc soiáa a franciák  ujabb Blkerekról számolhat-
nak be a a tengeri csatározások ÍB a szövetségesek 
fölényét  mutatják, ha nem saámltjuk azokat a keres-
kedelmi ÓB semleges hajókat, amelyek BZ újfajta  akna-
háborunak eBtek aidoaatul. Máaréaat azt sem szabad 
figyelmen  kivül higyni, hogy a tengeri haboru elvadu-
laBának erkölcsi kihatásúi ls vannak. 

— Kína nemzeil kongresszusa kimondta az Ide-
gen támadáa elleni harc folytatását.  A november 21-én 
tartott kiual nemzeti kongreasaus egyhangúlag Caang 
Káj-aek tábornokot választotta meg a kormányzótanács 
elnökévé, alelnökévé pedig Kung pénaűgyminlaatert. 
A n mzeti koogresBzus ezután elhatározta sz idegon 
támadással tzimbeni ellenállás folytatását,  Kina terü-
leti és kormányzati épaégének blaiosltáta vOgett 

— Constantin Argetolanu mlolsstereluök novem-
ber 23 án benyújtotta Őfelségének  a román kormány 
lemondását- O.'elsége a lemondást elfogadja  és aa uj 
zormány megalaiiiásival Tatarescu voit miniszter-
elnököt, majd Rominla pirlai követét biata meg. Tata-
reacu a megbízatást elfogadta  éa az uj román kor-
manyi a Nemzeti Ujjáazűietéa Frontjából alakította 
meg. Tatarescu 1934 január hó 1 tői 1937 dícjmber 
vegéig volt aa orsság miniszterelnöke, ezidőiől pedig 
párisi nagykövet volt, amely állájárói ezév augusztusá-
oan lemondott. — Lapunk zártakor még folynak  Ta-
larescu miniszterelnöknek kormányalakítási tárgyalásai. 
Legutóbbi hirek szsrint a kormányban Gaf̂ ncu  meg-
tartja a külügyminiszteri tárcát, az Igazságügy minisz-
teri tárcát Micescu volt külügyminiszter kapta, a 
belügyi tárcát Tatare?cu magának tartotta. Ujabb mi-
niBzter Constantin angeleBCU nemzetgazdasági minisater. 

A kormányválság alakulásától függetlenül  a par-
lament megkeadi tevékenységét. Megoyitaaa alkalmával 
™iegünntp:l negyedsiáiados énforduióját  annak, hogy 
Öfelaége  II. Karoy király 1914 november 25-én, mint 
trónöioköB elfoglalta  jogsaerlntl tzmátorl helyet. A 
moitanl parlamdut megnyitása külön ünnepi alkalom 
Mihai nagyvajda nigykormltásának óa ezz*l a aaená 
torok tös3 Tali boToaulásának. 

— A német távirati iroda jelentése szerint el-
fogták  a november 8 án Miiachenben Hitler vezér ós 
kaccjliár élete ellen elkövetett mcranylet uttesét. Ea 
egy E.Bar Giorg nevü 37 évea német férfi,  aki hat 
nappal a merénylet e.őtt halyeate el a 144 órával előre 
beállított pokolgépet a müucaent sörcaarnok padlásán. 
A vizsgálat aat 1B megállapította, hangoatatja a német 
hivatalos jelentés, hogy a merénylet értelmi szerzője 
az angol tlikoa rendőrség, az Intelilgezc Sarvlce volt, 
a merenylet magazervezije pedig O.io Strasser. A 
merénylet réezietes felgöngyölítése  folyamatban  van. 

— A román Hivatalom Lip rendelet törvényt 
közöl, mely meghatalmazta peazügyminlaztert, bogy 
hadfiiszereióB  caljából kincstári bonokat bocsásson ki. 

— A „Vreme" ankarai híradása Bzerlnt a Tárok-
országban tartózkodó német állampolgárokat felszólí-
tottál, hogy hagyjál ei Törökországot. A hazihivottak 
köaött vannak azok a nemet katonai oktatók, akik a 
török hadsereg klképaéaét végezték valamint a hiva-
talos és magánszemélyt k ls. 

2 drb. diszes villany függölámpa  eladó, 
Megtekinthető: Ser. Rosetti 22., Csíkszereda. 

T 7 " 0 * m A l a n n n hátakhoz ajánlkoalk. — Önállóan 
V I U X U l t J Ü I i y farr  uj ruhát, átalakltáat óa javt-

táaokat. Címe megtudható a kladőhlvatalban. 

^ I g ^ ^ l ^ l ţ » E m e l e t e s " iöUailntea házak, épaleten 
üelaflséget,  kaazálók, TasnádtUrdAn 1 azép 
telek, elköltözés miatt. Calktaploozán egy 

3 holdas belsőség épületekkel. Érdeklődni a Vákár-flzletben. 

HIRDETÉSEKET 
a legjutányosabb árak mellett 

felvesz 

Â Csiki Lapok kiadóhivatala 
Töltö-tollak javítását és tisztítását 

vállalja a Vákár üzlet. 

A „Csík" M m Szövetkezet inaziatósáiii ölése. 
A „Csik" Gazdasági Szövetkezet átszer-

vezi működését. A november 24 én Csíkszere-
dában megtartott igazgatósági ülésen elhatá-
rozta, hogy munkáját egészen uj alapokra 
helyezi, finnek  a teljesen uj szellemnek a 
jegyében határozta el, hogy a gazdasági szö-
vetkezet igazgatóságába meghívja Szőke Mihály 
nyug. gtzdusági iskolai igazgatót, aki a szö-
vetkezeti gondolatnak régi kipróbált harcosa. 
Munkájának eredményét két életképes szövet-
kezet is hirdeti Szentmárton és Csekefalva 
községekben. Minden remény megvan arra, 
hogy az 6 értékes közreműködésével a csiki 
gazdasági szövetkezet uj lendületre kap. 

A szövetkezet ezutáni munkájában nagy 
súlyt helyez arra, hogy csak életképes üzlet-
agait tartja meg. Igy elsősorban fogyasztási 
szövetkezetének áruraktárát bőviti és minden 
igyekezetével azon lesz, hogy a közönség 
igényeit kielégítse, hogy versenyképességét 
megtartsa. 

Közönségünk figyelmét  különösen felhív-
juk a szövetkezeli gondolatnak támogatására. 
Varosunknak ezt az egyetlen szövetkezeti szer-
vezetét tekintse sajátjának és támogassa a 
szövetkezés szellemének kijáró megbecsüléssel. 



k old C S I K I L A P O K «o. m m . 

Mindenkit a maga helyén. 
A Migyar NépköaöBbjg calkmegyel tagozatának 

besaervező munkálatai megindultak. Eaek köaött van-
nak kétségtelenül figyelemre  méltó moaaanatok. Olya-
nok, amelyek magnkon viselik aa eredményes, épltó 
lehetőségek kilátását. Egyike aa Ilyen terméssaertt el-
lndu árnak 1« a gerinc, amely minden értéket a maga 
helyén kíván srerepürz Juttatni. Caak elismeréssel 
íshat megemlákeanl arról a hírről, amely pzerlnt a 
cílkmtigy-l magyar népkőaÖBségl munkának sikerült 
m ig-)z;T3EUÍ a Biőke Mihály tudását, azer;eiő lendüle-
tét, gyakorlatiasságát. A népközösségi gondolat sokat 
nyert nz ó támogatásával éa annak a lehetőségnek a 
biztosításával, hogy Saőke Mihály nagy értékelt rend-
EZ.-resen munkába lehet állitanl. 

Saőke Mihály nyug. földmlveBiskolal  Igaagató 
VHllaUa, a Migyar NépköaösBÓg Gajdaságl Szakosz-
tályának irányítását. Ez a tény azt Jelenti, bogy a 
forma  megtelik tartalommal, a gyakorlati munkának 
tartalmával. 

A magyar népköaösségl munkásak elsősorban az 
kell a feladata  legyen, hogy népünket összefogja  a 
pr.zdüeágl megerősödés jegyében. A tanításnak, a fel-
világosulnák és Haervezéscek tehát a gaadaságl erők 
fcj^sz'.éae  a célja. Eaen a területen nyílik aa első 
számú feladatok  elvégzésére a legsürgősebb kötelesség. 

Iiyen megfontolások  hívták a munka gyep'óje 
mellé Saőke M.hályt, akinek BB mélye garancia arra, 
hogy vármegyénk gazdasági élete a lehetőségek PZC-
rint egésiBéges kezdeményezésekkel éa munkaprogram-
mal telik meg. A vármegyénk mezőgaadaBága, állat-
tenyésztése, legelőjavitása, rátgazdasága, kertésaete, 
gyümölcstermelése es erdőgazdálkodása, egységes uun-
katerveaetbín, annak cgykézben ögazefuó  Irányításá-
ban csodákat művelhet. 

Egyébként Is már számos jó jel mutat arra, bogy 
vérmegyenk biztosan rálépalt az okos, ésszerű gazdál-
kodás útjára éa ráismert a gazda öntudatának szük-
ségére, a fö.'d  tudományénak nagyszerűségére éa annak 
a gardakor kön való állandó Baétsng&rzáBÍri. Vannak 
már eiö gardakeraink ebbea a vfr  Begyében, amelyek-
ben célkitözéBek lobognak, abol a gazdatársadalmat 
nevei < az egymás támogatásának és kiegészítésének 
t-̂ etv. ri szellemében. Q ndakörük, amelyekben már 
uţy látják, hogy a fa'unak  egésa életét id> kell tömö-
ritőQÍ. Legyen az tu'í urális vagy más megmoBduláB, 
a gazdakörön keresztül kell megnyilatkozzon. Akár 
tánc, akár műkedvelő előadás, mind ezen keret z ül 
k-'U jelentkezzen éa az ÖBBzetáncolt pinából vjtőgép-
nsk, köaös célt Bzolgáló mezőgazdasági Bz°rsaámnak 
kell aaUIetnie a közösiég javára. I'yen szellemben élő 
valósiig már a zsögödi, calkssentgyörgyl, csekefalvl, 
csicié' gyergyó újfalvi  éa még egy néh4ny gazdakö-
rünk. Ei remény van arra, hogy mlnd-n köaségűnk 
gaad'itársad l̂m« felismerve  a szervezkedésnek, az egy-
H-igea tömörülésnek fontosságát,  életrehivja a maira 
gazdakörét. Elhősorban Baját érdekében teszi, mert 
közösségben könnyebb megküldeni a nehézségekkel. 
Nehézség padig egyre több vtn a cslkl gazda előtt. 

A Magyar NépköaösBÓg calkvármegyel tagozatá-
nak munkatervében eleő helyet foglalja  el a gazdasági 
mugsrerveaÓBnek szempontja és a gatdinak, az Ipa-
rainak köaösBégl gondolatban való nevelése, fejlődése. 

A siervesés munkája megindul, támogassa azt 
coiod̂ Dkl magyar kötelességgel. Építsük meg aa egy-
máson VAIÓ segítésnek, támogatásnak összefogását  a 
nepl fcr'z'5s«ég  együttérzésében 

A székely és a ló. 
Njhéz aa Idők já-ása. A Baékely ember aaámára 

noha aem volt könnyű aa élet. Mindig nehezen termett 
kenyerei a aaiklás oldal s az erdő Éi ebben a kemény 
küzdelemben, a minden tpi kenyér ImádaágoB verej-
tekében valahogy a székely ember öaBzenőtt muaka-
társával az állattal. 

Külöaö>9n a ló ketült égésién a lelke közelébe. 
A ló, «melyik mindenütt ott található as ember mel-
lett. Hiij^ges társa a kenyér BieraÓBban. Jóban, roisa-
btr. Együtt szán'ja a békének kemény barázdáit kUzdő 
Uraival aa emberrel. Hi pedig ugy kívánja a köte-
bsBsg, viseli a hősi szenvedésnek legtökéletesebb 
mertékát a becjü'et mezején. 

X ra tulzáa, amikor a világháború hősi á'doaatá-
nak tisztelete mellett méltó helyet kapott a ló 1». Ea 
a derék kedves, hűséges élettársa az embernek, amely 
n muiika frontján  és az elszabadult Indulatok háború* 
m'gpróhá Utásalbw egyaránt olyan példás türelemmel, 
f  'Syii.nmel áll gaadíjának, aa embernek Baolgá'atár». 
Kiiad, sz *nvâd éz ha kell meghal anuak a magasabb 
e°aménak barikádján, ahová eszezebb társa felLurcolta. 

E^ésaen magasabb rendű aa élethivatása. A lónak 
nz ember mjllá való rendeltetésében van egy lelkiség, 
Bmely sokaior egészen meghatóvá teszi az ember éa 
állat viazonyát. 

Eaírt fájdalmas  látni, korcsmák előtt avenvedő 
lojakf-t  vagy a muokiban megkínzott, a lapát nyelé-
vel, a kocsis durvaságával hajszolt állatokat. Nem 
órd?mel ilyen sorsot a ló, aa embar réaaéröl. 8 ha a 
kemény székely sora elkeaered'Ba néha aa állat véko-
nyán keresztül veaetl le Indulatalt, akkor a világ leg-
aaörnyübb Igazságtalansága ÓB kegyetlensége történik, 
ahová székely emberaek lealac-onyodol soha nem saa-
b&dna. 

A ló caak szeratetet és hálát érdemli as ember 
részáről. Hiszen éppnn a mai Idők bizonyították, hogy 
amikor a lovat a háborús Idők elszólították, akkor aa 
em'oer tökéleteaeu egyedül maradt. B>gltő'áraa nélkül 
aaerencaétleaué vált, kolduabotra jutott Éi nyUván-

valóvá vált, hogy életének «támasza aa B ló volt, 
amelyet észre aem vett addig, amely a nyugodalmas 
Idők pálinkás gőzében olyan sok méltánytalan durva-
ságot és Igaazágtalan inzultust kellett e'ez "nvedjen 
éppen a mindig olyan állati hűséggel klseolgâlt gaa-
dájának részéről. 

Moat a lovak egyik rész* iámét hazatér Bbból a 
kőteleflsógteljesltésból,  ahová elBzólltották n nyugodal-
mas bókének jászlai mel ől. Jínoek, egyre jönnek haaa 
e megviselt állatok abból a szenvedésből; amelyet 
állatnak, embernek kimérnek a rendkívüli Idők. Baékely 
gazdák vea?tlk ezeket a beszólított állatokat haza a 
családi tűz melegéhez. Oda, ahonnan bevonultak a 
maguk áldoaatával éa ahová moit visszatérnek, bogy 
kipihenjék fáradságukat,  a szeretetnek, a gondoskodás-
nak otthonában. 

Ugy Bzékelyek. Ilyen szeretettel kell bánni sz 
állattal, mint amilyen megnyilvánul most, amikor talál-
koznak a vls3ztérő lovaikkal, HtBzen van itt BZIV éa 
érzés, csak szunnyadóit. Most felébresztették  ezek a 
„koncentrálásukból" visszatérő állatok éB reméljük, 
hogy a Bsékely Bzivek melege ezután mindig ciak 
simogatni fogja  állataiknak aat an áldozatát, amely 
nélkül nlrcíen élet » Bcélruly emb*r számára. 

Hölgyek figyelmébeI 
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I P O i l k s i e r e d á b a n , • köapontban. 
(Löffler  gyogyBEertárral nemben.) 

I— 

A marosvásárhelyi Teleki könyvtár. 
A világhír» marosvásárhelyi Teleki könyvtárról 

em'ékeaünk mag, az alapítójának Teleki Bámual gróf 
aaületéeének 200 lk évfordulója  alkalmábó . 

Tolskl Sámuel gróf  1739 november 17 én Qiroye-
8i6g-n saűletett. Korán árvaságra jutva, Fulyoa gocdok 
aaakadlak vállára. Kora, egyoldalú nevelési rendszeré-
nek nfifelelőer,  különösen a latin nyelvben, képezte 
magát. N.gy esztendőre terjedő kü'földl  tartózkodása 
alatt nemcsak a matematika fidkal  tudományokban 
szerzett jártasságot, hanem a német-francia  nyelveket 
la alaposan elsajátította. 

Eiöaken támadt fel  benne a könyvek Iránti hatér-
talan szeretete. Bit Itthon az „Intimns kaccslláriátns-
'ág*-lg a birodalmi állások egéaa aora várta, n?m fclrd 
keaett meg könyveiről sem^Ebben az időben különben 
I; általános jeleméi volt a fíurl  tárzadalom körében 
a tudjuáuvok Intiaminyének tâmsţatâia. 1781-ben 
alapította Batthyány Iji'-c gróf  a gyulafehérvári  könyv-
tárat és híres csillagvizsgálót, uţyaalntân báró Bruckent-
hal la a kéBŐbb szász nemiatl klncciá váló muieunot 
éa könyvtárat. 

Tdlekl Bimual gróf  60 ezer kötetre emelkedő 
könyvtárával magyar Qittlnga alapjait akartam^gvatnl 
á könyvtár, amj'y 1803- ól 1822 lg a bécsi Mtgvar 
Híatól kü'diagetett levelesládák tartalmával bővült, 
Mihaa Simaal reodiaésebsn (ne  el mii beosztását — 
tírmifz  ite^en tu ajdoiasa utasítására — akinek aaoa-
5»n nsm aditott „magtapjsatalni* munkáján >k ered-
ményét. 

Sárgaréz drótból fonott  ajtók msgett állanak cí-
műkkel kifelé  a hatalmas folláneok,  Bzakok Bserint c-o 
portOBltva. E ső sorban matematikai ÓB fiaikat  müvek. 
Majd a francia  akadémia kiadványa. Aztán kora diplo-
máciai munkál. Mlodezik között nem egy felbecsülhe-
tetlen ritkaság akad, legtöbbjük a gróf  aaját bejegy-
zésével. 

D) éppen ilyen értéket képvisel as a kéziratgyűj-
temény, amely arab. héber, latin, görög, francia,  olasz 
nyelveken, a jogi. flloeoflil,  történelmi és nyelvészeti 
tiocB'<k tömegét őrzi. 

Külön értékét képezi a könyvtárnak, hogy — bár 
azldőben nem lamerték a könyvek mai nap baszó ál a tos 
vegytlsatltását — a 60 eaer kötet miid <n egyes darabja 
ép éa tlaata. Nem hiába egész vavyonba került ea aa 
értékéé «y^j emény. Alapító)* .800 eerr forintoknál" 
többet költött errn a csira, benne foglalva  azonban az 
iskolák™ fordított  nl»pitváovBÍt la. 

A repülő halál. 
A salntB vIlanéaiz^rBen lejátsaídott lergye'—né-

met öaszeütközéa az eddiginél nagyob mértékben a 
repülőgépek felé  terelte a világ közvéleményének figyel-
mét. Kétségkívül bizonyos ugyanis, hogy a német sike-
reket a német repülők alapozták meg félelmes  hlrUkke' 
'B pontosságukkal, harci kéBzaégükkel arányban álló 
rombo'ó erejükkel. 

E ő'irr aa olast—abeesln bábomban tűnt kl a 
rrpüőgép nagy harzaálhatósága. I t főképpen  a gép 
frgyvnrrel  felBzerelt  vadászgépek játszották a főszere 
pet. Esek harminc negyven méter magasan buz'ak el 
PZ ellenség fölött  éa káprázatoa gépfegyver  tüzzíl 
riasztották aaét aa ellenséget. 

Az olasz—abesszin háború tapaaatalatal a'apján 
folytaUdo'kt  a cptnyol háború: Itt ea a módaaer nem 
vált be, mert erőditéaek, városok megtámadáaáról volt 
szó. Spanyolorsaágban próbálták kl elsőnek a lengyel 
háborúban o'yannylra bevált anhaaó bombáié gópsket. 
A híres Condor légió legalább annyira haranára vált 

Németoraaágnak a maga taparztalatalval, mint a ppu-
nyoi nenzetl gondolat győzelmének. 

A nagyközönség aoksaor hall a suhanó bombázói-
ról. Kávés embar van aaonban, aki tudná, mit jel^j 
valóban a auhanó bombáaás, de főképpen  azt Ismerné, 
hogv a auhanó bombárái magyar rapü ő elgondo.ám 
voit a a magyar r pllő saatsijtó, szike kkak ® i r 
1925-26 ban felvetették  ennek a harcignak a goido 
latát a majdnem a malhoa hasonló alapon mjg i-i ul 
dották a anhaaó boobliái gyakorlati kivitelét. 

A bombáaó gépeken a törzs alatt a a szárnya' 
foglalnak  hilyet a bombák 10—16 kilós pyujtó bom-
báktól 10 m&z; á< robbanó bombákig e fegyver  iui:d n 
változtta ott függ  a gépek bombavető aarrkezeteti. n 
kéaaen arra, bogy a pilóta, illetőleg nagyobb gtpeion 
a megfigyelő  parancsnok jelaésére, vagy villanygotr;o 
nyomáBára, klo dódva, begyajtva alázugjanak a tal^u 
szándékolt célra. A találmányok, keresates látoovtf, 
Irányltíszarkizitek sorozata segíti a pilótát ahb L, 
hogy munkáját tökéletesen végesze. A légvlszon^k 
ezjnbau nem büsaöbölbetők ki oly mértékbec, hĝ y 
a bombák talAUta lu haladja a 25 száe^lakot Már ; ( 
a teljesítmény ls Cíttk nagy gyatorle'.ml rcrd lk-tó 
pilótákkal, BíflcendíB  Idő en, egyenlő Bzé̂ járán mv.-
I; tt, jó látá I vi-zoayok usatín és feis  magarsâ^bi 
érhető hl. 

A n-:héa bombázókról aa uj hÁboru a ruha-
bombázókra, ném tíl S uraksmj ff  leger (stus»). he y 
át a hangsúlyt. Amlţ a nnhiz bombázók bombavet - , 
a bombák pgyseertt leejtéBeból áll, a 8u:ák oâ y 
kezdeti seb:B égit i diak a btmbákrak s Uy vslóasg-
gal ti ovik a c?l felé  a recdszerlst 5—10 méz*>.-. 
bombákat. A lubató bombázó gép a r.-pö ó'echr.Un 
cancstcljealtm^nye. Működése ez tmaerl ttBri-terő a 
gép olyan egjüttműkld'fét  követeli meţ, í mey rcci 
boláBábnn ta csodálatot kelt..A zuhttcó hcml fiiók  rend-
szerint 6 — 800 lóeiős motorra', hatvécyczoiten meg 
erősített Bzarnyakkal co-ucttr. pülétb. ic 4—600 ór^kilé-
ratterr-1 szá'ló grpB^. Bjy egy g'pen legtöib gcr 1—1 
pl'óta, vagy legfeljebb  kettő ü/. A fttp  feiszeroirs 
egy pl'óia esetén a prcp l errel Bítr'es»tlleg egyí., -
kapcsolt m!Tív nehéa gepf  gyver, m6ly (lőre lud il 
aalnl, két pilóta esetén még egy g'pfcgyver  v :r i 
gépen, melyet a másod'k repülő, a mr^fi^yelő  ktz- l 
b ez mind n Irányban forgatható.  A pilóták go yiái." 
üvegbura Blatt Üln̂ k a gépben s mintegy 40— 50 c tn 
méter lö/é-fj.ületat  nyújtanak a légrádőf  x 
bombákat, a más g-ipekkel ellentétbdD, a törai eivo^ 
Iában helyezik el, mágp .dlg golyóálló pincélaa'b.: 
ugy hogy a bombák tartálya egy a gép orra felé  oy 
tott, ujabban au oaiatlkmau nyíló ajtóval tl á:&;t zs .. 
tzorű alka'matosság. A boabákat (ríűd-z riat 1—1 
van egy gép :n) a .farkánál  fo<va"  fugg-<sz;lk  fe:. 

Amint a gép vezetője megpilan'j* ms^a eló t 
célpoaiokat, zahínásba visai a gep^t, a mitort azonb .i 
nem kapcsolja kl, sót amint a rendelkezésre ál ó • 
cálaást előiejitő hajszálker isates lá c^j köí--ppan'.jib rj 
megpillantja a célt, a l-gtdjdS.bb B^bei«'gra kipc^j 
Hitborzongató bőjéssel rohan alá 3 motor s a njm-. 
gépik legnagyobb ssbességa eléri az 1100 óriküóm-
ter aebaBBÓĝ t. l yen sabess^g mellett a pilóta VJIÍS ^ 
gal odatapad aa Ülőhelyáhez. Mind.n moj^ás kép'.el 
a fáradságba  és megerőltetésbe kerül. C a i m^y: . 
íamos, fiatal,  teljesen jó azírral ra^dilkaző, miade: 
aaarvlbloamontss fi  ital f.rfltk  vá!lalkoxh«tnak trr^ 
szerepre A pilóta arca, t^ste pillanatok alatt » var . 
röa Bzln minden váitoaatában jitszik. Fu'dokió le-z 
nehézB^gek lépnek fel,  su yos látási z^vrok i&la'.iti:-
h )tntk. A pilótának aeoaban mindezek énzreret^tr 
id.-jt cincién. Másodpercek töredéke alatt teail m * 
százmétereket. A támadott célpontról gyilkos tűz Eudi) 
felé.  A veBBedslemaek azonban aég koránt alcus V-IÍ 
AB i^azl veBZ-jly most következik. A g«p elérte bt 10u'> 
méteres magaBBágot, a r pliő ebb^n a pillacrtio-. 
kikapcsolja a mo.ort a a szárnyakon e.helyezett fe» 
ket, melyek a zuhanás sabeaségének caökkentéá^r 
szolgálnak, azonnal müködáBba lépnek, m'g ugy icabbüj 
a pillanatban a bombákat elo'dja ÜZ aetomitiiui Bie; 
kezel. Mihelyt a bombaki övósról a pilóta meggyőződ lü, 
legtöbbeaör maga is látja a bomtá t, aaounal újra l?-
kapcso'jt a motort a teljes BebuBBéggel mapusba iáit: < 
a gépet, bogy kikerüljön egyrésat a stjá' bombái ható-
sugarából, másrészt a légvedílml ágyuk és gépfegyve-
rek tüzéből. E< a plllacat, a motor ujrabekaperoiás v 
hátboraongBtó sebez emelkedés, az ellentétesen miíkc n 
arók falelmetes  f  á-hatc» dönti el a gép és pl óta sorfa'. 
A német-hngyel háborúban mér ritkábban de a tp<-c>oi 
fronton  uem e?y»er fordalt  elő, bogy a uagy erófdLí̂  
t.'Btól letcr.ek a gép szárnyal, a repli'őgép öner.jéo 
valósággal szétrobbant B a pilóta másodpercek alatt 
mentheietlenűl zuhant alá. 

Megpattanó frek  a bőrön, pillanat alatt vércr̂ ^ 
szemek, halálos fáradság,  veBevérzéB, tUdővérzén, 
testen végigömlő Izzadság patak, nem ritkán bibetet 
fogyás  a pillanatok tört része alatt jelentik a repülő 
megpróbáltatását. Ha nlccs rendben az agy, a szív, i 
tüdő, egy Bzemrebbenéanyl eazméletlenaég már nen: 
csak BI onbcf,  de BI egymillió dloáros gép pu'Ziu TI-
aát 1B jalenthstl. 

A világ az emberi szellem uj gyilkos fegyverei 
vei Ismerkedett meg. 

Könyvkötészeti munkákat 
a Iegaaebb éa legtartósabb 
kivitelben a legjutányoaabb 
á r a k m e l l e t t e aakóaó l a 

Vákár üzlet , Mercurea-Ciuc. 
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(Syţrgyoi élet 
Gyeroó̂ entmiklós teli idepfornalia  és fejlődése. 

Gyergyószentmiklós szerencsés fekvése 
következtében egyik legfontosabb  központja 
lehat vármegyénk egyre fejlődő,  de még ren-
geteg hiányosságot és kívánnivalót matató ide-
genforgalmának.  A változatos, ktll- éa belföldi 
festők  által sokszorosan megörökített táj, kttló-
nösen téli sport B igy idegenforgalmi  szempont-
ból eszményi tei Illet. Innen közelíthető meg 
legkönnyebben a Qyilkostó és utolérhetetlen 
szép vidéke, a Kelemenhavasok és más, kirán-
dulásra alkalmas területek. 

Nem szabad szemelól téveszteni aaonban, 
hogy aa idegen igényes. Mindent észrevesz. 
Bírálata szigorú, sót kegyetlen. Pedig sok, sót 
tán minden attól függ,  mit mond az egyszer 
megfordult  vendég az idegenforgalomra  épitó 
város és környékéról. 

Évek hosszú során keresztül minden ren-
delkezésre állo eszközzel azt sürgettük, hogy 
OyergyószentmiklÓB uccáit rendbe kell szedni. 
Komoly városrendezési és szépitési munkához 
kell fogni.  Csak igy lehet remeny arra, hogy 
céltudatos munkával idegenforgalmi  központtá 
válik a város és lakóssága megfelelő  jövede-
lemhez jut. 

A város jelenlegi s ezt megelőző vezető-
sége fel  is ismerte a helyzetet. Beszéd helyett 
cselekvéshez láttak. A városi erdő jövedelmé-
ből a piac környékén nagyvárosi utakat épí-
tettük. Apró kockákkal kövezték a nagyobb 
használatnak kitett útszakaszokat, mig az össze-
kötő résieket „macadam"-rendszerrel építették. 
A hep -̂hupás, össze-vissza kövezett, sivár ké-
pet nyújtó piacot teljesen eltüntették. Helyén 
parkot létesítettek. Jövő tavasszal virágos és 
caerjds, kedves kép várja az idegent. 

Értesüléseink szerint a munkát nem hagy-
ják annyiba. Anyagi lehetőségek arányában 
folytatják,  hogy legalább a fontosabb  utvonalak 
kifogástalan  állapotba jussanak. Gondoskodni 
akarnak arról is, hogy a lehetőségeket túlsá-
gosan éhesen kihasználó magánvállalkozási kedv 
ne váiljon a a város és környéke idegenforgalma 
terhére. A fejlődés  szempontjából egyik legfon-
tosabb tétel az olcsó, udvarias éa pontoa kiszol-
gálás. Ezt is meg kell tanulni. 

Közben az EKE gyergyói osztálya ÍB erő-
teljes és céltudatos munkát indított idegenfor-
galmi szempontból. Az egyesület BÍezakosztálya 
a minap tartott közgyűlésén Zirug István szak-
osztályvezető nagyszerű munkaprogramot ter-
jesztett elő. A gyűlés egyhangú lelkesedéssel 
vette tudomásul Zirug terveit B fogadta,  hogy 
mielőbbi megvalósítása érdekében mindent el-
követ. Egyemberként áll Zirug mögé, mert 
ezzel a város, sőt az egész medence fejlődését 
es életlehetőségeinek kiaknázását szolgálja. 

Célkitűzései előterjesztése során Zirug meg-
állapította, hogy elképzeléseit külföldön  szerzett 
személyes, gyakorlati tapasztalatok alapján 
állította össze. 

Meg kell állapitanom — hangoztatta, — 
hogy a munkalehetőségek napról napra csökken-
nek nálunk. Nap-nap után tapasztalom: mennyit 
szaladgálnak megélhetés után az emberek. — 
Külföldi  útjaim során láttam, hogy Ausztriában, 
Sváicban, Svédországban, Norvégiában, Finn-
országban és Olaszország éBzaki részén embe-
rek százezrei vidékük kihasználása és tudásuk-
nak ennek szolgálatába állításával biztosítják 
inegélhetőségüket. Nekünk ugyanezek a lehe-
tőségek állanak rendelkezésünkre, osak behunyt 
szemmel járunk s nem vesszük észre a lépten-
nyomon kínálkozó lehetőségeket, hogy ered-
ményeket érhessünk el, önmagunkat kell fej-
lesztenünk a si-sportban és népszerűsítenünk 
kell azt. Igazi népi sportot keli csinálnunk a 
BÍzésből I A Bzomszédos Tekerőpatakon 4 évvel 
ezelőtt kezdtem foglalkozni  pár székely legény-
nyel s ma 75 kitűnő BÍZÓ van ott. Hasonló-
képpen kell eljárni a többi községekben ÍB. 

— Célkitűzéseim megvalósítása érdekében 
— hangoztatja a továbbiakban Zirug — min-
denki segítségére számitok. Saabad idejében 
mindenkinek réBzt kell kérnie és vennie a 
propagandából. Minden héten 1—1 előadást 
fogok  tartani a sízéssel kapcsolatosan. A tél 

beálltával ezeket as előadásokat a vasárnap 
délutáni edzés pihenője alkalmával — a mene-
dékházban fogom  tartani. Esekkel az összejö-
vetelekkel az a célom, hogy miuél többet tanul-
junk egymástól, segítsünk egymáson, megismer-
jük egymást és összebarátkozzunk. Legyünk 
egy nagy család, ahol munka, Bzeretet.és meg-
értés van. Ez elengedhetetlen feltétele  az EKE 
gyergyói tagozatának és minden más sportegye-
sület működéséhez. 

— Vasárnaponkint sí-kirándulásokat fogunk 
szervezni, kiképzett, felelős  vezető irányításá-
val. Ezeken a kirándulásokon lehet a tanulta-
kat alkalmazni, megszeretni a sizést és megis-
merni Gyergyó fönséges  környékét, Ünnepeken 
az Egyeskő és Kelemenhavasok környékére 
veaetünk többnapos kirándulást. Esténként 
fáklyás  lesiklásokat fogunk  rendezni a várost 
övező dombokról. Gyakorlati, rendszeres Bi ok-
tatást szervezünk kezdőknek és haladóknak 
egyaránt. 

— Nyo'chetes távfutó  programot dolgoztam 
ki — folytatja  Zirug. — Ennek megvalósításá-
hoz önfegyelmezett,  szívós, akaraterős, kitartó, 
engedelmes sizókre lesz szükségem, kiket or-
vosi vizsgálat uián engedek edzésre. Lelkiis-
meretes muakával ebből az edzésből olyan BÍ 
zők kerülnek ki, akik nemcsak városokközi, 
hanem országos versenyekben is eredményesen 
vehetik fel  a harcot. A résztvevőket be fogjuk 
nevezni a székelyudvarhelyi és csíkszeredai 
városok közötti versenyekre s ha ezeken ered-
ménnyel szerepelnek — az országos versenye-
ken is indítjuk. 

Ez a gerinoe Zárug sí-szakosztály vezető-
nek. Ilyen iskolával, edzéssel és elméleti felké-
szültséggel akar minden tekintetben megfelelő 
idegenvezetőket nevelni Gyergyóban, akik éleB 
szemmel, biztos tájékozódással siklanak keresz 
tUl az utolérhetetlenül szépségű tájakon. Veze 
tik az idegeneket, akik idővel sok családnak 
fognak  biztos és jó megélhetést nyújtani e termé-
szetkincsekben szinte utolérhetetlen tájékon. 

A fentiek  azt bizonyítják, hogy az idegen-
forgalom  kiépítése nem egyszerű dolog. A cél 
érdekében minden arra hivatott közületnek, 
egyesületnek, intézménynek és személynek 
össze kell fognia. 

Elvi jelentőségű döntést hozott a 
gyergyoszentmiklósi közbirtokossággal 

kapcsolatosan a járásbíróság. 
Annak idején ismertettük, hogy a gyergyó-

szentmiklóBÍ közbirtokosság legutóbbi közgyűlé-
sén szerepelt a mult ősz és a tél folyamán 
szétdöntötte fák  eladása is. A jelentós meny-
nyiségü fát  előzetes miniszteri és szövetkezeti 
központi jóváhagyás alapján, szabadkézből — 
a .Hargita' szövetkezet vásárolta meg, Ezt a 
vásárt a közgyűlés jóvá hagyta. A határozatot 
az a csoport, mely ellenezte a vásárt, BŐt bűn-
vádi útra terelte a kérdést — megfelebbezte 
a határozatot. A felebbezést  most tárgyalta a 
járásbíróság. A felebbezók  képviselője előadta, 
hogy a közgyűlés határozata érvénytelen, mert 
az alapszabályok értelmében vagyonjogi kérdé-
sekben az összes tagok Bzámszerínti egyharmada 
határozhat csak. Jelen esetben erdóeladásról 
volt szó. A tagok egyharmadánál jóval kevesebb 
volt jelen. A hozott határozatok nem érvé-
nyesek. 

Ezzel szemben az igazgatóság jogtanácsosa 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy a hatá-
rozathoz a tagok egyharmadának arányjogsze-
rinti megjelenése szükséges. Vagyonjogszerint 
az alapszabályokban előirt létszámnál jóval 
többen jelentek meg és vettek részt a köz-
gyűlésen. 

A bíróság ítéletében a felebbezók  által 
képviselt jogi álláspontra helyezkedett és meg-
állapította: közbirtokossági vagyonjogi kérdé-
sekben a bíróság által hitelesített névjegyzé-
kekben szereplő tagok egyharmadának szám-
szerű megjelenése szükséges. A gyergyószent-
miklósi közbirtokosság legutóbbi közgyűlésén 
nem volt meg ez a létszám. A határozatok te-
hát érvénytelenek. 

Értesüléseink szerint az ujabb közgyűlést 
december első felében  tartják meg. 

ROVATVEZETŐ: CSIBY LAJOS. 

H Í R E K . 
— Aa Erdélyi Méaeum Egyesület a folyó 

evi sugujztud hO 27—29 lg Qyergyóasantmlkléaon meg-
tartóit vándorgyűlése alkalmából a vándorgyűlés aaep 
eraölcsi eredmenyének elismeréséül a rendeaóblaottaági 
tagoknak klfojezutt  őszinte elismerésképpen hálás ko-
saönetét nyilvánította. Ugyanakkor, Vakar József  örm. 
kath. plebanoB, pápai kamarást, mint a rendezőblzott-
aág elnökét éa Dr. Cjlby Andor nyug. v. tanácaoBt, 
mint a rendeaóbizottaág titkárát alapító tagjául válaaa-
totta. 

— Haláloaáa. Udvari Rudolf  kereskedő 66 ik 
évében folyó  hó 19-én alig pár napi saenvedaa után 
GyergyőizentmiklÓBon oihunyt. Egy szorgalmas, mun-
kás eiet után tett pontot — ea a Kegyetlen nagy fca-
aaás, aki az élet örOktőrvénye végrehajtásában ugylát-
azlk senkit ea semmit nem kimúl. A mludenki altal 
szeretett éz megbecaült Rudib&calt 21-én délután temet-
tük nagy részvét mellett, akit csaladján éB hozzátarto-
zóin klvüi mindenki, aki caak iBmerte őszintén sajnál. 
S.rjánal Kúmeny Gyula kovaBanal kánior-tanitó, mint 
tanítványát es baratját búcsúztatta. 

— ÖngyilJtosaag. Kiss János 86 évea gyergyó-
alfalvi  gaada hasonnevű fiaboa  ment látogaiona. Az 
IdöBebb ember a látogatás befejazase  után hua lnduu. 
A fia  éa családja aboan a remenyben volt, hjgy aa 
édesapjuk haza ment. Miután otthon nem taialták zere-
sésera indultak és a fl|a  istállójában megtalálták, egyik 
gerendára felakasztotta  magát. 

— ítéletek. Negru Simon bókáji juhpáaztorra 
Brnsuiat Laurán tla rabiata 83 juhnak aa óiaeBoi. A 
juhokból 6 darab elvesaett és emiatt feljelentett  tettek 
a juhpásztor ellen, akit 500 lej panabiraagra éa az el-
veBzett juhok árának megteritesare Ítélte*. 

— Ifj.  Csergő Ijnác szárhegyl lakosi 20 napi el-
járásra ítélték, azért mert egy aaerzÓdaBre, amelyet 
Ferenczl iBtván kereskedővel kötött aa edeaapjának id. 
Csergő Ignácnak a nevét ráhamiaitotta. 

— Mihálydeák János és Dobribán Gergely gyer-
gyóalfalvl  gazdálkodók aaért kerültük a térvény ele, 
mert egyik kocsmában ÖBBzeazldták a közoirioíosság 
vezetőséget, akikről köaben sok becstalutbevago kijelen-
tóBt tettek. A korcsmai elóadáB rjndazóit 1000—1000 
lejre büntettek. 

V i d á m s a r o k . 
Jó  feleség. 

Kajszáané Igy szól a férjéhez: 
— Te Mizai, azt olvastam, épp az ujaágban, hogy 

egy statlHztlku] Gzsrlnt BZ özvegy asszonyokból lesznek 
a legjobb feleségek. 

— Na jó, — feleli  Kajsaás — és mit akars9 ezzel 
mondani ? Aat Igazán nem kívánhatod tőlem, hogy rög-
tön meghaljak caak direkt azárt, hogy belőled jó fele-
ség váljék. 

Szerelem. 
A fi  ital G;rő nsm rég nősült és fülig  Bzerelmes, 

csinos kis feleségébe.  Egy saép napoi aa asszonyka 
roBBzul lett, az orvos vakbélgyuiadist konstatált ós kl 
kellett operálni a vakbelét. 

N ihány hittel aa operáció u<ái meglátogatja Qerőt 
egy régi barátja óa megkérdazl tőle, hogy boldog-e a 
feleségével  ? 

Meghiszem azt — feleli  örömtől BUgárzó arccal 
Qsró — ngy élünk, mint két galamb. Ejy táiyérból 
estünk, egy pohárból Iszunk és egy vakbelünk van. 

Nyaralia. 
Megkezdődtek a nyaralási gondok. A kávéhásban 

megkérdik vaiakitól: 
— Hol fogsz  nyaralni ?j 
— Egy emigráns hajón. Hallom, az hónapokig 

bolyong a tengeren. 
Életbiztosítás. 

Az öreg Márton gazda elmegy egy bizíoBitó inté-
zetbe és bejelenti, bogy életbiztosítást akar kőtnl. 

— Hány évea ? — kérdi tőle a tisztviselő. 
— Kilencvennyo'c. 
— Sajnálom, kérem, de ilyen korban már nem 

kötünk biztosítást. 
— Aat nagyon roBSznl teszik, — mondja az öreg 

Márton gazda — saját magukat károsítják meg vele. 
— Hogyhogy ? 
— Mert ha megnéznének egy statisztikát, látnák, 

hogy ebben a korban halnak meg a legkevesebben. 
Jó  beoeztie. 

A kavicsbányákban mnnkafelügyelő  Klsguczl Illés. 
Egy folyton  amerikázó legény kl akar bujnl a munka 
alól éa fancsali  képpel odamegy Illéadnkhöa. 

— Felügyelő ur kérem nyögi — láaam van, na-
gyon resaketek. 

— No, akkor — mondja Klsguczl — a rosta mellé 
fogom  beosztani. 

'Gyerek  furfang. 
A csősz ellenőrző körútját végzi a gyümölcsösben. 

Egysaerre csak aa egyik fán  meglát egy klBfiut  éa 
rákiabál: 

— Hé, mit cslnálsa te ott? 
— Bácsi, kérem — mondja aaepegve a kisfiú  — 

egy almát találtam a földön,  aat akarom visszatenni. 
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K Ü L Ö N F É L É K . 
— UJ  HELYISÉGBE  KÖLTÖZÖTT  A HELY-

BELI  RENDŐRSÉG.  A csikszertdai  ren dóráig 
1939 november hó 20-tól  átköltözött  a törvényszék 
mögötti  úgynevezett  pénzügyi laktanya  épületébe. 

— A KONTÁRIPAROSOK  1039 DEHEMBER 
.11-10 MEGSZEREZHETIK  KÉPESÍTÉSÜKET. 
munkaügyi  miniszter most utoljára  Bgyelmezteti 
a okat  a kisiparosokat,  a kik  valamilyen képesí-
téshez kötött  iparágat  képzettség  nélkül,  tehát 
köztér  módon  gyakoroltak,  hogy 1939 december 
31-ig módot  nyújt orr», hogy képesítésüket  meg-
szerezhessék.  Ezért  a osikmegyei  Munkakamara 
eciiton is felhívja  azokat  a kontáriparosokat,  akik 
1936 május l-e előtt  öt esztendőn  keresztül  vala-
milyen ipart önállóan,  de  engedély  nélkül  gyako-
roltak  sürgősen  adják  be kérvényeiket  az illeti-
kus tartományi  Munkafelügyelőséghez,  A kérvé-
nyezőnek  igazolnia  kell,  hogy 1936 május 1-től 
\lázaménöleg  legalább  őt  esztendőn  keresztül  edót, 
betegsegelyzői  illetéket  Űzetett  és kérvényezi,  hogy 
vizsga alepjan mesterkőnyvot  kaphasson. Mind-
azok,  akin ezt az utolsó határidőt  elmulasztják 
ei veszítik  jogukat  arra, bogy képesítéshez  kötött 
ipart gyakorolhassanak  és üzleteiket  január l én 
bezárják  — Az érdekelteknek  bővebb felvilágo-
sítást  ad  a esikmegyei  Munkakamara. 

— DIRECŢIUNEA SOCIETĂŢII DE VÂNĂTOARE din 
MLÍÍ'JL'HL 4-t 1 Uü face  caoosout membrilor soolet&ţil, oa 
in--jibrli cari na sant Ucareotou plata taxelor sin n'aa prl-
iii.t mi_.1aa.-0, na pot Ida parte la n:ol o vânătoare pe terenu-
rile socieUţ i. Şjtii de grupe personal iont rBspanzttorl pentru 
acüa»ta. 

— A CSÍKSZEREDAI VADÁSZTÁRSASÁG IGAZ&A-
T' '-?A_; A értesíti a társasig tagjait, hogy semmiféle  vadasia-
luu bum Tehetnek részt a társaság tarületeln azok a tagok, 
ki. tugsigi díjjal hátralékban yannak, vagy halasztást nem 
kaptat. A osoportvezetAk ezért személyesen felelősek. 

— Halaloaai. ÖJV. Dijbukát Jikabnó Baüleiett 
Merf!  Anna 69 évea korában folyó  évi november 21-ón 
meghat vároruakban. A köatisaíeletben álló urlaaaaonyt 
Ljvi'mbir 23 án temették el városunk magyar táraa-
Qulaiaiiak natţy részvétével. 

Egy esztendőre ítélték a oúkaaentgyórgyi 
gór kath. alpapot, Cilkvármagyo köavel. mócyet 
L0.i-.pncn keresztül foglalkoztatta,  az az ádáz vallási 
h=>re, amdiyet egy bizonyos magát C^lugiru Szitmáry 
Eiamáruek kiadott gör. kath. llletvo gór. kel. lelkéaa 
Midizett. Ea a Calugnru Elemér nevU Hkéaz ezelőtt 
oyo.u hónappal került Cslkazentgyörgyre, mint gör. 
k.-.ih. lelktsa. Kivid idő alatt felbolygatta  éz meg-
i a.ondhoUa az egáaz köaség nyugalmái. Bzimbeálii 
io... tgjmi^sal nemcsak a rábiaott nyájat, de ellen-
B gesW d-:st)e kergette a községek egéaa aaóleB ré'e-
H'c.1. Ö;ök Biágyece enn k a községnek, hogy akad ak 
^o-borek, akik azonnal bedőltek enntk a aiélhámo.1 
rip.̂ potik ea képesek voltak egésa malijukat meg-
t u d v a beállani abba az ördögi munkába, amelyet 
Cj.ujaru vez3tett minden jóérzés ellen. Eunek apap-
DJÍ -iídrnyü tevézenyaége odáig fajúit,  bogy még a 
tartományi főn'koak  is a helyszínre kellett klezáilsnl 
.» fíiüi  iutoti lolkek lecieodssitéiére. Cslkszantgyörgyöi 
v j ó s á g o s pokollá \ á toztatta ea a földi  ördög, aki pap 
E'-paben iiiöite fel  tanyáját ebben a községben Vegttl 
in annyira jutott ennek a közveszélyes őrültnek a köz-
:nd oa köab;ke ellen folytatott  felháborító  tevékeny-
rege, hogy a bünügyl hatóságok la beleavatkoztak 
C'j t ü tD tgyörgy lelki életébe. Igy derült ki, hogy Ca-
iu<»ru E iiner voltaképpen nem la pip, teologiat soha 
u m vágseit. Mire a csíkszeredai ügyészség felgön-
,A>öita c-iiaai a szélhámosnak múltját, kiderült, hogy 
n^mis bu:-nyitváoyokkal működött éa fiatal  kora da-
ca? h >U:maa mult áll az alig 35 évea ember mögött. 
Vî..:,; himoskodia Konstantinápolyiéi kezdve az 

Bi.kánt. Amikor Ca.ugaru észrevette a leleple-
ijioanal elBzökött éa Így a helybeli törvénysaék 

.á o:;j;ébín Uilkezatt fölötte.  Eizerlnt hamla clmhaaa-
na dt, v»i;á bátorítás, hűtlen pánakeaeléa, oiirat meg-
rí xmuit^s és súlyos becsületsértés miatt egy évi bOr-

üj három évi jogfoaztáüra  i:élték és köröző leva-
; H(J ik ki e:lsnj. — Ima gyönyörködhetnek barát-

iul'. u oii-idiEO ,̂ akik segédkezet nyújtotta? egy lyen 
i.--ou alín szsihámoBOitk. Falverték a kfzlégiik  béké-

< támog%taBt nynjtottak becsületes munkában 
í.j 'ös^iit emberek meghurcoltatására. Baégyeljók éa 
I g ; :u részlik a magvetésünk. 

Aa adóvégrehajtó aulyoaan megvert 
egy ko?mtsi hadirokkantat. Aa adóvégrehajtók 
« :-3 uk pauasa érkezik. Amit most egy Popaecu 
r.j u '.-oímási adóvégrehajtó r<cdeaett azt rzónók'4! 
ii gyu uem :ehet. Popeacu hivatalos tán-kadéB* köz-
baa tuyo3ín megverte Lőrinci Farenc koamáBl hadi-
roi-ja-iti',, aki a világháborúban elve-z:?tte a féllébál 
A nkiAMnttt, ez a mledes emberi érzéséből kivetke-
ü.'.t hivatalos tényező ilBSzetcrtí BZ srcát ÓB aton 
i'.ciii a rokkant katoai feleségét  ii. — Nim 
ordik-1, hagy mi volt aa oka a parc p'.or verakedísé-
n'k, Minket ciak az érdekel, hogy megverték a vllá^-

hu o u á doi^tát éa mlrdtzt hlvata'os t?vék"nykedee 
kieb 'L. — Iíy^n dologiak előfordu'ela  nem szabad. 
H > pedig megtörtént, akkor tz aa erkölcal afllltanck 
o.van fokát  jelenti, ami ellen teonl kötelesség. A 
tulyoi.n megvert rokkant f  ljelentéat tilt ea ügyéaa-

K'C^J, a Mtgyar Népköaösaég köabelépett a pinzügy-
zja^óiü, a cslkmsgyei rotkantik sa^rvrz ite p-d'g 

a P/ufeitu-inál  jelentette eat a felháborító  tulkspáxt. 
Miod-iu reminy m3gv«B arra, hogy haaonló eset-k 
többet n^m fordulnak  elő. 

— Aa adóaaedö ujabb verekedése. Toxpea 
VB sile kereskedő bűnvádi feljelentést  tett Puiu rdó 
saedó eilen, aki őt su'yoaan bántalmuta. 

— Nagyaaabáau épltkezéaeket fejeztek  be 
Caikaaeredan. Annak Idején jelentettük, bogy a N^m-
zul Btnk és a görög katbolltui ogyh4« nagvo^b PZ* 
hi<>u építkezéseket kerdtek Caltiz-r din. A Nemaa'l 
B»ok flitja  r*stére mod rn pa'o'.At, a göröt ka'ho'.ikus 
^gvh^i p=dlg tem pl; mot építettel-. Kii'aőleg mindkét 
ápület kér zen á'l, a belső munkálatok gyors Iramban 
még folynak, 

Nagyaaabáaumüaoroa Sient Antal délut&n 
deoember hó 17 ón. A K^tholikui NSazövaiség éa 
O tár«gylet nngysaabáau műsoros délutánt rendea de 
cember hó 17-én d. n. 6 órai kezdettel, a katbolllus 
főgimnázium  tornatermében. A Baent Antal dé'után 
müeorsaámait o'yan Baarencs-s n válogatta össie a 
dr. Nagy Bjnlaé veaetéae alatt alatult rendező bizott-
ság, mely a legVényeaebb igényeket la kielégítik. A 
jövedelmet a aaegények karácsonyi a^gélyeaésére for-
dítják. A kltBoó Baórakoaáat Ígérő műsoros délutánra 
már most folblvjuk  olvasóink fi<yelmét. 

— Megasünlk a veaetés a Jégkoronyütéa-
ben. Évakke) eaolőtt jégkoronyütó csapat alakult ebben 
a kla városban. Rivld Idő alatt ea a k»ademén?ezéa 
orszájos hlrnivra tett aaert. A ciikaaeredal jégkorong-
ütő-aport élre jutott. B ttrm mondhatjuk egyetleo, 
amiben ez a vároa és varmegye aigyot éa figyelemre 
méltót alkotott, amloek hangja tu hatolt a vármegy» 
határain. Etoik a sportágnak fajlódáse  egy pár év 
alatt olyan lendületet mn atoit. ho*y fi  rinkat valóság-
gal Baétkspkod'ák ae oraaág nagyobb aport központjai. 
A hoki játik'ndisa kenyérré vált gyermekeink kezé-
bei. Nígy drog volt 6Z. — M» p'dlg ott tarluok, 
bozy illetékes körik saükmvtu ága miatt, aa a ve 
•z'delim fdoyeget,  hogy nrg'Ztnik városuikhan a 
fégkorongütéBnak  eddigi lendllen s élete. Bz a bizony 
p mat Uéaylő tpart rencfale  ő támogatás és á'dozotoB-
si« nélkül elsorvad. Vé(talenül aajná'alot, bogy eat 
nem látják azo>, akiknek látnia kötelesség vo'na. 

— A vároa ée a hadbavonultak. Ctlksaer^d* 
vároB polgármesterinek kf-zdamén]  eséaére m ĝmoa-
dultak váró unk össaea jóiÁkoiyegyeaÜletel, bogy a 
közsnaég ádoza'oiBágát biztosítsák mi-d^zoknak a 
családoknak a számira, abol a csalánfcnntartókat  e 
kctelesség e aaó ltotta br.zu'ról. A« egyeeületwnk sok 
m°gértesspl láttak hnz*, a Beg<lyezss kir< attüUltmé 
bez és eiuton 1B kélik társadalmunkat, hogy fogadják 
aalve en ezt a téli seg&y akc ót, amelynek cemea 
tivatáBa van. 

— Kóaaónetnyllvánitáa. Rikoaalnkaak, jó-
barátainknak éa lemet őseinknek, kik drága jó fdep-
snyánk elveeztéaével ért fájdalmuokat  réPzvéiü^kel 
«nyhltették, eru'oa mond köszönetet a Dotos-család. 
Cdtszea'm'hály. 

— H&lal aa oraaágnton. Verebes é^ Kozmáa 
között az orBKágu'on haltra találták Erőas Kiro'y 50 
eattetdős szolgát, aki legutóbb Antal A tert verebeid 
«ózdénál volt ato'gálatbao. A h tlál okának megállí-
tására elr^nddték a boncolást. 

— Tüa. Ssántó Jinos tozaási gaadálkodónak a 
caüre leégett. A kár meghaUdja a Baáaeaer lejt. Az 
egéaa betakarlfott  termés a tűz martaléka lett. A tüzet 
cigaretta végűek as eldobása okozta. — Bűnös könnyel 
mtiaíg égő cigaretta véget e'dobni. Milyen sok k/r 
okozója lehst az Ilyen meggondolatlanság. Ezt mutatja 
most a kozmás! tüi la, ahol egy életnek mlndea küz-
delmét pillanatok alatt megemésatette a tüa. Ittállóba, 
cilirba, p-diáéra égő cigarettával belépni tilos. Ezt 
szokjuk meg éa legyen második természetünk, a gyufá-
val, égő cigarettával való goados bánásmód. 

— A aaógödl gazdakör teaeatélye. A c»ik 
asögödl .Qizdiköt" november 26 á t vasárnap teaestet 
rend**, amelyet ezúton la figyelmébe  aján'unk közön 
Bégünknek. A aaögődl Gazdakör egyike vármegyénk 
'egpéidáBabban működő közösségének, amely meg-
érdemli támogatásunkat. 

— Juhlopáa. Maró Simon kászonfeliial  lakóa 
latálló<á')ól ismeretlen tettesek egyik ójszika 26 darab 
juhot elloptak. 

— Egy hónap hűtlen elhagyás miatt. Vin 
dor János gyiineebüiki lakóst, mert Adám Tjréz ne*«ü 
faitságét  elhagyta, most egy hónapi elzárásra Ítélték. 

— Rudolf  Moaae 8. A. oluji fiók,  Cilea Ma-
rectnl Foch No. 4. Tsiefon  14—11 Hirdetiaek fe'vé-
til9 a kolozsvári valamint a« ország ossaeH lnpiaitaa 
a lepik ercdatl tarifája  szsriot. A', orrzig ösazes hiva-
talos lepjil réBiőre: 

Mo-loral Ofl.-la',  Bucureşti, 
Buetlnul öup. Ofijlal  BJOCÍT, Bucureşti, 
C>r.<spond nta Euotouicj, Bu:un-Btl, 
Bu'eiltnl Jastitl'i, C uj. 

Hlvaltlos köaleményeket, mérlegeket, árverési blrdit-
raényeket, tf  rmicu'ra felelősség  mellett mpgjekntetűnk 
Karján árajánlatot 1 Vidéki megrendiláseki t pontosan 
t-'jst itlink. 

A marosvásárhelyi (targu-muresi) ke-
reskedelmi és iparkamara közleményei. 

A ministerul Esőn. Naţionale, D rtctlunea orga-
olztrli al locurajarll t x iortulnl ( o t instHu u' Ntl. de 
Expón) Bucureşti, Calea Victoriei 100, tudomására 
hoaza aa >xior'őrök hivatalon llatájábon azeai-p ó cé-
geknek én t-xport termelőknek, hoay a vonatkozó tör-
víny megfelelő  aaaka' zalnak rend^lteaéiei érte'mében 
ba kell Jelcntaék f-tljegyaás  végett, hegy aa rxpor 
kereaki d-lmet a jö ö évben ls folytatják,  vagy ptd g 
msgsaüntetéa esetén kérjék a törlésüket. 

A STabályaaerüen felbélyegaett  kéréseket folyó 
év december hó 81 ig adtndók ba a fen*  m^gnevea»!' 
lgaagatósághoz. 

— FELHÍVÁS  LAPUNK  ELŐFIZETŐIHEZ. 
A „Csiki  Lapok"  kiadóhivatala  tisztelettel  kéri  az 
olvasóit,  hogy az előűzetési  dijakat  a legrövidebb 
időn belül  rendezni  szíveskedjenek,  nehogy a lap 
küldését  beszüntetni  legyünk  kénytelenek.  Lapunk 
az előBzetésekből  él. A mai nehéz viszonyok kőzött 
nem tudjuk  nélkülözni  kintlevőségeinket.  — Éppen 
ezért  kérjük  mindazokat,  akik  elismerik  azt a mun-
kát, amelyet lapunk  elvégez  a vidéki  magyar ujség-
betü szolgálatában,  fogadják  megértéssel  jelen fel-
hívásunkat  és támogassanak  ezután is a régi sze-
retettel. 

A .CSIKI  LAPOK" 
szerk.  ée kiadóhivatala. 
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V E N C Z E L T A N Á R N É N Á L 
U g y a n o t t kóanOlmek m i n d e n -
n e m ű mől k a l a p o k e i a ő r e n d f t 
a n y a g fcaattaadáaÉval.  Kalapok 
I t a lak i t áe i a legrövidebb Idő a lat t . 

I . O. B r a t l a a a ( Q t m n A -
O a i u m ) - u o o a 111. ea . , a B ó r h á a k ő n l a b a i . 
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FÉRFI S Z Ö V E T E K 
OLCSÚ BESZERZÉSI FORRÁSAI! 

S O H E R G , 
E L E O T A, 
DOROBANŢ 
POSZTÓGYÁRAK KÉSZÍTMÉNYEI 

gyári lerakati árakban 
Oróf  Mikes-féle  ház i s z ö v e t i 

beszerezhetők 
Karácsony Jánosná l 

M.-Ciuc — Csikszereda 
I. C. Bratianu ucca 13. 

Tieiti egyenruhák valamint a Nemzeti Ujjáezületéa 
Front egyenruhái e felaie-eléeei  megrendelhetők. 
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Salemon  Ji?sefné-féle,  Szókutja  mellett  levő  lakó-
ház, udvar és veteményeskerttél  együtt  kiadó. 
Érdeklődni  Csutek  Ernőnél,  Csikszereda. 

Ridlómat (1938 Columbia Cjn'.üU 3+1 lárcp-.a háló-
r<tt), I ic-<>r9lném hbBirló értékű tel p a rádiéri. 
E-daklódai az E.ekea dohányárud tban — a t'!ef>n 
körpont mellett — Ciikszercdáb^a. a—2 

KIADÓ  özv. dr.  Fejér  Antalné házában, 1940. év 
január 1-től  a K'á-mern-féle  kalfpüzlet  helyis'g. 

Nikkelezett  vagy réz gyertyatartót  keresek  meg 
vételre.  Cim a kiadóhivatalban. 1—2 

ELiDŐ teljes ebédlő  bsrendezés,  valamint egyes 
bútordarabok,  kifogástalan  Allapotb  n, olcsó áron. 
Cim a kiadóhivatalban.  1—3 

Megnyílt a „Salon Rose". 
Tisztelettel érteti tem Csikszereda vároa 1*8 
vidéke nagyérdemű hölgyközönségét, hogy 

divat kalap-szalonomat 
I. O. Brătlanu-uooa 64 szám Blatt — a Vákár-
Qilet ssomaiédságában megnyi to t tam. 

& legmodernebb kalapuJdonBágokkal és legké-
nyesebb Igényeket ls kielégítő átalakításokkal 
állok nigyrabeoaült vevőimnek rendelVeséaére. 
Pontos éa lelkilamaretea munka, mérsékelt árakl 

SzIveB pártfogást  kér, kiváló t i s z t e l e t t e l : 
- A - n o - t o r i a s Z E S ó z e l , C s l k s z a r e d a 

H E G E D Ü Ó R Á K A T 
o o n a e r v a t o r i u m l m ó d a a e r 
a a e r í n t , j u t á n y o a a n a d : 

S P R E N O Z G I Z I , M . - O i u c . 
Str. I. Q. Duoa (Oimnáilum-nooa) 130. 

•enn»Mri>i iac 




