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V.gylzzuik a cialádra és vigyázzuak a
A zuhanó dollár. Általánossá vált as a
gyermekeinkre, ha életet aduik nekik. Ne felfogás, hogy Amerika nem tudja fékezni a
ÍSnevelésével
T ARS AD
Z imp'án Dénesnek nPOLITIKAI,
e v é v e l van tőle aKÖZQAZDASAGl
kergessük a ctilid oktalan
a legALMI
dollár HKTILAP
zuhanását, amely Franciaországot s vele
világ. Dineake 1919 ben azUletett. Alig éli szörnyűbb bűnbe: az anyagyilkosBágba.
az összes arany országokat lesodorja az aranyalapról.
14 Bzomoiu esztendőt. A 14 évea gyermek
szörnyű bűnnel került az általános érdeklődé= A Csikmegyei
Magyar
Párt
intézőA spanyol választások eredményeként a
jelölő gyűlése.
4 Magyar Ptirt
középpontjába. Négy balta csapással megölte bizottságának
kommunisták általános vereséget szenvedtek.
csikvarmegj
ei
lagozataouk
intézőbizottsága
folyó
az é d e s a n y j á t .
évi november bó 25 ón délelőtt tartotta az orszáOttó királyfi születésének 21 éves ünneA napisajtó hiradasiiból ism retes a tra- gos képviselő és szenátorválasztásokkal
kapcsola- pét, a Hibsbu'g ellenes magyar diákság meggédia minden részlete. Z jmp'én Géza műegye- tos jelölő ülését. Az intézőbizottság nagy számmal zavarta.
meg ezen a nagyfontosságú gyűlésen, amelyen
temi tanár az anyagyilkos gyermek édesapja. jelent
Bethlen István angliai előadásai során
titkos szavazássdl ejtette meg a jelöléseket. Ennek
Feleségétől különválva élt. Déneskét azrdes eredményekent a Magyar Párt csikmegyei tago- ismerteti Magyarország helyzetét az európai
anyja tarco'.ta. A mMtósá^os asszony züllött, zata a képviselő választásokra általános többség- politikában. Szerinte a Dunamedenoében élő
feslett életet élt, A gyermek ebben a környe gel jelöli:
népeknek együtt kell müködniök. Ások a né1 Pál Gábor dr.
zetben korán megismerkedett a bűnnel. Gyer
pek, amelyek az osztrák magyar monarchiából
2. Sulyok István dr.
mek szoba helyett az ucci, a mozi, a ponyva'kiszakadtak, egymásra vannak utalva. A német3
Szabó
Béni.
regény volt a nevelője. A gondos, a gyerAz általános szenátor választásra jelöli általá- magyar viszonnyal kapcsolatosan kijelentette,
mekei ért éld édesanya helye t D -n^skének egy nos többséggel :
hogy Magyarországnak veszélyes volna Németszeretőket hajszoló mama jutott, akinek feslett
1. Gyárfás Elemér dr.
ország belpolitikai utjain haladni, mert a hitleri
A községi tanaoíosi szenátorságra
általános elk'pselés nem felel meg Magyarország érdeélete annyira felháborította a 14 éves gyer
meket, hogy az összetűzés hevében megölte többséggel Pitner Árpádot jelölte az intézőbizottsug. keinek.
Puner Arp*d megmasitbata'lanul bejelentette, bogy
nz édesanyját.
a jelölést semmi körülmények között el nem fogadja.
A Népszövetség átszervezés és újjászerAz esetnek sok a különleges, általánosí- Igy ezen szenatorságra a Magyar Párt központja vezés előtt áll.
tásra nem alkalmas beteges jelenség-). Ez ket ejti meg u jelölés.
Németország lemondott Elzászról, amit
A csikmegyei intézőbizottság fennti jelöléseit
ségtelen. Azonban a 14 éves gyermek retteHitler
ismételteu kijelentett. A lengyel konelőterjeszti az országos Magyar Part központjának,
netes bünknek van egy trogédiásun közös amely
véglegesen van hívatva a jelölések felett dorról hangoztatta, hogy azért Bohasem fog
forrása, amelynek gyökere a háború utáni dönteni.
Németország háborút folytatni. Általában Németcsaládhoz nyúlik le.
ország őszinte békeszándéka az egész európai
A Zempléni gyerek Bnyagyilkos lett. Nem
politika élét megváltoztatta a német kérdésben.
BEL- ÉS KÜLFÖLD.
csoda. Azzá nevelte az a környezet, amelyben
Németország, Lengyelorsság után RomáAz államvasutak vezérigazgatósága, hogy
éppen az anya tartotta. Gyilkos lőtt egy gyerniával
és Csehországgal is tárgyalásokat kezd.
mek, akinek még a játékszerei között volna a mócvidéken uralkodó ínségen enyhítsen, elhatározta,
hogy
a
mócvidakról
bárhova
az
ora helye, mert az életéből egészen kiesett a szágba ötven stfázs éktA tarifális kedvezménycalád, annak melegsége, erkölcsösség?, sze- nyel lebat tüaifit és épületfát, fürészanyagot,
retete.
lemét választások előtt áll az ország népe.
bányatermékeket és gyümölcsöt szállítani.
Véres emlékeztető ez a gyermektragédia Ugyaaosak öiven százalékos kedvezményt Elég szomorú, fájda'mas, hogy választási küza ma emberének. A család, amely elindítója élveznek mindazok, akik gabonát, vagy más delem veri fel mindegyre a polgárok békés
az éieteknek, nagy bajban van. A háborús mezőgazdasági terményt szállítanak, Gyula- életét, eléggé kárhozBtos, hogy a nemzet konösszeomlás mxga alá temette a társadalmak- fehérvárra, Ztlataa, Vaskó és Torda állomá- szolidációs munka területe ilyen gyakran áldatnak ezt a legfontosabb egysegét: a családot. sokra az ország bármely ré zéből.
lan utakra terelődik. A magyar népnek elsősorIsten codája, bogy a mai családból nem kerül
azt kell megértse, hogy mindezek as ő
Fontos minisztertanácsi határozatok. Aban
ki minden nap egy Z mpléni D-inss.
akaratán kivül történnek. Ninos lehetősége
november
22
en,
Duca
miniszterelnök
vezetéIgazán kikerülhetne. Hiszen megbomlott
arra, hogy megakadályozza belpolitikai életük
nagy általánosságban a régi családi alap. Vége sével megtartott minisztertanács elhatározta, ezen kergetőző változatosságát.
abban mindennek. Kiveszett onnan éppen a hogy a kormány a választásokon megakadályoz
A nemzeti parasztpárt bukása után kiirták
legkip-óbáltabb fzenieég: a gyermekeit imádó, minden uszítást. A rend a megbékülés és test az uj válsztásokat.
vériség
politikáját
követi.
A
rend
pártjainak
csak azoknak és a ctaládnak élő anyatipus.
Képviselő választás lesz 1933 december
Alieljett a családba beült az 1914 évvel el- a legteljesebb szabadságot biztosítja.
hó 20 án.
Az
összes
napidijasokat
elbocsátják.
indult veszett idők emlőjén táplált torz szülött:
Altalános szenátor választás 1933 évi
a jazz muzsikás, élvezeteket hajszoló, tépett Felülvizsgálják az összes törvénytelenül tördecember hó 22-én.
szemöldökű, táncos kedvű anya, amely néger tént tisztviselői kinevezéseket.
Községi tanácsosok által választandó szeAz adókról elhatározta a minísz'ertanács,
ritmusra szökik egész Európában, hangulatos
tangó Ütemre nyugtatja idegeit a uimu'ó ölel- hogy megszünteti a népnyuzó jellegű illetmé- nátor választás, december hó 28-án.
Az ipar és kereskedelmi kamarák, a
kezésben és sportol, szalad. Miért. Csakhogy nyeket. ÁUalaban szigorú intézkedéseket adnak
ki az adotigyi kilengések megszüntetésére.
mezőgazdasági kamarák által választandó
otthon ne legyen a családban.
szenátorválasztás, 1933 év december 29-én.
1934 március 1 ig meghosszabbítják azon
Jij lesz nekünk, amikor i?z az aDya ontani
Az uj törvényhozó testületeket 1634 év
kezdi a jövőt, amikor ez a Bzellem piacra mezőgazdasági adósságokat, amelyek a kon
kerül, amikor a család összhangja, keresztény verziOs törvény 6. paragrafusa értelmében hat január hó 10 re hivták össse.
tartalma, egyszerűsége, becsületessége nélküli hónapi moratoriumot kaptak as esetben, ha
A romániai magyarságnsk a választásokon
ezeknek az adóssága nem haladja meg a pénz- követendő magatartását a Magyar Párt
levegőjéből megkezdődik az utánpótlás.
Zempléni Dénes esetefigyelmeztető, hogy ügyi eljárás során megállapított évi jövedel- arra hivatott szervei döntik el. Jól tudja -^.st
a csiki magyarság is már, bogy as egyöntetű
a lejtőre jutott családot, as ot'hont meg kell müket.
Meghosszabbítást kapnak március l-igállásfoglalás kialakulása a Magyar Párt helyi
fogni a lejlón való zuhanásában. Vissza kell
unnak adni a régi tartalmát, nţuga'mât Vissza azon városi adósok, akiknek ingatlanaira a és országos szervezetein keresztül történik. A
kell nevelni oda az édesanyát. Azt a régit, bekebelezés 1931 deomber 18 a előtt történt megyei intézőbizottságon kérésziül kifejezésre
aki a családjában megtalálta a munkát s ha s azok, akik nem esnek a konverziós törvény juthat e tekintetben minden magyarnak a jó
„idagiit" pihentetni akarta, ugyanott megta 6 ik szakaszának rendelkezése alá, azon eset- tanácsa véleménye. A végső elhatározás kialalálta a szórakozás'- ia. Szedjük le a jövő anyái- ben ha adósságuk nem haladja meg a pénz kulása után asonban nincsen egyetlen magyar
ról a rúzst, a festéke', a mindig másnak te.- ügyi eljárás során megállapított évi bruttó embernek sem joga, külön utakon járni.
szeni ak*ró kellékeket. Fogju < otthon valahogy jövedelmüket.
Minden kisebbségi küzdelemnek as első
Az élősdi hivatalokat és intézményeketparancsa, hogy egységesen, összetartással tuda enlâd ékességé', az anyát, hivatásának,
megszüntetik.
kötelességének teljesítésére.
jon cielekedni as a'nép. Az biztos, hogy minA fizetések, nyugdijak, a hadirokkantak,
den nép gyermekei kOzött szoktak akadni elFaltsük és védelmezzük a családot, mert
anaak békéje, szeretete a gyermek lelkéro özvegyek és árvák járandóságainak pontos csúszott jellemüek, akik haszonlesésből felrúgörök nyomokat hagy. A család a nemzetek űzetésére a korminy a ssükséges intézkedé-ják a közös küzdelem erkflloBi kötelességeit.
Elpártolnak a nehesebb viszonyok k S s é jutott
életének, jövőjének sáloga. Olyan a jövő, seket megtette.
A szász nemzeti tanács kizárta Brandschfajuktól. A kényelmesebb hatalmi páholyba haamilyennek a csalid neveli a gyermeken ke
sódnak. Különösen megdöbbentő, hogy ilyenek
Rudolfot az összes szász szervezetekből.
resztül.

A szörnyű bün.

Kiírták a választásokat.

CSIKI

i-tk oldal.
inkább ason régi magyarok közül akadnak,
akik egy életen keresztül élvesték fajuk hatalmi állapotában a jónak, a kényelemnek minden áldását.
Az A dolguk. Egyetlen megnyugtató, hogy
az ilyen embereket a román politika gerince
is megveti; de ki kell közösítse magából a
harcban mindenkor becsülethez, lovagiassághoz
és bátorsághoz szokott mpgyarság is — az ilyen
allattomos, csúszó mászó tagjait.
Leszögezzük, hogy az országos választásokon a magyarságnak a Magyar Párt kötelékében kell megnyilatkozzon, olyan magatartás
Bzerint, amilyent elhatároz egyeB megyék magyar népe az intézóbizottsági ülésein s azután
orsságoBan a Magyar Párt központi országos
intézőbizottságában.

Báthori Istvánról sok ismertetés és méltatás hangzott
el eddig és hangzik el ma ia, nálam hivatottabb történelemtudós fogja tetteit és egyéniségét elénkbe állítani. Én e pár
bevezető szóban csupán megvilágítani akarom azt a három
szempontot, amelyek bennünket a legnagyobb hódolatra
késztetnek nemzetünk e nagysága iránt.
1. Báthori István volt az első erdélyi fejedelem, ő
viselte először ezt a címet. Elődje János Zsigmond még
magyar király volt. Ő volt az első, aki tudatára ébredt a
mohácsi véBZ Alta] teremtett helyzetnek és szívós következetességgel, bölcBeséggel megletette a jövő alapját és ir.egSrizte a törökkel, némettel szemben annak egyensúlyát.
Maga a nagy Martinuzzi ÍB, aki az özvegy királynéval, János Zsigmonddal és a Szentkoronával Erdélybe vonult vissza,
az erdélyi állomásokat csak eszköznek és átmenetnek tekintette egy magasabb cél, Magyarország egységének visszaállittása felé, amelyet maga a Ferdinánddal kötött megállapodás, a váradi béke is bizonyit. Martinuzzi tévedett és ez
iett a tragédiája.

Báthori azonban világosan látott és szilárdan állott.
Bár katholikus liite és magyar érzése őt is Magyarországhoz vonzotta, ellenállott minden ilyen irányú kísértésnek
• választói körzetek beosztása.
és volt ereje és erélye hozzá, hogy Konstantinápoly leié is
A december 20-iki képviselő választásra megőrizze függetlenségét. Inkább vállalt erkölcsi függést a
a megyei választási iroda a következő válasz- császár katonáival szemben és vállalta a töröknek a 10 ezer
arany adót és amikor belső ellenfelei kényszerhelyzetbe
tási kerületekre osztotta Csikvármegyét.
15 ezerre is felemulte az adót, de országa érdé
I. sz. szavazókőrzet Csíkszereda: Csíkszereda, sodorták,
keit sok tapintattal, bölcsességgel én páratlan eréllyel min
Zsögöd, Taplocza, Szentlélek, Mindszent, Szentimre, dig
meg tudta védelmezni. Báthori ezzel lefektette alapját
Szentkirály.
annak a bölcs politikának, amely akkor egyedül volt célraII. szavazókőrzet Szentmártoo: Szentmártoo,
és amelyet követni kellett az akkor fennálló erőCsekefilva, C dkszentgyörgy, Kozmás, B inkfalva, Szent- vezető
viszonyok között a két szemben álló világhatalominal szentBÍmon, Manaság, Vi-rebea.
Utódai, akik követték politikáját: Bethlen (jábor, RáIII. szavazókőrzet Kászonaltiz: Tusnád. Lázár sen.
kóczi (iyörgy és A pali megtudták állani helyűket, akik
falva, Kászonjtkabfjlva, Csatószeg, K vszonaltiz, Kászon-azonban
eltértek ettől, bajt és azeu védést hoztak az országra.
feltia, Imper, K íszooujfilu.
Báthori koncepciója és bölcsesége, amellyel ezt a politikát
IV. szavazókőrzet Hadé falva: Madifilva, Karczklasszikus példája lesz mindenkor a történelmi
falva, Dáofaiva, Madaras, Kikos, Q iröcrfalva, cicsó. életrehivta,
és adottságok meglátásának és kihasználásának.
V. szavazókőrzet Szentdomokos: Szentdomo^os, realitások
2. Báthori erős meggyőződéses katholikus volt és a/.
Jenófalva, Csikszentthmá?.
ApoBtoli Szentszékhez Hui hűséggel ragaszkodóit Meghatóak
VI. szavazókőrzet Szópviz: Sz^pvlz, Szentml- azok
a levelei, amelyeket a Szentszékhez intézett és élesen
hály, Ddlne, Pálfalva, Borz-iovtt, Csikszeotmiklés, V«- kidomborítják
katolikus lelkületét egyes jezsuitákkal lolycsárcsl, Csomortán, Ceobotfalva, Somlyó.
tatott levelezései. A Szentszék hivatalos középeurópai kon
VII. szavazókőrzet Oyimeskőzéplok: Qylmes- cepcioja ükkor még a német—római császárság esziueköré
középlo'i, Q>imesfelsólol, Óvimesblikk.
ben inuzgolt és a katoliku*ság világi képviselőjeként elsőVIII. szavazókőrzet Ditró: Ditró, Hódos, Szír-sorban a Habsburgok álltak a Szentszék előtt. Khhez
hegy.
koncepcióhoz nehezen illett a császársággal ellenkező, némiIX számú szavazókőrzet
Oyergyószeotmiklós: leg török hűbéresnek látszó Báthori elismerése és törvéGyergyoezentmikló", Tjkerőpatak.
nyes felkarolása. A Szentszékm-k Bálból ihoz intézett irataiX szavazókör let Vasláb: Vasláb, Csomafalva, ból mindig kiütközik a tartózkodás és óvatosság, amelyet
Gyergyóujfalu, Kilyéoftlva.
ráparancsolt Habsburgokhoz való viszony és amely Hát boXI. szavazókörzet Oyergyóalfalu:
Gyergyó- rival szemben nem engedte ineg azt az őszinte mélységet
alfilu. Rem -te.
amelyet az egyház ügyei körül kifejtett buzgóságávftl mél
XII. számú szavazókőrzet Tölgyes: Tölgyes. tán kiérdemelt volna. Amíg a lengyel trónra nem kelült
XIII. számu szavazókőrzet Bicazul-Ardelean : addig a Szentszéktől még a megszólításban is csak a „vajda"
megszólítás járt ki neki, amTt a császár-király sem kitogiGyergyóbéiás, Blca<ul-Chel.
solhatott. Báthori Islván katolikus áliamléiliui nagyságái
mi sein bizonyítja fényesebben, mint az, hogy bár érezte
Báthori István.
a Szentszéknek a Habsburgok iránti lekötöttségét és ebből
Báthori látván szobrát születésének 400 éves év- folyöan a vele Bzemhenni tartózkodást, nem tántorodott meg
fordulóján a kolozsvári Báthori— Apor egyetemi szeminárium sem hitében, sem a Szentszék iránti hűségében, sem az
udvarán áliitották fal. Az ünnepségen részt vett Adam egyház ügyeinek védelmében.
Kurmatovszky bukaresti lengyel követ és Itastawiccky len— II. Amikor Báthori István mint katolikus uralkodó
gyel őrnagy katonai attasé. A BZobrot Vágó Gábor szobrász Erdély tróujára lépett, Erdély csaknem teljesen protestáns
művész készítette és L)r. Balázs András pápai prelátus volt már. Hogy ilyen helyzetben katholikus létére trónra
avatta fel.
juthatott és bizalmat nyert — bizonyítja kiváló áliamléiliui
A nagyszabású ünnepségek november 15-én zajlottak kvalitásait. Ezt a bizalmat uralkodása egész laitama alatt
le Kolozsváron. Az ünnepségeken megjelent lengyeleket nemcsak megőrizte, hanem szinte korlátlanná fokozta. Arra,
(iyárfás Elemér csikmegyei szenátor francia nyelven köszön- hogy milyen bizalmatlansággal kellett megküzdenie, jellemző
tötte, majd Báthori Istvánról a következő ünnepi beszédjel az a történetírói leijegyzés, amely szerint gyóiitatóját világi
emlékezett meg:
ruhába „kiöltöztetve, kellett maga mellett tartania és vadá— Bátbori István történelmi alakját — mondotta — Bzat ürügye alatt ment misét hallgatni. Tiz évvel később a
születésének 400 éves tordulója mellett az tette ma aktuálisa, kolozsvári jezsuita kollégium alapítását az akkori erdélyi
hogy a legnagyobb uralkodója volt a most újjászületett közvélemény már az ország kulturnivója érdekében történt
lengyel nemzetnek és az ő politikai hagyományai összees- alkotásnak tekintette és az első növendékei között protes
nek Lengyelország mostani vezetőinek célkitűzéseivel is és táns papok liai is jelentkeztek.
maguk is iránymutatóul szolgálnak.
— 1572-ben ő alatta volt a tordai országgyűlés,
Amikor mi, erdélyi magyar katbolikusok a nemes amely a vallásszabadságot deklarálta. N'em ez a lőérdenie
lengyel nemzet e nagy uralkodójának jubileumi ünnepségei- mert hiszen törvényeket mások is hoztak, de nem gondoshez csatlakozunk, nemcsak a kegyeletnek és együttérzésnek kodtak azoknak a gyakorlati életbe való átültetéséről. Bátteszünk kötelességszerűen eleget Erdély egyik legnagyobb hori megteremtette Eidélyben ezt a politikát, amely a saját
fia iránt, banem a magunk számára is levonjuk a tanulsá- egyházához való feltétlen ragaszkodás és annak odaadó szegot Báthori István pályafutásából és államalkotó működéséből. retete mellett mindig becBÜlui tudta mások hitét és vallásos
•

•
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meggyőződését és tiszteletben tartotta a máa hitelvek alapján álló kultúrintézmények szentségét és sérthetetlenségét.
— Ez a három pont: B reálitások világos meglátása,
a Szentszékhez kedvezőtlen körülmények között is feltétlen
sége és a vallásszabadság tiszteletben tartása Bátbori
íőerényei, amelyekért mi ma hódolattal hajlunk meg nemes
alakja előtt.

Jelölések az országos választásokra.
A Hivatalos Lip hétfőre virradóan megjslent
száma közölte a parlament feloszlatására es uz uj
választások kiírására vonatkozó királyi rendsletet. A
helybeli törvényszéknél béifón reggel a liberális párt
már letette a listáit, bogy a szavazó cédulákon az
első helyet biztosítsa a maga számára. A képviselői
listán csak a listavezető nevét jelentette be D&ncu
csíkszentmártoni ügyvéd személyében, a községi tanácsosok szenátorságára pedig Cristea közjegyzőt, a
liberális párt csikmegyei elnökét.
Az Országos Magyar Párt központi vezetőségének utasítására a Magyar Part is benyújtotta jelölését,
bogy a Bzavazócédula első oldalán a helyet biztoailBa.
A képvlse'ői listára bejelentette Pál Gábor dr.-t, ez
általános Bzeoátorságra pedig GyárfáB E'emér dr-1.
A párt központi vezetőségének felhívása baDgFu'yozza,
hogy ' zen utasítás nem vág elébe a jelölésekre vonatkozó későbbi elhatározásoknak, mert a választói törvény 47. cikke értelmiben a jelölési határidő leteltéig
a jelölések kiegésziihelők és megváltoztathatók is.
Minden jóérzésű ember fájdalmas érzéssel látta
a törvényszéknél, hogy lemét székely emberek Bztrepeltek ajánlókul a román pártok jelölő nyilatkozatainak benyújtásnál. Emlékezetben való megtartás céljából Ide feljegyezzük ezek neveit: Xmtus László,
Pál L'jos, D iradics Ignác, S mon Ede, Simon István,
Gegő D nea (oím a volt bir' ), Váltási Binl, László
Kiíra tó taploc»i lakások és Rózsa Iure gyimesköz p'o'<i lakós. A Lupu-párt listáján p*dig ajánlókul azintdomokosi és Bzentlélekl választók Baerepelnak, kiknek
nevelt szintén közzátesszük majd.
Minden magyar embernek tuinia kellene, hogy
Ilyen szer pre nem volna Rzabnd vállalkoznia. Msg a:
jóérzésll románok is elfordulnak az i'yen emberek ó ,
akik a magyar egység megbontására eBzközül magukat
felhasználtatni engedik.
U;v értneü'Unk, higy A Magyar Párt a megye
egész terlH»ién foly'oios figyelemmel fogja kimerni
mindazoknak magatartását, akik a magyar kötelenseg
ellen vétenek R azoknak nevelt a Migyar Part nyilvánosságra fotj» hozni, hogy mindenütt megismerjék őket.
Egyébként a csíkszeredai törvényszéken eddig 3
következő pártok tették li listájukat:
1. Liberális párt; jelölt Dr. Dtncu Ügyvéd. A
községi Bzenátorcágra jelölt: Cristea csíkszeredai közjegyző.
2 Magyar Párt : jelölt Dr. Pál Gibor.
3 Lupu-párt: jelölt Dr Lupu.
4 Nemzeti Parasztpárt: jelölt Dr. Tatu Aurél
volt főispán.
6. Avarescu-párí: jelölt Dr. Vasú A'exmdru.
6 Junianpárt: jelölt Dr. Koh-to Jizsef.
7 Argetoianu párt: j-ilölt Dr. M>x Ctmpian.

TnsDádfMő a teli sportot központja lesz.
Őszinte örömmel vettUk a hírt, hogy Tusnádfiiidó
vezetósege életrevaló ötlettel foglalkozik s már teli
fo.ott aa előmunkálatodnak, hoyy a fürdót télen ÍB
Üzemben tarthassa és vendégeket fogadhasion. Sportpályák (u. m.: jég-hocke. korcHolya, ti ugróeácc fH
ródnpvyék) villanyvilágítás, me'eg-fürdő Urt mk> pr BBége éa hassná hatóvá tétele a fUrdőIgazgalót-íg feladata, mlg a fUtött lakásról ÉB jó kosztról több VIHBtu ajdonoH gondoskodik. (Napi teljes ellátás fűtésééi
együtt 100-120-150 lej).
Tusnádfdrdó Igazgatóságának akcióját sportkörökben nagy örömmel fogadták, mert jól tudják annak
értékét, ha a különféle téli eportokat Uző embereknek
R-tmánlában is ÍRSZ egy találkozó helyük (ralot a nyugati or->zágokbrn), megfelelő sportpályákkal ÓB O'C É.
de kényelmes lakásviszonyokkal, hol a belföldi, majd

Akar ön meggazdagodni?

j

Vásároljon ten)*S*/árityţQtoSorsjţgyţt!
Egyetlen húzás december 10. Sorsjegy ára 50 lei. !
Pété* Fereac és a Deutseh tőzsdében, Csíkszereda.«
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Van szerencsém értesíteni a mélyen tisztelt
közönséget, bogy a mai naptél keadve, a mai
vissonyok figyelembe vétele mellett, mélyen
leszállított árak mellett lebet étként

a .Bucureşti' étteremben

Havi koszt reggeli, ebéd éa vacsora Lei 8 0 0 Napi eb!d koazt 4 fogásos
. Lei 30 —
N J pi ebéd kaszt 4 fogásos házhoz vlve Lsl 20 —
Kfilöoiagea étkezés egyezség szsrlot.
Kérem a helyi és vidéki közönség pár.fogását
tisztelettel
2 _ s

Vass Géza, Csikszereda

szállodás és vendéglős.
Kereskedelmi utazók részére napi panzió Lei 110

LAPOK

4 tórpi nigy milvászete mag a hórihorgas óriásnak egy lyukas pantallótól kereteseit profilja hányszor kicigiatt* mag a civilizált világ lep benő óráinak
tömegeit Z>ro és Hura mui'nütemük minden percében ai áts t mlvészet ösztönös parádéival kápráztatták a fi -nszillagok mesevilágának gyermekseregeit
Sokszor
adódott ugyan uţy, hogy as összeomló deszka
bódi, meg a koponyákon végigömló tejfel, vagy az
örökösen völgybe zuhanó rozoga Ford már-már az
ismét ődő henfomáiok untató fásultságával akasztotta
el a mozrtbok lelkesedését; de ha valakit igazán
kimeríthetett a komédia, akkor valljuk be őszintén
— ez mégis csak inkább a két sslnéss volt, akinek
mások nevetigörcse után volt csak ssabad — kenyér
után nyulol.
Nevetni, amikor aa embernek oka van rá, szervezetünknek pihenést jelent Akkor vlhogcl azonban,
amikor parare, legkeservesebb módja az életfentartartásnak. E< itt nem pillanatokról van szó, hanem a
nappa'ok egymásbshu'ló évsoralról, amikor a megtapsolt -z'ár lénve személyes rejtvényeivel kénytelen
megküzdeni, nehogy az ive'ő pálya ritmusa, az Hnnepalt rutin megszakadjon... Es itt érte a tragédia Zorol
is. Ztonglórje volt a kötelességteljeeitésnek és hőse a
fi'mnek. De pergett az élet Sohsem elég a tréfa.
M nd g BÖtétebb gondok gyötrik a világot... A rendezők témához fokozzák a munkaütemet. Több pénzt
kináln^k több szenzációért éf> a hós sBketen tapasBa
a malmot az élet Igájában. Zoro és Huru mozdulathumorából még sok kilóméter fi mszallag kel'ett — az
arany fdrdőbe. D~ a vigyorgás, az örökös kacagás, az
arcjáték szörnyU pózai, mint ragadozó falánk kis bestiák, hajszolják a művész idegrendszerét. Az elh:vatás
arotban nem ismert pardont fB Zoro továbbra is csak
kacagtatta a világot. JiUiott magával, istenáldotta
tehetsegével... Mig a napokban egy berlini stúdióban
a lencse előtt megtántorodott. Megőrült.
Zoro kacaja ezentu1 egy zárt cellában rázza a
téboly bilincseit... Finita..
— Csikmegye tanáoaBnak Aaai rendea közgyűlését folyó ev november hó 30 án d e. 9 órára
hivta Ö»FZ" a vármegye főÍFpinja.

Mk «MaL
— A osiki Lfj osag éa a rádió. Egyik
gyei kösség ifjúsága a Magyar Párthoz fordnlt kéréssel,
bogy járuljon hozzá egy rádió besaerséséoek kőltaégeihez Ai alkalmat felhassnáljak arra, hogy rámutassunk
a Magyar Párt és Irodája fenntartásának nyomorúságára. Amiről épppen a csiki Ifjúságnak kell elsősorbsn
tudomást sserezzen. A Magyar Párt fenntartásából
minden magyar léleknek tehetaége aaerlnt hoaaá kellene járuljon. Azt a szervezetet, amely községenként
meg»p ti mind ín tag hossájárolásáhos aa utat, eat a
migv<«r ifjúságnak kellene biztosítania. Mit gondol ea
az ifjúság, hogy a Mtgyar Pártnak honnan van anyagi
alapjs ahhoz, hogy rolókat vásároljon, amikorévekig
senkinek eBaébe nem jut, hogy tagdijflsetésl kötelességét teljesítse. Éi ennek dacára fenn kell tartania egy
irodát a megyében, annak fűtéséről, irodai költségeiről,
tisstvise ójéről kell gondoskodni. Levelezési, bélyegköltségei havonként 2—3 ezer lejre mennek fel,
amelyet a képviselők viselnek. Választások jönnek éa
zkkor sem jut senkinek eszébe csekély tagsági diját
bsadai Bbba a pártirodába Csoda, hogy Ilyen körülmények köaött még nyitva van es a mindennap tömegesen igénybe vett iroda. A vármegye ifjúságának meg
kell értse ezt a küzdelmes jelent és bekapcsolódva a
Msgyar Párt életébe támogatnia, segítenie kell a párt
anyagi felerősödését. Mert bizony ma koldus, szegény
a Magyar Párt csiki tagozata, amely nem tud pénabell
segítséget nyújtani, mert maga ls arra szorul
— A valasatási küzdelmek orsságsserte megkezdődtek. Már is vér csepeg minden ujsághasábról.
Konstanczában már lelőttek egy vasgárdistát, Fogaraamezyébea leBzurtak egy falusi bírót. Jól indul. Naponként két hilál. Testvérek között is hatvan halottra
nőhet, amig as isteni nép megnyilatkoshat Nem caoda.
Soha Ilyen vastag nem volt a választás! ssédités mint
most. Sokan jönnek a nép kösé. Egyik elengedi aa
adósság felét, a másik egészen. — Hova kell ennél
féktelenebb népbe'onditáe. — A csiki magyar nép tisztában van a sokféle Ígéret választási természetével.
— Házakat romboltak össae Sínfalván éa
ai első elitelt egy ujsagiró. Folyó év május hó
28 án a t ord ti antlrevlziós gyűlésen felizgatott tömeg
a sicfalvi állomáson megállította a vonatot, bevonult
a községbe és feldúlta a magyar lakósok házait A
szatmári törvényszék perbe fogta Dénes Sándor ottani
lapszerkesztőt, mert az esettel foglalkozott A törvényszék most Dénes szerkesztőt államellenes Izgatás éa
nemzetiségek közötti gyülöletszitás vétségében találta
bűnösnek és ezért egy hónap', fogházra Ítélte.
— Könnyen megy nálunk a vádaakodaa.
Az alábbi eset sp ciális jelenség a napi köséletünkbói.
Rendkívül megdöbbentő. A báboru utáni vegyes tlsstviselói erkö'cs egyik szemét hajtása, amely nem ssokott lelkiismeretben kérdést csinálni abból, hogy ha
kell a feljebbvalóját is a legszörnyűbb vádakba keverje.
— Itt vsn Niklta Vasile gyergyószentmlklóal rendőrlegénységi parancsnok esete. Amint megirtuk ea aa
ember e'óaetes letartóztatásba került A csíkszeredai
ügyészség lakója már két hónapja, mert egy a gyergyószentmlklósl Astoria vendéglőben időző társaságtól,
amelynek Nikita is tagja volt, eltűnt 66 ezer lej. A
körülmények Niklta Vasilere terelték a penilopás gyanúját és N jtotesn gyergyószentmiklósi rendőrkapitány
azonnal le ls t-rtóztatta. Most kinos helyzetébrn es a
rendórlegény azt a megdöbbentő vallomást tette a
vizsgálóbíró e:ótt, hogy Nutotean rendőrkapitánynak
tudomáaa volt a pénelopáeról éa az ó tudtával vetemedett a pénz ellopására. — Eddig a vallomás. Netotean egy evtizede áll a csiki rendőrségek élén. Első
nll'anatra megállapítható a vallomás teljes képtelensége.
D i jellemző, hogy rendórlegény, alantos tisstviselő
i'yen borzalmas vÚat merjen megkcckástatnl felettesével szemben.

idővel esetleg nemzetközi versenyeket is lebet megrendezni.
Hogy milyen szBkséglet és közkívánat az, hogy
Tusnádot téli sportközponttá fejlesszék mutatja az is,
toţy a Bukarestben azékelő Romániai Turista Tanács
kiküldöttje (egy őrnagy minden támogatást beígért a
cél eleresehez éa terepszemlét tartván id?áli-nak mondotta Tusnádot e cél szempontjából, mert ugy a fekvése .Szent Adna- és Cmás-tava), mist gyönyörű
kornyéké és az, hogy vasúti állomása és féláru kedvezményes vasúti jegyre jogosító engedélye van, sok
eióoyt nyújtanak.
Nagyobb sportalakulat eddig 3 jelentette be érkezését Tusnádra:
1. A Kolozsvári Korcsolya Kjylet, am-'y az elmúlt években, a kevésbbé alkalmas Gyilkostónál renii- zte meg korcsolya versenyét s ez Idén uirv a versenyt, mint az azt megelóió tréning hetet Tusnádon
szsndakozik megtartani.
2. Bjdipestríl egy síző, korcsolyázó és hockizó
tírsasag két hétre jelentette jövetelét.
3. B -ranból pedig 8 napi tartózkodást jelentett
bs egv Sportegyesület
Tehát belfö dról és külföldről örvendetes és biztató hírei s igy anaál kevésbbé leltet megérteni azt,
h)ţy épp az érdekelt közelebb eső azékelyföldi városit spiruetetői bizonyos köiönbüsséggel és előkelő
hjvjsség;el flţyeik e k»szUódó eseményeket. V->gy
ti ái koi^urreiciát látnsk ebben? avazy nem biznab a t e h á t e 1 m a I a a a t o 11 a
az eţeubea s mtjd csak akko", amlior ai ó közömaz első osztálynál sorsjegyet venni,
bittagic dtcára va'óra válik e ter?. akkor fognak
b •hkípcso'ódal és ta'án ré^zt kérni? Féltékenykedés
u r enk azért is íadoiolitlan, mert székely városaink
"O'kébsn sincs olyan fej:eu és elterj°dt sportélet,
Siessen, csekéiy m-nnyiségü sori-Jigyhoív erre ok lebetn", de ettől eltekintve huzamosabb
ké-ilet-mból, sorsjegyet előjegyezni,
iilr» vendégül látói idegeneket egyik város sem tud
annyival lekább, meri a mteod.k oszMtsrészt Tusnád minden téli sportnak szükséges teretálynál csupán az eUő osztály árát
[J-t és pályát adhat, amely e'óoyt városaink nem tud
kell meitiiesse, mig a további oszlik nyújtani. D) ne feledjük hogy Tusnád nemcsak
tályoknál mird f tötb az utaLfiíetés.
ciajáask g>cjti ö»sie az idegen sportolóikat,
Sorsjegy á r a ,
agéaz
fél
negyed nyolcad
hanem cs»k központot képér, ahoinan ug>is ellátogatosztalyonkint •
|00Ö 5 0 0 ~250
125
ninsk a vendegek a szomszédos székeljfildi városodba. Tjsnsdfürdő akciója tehát c^ak kezd tí", első
Szsrencsés számok ctak alanti Irodában
'-pése annak, hogy a bel- és külföldi sportolókat ldkaphatók :
ca'ogissuk a Székelyföldre, hogy igy megismerve a|
Osztálysorsjegyek Osiki Intézösége
fo'djni szépségeit, fordóit stb. eleven proptgsndát
c- náljsnak majd otthon az egész Síéte'yfö dcek
Tekintve, hogy a székelyföldi idez< nforgalom felliodillése nemcsak turista és sport érd'k. banem fótép
H e r c a r e a - C m o , I. C. B r a t i a n u - u c o a 118 aa.
gazdasági és knlturális érték, ennek az akciónak nem— Itelet a rakosi tanítónő ügyében. A kocttk a sportemberek kell örü'jeuek, banem a Székelyfegyelmi b'róság a mult héten tárgyalta le
föld m-od^n lakója s ép ezért elvárhatjuk mlodenkitól
— A. Dal- ea Zsaeegyeaület karaosony lozsvári
a tusnidfiirdői mozgalom támogatását, tegye azt akár masodnapl hangversenyere serényen fo'ynak a Z üd Anna rákosi tanítónő közismert fegyelmi ügyét,
amely it9letével a tanítónőt egyszersmindenkorra kilelkesedésből, akár önérdekből.
próbák. Ai egyesllet igyeksz.k eddigi teljesítményei- zárta a tantestület kötelékéből. A tanítónő feleöbezésNa feledjük el, hogy ba egy másik filrdő vagy ben szerzett hírnevének és kultur nívójának ma is ssl
élt. A felebbezést jövő héten tárgyalják Bukavidék csak 1—2 évvel megelős bennünket, azaz Tus- megfelelni. Jielóre kerjlk kulturközönségünknek, a reatben.
nádot, akkor a Síékelyföld ho'Siu Időre elkésett e magyar d*l barátain sk a hangverseny iránti szeretetét.
— A franoia kormány megbukott. A Sarraut
szerepétől. Ebben az esetben indokolt és haszsos a
— Államellenes lsgatas vadja miatt öt évre
,'ocal patriotizmusunk".
V. Q. Ítélték Török Ferenoet. Török F.-r >nc vo'tgyergyó- francia kormány november hó 24 én megbukott.
c-omafalvl, j-lenleg nagysrnyei plébános, folyó évi co
vember bó 21 én államelleneb izgatás vádjával állott
KÜLÖNFÉLÉK.
« csíkszeredai törvéayfzék Corduban és Pabris tanácsa
eó.l. — A vádit Ltscov ügyész képviselte, aki a
Zoro tragédiája
29 ik szakasza érte'meben kérte a
Sok volt a fény — elégett az ember. MaraeBCU törvény
bogy a tárgyalás anyagának sajtó u>ján
Ziro megtébolyodott... H nvszor ültünk be a törvényszéket,
közlését megtiltsa- — A törvényszék helyet sdott
moziba, hogy a mókázó eg>ütte«, Zoro és Huru, ha való
az ügyfSí kérésének éa Igy ctupán as Ítéletet kösölcuk p'iokr» ÍB f lej.eBse a gordokat, mielőtt fu'ni jilk,
amely Tőrök Farencít államellenes izgatás miatt
kezdett a lapos vászoedréma. Valahánysior a betört találta bűnösnek és ezért öt évi fegyházra ea 10 ezer
5 lámpás abszolút szelektív, egybekeménykalap, meg az ócska zslrardl megjelent, min- le] pénzbüntetésre ítélte. Az Bgyéas kérte Tőrök Feépített hangszóróval, uj tipusu 2 voldenki arcán táncolt a mosolygás. Milliók tudték. hogy rencnek azonnali letartóztatását, amit a törvényszék
a művészek mókáiban fnlb'c*ülhetetUn humor, ötlet, elutasított
tos lámpák folytán minimális anódhHyzetkomiku-n. leblilrcse'ő jellrmzó készség fogja
fogyaaztás - antenna nem szükséges.
— Székely ssülök figyelmébe. A Székelyek
megjátszani a fl mszsi'ag bősének m» nfl'rendszerü
Kolozavárl
Tarsaaága
felhívja
aioo
székely
stB
ók
feladatait. Nim akadt rendező, akinek elképzeléseit
gyerekeiket vaeöntő, gép'akatos, ízabó,
m*g nem to'dotta volna ea a bámulatosan össseban- figyelmét, akik
aaatalos, müasztalos, cipész, vízvezetékroit bajazio pir És pergeti afi m és pergett as élet. könyvkötő,
3+1, 16—2000 m.-lg. Amerika bármikor fogható.
vagy máa Iparágra szeretnék kltanltta'n', hogy
Jittek a go'.dok, a tonjunk'ura, meg a defláció, a szerelő
4+1, 4+1 nagy kiadása és 6 + 1 lámpákkal.
ezt
aa
óhajokat
a
a
gyerekek
lakolal
végzettséget,
váUágo* idők, de Zi-ot és Hurut mindig csuk sene- életévét és pontos elmét válaszbélyeggel ellátott levélMinden tipus állandóan raktáron, bármibonás mókában, ragvogó alakításaiknak verőfényében ben, Társaságunkkal közölni szíveskedjenek. Társasákor vételkényaser nélkül meghallgatható.
élvezték a milliók. Senkinek soha nem ju o t eszébe gunk eseket a gyerekeket a legjobb I o ozsvárl vagy
a két hősies figura 1 magánéletében felfedfznl a hét- vidéki mestereknél helyeat el a sajátfclflgyelete mel- E l a d . é i « o l c T Ö « z l ® t í l z a t é a r * .
közaapoB sor-ot. M , akik a támláaBsékek fallanxalból lett. Címünk : Székelyek Kolozsvári Társasága. C ul—
Calkaegyei vezérképviselő:
nézibk a k ján fidói bsndabandál», mindig megfeled- Koloasvár, S rada Cogalalceanu (v. Farkas ucca) 7.
keztünk bennük — az emberről. Az emberről, aki
— Törvényaaekl hlr. Vad István tölgyesi rovottnemcsak nevet, dt küid ls. Küzd és birkózik as élet
lépcsőin. Sokat tipródik és oly borsalmaaaii laaaaa mnltn betörőt, tíarendbeli lopásért 3 esztendőre Ítélte
M e r o n r e a - Oiuo.
a törvényaaék.
tör cáljai falé.

^

Állami osztálysorsjáték,

II. osztály hozása december hó l és 8-án.
Menti saját upnak a szerencse kovácsa,

most ran alkalma mulasztását pótolni.

Smilovits Márton

Vidéki Rádióvevők figyelmébe!
Megérkezett I

a batériás PHILIPS csoda rádió
4 féle hálózati rádió!

FISCHER

SÁNDOR

4-ík <14Al.
— A hamisnak vélt saáa lejes áldozata.
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— A szélsőséges román pártok, a legutóbbi

hírek Hzernt az egész ország területin féktelen Izgatásba csaptak át. A llbrrálls párt hivat» los lapla 1-mé
telten bejelenti, hogv a kormány legkíméletlenebb
módon fogja elnyomni ezen pártok BzélBóségea propaa pénzt s végül Is megállapította, bogy hamis. Vélet- gandáját
— Halálra égett November hó 22 én éjjd kl
lenül jelen vo't a vandéglöben a törvényszék alttgyésze,
lató < háza és porig égett.
aki a hamisnak deklaralt száz lejest magához vette gyúlt Iocie Joávim mena'ágl
s annak megriadt tulajdonosát másnap reggelre az A vizsgálat me?állnpi o t«, hogy lif'kvés előtt 1 czéék
Ügyészségre rendelte. Antal Albert borváaárláBhelvett a kályha eleiét megrektFk kenderrel. A száradni tett
az Ugvészséget kezdte járni. Azonközben az Ügyészség kenderbe a tüxh-lvhől szikra pattart. Az e'i-ö álmában
telefon közbelépésére a csikmadhrasl csendőrség Antal mélyen alvó csa'ád az uto'só pillanatban alig tudott
A'bert lakásán házkutatást vezetett le. A pénzgyártó klmmeVü'nl a lángokban állóhéz^ól. I czéék 18 éve*,
Antal Albert csikmadiraBi vendégének furcsa kalandja
akadt a borföídön Sege váron egy ötszáz lejpst váltott. Erzsébetvároson egyik vendég öben a váltott szár
lejesek egeikével fizetett. A pltc'r pengetni kezdte

f l f t I I & B

MLt

Értesíti m Cslkszerede és
vidéke lakó<Bágát, bo^y
elvá'la'ok mlnd-nnemü

i

villanyfelszerelési munkákat,
u ţymint:
0>8T«at

a m e s e s t t k ,

telo£«m

e

Tt&laB7eseBS$> é a T l e T « B e t é k «
gépek után. Azalatt Antal Albertet a jegyzőkönyveléB beteges Anna nevü leánya, akinek ágya a fűtőhöz legután egy teklatélyes erzsébetvárosi tamerőse garan- közelebb állott észre sem vettn a tüzet. A földig égeti
aae&eléaefeet éa
SaTÍt&a«katt
ciájára Bzabadon tocsájtották. A száz lejééről pedig ház romjai alatt esek megszenesedatt holttestét talála legjutányosabb árak és
napok múlva kisütötték, hogy nem ls hamis. Két féle ták meg.
teljes fele'ősBég mellett. —
kiadácu ssáz lejes van forgalomban, amely kezdetben
— Ujabb lskolasérelmek. A vármegye terüelkerülte a hatóság figyelmet. Mire rájöttek, addigra letén mindenfele tiltakozás d-cára tovább folynak az
Silvea pártfogást kérve, maszegény Antal Albert Bok Ijedtségen esett át.
iskola sérelmek, a névelemzés. — A tanfe'ügye'őtég
radok kiváló tisztelettel:
— A Magyar Part központi elnöki tanáosát 3265—1933 sz reid ilitez jaével n kászonsltizi r'tn
Ko'ozsvárra, folyó évi november 29 re; az or.-'zágos ka h. felekezeti Iskolá* ól kltil:o t több Bzabá'yszerüer
Intéző bizottságot pedig november bó 30 ra hívták anyakönyveit tanú ót néifelem^si o':okkal. A:om«l
Strada Prinoipele Carol 55.,
össze a választásokkal kapcsolatos képviselő- és Bze- ezeket a tsnu'ókat beírták az á Ütni iskolába és aion
3—10
vagy • „Corao" fodriaiatbaa.
azü őkro, akik gyermekeiket n m akarj tk ezen iskolába
nátorjelölések megejtése céljából.
járatni
nyom'ian
megkezdték
a
hiintetésnk
kirovását.
— Agyonütötte a fa András Mózfa 19 éves
— A c"kkozmv*í felekez'ti iskolából kitiltották
kászonfeltlzi legényt az lizvölgyében halá'os szerenNo. 1625 — 1933 cons.
csétlenség érte. A lezuhanó fa agyonütötte a szeren- a Lestyán nevil tanulókit. A L'styánok a legrégibb
széke y cssládo^, nklk megvonnak döbbenve a nevük
csétlenfi stal legényt.
elemzésével való erőszakoskodjon. Kiben az i'gvben
Publicaţiune.
— A madéfalvl álinapektor. Az InFpektorok maţa a mlniszt«ru-n is döntött ós kötelezte, lojy a
Sc publică a doua licitaţiune pe ziua de 11 Dehazájában élünk. Nem csoda ha a rengeteg valódi Les-yáio'i. min'. 'omVn nevü ^H eredetű ctaledok állami
cemvrie 1933, ora 10 a m., cu oferte scrise şi sigiInspektor közé egy pár hsmis IR vegyül. Mnt ami'yen tskolákb» jártsák gyermekeike'.
late pentru furnizarea a 50 stj. lemne de foc de fa^
Cozms Orlgore is volt Azt gondolta ez a szegény
— CseDdőr kegyetlenkedések. C-upa panass uscat pe seama primăriei Mercurea-Ciuc.
ember, hogy ó is tudna ln-pektor lenni. Mindenki az
Odală cu oferta se va depune garanţia de 5" o,
Nem olyan nsgy dolog. CNak ki kell szállni. Bü.itetri ból á lunk. A csendőrség ilI írl jóképpen ig ekszik
oro"zlénrén;t biz o itani magának a vhrtr.t gye p na-; socotită la valoarea in numerar sau efecte de Stat.
kell. Ezt Igazán ő is tudná c-iná'ni.
Inspektornak
Caietul de sarcini se poate vedea in orele ofimaszkírozta hát magát és ki-zál;ott M >défalvára. Sza- azaiból. Csodálkozunk, hogy h c^erdőrp^•rH CBDoLng
bályszerűen csiná'ta az ügyet. Vizsgált, komo'yan, nem uata meg az nlantaRai tulkupásuii. Szinte lehe- cioase la biroul admiiiistraţiumi generale unde sc va
hozzáértőén. A fűtőháznál in-piciált, pénzekre sai d'-tt tetlen, hogy komoly meglorlátok utnn megí^mériőd- (ine şi licita|iunca.
fel. Eţyszer csak észrevettek éB íetnrtóztatták. Az hetnének ezek a HÍOTIHU basAvLodéBok. CsiktzentMercurea-Ciuc, la 20 Noemvrie 1933.
Inspektor urnák sikerű t megszöknie. Most értoBiiették tamiBoa novcmh><r bő 11 én tárcmulateág vo t. O la Victor Faroga m. p.,
B. Töke m. p ,
érkezett
a
cier<dőrjárör
is
egy
b
ru<ott
Bzutssz
ezetóa vasutat, hogy müked-'elő inspektorát Mu c'lmegyésccretar general.
primar.
ben Ismét elfogták. — H»t ilyen a szegény emh-r vel az élén. A c<eudőr ur f-gyveresen táocolrl kezszerencséi". — Még egy ilyen vacak Inspektori pró- dett, majd rákiáltott B >c* J knh 21 éves hadlárvá'a,
Hirdetmény.
hogy fus^Ol onnnn.
A fit] azt Nlelte, 1hogv "'n-innk
bálkozás sem sikerül neki.
r
Kozliirré lételik, hogy 1933 évi december 11 -én
nem
vétett
Er
H
h
csendőr
nzaknszvi
z
tő
puskatusozni
— A Magyar Part önállóén megy a val asz kezdt» a fiu*. O t a bá't-trembxn. A fiu m< n-kült. A délelőtt 10 órakor, Csíkszeredában, a városházán mátaaokba. Az O iá;os Mtgyar P.trt mind-n eddigi jel cserdórük
utána sz»lf.dtak es rsuszitottnk a .Lupu" sodik nyilvános árverés tartatik, a város részére szükazerint önállóan megy a választásba. A liberálisok nevü farkaskutyájukat,
amely öst-zeharapln K ti tal- séges 50 öl bükk tűzifa szállítása ügyében.
maguk ls annyira természetinek találják a romániai emhert, aki az Oilbi ugrott,
Az ajánlatokkal egyidejűleg 5 "/u-os bánatpénz
bogy elmeneküljön a ved
magyarságnak ezt az állásfoglalását, hogv egyáltalán álladó - elől. A csendőrök a túlsó
teendő le.
parton
eleibe
szalad
aján'atot nem tesznek a magyarságnak választási kar- tak B ott ismét a kutyával ösfzerágatták a szerer (PétAz árverési fellételek a hivatalos órák alatt a
tell kötésére.
városházán megtekinthetők.
len
legényt.
A
fiu
ma
otthon
Nksíi
A
felh.itoritó
— A mu t évi válasatas epilógusa a törvényszék előtt. A helybeli törvény-z k folyó évi eeetiiek több szemtanúja van.
— Vasile Morar járór-ezető i-uycsaD östzevertf
november hó 22 én folytatta a Szabó Káro'v c-óku
szentléleki, Rincz Jinos ctiksomlyól gazdék é-i Korács Ivac-on Ferenc gv-r/y^r m >tei l-lóst és a nála tarJÎ
Agrárés
Transsylvánia
Bank
o
tózkodó
K'nc
es
K
iza
notro-tvá^árbe"
i
a'óet,
majd
Sándor e l k e n e d >i uutót. x'B elleni pert. Nevezetteket
egy Chínd -a nevl), békásl választási kortes jelentette m i n d k e t t ő j ü k e t Ó Bről-őrsre, gy»'o< K me:éről Csik
fel. Azzal vádolta, hogy nz 1932 é\i junius hó 24- kl HZ'redábt szállíttatta.
s z á l l í t olr
jj
— Ugyan» z a csendőr Iv c3on Sindorné reo etel g
községi ssenátor választás alkalmával az uccán szidták
a román államot és a had-öreget, nz UgytBz»ég a lakóst arcul verte.
Mtrzescu törvény nl^plán emelt ellenük védat. A felB »ncu Ghuorghe a sz^pvizl c<endör6rs vezetője
vonult tanuk közül Cbind»» Emil, C"ja Mikló». T-pes az uceín arcul vrr n Barabás J cos iparo^t-e^édet,
vagy más
«J
j
Miklós és Zenoga Péter békáéi tanuk azt állították, m rt dudo'gatott. A járókelők figyelmei tett'k, hoRj
hogy vádlottak nz államot tolvajnak, pu'i-zkápnak1 ehez nincset jog-t tulre nsokat iHlövéssel f^oyrgette
szidták, a románságra azt kiabáltak dirznó tolvaio' meg. — As eseteket PilGébordr, mint a cxlkroegyel
Ctm a kiadóhivatalban.
2-J
ellopjátok a szavezata'nkat. — Érzel eremben Gál Magyar Pír*, e'nök i a csendórp trancBnokságnak jeJózsef, Pál Gibor. Erőss Péter, Adorján Imre, Cseh lentette.
István tanuk nzt vallották, bogy nem hal ottak semmi
— Gyergyóoaomafttlvi szekelyek megdöbIlyen szitkozódást, pedig végig nézték azt a felháborító bentő folajanlkozö kísérletei. A gvergyócsomafalvi
A
uleV8rd
R ţt,|e F
kötekedést, amelyet a békáéi kortesek rendertek, akik községi tannes annsk ld>*ién á^nst foţlxlt n felekezeti
h
1
a szavazókat kl Is kergették a város területiről. Pulica Iskola mellutt, jobb:m mondva nrm volt bHjlandó eleálló laktts november
l-i4
ő l szoba
kiudó.es TudAozódni
uecábanbóegy
1 konyhábol
és G iga rendőrök, mint tanuk szintén vallják, hogv get tenni azon utasitásní-k, hogy t>lv< gye non épülelehet a kiadóhivatalban.
5nem hal'ottak semmit. — Az ügyben a törvényszék tet. amely ntm a tözRAgá, í melthez tehát p> mml lőre
november 26-én hirdetett Ítéletet ís bizonyíték hiányá- nicc-". — Tudunk arró', hogy a kormány változás után
ban felmentette a vádlottakat. A vádlottak védelmát csomttfa'vl »zâbn^y at\ánlfiai Bzpg'á-zódnak a mf gye- BXXXXJIQIOIŰlOiQIOIOlQIOiQjOlfMXS
Dr. Pitnsr Árpád látta e'. Az Ítélet á'talános megelé ház* körül. F/lejinlkcznának ha lehetne. Egy Interlmár
gedéat keltett.
bizottsági kinevezésért nzivesen vállalkoznának arra,
— Eljegyzés Zalcz G. Victor adótiszt folyó sra t a községi tanác-'csnl O'm lt hetett keresztül vinni. I I
tli laponként nj formák olosó Ş4
évi november 25 én tartotta eljegyzését özv. Ambrus Allattomos. c u>y> vállalkozátok az ilyenek. N >mcsak ^
árban, na.»grt«}cl2it2x*t£3c
^
Péterné leányával, B unkával, Csikzsi-'gödiin.
mi ítéljük el, a arékely testv-rek között egyre nngyobb
V E N C Z K L
T A N Á R N ÉNÁL
»
— A járda és úttest takaritaaárol. A napok- Mzámmnl előtörő felkinálkoró jelenségeket, d - megve- K
ban városszerte f-elháborodá®t, Izgalmat vá'tott ti azon tik ezeket azok a ron>ánnk. hLik fz^révpR klBehbségi ^
Ugyanott késiülnek mindemrendelkezés, hogy a háztulajdonosok köteksek nvp°n- múltban tanult >k meg H f«ji küzdelemnek legelemibb M ^
nemű női kalapok elsőrendű V?
ként egyszer, vagy tóhhszir la, szükségscerlnt sz előt- kötelességeit. Etek közül legelró az, hogy ne fordul- W
anyag hoaaaadásával. Kalapak M
tük fekvő uttoRtekct megsep^rnl. A rendelet azon része, jon fajával fitemhe s^nkl apró kilátásokért. S ba akad ^
átalakítása a legrövidebb Idő ala*. Q
hogy népinként kell az uttesteket leseperni, tévedésen nah ilyenek, bizonyára fog egyszer kerü nl Csikmegye W Csíkszereda, I. C. Bratlann (Olmná2
alapszik. Ciupit arról volt szó, a régi városi Bzahá'y- főispáni Bzékéhe egy olyan egyéniség, kirakter, aki Q alum)-uooa 111. aa., aBörhaaköselébea. í t
rendelnt szerint, hogy a kereskedők üzle'.elk előtt a kirúgat a prefektusról egv pár Ilyen tapogatózó koncsseríd tl heti pUcok utáni napon kötelesek as utteste- kerepő, Rzégycnnéll üli székely testvért.

Minitsch Walter, Csíkszereda
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K bútorberendezéseket, a

Kiadó lakás
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S MODELL KALAPOK ^

ket Is letisztítani S erra
Is k^r a váró 1 tanács
a bá*tulajdono«>k*t, keroRfcedők*t addig ls, nmlg a
város a jö^ő évi költs ég veté eben gnndo-ikodoi foţ egykét rsndis ueciS'prónek a beá litásáról.

"W

Osikszeredában, Ştefan oel-Mare ucca
2 2 . sz&m alatt, emeleten, 2 szoba,
I konyha kiadó.

\I

Háló, ebédlő és iroda berendezések

— Haláloaások. F-renc* A bért f ildblrtokos,
a legegyaaerObbtól a
76 évos korában, fo'yó évi oov; mber hó 19-én meghalt
legfinomabb kivitelig
Ctlkc-onortánban.
MttKyttB U i B ( l l t t « t l
i n k k t l
— G dereiéi Fmt« J izFef volt cslbpzen'roártorl
b
m
t
r
e
i
h
i
t
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:
járásbiró, 68 évas korában, novtmhor hó 17 én elluivt
Budapesten.
Naiţy G. Jószef asztalosnál, Zsögöd.
— Somy Déneané szül. Piszka Díncsné gnr.
Megfelelő biztosíték msllett réarletflietésrs Is.
katb. plébános özvegv», 82 éves korában, november
i(ihó 23 án maghalt C<iksznntdornoto oa. E ^u-y'bsn
Bolnay J mos leli ész. So'niy D <nsR árvaszéki ülnök
éa Solnay Sicdor községi jegyző édesanyjukat gyáEgy drb német nemesített fajkan eladó.
asolják.
Oim a kiadóhivatalban.
— Lopta Orbán litván csikiaen'miklósl legényt
átadták aa ügyészségnek mert gazdájától, Kassal Lajos
medéfalvi mészárostól 16 eaer lej értékű holmit össze- E g y B E é p F i l o d e n d r a e l a d ó . O l m a
kiadóhivatalban.
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Elköltözés miatt eladó
1
1
1
1
1
1

követkeafl Ingóságok :
antik sza'oa garnl ura.
női szalop, művészies kivitelben.
nagy eredeti perzsa szőnyeg (igen értékes).
páncél pénsssekrény (titkos treszorral).
nagy vörösréz csillár.
,
utazó bund* (mosó-medve).

O l m

a

lElad.ótLlT7-atal"ban.
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Memre*-flle*—(hlkwreia, lfM'deoeaber 3

Laptalmjdonoa:

özv. VÁKÁR LAJ08NÉ.
FfltKl M r k m r i

BRBZSGH VIKTOR.
Kiadóhivatal:
Vikii kOnyr- éa paplxkareai»déu Calkamaiadán, hová
t kudetiack iral ia aUfim*iM dijak aldi* kalduddk.
I p a aaáx iim M I.—

CSIKI LAPOK

49 M*B
•UftMtaal 4v:
Bgtei évn
Lat 160 Félém
. SXNegyudévT»
, 43.—

KOliOldra f j ért*

, Ma—

H l r d a t i a l dijak a lagoloaábban aiAmlttataak.
Kéalretok nam adatnak vlaama
NjlUtirl kOalaményak
dija aoionklat Lai 25.—
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POLITIKA.!,
ÉS TÁRSADALMI
HETILAP.
Harmatozzatok égi
magasoki KÖZGAZDASÁGI
iállamok háztartásénak budgetjében,
volt miniszteren keresztül megnyilatazért sze Hatieganu
hadiárva, hadiözvegy csak súlyos tehertétel az furcsán kong bele az erdélyi román népnek

Hosszú, ezredéveit sóhaja-vágya öez'ön- 1retnék attól tehermentesíteni. Aki bírja, marja kozó, „ megalásottsága", vagy .megceufoltsága*.
A kisebbségi magyarságnak megvan a
szerűen tört ki a lelkekból. Akik megszoktak 1— most is ei aa elv járja. Durva ököljog van
a magasba tekinteni, az rgre nézni, annak sze- 1érvényben. A góliátoknak minden Bzabad, a kis véleménye erről as elkeseredésről éB hatalmat,
mét bántja a Bürü kOd, a komor felhő, aki 1dávidok meg sem mukkanhatnak. A békekon- bársonyszéket Birató őszinte könnyeséBröl. —
szeret farkasszemet nézni a nappal, annak szo- ferenciák osak as adósságot, nyomort növelik. Ebben a nagy .erdélyi román szenvedésben
Elméletileg fungálnak, gyakorlatilag tehetetle- m6g a részvétünkre Bem számíthatnak azok,
katlanul sértő a kietlen, sötét éjszaka.
nek. Kenyér és játék kell a ma embereinek.
hűtlenek voltak Gyulafehérvárhoz és meg
Pedig Krisitus előtt es uralkodott. KOd, Asért van annyi munkanélküli, még több munka akik
sem merték kísérelni, hogy ennek as általuk
felhő, sötétség volt mindenütt.
kerülő, építünk mozikat, mu'atóhelyeket, iebu lefektetett alapokmánynak megvalósításáért
Köd nehezedett az egyesek lelkére. Az jókat, a templomok nemsokára bezárhatnak. csak egy lépést is tegyenek. Helyette azonban
önzés megdermesztette a szivet, érzéketlenné R1vid az élet, vagy soha se halunk meg — dühöngött a névelemezés, a nyelvizsga és mintette a nemesebb, szentebb eszmék iránt. Az es kell as (isteni népnek, nem pedig tör den ami megcsúfolta as a itt lakó nemzetek
anyag töltötte be az ember minden vágyát, a vény, Bzellemi fölény, erkölcsi nivó. Kenyér és nemaeti szabadságának" a gyulafehérvári hatátúlságos főldttól nem látták BS eget. A fő det szórakozás: e két Bsóban áll a XX. század rozat legelBŐ pontjában lefektetett gondolatát.
teljesen uralomba venni: volt a céljuk netovábbja kulturigénye. Ha est nem találja meg, forraDecember elseje a román nép egyesüléséKomor felhő vonult s család életére, ha dalmat háborút csinál. Sötétség van a fejben, nek ünnep9. Ebben a sok SBinü országban
szívben
és
lélekben,
as
egyénben,
családban
ugy még ilyenről lehetett szó. Csak magukkal
december elsejének jelentősége van. Uz a nap
voltak elfoglalva a családtagok, másról ludni és társadalomban.
az orsság annyi népének lelki egyesülését is
nem akartak. A családot is csak laza kötelék
A második advent rosssabb, szomorúbb. meg kell teremtse.
fUzte-tartotta össze : a vér, a test ingere. Azért Asért kétsseresen száll fel a jobbak kérése,
Ebből a szempontból fontos a kisebbségi
mit aem <udott a leg öbbjo az önfeláldozó 6zU:ői, könyörgése a menybe: harmatozzatok égi ma- népek megelégedettségének, szabadságának és
vagy gyermeki szeretetről. Érdek volt a házas- gasok ! Süssön ki as isteni Nap, hogy a köd, egyenlőségének biztosítása, amelyért az eddigi
aág, Qzlet a c.-alád, asszonnyal, gyerekkel ke felhő, sötétség megsiünjék, eloszoljon.
kormányok semmit sem tettek. Nem a legutóbbi
reskedtek. A beteget eldobták, az egészségest
Jctjj el édes üdvösitönkl Krisztus váltsd kormány Bem, amelynek pedig demokratikus és
piaci áron adták vették.
meg még egyszer a világot, különbeg végkép erdélyi túlsúlyától olyan sokat reméltek Erdély
Sötét volt a társadalom élete. R^ndról- elpusztul l
ESrósi Lajos. kisebbségei.
fegyelemről még hírből sem hallottak. Aki birja,
S ha ebben is osalatkostunk nem tudjuk
marja elv járta. Durva ököljog dívott. Népjóléti
honnan, kitől remélhetjük számunkra, az egyenlő
intézmények nem léteztek, békéltető birottsá
A román nép rabsága.... állampolgár megelégedett december l-jét.
gok, béke konferenciák nem voltak. Vribosszu.
Éppen most történt. Pontosan a nagy egyekegyetlen párviadalok, c rlusz képezte még a sülési ünnep küszöbén
nemaeti parasztpárt
)>bn gondolkozáeusKuMü *s mie den símá». Sze uj elnökét várták Kolozsvárra. MegerkeséBekor Csíkszereda társadalma a szegényekért
< 'Qy árva, özvegy, nyomorék nem jöhetett még Hatieganu Emil volt erdélyi miniszter hosssabb
Kevés város van Erdélyben, sót aa egesz Romábírom sorsba, állatkámba se. Kenyeret és já- beszéd keretében üdvözölte M haUche elnököt. niában, amely lakósaaganak számaránya alapjan nat-kot kért, keresett a nyárs polgár s ha nem A beszéd harcias és szokatlanul éleshangu volt. g)0bb áldozatot hozna, mint a háromezer lakoton alig
felüli Csíkszereda. Nem h aba van a vBros címerében
kapott, nem talált, 6 maga csinált orgiákat s Ide irjuk egy pár gondolatát.
sziv, amelyból virágok hajtanak ki: a varos lakóssaga,
RzndiBta módra kéjelgett a vérben, a perverz
B nők ur — mondotta Hitieganu — az uj faj es nemzetiségi, valamint vallás különbBég nélkül
élvezetekben. Istenítette as ókor embere önma
a mai neh-z gazdasági viszonyok között is példaadóan
Kit, bálvánnyá tette a bQnt, az állatiaeságot. liberális rezsim rozsdaként lepi el az országot. ontja érző szivének virágait aa irtóztató nyomor, a teli
Bukarestben
koncentrációs
tábort
szerveztek,
rem eny hitésere.
S)k tekintetben nem tehetett erről, mert pogány
ott helyezzék el a mi erdélyi testvéreinvolt. Akart jobb lenni, azért kérte as égi segít bogy
Uint aa eddigi években, most ÍB a Kath. Népket, akiket családjaikból ragadtak ki. (A volt ssövetsBg
helyi tagozata vette kesébe a Bsegények
aéget, a mennyei világosságot.
erdélyi miniszter a Bukarestibe helyesett erdélyi téli Begelyesesi akciOjál SzodníB BaakoBBtályanak
J3tt Krisztus, az örök Nap, sugaraival el- állambiztonsági tisztviselőkre célos.)
nepsarril ea agilis elnöknője, Dr. Hrnch ÜJgóne, 1933
oszlatta a ködöt, a felhőt felbon otta, a sötétNí kérdezze mit gondolunk — folytatta evt november bó 26 an, vasarnap delelótue, a kóabirséget elűzte. Lett világos nappil: megszületett beszédét Httieganu. Borzalmas dolgokról tud- tokoBBági Bzekhaz tanácsiozael termete hívta össze a
helyi társadalmi, szociális, káritáuv es hiibusgalmi
a kereszténység.
nék beszélni. Néma ajkakkal álmnk ön előtt, egyesületeknek a kiküldötteit ama mcdosatok megMintha most is a régi advent kisértene. a megalázottság, a megosufoltság belénk fójtja beszélésére, amelyek alkalmasak a népkonyha fenaKőd, felhő, sötétség uralkodik kQrUlöttQnk a szót. Programunk: a jelenlegi agresszív rend tartasához szükséges költségek, eielmiBzerek 6B ruhanemüek elóteremiésehes. A gyűlésen megjelentek:
mindenütt.
szer elsöprese. Parancsoljon, hogy megfújjam
ifrocb Hugóné elnökön kivül, Dr. Qyörgypal DoKöd nehezült as egyesek lelkére, önzés a kürtöket. Még a halottak is feltámadnak, hogy Dr.
mokosné, Dr. Piiner Arpadné, Cristea kozjegyzhné,
tartja béklyóban a sziveket. Megint as anyagi- az élőkkel együtt ünnepeljék a román nép rab- Dr. Nagy B-tniné, Lux Jjiaefné, Dilrr Qyaláné, Koresztes Margit, Dávid Rozaika, Símé Geróne, Kövér
asságnak hódol as ember. Caak a föld, pénz ságának a felBsabaduláaát.
B.ró Ferenc eepsres-plebácos, P«pp Janoa
kell, az égről lemond, ha lehetne, ast is eladná
No, mi a baj? Miféle megalázottságról, Sándorne,
főgimnáziumi igazgató, Faroga Viktor polgármester,
jó áron.
megcsúfolásról van szó. Éppen ma december Albert Vumos főgimnáziumi tanár, Busaek Gyula
Komor felhő vonult a család életére. Nem- 1 én. Hatieganu ur kürtöl. Halottakat támasst. főglmn. tanár, Hódosay Kaimán vilianyteiep-igaagató,
csak a beteg, de egészséges gyerraakre sincs Aromán nép rabságának felszabadításáról sóhaj- Ajvász J J U Ó gyógyszer esz, Djmokos Sándor vm. jogyzó,
szükség, as akadályozza a hitvestársakat, nem tozik. Éppen ugy csinál, mintha megvalósításra Dr. Nagy András orvós, Albert Sándor Ig.-tanitó,
Albert István lapszerkesztő éB mások.
élhetnek kedvükre, nehéz a osaládi pitiékot várna 1918 december 1.
eltartani, felnevelni, sokba kerül, nemfizeti ki
A gyűlésen Bu*aek Gyula tanár Ismertette a
Pedig tisenöt0dik8ier ünnepeljük ast. As
magát, nem lehet kenyeret adni a kesébe, meg álom másfélévtisede megvalóeu t. Erdélyt osak nép , Illetve gyermekkonyba tavalyi működését Örömlehetett megállapítani, hogy a segélyesesi akció
az örökségnél is bajt okos — es a modern most kergették el a kormánykerék mellől. mel
a tavaly naponkint mintegy saazhnaa gyermeket látott
felfogáB s kibúvó. Folyik a modern rabBZolgaOnnan, ahol módjában lett volna cselekedni, el meleg étellel, ruhával éa tűalfával, nem 1B emiiive
kereskedés: próba — s pajtáBhásaBBág cégére kormányosni a román nép javara és tenni va a terméssftben kiszolgáltatott élelmísKereket aa ottalatt, összeállnak aa emberek, illetve as ember lamit a Gyulafehérváron lefektetett, as együtt honra szorult felnőttek számára. A konyhát Dr. Nagy
Bénlaé vesette áldozatos fáradsággal ea nagy körülállatok, vagy jobban mondva állatemberek,
élő népek ssabadságát biztosítandó elképzelések tekintéssel Kövér Sáadorné ellameréeremélti kftarahogy szétváljanak s szétválnak, hogy újra megvalósítására.
müködésével, Ajváaa Jenő gyógyszerész felelősségÖs9zeálljanak.
teljes gazdálkodásával. A tűalfa ellátás kérdéaét a
Oh
milyen
megható
ai
a
harciasság,
amit
legteljesebb megelégedésre Dr. Gulman György fóSötét manapság is a társadalom élete.
ur most kivágott ott Kolossváron, aaolgablró éa Domoloe Bándor bonyo ltotta le afóginRomae omnia venalia sunt: Rómában minden Hitieganu
as ember éppen, aki a hatalommal a kesé- názium cserkészeinek segítségével, mig a ruhagyűjeladó, vásárolható. A világ cégtáblájára joggal As
ben
absolut érséketlen, konoepeló nélküli hét- tésnél a Leánykongregáció tagjai buzgólkodtak a kórki lehet irni. Igasság, testvériség, szabadság kösnapiaég
volt minden erdélyiséggel Bzemben.• házi és szanatóriumi Vincés nővérekkel karöltve.
adagokban kapható a világboltokban. Pénzért Aki ssent, igazságos
AB értekesiet elhatároata, bogy a Jelen plllaaaterdélyi sérelmek orvosláigazságból gasság less, vagy megfordítva, test sán fáradosó nyomorultakat
. baa rendelkezésre álló kéaapénaael és a hólabdaminden
lélek
nélvériségből ellenségeskedés válik, a ciabadsá
Hurokon, valamint a gjDjtée utján befolyó Beszegek
éa a vármegye, város, katooaaág által adományoaaadó
got rabság váltja fel. A jelssavak osak a por- kül rngott ki, mlnlsster korában.
Deoember elseje van. Ünnepel aa orsság,> természetbeni adományokkal a gyermekkonyhát kiaetéka kínálgató elmei, hogy jobban fogyjon, mint
pl. Pesten a tutifruntti cukorka. Hadirokkant, ünnepel a román nép. Hbbe as ünnepbe olyanl lebbről Osembe beiyaal és aaiak veaaléaéra Ismétel
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szummentes művész ut volt es, hogy ea aa ut mé^
Ax Orsxágyos Magyar Párt
kiáltványa
ten Dr. Négy Bénlnét, u Oltáregylet egllia elnöknőjét
tovább fog veaetnl és ml még látni fogunk tőle olyan
és u áldosalkésa Kövér Sándornét kéri fel. Egyben
a* orsxág
magyarságához.
müveket, amelyek láttán a meghatódottság vesz erőt
kéri a h-lybell úrhölgyeket, hogy naponkint teljealtaeMagyar
Testvérek!
rajtunk.*
nek Inapekcléa szolgálatot • népkonyhán, bogy eleje
Komoly, n éhét i dók ben fáradságos tili vávétessék minden rossalndnlatn gyanualtásnek. A népCiik büszkén tekinthet művész fiára, csak ez a
kon} b a belndltáaáboa Faroga Viktor polgármester a lasstis megindított viharai között testvéri szavak- kár, hogy sok ilyen büszkeségünk van ssana széjjel a
vároa nevében a szükséghez képest tflaifát fog küldeni, kai intézünk felhívást minden magyarbor, mert a nagyvilágban, akik azzal nem sokra mennek, bogy
valamint rendelkeséBre bocsátja a vároa két fogatát a ismét vallomást kell tennünk bitünktől is aj erőt ml büsakék vagyunk rájuk éa sem haláluk előtt, sem
gyttjtésl akciónak éa dijmenteaen felajánlja a népkony- kell merítenünk jogos követeléseinkhez a népaka- ba'á'uL után nem beszéljük, nem értékeljük őket B
hán fogyaaatott villanyáramot. P»pp Jánoa főgimná- rat megnyilatkozásiból.
müveikből itthon Cslkhan bár mutatóba egyet Bem
ziumi Igazgató a népkonyha részére egy 01 ssáraz
A leszegényedett magyar nép, a súlyosan tartunk, csupán a m?l ünket verjük, hogy Csiknak
bükk tűzifát ajánl fel. A további tüslfaszttkséglet biz- megviselt magyar családok, a bizonytalan sorsú szülöttjei anélkül, bogy akár anyagi, akár egyéb támotosítására a helybeli kath glmnáaisták cserkésscsapata nagyér iljuság védelmében széli küzdelembe, a gatást nyujto'.iuok volna nekik nehéz művészi u'juton,
.öt hasáb fa" jelszó alatt házról házra gyűjtést fog Magyar Párt önálló listával azzal az egyedül akkor bensőbb és Igazolt lenne ez a küszkeségünk s
eszközölni, mely alkalommal Ssssessedl a haasnált helyesnek bizonyult magatartással amely, mellett ők 1B másképp gondolnának szü'őfÖldjUkre vissza.
ruhanemüeket la, amelyeket aa Idén ls a Vlncés nővé- eddig beosületesen kitartottunk és amelyet most,
Egy laikus ágy elő.
rek javítanak kl és hosnak használható állapotba amikor minden magyarnak testvéri kézfogására
K irjük megértő lakósaágnnkat, legyen méltó eddigi szükségünk van, fel nem adhatunk. — Választási
áldozatkéaa magatartásáhos, adjon abból a kevésből, jelünk a magyar összetartás,
KÜLÖNFÉLÉK.
ami még van, hogy ebben a nehéa megélhetési visso— A m u n k a k a m a r a osiksseredai fiókjának
nyok kőzött ss Irgalmasság testi cselekedeteinek gya
jele a;
^ ^
(izorzó jel).
megalakítása A marosvásáthelyl munkakamara fol\ó
korlásával segítséget nynjtson embertársainak a sattkös
megélhetésre. Különben az értekealet erre aa évre
Testvérek, ne tévesszen meg benneteket a évi november hó 26 án C-lkszertdában tz Ipartestü'et
ls Dr. Oalman Qyörgy főszolgabírót és Domokos Sán- demegógia jelszavakkal, üres Ígéretekkel, amelyek helyiségében g>Illést tartott, a csikEZ'rrdxl fi k létedort bízta meg a tűzifa szükséglet összegyűjtésével értéktelenségét jól ismerjük. A tévelygők és el- sítése tárgvábsn A Muakakamara r'sréről j°len volés a kio-iztás Irányításával, Ajváss Jenőt és Buzek tévelyedettek igazságért küzdő seregünket harc tik azon B iros Viktor elnök. Dr. Pop Remus titkár,
Qyula tanárt pedig a környezettanulmányok éa a fenn- közben támadják hátba.
a kisipar'8 szekc'ó részéről VISBBB elnök éBamunláB
forgó hatóaágl éa máa interverclók elvégzésével.
Minden magyar választónak sravazstára szük- szekció elnók« Mintell. B ró JizBef ipartestületi elnök
ségünk van. Minden magyarban bajtársat keresünk üdvözölte a Munkák-mára WpviBeletét. R lDU'Bío't a
a közős küzdelemhez. Mi nem félünk, osak ti kö- Muokakamarák és Ip irtestöletek voltaképpen térj. fen
azonos írunkat^rüietére. K jelentette, hogy amennyiben
vessetek rendületlenül bennünket.
A Magyar Párt
a Munkakhmara feláliitja a cdkszeredai fiókját ugy
Az Országos Magyar Párt
az Ipartestület annak jó zlvvel helyet td, egyh'n lecsikmegyei intézőbizottsága szükségesnek tartja Csikmegye
központi intéző-bizottsága nevében:
adninlBtrálje nzt a muikatnrt, srrely nem egyéb mint
székely lakósságának tudomására hozni, hogy az előző évi Dr. gróf Bethlen O) őrgy, elnök.
az lp ir- éa munkásv:-'d«lem. BfO Viktor n u'kat amorai
országos választások alkalmával kik voltak azok, akik a
Dr. Diák Qyula, főtitkár. elnök megköszöni a c lk>z* redaí Iparti nö H biza;cmmagyar össjetartásnak megbontáséra és a román pártok
teljes l'dvözle'ét. I^m^rietl B iruokHkamsrak szerveérdekében különös agitációt fejtettek ki. Ezek neveit jegyzőzetét. Esősorban r'muiat rrrs, hogy n> m kérrek pénzt
könyvbe foglalja és sajté utján is közzéteszi a következő
BEL- ÉS KÜLFÖLD.
senkitő . kz'"T\ j íttek, hogy n nehSai ldftkh»n reményfelsorolás szerint:
A vasgárdisták és Cuzisták J*s\ben nagy séget ad|en>!í és f -lhivj i<c afi;ye!m>tt i Mun'<akamaFerenc István községi biró Madaras,
zsidóellenes
lünteteFrket reid- zitk. A disUág szétrom ráVra, aniMvet a kornánv épi^n nz Tt létesitott, hegy
Biró Károly volt közs. biró Szépviz,
bolt 61 UzMet és lakást. A ko>m->oy a retdt mindm abban a klsipsrossá< és mun'- á ság m <;ta!á ja a m ga
László Kálmán volt segédjegyzö Taplocza,
eszközzel fenntartja. — A val^-z'/isi mozgalmai; tyo- érdekelnek védelmét — Viasa a Mfkikimara klfiLászlú Imre foldmives Pálfalva,
mán egyre tu'hatnlmuFod k a Lbljibözó kü önlraén)ek ipsros sz"tcióiínak elnöke, a tepasetait, képzett kisSípos Mihály gépész SzeDtmíhály,
-ZTcplcBO — Llppán, Bocu S 'V->r sérgalrg"s. „Nyugati IparoB tlpu-ii. Régi vági u rend<l^ül ügyes szónok,
Sípos Sándor birtokos Szentmihály,
Sia'-ait vonta felelősségre egy rendórkomlszár a sárga aki « klidp<irotsá{ bisa'mát kéri a Muikakamfa iránt.
Szász Sándor gépész Taplocza,
— Faroga Viktor csikszTcdai po'gármestrr, RZ 'paregyenruha miatt Bocu a rendórt megpofozta.
Gergely László volt kereskedő Várdotfalva,
hstóság
^je feljzó'a'ásáhen utal erra, hogy negyon
Egy milliárdba kerülnek a választások A
Deáki Adolf Gyimesbükk,
látja a jövőbeli eredméry <s munkát illető
„Patrio'közli, hogv a kormány a gnbonskorm^nybmtoH helyesnek
Dobál József községi biró Szépviz,
'eg, ha e Munkniiam ra és Ipartestület közösen haladTamás Sándor volt csendSr Csomortán, jelenleg ság 680 millió ltjis és a mon pol pínztár ejy 400 nak tovább. — Filó Árpád csíkszeredai aRzta'o^mtster
ml!iió lejes alapjat használja f i. Egy milliárd it j< a Muokakí-mara vezetőségét arra kéri. bogy minden
szentimrei lakós,
emésztenek f-1 tehát ismét a vá'a*ztá ok.
Kóródi Dénes birtokos Csatóazeg,
súlyával legxli ósorban a terhes megadíztatás és az
Csedő Imre Taplocza,
A román főldmivelésügyi
minisztériumból e képzelhetetlen m-gnyomorltái-t jelentő uj betegaeMolnár Imre plébános Menaság,
nagy fontotságn erdókispjititási Iratokat loptat el.
eüyző törvény ellen tegyen lépések* t. — A eyűlés
Bors György birtokos Szentgyörgy,
Egymillió 124 ezec svájoi frankba kei ült a végén Boros elnök fogja egybe az elhangzott f dszblaMárton Aron Ditró,
leszerel 'si kooferer.c a Az angol a'FÓhfzbin interpel- lá'ok f ri dménvét. Kijelenti, hosy a Munknkattiftra
filénwi József asztaloB Gyergyószentmiklós,
l'C Ó hangiott «I, anieljn^k során kiderül, hogy a caikszeredMfiókjáoak kis'p.ros én írunlás F z e k c i j t
Mihály Lajos közbirt. elnök Menaság,
lesserelési korfermcia rddlg megt»riott 907 fő és létesítése Iránt a Muikskamara decemberi közgyűléBándi István Menaságujfalu,
mellek ülése ötn-sesen egymillió 124 ezer svájci f i>o- sének előterjesztést tesz,
Incze István birtokos Szenl simon,
kot un észtéit fel, amelyből 73 ezer frank H^ndtrnon
— A osiki tél november hó 29-vel telj»R i rŐ7el
Id. Füstös Sándor nyng. tanító Bánkfalva.
elnök költségeire es k. — J JI do'goznnk. És a n h^z kezdetét vette. Megkezdődött a havazás és a hőxéró
Az intézőbizottság elhatározta, hogy a jövőre is siá- adókat Izzadó emberek liir.k ott Aug lábxn Is ezt a napok ó'a —20 C°-on Is alul van.
mon tartja mindazokat, akik a magyar egység ellen dol- világbo'ondltást.
— Klleoo listat tettek le eddig. n. csikmegoznak s ezeknek neveit emlékezetben tartás végett nemBethlen István Londonban tart sorozatos e'ó-idácsak jegyzőkönyvbe foglalja, hanem a nyilvánossággal is sokat as angol Külügyi Tai sasig megblvá-ára. E>yik gyei képvÍ8e'őválnfztá-otra, amint tru t számunkbin
migirtu'i h t li-itát tettek le az agyfs po'itlkai pár.ok.
közli.
e ő<dás Borán elénk \ita fejlődött ki B -thlen és Scotu- A mu't heten m*g as ifjú liberálisok tettek le listát
A megyei intézőbizottság elhatározta azt ÍB, hogy a Vtnlor kösött az erdélyi problema során. Bethlen nz Spatar volt celtmegyel prbfektus listavezetővel és a
Magyar Párt közgyűlésein lelolvastassanak azok nevei is, eló'dása során Erdé'yt ütkötő államnak ajánlja Ma O >ga p'trt dr. L'vlu C>mplanu listavezetővel. Eld g
akik a pártból kiléptek s a közös táborból ily módon ki- gyarország és românia között, amelyben románok ma tehát kllorc lista indul a december 20 Iki képviselőváltak. Azonkívül pedig minden magyar összejövetel azok gyarok éa szászok egyenlően osztozkodjanak.
választásra.
neveinek felolvasásával kezdődjön, akik vétettek az együttes
— Fe mentették Baumgarten tanárt. Baummagatartás ellen.
garten Lvzlót, a Ciikszeredsi róm. kath. főiiimnéz ura
Végeredményben a kisebbségi magyar küzdelemnek
tanárát, két trnappal ezelőtt Brassóban letartóctstták.
semmi más hatalom nincs a kezében, mint a taji összetarKommunista Uzelmekkel vádolták a fiatal tanárt és
Nagy
Imre
zaögödi
festómllvésznek
az
elmúlt
hetás ereje. £zt az erflt gyengíteni senkinek nincs joga, aki
tekben a bu'rarestl grefltai kiállításon nsgy alkere volt azonnal vizsgálati fogságba helyezték. A csíkszeredai
magát magyarnak vallja.
és óriási érdoklódés támadt a románok részéről a törvényiek Corduban ÓH Miba lencu tanácsa folyó >v
november hó 28 án tárgyalta lo az ügyet. A tárgyald
Érthető tehát, ha a Magyar Párt ehhez az erkölcsi magyar, illetve székely modern fdStömUvésset Iránt.
fegyverhez nyul. Hiszen egyre többen akadnak a magyar
Nagy Imrének most képklá'lltáaa van Br&siób-n, részleteinek sajtó utjnn való kozléBét töryéDytzék n
faj gyermekei között, akik Ígéretekért, haszonlesésből min- amely november hó 19 én nyilt meg. Bs már a hated k Ügyész Irditványára eltiltotta. A törvényszék Baumdenre kaphatók, akik szembe fordulnak fajuknak küzdelmét el. kiállítása BrasHÓbsn, de liyen Fikere m 4 g nem volt. gnrten ügyében dectmber hó 2-án hirdetett ítéletet,
amely szerint B umgarten Láeziót a törvényszék felSokan vannak, akik igyekeznek télremagyarázni a Eltek ntve attól, hogy több nagy kípét jó árért elad a,
menti a vád es következményei alól. — Bsumgartta
pártnak ezt a fegyelmező jogát. Azt mondják, bogy megöli -z a lelkes'dis éa mozgás, amelyet a kiállítása a
védelmét Dr. D.thu I arie csíkszeredai ügyvéd lat a il.
a szabad vélemétay nyilváuitás lehetőségét. Nem igaz. A Ma- brassói müveit kösön ég körében felkeltett, főképp ha
A fe'mentő Ítélet általános megtlégedétit okozott. A
gyar Párt valamely elhatározás előtt módot ad minden a htdegrbb temperámon unu szászokat fielte az emjövőre legyen példa es a felmentő ítélet arra, bogy
Véleméay megnyilatkozásának. Bármilyen ellenzéki felfogás, b -r; gondolom sok csíkit bámulatba ejtett volna ea az
hasonló esftekbfn senki felett ne Itéllersünk, a bírógondolat, indítvány a párt szervein átszűrődik éa ngy ala- Őaalote rajongáa. Igen. de ea a köaönaát, eltekintve a
sági
eljárás befejesése e'őtt.
képzettebb
műveltségüket,
nem
rosssakaratu
e'őltélekul ki a végső elhatározás.
tekkel,
h
mm
őszinte
rokonszenvvel
és
művészet
iránti
— A otlkszeredal deoemberl pótvásár.
Már moat a világ minden természetű harcában az
szeretettel ment el arra a ktálliUs-a. Erre jellemző a Dacember hó 7—8 án aa állatváBárokat és dt cfmbcr
együttes, az egységes megnyilvánulás a küzdelem legfon„Krons iid'er Z dtnog* november 24 UI számában Dr
tosabb kelléke. A kialakult, kiforrott álláspontot vinnie kell
Z lllch-nek a ssáss KHngsor Iroda ml folyóirat nevea bó 9-én a kirakóvásárt tsrtják meg Cslksser«dábhn.
a kisebbségben maradt ellenzéknek is. Igy kell legyen ennek
— A poata deoember hó 1-én öletbeléptette
aaerkeaatój ének tollából származó bosBzn és saakeaerU
fokozott fegyelemérzéssel a magyar kisebbség életében, küa kereskedelmi értekek lnkasKióJat. December
bírálat, amelyben többsk köaött eaeket írja:
lönösen annak politikai küzdelmeiben.
„N. I. kép?l előtt némák miradunk — miként hó 1-én aa egéss ország területen életbelépett a keresEgy közös elhatározást senkinek nincs jogában meg- minden
éa nagv művészetnél itt ls el fog a kedelmi értékeknek a postahivatalok ntján való lnkafl»
szegni. Amilyen egységesen tnd felvonulni egy faj az alkot- codálat komolyeleven
szír pompájú képel dekoratív ké- saáláaa. Kantán tehát a váltók, rendelmények, nyugták,
mányos kötelességek teljesítésénél, annyi a tekintélye. Szét- p-<k
de
nem
ls
es a lényeg, hanem a forma, • csekkek, ssámlák és minden más értékpapírok beszeforgácsolt, értéktelen tömeg nem számit aahoL
kiforrott kompoaicló, a tudás, amely
lehet találni dését, a legteljesebb garancia mellett a posták végzik
A magyarság minden egyedének öntudatosan tisztába természetes asenvedélyteleni klfejeaéseket Is a képein, Aa Inkasssáláat bárki kérheti egy bejelentő lapon bárkall legyen azzal, hogy nagy, jalentöaégtaljea szerepe van de komoly, 6 alnte, emberszerető vsllároseégot ls. Van mely postahlvata'nál.
a Magyar Párt küzdelmében. Tudnia kell azt a tizenötéves va'aml tltokratos rgvönte'űség a kép' lben — ugyanas
— A tabla hét évre Ítélte Márton Áront.
magyar kisebbségi múltjából, kogy mi azan a világon és as élmény, psellena, hangulat gugárslk vissza a legtöbb Mintegy két évvel eaolátt Márton Aron ditrói korcskülönösen a mai viszonyaink között senkiben nem bízhatunk, képéről ... Vaoaak, alik csak nyers tehetséget látnak máros vadáaafegyverével ag\ onlótte Kireaai több gvercsupán • magunk összetartásában.
benne; azoknak ajánlom nézzék m>g aa őfloom dff <- mekea gépészt, aki jogoa monkabérét követ-lte MárAki megtéved, aki egyéni haszóiból nem akaija meg- renclált tns-rajs«ll,
Nagy lőre már átlépte tontól. A ctlksaeredal törvényaaék annak Idején Marion
ártani azt, hogy nem azabad a közös küzdelem sikerét ast a küszöböt, ahol aa örökértékö művek kezdődőek, Áront 11 évra Ítélte, a Tabla asonban felmentette. A
vesaályestotfti, azt errefigyelmeztetnie kall a magyar kö- amelyek el Alt levett kalappal kell elmenni. AVI végig Semmitőszék nj perfelvételt rendelt el, amelynek alspzösségnek- — Est tessi a Magyar Párt ma, amikor nyilvá- figyel eNagy Imre képalt, fe|lódése ntjátaz első Mállltá-Jan a aurosvásárbsIy TáUamotf lamátslten tárgyalti
.«oseign keaaa aaok neveit, akik az simult választásokon aátál a aal klflaemnlt éa klforott müveiig aa Bog- a gyUkoeaág .tgyét ét Márton Aroet 7 évi bftrtönre
ktsdelaéval sasabe fordultak.
g)4<Mött árról aa lgaaaá^ról, hogy mlcdlg komproalu- Ítélte.

Naiy Imre festőmüTész kiállítása Brassóban.
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— Inaultálta a .Braasól Lapok" osikme— A. Galblnol mint u j gyógyaaskös a
gyei saerkesatójet. November hó 29 éa délután IfJ.
juhtenyézztő kesében. Nemrégen találták meg aat
Dóciy János a helybeli vasúti raktárnál kliámadta
készítményt, amely a májmétely lekOsdéeére haszÉRTESÍTÉS.
Farencs Gyárfást, a Brassói Lapok csikmegyei tudósínálható, egy gyorsan ható orvosság, amelynek gyógyító
tó ját. A mindkét kesében csomagot clpelA újságírót
Van BaerencBém értesíteni a mélyen tlaatelt
erejére a tenyésztő minden esetben rábízhatja magát.
Insultálta. Verekedés kezdődött, amelynek aa állomás
közönséget, hogy a mai naptól kezdve, a mai
főnök közbelépése vetett végett. — As inzultus oka
Ml az olvasóink figyelmét már korábban felhívtuk a
viszonyok
figyelembe
vétele
mellett,
mélyen
as volt, hogy Forencs egylsben és hang'ulyonuk akkor
Galblnolra, amely a BZÓ szoros értelmében egy hatásos
lesaállltott árak mellett lehet étkezni
is a lap ss rkeszlŐBégéhes hentujtott sok alálráeoe
gyógyszer a májmétellyel Bzemben. — Minden juh*
kérés nyomán foglalkozott Id. Dóczy Jánosnak, mint
a „Buouresti* étteremben.
tenyésztő legyen figyelemmel a Galblnolra, annál ls
egyházgoudnoknak közismert Ügyével. Vegteleoül sajHavi koszt reggeli, ebéd is vacaora Lel 800,— & Inkább, mivel ea BB uj preparátum nagyon olcsó.
náljuk, hogv mi is bnlo kell lépjünk ebbe a nagyon
m
Napi eb>d koazt 4 fogásos . . . Lei 30.— &
kellemetlen dologba. Kitelea-<égünk abban a p rcben,
— Visszahelyeztek Gyergyóba a verekedő
Napi ebéd koszt 4 fogásos házhoz vlve Lsl 20.—
amikor megállapítjuk, hogy a Brassói L -pok csíki tudó
BUdaru rendőrkomlaaárt. Egész Csikvármegye
s tója nem élt vissza a nyomtatott betűvel. Már ped'g
Különleges étkezés egyezség szsrlnt.
közönsége emlékezik még BUdaru rendőrkomlezár necero élt vissza. Tanuk vagyunk amellett, bogy heteken
vére. Ez a gyergyósaentmlklóBl rendőrtisztviselő a mult
Kérem
a
helyi
és
vidéki
köaönség
pártfogását
keresztül hallgatott. Akkor szólalt meg c-upán a cslknyáron olyan vadállati módon összeverte ifj. SsáBa
M
tisztelettel
tz»rddii egyháztanács által D czy János ellen vezetett
B» István szabadságos katonát, bogy felháborodott azon
vizsgálat eredményének közlésével, amikor ezt a
Vass Géza, Csíkszereda
minden kulturember. A hatóságok áronnál a legszigoBrissói L <pok olvasóinak tekintélyes tömege ahirásalrúbb vizsgálatot vezették be BUdaru ellen. Az ügyész»—8
szállodás és vendéglős.
val követelte —a kö/pootl szerkesztőségtől.— Ferorc
eljárást Indított, a Táblánál csalás miatt folyik
Keresksdelmi utazAk részére napi panzlá Lel 110. M ség
Gyárfái irt. Nem hazudott, norn kitalá't eseményeket
büntető ügy ezen elszabadu't verekedő hajlamú Bzaadott. E<y egyhástsntct m igá lipitásalt, ogy bllnvádi
dlsta ellen. Ugy, bogy felettes hatóságai Dr. Tatu volt
feljelentés részleteit közölte. — Ezért nem lehit ÓB
prefektus közbelépésére elrendelték ennek az ember—
Deoember
hó
5
en
hirdetnek
Ítéletet
a
nem Bitbad az újságírót kitámadni. Miért nem verik
nek Crtikvármegyéből való azonnali eltávolítását. Valómeg az egész egyháztanác-iot, az Ügyvédet, aki bűn- oslkaaenttamaai millióé lopásban. A csíkszeredai sággal fellélegzett Gyergyószentmiklós, amikor megvádi f-) j 'l'Ot^st nyújtott be, a vizsgálóbírót, aki az törvényszék november hó 29 én fejezte be a cslkBzent szabadult ettől a kellemetlen hivataloB közegtől. Altaügyben a vizBgá'atit vezsi, vagy mijd a Tirvény«zék tamási közbirtokosságnál elkövetett millió» lopáa bűn lános elképedést okozott vármegyeszerte, bogy ez a
tanácftt, arn'ly letárgyalja * vitás kérdéseket. — V.in ügyi tárgyalását. Lascu ügyész Szakálioé ellen meg- Gyergyó közönségének annyi bajt okozó, de közvetlen
nak ese;ek, amik fele t pnlTil koll elégtételt szerezni. ve íztegetés; Márk Ágoston ÓB Balogh Parenc ell parancsnokai által Is mindenképpen kifogásolt tiszt— Ei n^m olym vol=. A Bas-iól Lapok nem nyu't o'<mínvhamiBitta éa blinptrtoláp; Albert Lajos, Albert viselő Ide ismét visszakerülhetett. Biztosan tudjuk,
olyan
családi ügvhöa, a>ni mUtt verekedni sza- Bála, Sándor Mihály és Guzdrán Bila caikazenttamáBi hogy Bildarn ur visszatérése meglepetés a liberális
lakósok ellen pedig betöréses lopás miatt kér büote- párt megértő eznllemU megyei elnökenek Cristea közbid. — Éjp^i a«ér elit'ljlk ÓB asujtâţlrâs nsvb^n tést Dr llarle D <bu ügyvéd a lopással vádoltakat jegyző
és Dr. Otfltna Valér prefektus uraknak IB.
tiltakozunk -»z ilyen e'inté;é I Isg^nyknd Bekkel sz mbnn. védte; C-ibu Ugyved a káró u't közbirtokosságot k»pVis-ilte; D Ko umbán Jóes-f lleyvéd Szakállnét; Dr
Pi n -r A-p'd űgyvt'id Mirk én B <'ogh vád ottak vtdel
m t látja el A vád- 4s védbeBzédek elhangzása u'án
Vidéki Rádióvevők figyelmébe!
a törvényszék az it jlet kihirdetését december bó 5 re
halasztott» el.
^
Megérkezett I
— K-t eaatendö fogháa allatkinz*Bért
miiveit állaiLO'; egyru nsgyotib gondot forditanBk az
á'latvi'd lemra. — N mniorsiAg moht hozott 'örvény^
am ly kt>t e jtendő börtönnel mj ja HZ«, aki az áli -tot
bántalmnzza. A kulturember szereti az állatot. Nem
6 lámpás abszolút szelektív, egybeűtl, nem veri Gono'z lelkületre vall az. ha az állatok
épített hangszóróval, uj tipu^u 2 voliránt nem tud va'akl jó Bzlvvel lenni. — Tél vsn
ha t e h á t e 1 m n 1 a s a t o t t a
Gondoljunk érző szívvel sz áliatainkrs, amelyek ily>n
tos lámpák folytán minimális anódaz elaő osztálynál sorsjegyet venni,
kor nagyon nagyon sokat Bzenvi-dnek az ember miatt
fogyasztás - antenna nem szükséges.
aki nem igen akarja megér:eni, hogy BZ állkt épp n
ugy érez fájdalmat, örrmet mint az emberi lény. N-m
4 féle h á l ó z a t i r á d i ó !
Siessen, csekély mennyiségű sor-j'Kyakarja az állatot o'yan mértékben szeretetébe fogadni,
3+1, 16—2000 m.-lg. Amerika bármikor fogható.
mljt amit megkíván n kulturember nev».
kértzlet^mből. Horvjegyet előjegyezni,
annyival iekáhb, mert a m4«od;k osz4+1, 4+1 nagy kiadású és 6+1 lámpákkal.
— A osiksseredai róm kath főgimnázium
tálynál csupán az elcő osztály árát
Ifjúságának Maria kongregaoirja december 8 án
Minden tipuB állandóan raktáron, bármikell me&fizesse, mig a további osztigozatl ÓB fogad-«lomujltó ünnepséget rend*a aa alább
kor
vételkényazer nélkül meghallgatható.
tályoknál mir dg több az utárfijetcs.
közö't műsorra': D e. 10 órakor az intéznt kápolnájáS l a d L á s o l c r é s z l e t í I z e t é s r®.
Sorsjeoy ára.
egész fél jiegyed^ nyolcad
bai ünnepélyes nzentmlsét mood Bálint Lajos pr- post.
pü-pöki biztos. Prédikál dr. C Ipak Lajis r->g°nn. MI e
ozztalyonklnt •
|000 500
250
125
Csikmegyei vezérképvlselö :
a'att lesz a tigavatás és fogadalomujitás. — Dé'után
Szsrencsés számok csak alanti Irodában
|
f
-l
6
óra-or
ünnepély
az
iniézet
torn-t-rméb^n.
Műkaphatók:
sor: 1. Fiotow: M\rtb< — megnyitó. R ó dj > a esik
Osztálysorsjegyek Osiki Iatézösége jBZT'd'tl D.ti- es Z ne-gy^t zenekara. 2. Báthor*
Mercarea-Oiuo.
I iiniAkiz^th. P J tnoa-iv B<la. S'^VHIJí: B<ricz D'n-s
fdţlmu. VI oizt. t^n. 3 Ar^ny—R vfy: RmdöM eilil
— Mi akar lenni, modern koametikuanfl
I'j. énekkar. 4 Oinapl besz dn naoad Ant^l Áron fő vagy szanatóriumi vagy orvosi assBiBtenanő?
Ilercarea-Cluo, I. C. Bratianu-ucoa 118 aa.
giranáriumi tnn»r. 5 B irtók—Kodály da'ok. Ifj. ének- Ezelc mind uj (X'atencla lehetőnket, amelyek rdBzere
kar. 6. Vl<játék 1 fel?ooásbao. Lsá'jy koogreréció. még az egesz világ nyitva all öaalló kosmatikal ren— Alkalmatlan időben lepett kt a liberális 7 Mtssnnnt: E'egia; Bjarlattl: D l, énekeli D^CBV delőt nyltani mindenhol lehet, ha az illetfr be tudja
partból Megírjuk, m-*rt a mi szánunkra emlézezetea György VII. o. tan. Pototzky 0 g« zongora kíséreté- bizonyítani az erre való képzettséget, éppen ngy lehet
ossnény. Enz f izod k az -"Mő ujiáglról lacdínsUok vel. 8. MÍCS László költaményeiből szavalnak: I cze mint képesített I Oimetllusnő mindmhol sllátbu menni.
Is Ciutja Visls urh >z 1922 ben vot. Akkor is a Gábor VI, Kóaa Árpád V.. I ure QiborlV o^zt. tanu- Az utóbbi Időkben a lejdlőictilóbb Bzanatoriumok, sót
lh'riliso'< jö.ie'í Co»ja Visli prefektusi titktr, lók. Prulogot mood: Statmáry Gábor VII. o tanu'ó szállodák IB alkalmaznak állandó kosmetUusnőket,
d>l igáit fi: pán 1 \'t O.t ke-.die a működésé', ho<y 9. Kéler Béla: Vígjáték nyitány. D<tl- és zeueegylet mert az Intensiv test- éB bórku'turához Bzokott előkelő
kir*tts lapuidat Ét k-s kökbe nyout» leközlés védett zenekara. M ndnnklt szívesen lát as Int 'zet vezetősége. hölgyvendégeik ezt megkövetelik. A kosmetikus orvosaját szózatát a nemedhez Lberália alapon. Sióp Bsléptl-d'j nincs.
sok ia kénytelenek, mint asszistensnóket o'yan hölgyevi't, megható volt, d« hit kénytelenek vo'.tuok a le— Törvényaaékl htr. B'énessy István gyergyó- ket alkalmazni, akik végzett koametikuBoők Mind eat
kiiiH ra>*U<idii. Mir estit azért ÍB, m irt Clotje BientmlklÓBl lakásnál örökösödési ügyben foglalni akar a legmodernebb alapon, igizi Baakmaazerü tökéletesprifilctui ur ne u eţy h^iiUp terjedelmihez szabta a tak. Blénessy ellenéit a foglalásnak. Emiatt a törvény- Béggel es idő szerint a bécsi kosmetikai egyesület
p4r:progr«ra iam iriatósét. KizbMépstt
a rendőrség 1B. szék elé került Blén^asy, aki aazal védekezett, hogy magasabfoku kosmetikal szakis!öltjében tanulhatjameg
A'ikor 1922 b*n még ugy rnen1. Aztán jól emléksaik háborns f-jjseba következtében! Idegbaja volt az Igen rövid idő alatt és Igen jutántos tandíj ellenében.
CIOIJ) ur m tg sam közöltük Miodssen előljáró beszéd incidens oka. — A törvényszék 1 hónapra ítélte és a Kérjen részletes prospektust. — Levelezés és oktatás
csupán annak szemléltetésére való, hogy Cloaje Vasile büntetést 8 évre felfüggesztette.
magyar nyelven 1b. — Clm: Wiener Kosmetlkvereln,
mind mVor nlvhU, meggyőződéses llberá'is volt. Aki
őrizetbe vették. Ferecci István cslkszeot Wiun I, Ka-ntnerstrasse 21.
ölni is képes vo't DJ nem bírta kivárni, Mnig jöanek... tamási— lakóst
a marosvásárhelyi törvényszék meg— Letartoatataa a oaikmenaaágl tüzeset
Várt ez év szeptember első napjáig B akkor átlépett keresése alapján,
kommunista gyanúst őrizetbe miatt. Mult aaámunkban megírtuk, ho^y Iacze Joakim
a Namzatl Portsat pártba Változott a politikai meg- vették. E'óáilltottákmint
a marosmegyel ügyészséghez.
menaságl gazda lakóháza éjnek idején kigyúlt. A fűtő
győződése. A zilahi polgármesteri szék érdekében,
— Lopások. O'áh Mihály cslksaenttamáBl lakós elejéhez helyezett kenderbe Bzlkra ugrott, amelytől
amdyben alig ű't két hónapig. Es mit tett Isten, jöttek
a liberálisok... Cloajet, akinek rossz vo't a politikai a csendőrségen jelentette, hogy egy pár hámját el- pillanatok alatt lángbaborult az egész ház. A tűz a
családot mély álomba lepte meg B Incze és felesége
szimatja, azoncal menesztették, mely alkalomból kelle- lopták.
— Szabó Ferenc 14 éves karczfalvl szolgalegény, aa utolsó pillanatban caak égési Bebekkel tudtak kimemesen emiékezűnk a tlz év előtti kapcsolatunkra.
özv. Simon Jánosné káBioofeltlsl gazdájálól 1600 lej nekülni a tűzből. Egy András Anna nevü 16 éves
— Letartóztattak Remetén a Lapu párt értéktt holmit lopott. Afiatal gyermeket a csendőrség leány vendégük bentégett a házban, csak megszenesedett holttestét találták meg. A hatóságok azonnal
egyik korteset. Gyergyóremetén a Lipu párt nép lefogta.
gyűléat tartott, amelyen a pártnak egy bukaresti megA lopások Baomoruaa sssporodnak. Nap-nap után bevezették a vizsgálatot. A helyszínre klBaállott a
bízott j* tartott progr^mbesaédet. Annyira sérelmesnek tele van aa ügyészség olyanokkal, akik lopásra vete- CBlksaeredal törvénysaék ügyésze, vizsgálóbírója. Megtalálta az adózás mai rendszerét a bukaresti szónok, medtek. Talán nyomorúságból, sokszor bizony kapssl- állapították, hogy a tüa vétkes könnyelműségből keletbogy a ciendór fülelt sérteni kezdte. Végűi IB letar ságból. Mindenesetre a jelen körB'mények között az keaett, amely halált ÍB okoaott s emiatt elrendelték
tóztatta a neki keseredett elégedetlenkedőt és átadta emberek sok Irigységgel néalk aa északi népeket, akik- Incze Joakim azonnali letarlóatatáaát
nél a lopáa tökéletesen Ismeretlen.
a csíkszeredai űgyésaségnek.
— Oloaóbb lett a Dr. Szentpéterlné „Az én
— Hirdetmény. A csíkszeredai pénzügyigazga- asakácakönvvem* cimtt ssakácsművészetl könyv (IV-lk
— Aa Iparkamara jelentése Cslkmegyérfll
A marosvásárhelyi kereskrdelml és Iparkamara évi tásé? közli, a pénzügyminisztérium folyó év november kiadás) 1000 oldal terjedelemben. A legnagyobb éa
Jelentése saerlnt C.slkmegyében 56 egyéni és 10 táraaa hó 24 ről kelt 278101. saámu rendeletével akkép Intéz- legtökéletesebb szakácsmüvészetl könyv. — 1000 drb
céget töröltek. Eten kivül volt 18 kénysaeregyeaség kedett, hogy mindazok aa adófizetők, akik aa egyenes recepten közli a modern Biakácsmüvéazet termékelnek
ÓB két csőd. Bessédea adatok, de eaeknél jóval nagyobb adókból, útadókból és örökösödési Illetékekből származó leírását. Levesek, sültek, tészták, befőttek atb. készía tönkre ment c4gek Bt ám a. A kamara oégjngyaésl éa október negyedkre Járó tartozásaikat a fo'yó év tését A leírás olyan házias, hogy aki eddig még soha
hivatalához azosban nem jelentik be, mert ninca pén- december bó;i6-é|g befizetik, 6 százalékos kedvezmény- nem fősött, aa Is tnd általa fősnl és Jó ételeket kéeslben réaaeflllnek. Erdeke tehát mindm adóflaetfiaek, ha tenl. — A tőknek legssebb éa legjobb ajándék. — A
zük megfizetni a törlési taxát.
ára dlszkDtéaben 126 lej, fűzve 100 lej.
— Tüzeset, özv. Miktóa Jánosné éa Pál Igaác est a kedveaményt Igénybe óhajtja venni, bogy taito- Szakácskönyv
Fflaay Jóasef (Törda—Torda) könyvkereskedőc >ekefalvi lakások csűrei leégtek. A csűrök 120 és aását a folyó évi októberi negyedre befiaoBse, ellen- Kapható
nél a kiadónál é« aa orsság Baaaes kSayvkeraakedé-
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, Állami osztálysorsjáték.

II. osztály hozása decemlaer hó 1. PS 8-án.
Mindenki saját magának a szerencse kovácsa,

a batériás PHILIPS csoda rádió

most van alkalma mulasztását pótolni.

Smilovits Márton

I

F I S C H E R SÁNDOR

60 ezer lejre voltak blatoBitva. A osendArség bevesette eseiben nemcsak hogy kedvesményre Igényt asm tart- sében.
a vlaagálatot a tfta keletkeaéeénsk kiderítése Iránt, hat, de még lOVs-os hoaaáadást kell flwWt.

*4k

40 mtm.

CSIKILAPOK

«14*1.

— Hegfagyott hulla. GyergyóeaentmlklAa nccá- hanem veszedelmes merénylet saját maga ellen is. A férfiak AB ország minden házában, ahol Galbinol van,
Ján folyó óvl november hó 29 -én reggel megfagyva a szerelmük hölgyében a tökéletest keresik és ha most
talállak egy embert A hulláról csakhamar megálla- benne osak egy roasznl kipingált képet, vagy csak nagyon
pították, hogy Ambrua Károly 70 évea gylmesfelsólokl hézagos vázlatát fedezik fel annak a nőnek, akit kerestek,
csángóval aaonoa.
a feltámadt kritikai érzés hallatlanul gyorsan végez a sze— DIRECŢIUNEA SOCIETĂŢII VANATORIOOB DIN
MERCUREA-CIUC fua ODDOBOOI membrilor sooletiţll, oa
vânătoarele tn gropari eant a se anunţa oa aal paţln 48 ore
mal Ita'.nte şi an teritoriu tntr'o B&pt&mSnB poate fl vBnat
numai o elngurA dată şl na si poate anunţi mat Înainte deoăt numai pe o sapttm&nft. Un membra oa poşte aranja o
•Sn&'-oare oa bltale. Vânătorii oa bătaie se pot armja nnmal
de un giup de oel paţln 4 membri.
— A Osiksseredai Vadásztársaság Igazgatósága tudomására hozz» a tagoknak, hogy a osoportos hajtóvadáazatok
legkevesebb 48 órával elébb bejelentendók is hogy egy térület egy hiten osak egysser hajtatható meg, továbbá hogy
elóre osak egy hitre lehet bejetentrnt Egy tag nem rendezhet
hajtóradászatot. Hajtóvadáaaatot osak legkevesebb 4 tagból
álló osoport rendezhet.

Szerkesztői üzenetek.
P. R. A. A kéziratot megkaptam. KOszSnöm a lapunkhoz való szeretetteljes ragaszkodást. Ulndenkor szívesen várjak irtikes Írásalt.
V L Báos. Máskor Is szívesen látják lapunk hasábjain.
Kozmetikai olkkelt hálásan fogadjak is köszOnjak. Kérjük
küldjön máskor ls.

Az éjjeli szépségápolás tiz parancsolatja.
Irta: Várady I l u s , a BécBÍ Kosmetikai Egyesület elnöknflje.
1. Sem egészségügyi, sem szépségápolási okból nem
Bzsbad soha este ágyba feküdni anélkül, hogy az ember
tetőtől talpig hideg vagy meleg vizzel meg ne mosakodott
legyen. Természetesen, ahol lehetséges, inelegtürdő még
előnyösebb, de mindenesetre bőséges letussolás ajánlatos.
2. Különös gond fordítandó az arcbőr megtisztítására,
aminek azonban Bohasem szabad szappannal, vasilinnel vagy
tisztára lanoliunel történnie. Erre a célra mindig egy speciális bőrápoló krém használandó, amely nem zsírozza be
a párnákat és az ágyneműt.
II. Szigorúan tiloB éjjelre a mindennemű úgynevezett
frizura tixirozó vasunk, csavarok, lésük, fátylak, sisakok,
tük, zsinegek alkalmazása, mindezek az instrumentumok
zavarják a nyugodt alvást, megakadályozzák a lejbőr lélegzés é t Ugy a nyugtalan álom, iniut a fejbőr megzavart funkciója nagy ellenségei a reggelre megfiatalító üde alvásnak,
ez pedig a korai megöregedésnek legbiztosabb előmozdítója.
Tessék tehát a frizura Bzépiiési müveleteket reggel elintézni
vagy ami még helyesebb e célból, a szakembert felkeresni.

4. Az ágyneműt ugy nyáron, mint télben a leggondosabban kell szellőztetni és pedig lehetőleg a szabad, friss
levegőn. Semmi által sem nyugszik meg annyira a rengeteg nappali gondtól és munkától lelizgatott idegrendszer,
mint a gyors bebujá* által a jól kiszellőztetett kidug ágyneműbe, amely azután laasankéut a testtől átuiiílegitve,
mindent ellelejtetö, uj erőt adó mély álomba riugat.
5. Lefekvés előtt könnyű torua, egy pár kedvenc
lemez lejátszatáss, azután olvasás egy jó könyvből, gondolás és meiengéa szép emlékekre, ezek legyenek, amik a
szemeinket lezárják és nem minden roBsznak az átgondolása, ami életünkbeu velünk törtéut. Kedvenc melódiák lágy,
édes zümmögése, kedveuc virágunk illata kell, hogy mielőtt
elalszunk velünk legyen és lecsukja a szempillánkat. Igy
szép, nyugodt és boldog álmok angyalai szépitik és tiatalitják éjjeute, meg reggelre a testet és a lelket.
0. A sportoló nők nagyon rosszul teszik, hogy esténkint teljesen megfeledkezve a test és a lélek hygieniájáról
sokszor a nagy kimerüléstől felöltözötten fekszenek az ágyba.
Ezáltal erősen bűnöznek nemcsak a testük, hanem az idegrendszerük és a szépségük ellen. A tülledt sportiuenedékházak levegője tisztátalan és a nappali izzadság megtámadja
a bőr pórusait és ezáltal elveszíti sz arc kulturált, nemes
tÍBzta fényét. A test kilélegzését pedig a vízhatlan anyagokból készült ruhák megakadályozzák, ami által megszűnik az
intensiven ápolt női test nemes, egyéni illata.

7. Különösen árt a nők szépségének és a gyakori
korai hervadás egyik oka, hogy a nők abban találják manapság a lérliakkal való egyenrangúságukat, hogy ezeknek
éppen térfias tulajdonságát nemcsak utánozzák, banem még
túlszárnyalni igyekszenek. Ha egy hölgy el kezd cigsretázni,
akkor hnmarosan minden férfiú rekordot, ezen a téren lever,
ha el kezd kártyázni, akkor nem elégszik meg a délutáni
órákkal, hanem őrült, szenvedéllyel ennek áldozza nemcsak
az estéit, de még az éjszaka nyugodalmáról is állandóan
lemond. A szenvedély állandó lszs, az örökös nyugalomnélküliség, az állandó lelkiismeretfurdalás, az elhanyagolt férj
és család, a csakhamar jelentkező anyagi zavarok szinte
napok alatt végeznek a legfiatalaba uő szépségével is és
hogy ezt leleplezze, kétségbeesetten nyul a jó barátnők
tanácsára a gyorsan ható, de többnyire igen mérges tartalmú
szépségápoló szerekhez. Megkezdődik a kábító Bzerek állandó
azedése, az állandó rossz táplálkozás a hisztériás vonsl
miatt. Nem csoda azután, ha elkezdődnek az öngyilkosságba
kergető kétségbeesések a gyorsan leher-adó szépség és
egészség miatt.
8. A nemes, jól ápolt nri nő sohasem fog felöltözetten az ágyba menni. A mindentéle rafinált pijámák viseléae
csak azon kölgyikék divatja lehet, akiknek igen sok takarni
valójuk van a férfiak előtt Ezerévek óta a tiszta, jól ápolt
női test ruhájának fehérnek kell lennie szinben és anyagban
könnyűnek, szellőanek, a bőrt alig elfedőnek. Hygieniai oka
van ennek elsősorban, mert a test éjjeli pihenése csak ngy
lehet teljes, ha a bór kilélegzését a ruha nem akadályozza'
Azután a tiszöaságnak és hygéniának ez a fehérsége az,
ami megkülönbözteti az igazi uriasszonyt azo hölgyektől,
akiknek nem akarja a férjét kiazolgáltatni. Ha pedig a
térflu ngy találja, hogy a felesége mindsnben épségben
ia osak a kokottot láthassa, aminek rendesen igen tragikus
következményei aioktak lenni.

9. Óvakodjék minden nő, hogy a kosmetikai mtlveleteit a férje előtt, vagy egyáltalában nyilvánosan végezze.
Ez nemcsak igen nagy fokú Ízléstelenség ás tapintatlanság,

retett nő bálványával.
10. Réki rossz szokása az embereknek, bogy reggel
mossák ki a szájukat és ápolják a fogakat. Mennyivel fontosabb ezt a műveletet este ágyba menés előtt ls elvégezni
arról sok koráu összedőlt házasság tudna tanúságot tenni.
Csókok és szerelmi vallomások nem egészen kellemesen
illatozó szájból, Istenem, még sz átoknál is kellemetlenebbül
hatnak és megölik a legnagyobb vonzalmakat.
(Copyright by Wiener Kosmetik, Wien I., Karntnerstrasse 21.)

TURISZTIKA.
Tárlata gyüléa.
A B T E. Csiki Csoportja, vasárnsp, november
hó 26 án tartotta meg bessámoló gyUleset as elmúlt
nyári turista ssezonrói, amely után uj tisztikart válasstottak.
Vám*zer Géza n c-dkl csoportnak vezetője Üdvö- a juhok védve vannak sárgaság ellen.
zölte a jelonlevóket a visszatekintett as egyesület 3
GALBINOL a legjobb és leghatásosabb orvosóves múltjára, amelynek szi^p eredményeit a tagok egyság a juhoknál o'yan gyalran előfordu'ó
séges és fegyelmezett szellemének, a lelkes és őszinte
méte'v nevű betegség ellen. Egyetlen adag
turista bajtársi érzésnek tulajdoni otta B kérte ensek a
GALBINOL ('•melynek ára c*ak 10 lei) bársiellemnek további femtartáéél, tót fotózását.
milyen beteg birkát kigyógyít a mételyből.
Ifj. Mayer J mos titkári és Oilrr Gyu'a pénztári Ht 1—1
adag GiLBINOL-t be»db»tnak, megvédi őket
je'entésének felo'vasása után as egész tisztikar ltmon- a métélytől,
miáltal B saját vagvoiát védi a pusztulás'.ól.
dott s egyhangú választás ut|án a követketők lettet
G a l b i n o l kapható minden gyógyszertárban is drogériában.
ujabb 3 étre az egyesület vezttől.
E nök : ViOHzer Giga.
Titkár: Stelvarth László.
Panztáros: Dirr G,ula.
J 'gy ő : B ősz Károly.
Szertárosok : Vámszer Imre és Engnllnlter Károly. Kérjék a „Juh pásztói" cirnü füzetet, melyet dijminEgyeakői házgondnok : Engelleiter Károly éB Máthfe
teaen küldenek meg.
Józnf.
Hargita fürdói házroodook : Antal Eeraér.
Vá'isztmányl tagok: Btkó Káimén (C orrortán)
B trtalls Á<os'o\ Bálint Vilmos, B ícskor Kéroly íme»»
Ako», DrAc»a Lnre Glsp\r Arp'.d, H rz T hor, H < wig g i a ^ b ^ b m i
Vi'mjs. Márkus Eadrn (Ttp'ocz ) I'j Maver Jinos,
Értesítem Csíkszereda és
Po'.otíky József, Dr. Pal Gábor. Z idner A fréd. Tarvld tke lat ó ságát, bogy
say Sándor. A nők részérő DUrr Gvuláné és Dávid Nusl
el vállalok] mindennemű
Vámszer Gáza újonnan megválaszolt elnök etu'án
Ismertette az egyesületnek a jövő évi munkatervét.
1. Négy csíki nagyközségben fi bemutató ÍB oktató napot reodnz. (Mad)fsl<?a, Gyirn sbllkk, 8z<pvlz,
uţymint:
Gdkszentgyörgy.)
CtaToafi a ű a B e i e k e
t e l a £ e a ,
2. A mögödl ut melletti kivilágított M-gvHlorló
TÍiL&a76attmg$» é a
risTaaeték»
helyet aa idén kellő jelentkező esttén Uzembrn t. rja.
aaaxeléaaket éa
iaTl«&a«kct»
3. Sí-versenyt -s ut-nasí-teát rend z januárban.
4 Tivasszal a rákosi Cserei kuriánál najyszibám
a legjutínjotabb árak ÓB
emlékünnepélyt rerdsz.
teljes fele'ősség mellett. —
6. A zsögödi vár ásatás*.
Silves
pártfogást kérve, ma6. Xintus-kápolnánál évforduló ünnepély.
radok kiváló tisztelettel:
7. A hargita filrdői menedékház teljes rendbehozatala
8. A Sutában tervezett nagy sl-ugrósátc és melegedóház ^pltéBP.
Btrada Prlnolpele Carol 66,

GAUJNOl

villanyfelszerelési munkákat,

Minitsch Waiter, Csiiszereda

9. EgyeBkői reklám-bélyeg kinyomatása stb.

4 — 10

vagy a „Corso" fodrassaibaa.

10 Cslkmegyai turista-térkép kiadatása.
Tibboknek hozzászólása után Vámszer G'za elbúcsúztatta lfj. Msycr J .nost. aki hrB-^zu Időt fct ragy
Ügyességgel és lelkesedéssel vezette a titkári t endóket KÍadÓ l a k á S ^ Bulevardul R'gele Ferdinánd
és aa egyeakői ház ípl'.kezésAnek éB b"rerd<"Bésénpk
uccában egy 4 szoba éB 1 konyhából
munkálatait Ezután az elnök buzdító beszld-t mondott
álló lakás november bó 1-től kiadó. Tuditozódri
a tagokhoz és kifejtette a turista és sl-sportnuk hssslehet a klHdóhivatalban.
5nát és értékét ugy egészség', mint társadalmi és lelki
szempontokból. Végül kijelentette félreértsek elkerülése végett azt, bogy ámbár az egyesület magyar alakulás, azért minden Jószándéku sport Iránt sseretettel
érző becsületes embert szívesen fogadnak faji éB felekeseti különbség nélkül, bármely társadalmi osztályhoz
tia naponként uj formák oloso
Is tartozzék az illető. A gyűlés lelkeB és a jövőben
árban, TI
bizakodó hangulatban ért véget.
A. B.

MODELL KALAPOK
VKNCZKL

i
!

Megéskaatak a téli M é a m

nöi és férfi harisnyák
és kötöttáruk
a legnagyobb választókban és a legszolidabb árakban.
i_

Móricznál, Csíkszereda.

^

TANÁRNÉNÁL

Ugyanott keaaaiaek nalndennemü aől kalapok elaArendü
anyag noaaaadajával. Kalapok
átalakítáaa a legrövidebb idő alatt.
Calkaaereda, I. C. Bratianu (Olmná•ium)-uooa 119. aa., a SArhaa köaelebea.

IU f t i f W W W W W W ^ É ^ W W W W W W W W I
Egy kooslszánt és egy pár nyakzörgót
keresek megvételre. Cim a kiadóba.
Két szoba és konyha, esetleg egy bútorozott szoba kiadó. Cim a kiadóban.

Agrár- és Transsylvánia Bank

betét-könyvekért
£

Háló, ebédlő és iroda berendezések 1

sz&ULtoic

K elsőrendű furnéros
"

vsgy máa

bútorberendezéseket.
Cim a kiadóhivatalban.
alatt VlUr k

s-s

ili|t|yn«lbbtil a
legfinomabb kivitelig

I
I

M a i r a * l e a a á l l i t a t t áiakkal

•

Nagy Q Jószef asztalosnál, Zsögöd.
Megfelelő biztosíték BMMst ráezletfistásrs is.

|
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Lipllli] doaoi:
OAV. V Á K Á R

L A J 0 8 N ®

feleiéi aie.ksaii^
BFLSZBOH

V I K T O B .

Kiadóhivatal:
Vikii kOajv- éa papírkereskedés* Cslksxeredin, hori
a hlidetéaak árai «a «Mfla*tUl dl|ak «Mie kttldanddk.
Igya aaáoi tai Lai I.—

CSIKI LAPOK

60. « t a
•lMaaléai Ari
Egéaa évre
Ut 100 Félévre
. 80.Negyedévn . .
. ,40.—
Kfllieldia egy im . «40.Hlideléal dijak a lagolsaóbban isámlttataak.
Kéalratok Mm adatnak Tl»i>

Nyilttárl kOsleményak
dija loionklnt Ltl 25.—
Megtelealk mladra vaaiiaap

Ninos mit egymás szemére hányni. Elég az ember műveléséről van azó s nem pedig valamely poliszomorú,
elvadult idők voltak azok. Örök szé- tikai cél érvényesítéséről.
A Magyar Párt Csíkszeredában,
1933
A
népiakolába egy másik nyelvnek a bevezetése vagy
POLITIKAI,
KÖZGAZDASÁGI
TÁRSADALMI
HETILAP.
gyene
nekem,
neked és ÉS
mindenkinek,
aki az
évi december hó 10-én (vasárnap) délután ember névre hallgat.
pedig az anyanyelvnek teljes kiűzése onnan és helyettesíSzégyene
a
kuliurember
tése egy másik idegen nyelvvel, a nép szellemi halálát je2 órakor, a közbirtokosság székházában
nek minden pillanat, amely 1914 nyarától lenti s a legdurvább megtámadása a humanitásnak. Etikaidáig eltelt. Vértől szagoB a keze Maníunak, ellenes, pszichológiaellenes, egyike a legnagyobb igazságnépgyűlést tart,
Az ilyen nép sterilizációra van ítélve. Schleiermelyre a párt tagjait tisztelettel meghívjuk. nekem és annak az egéss nyomorult generá- talanságoknak.
macher azt mondja, hogy az anyanyelv elhanyagolása nemciónak,
amelyet
1914
elindított
ölni.
Kérjük Taplocza, Várdotfalva,
Csobot
zetárulás. Ha a gyermeket arra kényszerítjük, hogy a saját
falva, Csomortán, Pálfalva, Delne és Zsögöd Oh Maniu, a tüzérfóhadnagy nagyon jól nyelvét ne tudja elsajátítani, hogy abba idegen hangsúlyt
községek lakóit, hogy a gyűlésen vegyenek ismeri ennek a komisz kornak minden szőr és idegen gondolkozást vigyen bele, akkor nemzetárulásra
Zeigler azt mondja, hogy nem képzelhető el szerészt, mert az országos választásokig terjedő nyüségét. Éreznie, tudnia kell, bogy a jövőnek, aljasitjuk.
rencsétlenebb nép vagy szerencsétlenebb gyermek annál,
több
szeretetre
van
szüksége,
mint
amennyit
időtartamon belül a fenti községekben külön
mint amelyik kétféle nyelv tanulására van kényszerítve. Kétmi kapiuuk útravalóul a világháborús időktől. téle nyelvben otthon lenni nem lehet, AZ idegen nyelv tanígyűlések tartása nem volt beosztható.
A román és msgyar jövő tőlünk csak azt tásának caak akkor van meg a jogosultsága, hogyha mögötCsíkszereda, 1933 december 5-én.
tacu'hatja, hogy a népeknek szeretniük kell tük van a gyermekkor, hogyha már anyanyelvünk teljes birA Magyar Párt
tokában érezzük magunkat. Ebből az alapigazságból pedig
csikmegyei elnöksége egymást. Mi nem uszíthatunk, mi, akik végig az tűnik ki, hogy az atrakizmnsnak nincs létjogosultsága,
caináliuk egyezer, azok nem beszélheiünk az idegen nyelv kényszerítése hatalmaskodás s a nevelés
egyolda'uan. A történelem leghitványabb, a helyesen csakis az anyanyelv egyetlen utján haladhat.
Román véráldozat
gyűlöletnek legöldöklóbb napjait nem állíthat
Comenina megmondotta, hogy idegen nyelvet tajuk
egyikünk Bem ugy oda az ifjúságunknak, nulni Már
az 1918-as forradalom
olyan korban, amikor a tanuló még az anyanyelvét
hogy a másik volt a hibás...
aem tudja tökéletesen, olyan dolog, mintba valaki lovagolni
átmeneti idején.
Maniu ha egyéb gondolatot nem tudott tanulna, mielőtt járni tudna. Ez áll az egyénre. És mi áll
népre ? A népre az áll, hogy magának a népegéaznek soha
Nem tudjuk miért van szükség feleleve- mondani a nála tisztelgő román ifjúságnak, asincsen
szüksége az idegen nyelvre. Minden nép a maga
mint
a
347
románnak
az
1918
évi
véráldoza
níteni az 1018 as forradalmi időle\ Di érihenyelvével meg tud élni. A nép egyeB tagjainak szüksége
tetlenUl éppnn Maniu Gyu a, a különben tapin tát, akkor azt sem ssabadc tt volna elfelejtenie, lebet az idegen nyelvre, de magának az egész népnek nem.
tatoe és mm sokat beszélő román politikus hogy bemutassa mindazt a vérdozatot, amelyet Ebből mi következik? AZ, hogy a népiskolában, amely a
teszi azt. Msniu egy diákküldöttségnek sz a magyarok szenved'ek az ál menet idején Bnép érdekeit tartja szem előtt, semmi értelme sincs az utrakizmUBnak. Abból semmi haszon nem háramlik sem a kultú1018-as forradalmi idők román véráldozatáról amely semmivel nem volt keveseb amannál. rára,
sem a hazaflságra, ellenben annáll több kár származik
Maniunak
s
minden
jóakaratú
embernek
beszélt. Azon románokról, ssámszerint 347 robelőle mind a kettőre.
mán intellektuelről és főldmiveeról, akiket a ugy kell ssólnia a vére»; időkről, hogy abból
Alapjában véve elkibázott az az állítás is, hogy az
magyarok végeztek ki as imperiumváltozás ne a gyűlölet, ne a bosszú szava érződjön ki. átrak izmusnak
a magaaabb kultura megszerzése szempontAs ifjúságot különösen szeretetre kell nevelni. jából van éitéke
körüli idókben.
éa jelentősége. Ax idegen nyelven való
Annak
tudnia
kell,
hojry
nzon
átmeneti
időknek
tanítás éppen oaekélyebb képzettséget, hiányos, tartalmatlan
Maniu ilyenekről beszél a fiatalságnak.
Siet hozzátenni, hogy esser Wertaben Ak as n*y r o m á a mint m e g y a f - ' r é e z i ó l n e g v e i t a k * szókincset erodmfaywi. Hogy ia képaelhotő ez el, amikoi
még a aaját irodalmi nyelv elsajátítása is nagy nehézségeerdélyi románok megteremtették a vérnélküli maga ártatlan áldozatai. Egyformán megvoltak
ket okoz. Egy született lengyel, ba németül ball valamit
és
meg
lesznek
mindenkor,
ha
ifjúságunkat
1018-at. Ugy állítja be az eseményeket, hogy
beszélni vagy énekelni, nem németül fogja fel és gondolja
hergeljük,
ha
Bzeretet helyet gyűlöletre tanítjuk
az impérium átvételekor a magyarokkal szemát, hanem lengyelül.
ben sehol nem történt vérontáB.
Az utrakizmus nem az életben gyökerezik, nem is a
Maniu Gyula ezen érthetetlen mult kavaA rend és törvényesség katonája, pedagógiában, hanem a tantervekben, a rendtartásokban és
az iskolák ellenőrzésében. Ezek rendszerint a legpedagógiarását már több oldalról megkontrázták. Emlé- aki a X Jelre szavaz!
ellenesebb dolgok a világon. Az ia megfontolandó, hogyha
keztetni kívánjuk mi is a vezért. Akármennyire
egy osztályban a gyermekeket nem lehet ugyanazzal a méris rosszkor történnek a közelmut időknek
tékkel mérni, mert tekintettel kell lenni a különböző képesA modern utrakizmus.
víaszaidézései. Megkívánja azt a tárgyilagos
ségekre és egyéniségekre, akkor még kevésbbé lehet a
ság, az igazság, amelynek egyoldalú beállí- Ghibu Onlaifor tanitaaa a kétnyelvűségről. különböző sajátságu és jellemű nemzeteket ugyanazon eljá'
ráa éa elbírálás alá venni. Es elvégre az iskolák vannak a
tása igazán alkalmatlanabb időben alig történAz utrakizmuB ét a pedagogia.
népekért és a tantervek vadnak a népekért, nem pedig a
hetett volna.
A legnagyobb tévedés az iskolát politikai célok meg- népek vannak az iskoláért és a tantervekért.
Maniu az 1918 — 1010 esztendők szebeni valósítójának tekinteni. Az iskolának az a feladata, hogy
A pedagogia az első helyre teszi az érzelmi, a másokoimánzótanácsának eluöke, ma 1033 ban nem harmonikus egész embert neveljen, tehát az összes lelki
helyre a művészi és a harmadik helyre a nyelvi oktatalál más közölni valót a román ifjúsággal, erőket érvényre juttassa. A hazafias érzés is szerepel ebben, dik
de uera lehet az egész tudást és tanítást csupán erre épí- tást. Most már az utrakizmus ezt a pedagógiai sorrendet
mint azt, bogy 347 romónt a magyarok kivé- teni
tel. Az utrakizmus a legnagyobb akadály annak a ne- fölborítja s a harmadik helyről az első helyre, sőt a középgeztek az 1018 i forradalom alkalmával.
velési célnak a megvalósításában, amely az egész ember pontba helyezi a nyelvtanítást A kétnyelvű iskolában nem
Maniuval azóta több vármegyéből közölték harmonikus kiképzését akarja elérni. Egy másik feltétele a dolog lényege a fontos, banem a nyelvi rész nyomul előA kétnyelvű iskola tanterve minden népi dolgot hátazokat a magyar váráldozatokat, amelyeket a nevelési eszménynek a szabadság. Az iskolára rákény- térbe.
utrakizmus ellentétben áll ezzel a nevelési elvvel térbe Bzorít B a tanulókat idegen atmosztéra nyomása alá
az imperiumváltozással kapcsolatos gyűlölet szeritett
is, A népiskola akkor teljesiti hivatását, ha a népi élet helyezi. A művelődéstörténeti elv is teljesen megBeinmisűl
eredményezett a románok részéről.
alapján áll. Az utrakizmus teljesen félretolja ezt a szem- benne, mert a gyermekeket a maga népének történeti életéCsikvármegye ÍB bemutathat ezekből a pontot, mert az ifjúságot az idegen nyelvvel egy idegen élet től teljesen távol tartja. A gyermek nem az ő nemzetének
életén keresztül jut el a kultura öntudatára, hanem egy
borzalmas időkből egy csokorra valót. Nem körébe helyezi.
másik idegennek a körében, amelynek politikailag alá van
ment olyan simán a dolog román részről sem.
Mi ia a nyelv egy nép életében ? Nagy tévedés azt kényszerítve. A kétnyelvű iskolában az iakolafelügyeletnek
Caak a szemünk előtt taposták halálra a csík binni, bogy a nyelv csupán külsőséges és esetleges eszköz egyetlen gondja, hogy elég van-e téve a patriotizmus elvééletszükségletek kielégítésére. A nyelv maga a népélet, nek. Minden más mellékes.
azeredai rendőrségen János György szolga az
van a nép jelleme, kulturája, egész belső érzésvilága.
legényt. Esztendőkön keresztül a mai napig benne
Magában foglalja a népszellemet, a nép világnézetét, hanA kétnyelvű iskola a szülőnek azt a természetes jogát
pofozták, ütötték az embereket. Harcteret járt, gulatát, vágyakozásait, akaratát stb. A nyelv története a is megsérti, hogy a gyermek nevelését maga választhassa
a világháborút végig küzdött katonák soka»A nép története. A nyelv a néplélek legfontosabb meghatározó meg. Nemcsak a gyermeket szakítja el a családból, hanem
gát csúfolták meg emberi méltóságukban a tényezője. Egy nép számára csak az anyanyelv létezik, ez a családot is a kétnyelvűségre kényszeríti. Az állam mégia
ő életformája. Egy nép csak az anyanyelvében találja caak nem jogosult annyira, hogy a család jogaiba ennyire
legmegszégyenitőbb eszközökkel. A golyónál az
meg magát s osak azt tudja igazán szeretni. Az anyanyelv beleavatkozzék. Mindebből sok kár, sok ellentét, sok ellenés minden halálnál rettenetesebb elbánással, maga az ember. Valami azépet éa magasztosát caak az ségeskedés származik. Békét kell kötni ezen a területen.
botosással szántott végig vármegyénkben is az anyanyelven lehet teremteni. A gondolkozás mélysége és a Béke azonban csak ugy lehetaéges. ha mindenik tényező —
akkori idők magyargyülölete ós emberkinzása kedély beneisége csak az anyanyelvben juthat kifejezésre. az egyén, a család, a nép, ax egyház, az állam — hozzájnt
ember caak egy életet él, minden embernek osak a maga igaz jogához; ha a vallási és a nemzeti lelkiismeTíz —tizenöt év telt el asóta, hogy a Minden
egy igazi nyelve lehet éa ez az anyanyelv. A történelem reti szabadság jogai a a kulturhiatóriai törvények, melyeket
kinzókamrák szerencsétlen magyarjai vgig tanúbizonysága szerint nagyot a knlturában caak azok a a pedagogia felállít, tiszteletben tartatnak.
Bzenvedték a történelemnek egyik legceufabb népek alkothattak, akiknek a nyelvük azabadon fejlődhetett.
Közli: Dr. V á s á r h e l y i L a j o s .
idejét, örvendünk, hogy eltelt. Nem is emle- Ellenben az elnyomott népek a knltnrának magaaabb fokára
nem
juthattak
éppen
azért,
mert
a
nyelvük
fejlődése
meg
getnénk, ha Maniu Gyula nem áll elő ott volt akadályozva.
badacsonyi magányában aisal a 347 es számmal.
Beosületes magyar ember teljesíti
Mindezeknél togva a nevelésnek az anyanyelven kell
Maniuval asóta csak as egyetlen Bihar alapulnia.
állampolgári
kötelességeit, de nem feCaak is ac anyanyelv fejlesztheti ki a gyermeki
megyéből kOsOlték, hogy 1919 év elején lélek belső erőit. Ei nem soviniszta álláspont, ez megreu- ledkezik meg fajáról sem ós osak a
nyolcvanegy magyar életét követelték áldosa ditheteUen természeti, paziohológiai éa etikai alapelveken
tul ai akkori idők. Aaok a •értelennek mon- nyugszik. Ezért a népiskola nyelve nem lehet máa, mint a Magyar Párt X jelű listájára üti a
népnek a nyalva. Itt kettősségnek semmi halya, ha igazán választási bélyegsót
dott napok...

Meghívó.

CSIKI

-lk oldal.

A Hamar Párt jelöltjeinek kiíratja CsüneiyélieD.
A közelgő választásokra való tekintettel a Magyar Párt jelöltjei megkezdik körutjukat a megyében.
Termeszetes, hogy a Jelöltek lgyekeanek minden községbe eljutni. Az idő rövidsége azonban kényaaerU
batárokat szab tevékenységűknek. Tekintettel arra,
bogy a jelöltek nem uj emberek eaen a helyen a a
megve közönsége jól Ismeri őket, másfelől pedig aa
Asz folyamán a megye nagyrésaét • bejárták, számos
községben beszámolókat ÓB panasznapokat tartottak,
elnézést kérnek, ha némely községbe, ahol mostanában
jártak, nem tudnának eljutni.
A jelöltek egyébként a megyét a követkeső útiterv saerlnt fogják bejárni:
Dr. Pál Qábor népgyüléseket
kővetkező községekben:

fog tartani a

December 11-én, hétfőn: Uj tusnád papllak, délelőtt
fel 12 órakor.
Tusnád, kulturház, délután fél 8 órakor.
DJCHimber 12 én, kedden: Kozmás, papllak, délelőtt
10 órakor.
Lázárfalva, knlturház, délután 8 órakor.
Djcdmber 13-án, aserdán: Karczfalva, köab. tanácsterem, d. e. 10 órakor.
Jenófalva, özv. Karda Istvánná nagyterme, d. u. 2 óra.
Dánfalva, Antal Gyula nagyterme, d. u. 4 óra.
December 14 én, csütörtökön: Szépvis, örm. kaszinó,
délelőtt 10 órakor.
CsirBBeotmiklÓP, egyházi gvülésterem, d. u. 2 óra.

Borzsova, kulturház, d. u. 4 órakor.
Dicember 15-án, pénteken: tfenaság, kulturház, délelőtt 10 órakor.
Bzentgyörgy—Bánkfalva, Ifj. kör, d. u. 2 órakor.
Djcember 16-án, szombaton: D.tró, községháza nagy
terme, d. e. 11 órakor.
Rsm^te, Lukács-féle nagyterem, d. n. fél 3 órakor.
Dscember hó 18-án, hétfőn: G/ergyóujfalu, kulturház,
d. e. 11 órakor.
Gyergyócsomef.ilva, papllak, d. u. fél 3 órakor.
Dr, Gyárfás Elemér és Dr. Sulyok István
népgyöléseket fognak tartani együttesen a kővetkező községekben;

D.cember 11-én, hétfőn: Csicsó, kulturház, d. e. 11 óra.
CsikBzenimihály, papllak, d. u. 2 órakor.
Djcember 14 én, Csütörtökön : Rákos, papllak, délelólt
10 órakor.
láadéfalva, papilak, d. e 12 órakor.
Midiras, községháza, d. u. 3 ómkor.
Dscember 18-án, hétfőn: Tdkirópatak, közbirtokossági
terem, d. e. 11 órakor.
K'lyénfalva, kulturháza, d. u. 3 órakor.
Dr. Gyárfás Elemér népgyüéaeket
fog tartani egyedül a kővetkező községekben :

D.c mber 15 én, pinteken: Kiazonaltlz, Bzövetkezeti
helyiség, d. e. 11 órakor
Kávzonjtkabfalva, papilak, d. u. 2 órakor.
Kiszonujfalu, papllak, d u. 4 órakor.
December 16 án, eaombaton: Gyrgyóaifa'u, Ambrusfele szinházttrm, d. e. 11 órator.
Szárhegy, kul urház, d. u. 3 órakor.

abban foglalt egyes vámtételei ra IB kérhetnek aulorlzáclót. Bz esetben as autoriaációk — kérés saerlnt —
akár aa egéBa grupára, akár az abban foglalt egyes
vámtételekre adatnak kl. A Kereskedelmi Kamarák
által aaedett tételenklntl 200 Lel taxa, ezután csak
azon artlkulusok után szedendő be, melyekre a behozatali engedély kéretett.
— Termény export kereskedők figyelmét felhívjuk, hogy a Rimánla éa Csehszlovákia között létrejött
kereskedelmi egyesmény alapján a következő cikkek
exportálhatók Csehszlovákiába: borsó, lencse, paszuly,
dió, alma (ömlesztve vagonba), aszalt Bzllva, hagyma,
fokhagyma, mák, lóhere, háziszárnyasok, méz, nyersbőrök, napraforgó olaj Btb.
— A kisantant államok közötti nemzetközi kompenzációs kereskedelem lebonyolítására „Kompensa"
névvel egy társaság alakul B-ünnben, mely társnBág
as export köröknek rondelkezéBére áll és a Csehszlovákiába szóló txport ajánlatok a kérdéses cikkek
mintáival együtt nevezett társaságnak beküldhetők.
Címe: .Compensa" Siruztni DOCOZÍU a Vyvosku pro
mezinárodni ámenné obohody in Brno, Mozartova No. 1
— A bukaresti E;yptomi főkonzul értesítése szerint, a kairól egéBBsegügyi mlniszterun részére, különböző vas és acslbutorok szükségesek. Az ajánlatok
folyó évi di cember hó 23-ig adindók be és az erre
vonatkozó áriejtésl feltetelek megk«phatók 250 lej
beküldése elleneben nevezett konzulátusi hivataltól.
— A kolozsvári c eh konzulátus közli, bogy n
Prágai Minta&ruvásár R T egy információs 'hivatalt
létesített, amelyik a vasárral k»pc-o'aton mindecfile
kérdésben f"l»lláiroBltá88al Bzo'gai; e me : Pjp'ávková,

slulba P. V. V., Praha, Veletrini palac.
— A Kereskedelemügyi miniszter — n lengyel
követ közbenjárására — hozzájárult, hogy n Silézinból
Romániába jövő szín saaliitmácy okról kiállított származási blzooyltváoyok vlzálása alkalmával ne követeljék a vagon számának IB a feltüntetését, mert ez a
formaság nagyon késlelteti a mogreudelt szénszállítmányokat.
— Vamvezórigazg.itóság közli a következőket: A
Banca N itionala mellett működó D >vlza ellenőrző lrvatal 69233—1933 számú meg'tereaesével szemb-n
közöitetik, bogy azon Bzeniéiyck, kik az országba idsgen valutával jöttek ea HZ érvényben levő reidaikezések szerint, a belépésnél a batármenti h vatal által
az útlevelükben be lett vezetve a birtokukban lévő
idegen va:uta, ezeknek az ország elhagyásakor nem
köteleié bemutatni a vámbivat lnál a B IDCS N-itlonala
«u'orlz*cióját a valutájukra, abh:.o az eBebi-n, ha
30 napn-il tov^bu n>-m tartózkodik FZ or*zágbar;
ugyanis a vámhivatal által az útlevélbe bevr-zetuti
idegen va u'a, au'.orzhciónak teklnticdó. M gá ól értetődik, hogy ezek az utasok nem vlhetrek ki nagy obiÖBsz>git, vagy más valutát, miül ímetmUíol az országba jöttek, Illetve i mennyi &z útlevélben bove
zetve van.

A Magyar Párt
csikmegyei elnöksége.

A marosvásárhelyi kereskedelmi és
iparkamara közleményei.
Karácsony Bzombatl és ó-esBtendó utolsó napján
való Üzletnyitásra vonatkozólag közöljük a vasárnapi
munkaBzünetre szóló törvény 14, illetve a törvény
végrehajtási utasításának 19 Btakasaát: „Amidőn karác:oay szombatja és igy ó esztendő utoiaó ntpja Is
vasárnapra esik, a kereskedelmi Üzletek kivételesen
nyitva tarthatnak eceken a vasárnapokon. Ba eaetben

karác ony 3 lk napján aárnl kötelesek'.
— A Kereskedelemügyi Ulnlsater 187 204 Saámn,
1983 november 28 án kelt határozatéval mneengrdte.
begy a jövőben aa Importálák, a 44 880—1938. enínni
miniszteri rendelettel csopostoallou éa koau^eniált
vámtételekre, ugy aa egéss utportra (ţrup'), mint az

Milyen tanalók k a p h a t n a k vakációraszóló k e d v e z m é n y e s utazást.
A román államvasutak vesérigacgatósága rendeletet adott kl, amelyben aa Iskolai Bzűnldó tartaméra 50
százalékos II. oszt. és III. oast. vasúti kedveiményt
engedélyez a következő középiskolai tanulóknak éa
egyetemi hallgatóknak :
a) ásóknak as egyetemi hallgatóknak, atik belföldön fo'ytatják tanu'mányalkat.
b) Azoknak a kűlfö'dön tanu'ó román állampolgároknak, akik egy határállomásig váltanak jegyet valamilyen belföldi állomás jegypénztáránál, vagy viszont.
e) Az állami Iskolák éa mindenféle nylIvánoBsági
Joggal biró Iskolák utazási^kedvezményre jogosító .carnet de Id-tctitate* val ellátót tanulóinak.
d) Joguk van az utazási kedvezményben szoknak
a vak, BÜketnéma, őrült éa árva gyermekeknek, akiket
állami Intézetekben épolnak.
e) A mllltsrizált műegyetemek ÓB építészeti fólsko'ák Hallgatóinak, vagy htllgatóoőinek 75 százalékos
u azáai k'-dvezményük ÓB 24 II., vsgy III osztályú
utazásra van joguk évente.
Az utazási kedvezmény caak az lakolai szünidőre
szorítkozik ÓB pedig:
a kar>cíonjl szünidőre, dt-ccmber hó 15 étől,
január bó 15 ig,
a hutvétl szünidőre, amely Virágvasárnap e'őtt
3 uapptl kezdődik és három hétig tart,
a nagy vakációra, amely junius bó 1-től, október
hó 16 ig tart
Af-inntirt ldö zakoi kívül csak a til f.ildin tanuló
diákok és a mllitarizált műegyetemek és ép't-ipzeti főiskolák hallgatói kaphatnak kedvezményt, akik az év
bármely szakában folyamodhatnak kedvezményes vasúti utazásért.

Felhívás.

A Migyar Pjirt csikmegyei intózőbizottaá
gának nove nb ír 25 én hozott határozata értelmiben, ai elnökség az országos választá ok
befejezéB» után, hírlapok u ján közzéteszi azon
magyarok neveit, akik a magyar összetartás
megbon'ására és román pirtok érdekében
agitációt fejjenek ki.
Felkérjük a községi tagozatok elnökeit,
a községi intézőbizottságok tagjait, valamint
az országos választások során működő bizalmi
férfliínka', ho^y kísérjék figyelemmel a közsé
gekben az e'őbb megjelölt szerepre vállalkozó
egyén tket és értesitsohek ezek működéséről,
kiknek neveit a Magyar Párt megyei közgyll
lésein is évről-évre fe'olvastuk és jegyzöNe legyetek a magyarság; árulói, könyveinkben is felsoroljuk emlékezetben
tartáB végett.
szavazzatok a X jelre!
Csíkszereda, 1933 december hó 6 án.
A Magyar Párt
Felhívás a székelyföldi méhészlársakhoz.
csikmegyei elnöksége.

Dr. Sulyok István népgyüléseket fog tartani
(•áll Imre ni. kir. méhészeti felügyeli!, a giiitiilliii
egyedül a kővetkező kőzsegekben:
D:C?mher 12-én, kedden: CdikBzentimre, papllak, d. e. méhészeti iskola hírneves igazgatója olyan nemes gesztusra
határozta el magát, amely páratlan a maga nemében.
10 órakor.

C-iikszentBimon, kulturház, d. u. 2 órakor.
CiatÓBzeg, papilak, d. u. f >1 4 órakor.
D^omber 13-án, szerdán: Cslkszentkirály, köz. terem,
d. e. 10 órakor.
M ndízsnt, pipilek, d. u. 2 órakor.
Szentlélek, papllak, d. u 4 órakor.
December 15-én, pénteken : G/iumublikk, egyh. tanácsterem, d. e. 11 órakor.
Gylmesközéplok, papllak, d. u. 2 órakor.
GyimeFf^lsőlok, papilak, d. u. 4 órator.
D e mbíi 16 án, szombaton : Tólyyjs, Doíiribán nagyt'iram, d. u 2 órakor.
Djcomber hó 10 án, vasárnap, az összes jblöltek C.iiksüTddában, a közbirtokosság fczék hazában, djluián
2 órakor.
December 17-én, vasárnap, ugysrcsak az ö^z»s jelöltek résavételével GyergyosaentmiklÓBon fog nép
gyűlés tartatni, d. u 2 órakor.
Dicember 12 éa 13 ára Dr. Gyárfás E emérBzenálorj»lölt népgyűléseken nem vehat r«»zt,
tekintettel
arra, hogy ezeken a napokon az Erdélyi Egyházmegyei Tanáca ülésén kell jelen lennie.
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A magyar iii'''h'''H/.<-ti szakirodalom leguivúsabb lapját,
a Bzerkesztésében (íiidiilKin megjelenő „Méhtenyésztés" cimü
3ti—4H oldalas folyóiratot — közbenjárásomra — féláron
boesátja a székely méhészek rendelkezésére. Hogy (íáll Imre
kirnods, azt minden Bzékely méhész-embernek tudnia kell.
Velünk érző nein«ü lelkét másképpen uem jellemezhetem,
mintlia idézem hozzám intézett meleg sorait: „Nekem iinzfi
szándékom lerongyolódott székely fajommal BZemben ninrseu
s megverne az Uten ba lenne. Itt az én szavam állásában
csak az elöállitási költséget fizeti az olvasó. A jci^ot, haszonról lemondok a javatokra. Ih havouként (iKHZi'állilo'l a ruvatokat, liogy l c ^ y " székelyföldi rovat is benne. Kzzol n
niagynr és székely méliénzek ké?fngH.sa is megtörténne, ami
nem utoliió."
Kizúrúlagosau csuk a 4 székely vármegye részér-*
lelkinÁlt se^itfl kezet lehetetlenség meg uem ragadnunk,
hogy a legértékesebb m/liószeti szaklHp birtokunkban lehessen, hiszen nekünk anyagi nrAnk nincsen, hogy ugy terjedelemben, inint kiilsfl kiállitásban is egy vulnmirevRló folyóiratot kiadhassunk, pedig ennek hiáuyát kimondliatatlanul
érezzük.
Ugy állapodtam meg tehát a szerkesztővel, hogy az
1934 évi január 15-tAl megjelenő, most már székelyföldi
rovattal is kibővülő VI. évfolyamot évi 4 pengő <12U lei)
e'őüzetési árban bocsátja rendelkezésünkre, mely nagy áldozstbozatal, ha meggondoljuk, hogy Kománia felületére az
expediálási költBég kétszerese a magyarországinak.
Tekintettel arra, hogy a nagynevű szakíró ezen felkínálást egyelőre 1U0 példányig terjedőleg vállalta, mindenkinek érdekében áll, hogy HZ elsők közölt jelentkezzen.
Kik igényt tartanak a kedvezményre, egy levelezőlapon azt
jelentsék be nálam : „Blénessy Károly Sandominic, jud. Ciuc"
cimre, hogy a példányszámok expediálásának módját, az
előfizetések inkasszáláBát átutalását idejében elintézhessük.
Kik kitűnő szakkönyvét a „Uéligazduság üzemtanát"
ugyancsak kedvezményes áron 240 leiért beszerezni akarják,
egyidejűleg azt is jelentsék be nálam.
Kedves Uébésztársak I Terjesszétek jelen felhiváaom
a székelyföldi méhésztérsak között, hogy mindenki részesülhessen fsjtestvéiilnk ezen áldozatkéazaégében.
Ciikszentdomokos, 1933. november hó.

BUnsssy Károly.

Megjelent az .Erdélyi Iskola"
nov., deo.-i ( 3 - 4 . ) száma.
A m»g«8 színvonalú, kiváló s a magu nemében egyedül
álló k-th. nxvelénttgyl folyóiratnak ez a 120 olHalra leijedö
2. füzete nemcsak hogy mindeo tekintetben kielégíti, h<cem
leiül IF mnlja várakozáMOnkat A nevelésnek annyira fontos
területé- az elméleti, gyakorlati s valóban ldósznrü cikkeknelí
és irányításoknak valóságos kincseB bányáia ez a folyóirat
• gonSosao, okos kOiUltek'nténRel ÖRBZI állított népnevelés:
e'óadások anyaga pedig felberHOIhmctleii. Ueglát'zlk a V|h
folyóirat írásain, ho/y az írók tollát a lelkeknek leíra»E»»»
deke, Snz-tlen Ugyszeret°t s a magyar mOveMdían- k lelkes
szolgálat* vezeti. — Ez a folyóirat több. Jobb eletet akar:
tanultabb, műveltebb magvar telkeket . • 1« kokból kiáradó saebb, nemesebb, jobb — erösebb magyar e' t t
Aki E ID ÍU I zt akurja, az ktny tj-t j aját, hogy az Erdélyi
Iakola világossága és mel-ge beáradjon a háziba és szivélio.
A füzet gizdag, változatoB tartalmát a- alábbiakbai
közBljOk : Nevelésügy. Mi ton Áron: A katholikus pedagogia
feladata. Dr. OyOrgy Lajis: A munka elve a modern pe'agóg ában Nemesné U. Má ta Az uj iskola szoeiál s nevelése.
Katona Oéza: Gyakorlati jellemképió népmDvilés. Váradt
Jó'Sef: ö imUvelés és népmOvelée Petrov.y Tibor: IskolaBzOv-lkea. tok a nevelés szolgálatában. Venozil Józ°ef: Come
nln« nemzete és a kathollk-is magyar Iskola. — Neveléstö téQ t. — BiUy Árpád: Fogaraagy Mihály ţiQspCk éB az t ko'a(Igy. U. tt : A román Iskola mnltjából. — Módszertax —
Droclv Oyo'a: A nyelvi magyaráza'ok n] módasere a népIskolában N ém-thy Sindo-: Játékos azámolás a népl!>kola
I. oez á'yibao. ttováos Boldizsár: Táblai rajzok a os 'ekvó
Iskolában. Dr. DéneaTbor: Oyakorbtl ntmutatások a szavalókórns megsaervi-zéséhez. — Nyelvünk és kultaránk. — Dr.
Vásárhelyi Lajos: A modern atraklzmna (Ohiba O. kOnyvc).
K sebb közlemények. — Kflnyv- és folyóirat ssemle — Hírek.
Üzenetek és tanáoaok. — Népnevelés- — Bias Károly: Iro-, s
dtlml előadások a népmOvaiéshe<i. — Elfialáaok: I. B»
Károly: Hogyan olvasunk ? II Xántua János: Erdély Időjárás- éa éghajlata Oar.y Jinoe: Ai obaitoa. III Dr. Luklnteh Imre: Saent István király. Történeti mondák. Noszlopl
Aha Tihamér: S ent Imre herarg. — IV. As u) adóiSrvény.
Sialay Mátyás: M gy a székely Meddig élnek az állatok és
nOvények? — ^ándor Imre: Maaaollnl, Hitler. Hozmán Ján s
B J : Uram, mér'egre ne tedd 1 (Siavaló-kóroa). vj, Az 6s0k
nyomán (Jallái barát ntja és KőrSal Csorna Sándo ) Bakkay
Béla: Jnhán. — Rokonaink — Ooneiinapok. Cald'iou-Novák:
Advent (Saavaló-kórus) Bartnnek Jóssef: Karáaaonyl legenda
(Színdarab). LagerlSf Zelma: A aaant éjaa ka.
*

*

*

Aa „Erdélyi Iakola" megjelenik évenként 8 aaámban,
negyedévenként T Ív terjedelemben. Blóftaetéat ára -. évi ISO lei,
kettőa aaim ára 40 lej. — EMSaeléuk «a a lap asétkaldésére
vonatkoaó kívánságok elme: aa Krdélyt Iskola kiadóhivatala
Cluj—Kolozsvár, Straia J Un Kan'a (SaenUgrhii-n.) 9.
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Pályázati hirdetmény.
A Székely E<yeteml éa Főiskolai Hallgatók Egyesülete fennállásinak 16 éves jubileuma alkalmával
Irodalmi pályáaatot hirdet, ssabadtárgyu — teljesen
politikamentes — eddig nyomtatásban meg nem Jelent,
bármely múfajhos tartozó sséplrodalml munkára.
A pá yáaaton rÓBztvehet minden erdélyi aaárma
zásu, 30 Ik életévét be nem töltött, Irodalmilag be nem
érkezett egyén.
A pályamüvek jelige alatt nyújtandók be éa terjedelmük prózában legtöbb 15, versben 8 rendes gépelt
oldal lehet.
A beérkezett pályamunkák fölött neves erdélvl
és magyarországi írókból válaBstott bíráló bizottság
dont. A pályásat er dményét a pályázati hirdetményt
közló lapokban 1934 évi március hó 1 napján teassük
közzé.
Ugy a próaai, mint a verses munkák közül egyoţy részesül 100 100 (egyszáz) pengős pályadíjban,
ezen kívül az egyesület fenntartja magának azt a jogot,
hogy a beküldött munkák bármelyikének kiadói jogát
20 (husz) pengős tiszteletdíjai megválthassa.
Megfelelő pályaművek beérkezése esetén a jutalmazol', valamint a megvásárolt munkákat aa egyesület
könyvalakban kiadja.
Pályázati hattridó: 1934 évi fnbruár bó 15.
A pályamüv k: Sz. E. F. H. E szerkesztő-bizottsága, Budapest, VIII, Rikóczi-ut 15, II. címre kül
d.-ndők be.
Budapest, 1933 évi november hó 28 án.
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— • osikaaeredal Iparteatület tlaatelgő
Magyarságát tagadja meg, aki nem
küldöttaége a varmegye u j főispánjánál. Aa
a X Jelre szavaz I
IparteBtület előlJárÓBágának bstárosatából folyó év

— • vármegyei nyugdíj aaok kősiAnete a december hó 5-én tlsstelgő küldöttség kereste fel Dr.
vármegye főispanjanak. A vármegye nynsdljaaal Otetea Valért a vármegye nj főispánját, hogy a kisipalapunk utján is hálásan kössönik Dr. Otetea főispán- rosság nevében üdvösölje főispáni kinevezése alkalmának azt a jóindulatát, amellyel az október-novemberi ból. A küldöttséget Biró Jóssef Ipartestületi elnök
nyugdijak kifizetését lehetővé tette. Köaaönlk Dr. Tetn vesette, meleg ssavakkal kérte, hogy legyen támogaAurel volt főispánnak aat a tervszerű gondoskodását, tója a kisiparosságnak ebbea a mid, nagyon nehéa
amellyel a nyugdijak flaetéae terén rendet teremtett helysetében. Dr. Otetea Valér válaazában meghatódva
és a nagy, több hónapos hátralékokat knrenclóba mondott köaaönetet a kisiparosságfigyelmes magatartáhozta. A nyugdíjasok bizalommal tekintenek a jövő elé sáért. Kijelentette, hogy Ismeri a csíkszeredai Ipartesés hiszik, hogy nyugdijaik utalványozása körül végre tület munkás életét, Biró Jóaaef elnöknek az Iparosság
helyrebillen BZ as állapot, Bmely teljes felbomlással érdekében kifejtett állandó agilitását. Mindenkor késsfenyegette a nyugdíjasok exlsstencláját.
séggel áll a kisiparosság rendelkesésére és szívesen
— Sserenosetlenség tolatás kőiben. Decem- nyújt segítséget a cslksaeredal Iparteatületnek, amelyber hó 1-én a gyergyóssentmlklósl állomáson borzalmas ről tudja, hogy értékes munkát folytat az ÖBBZ Iparosszeretcsétlenség történt. Moga JánoB 34 éves fdkező ság javára.
az ütközők közé került, amelyek halálra nyomták a
— Vlaaaament a háavétel, agyonütőték a
szerencsétlen embert. Moga János a helyszínen ször- háaigaadat.
Tankó Károly éa Molnár Péter gylmeanyet halt.
köséplokl legények, ea év márciusában többet Ittak a
— Gyorsított eljáráaaal Ítélkeztek a Lupu keleténél. A bor megoldotta nyelvüket éa elpanaszolták
párti korteaen. Mult számunkban megírtuk, bogy egymáB buját baját. Tankó Károly elmondotta, bogy
Gyergyóremetén a csendőrség letartóztatta Varga Jó- hásat akart venni a faluban Tankó Györgytől, akinek
szef bukaresti lakóst, aki a Lupu párt érdekében fej- a vételár nagyrészét kl Isfizette, de astán meggondolta
tett ki propagandát. Vargát azzal vádolták, hogy az a dolgot éa a vásárt vlasaacsinálta. Az eladó azonban
adó nemfizetésére Izgatta az embereket. A Marzescu sem a pénzt nem adta VIBBBB, sem a háaból nem akar
törvény szerint folyó év decemher hó 4 én gyorsított klköltözködol. A beszélgetés vége as lett, bogy a legéeljárással ítélkezett is a csíkszeredai törvényBsék Varga nyek karókkal felfegyverkesve Tankó György háza
felett, akit 15 napi elzárásra és politikai jogainak 1 elé mentek éa leaték mikor jön kl neveaett. Akkor
évre való fe fdggesztésére Ítélt. ítélet jogerős. Varga rárohantak ÓB alaposan öBsaeverték. Eiután hazatértek,
mintha misem történt volna. A szerencsétlen gazdálSzékely Egyetemi éa Főiskolai nem felebbezett.
— A oslkszeredai Dal- és Zeneegyesület kodó a ssenvedett súlyos külső ÓB belső sérülések köHnllga'ók Egyesülete.
karáosony mazodnapi hangversenye. Dacember vetkeztében pár napra a támadás ntán kiszenvedett.
hó 26 án, karácsony másodnapián tartja a Dal- és As ügyet először a cslkBseredal törvényssók tárgyalté.
KÜLÖNFÉLÉK.
Zmeegylet szoká-os hangversenyét a főgimnázium As alig 19 évoB legények előadták, hogy nem akarták
tornatermében. A komoly, müvéBsl élvesetet nyújtó megölni Tankó Györgyöt, csupán meg akarták verni.
Nevető törtenelem.
h*ngvers«njtől
két bét valasztja el közönségünket. Az Az eset előtt egy liter cujkát ittak éa távolról sem
A 48 iki szabadsávha'c után feketébe borult a egyesület nem do'gozott
nagy, hangos reklámmal. — gondoltak arra, hogy olyan snlyos kimenetele less a
ma&yarsag égboltja. Üldözött v*ddá vált a magyar Hiszi azoban, hogy a szegény
Bzava 1B dolognak. A cslkBzerndai törvényssók a gyilkos legéssját földjén. A Btch huszárok örömmel pusztították messzire hangzik és meghallják kul'urmunka
mindazok,
akik
jóba- nyeket fejenk nt 6—6 esztendei fegyházra Ítélte. Fela magyar vagyont és életnt. Di nemsokára teher fellea Dal- ós Z^neegyeBŰletünkoek. Jivő számunkban lehhezéB folytán az ügy a marosvásárhelyi Tabla elé
gek gyülekeztek Európa szerte a zsarnokok f jére. rátal
a hangverseny mÜBorát. Ntgy, betalmas mun- kerü't, bmaly másodfokon is helybejbagyta a maraszEoyhtt -ni kellett a rozsdás és su'yos bilincseken. Szük- közöljük
végzett ez az egyesület, amely megérdemli, hogy taló Ítéletet. Az elitéltek fellebbeztek a semmitŐBsékhez.
ség leuútett megint » hamar felejtő magyar vérere és kát
— ítélet a osiksaenttamásl milliós lopaa
«'dozat készsegere. Megnyílt az ut a kler.gnsztelődés érdeklődésünkkel, szeretetünkkel támogassuk.
fele. Mindig volt aki nz utat egyengette, m ndlg vol— Agyonütötte a fa Hoopát József ditrói gaz- ügyében. D ember hó 6 án hirdetett ítéletet a törtak, akik mindenre fátyolt akartuk borítani és mindig dát s közbirtokosság „Figes" nevü erdt-jeben agyon- vényszék a szenttamási közbirtokosság milliós lopásának bűnügyében. Ebben az évekig elnyúlt a annyi
voltak, kik est a fátyolt BziveBen fogadták.
ütötte a lezuhanó fa.
törteimet eredményező, annyi gonoszságot kitermelt
A bécsi udvartól kérdés jött Biró Eötvöshöz,
-A.Z táj
fertőben vógre elhangzott az Ítélet. Talán most már
— biz'ilmis kérdés. Óf. -Inége szívesen megörvendez- K ó z e a v ö i g ^ r l K a r á c s o n y i _A.l"btam. helyreáll a rend és a béke ebben a községben, abol
tetne látogatásával lú alativa'ó t. mit kellene tennie, táocban, dalban, operettben, magyar nótában a nagyközönség íz egymillió eltttnéBe óta mindenki ellensétes vlsiooyba
hogv:.l- sokba ne kerüljön; 2. mindenki örüljön; elé viszi ami z-nében, sitt regben, kiállításban a legszebb a került a másikkal. Bosszút lihegnek és esténként már
legS'k'iQltebb, a legújabb és legdivatosabb.
3. és ó F lsége IB meglegyen lepetve.
Szerzőink legnevesebbjel: Ábrahám. Broiszky Fejér, uccára nem mernek mozdulni as emberek. Éppen idejp,
A válasz rövidesen elment. Köttesse fel Ö Felsége Gytt gy Hajós, Márkus, May, "áudor dr., Enem«nn, de Frles, hogy C-dkssent'amás ez a régebbqp kulturpMdának
ProUmannt a rendörm nisztert. 1 Kevésbe fog tierü'ol, Orósz. H-jt-nyl, Kamlonk.y, Koia, Maleslne , Halm. Balázs, állított c<<lkl község ismét a szépnek és nemes törekFark.a, KáJa-i, Kárpát, Kondor. Murgáos Háday, RévQy véseknek u'jára lepjen. — A szenttamási vád'ottak
m-irt c->ak egy dtrab kötél kell hozzá; _2 a birodalom Bnday,
dr. legújabb szerzeményeiket nyújtják át (lzletbará'.amknak és
minden polgára örülni fog; 3 és ha O felsége nem azoknak,
aktk másokat akarnak ajándékképpen megö vendez- közül Albert Lijos, Albert Béla, Sándor Mihály és
lepődnek meg a tényen, Igazén c-odalkoznl kellene tetnl egy érre való örömmel, derűvel és jókedvvel — az uj Guzdrán Bálát a betöréses lopás vádja alól felmentetrajta. M ly keveset kívánnak a milliók ÓB még BZ BemKótsavölgyl Karácsonyi Albummal.
tek, ugyancsak felmentették Márk Ágostont és Balogh
lejsHiihető.
Az uj Rózsavölgyi Kirársooyl Album a legszellemesebb Ferencet as okmányhamlsitás vádja alól. A törvény— A. Magyar Part képviselő éa saenátor- zeneszámok, a legtökéletesebb szövegek, legjobb tán'ok gyűj- szék egyedül Szakáll özvegyét találta bűnösnek orvgazd iság miatt s ezért 5 havi fogházra Ítélte.
jolöltjei a megye főispánjánál. D c-mber 4 én teménye
Minden dloséretnél azonban többet mond a tartalomjegyDr. Q arfas Elemér, Dr Pv O .«bor és Dr. Sulyok I'tván zék. me y amellett Is bizonyságot tesz, hogy az uj Rózs völgyi
— Éhségsztrájkba kezdett a letarteztatott
h M .gysr Part nevében felkeresték Dr. Chotea Va'ér Karácsonyi Album gyU'teménye mind friss, most éló zene- vaagardiata. Bord -anu Inán csíkszeredai szesufőnölöt
számokból
áll.
fcz
az
album
nem
lejátszott,
megbökött,
régelfiispint. Beszélgetést folytattak a főispánnal a válasz
AB Anastasescu Stefán bukaresti ügyvédet, amint meggvdjteméuye.
tnoíkül kapcsolatos ügyekben. R ndkivttl örvendeien felejtettAzmelóJlák
uj Rózsavölgyi Kiraoponyl Album ebb>*n az é^ben ls írtuk a halybell hatóságok letartóstatták vasgérdistH
ront áll»podasok jöttek létre, arrelyrket a magvar bersQletes, jól olvasba'.ó, tisz'a nyomásban 64 oldalon 39 zene prnptg cda miatt. A röpiratok után kutató hatóságok
választó közönség szívesen vesz tudomásul A megálla- Bzámot közöl. M>nden olda a szúrt lemez ól let' nyomra Nlnoe több liter szeszt találtak nevezetteknél, amiért komoly
podásokat a M-tgyar Part d»cemb-r hó 10 iki Aa aa- benne fgj^t'enegy elmosódott, kézzel, autográf tintaval Irt. szét. nÜDÜtyi útra terelődött a választási játék. Az a gyanú
zoogortzóknak bosszúságot okozó, olvaxhatatlan oldal
u <tni nagygyűlései vsrmegyepzerte Ismertetni fogják. folyt, a£zt
az egyenletesen nyomott, mesteri kiállítású feltűnő merült fel, hogv a szeszfőnök-vasgárdista a liter szeD-. O etea Valér fői»pán kij -lentette a személy* ga- zenei autologlát,
hat színben nyomott hangalatot művész szeket lopta a főnöksége alatti állami BZ"Bzr»l;tárból.
rancia is arra, hogy a vál»HZtá*ok a vármegye terűle- feuólap borttja.
Amikor a napokban, emiatt a törvényszék megerőltette
t'-u a törvAnyeBség, a rend és egyéni ssahndság JegyéAl 1988—1984 évi
mindkét vasrárdlsta 30 napos let-rtóztatását, Anastab'n biztodtva lesznek. A képviselőjelöltekkel való be l E a r á . c s o Q . 7 - 1 a l b u m , t a r t a l m a sescu ügyvéd azonnal éhségsztréjt ba kezdett. A bete"uvgetés során a fíisp^n Ígéretet tett arra In, hogy
ges bukaresti ügyvéd azt hangoztatja, hogy neki semmi
- DAUáT&BOK - BS.Otl — HAN'IOBPILZSK.
ig -n sok varmegyei függő ügyet az Igazságnak és a 1. ÁbraháaOPSBBTrUK
Bil a Baroybaa. A íérjam aiaralmea belém, Aagol kerln|fl.
köze nlrci a lopo't szeszhez s annak eredetéről neki
2. Srudacky A kék lámpAt, PaMoo, bogr inegaBeréltHB, Anfol keríngO.
jogrendnek a szelemében meg fog oldani.
tudomása sem volt.
II Kejer
To4iJy éa partnere. Kár, hogy elvlmll a nytr, Blowfoa.
4. Uyörgy
Kadéuierelen, KIÉIÉHT. agy agerecem éa mmgát. Taogé.
Uyörgy
Oaélléaáca aoSArje, Ket Teríték leas Slowfoi.
— A rakosl tanító feijeieutese Cblroa tan 6.
— Aa alkohol áldoaata. Hinta Somion vssutí
Hejúa
Dinom-danoia, KUtyU.ank rA, Slowrox.
fs.ügye ö ellen. É'd ^oh f II-sntt<s erke^ett » c Ik- A
7. Uejűa
Apnllal .fllegOoj. Kgy klealt veaeélyea, Slowíoi.
fékező Gyergyószentmlkl^B közelében kirBett a teherH
Loauocay
Péni
beaaél,
Caak
a
régi,
Tangó
m -gy ii üzyo^zsíghez. Q igore V <sile c^ikrákosl éli. el. U. Markul Teaaék beeeálnl, l.teb Biah, aalveia, Blowfox.
vonat kocsijának ftkeiőfiilkéjébő'. Rendkívül sulvos
IU. UArkaa
Teaaék ktaBAInl.ftn Uleo, nyAron rOkOgOk. Poatrot,
hto'ai igazgató f«l jelentette Chlrca Peter c i t megyei II.
törésekkel nzftlllto<ták be a gyergyószr-ntmlklópi kórMay
Bln Lled gobl aa dle Welt, Sgy dalt rSplt a aaél. TaagMal.
t inf ilü^velót. Chirca tanf. és Pora tanügyi vezér- IJ. Hllldcker ÜDbarry, Sdea hleel Jeaaae, Uel
házba A vizsgálat megá'lapltotta, bogy a fékező részeTObbé mr oe bírjon, KerlagA.
it) ligyrló ugyanis egi'ütlesun vezették azt a hlvatalo» 18. Baador dr. Maceltaseae,MODBBN
gen ült be a fülkéjébe, elaludt s ugy esett kl a pályaTÍNCOK
vizsgálatot O igore Vanile éa felesége ellen, am«lyról 14. BArcil
testre. — A ré->z«gs*gnek, aa alkohol fogyasztásnak
Jé a két nemébe nésnl. Taagé
az «gész megye tud. A vizsgálat eredményeként aa 16 Brodaiky Bieaébe aécek aaaaODyom, Slowfoa.
caak Uven következményei lehetnek. Aa ital aoba jót
Igtzga'ó fsleaégét a tsnüry kötelékéhői elbocsájtották. 16. Blaenmena Mért kegyetlea, aaép nadonna.
nem szül.
17.
de
Pnea
Bierelnék
egy
aj
aalret,
Blaoa.
magát az igazgatót megbün'ették. Ugy látssik a mos- 1H Uréai
Caak hagyjak kérem, Slowfox.
— A Galblnol mint u] gyógyeasköa a
tani f iljelnntés a kötelességét teljesítő tanfelügyelő 10. Betéoyl Viola Tlragom, Uawal biaea
Juhtenyéaatő keaében. Nemrégen találták meg azt
Kamjoakay Mlodea Jé o^ládbaa, Hlowfom.
eziráoyu szerep41 kívánja megbosszulni. A feljelentő 20
Sl. Klaaaly
Barátom ZerlagO.
a készítményt, amely a májmétely leküzdésére haszazzal vádolja a tanfelügyelőjét, hogy a nyáron Gyergyó- SS
Kola
Madoaaam, aa elet tfliplroa rlrág, Taagddal.
SS.
Malcalaer
Ba
aaifaior. Taagé.
nálható, egy gyorsan ható orvosság, amelynek gyógyító
szsntmlklóson tanítói tanfolyamot rendezett. A tanfo- M. BAador dr. Boa*megeaaltalak
baealj réaaAm miattam. Poxlrol.
— CBAMBONOK
lyamot csak önkéntes jelentkeséssel kellett résztvenni. 85. BAayay Amig caakDALOK
erejére a tenyésztő minden eaetben rábízhatja magát.
a lalrem dobog.
Arra mégis kényszerltette a vármegye minden tanítója*. 2fl Halét
Al aieaoaj ée a tttkOr,
Mi aa olvasóink figyelmét már korábban felhívtuk a
Dal ea aayáarél
Ezenkívül a tanfolyam vesetőinek a megengedettnél tt. Beim
HA9YAB NÓTÁK
Galbinolra, amely a BBÓ saoroB értelmében egy hatásoa
nagyobb napidíjakatfizetett s ilyen módon 70 eaer lejot 28- Baláae
Bégea hallgat a kagedOm,
gyógyszer a májmétellyel azemben. — Minden juh211. Baday
TBaea bora Badaoeony,
kiadási többletet okozott.
BO. Karaaa
NacykarOaOa BrOkOaOa,
tenyéaatő legyen figyelemmel a Galbinolra, annál ia
Uaraml dr, ZAjaal síép éJaaakAkoa,
— Hiaaaaag. Baka János volt Tranaaylvania 11.
B3. KAdaa
Kék a baiarlrág.
inkább, mivel ea aa nj preparátum nagyon olcaó.
Bmk pénztárosa és birtokos, 1988 drcember hó 9 *n gs, KArpAt Pejké lovam,
4 Koador
Vaa aekem egy gerlloém,
házasságot kötött Visl Reginával, Csiktaploczán. (Min- B
— A haragos nemea boaaauja. Incze Józeef
U MarfAoa Dér hallott aAr a réaaAra,
U, BAday
Nem eiégyea a aaogéayaég,
den külön értesítés helyett).
és János Gtbor menaságl lakósok szomszédosok. Ezzel
17 Bévffy dr, Kakéayeal laayok.
ast ls mondjuk, hogy halálos ellenségek. Incze szörnyű
— Törvényszéki hlr. Bodor Ágoston karcafalvl IS BAaaor dr, A ta eaklrld leaa aa éa uaetiMa,
a Jegyadaél,
mérgében valamelyik éjjel felkelt és ssomssédjánek
bádogos állott a törvónysék előtt. Bodornál adóterto- 1«, Blaké dr. Ba taa UraTÍNCOK
CBOPOBTOBITVA
zwa fejében foglaltak, ó bejelentette, hogy amit lefog- 1 tarol keriage, 1 blaea, a oaArdAa, S roatrot, 1 hawal blaat, 1 kerlagt. I laaaaössses ablakait az éjssaka csend|ében beverte. ValósáétArdáa, S tlowíokat, 4 taagé barcarola, S Uogú dal
gos perfcősüa alá vette a János ssomszéd házát és röUlnak aa a falesegéé. Ennek dacára a lelkiismeretlen
AZ A
LBUMBAN BZIZIPLÓ
NBBd1ÍMOK V1B8Z1T
IRTÍKdr
Bérffy UJoa
II], Bdkaly
Liaalé
kéry KZBArmol
vid munkával 1400 lej haesnot hajtott aa üveg Iparnak.
hatósági köaegek foglaltak és árveresnl Is megjelentek. Farkat
Balrer Béla
lata ár,
Slakó Zláaér dr,
Kltaely "yaU
I
íczét a csendőrség átadta aa ügyészségnek.
Imn
Az el keseredett ember eat as árverezést megakadályozta. llaraalk
Saéaaéa mlklly
Koador BraA
a nagyi lanAa
Baéll Jötaef
Ezért áll most a törvény előtt. A törvényssók mintán
•orAaa KAIaáa
neltal Jaad
— Lopás. Pétetffy Antal áa Péterffy László me
Baaaaa
Aador
b Kataa lara
laaocaat Zrí!
tisztán látta, hogy a nyomorult, tönkrement kisiparodBalli(7l Uaaló
nas ági lakóaok ellopták Gál Hyéi oalkazentgyörgyl | é
Ztdaa Off
Katky OyOrg
Vsn
Kell*
1
HUAlr
lanu
nak nem volt annyi pénae, hogy Igénypert indítson a
péu biciklijét.
r i s b t e Btb
fs'eaéfe lefoglalt delfatárt — faláén lette.
ált*
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— Feloaalatták a oiLkl meaögazdaaágl kamara Interlmár bizottságát. A csikmegyei mezőgazdasági bsmnra u] blaottaágt tagjaiul kinevelték:
D. Gh. Cerbu Ügyvédet, elnöknek; Dumitrescu gaad.
tanácsost, Vlsd Izidor lelkésit éa Mlkléa Árpádot
Cslktaplocsáról.
— A tia gyermekei anya felaégfolyamodTánya. A szegény embernek már alig van mibe belekapaszkodjék, mint a mesék világa. As a világ, amelyben a királyok nagy pipával járnak, naponként jótékonysági körútra Indulnak tejjel-méisel folyó birodalmukban,
bosBzu szakálluk van, aranyból és as Ínségeseknek
szálanként kiráncigálják asokat. A nép, a meséket teremtő szegény nép még hlssen abban, bogy vannak...
így képsell ezt K íresztes Jsnóné aaárhegyi Baegény aszazony is, aki kuszáit magyar betűit egymásbarótta Ho^azu
téli eatáken irta az Írást a Királyboa. Feltárta benne
hosszasan, őszintén nyomorúságát, tia gyermekének
ssomoru sorsát és kért. A királytól, akinek sslve és
pénze la kell legyen aa ő egyszerű népi lelkének elképzelése sserlnt. Hogy aa asszony szavaival éljek,
földig hajilva kért, hogy adjon a király, segitBen a
király. Hiszen ó a tlz gyermekéből hetet katonának
szült. A királynak ssűlte, hogy ások bármikor készen
legyenek gást nyelni, szuronyba rohanni... És most
várja a király válassát a ditrói ssegény asszony. Várja,
hátba valóra válik egy ssépen megálmodott mese. —
Hátha a modern királyok IB Írnak még tettekkel mesét...
— Nem adott jegyet a vasúti pénztáros. A
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— Dr. Lupu Csikmegyében. Dr. N. Lupu és C.
Lupu december 8-án Csíkszeredába érkeztek, hogy résztvegyenek a pártjuknak csikmegyei választási körútján.
Lupnék december 8-án Dr. Káhán csikszentdomokosi orvos
vendégei voltak, ahonnan tíyergyószentmiklósra utaztak.
Ott részt vettek a Laurentzi szállóban megtartott népgyűlésen, majd visszatértek Szentdomokosra, ahol este szintén
népes gyűlést rendeztek.

Karácsonyi vásári
Nagy választék karácsonyi cukorkákban,
díszekben, diszdobozoscukorkák ban,friss ÓB
finom áru. Naponta frissen pörkölt köví'k.

— Halálos baleset a gyimesl állomáson. A
gyimesi állomáson a napokban detektet kapott egy deszkával terhelt vagon, amelyet azonnal át kellett rakni. A munkához három munkást alkalmaztak. Amidőn a munkások a
vagonra szállottak, a mozdony ellökte a kiürítendő kocsit.
A lökéstől összeomlott a deszka és maga alá temette a
munkásokat, akik közül Filtermeister József a helyszínen
azonnal meghalt.

írj. P a p p K á r o l y ,
filsser. osemeg* éa vlllanyeröre berendese't
ká»ópSrk51déje,;Cslkssereda
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Primăria comunei Ghimeş-Făget, Jud. Ciuc.

Nr. 2259—1933.

— Ai Erdélyi Baemle uj asáma. Megjelent
Publicaţiune.
aa Erdélyi Hzemle legújabb száma a következő tartaSe publică spre cunoştinţă generală, că In ziua
lommal: W-ilter Gyula: Egy uj eszme Indul most.
— Gyárfás E'em^r szoboravató bet-réde: As erdélyi de 10 Ianuarie 1934, orele 10 a. m., in localul prigondolat — 400 évvel ezelőtt. — S Nagy Lász'ó: măriei comunale sc va vinde prin licitaţie publică, cu
Erdélytől — E'délyig. — Gyillay P»p Sándor: Aján- oferte închise şi cu respectarea art: 88—110 din L.
lás, Anyámnak (verr) — M. Bzrmere Katinka : 0 z. C. P. şi a dispoziţiunilor din Reg. L. C. C. L. MateEgy ügyvéd — fustő, aki a legszebb kacagó-leány rialul lemnos de esenţă molid din pădurea comunei
kép«t festette. — Htlássl Sándor: Szentgyörgyi iUván Ghimeş-Făget, situată la părăul „Esztena şi Kcreszlcs«
kegyeletes síremléke éa meglratlanul maradt életr-jza. cu un volum netto de 17.679 m*, cu preţul de strigare
Lei 50 pro m', garanţia provizorie este 10'/,,, care
— 8. Nigy László: E y szegedi fNtalemher etdMyi de
depune în numerar sau elecle garantate de Slat.
iroda'OTi törtenete — Pá'fl Li'l : H'trom a tárc. — se va Condi(iunile
de licilaţie se pot vedea la
Váradi Miklós: Mikor én eis színigazgató voltam — Primăria Comunalăspcciale
şi Ocolul Silvic Ciucul-de-sus,
Márton Lili: Footbsl m ccn, R'b., sth. — Kapható Mercurca-Ciuc, in orele
de serviciu.
mindenütt. Megrendelhető Cui, Cal. Vlc oriei 20. sz.
Se vor aplica şi condiţiunile generale pcnlru
Mutatványszámot küld a kiadóhivatal.
exploatarea pădurilor statului publicate in Mon Oficial

gyimesközéploki állomáson épületeB jelenet játszódott le.
Speter Géza fatisztviselő az utolsó pillsnatokban érkezeit
ki, mint utss a középloki állomásra. A vonat még nem érNr. 102 din 10 August 1912.
kezett be. Jegyet akart váltani. A pénztáros kint állott az
Supraoferte nu se primesc.
állomás épülete előtt és nem akart jegyet adni. Radu Nicolae
In caz, că aceasta licitaţie ar rămânea fără rezulpénztáros urat nem érdekli a vasút deficitje, neki nem volt
— A csíkszeredai
jégbokki
csapat alig egy tat, a doua licilaţie sc va ţine în ziua de 1934, orele
fontos az utas pénze, ő egyszerűen kijelentette, hogy már
nem ad jegyet. Vita, majd veszekedés és verekedés kelet- pár esztendő* Neve nemcsak országos \istonyla'b«r 10 a. m.
PRIMĂRIA.
kezett ezen közönséges kereskedelmi ügylet felett. A vasút meghevült, de a határokon tul Is közömért. A cs ki
mint kereskedő nem adta az áruját a vevőnek, aki minden- jlghokkl sport ezévben Is tn'j"s amtiil vsl, nagyszerű
képpen vásárolni akart. Radu ur a kereskedelmi alkalmazott terekkel lép a nagy lözönBeg i-lé Teremteni, fejlődni
megkötötte magát. Neki nem volt eladó a portéka. Neki és továhh aksr Ívelni azon ur. u'on, amely • dd g imindegy, bogy egymilliárd plusz az általa el nem adandó aanyi meglepő Fzép slktrt j^lm'.
A csapat decemberi
programja
elfő látásra
jegy ára lesz a v.isutnak, a gazdájának deficitje. Nem ad
jegyet s pász. Nem is adott, inkább összeverekedett Speter- meggyó» arról, hogy tovább szövi a vez-tőség az eddig
rel. Arra volt ideje. Amig verekedett, addig tiz jegyet is kiépített nemzetközi kapcsolatodat. A magyar csontok
adhatott volna. A vége pedig még az lett, hogy az utast közül a romániai turnérs érkötő l uitapesti F T C .
letartóztatták s hivatalos közeg megsértése miatt átadták jégbokki csapat* december 14 és 15 • n játszik C ikaz ügyészségnek.
KZer-dáhan. — K»ríc-onv hetfbrn pedig a bud p->ftl

SPORT.

Vidéki Rádióvevők figyelmébe

Megérkezett!

a batériás PHILIPS csoda rádió

B. B T. E jéghikl cs«p^t érkezik bozránk A p stl
— Ismét elmenesztették BUdarlu rendórkomlcs'ksíerf'dxl csapatot bemutató mérkőzé el re már
Szárt. Mult számunkban megírtuk, hogy Gyergyószentmiklós B-alsó. Marosvásárhely < s töbh erdélj 1 vérOB kötötte le.

Blidariu nevű verekedő rendőrkomisszárja meglepetésszerűen
A budapesti
tornász-világbajnokságot
1934
visszaérkezett egykori állomáshelyére. Itagaszkoiló lelke nem
tudott belenyugodni az örökös elszakadásba. Csak alkalomra májusában tarják meg. Edd'g 17 ország jelente'! ' te
\árt, hogy ismét kelére ölelje sz utána síró gyergyóiakat. r'szvéteHt. A németek ötezer lornáoszal veszn k Mszt.
Amint a kormány változás megtörtént, arra gondolt, hogy uj A tornáRz-vIlágbajnoksáf o'r alka'mával t OlörbÖzó ked
emberek kerültek a vármegye élére, akik nem tudnak az ő vezményeket biztosítanak az utazó közönségnek.
gyergyói szereplésétől, (iondolt nagyot, merészet éB egy
szép napon egyszerűen beült a hivatalába felsőbb hatóságai
tudta nélkül, (ívergyó megdöbbent annak lehetőségén, hogy
a történtek utáu visszahelyezhessenek valakit arra a helyre,
ahol szadista kegyetlenséggel félig agyonvert egy szabadságos katonát és a hivatalával lépten-nyomon visszaélt. —
Amint Blidariu csiki megjelenését tudomásul hoztuk I>r.
Otetea főispánnak, valamint Cristea közjegyzőnek a liberálispárt csiki elnökének, azonnal intézkedtek, hogy a vármegye !
területét elhagyja. Ezek utáu reméljük Csikmegye egyszer-;
smindenkorra megszabadult Blidaru komiszár urtó).
— A Kath. Népszövetség inségakciojának vezetőBége kéri a jólelkű embereket, hogy ha van nélkülözhető
letett ruhájuk, kabátjuk, cipőjük, fehérneműjük, stb. szíveskedjenek a Tisztelendő főnöknőnek a Szanatóriumba, vagy
az Ajvász gyógyszertárba beadui, hogy a kedves Nővérek
azt karácsonyig megvárhassák és átalakíthassák a szegény
gyermekek részére.
— Halálos szerencsétlenség. Domokos Júzset
csicsói gazda követ szállított a község mellett fekvő kőbá- j
nyából. Meredek, síkos oldalon vezetett le az útja. Domokos
a megrakott szekér előtt haladva vezette az állatait, amelyek
nem voltak téli vasalással ellátva. Igy történt, hogy a szekér a síkos oldalon megfutott és elütötte Ilomokns Józsefet,
aki teljesen összeroncsolva, halva maradt a helyszineu.

Jaj nekeml

— Egy listával kevesebb. A képviselő-választásokra Csikmegyében letették volt a (Joga-párt listáját is.
A napokban a (joga-párt visszavonta a csiki listáját s igy
csak nyolc párt indul a választási küzdelembe.
— A gyergyói r e n d ő r s é g vezetésére — Netotean
rendőrkapitány szabadsága idejére — Danescu csíkszeredai
rendőrkomiszárt delegálták.
— Adományozás. Élthes Károly csíkszeredai lakós,
a róm. kath. gimnázium muzeumsnak egy rendkívül értékes,
varacskos disznóagyarat adományozott. Az afrikai, vadontenyésző állat ritka értékű agyará 40 cm. hosszú és 1 kg.
sulyu, amely most a gimnázium szertárának egyik büszkesége.
— S p o r t k l r á n d u l á s Tusnádfürdőre. A „Keleti
Újság" folyó év december '25-től, január hó l-ig tartó nagy
téli kirándulást szervez Tusnádlürdőre. A csodálatos szép
Tusnádfürdő és környéke mint téli üdülőhely a téli sportoknak kiaknázbatatlan lehetőségeit kinálja Fenséges, gyönyörű
téli panorámái, svájci szépségei, elsőrendű vasúti helyzete
Tusnádtürdőt a legalkalmasabb téli sportközpontnak predesztinálja. A fürdőigazgatóság nagy ambícióval dolgozik azon,
hogy a téli Tusnádlürdő éppen olyan kényelmet éa annyi
szórakozást adjon, mint a nyári.

— A karácsonyi vakáció az évben hosszabb lesz
a választáai kampány miatt. A közoktatásügyi miniszter
rendelete szerint a vakáció december hó 16-án kezdődik éa
jannár hó 8-ig fog tartani.

miért nem adtam nektek G a l b i n o l - t
A métely (dlstomatozaj a juhokn^l Igen gyakran előforduló betegség. Okozója egy különös fé i g , amely az akáofa
leveléhez h a s r n l l t éa az állatok májába fészkelt be m r g á t . A
beteg állat lefogy elveszti étvágyát, mája megkeményedik és
az epeváladéka átmegy a vérbe Ettől sárgul meg a inétélyea
birka az-me.
A métrly rendkívül nagy károkat okos.
Ezt a retttnetes betegséget a OAI B1NOL nevO orvossággal l t h e t kigyógyítani. Bármilyen öreg, vrgy bármily sulyu
legyen az állat éa bármennyire « lörthaladoU legyen a betegi g , egyetlen adag Q 1 L B 1 N O L teljesen elég a felgyógyuláshoz
A O A L B ' N O L be dása után 21 ólán belül as összes
férgek elpusztulnak és a blika meggyógyul.
Egy adag QALBINOL á-a 10 lel.
GALBINOL kapható m nden gyógyszertárban és drogériában.
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UPS

Á'lacdóan raktáron, bármikor
vetulkényezer né'Ulil meghallgatható.
Hladá6ol£ részletfizetésre.
CsUnnsgyei veiérképvlsslő

F I S C H E R SÁNDOR
Mercurea

Oiuc.

ISegéskeatttk a t é l i láéayse

nöi és férfi harisnyák

és kötöttáruk

•1

a legnagyobb választék bun és a lt-gszo idabb árakban.
2-

Móricznál, Csikszereda.
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AN

Érteslttm CslkBzered-t és
vid-«ke lak ó s á g á t , hogy

el vá' lalok, mindennemű

V

I

villanyfelszerelési munkákat, •
uţţmint:
l»l«tti«
•IUuyoiM|S> •• TtinMték»
m n l « n k « t «• U T i t i a t k a t ,
a legjutányo^ibb árak éa
teljes fele'ósBég mellett. —
Salvea pártfogást kérve, maradok kiváló tisztelettel:
0 * T » I I

6AIBINOL&
Kérj * a „Juh pásztói" című füzetet, melyet dijm>nteeen küldünk meg. „Drognerla Standard* S. A. R.,
Strada Zorilor 2, BucureBtl.
Vttfc k MiiyivressiMIAkaa,
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5 lámpás abszoluS szelek
tiv, egybeépített hangszóróval, uj tipueu 2 voltos
lámpák folytán minimális
anádfogyasztás — antenna
nem szükséges.
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I
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Í M Walter, Csitsxereda
5-10

Strada Prtnolpala Carol 6B ,
vmgy a „Corao" fodráaaaiban.

I
I

XLV. AYI.

61; « i a .

Meiwree-CHie—OilMeereis, lIBBjdeoember 17

Laptolajdonoa:

•HSaeMal át:
Egáu írre
L«1 100.—

Oiv. VÁKÁR LAJ08NÉ
r«l*Ua u n k n i t i

sflBZBOH V I K T O R .
Kiadóhivatal:
Vákár kOnyr- áa papLrkareak adása Catkueredia, hová
a hlrdetáaak árai ás alifia»I4at Ujak altra kOldaniák.
Igyes saim ára LM I.—

CSIKI LAPOK

riiivra

,

so.-

Negyedávre . .
, 40.—
Kolloidra egy érra . 440.—
Hlrdetáat dijak a legoloaóbban siámlttatnak.
Ktelratok nem adatnak Tlaara
NjUttáil kOmlamányak
dija soronklnt Lel 29.—
Msg)el«alk mladam Taaáiaap

POLITIKAI,v/álaSztúgk,
K Ö Z G A Z D A S Á G I É 8 T Á fi)it
R S A D A L Mtegyünk?
I HETILAP.
MţgiQt

leszavazunk arra a listára, amelyen Ihogy méltók voltak és méltók lesznek mindig
A múltkori választás óta még másfél év
bizalmunkra. Nem rajtuk mult, hogy többet
sem telt el s megint választásra hurcolnak. Dr. Pál Gábor, Dr. Sulyok István, Szabó Béni\
Nyolc év alatt — hat választás! Meg lako- nevei állanak s amelynek jele, az egymásba nem tehettek. Most sem azért jöttek közénk,
dalomnak is sok volna, nemhogy választásnak 1 fogó B igy megnövekedő magyar erőknek szim- hogy ígéretekkel ámítsanak, hogy szavazatonat kolduljanak, hanem hogy küzdelmeinkMert nem mondhatnók, bogy a választási fel- bólumává lett
ben nekünk testvéri jobbot nyújtsanak.
vonulás a legkellemesebb szórakozások közé
szorzójel: ^ ^
Higyje meg mindenki, hogy roman polgártartozik, kivált a — csiki télben. Minden ok
Bgy nép politikai érettségének az a biztos társaink szemében is imponáló less a magyarmeg van rá, hogy kissé borzongjunk a választásoktól. Vannak azonban mások, akik — ugy jele, hogy kipróbált vezéreihez, főkép ily döntő ság határozott, fegyelmezett egysege, melyben
látszik — másképpen vélekednek. Akkora pillanatokban, minden mellékszem pontot, min- tömör falanxuent sorakozik veserei mögött
lendülettel és csörtetéssel vetik bele magukat den egyéni jelentéktelen ellenszenvet félre- A kujtorgóknak, a nemzeti egységből kilépő
a harci lármába, mintha epedve várták volna, téve, tud meg nem ingatható hűséggel és s e lépesük miatt a világűrben koborló szegényhogy a küzdelemnek ez izgalmas napjai el- kitartással ragaszkodni. B ragaszkodás nemcsak legényeknek, a fajuk vitális erdekeit pénzért
jöjjenek és hogy elzenghessék mindenfelé, a politikai belátás magas fokáról tesz bizony áruló kufárlelkeknek most talán vállveregető
mily rajongva Bzeretik ók polgártársaikat, ságot, hanem egyúttal a győzelemnek a leg- mosoly, későbbfltymáiás és lenézés — népük
részéről pedig a jól megérdemelt megvetés
— az istenadta népet. Érdekes, hogy nekünk, biztosabb záloga.
leszen a jutalmuk.
Azok
a
nevek,
akik
nálunk
és
a
többi
elárvult kisebbségieknek is bóven kijut ilyenGyárfás Elemér, as erdélyi magyarság
kor a szeretetből. Amikor parlamenti képvi vármegyében a szorzójeles listán állanak, nem
selóink as országgyűlésen és máBhol feltárják a hatalom dróton rángatható bábái, hanem a kimagasló politikai vezére mondotta, hogy a
a mi fájó Bebeinket és keserves panaszainkat: magyarság igás ügyének gondviselésszerű har- csiki székelységnek egy tekintben különösen
akkor egyedül állanak és rendszerint süket cosai. B nevek viselőinek a parlamenti szol- szerenoeéB helyzete van: vallásilag és fajilag
fülekre találnak. A választások előtt egysserre gálat nem szórakozás vagy hiúság kérdése, egységes tömböt alkot. B* kt pisili ót urre,
megváltozik minden: aggasztó mértékben meg- hanem ssivflk legbensőbb Ügye, népük létér hogy faji érzésben, messze világító gondolasraporodnak a — barátaink. A szegény, dekeinek megalkuvást nem istmró védelmibben tokban a többi magyarságnak is erőssége
csőrében egy kis Bájtot —akarom mond»ni— B nevek viselői részint a odamentben, részint éa szemefénye legyen. Hozza (űzzük: legyen
voks-ot tartó ütött-kopott ssékely hollót ai azon kivül mindig helytáuottak, mikor szemb»erőssége a lobbtuanak ne csak nagy gondoegy- és kétkarikás, a keresztes karikás éB kellett nézni azzal aB ellenséges óceánnal, amely latokban, hanem nagy tettekben, hódítóan
karikátlan rókáknak egész tömege udva- minden magyar életet el akárt seperni esen földOn vonsó példaadásban m.
Bgy egy ilyen választási alkalom nemoaak
Csak ai imént valánsjt közöttünk a mieink;
rolja körül B Ígéretektől dussadó andalító dalt
énekel neki, bogy ellophassa — szavazatát. hallhattuk férfias melegségü beszédeiket, a léterdeke*hez való ragaszkodásnak, hanem
Nekünk osak hét sipon, vagyis — hét melyekben hol a humor derűjében, hol éles egy nep becsüietenek a próbája ia. Mutassa
listán szól a gyönyörű ének. Más hollóknak szavakkal tárták fel a politikai helyzetet, rá meg tehát Csikvármegye színtiszta székelyia ekképpen BZÓI a nóta, de gazdagabb össz mutattak kiáltó sérelmeinkre, rá érettünk vég- sége, hogy a kabátok és zekék alatt színA. V.
zett munkájukra. Meggyőződhetett mindenki, tiszta magyar aziv is lakik l
hangban: 10-11 sípon.
Méltán kiálthatunk fel: micsoda komédiái
Micsoda csúnya tülekedés, marakodás a szabad
prédaképpen odadobott koncon I
Nekünk is tffilét jelent a választás?
Nem 1 Ha ezerszer, ha számtalanszor szólítanak
Az utolsó öt év alatt már a negyedik or kapoaolatbun. Számos községben megcáfolha
is az urnák elé, mindannyiszor sorsdöntő napo szágos választáBt értük meg, pedig a törvény tatian adatokkal igazoltuk mar a vádak alapkat jelent az ránk nézve: a magyar egyseg- szerint a választás érvényessége negy évi idő talanságai és folytatjuk a felvilágosításokat
nek, az összetartásnak, a becsületnek, a hűség tartamra terjed. Az orssággyülésnek csaknem tovább mindazon községekben, hová a közzének, nemzetünk nagyobb családjához való ra- minden évben való feloszlatása feldúlja, a la- tett programm szerint meg elmehetünk.
gaszkodásnak mindenki által figyelt nehéz kósság nyugalmát.
Csikmegye minden községét nem látogatpróbáját. Alkalom nekünk a választás arra,
A román lakósság is megelégelte már a hatjuk meg, mert nem jut ki as időből. Ne
hogy a magyarság 16 évnek kibeszélhetetlen sok válaaztást, amely annyi ellentétet idéz elő legyen neheztelés azért sehol, mert nem volküzdelme, szenvedése és könnye után is hódító az ó soraiban ÍB. A csikmegyei székely lakós- tunk képesek többfelé elmenni, mint a hová
módon megmutassa egységét és erejét, isteni ság azonban oly sok szenvedést és meghurcol- tervbe vettük.
és emberi törvényeken alapuló jogaihoz, egy tatást viselt el már a múltban, hogy sokkal
Aki magát magyarnak vallja, annak az a
szebb, tiBztultabb élethez való törhetetlen ra- több oka van a választásoktól való irtózásra, faji kötelessege, hogy résst vegyen a válaszgaszkodását, fajának magasabb érdekeihez mint A román népnek.
tásokon éB lelkiismerete nemzeti ériése szerint
való tántoríthatatlan hűségét és szeretetét, az
Nem a romániai magyarságtól függ azoknak adja le szavazatát a Magyar Pártra. Aki nem
élet elemi feltételeiért vívandó küzdelemben as okoknak a megváltoztatása, melyek a foly- est teszi, az vétkesik a kösöa sors kötelessemmi hazug Ígérettel el nem tántorítható ton ismétlődő választásokat előidézik. Mi osak sége ellen.
acélos fegyelmesettségét.
Deozember hó 20 án (szerdán) less a képazt tehetjük meg, hogy a saját nemzatünk joSzinte hihetetlen, ha a másfél évtized alatt gos követeléseinek és oly Bok oldalról veszé- viselő válasstáB. *
Deozember hó 22-én (pénteken) as általávelünk történtek után akad még közöttünk lyeztetett érdekelnek védelmére egyetértő akaolyan együgyű éa vak, aki ne látná, hogy rattal gondoljunk as országgyűlésben való kép- nos Bzenátorságra nem less válaBBtás, mert a
csak önnön magunkban bízhatunk, csak egy-viseltetésérAl, mindannyiszor, amikor as orszá Magyar Párt jelöltjével Dr. Gyárfás Elemérrel
gos választások erre lehetőséget nyújtanak. szemben nem adatott be mas jelölés és igy
más testvéri kezére támaszkodhatunk.
A romániai magyarBág lélekszáma csekély nem kell ssavasás legyen.
Mit tegyünk tehát? Azt, ami a legegyDecember 28 án tartandó Bienátorválassszerűbb éB legtermészetesebb. B viharos na- a többségi nép lélekssámával ssemben. Akkor
tásra
pedig, melyen a kösségl tanácsosok szapokban különösképpen osak nagy magyar csa- is kevesen vagyunk tehát, ha mindnyájan
ládunk életérdekeire gondolunk a e gondolat- egy táborban vagyunk. Ha pedig még félre- vaznak, a Magyar Párt nem nyújtott be jelölést.
Nem jött létr9 semmiféle paktum, amely
tól a dermesztő hidegben is meleget fog a vezetések és bujtogatások ÍB éket verhetnek
lelkűnk. Akkor nem űiűnk fel semmiféle hazug közöttünk, akkor a mi nemietűnk parlamenti ezt kikötötte volna, hanem a Magyar Párt csikcsábitásnak, hanem leküzdve minden akadályt, képviseletének létssáma, jelentősége és súlya megyei választmányának felhatalmazása alapján
cselekedtünk igy, hogy megkíméljük a eslkmemeghoivs minden áldoiatot, mindnyájan elme is osökken.
Most is akadnak ssékely emberek, kik gyei ssékely lakósságot azoktól aa üldöztetégyünk, kivesszük a ssavazó igasolványokat és
megtesssűk aat, amit a magyar kötelesség, a Magyar Párt ellen, szégyenletes eszközökkel sektől és szenvedésektől, amelyeket különben
lelkiismeret és beosület megalkuvást nem tűrő igyekesnek megbontani össietartásukat. Telje- el nem háríthattunk volna.
Csíkszereda, 1933 december hó 14-én.
sen valótlan vádakat hirdetnek a Magyar Párt
határozottsággal parancsol:
Pál Qábor dr.,
leszavazunk a magyar egységnek, a volt szenátorai éa képviselői ellen legfőképpen
magyar csalidnak tiszta nevü képviselőire,a bankokkal és aa adósaágrendeiési törvénnyel
Párt oaitaaegyei elaSk*.

Csikmegye székely lakosságához l

r-lk oldal.

A csiki székelység hivatása.
Gyárfás Elemér progjammbeazéde
Csíkszeredában, 1933 december 10.

CSIKI LAPOK
Gondolatok a magyar küzdelemhez,
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hatják, hogy becsülettel elvégzik azt a munkát, amit
rájuk ró a kisebbségi magyarság ezer fájdalma, sérelme. ők as adósságokat nem engedhetik el. De
A romániai magyar kisebbséget B ezzel a csik- annyit Jegyessen meg minden Intelligens, okos cBlkl
megyei magyarságot IB válaBztáaot boa Bzólitja a bel- magyar ember, bogy a pénz dolgát sem a csiki válaszpolitikai helyzet. Teli Időben, nehéz nyomornBágos tási népgyűléseken oldják meg. MBB helyen dől el as,
helyzetben Baólitanak BB urnákhoz. Minden magyar hogy lehet-e a lejt szaporítani ÓB mennyire. A romén
embernek elBő sorban azt kell megértse, hogy nem a lejt 1930 évben több külföldi állam bölcBöne stabiliromániai magyar néptől függ a belpolitikai élet hul- zálta. NOB ezektől BZ államoktól függ a lej értékének
lámzása. Nekünk részt kell venni a mind gyakrabban esetleges megváltoztatása, de aemmleBBtre Bem a cslkl
megismétlődő választásokon. — Először azért, hogy a székelyek elbatároaáaától. Mindezt Ct-ak ezért említjük
magyar egység felvonultatásával megmutassuk, bogy mer, mivel ez a téma az, amellyel leginkább maszlavagyunk, olyan erőt jelentünk ebben az országban, golják a cslkl községeket.

Aa emberiség története arra tanít, bogy erőkifejtésre csak aa aa embertömeg képes, melyet egy nagy
gondolat vezet és lelkesít. Hyen gondolat mozgatta meg
a középkorban a kereszteshadjératokat, Uyon vezette
az össseB azabadB&gharcokat, Ilyen nagy gondolat teremtett kulturát a vadonban, virágzó életet egymással
saembeálló társadalmakban.
AB államok és nemzetek belső életében ls azt amellyel számolnia kell a mindenkori kormányzatnak.
Egy tanulságos mese.
látjnk, hogy teljeBen hamis aa a materialista felfogás, De részt kell vegyünk a válasz'ásokon azért IB, mert
Az erdők fái egykor panaszra mentek BZ Istenmely a népek sorsát, boldogulását vagy pusztulását erre büntetés terhe mellett a törvény la kötelez.
hez. Panaszolták, hogy a fejsze rettenetes pusztítást
osak anyagi okokkal akarja megmagyarázni. Itália
X
visz végbe a soraik között. És az Ur azzal kergette
földién Rima maroknyi népének magas erkölcsi és
el a fákat, hogy nincs mit panaszoljanak, hiszen BZ a
politikai idaállzmnaa világhatalmat teremtett 2000 év
A
magyar
jelöltek.
előtt; ugyanezen a földön másfélezer éven át egymásfejsze értéktelen volna, ba éppen a fák nem adnának
Csikvármegye
magyarsága
a
Magyar
Párt
keresal marakodó törzsek és népcsoportok pusztították éa teibe tartozik. Abba a pSrlba, emely magában egyaeltl abba nyelet. A fejBze csak azzal a nyéllel képes őket
rombolták ŐBelnek örökséget s a legutóbbi években BB egéBB romániai magyar népet. Egyszeremlndenkorra pusztítani, amelyet a fák adnBk.
lamét azt látjuk Itt, bogy egy kiváló egyéniség nagy Bsegeszük
S z é k e l y e k ! Kérünk ésfltyelmestetünk, hogy
le, bogy ehben a magyar vármegyében csak
össaefogó gondolata soha sem Bejtett fejlődést, Izmo- a Magyar Part
BzavBBataitokkal nehogy nyelet dugjatok olyan maodá"
jelöljeinek
lehel
létjogosultsága.
Ehez
sodást és vlrágaáat Indított meg.
pedig a cBikl magyar nép öntudatos magatartása szük- tumokba, amely annak Idején töveBiől kivágja a kiHa egy önálló állam éa egy asabad nemzet sor- séges, amely megérti, hogy a Magyar Párt zászlója sebbségi magyar faji és kulturális akarataitokat.
sának alakulására is ily döntő befolyással van aa, hogy alatt nem nevek küzdenek, haoem a romániai magyar
A csiki magyarság december bó 20 án egy gonvalamely nagy gondolat szolgálatában áll-e, avagy csat nemzet kUzd az élethez való jogásrt, a mlndannepi dolattal és egységes lendülettel a Magyar Párlra fog
pillanatnyi önös erdeket kerget, annál fontosabb ea kenyérért. A hatalomnak tudomásul kell venni, hogy szavazni. — Adja Isten 1
egy néptöredékre nézve, mely a sors mostohasága foly- mi itt akarunk élni, becaUljük, tiszteljük az orstátunk
X
tán kiBebbBégl sorsba süllyedt. Itt már a lét vagy nem- törvényeit, de ragaszkodunk nemzeti kultúránkhoz,
lét kérdése as, bogy aa a néptöredék érea-e magában nyelvttokhöz, as egyenlő állampo'gár mind -n téren való
egy magasabb erkölcsi gondolatot, melyért küzdeni, elismeréséhez. — A magyar képviselő ennek a gondolgozni B ba kell, Bsentelnl 1B érdemes, vagy pedigdolatnak a letéteményese. A csiki magyar>agnak egy
bágyadtan, behunyt BZBmmel keresgéli a testi jólét szívvel, egy lelkeaedéaael ezért kell a Magyar Párt
Irta : Sulyok István dr.
lehetőségeit.
cslkl jelöltjeire CBavezzanek
Az élet mozgás. Ahol az izmok nem feszülA román uralom alá került erdélyi magyarság
X
tragikus sorsát fájón snlyoBbitja az, hogy 3—4 hitvalnek, ahol a bér nem szágu d örökös nyugtalanA Magyar Párt jelöltjei, a sággal a maga utján, oit rövidesen a fagyos
lásra van Bzakadozva s igy egyházi élete Bem alkot
összefogó keretet, EŐI vezetőinek gondosan kell iigyeldecember 20 iki képviselő- csend, a daronsztó mozdu'atlanság — a halál
niök arra, nehogy ea elválsaztó ékké váljék. Tetőzi a
lesz úrrá.
választásokon :
tragédiát, bogy az egyes erdélyi népek éB hitvallások
sem alkotnak zárt egységeket, hogy Így legalább min
Az ember szellem élete, a szellemnek a
Dr. P á l G á b o r
denik a saját területen egyBégea kÖBBzellemet alakítrooígása
— a tett. A céltudatos, az irányított tett.
Dr. S u l y o k I s t v á n
hatna ki, hanem össse-vis za fonódnak egymásban ÓB
4
R
gi
korokban nagy erőfeszítések kelletBoksaor egymásnak szabad kifejtését akadályozzák.
Szabó Béni
tek
a
tbttekhez.
A háborúkat kellett minduntaEgyetlen kivétel Ciikvármegye, mely majdnem
Ismeiős nevek. Egyiket sem kell a csiki magyartlaata Bzékely és tiszta katholikus. Itt tehát nincBenek ságnak bemutatni. Becsületes, jó magyar emberek, lan viselni, csatákat keilett megvívni a vároaavaró külső körülmények, melyek útjában állanának, akiknek muokáiát itmerl a vármegyének minden ma- soknak és egymáesil, párviadalra kellett kiállahogy e vármegye lakóssága egvseges nagy gondolat gyar leik**. — Szavazzunk a M igy»r Párt jelöltjeire, níok azoknak, akik valamilyen tettel akartak
körül tömörüljön s azt teljes odaadással szolgálja.
akiknek nevel a szavazó-lapon a 2es BBému listán bizonyságot tenni a maguk igazságáról avagy
Hogy ez mekkora előny, aat csak a vegyes me- vannak kinyomtatva.
ped g küzdeni akarlak azért, hogy az érdekeik
gyék ilakól éráit, ahol Idegen népfBjok közé ékelt
X
más ellentétes érdekekkel szemben érvényre
testvéreinket ugy keil nagy bajjtl összeszedegetni B
A osiki magyarságnak osak a juthassanak.
ahol annyi jószándék ÓB nemes törekvés hlusul meg
azon, hogy egyensúlyban kell tartani érzekenyBégeket
Az idók multával azonban lassanként megképviselő választáson kell szaB csak aránytalan erőpazarlással lehet közoB célra
szelídült
a világ.
vazzon,
egybefogni külőmböző táborokat.
Azokban az országokban, ahol a parlamenErkölcstanunk aat tanítja,- bogy akit az Úristen miután Dr. Gyarf&B E lr mér egyhangúan csiki szenáBok kegyelemmel áldott meg, attól Bokát IB követel. tornak jelentetett kl Éppr:n ezert, miután igy a de- tárizmui rendje szerint igazgatják az embereUgyanígy a népek életében 1b fokozott erőteljesitÓBre cember hó 22-iki általftnos szená'orválaszlás nem lesz ket, ma sokkal egyszerűbben alakithatja tetté
Csitmegyében megtartva, aa rgyetltn napon a dicem- politikai akaratát a legegyszerűbb polgár ÍB.
kötelez a kivételesen kedvezőbb helyzet.
Akik Ilyenkor, választások Idején, Cslkvármegyét ber 20 Ib 1 képviselőválasztáson szavazzunk le Bgyön- Ha ez a lépés olykor bizonyos kellemetlenséjárják, farlseusl részvéttel szemforgatóan sajnálkoznak letüen a Magyar Párt jelöltjelre
gekkel, múló alkalmatlanságokkal jár is, még
a természet Itteni mostohaságán és Boha beváltásra
X
sem hasonlítható a középkor zordon sikraszállánem kerülő Ígéretekkel helyeznek kilátásba minden
Egy nép fajazeretetére, s&hoz s mindahoz, ami azzal járt.
földi jót.
Azt azonban még egyik sem mondta el, bogy a
öntudatossagára
Nem kell egyebet tennie, mint szavaznia
cslkl saékelység faji és vallási egyBége olyan drága a választási magatartásából nokat lehel következtetni.
olyankor,
amikor erre a politikai életnek sürü
kinca, amit eddig nem becsültünk meg eléggé B amely Vannak, akik Bok Bzáz kilómétert utaznak azért, hogy
est a népet alkalmassá, hivatottá, EŐI elkötelezette egyetlen szavazatot el ne veszitBen az a níp, amely- fordulatai alkalmat adnak.
teszi arra. hogy fajteBtvérelnek ÓB hltrokonalnak veze- hez tartozik. A csiki nfpnek is áldozatot kell hozni,
Ez is sikraszállás. Ez is küzdelem. Ez is
tője, világító fáklyája, jegecedésl pontja legyen.
hogy községéből a meszebb fekvő választási körzetig bajvívás.
A cslkl kathollkua Bzékelység távol él az ország elfáradjon. Minden magyar szavazat értekea. Nem szaS éppsn azért meghátrálás, kötelesség mu
határaitól, benn Románia kellős közepében. Semmit bad elvesznie egynek Bem. A fa), a magyar kisebbség
aem várhat kívülről, Bőt neki kell kifelé adni másoknak. küzdelme erótlenedlk minden egyes elveHzett szava- lasztás az, ha nem teljesíti ezt a kötelességét
Ad most ls sokat, a legdrágábbakat, Baját fialt, zattal. N'héz tel van. Nagy az áldozat, amit megkíván az öntudütos férfi azzal a közösséggel szemakik munkás kezükkel, éles eszlikkel elárasztják a a választótól a közös magyar Ugy, de telj esi tenlínk ben, amelyben él, hitét vallja s elónyeit igénybe
szomszédos vidékeket. A cslkl rzékelység adja Erdély kell kötelességünket. Magunkért, jövőnkért Sierntettel veszi.
katholikus papságának és tanítóságénak javarészét, flii és szívesen tegyllk meg azt a fáradságot a romániai
Egyenesen bűnös gondatlanság, avagy
éa leányai o.t dolgoznak, küzdenek s legtöbbször ve magyar nép boldogulásáért, hogy szavazzunk le a
már már gyávaság akkor, ha az a kötelesseg
zetnek és Irányítanak mlnde erdélyi magyar és kath M.tgyar Pártra
őrhelyen
mulasztó Erdélyben él és a kisebbségi magyar
X
8 ea Jól vaa Így ÓB egészen természetes, mert
nemzetnek a fia.
Akik szembe fordultak
külömbbek a többieknél.
Az erdélyi magyarnak egyet nem szabad
Csak egy hiányzik még. Az, hogy a cslkl kath
a magyar küzdelemmel. sohasem
elfelejteni: egyes egyedül tóié függ,
székelység vezető gondo'atokat is adjon teBtvérelnek.
Minden nép gyermekei között voltak, vannak és
A tekintélytisztelőt, a fegyelem és összetartás, as ön- lesznek, akik nem értik meg azt, hogy a faji ÖSBZB- hogy mekkora lesz az erdélyi magyarságnak a
zetlenség éB áldozatvállalás nagy gondolatait.
tartozi&ból nem válhat kl senki. Nincs erkölcsi lehető- szerepe ebben as országban. S javarészt töle
S eat csak ugy teheti meg, ha nem hagyja ma- ség és mentoég arra, hogy ellenségévé vá'jon bárki függ az is, hogy lesz-e Krdélynek, külön szegát résaekre marcangoltatni Idegen érdekek által, ba Is annak a fajnak, Bmelynek tagjává ezületetl. A poli- repe, önmagáért való élete as államkösösségnem tUr meg kebelében aavartkeltő külső befolyáeo tikai küzdelemben, egy klaebbaégl nép életében as
kat, hanem épen megőral lelke tisztaságát s a aaját egységes magatartás nélkülözhetetlen feltétel. Akik a nek a keretében.
tündöklő egyéniségét sugározza kifelé.
Mtgyar Párt végső elhatározásával Bzembe fordulnak,
Attól függ ez, hogy mekkora súllyal, mekA cslkl Bsékelységet arra kötelezi az ő lelki azok ellenségeivé válnak ennek az egységnek s ezzel kora számmal s mekkora komolysággal ad életegysége, hogy amiként a múltban ő adott Erdélynek a fajtáluknak. Nem szabad ígéretekért, haazonleBéBbő jelt magáról, amikor erre as állami élet törvépüspököket Bfiaiból nőttek kl BB ország legelső em-mindenre kaphatónak lenni. Vigyáztunk és dobjuk ki nyes alkalmat ad.
berei, ugy moat ls tanítómestere legyen aa elárvult magunk közül azokat, akik rosszlndu'atu tanácsadói
Nem elég tehát lélekben a Magyar Párt
erdélyi magyarságnak abban, hogy miként kell hajok- éa példái népünknek.
kal magkttadenl, nehéz belyBetekből magát kiverekedni,
mellett lenni. Szavazni is kell. A gondolatot és
X
botlások ntán talpraállanl, neh4z munkának t*m*t éa
akaratot tetté kell váltani. Különösen ennél»
Nyolo lista a osiki választáson. ritka
ismét nekifogni a tenni, türnl, elbírni mindezt derűs
alkalomnál, amikor as egéBB választás
lélekkel, emelt fővel és daloB ajakkal.
Csikmngyében a képviselő válaBztásra 8 poliegyetlen
szavalássá egyszerűsödött le.
Esen aa uton szerezhet magának a cslkl székely- tikai párt jelölt. Esek közül 2-ik helyen van a Mtgyar
Aki nem szavas, gyermekeinek a B Z S V Ü
ség olyan vezetószerepat éa soha el nem tnu'ó dlcső- Párt. A többi román pártok jelöltjel sorra járják a
eéget, mint a katalánok Spanyoloraaágban, aa írek közaégeket. öisze-vlssza bessélnek éB ígérnek.
ÍB elhallgattatja. Aki ssavaa, meg sem ssülete»
Angliában a a bretonok Franciaországban a eaen aa
Székelyek I Mindenki Ígérhet, Melőtlenkedhenton szerezheti mag aat a bUszke örömet és felemelő tlk, Bzédlthet, puffoghat. Vége less a válanztásoknak gyermekei életének Is hangot ad.
A mozdulatlanság, — halál.
Öntudatot, hogy köréje csoportosuljanak s az ó vezény- és elmennek Innen. A Magyar Párt, annak jelöltjei
•aavánjtaladjaaak sorzteatvérei I
nem Ígérhetnek, ők Ut maradnak ök osak azt mondMoigáa, oselekvés, tett — aa élet.

Az élet mozgás.
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BEL- ÉS KÜLFÖLD.

Közgazdaság.

Titalesou—Benes találkozója december 10 énMiért nlnoa vaja a varosnak a miért ninoa

történt meg Kassán. A romén éa csehsslovák külügyminiszterek a békere vízió kérdésében nagyon barclaB
kijelentéseket tettek.

penae a.falúak?

Van 6—8 hete, hogy a városban, a vármegye
A román miniitterlaaiai elhatárolta a vaagárda- szivében ha valamelyik báBlaBSsony egy kis finom
szervesetek felosilatását. A vasgárda által történt kép vajat akar beazereznl a báa szükségletére csak a legviselő jelölések aslntén megsemmisítendők. A ssélsó- nagyobb küzdelmek után juthat hoaaá a akkor la caak
aégea sierveaet felosalatása hírére a román diákság protekció utján a még mindig nsm a kívánt mennyidecember 10 én aa egyetemi városokban tllntetéaeket séghez. Lehetetlen állapot I 8 egyben Intő szó a cuki
gaadákhoz. Mtcaoda gyamoltalanságot, élhetetlenséget
rendeaett.
CsendSrterror Udvarhely megy ében. Udvarhely- bizonyítanak ezsel a város köseleben fekvő falvak
megyében a csendőrség megakadályocta a Magyar gaadái. Négyezer lelket aem ssámláló kicsi város lakói
Pártnak minden válasatáal megmozdulását. A Magyar — ahol még hoazá a vároa lakóinak fele maguk ia
Párt képviselő- és sienátorjelöltjeit mindenütt feltar- mezőgazdák — ezt aa elBŐrendü szükségleti cikket se
téstatják, a falvakat ellátják éa nem engedik oda a kaphassák meg, pedig mesőgazda — állattartó falvak
veszik körül 1—8 km.-es távolságban. B vájjon miért ?
magyar jelölteket.
Tán aaért, mert nemfizeti meg, a vároa a rendes árat,
Benes Magyarországról. Benes Eduárd a cseh-vagy tán aaért, mert B gazdáknak nlnca erre a pénzre
szlovák köztársaság külügyminisztere, a kisantant azel- ssükségük? Nem, egyik Bem. Mindenkifleet rendesen,
leml vezére, Magyarországról a következő kijelentést akik ezt aa elelmtcikket óhajtják, váaárolják s a város
tette: Köteleaaégünk a magyarok hazafiul éraelmei nagyságához viszonyítva elég aokat 1B fogyaaztanának
iránt belátással lenni. A középkorban a magyar biro- — ha volna mit — a gazdáknak hogyne kellene a
dalom nagy Bserepet játszott. Nem szabad megfeled- pénz, kell bizony, csak még mindig nem akarják a
keznünk küldetéséről ÓB feladatáról Magyarország több jobbik eszüket elővenni s ezt a lenesett .mendszenti
évszázadon volt nyugat keleti básyáje. A magyar nem- tejes asazony dolgot* méltó megélhetési, kereBet forzet olyan müveket alkotott, amelyek jelentőségük, rásnak elóleptetnl. A falu jajgat, nélkülös, ruhabeszerbelső értékük, essmei tartalmuk máa, jóval haladottabb zés, megélhetés, adófizetéB megnehezítve; elcsügged as,
nemsetek alkotásaival ÍB felveszik a versenyt. Bs már adósság eltörlés és pénzssaporltás várás és ilyenek,
egymagában megadja a magyaroknak azt a jogot, hogy de hogy valami történnek a megélhetéB megjavítására
teljes mértékben számot tartsanak a magyar nemzeti s a meglevő kicsi készletek helyes felhasználására es
gondolat és a magyar nemzeti lét elismerésére én értékesítésére, nem stmmi. Pedig ezeken a bajokon
megbecsülésére. — A Marzescu törvény közelében egészen könnyen lehetne segíteni egy jó mezőgazdahangsúlyozzuk, hogy mindezen kijelentésekért B^nes sági vagy tejesövetkezettel. — Mondottam mar, hogy
Edvárd felelős.
szövetkezeti törvényünk a gazdákért van és a legjobb
Oroszországból sokan szöknek át Romániába, törvények közé tartozik. G.izda segítséget, vede.mut,
adókedvezményeket stb. nţujt, csak szövetkezni kell.
Ha az álam törvénye igy a gazda melleit van, miért
nincs a gazda is mellette, m.ert nem veszi Igenybe s
bogy ugy mondjtim, miért nem haeználja kl a csiki
gazda 1h és elsfr orban a város közelében levő falvak
gazdal? Miért nem segítik elő, bogy az a városi asszony
könnyen, a készpénzéért hozzá juthasson a BzükségeB
vajmennyiségbez éB miért mm fut a falu népe ezután
a készpénzt kínáló, jóttevó, kinyújtott kar után ? Kiért
éa miért ? 1Vj«gövetkezeiet kell CBinálni a minden kér-

amióta a Dnyeszter folyó befagyott, azóta naponként
csoportosan jönnek át a jégen.
A bolgár király december bó 10 én hivatalos
látogatásra Belgrádba érkezett.
A spanyol polgárháború borzalmas méreteket
öltött. A forradalmi alakú atok sz egész orBzágban
f-ilvett-tk a harcot a kormány csspatokkal. A forradalmárok Valencia környékén kMklasztották az rxpresz
vonatot, amelynek több mint 40 halott áldozata van.

a-lt «Mal.
— A Cslksaeredal Dal- éa Zeneegylet karáosoay masodnapjan nagyaaabátn hangversenyt
rendez a gimnázium tornatermében. Alább kösöljűk a
hangvsrseny mfiserát és kérjük köiöniégűnkat, bogy
sssretettel támogassa ezen magyar kulluregyesDlatUnk
megmozdulását. Müior: 1 Mesart: Figaró háaaaaága.
Magnyitó. A zenekar. 2. Popper: Az erdőben. Csellóverseny zenekari kísérettel. A) Belepés. 3 ) Gnomok
tánca. C) Ahltat. A ciellossólót Boga Lássló játsza.
Szünet. 3. Grieg: Per Gynt. Zanekarl szvit. A) Reggeli hangulat. B) Ăsea halála C) Anitra tánca. D)
M*nyasszonyrablás. E) A hegyóriás barlangjában. 4.
Wagner: Tannbáuser clmü operából. Bevonuláa Warthburgba (Vegyeskar zenekari kísérettel. — Vesényel:
SarkBdl Elek.
— A karáoaonyi vakáoió aa elemi iakolákban december 16 án éa a köséplskoláké december
22-én kezdődik.
— A osiki tejesek, mint tejkereakeddk. A
pénzügylgazgatóság ujabban B szomzséd községek
tejeseit, mint tejkereskedóket megadóztatja. A fltódl,
ssentlélekl tejeseket Ilyen módon tekintélyes adóval
rótták meg a még ha nem vigyázunk cégjegyzésre
Is fogják kötelezni. — Elég szomorn és példátlan dolgok ezek. A pénzügyi hatóságok jobban tudják mint
ml, hogy a mezőgazdaságok hozadékát nem lebet
megadóztatni. Miniszteri rendelet van erre. Meg's csinálják. Csak azért, hogy aa elkeseredést as emberekben fokoszák.
— Angolra fordították a Fekete Kolostor-t.
A .Fekete Kolostor" Kuocz Aladár nagysikerű regenye.
A francia hadifogoly éa internált tábor Bzörnyü eletét
dolgozta fel benne a néhány évvel ezelőtt elhunyt
Kuncz Aladár, aki Bzemelyesen végig Bzenvedte a
világháború másik poklát — az internált tábort A
müveit franciák ls kitettek magukért. laternáit táboraik
a BzörnyÜBégeknek, a szenvedéseknek minden képzeletet felülmúló szégyen foltjai. Kuncz Aladár nagyszerű
regényén keresztül megelevenedik a fraccia hadifogság Irgalmatlan, emberkinzó borzalma. Most est a
kiváló és minden háborút meggyttíöltetó regenyt Rilph
Murray angol Iró lefordította angol nyelvre. As angol
közvélemény. London, Ntwyork nagy érdeklődénél
várja a mú megjelenését. Az egykori Bsövetsegesek
végig gyönyörködhetik müveit fegyvertárául azon
magatartását, ahogyan hadifoglyait és internáltjait

désre meg van a felelet; Szövetkezetet, meg pedig kezelte.
sürgősen éB a város közeiében s több fa.unak egyet,
— A helybeli posta főnöke köali a vezér-

Becsületes magyar ember teljesíti hogy as csakugyan kifizesse mBgát, jövedelmező
állampolgári kötelességeit, de nem fe- legyen I
ledkezik meg fajáról sem és osak a
Eanek akadálya semmi nincs. A törvény biztat
segít. Tej pedig a falukban bőven van. A többi
Magyar Párt X jelű listájára úti a éa
dolog csak apró dolog. Tejből vajat csinálni egy szövalasztási belyegzöt.
vetkezetnek nem feladat, az értékeBités p«dig biztos

és azonnali; vagyis az a pár lej a mindennapi 6—10
liter te] után, az ajtón kopogtat csak be kell engedni,
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mert előbb mondám, bogy — Szövetkezet hijjan — a

városi lakók háztartásában a vajra Bzánt pénzt nem
1933 évi december hó 8-an rendezte meg a szokásos lehetett a gazdákhoz eljuttatni, mert nem volt készlet

évi tagavató ünnepségét. A délelőtti ünnepélyes szentmisén avatta fel Balint Lajos prépeet, püspöki biztos
az uj kongrsgá'iitaka', aa ünnepi szent beszedet dr.
Czlpak La|esfluaeveló-lntéseti régens mondotta.
Dvután pont félhatra — dicsérettel kell megállapltanuak — a közönség a szó teljes értelmében zsúfolásig megtöltötte a tornatermet. Várakozásában nem
is csalódott. A 9 pontból álló műsor meglehetősen
megnyúlt, de mindenki jól erezte magát. Ezt köszönhetjük a kongregáció fáradhatatlan vezetójenek Láxzló
Ignác valláBtanárnak, aki szerencsés érzékkel ugy váló
gatta össze a műsor pon'jait, bogy abban ki ki megtalálta aa ó külön Bzellemiaégenek megfelelő lelki
élményt.
A művészi zene rajongól a csíkszeredai Dal- és
Zsneegylet pompás elÍBdásába a Fiotew: Martba Indulójában és Keler Béla: Üjnepi nyitanyaban gyönyörködhettek. A zenekart ep ugy, mint a főgimnáziumi énekkart Barkadi Elek zenetanár vezényelte.
Az Aranv—Rávf;: Rendületlenül cimtt éneknok és a
kedves Birtok—Kodály daloknak szabatos előadása
ifjuságunk fegyelmezettségét és a szép iránt való
hajlamosságát sikeresen mutattB meg.

igazgatóság azon intezkedeset, amely szerint a karácsonyi ünnepek alatt, december 23-tól januar elsejeig
minden üdvözlő távirat 60 százalékos kedvezménnyel
küldhető. Ezen táviratokra még azon kedvezmeny van,
hogy tlz szónál kevesebbet ls tartalmazhatnak es caak
a leadott szavak fizetendők, plnrz 2 lej fel vetéli taxa
és 2 lej repülőbélyeg. December 23 tói januar 1 közolt
küldendő üdvözlő táviratok mentesek as ejBiakai vagy
ünnepi taxák alól. A nagy torlódások elkerUlese végett
nz ünnepi levélbeli üdvözleteket is már december hó
23-tól fellehet adni A boríték jobb Barkán meg kell
jelölni, hogy mely napon kezbesitendó; romanul oda
kell írni, hogy , a s e d i s t r 1 b u 1 1 a . . . .", azt
a napot, keltezést, amelyen az üdvözletet a postának
kl kell kézbesítenie.

s most sincs.
Csíki Gazdák I mrg kell már érteni, hogy tovább
már nem a f*hordas a megélhetést forrás, hanem az
állattenyésztés és az ennek nyomán jaró termekeknek
— Uj, oloto napilap indáit Kolozsváron.
szövetkezeti uton való feldogozása eB ertekeaitese.
Magyar Uj«ág címen Kolozsváron 1 lejes napiup jelent
Korán Imre meg. A Magyar Újságot mindanüit nagy ^zareialtel
|U4. (tllsTall.
fogadták, mert minden sorát jó magyar ersés írja. As
újság esténként jelenik meg Kolozsváron, reggelre
pedig eljut az orBzág minden reszebe. Az uj o.csó
KÜLÖNFÉLÉK.
napilapot a magyar közönségfigyelmebe ajanljuk.
— Gyárfás Elemert mar Cslkmegye meg
— A Oatblnol mtnt a j gyogyeszkőz a
valasatoit ssenatoranak jelenteitek kl. Miu.au
a foyó evi decembsr ho 22 iki altaianes B«»naior- jahtenyesztö kezeben. Ndmregen talauak meg aat
válaastásra a törvényes határidőben ctupán a Magyar a készítményt, amely a májmetely leküzdesere haszPárt állított jelöltet, Így a csikmegyei váiazstui iroda nálható, egy gyorsan ható orvosság, amelynek gyógyító
elnöke Dr Gyárfás B emért Cxikmegye ssenatoranak erejére a tenyésztő minden esetben rabizhaija magát.
deklarálta. — As egetz ország területén ez aa elaő Mi az olvaBÓink figyelmét már korábban fdihivtuk a
válasstáBl eredmény. N«m volt meg példa arra, hogy
egy mandátumot ilyen egyhangúan megsserezzen a Galbinolra, amely a BZÓ azoros érteimeben egy hatásos
Magyar Part. Es legeisóaorban a csiki magyar egy- gyógyszer a májmétellyel azemben. — Minden juhségnek és össsetartAsnak az erdeme, amely minden tenyéaztő legyen figyelemmel a Galbinolra, annál la
alkalommal olyan felemeló módon nyilvánul meg a Inkább, mivel ez az uj preparátum nagyon olcaó.
Magyar Part és különösen Gyárfás Eiemer Bzemeiye
Ai arokópea utasasl igasolvanyok láitamozása 1934
mellett, hogy más pártok kilátástalannak látják ssembe- évre megkezdődtek.
Ai állatni uy iglua-to*, rokkantak, hadiBzállnl azzal. — A politikában óriáBÍ súlya és tekin- özvegyek és árvák igasolváayait az állomásIőaOkség láttamoaza.
télye van as egységes gondolkozásnak. A csíki magyar- Az Igazolványok láttamosása folyó hé 3l-ig tart.
ság büszke lehet arra, bogy a magyar egyseg mellett
— Ellonott kerék >ár. Folyó hó ll-én e»te a oslkszevaló hitvallása ma megBserezte a Magyar Partnak az redal Orlegtr fo lrász-üzlet elől ellop .ak agy félpedálos, .liyra"
kerékpárt A baoaOletes megtalaldt, vagy nyomraveelső ssenátorl mandatumot. Minél inkább és minél márkája
részesíti a káró mit. Cím a lap uerkesaMtsége.
többször megtudjuk mutBtnl a calkl magyarság zetőt jutalomba
— A kássonl erdöör gyilkosának táb al tarfyalása.
öntudatos fegyelmezettségét, annál több reményünk Ez év májisábin tOriént, hogy Bjdó iinrs kászonl gazda ai
lehet arra, hogy as uralkodó faj megbecsült és tisz- érdén agyonütötte Langana tfyörgy erdőórt. Boiót a oa.ksaoradat törvényszék 12 év-e ítélte. A marosvásárhelyi tábla mait
telni fogja a ceikl magyarság becsületes, as orBsag héten
7 esztendő e leszállította a Bodó büntetését.
konszolidációját Bsolgálo törekvéseit.
— A budapesti jegkorongiUAk nem kapBajtoamnesatla kesaül. A falosslatott par tak beataaasi engedelyt. A oudapesti F. T. 0.
lament egyik bása már megasavasott egy BsóleBkörü légkorongütő csapataaat sserdara es csütörtökre hirsajtóamnesztla javaslatot, amelyet a szenátus még nem detett ssereplése abból a sajnálatos okból elmaradt,
tárgyalt le. Aa nj kormány lgaaaágügymlnlBatere ma- hogy a magyar csapat nem kapott beutazási eagegáévá tette a Bajtóamneaatláról ssóló javaslatét a aat délyt A pestiek rövid távirata nem jelai a bemaaaai
aa nj parlamenttel aaonnal megszavaztatja.
engedély megtagadásának aa okát. A C. S. C. máa
—. Meghalt Hadik János. December hó 10 én, programot btáa vaslrnap Székelyudvarhelyen tart be70 évea korában, Budapesten meghalt Hadik János, mutató mérkösést.
akit 1918-ban Károly király mlnissterelnöknek neve— M é h é s z e k f i g y e l m é b e . A Méhtenyésztés
aott kl. Aa esküt már nem tehette le, kiütött a forra- havi folyóirat Iránt olyan nagyfoka érdeklődés nyilvánult meg,
hogy lehetetlenség minden egyes heasám lntésstt kérdesre
dalom.
kttlOn-kfllOn válaszolnom a éppen aaért ezen aton adom aa
— A oalkaaeredal Református NAsaAvetaég Illetékesek tudomásár», hogy a Székelyföld részér* január hótól kapható 120 lal kezdeménye* árban. Mlndan hónap 15-én
december hó 17-én délután 6 órai kezdettel vallásoB Jelenik
meg. As egyes példányszámokat én fogom expedlálnl
estélyt rendes, a helybeli református templomban, s ai előfizetési Ossaegeket ls én Inkasszálom. As 1934 é n előAxstéal
tehát nálam bármikor rendeahetf. Aa érdeklőmelyre minden érdeklődőt aalveaen lát éa saeretet- dők mégösszeg
mindig jelenUsahetoek. SándonUuo, 1083 éri deaen-

Ebben a müvéBzl keretben hangzott el Antal
Aron főgimnáziumi tanár ünnepi besséde, amely
mélyen beleszántott a hallgatóság lelkébe. A tudÓB
tanár Bséles látóköre, as élvezetes előadó rátermettsége, az öntudatos nevelő meggyőző ereje lenyűgöző
hatással szólalt meg e beszédben, amely Báthory
István alakját éles megvilágításban mutatta be, aki
nagy volt mint lengyel király, nagyobb mint katholikus magyar, de talán legnagyobb mint ember. „A BSÓkelységgel szemben egy önfeledt pillanatában elkövetett hibáját az utódokban tette jóvá, amikor a székely
ifjak neveltetésére a kolozsvári Bálhory-lntésetet alapította". A beszéd végestével felzúgó taps azt mondotta: kössönjük a beteg lelkeknek oly annyira szükséges erőt adó aaavakat.
Aa Ifjúság tndását képviselték Barka Dénes
VII. ossL tanuló ssavalata, (P. Jánosay Béla: Báthorl
emlékesete), Incze Gábor VI. Késs Árpád V. és Imreb
Gábor IV. o. tanulók, akik Bsatmári Gábor VII. o t.
magyarásó előadása kőiben három ssép Mécs Lásaló
költeményt mutattak be. Dóczy György VII. o. t.
kellemes csengésű magán énekBiámmal szerepelt Pototsky O'ga kifogástalan aongoraklaérete melleit.
Aa ünnepélyt megnyitotta, de nem tette nnalmsssá a leány kongregáció egy felvonásos vígjátéka
Bőt ellenkezőleg. Állandó derültségben tartva a köadnaéget, mindenkinek kellemes perceket aaerzett. Még e
aorek Írójának la.
(—a.) tel elvár.

bet M.

Bléaeesy
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— Aa 1000 lajeaek beváltásának határ— A verekedő i r t r f r i u u t m l k l i i l rendőr
komliiir Csíkszeredába karült. Néhány oappa) ideje folyó hó 30-án Jár le, de ajánlatos ezeket a
eselótt a város polgárai érthető elkeseradéaial vették jövő hét folyamán becserélni éa nem BB utolsó parcre
tudomásul, hogy Blldarlu Demetert, a Gyergyéasant- hagyni, mint as a beváltásoknál rendesen történni
mlkléson verekedéseiről hírhedté vált rendőrtisztet BBOkOtt.
Csíkszeredára helyezték. A nem várt áthelyesés külö— A oslkmegyei orvoa kamara közgyűlése.
nösen asért keltett elkeserítő feltűnést, mert köztudo- A romániai orvoskamara csikmegyei tagozata fo yó év
mású, bogy Blidarlu ellen a helyi törvénysaéknél hiva- december 16 en tartotta tlaamjltó közgyűlését, amelyen
talos hatalommal való visszaélés és sulyoa testisértés megvalasstotta aa uj vezeiŐBeget. Elnök lelt Dr. Tmcu
büntette miatt van eljárás. A marosvásárhelyi táblánál csíkszeredai városi orvoB, alelnök Dr. Baláasy Kálmán,
pedig közönséges csalásért van vád alá helyezve. A titkár Dr. Adler Miklós, pénstárnok D Í . WelBz MIÍIÚB
legénykedő rendőrtiszt ügyében, Bklnek bátamögött kászonaltizi orvos, Dr. Baldl Pop Aurel gyergyóaifalvl
minden bizonnyal előkelő politikai személyiségek álla- orvos r. tanácstag. Póttag Dr. Denea János szárhegyi
nak, illetékes helyen kijelentették, hogy pár napon orvos.
belől Ifármarossalgetre helyezik át. Ezt aa áthelyezést
osztatlan örömmel venné tudomásul városunk lakossága
A Magyar Párt csikmegyei Intézőbizottságának
— A oslkmegyei allami tanítók értekeile november üó 25-én hozott határozata értelmében az Országos
tet tartottak. Nehany nappal ezelőtt a csikmegyei Magyar Part oslkmegyei szervezetének elnöksége folytatja
állami tanitók Caele Vaslle elnöklete alatt értekezle- azoknak a nevelnek a (elsorolását, akik a magyar öjszetaitás
megbontására és a román pártok érdekében agitáolót fejtettek
tet tartottak. Eanek során a közelgő választással kap- kl,
valamint Idrgen pártok jelöli listáit aláírták.
csolatos magatartásukat beszélték meg. Elhatározták,
CslkoaatÓBzeg községből soroljak fel azokat,
hogy testületileg a kormányon lévő llberália pártra akiknekEcattal
mogazégyenltő pellengére való állltáaát kívánja a
fognak szavazni. Ugyanekkor követelték, hogy a kor- magyar kösvélemény:
Miklós GyOrgy
Calksaatóazeg
mány azonnal utalja kl hátrálékoa fizetéseiket. A jöDarvaa János Péteré
,
vőben rangfokoaat éa a szolgálati évek arányában
Daiyaa László Péteré
„
utalváayozzák fizetéseiket és végül hangsúlyozták,
Inasé Dénes
m
hogy a székelyföldi knlturzónáa vidéken elhelyezett
Szép M.hály endea
„
tanítókat magasabbflaetéa Illeti meg a ennek utalváGergely Mihá y
„
Cseka László
„
nyozását sürgették. Aa értekealet kimondta, bogy dePéter Antal ld.
„
cember 17-ikére aa összes csikmegyol tanítókat nagyCsató
Mihály
gyűlésre bivja öBSze Csíkszeredára.
Inoze Albert
„
Ezeknek am embereknek a oselekedete, ha sikerült volna
— Tőrvénysakki hirek. László Oábor cslk- a Lopa-páit
listáját Jelö.esük közreműködésével elfogadtatni,
szentklrályl cipészt Cojau volt jegyző hatósági közeg aat a snlyos következményt vonta volna maga után, hogy
elleni erőszakért jelentette fel. A vád azerlnt László 190.0 szenátor választónak, magyar testvéreinek, Ilyen hideg
a közaég hivatalos helyiaégében csúnyán lehordta Idóben még egyszer választásra ke lett volna jönnie.
Lzaton IB kérjük a választások alatt részünkról működő
Cojaiu jagyzőt. Mint annyi bottal csinált vád, ez aem blzalmiférti.kat
és összekötőket, tartsák figyelemmel továbbra
igaiolódott be a keddi törvényszéki tárgyalás aoráo, is a magyar válaaztópolgá
ok magatartását és a megtévudetamikor aa ártitlanul megvádolt cipészt jogsrőten fel teket jeleuiBék be az elnökségnek
mentette a bíróság.
— A kommunista üzelmekkel megvádolt és a Tribünt épit a Korcsolya Egylet.
helyi törvénysaék által felmentett B^ungarten László
Sportkőzőnségünk
régi panasza, a tribünök
főgimnáziumi tanárt, felsőbb rendeletre, kedden este
Alánja annál jogosabb, mivel a közeli kis varos
szabadlábra helyeate as ügyészség.
— Ezelőtt két évvel a gyergyódltról adóhivatal kék, Gyergyó, Kezdi stb. pompás tribünökkel rea
azabályBaerUen lezárt pénzazekrenyéból 361443 lelt delkezaek.
barotéri emlékeinket juttatta eszünk
elloptak. A bevezetett vizsgálat során Partu Miklós be azLegszebb
a
lendület,
futball közönségünk a
adófóoök ellen Irányult a gyanú. Ls la tartóstatták, de futball merkőzések ahogyan
alkalmával
szinte mindennapos
közel ket hónapi vizsgálati fogsága alatt nem átkerült
eseten a szomszédos, baromsoros
döntő blsonylteifot szerezni ellene. Az ügyészség Igy felhőszakadások
drotakadallyal vedett kerti Slegoriat minden el1B betöréses lopás cimén emelt vádat Partu ellen. A lenállás
sikerrel megrohamozta, hogy onnan
nagyszabású betörést keddre tűzte tárgyalásra a tör- élvezze daoara
vényssék, de tanuk hiányában nem lehetett megtartani sását'" kedveno osapatapak további „vízipólóazt. Ujabb tárgyalas 1934 február 13-án less.
A tenisz mérkőzések különleges
romantikája
— Reaaegen megakarta .ölni" aa összes volt a nap forró osokjanóf a padokon piruló, vagy
milliomosokat — börtönbe került. Boldizsár Lá- a kasszánál olvado hölgyeinket látni es nem nélzár csikzsögödi gazda a község egyik korcsmájában külözte a csendes polgári derűt a többi nézőnek a
kelleténél többet öntött a garatra. Az elfogyasztott kertek alatti árnyas gyepen bevereszö csoportja
alkoiolmsnnylBég a milliomosok ellen éktelen dühre sem. De lehetett e gyászosabb Zalán futása, mint
lovalta. Ordítani kezdte az n'cán, hogy az összes milliomosokat amegöli*. Az eset a csendőrség tudomására szepemk menekülese egy-egy luto zápor elöl.
Jéghoki mérkőzéseken a hóra hintett szalma
jutott, mely izgatás cimén letartóztatta éB a csíkszeredai ügyészségre kísérte. A törvényszék dec. 16 én régmúlt ízletes disznótorok emlékét és izét ősik
landozta fel a minden hoki tréninget
végignéző
gyorsított eljárással 3 hónapi fogbáBra Ítélte.
KATH. NŐEGYLET DI'ZGYCLESE oeiKSOMLYÓ".
P a p Andráané elnöknA veaetéaa alatt mtködó eaik*omlyól
Kaih. N&frgyUt iolyó hó 8-án tártokká beszámoló dlssgyúléaét
ári müködésértL — A gyfllésk Oir. Hatojkay P a p
Andráané nyitotta meg magras beeiéddel amelyben a régi
magyar nagyaaazonyok páldálk állította a tagok as az egybegyQlt vendégek elé. Utána Balogh Margitka rgyletl jegyifi
világos kápet nyojtott ai egylet asorgalmas é* áHozaikész
tevékenységéről, amely főképpen a helybeli szegények segélyezésére Irányait. Nívós mü*ora teaestek és hólap-lazearok
rendelése által a szórakozás, a k-ltara terjesztése mellett ezt
a oélt ls hathatósan ssólgálta, mert amint Bereok Lajossá
pénztári jelentéséből kitűnik, a ssegények részére 9000 lelt
mflsoroztak össsesjatott az Iskolás gyermekek ssámára 1000
lel tanszerek be-zenésére, 500 lel Szent Teréz szoborra Is.
Azonkívül nem oaekély érdemet szerzett a Nó"gylet a* Idei
ezer székely leánynap megrendeséaénél a leányok megregg*llztetésével a aa e>re szükséges dolgok előteremtésével. A
dlssgyúlés kiemelkedő pontja P. Háíaly Kolos beszéde volt,
amely a nyomorgó heloták sökék alakja t reflakto-ozta szemeink elé- Végül Mélt Bálint Lajos prépost emelkedett szólásra megköszönve a Nőegylet fáradhatatlanságát s pár szép
gondolattal buzdítva a tovébblakia. Oyülés ntán oflendes én
derűs teázg tásaal töltölték az tdét tagok és vendégek. (Os A )
— 81 TANFOLYAM GYERGYÓSZENTMIKLÓSON
Blénessy Béla testnevelési tanár az O. N. E F. (Orsságos Testnevelési SzOvetség) kiküldetésében Gyergyószentmiklóson, 1934
anoár 1 kezdettel. 25 napig tartó al tanfolyamot rendez, ngy
LI zdók, mint haladók részére. A ttnfolyamon ré*zt vehet mindenki korra és nemre való tekintet nélkül. Részvételi dij a
tanfolyam egész tartamára 200 lel. Kik Blvel nem rendelkeznek, a« a tanfolyamon részt venni óhajtanak, kölosSn slt kaphatnak. Jelectkeznl lehet Márk István könyvkereskedésében
Gyeigyóazsntmlklóaon, vagy Blénessy Bélánál Calkszentdomokoson.

Í

„§©mőrók" Ínyében és a gyermekkor
minden teli
örömet újra elóvaraísolta, hm beszakadt
alattuak
a mérkőzés alatt a tribünként szolgalo
hokupao,
vagy pláne behasalhauunk a pályara.
Vége a romantikának
melyen tisztelt IIöl
gyeim es Uraim! Budapesten lebontják a Tabant
és tribün épül Csíkszeredán!
Külföldi turan jart bokicsapatunk
intézői a
budapesti műjegen lattak, bogy a több darabra
osztott es szantalpu tribünöket közvetlenül a mérkőzések előtt tol/ak be a jsgre es állítják össze,
Ezt az eszmét óhajtja most megvalósítani a
Koiciolya Egylet, melynek agilis elnöke a legutóbbi szakosztályi ülesen bejelentette,
hogy a
munka irányítását maga veszi kezebe, miután meg
értő sportbsrataink, llollo Gaber, Cseh István urak
és mások támogatasa lehetőve tette, bogy az első
ilyen tribün, amely Sobmidt József mérnök ur ter
vet szerint 20 ülő és 20 allo helyet magában foglaló fedett es kerekeken
is szállítható
szerelvenyekből áll, már a karácsonyi ünnepekre a osernoviciak vendégjatékara
elkészüljön.
Ismerve Trohán Antal ur agilitását ninos két
ségünk, bogy a szép terv tényleg meg is valósul
és szolgálni fogja télen nyáron a közönség, —
egyébkent jól megfizetett — kényelmét.
(Derby.)

— Elengedik a vasutasok pénzbüntetéséit K e r e s e k azonnali m e g v e t e l r e egy
Mireuta vasúti vezérigazgató körrendeletet intéz-tt
jókarbau levó, használt kerekpart.
valamennyi vasúti hivatalhoz és közli hogy BB ÖBSZSF
Olm a szerkesztőségben
visutasok m-ig karácsony előtt minden levonás nélkül
magkapják decemberiflsetéaelket. A körrendelet közli
hogy a vasutasok pénzbüntetéseit, amelyeket szol?*
lati mu'aBztásokból kifolyólag veu-ttek ki, elengedik
éa törlik. Tekintettel arra, hogy a vasutasok körében
állandóan Bok volt a pénzbttntetée, ez az amoesatla
minden bizonnyal kellemes hatást vált kl.

Karácsonyi vásári

— Kegváltoalk a tanulók feleleteinek mini stóse A
közoktatásügyi minisztérium körrendeletet adott kl, amelyben
a tanalók feleletei között lévé árnyalatok kldomborltáaára,
aikamizza a régebben haainál toa 10-ea azámrendszeit. Eszerint a kltünó 10-es, a nagyon Jó B-es, a jó 8 éa 7, aa alágaégea 6 éa 6, aa elégtelen 4—1 lesz.

— Caerkesa est. A helybeli rém. kath. főgimnázium cserkész csapata jövő év február hó 2-áo »ábortüaael kxpcsolatos cserkéaa estet rendea. A« »st
éa a tábortűz mútorát köselebbról boaank.

Nagy választék karácsonyi cukorkákban,
díszekben,diszdobozoscukorkákban, friss és
finom áru. Naponta frissen pörkölt kövék.
Ifj. P a p p K á r o l y ,
fttner. osemega éa vlllanyerőre berendese't

kávépOrkflldéjF.'.OsIkssereda
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ö r ü l a pásztor, m e r t megvédte juhait
sárgaság ellen O a l b l n o l - l a l .
GALBINOL kapható minden gyógyszertárban éa drogériában

G A l B I N O L J k
Kérjek a „Juh pásztor" cimü fUze'et, melvet diim>nteaen küldünk meg. „Drogu°ria Standard" S. A. R,
Strada Zorilor 2. Bucureşti.
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nöi és férfi harisnyák
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ÁR kkötöttáruk
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7 a legnagyobb választékban és a legI
szolidabb árakban.
s-

t Móricznál, Csíkszereda.
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Vidéki Rádióvevők figyelmébe

Megérkezett I

a batériás PHILIPS csoda rádió
6UPB&
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6

IHBUOEAKQB

lámpás abszo'ut szelek
tiv, egybeépitett hangszóróval, uj tipu u 2 voltos
látrpák folytán minimális
anődfogyasztás— antenna
nem szükséges.
Állandóan raktáron, bármikor
vételkényszer nélkUl meghallgatható.

SladAsolc lészletílzotésre.
Csík megyei vszérképvlselö :

F I S C H E R SÁNDOR
Mercurea- Ciuc.
Egy szép F l l o d e n d r a eladó. Olm a
kiadóhivatalban.
g l B Y B I t B I Î

Értesítem Csíkszereda és
vidéke lakósBágát, hogy
elvállalok, mindennemű

villanyfelszerelési munkákat;
úgymint:
Ö i T t i l a f a a é H k t
taletem,
TillurestMii»
Tiaraaatéku u « l í n k « t éa
larlt&aakat,

a legjutányosabb árak éa
teljes felelőaaég mellett —
Szíves pártfogást kérve, maradok kiváló tisztelettel:

Militsch Walter, Ctiiuereda
[8-10

Strada Fztaoipel* Oarol U ,
vagy a „Oorao" fodréasaiban.
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Mttmii-Clii—CilkantU, 1188 december 24

Liplllijloaol:

Osv. V A k A B LAJOHNft
Felelis sierkesst4
BSBZBQH VIKTOR.
Kiadóhivatal:
Vákár kBnyy- ia papLrkereakedáae Catksieredán, hová
a hirdetések árai éa alifiúival dijak alti* külim44k.
Igya* aaám áfa

Lal 8 —

CSIKI LATOK

62

Hám

•14Sl»t*sl át:
Sgéas tm
Lal 160.
Félévrs
, 80.Negyedévre
. 40.KUlfOldre agy i r r ,
. «40,H l r d e t é i l dijak a legolosóbban számíttatnak.
Kéxlratok nem adatnak Tlaaia
Nyílttéri kSzlamónyak
dtja aoronklnt Lal 25.—
HatJalanlk minden v a s á r lap

Nyugodj isteni Kisded, mi jászladnál va
Manapság miért sivár a fö'd, miért bo'dog...Nyugodj Kisded csendességben... gyünk,
Td néked hódQlbok . . . „Nyugodj..., •ftlan, elégedetlen az ember, miért nem tudunk
I r t a : Dr. ÁbrabBm A m b r u s
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI
HRTILAP
de akkor ébredj fel... ÍS
Ha TARRADAI
mi elszendere- MI
szívből
örülni?
budapesti egyetemi m. tanár.

dünk . . . "
Mert nem tartjuk meg az ég üzenetét s
Messze járnak már az aether hullámain
hszulják a kábel első hirodását. Mert megaz éjféli miaáre hívogató öreg harang tisztán
másitot uk, felc-eréliük az isteni programmot,
csengő hangjai, a halkan ébredő hajnal ellrü Dicsőség Istennek!... béke embernek!.. melyet nekünk adott. A dicsőséget nem adjuk
ködében tovatűnik áhítatos hangu'atba ringató
A karácsonyi angyal e két rövid mondat- Istennek, azt magunknak tarjuk meg, erre
régi orgonáknak zsolozsmás melódiái s hideg ban fejezte ki örömét a szegény pásztorokrak pályázunk, a békét adjuk Istennek, mert vele
templomokban, melegszívű emberek ajkán at ott kin á betlehemi pu ztaban. D i c s ő s é g nem törődünk, békét hagyunk neki. Mi zavaréj titokzatos nagy csendjében újra ég felé I s t e n n e k 1 A megszületett Magváltó adta meg
juk meg az ég és föld összhangját, azért van
szállt iwj&szolban fekvő isieni Gy-rmek melleit a méltó dicsőséget Istennek, mely ót joggal diszharmónia köztünk, az olajfaág helyett karkarácsonyi ének: nyugodj Kisded csen megillette. Előtte hiába próbálkoztak az em- dot tartunk kezünkben, ezért távozott közülünk
dességben adj helyt édes álmoknak...
berek, hogy a legnsgyol'b hódolatot bemu'HS el a b^ke. Nem papír, nem aBztal, nem konA morajló, zngó, minden pillanaiban te- sák Istennek, nem sikerűit: a véges ember ferencia, nem ember adja ezt a világnak,
remtő és temető, a szüntelenül rügyfakasztó esze a végtelent fel nem éri; hasztalan igye hanem egyedül Isten. Térjünk vissza a karáée fagyasztó élet rohanó árja egy percre meg- keztek Istent leghuzglbban imádói: a teremt- csonyi programmhoz, teljesítsük Isten üzenetét,
csendesedett. Az ezer gondban, szenvedésben, mény képtelen Teremtőjét kellőképpen tisz- hallgassuk meg az Bngyali éneket, csak igy
nyomorban vergődő, a folyton ineguju ó sebek- telni. Nem is jöhettek rá maguktól, hogy Isten- haz betlehemes örömünk: D csŐBlg legyen
ből vérző emberiség hála éneke hangzik a nek mi kedves és mi tetdzik. Leszállt az ég Istennek s békéje lesz az embernekl
Ü J a d v i s n l ő Is'en trónja felé: „hogy leszállott Királya, hogy Istennek d csőséget adjon s megP. Rithy Apollinár.
az égből a?úz anya méhéből a mi megváltá- tanítsa a világot ennek a módjára. Isten egy
szü Ott Fia, a másod k Isteni személy lévén
sunkra emberi testet vett"...
lett, halandó alakot vett magára:
Karácsonyi gondolatok.
Hódolattal, mélységes szeretettel, érző emberré
megalázta
igy B később a kereszthaláiig.
A lélek Mssslás-váró hangulatát sok komor,
azivUnk minden dobbanásával, cselekedni kész A dicsőség magát
meg lett adva, a mennyei Atyja borús jelenség zavarja. Esek között nem utohó az a
akaratunk legkieebh megnyilatkozásával s a elfogadta, tetszett
neki, kedves volt előtte, sirennyFB árBdat, amely szemUnk láttára hömpölygött
végtelen felé szárnyaló eszünk minden gondo- jóvá hagyta, mikor keresztelő szent János a végig a lezajlott választásokon. Valóban szlikBég van
latával boru'unk le U őtted, jászolban fekvő, Jordánban megkeresztelte, felülről hangzott az a bit fsnyAre és melegére, hogy a sötétség boruja ne
fő dre szá'lott Istenünk, ki voltál, ki vagy ée ógi szózat: Bz az én Bzerelmes Fiam, kiben vegyen erót a lelkiiokön.
Da a hit ténye világosságot gyújt ki a szlvllnkleszesz, ki mindent látsz, mindent tut.az, ki nekem jó kedvem telik. Alázatos lelkülettel
leontja a tér és Idó korlátait B ml ott állunk a
semmiből hozád létre a nagy mindenséget, ki kell és lehet Istent dicsőíteni. Már Dávid ki bsn,
azent éj bűvös, csillagfényes derűjében. Egy
ajkainkat dicséretedre nyitottad s kinek aka- rály ÍB megmondta: Ai alázatos B töredelmes betlehemi
anya van előttünk, öleben kUded gyeimelkel. Mi'y
ratára majd sajgó szivünk is utolBÓt dobban... szive', óh Isten, nec: v«*ed«eg. Azóta* nsgy egyszerű kép: B mégis lábunk odagyökerezik éa a
Fogadd ei bodolatunkat, hallgasd meg lelkek elve az volt: ne nekünk, hanem magad- végtelenség varázsa kerit hatalmába. Lelkűnk eltelik
odálattal éa áhítattal. Mart tudjuk, hogy e kicsiny,
imádságunkat, hisz a tied mindenünk, hisz nak adj dicsőséget, Isten! Akkor teljes Isten ctörékeny
gyermek előtt nem á'lhat meg majd hataneked élünk, érted élünk s ha a fáradt tes- dicsősége, ha övé lesz minden: neki minden, om: porba dönti ea a büszke Cézárt, ki összetörte
tünket elzáró deszkán megkoppan egyszer a nekünk semmi, Bemmit se tartunk vissza ma apostolainak és híveinek csontjait; porba hull előtte
göröngy, Hozzád megyünk, hogy Nálad le- gunknak. Ahogy keresztelő szent János han- a gőgÖB patriciu*, kit bíborszegélyű toga borit, de
A római Impérium vaspántjai, melyek
gyünk . . .
goztatta: Neki növekednie kell (t. i. dicsőségé betrg a lelke.
a népeket Brlttannlától Icdiáig, szétrepedUram hiszünk Neked, Uram bizunk benned ben), nekünk ppdíg kisebbednünk. A pásztorok összefogták
nek: az ő iap^rum* mind hódítóbban terjed s diadalH emberi pzűletesed évfordulójának gyönyörű- ott hagytak mindent, elhagyiák nyájaikat, siet- masan mepy előre. S mivel győz a betlehemi Kisded?
séges nappalán bizodalommal borulunk le isteni tek Jéirus jászolához, hegy lábai előtt dicsősé Inád»cdó, páratlan trővel: a lélek erejével. Ez
nagyotb eiő, mint a jog és politika I E'zel sz erővel
igét adjanak Istennek.
Felséged előtt. ..
leljen el a lelkünk a Karácsony glóriás, fönséges
Tekints reménykedésünkre s áld meg a
Béke embernekl Hzt hozta az Üdvö éjjelén!
mi bizodulmunkat Serkents vergődő életűnk zitó a világnak. Béke uralkodott az égben, a
Es a Kieded nemcsak egy világot dönt romba,
nek egyetlen zöldeló, mindig csuk sarjadoró földön pedig békétlenség, azért világba lépte- hanem (nrernt Is egészen uj világot Azt hozza a mafiatal haj'ását, hogy megszűnnek a fagyos kor első angyalszórata BZ volt, amire a leg gasságból, ami leginkább hiányzott a szomjas, rpidő
szelek mik j^ggé fagyasztották a kép°dre nagyobb szükség volt: béke embernek. A svéd földnek: a jótág hatalmát, PZ isteni sseretet végtel i n
Mngáfcoa öleli a njomorult rahsio'gát,
tereiiiíett, megc-ufolt ember szivét. Hogy a meseíró szerint ama bo'dogságos karácsonyi gyöngédséget.
felszabadítja a cőt, egyen'óvé teszi az embereket,
földnek bő gyümölcséből kenyeret a ruhát éjszakán feltűnő csend, megható nyugalom, m gMzecteli a családi tűzhelyet; elkergeti a (örrg éB
kap a tél hidegeben éhesen, rongyokban di Bzokailan harmónia uralkodott a nagy termé római mvthosz naiv képzelet Beülte ÍBtenbsdát s megdergő gyermeked, hogy anyát talál a szenvedő B z e i b e n : az állatvilág elvesztette arra az időre mutatja BZ egy igaz I-itent, ki végtelenül jó és irgalde vAgtnlenül igazságos, aki ^rdem ezerlnt jutalárva, meleg hajlékba tér a fáradt jövevény a vadságát. Az emberek nem ellenségeskedtek mai,
maz Aa büntet, aki hűek és igasak előtt megnyitja
éH hazát lel, aki hontalan . . .
egymással. A gyilok kieseit a rab ó kezéből, az örök élet kapuját.
Hogy a .vséthu'ás, az üldöztetés, az erő vér nem ömlött a földre. .Nem jöttem kaidot
E'. a Ki-ded h»dat Ízen az embertelenségnek éa
szak, a pusztító gyilok, a sok ártatlan véron- hozni a világnak, hmem bekét I Nem akarom a gőgnek, a kételkedésnek és r m 'nvtelenBégnek, a
tás u án eljön a megértés, a szeretet, mire a világot elitélni — hanem üdvözíteni". Krisztus gyű öletnek és irigységnek. A szenvedőre balzsamot
„vár epedve az emberek lelke". Hogy jön nem tér el programmjától: haláláig a b^ket ónt s hatása alatt m< gujul a lélek, magasba Irrdül
» szellem s a szivek megtelnek a h*t malasztjával.
majd a nagy karácsony, mikor béke lesz az hirdeti, gyakorolja. A bűnösnek megadja a Érintésére
szétfoszlik as őskor sötétsége s megjelenik
lelki békét, a betegnek a testi békét. Föltáma- a győzedelmes, a kereBztény világnézet hajnala.
emberek lelkében . . .
Fogadd lángoló szeretetünket dicsőséges dásakor is e szép szavakkal köszönt be egybeEz a Kisded nem elmélet, nrm hölcrelet, nrm
Királyunk s juttas belőle azoknak is, kik gyűlt, remegő apostolaihoz 1 béke veletek I A mythotn és m m lá'omány, hanem boldogító, meleg
Tégedet nem ismernek Gvujts világosságot a pásztorok ott a betlehemi istállóban igazi békét valóság, Ott ül Anyja ölében, kinek taeméból egy
metny ország tugárzlk.
Betétben járóknak, vezesd a tévelygőket. élveztek, melyet JAgus adott lelkűknek B melyetdarBhHa
afagyos Tóid mir den nyomoruaága éa FZ< na
világ
nem
adhat.
Töltsd meg résztvevő szeretettel a gazdagok
vedése, mlcdrn hltványpéga éa durvapéga mellrtt la
szivét, hoey érezzék, hogy vannak szegények
A másvilág üzenete a földi világnak milyen bele tudunk állani B pásztorok tal a betlehemi éjpaala
ia, indited meg a parancsolók lelkét, hogy kedves, felemelő, egju'tal nekünk ÍB biztos fönséges csendjébe, akkor a Kt»d(d áriatlan szfire
lássák, hogy vannak engedelmeekedók ia; irányt szab: d csőség Istennek, béke ember- ránk fog tekinteni B e tekintetből áldás, megtjugtás,
világosiid meg az Ítélők eszét, bogy ugy nek. Ugy, hogy mikor a kábel késs volt, az békesség fog belénk sugároinl, de cssk a — jóebaMert a Kisded tekintete nem békét és
ítéljenek, hogy majd Ak ia megítéltetnek . . . ó-világ az uj-világnak a tengeralatti távírón ratuakra.
áldást, banem lángot és átkot fog ssórnt a Bem jólegelőször
ezt
üzente
:
dicsőség
Istennek,
béke
Nyugodj jászolban fekvő isteni Gyermek.
akarBiuakra: fajukat, nemzetüket, ssegény didergő
Mi, kik az élet vándorai vagyunk, megyünk, embernek. Bnnél megkwp'bb, aktuálisabb hírt családjukat pénzért, üres ámításért, pobár pálinkáért
küzdünk B őrködünk álmaid felett. Járjuk nem küldhetett volna Eurépa Amerikának. Er gyáván eladókra! Akik a választáson váaBztbattsk
és halál köaött: a akik aa élet helyett a halált
göröngyös u'uakat, turjuk a földet, irtjuk az az ember kötelessége, célja, ez az egész világ élet
választották.
feladata.
Istent
illeti
a
dicsőség,
emberé
a
erdőt, küzdünk a hideggel, hóval, széllel, vízzel
De a jóakaratnaknak Is kell valamit tenniük éa
... s magunkkal. Htj'juk a gép^, mig megess béke. En biztositja az ég és föld összhangját. pedig nem csekély do'got: visszavinni sz egyűgyűeket
Isten
és
ember
jó
viszonyát.
Ez
Bdja
meg
ai
bennünket, keresünk a fö'dön, kutatunk az
és vakokat a Kisded |ászoláboz. Nem tu'záa, na azt
égben... a ha testünk én eszünk fáradtan emberiség megelégedését, boldngpégát: betle- mopdjuk. bogy népünknek bsBonfele nrm megy a
Kisded Jáiaolábos: nem jár a templomba. Csoda-e, ka
hazatér melletted állunk 8 Téged imádunk... hemes, karáosonyi örömét, hangulatát.

i - l k oldal.

ságáért, Így a cslkl nyomoruságért sem. A szemünk
előtt telt el a leromlásunknak utóbbi 16 éve. Aki akar
aa tud emlékezni, hogy aa egymást kergető nralkodó
pártok gyakori változásában ÓB elkoldusitó törekvéseiben miként nőtt az országos éa helyi nyomor katasztroisteni Kisdednek kunyhókat, gyermekeket,
szegi- fálissá. EB a baj orvoslása tehát nem a Magyar Pártnyeket. betegeket, elhagyottakat, minden didergő tól függ.
léiket magához őlelő nagy szeretetivei.
Aa aposDe éppen eaen ba] következtében éa aokaaor akatoloknak, a katakombák keresztényeinek a lelkek rattal történt elssegényltésOnket használta kl B román
ügyéért semmi tevokfnységtól. semmi áldozattól pártok választtat propagandája. ígértek sokat, nagyoVIBSZB nem riadó hősies lelkületével. És ebben részt kat. Es ez tévesztette meg a nyomorúságba züllött
kell venniük papoknak éa \ilágl intelligenciának egy- cslkl magyarságot. — A Magyar Párt nem Ígérhetett
aránt. S akkor a Juhokból kevesebb leás a — farka- Baael a párt hibáján kívül reánk Bzakadt bajjal szemsoknak étek.
—t — B. ben — egyelőre ninca védekezési lehetőség. Itt a felvilágosítás nem segít. Csak aa Idő. Bgy pár hénsp,
amikor az Idő magától bebizonyítja a mi bölcBködó éa

pogány éa durva'elkü leor, ha ae nem Iá ja, BO nem
hallja a Kisdedet, a becsületes, egyenta élet OrSk
forrását? Aki elhagyja Istenét, nem sok hiányaik ahhos,
bogy elhagyja nemietét la. Hogyan vlBazük VÍBSBB?
C»ak prédikációval? Nemi HitteI, élettel, tettei. At

A csíineoei képiselöválaatás eredménye.
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letben lepleztek le a Magyar Párt blzalmlfeifltl Ilyen
csalásokat. Csíkszeredában a saavaaóbelyiBégtól számított 600 méter kSrzeten belül is némely korcsmában
aaásával Itták a pálinkát egéBB nap, holott a törvény
Bzerlnt aa ŐBBzes korcsmáknak nemcsak az 600 méter
körzeten belül, hanem mindenhol zárva kellett volna

lennlök. A Magyar Párt Jelentette eat a rendőrhatóságnak. de aat a választ kapta, hogy a választók a korcsmákban „B magukkal haaulról hozott pálinkát Isszák."
4. A kászonl szsvazókörben számos válasató olyan
szavazólapokat kapott, amelyen már B llberálispért jelére reá volt ütve a bélyegző. Ki tudja hány helyen
fordu hatott még elő, ahol ezt nem vették ésare.

6 Volt olyan azavaaó székhely, ahol aa urnában

Fokkal több Bzavaaatot számoltak össze, mint ahány
válaBztó leszavazott éa megállapítást nyert, hoţy azt
elBzavazott magyarjainknak, bogy a hatalomnak Bincs súlyos vlBSBaéléaekkel Idézték elő.

módjában mérői-holnapra segíteni éa feljavító, adóssá6 Mtdsfalva községben este 9 órakor még mingot elengedő ígéreteit valóra váltani.
tegy 600 választó várakozott aa nccán arra, hogy leDi igenis van és kell legyen védekeeéal lehető- BzavaBbsBBon, de a csendőrök nem engedték. Biró Feség azzal a gyalázatos magatartással szemben, amellyel renc eeperes-plebánoat, Sárosy Béla kántortanítót éa
a magyar fajnak Igen Bok gyermeke elszegődött a ro- LáBzIÓ Imre plébánost 1B aznronyok között kisérték el
mán pártok szolgálatába. A román politikai pártok sem a szavazóhelyiség elől.
kívánnak olyan Jellemtelen, mocsok támogatást, amilyenSulyok István képviselőjelölt Qyergyóalfare ma a ml felkínálkozó magyarjaink kaphatók voltak. luban7.a Dr.
BBavazóbelyiségbe Igyekezett bejutni, de egy
Az elszavazó cslkl magyarjaink nagyrésze ezek- csendőr a falu között útját állta és elvette igazolvánek a rosszindulata, egy interimár elnökségért, egy nyát. Hiába jelentette Illetékes helyeken, hogy IgazolÍgéretért, koncért mindenre kapható aljas embereknek ványától megfosziották, azt többé vissza nem kapta,
áldosatai.
Bőt a községből ÍB kitiltották.
Ilyen pedig ma Csíkban sok akadt. Minden kös8. A román ellenzéki pártok olyan féktelen df maségben. És kedvezett az idő nekik. A nyomorúságon góglával izgatták a lakÓBSágot az adósságok kérdésélehetet felültetni, ellenséges hangulatra szitsnl a saját ben, amelyhez hasonló ékverés edd'g még n»m fo-du1fajunk kUsdelmével szemben. Lehetett Jól aratni, Le- batott elő. A megvalósíthatatlan, de ekaéditó ígéretek
hetett pállnkáznl és leBUlyeBzteni egy-egy község sza- a választók ezreit vitték az ő táborukba.
vazó székelyeit a pá lnka becstelen kábultságába. A
•
romániai magyaraágnBk Bemmi egyéb hatalom ninca a
A
CBlkl
választás
eredményeként
a Magyar Párt
kezében ezekkel a azörnyü, fajukkal szembe fordult listájáról csak az első jelölt Dr. Pál Gátőr
kerül be
magyarokkal ssemben, mint a magvetés. Ezzel pedig
a parlemeptbe. Csikmegye képviselői lesznek azonélni kell.
kívül Dr. D^ncu Nicolae cslkszentmárlonl Ugtved a
Nem lehet azt tUrnl, hogy egy faji kUzdnlem le- liberális listáról ÓB D-. M-x C^mplasu gyergyószentaUcsonx odjon a szentkirályi jegtzóréin visszahelyezé- miklósi ügyvéd az Argetoiac. listáról.
sének, vagy a cslktap'oczai birói méltóság öröklésének
kérdóféig..
3Ci.m."u.tatá,s
Ht a csiki székely magyarok nem hisznrk az ő
aa IB33 d'oemb >r 20-án megtartott kepvlaelöl válaastásrólhivatott magyar vezetőinek, akkor kérdezzék meg az
Már besaárnoltunk Nagy Imre bukaresti és brassói
am 0
o
n CL,
erdélyi románok Bok száz éves kisebbségi mu'tjától,
a
kiásásának sikeréről, most nagyszebeni liállitésárek
a 0 O T <8 a jabt V hogy szabadott-e ugy csinálni kisebbségi politlká', ato/y Bzép eredményéről kell mogemlékezzUrk. A nngySzavazókör
N1 itt ma próbálkozik a koncra éhes csiki magyaroknak
o
o. aN
•
94.
a V
C.
M tt
a
>
tf)
egéüE fülkájn. — N -m kedves cdkl székely magyarok, BsebeM .Siebi nbürglRcb Dtut> chtB Tsgeblatt* dcem<
3
z •5
O
J3 O
sz"ntmirioal körorvosságra, községi bírói székekre, ber 13 Ikig számában Emil Wittlng, a híres szász iró
r
642;l?16 48 82 H3 60 59 20 S'6( Interimárságokra törtető kortesek s egyebek az erdélyi közöl bos zu éa értékes cikket a klállitéaról, vl*;ont
Blkszereda
^zentmárton
Í3 7 810 49 27 ;n 71 31 17 ISO románok soha Bem adlak le román vármegyében 21 a „Vremea" román művészeti szaklap december 10-ikl
Kászonaltlz
686 9 8J 17 4ö 10 11 IS7 2 1866
számában Aurel D Broeteanu roú ritikus ir igen
M.dífala
Ii37 96 68 15 68 97 15 9 IH77 ezer Bzavazatból 12 ezret másra, mint a Baját fajuk bosszú tanu'mánvt Nsgy Imréről a feBtóről, az emberről
r
znntJomokoa
26« 876; 1791 25 191 68 49 5 165' törekvéseire.
ÓB a székelyekről, egyben 3 képének reprodukcióját
Szépvlz
497 PS2 14 só :-o 34 35 ă 1590
A Migyar Párt bizonyára megtalálja a méltó vá- la
Oy -közáplok
561 354 80! 2H4 C5 17 144 38 1529
körit.
laszát
azoknak
a
tekintélyes
számú
rosfz
embereknek
DLMÓ
185 857 49 451 456s 46 64 '27
lUy szi^B, mint román réazről ritka tárgyllatos
Gy -R7en'm klós 457 670 52 2 67 30 32 20 1977 a Bzémára, akiknek volt lelkUk résztvenni abban a ÓB őszinte szakvélemények Jelentek meg Nsgy Imre
Vanláb
1 332 853 46 132 '63 36 24 11 1586 zUlieBztő munkában, amely a mai nehéz viszonyok
TTifalu
ÍI337 355 IS 75 53 9 5 5 191 > közé ju'Ott cslkl magyarságot ábrándok kergeté«ére mú^áazetéről s mindegyik kiemeli, hogv mÚJészete a
Tölíyes
312 96 10 4t< 87 ."'4 10 7 604
székely népnek én földnek vlflRza tükrözője, a székely
Békás
I 444 37 72 44- 1116 32 82 30 1246 szédítette és 7 féle román p-irt támogatására önztönözve karakt°niek és őseróoek kifejeróje.
részisévé
válták
a
mai
cunya,
megdöbbentő
válaszOsszesen : 7191 8882 Ü<7.I29U19S7 525, 737 198^1517
\V tting beszámoló cikkélő' a következőket idéztási eredményünknek.
tük : .Rsálltás, igaz valóság és aa élet csendes u»gyEfyazóval Ciikvárm^gy»bf n a magyar öaszetartehát nincs. A kimutatás pontosan mutatja, sága talál kifejezésre képein. Ismerni kell Csíkot,
tásnak, a becsületnek és az egya^g-s mxgiar kisebb- hogy Hiba
a csíkiak jól Bsavaltak. Aa „url pártra", ahogy tudol kell azt. hogy mit saenvedett Csík n török-tatár
ségi küzdelemnek eledd g példás földdarabjáo leadtak ők a liberális
pártot mondták leadtak vagy hétezer betörések alkalmával, a fejedelmek korában, a csáösBzeBen 2'517 szavazatot. Több miot húszezer csiki szavazatot.
szárság uralma, a szabadságharc éa a testvérháború
magyarnak eszébs som jutott, bogy fajának küzdelSzentmárton, kászonl szlntiszts migyar körzeteink alatt vhnlt éa Btenvedett, akkor meghatódva érezzUk
méért kivágva a szavazó c^du'ájM éa támogassa aat a
bizalmukat a és sejtjUk az ecsetkezelés mély értelmét, mert a azázMaţy-tr Pár-ot, arnelybe BZ lleté'éuál fogva tartozik. A a leadott szavazatok szerint mir den
leszavazott 21 ezer embert ől Csík megy eben több mint kormányba helyezték. Kell-e ennél fényesebb eredmény. Bror elve ztett és újra megszerzett szép tájaknak a
SzavaztBk a magyarok. Azial a beléjük oltott művész éltal mogfeatett képeiről ez a nehéz sors ?u12 ezer lélek, migyar-lélek minden leikíli-m retfurdalés nélkUl román-pirtokra n\omta a bélyegzőjét. Ismé- hamissággal, hogy „mit csinált a Maţyar Párt", a gáraik vissza és Igy minden képe a következő feliratot
te'jű c minden választáai terror nélkU'. Titkos válasz- „Magyar Párt ugy sem cninált semmit". Jól vanl Meg- érdemelné meg:
„Megbűnhődte már e nép a multat B jövendőt".
tással. O'.t bent a szavazó fülkében, ahol ez Istenen látjuk, hogy a 7 féle román párt mennyivel fog többet
klvUl sinbl nem ellenőrei cselekedetet, mikor egy füg- cselekedni a Cdlki magyarok f*j<, gazdasági, ku'turálls
getlen biró vigyáz arra, hogy nenlíl ne háborgassa a érdekében.
A választások lefolytatásánál Ismételten elismerjük
polgár meggyőződését, akkor 12 ezer csiki magyar
ftlreszavnzott. Mindössze 8882 magyar szavazott a nem tolt aa a terror, amely máa vármegyéknek a Karácsony misodnapi (december 26) nagy koncertnyugalmát felverte. DI azért írjuk csak Ide azt ls, jét ismételten a a közönségünk ügyeimébe ajánlMagyar Pártra.
T <ssék végig pi lantanl a f <nti klmut >táson. Szent- hogy az „tnyhe* fogások nálunk aem maradtak el B juk. Tekintve a hangverseny kisvárosi kereteket
mártonhan, ahol 8 BzintÍFZta magyar község a'avat, a nagy cslkl mtgszédUléaen kivUl azok Is kétségtele- felülmúló nívóját, reméljük, hogy méltó támogaott 1058 szavazatot román pirtot kapntk és c-upán nül befolyásolták a magyar szempontból nagyon szo- tásban részesiti dal- és zenekedvelő társadalmunk
ezt a kultur-estet A hangversenyt a csikszeredni
810 a ungyar f^jiságához rugaszkodó, öniudito', jó- morú eredményt.
meg Ktrácsony
1. A Bzavfizókör'etek beosztása hozzájárult a vá főgimnázium tornatermében tartják
érzésű magyar emhurek azáoia. Szentmárton, Cs»kel
falva, Cslkszentgyörgy, Bánt falva. Kozmás 8?entlmre. iasBtáaí eredmény előidéaéBébez. Tusnád, Uiiusnád. mánod- és harmadnapján este /i9 órai kezdettel,
Menaság. Verebes kösaégek mindössze 810 magyar Csatószeg, Verebes községek lakói a 24 kim -re fakvő a kővetkező műsorral:
Nagykászonba kellett meajenek szavazni, ami sokakat 1. Mozart: Figaro házassága.
Bsavaaatot adtak le.
D) végig a azavazókörökön, Ká«rontól a Grécn- vlBssatBrioil attól, hogy eleget tegyenek köteloBs^gknek. 2 Popper: Az erdőben. Cellóversenv zenekari kísérettel.
slg B onnan a teljesen össBeto'ondltott, felzaklatott és Ezt a beosztáBt nem változtatták meg, bár a M«gyar
B) A'legro moderato. (Belépés).
mlnd-tn Jóérzésből kivetkőztetett gyergyói részekig ki- Párt a választások kiírása után a második napon beb) Adagio. (Áhítat).
advánnyal
fordu't
esiránt
a
közvpontl
választási
Iroda
ordlt a számokból a hitét és eszét vesztett, félrevec) Allegro non troppo (Gnómok tánca).
elnökéhez.
ss tett csiki magyarságnak a mogtébolyodása.
A celló-Bolot Boga László játsza.
Qyergyóban a tiszta román lakóaságu Vasláb
Ha Igy van, hát Igy van. — Nincs mit Bséplteni
3.
Grleg:
P
<r Gynt. Z mekarl savit
szavazóköri
székhelyé
tétetett,
hova
Gvergyóujfalu
és
a do'gon. El kell foradnl a Borstól ezt a szomorú
B) Reggeli hangulat,
karácsonyi ajándékot, H itha a megpróbá tatásokat nem Csomafalva nagy községek Bsékeiy szavaiéi voltak
h) Átea halála.
biró cslkl magyarságnak még Javéra fog szolgálni ea beoBztVB, bár Vasláb ennek a tzavazókörnek a Bzélén
c) Anitra tánca.
a kapkodó félrelépése, vezetői saavára nem hallgató fekszik.
d) MsnyaBBionyrabláB.
megtántorodása...
önálló szavazó hely volt továbbá Tölgyes és a
4 Wagner: Warthburgl bevonul áh a Tannbtuser ciffl>
M rt fog következni a kijózanodás la. A megszé- tiszta román lakóBBágu Békás Is.
operából. Vagyeskar zenekari kísérettel.
dült, az ígéretekben alásülyedi cdkl magyarságnak fel2. A Bzavazócédulák, kiosztásának kihirdetése is
emelkedése, kiábrándulása.
sok községben nem előre történt, amint art a törvény
Csak várni kell és addig la szembe kell nézni a rendeli. Nimely kösaégben közvetlenül a kiosztás meg A legszebb és legolcsóbb
balokkal. Már azoknak egyik felével. M>n a bajok kesdése előtt hirdették kl és Igy sokan
ez4rt nem
nagy része a Magyar Párttól függetlenül szakadt reánk. válthatták kl. G/ergyócsomsfalván padlg a cédnlák
Aat hlaaem minden demagóg elismeri, minden fslre- átvételére megjelent tömeget csendőrök hajtották el és
3 oseróp nyíló virág
uavaaó és elvakult cslkl magvar még megtudja látni, aa ea ellen emelt ptnaaa hiábavaló vo't.
hogy a világválságnak feltartólhatatlan bekövetkezésé8 A sisvasócédu'ákat sok köanégben ltatáaaal fissaa
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jért kapható
ért a romániai Marvar Pártot felelősség nem terheli. szedték a román pártok ügynökei éa azokat aatán oszAaonképpwn nem felelős ea a aaját fajtájától annyit togatták aaok részére, akik a Jogosultak helyett haj
Csíkszereda
msgngatott Magyar Párt a mai hazánk belső nyomora- landók voltak leiaavssBl. Csat nem minden uevaaókOra vasntállomáaaal asambea.

Folyó év december bó 20 án lezajlottak aa országos képviselő választások Az ország minden magyar
vármegvéje hangos volt a választási erőszakoskodásoktól. A M tgyar Párt választtat kttzde mét az egész vonalon elgáncsolták és a legfelháborltóbb módon Igyekezték megakadályozni a magyar szavat ókat kötelességük teljesítésében.
Csikmegye kivételt képez. TírgylIagOBak vagyunk.
Ami igazság az Igazság. Elismerjük, hoey egy-két esetlói éa attól eltekintve, bogy több körzetbea mintegy
400 magyar válaBatót a csendőrség a szavazásban megakadályozott ÓB egy pár .próbálkozástól" eltekintve
egész Csikvármegye területén biztosítva volt a válasz
tás szabadsága. A Magyar Pártnak egyetlen választá
sok előtti f-<lvllágoBltó cyD'ését meg ntm akadályozták.
A magyar jelöltek mindenütt elmondhit'ák a mai nehéz időkben a magyar köteleBaégtolj'-aitéí.nek, az összetartásnak a szózatát.
Fájdalmas, megdöbbentő, hogy tiszt» és Bzabsd
választásban Csikmegye magyar népe ugy
viselkedett
mlntahogy az eredmények mutntjok. Njm igyekszünk
egyáltalán a lesújtó eredményt takargatni. Ellenkezőleg.
Nyiltan odaír utatjuk H csiki magyarságnak alegtagadbatatlan számokat, hogy nézzen abba bili és láBBa
meg abban magát. íme:

Naiy Imre festöművRSZ ujabb sikerei.
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Karácsonyi és újévi ajándék
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— JANUÁR 0: NYOUORTEA. Dr. Hirsoh
— Kérjük a köaségek vezetőit, hogyköiölHugó né rendezésében ltí34 evi január hó 9 én jék a művégtagot igénylő rokkantakkal, miLapunk olvasóinak, barátainak és munka- tartjak meg az évi szokásos oagjr nyomor-teát. szerint a jövőben művégtagot vagy azoknak javítását
társainak boldog karácsonyi ünnepeket kirán.
Qazdag műsoros meglepetések.
Jasl, Bukarest és Kolozsvár központokban engedélyei— Anyák I — 26 lejt ér a gyermeketek I nek. Csik, Háromszék és Udvarhely vármegyék a
A „CSIKI LAPOK•
központhoz vannak beosztva. Ezen vármeszerkesztősége és kiadóhivatala. Ifj. D ii vas Bela, a regi Catksaeredának egyik legerté- kolozsvári
zeaebb fia volt. Tehetaégea, kepaett muzsikus, a csa- gyék rokkantjainak afigyelmét felhívjak, hogy a jövőLászló Árpád marozvázárhelyl zenetanár ládnak egyetlen gyermeke, minden reménye, a társa- ben művégtagok besserzéséért vagy javításáért csak
nyerte meg a berlini nemaetköal palyaiatot dalomnak egy Igaaán hasznos, kiváló tagja. Jött 1914... Kolozsvárra fordulhatnak sz ottani Regina Maria orto-

A berlini zongoramű <zerzők nemzetközi p tlyázatán aa Ifj. Dirvas Bélát örökre elvittek. Habomba. Soha sem ped kórházhoz. A közegészségügyi mlnisster szigorúan
elaő dijat László Árpád marosvásárhelyi aenetanár, jött vlSBza. Elnyelte a gránáttölcsér vagy vereB cafa- elrer delte, bogy minden rokkant csak *aa illetékes
zongoraművész .Consolaclo" cimü zongorára Irt szer- tokba szaggatta aa a borzalmas gyülöikodéB, amelybe művégtag központban kaphatja meg a szükséges
zeményének Ítélték László Árpád dijnyerteB zongora- belekergettek aa embert. Aa édesanyja megsiratta művégtagot vsgy javítást. — A calkl rokkantak tehát
művét a berlini rádióban fogják elŐBaör Ismertetni. a gyermekét éa megatkozta, aki elkezdte... Siratni ezután Kolozavárhoz tartoznak éa a jövőben ne ntaaaaA városunkban IB jól Ismert László Árpádot megérde- fogja leméaaároltBtott gyermekét az edeaanya, amig nak Bukarestbe.
melt sikere alkalmából városnnk nagyszámú volt nö.- el eB soha nem fogja megbocaájtanl azoknak, akik
Törvényaaéki hírek. SIpoa Sándor ssárhegyl
vendékel, ismerősei és jóbarátal igaz örömmel kössön- elkezdtek... Dohát ezzel a világ mind ntm törődik. plébános, hedsereggyniázáB miatt állott a helyi törtik a kiváló múvésst.
Sok millió édeBanya könnye hiaba hullott 1914 óta. vényszék előtt. Az Í932 junius 20 1 választás alkal— E s k ü v A . Folyó évi december bó 17-én Rohan aa ember ujabb gyűlölködés ÓB verontauok felé. mával nézeteltéréa keletkezett a szolgálatot teljesítő
Budapesten, a Szilágyi D«zső-térl ret. templomban A keaerü bevezető saavak abból BS alkalomból Íródnak Eftlmlu kapitánnyal, aki a p'ebárostól la többek között
tartotta esküvőjét Karda Qerő Quness Gizella oki. le, hogy a háborúban hősi halált halt lfj. Durvsa B da e'azedte a választól Igazolványát, amelyről később
gyorsíró tanítónővel. — Az esketést Htvpál Béla ref. édesanyjának 15 ev utan most Bsavaztak meg a nyug- a tisst nem akart tudni Emiatt a ssavazók nagyrésze
lelkész végezVj, aki mély hatáBU beszédet intézett az dijat. Aa egyetlen fia után, akire aa edesanya öreg- s Így Sípos sem gyakorolhatta alkotmányos jogát. Igy
Ifjú párboz és a nagy számban megjelent résztvevők- egeben tamasakodhatoit volna. MegBzavaztak havi történt, bogy Eftimlu kapitáry urnák rgy pár elkesehöz. Tanuk vo'tak: Dr Filó J4nos egyetemi tanársegéd, 25 lejt 1933 jamar 1-tól viBazamenő.eg. Megfelelő redett polgár kénytelen volt baráti módon elmondani
gasdaságl tanácsos és Pásathély András székesfővárosi amp biányaban azonban csak folyó év december 1 tói a véleményét mindarról, amit tett. — A vádlott védelfőmérnök.
Ügetik. A 26 lej:. — Anyák I jól jegyezzetek meg, hav: met Dr. Pitner Árpád látta el, aki kérte a valódiság
— Kineveaéa. Zalavármegye alispánja, Msgyary 25 lej. Ennyit er a gyermek, akit megBsttltök, annyi blzouyltását. bogy Eftim'u kapltánv tényleg elssrdte
Oerő dr. s <bészorvost és Rintgen-szakorvoBt, a l-pesti &ond, felles és nélkülözés között felneveltek... Aa' a polgároktól as Igazolványt. — Miután több héká'i
B-tkay-klinlka kitűnő tanársegédét, a keszthelyi köz- hiszem ez a 26 lej mindannál hatalmasabb békeezózat 1 t»nu hiányzott, a törvényszék a tárgyalást 1934 évi
juniuB bó 4 re elnapolta.
kórház sebészfőorvosává nevezte kl. MngyBry Qerő
Csikvármegye szülötte, kl Magyarországon nemcsak
— Flokn János gylm»sfelsőloki tanítót vasgárdlsta
mint kiváló sebészorvos, hanem mint Bzaklró ls előnyöpropiganda miatt vonta felelősségre a törvényszék.
sen Ismert.
Miután vád'ott bizonyította, bogy a vasgárdlsta röp'ratokat ő adta át a csendőrségnek még mielőtt ház— Harmadik-rendi testvérek figyelmébe.
Ha elakarja felejteni a mult év minden saokutatást rendeztek volna nála — a törvényszék felMegegyezés szerint december 26 át>, krdden délután
mentő Ítéletet hozott.
moruságát éa keserűségét s ha jó kedvvel
lesz havi rendes naggyillésllnk. A tanácsos testvéreknek 3 órakor, as együttesnek közvetlen utána '/i4 kor.
akarja kezdeni as újévet, akkor ne mulassza el a
— Barabáa G -rgely nyárádremetei lafeóa többE gyűléssel kapcFo'ntosan szándékom a testvéreknek
xzürÖH lopás miatt 13 évre vo't elítélve. 1932 évben
kiosztani a Harmadik-rend részére biztOBi'ott pépei
még öt hón°p volt bálra büntetésétől éB megszökött
áldást, a főgimnázium kápolnéjábm. A pápai áldás
a narvnvedi fogházból Szökés közben összeta'á kömgv kegyelem és nagy kitüntetés: a p/p< nevéhrn
zött Mihályde&b Pál Máron gvergv/uifalvl szabóval
Bzól é-> teljes búcsúval vnn összekötve. Feltételek:
éa annak apjával, atik 7 illetve 5 évet ültek már
szentgyónás, szentá'dozás. Ima a pápa szándékára — és
emberölésért. A társaság megalakult. Barabás lopni
hoi megtaiaija a regi jo idókre emiekesteiő
még: egyöntetű pontos és elmaradhatatlan megjelekezdett, az üzlettársak pedig a lopott holmit értékeSzilvesster-estek
miden
kedveB
emlékét
és
nés. — Eeyéhként kívánok a testvéreknek boldog
altatták. — Btrabást a törvényszék 10 évre, a két
meglepetéset.
Karácsonyt, Szent Ferenc Atyánknak gncelól örömét.
Mihálydnákot pedig 6-6 hónapra Ítélte.
P. Fidél, rendi Igazgató.
— Halálozas. G >réd J ^ os 67 éves csikszent— A róm. kath. elemi Iskola karáosonysimonl gazdát, december hó 20-án, a lakásában halva
Miden asztaltaraaaag egy Ingyen
dnlutanja. A csíkszeredai róm. katb. elemi Iskolának,
találták.
1933 évi december hó 25-én, délután fél 6 órakor, a
•K* szerencse malacot kap.
Két aaemélynek kitűnő házlkosatot adnak.
fÓKimntzium tornatermében, jótékonycélra rendezendő Rögtönzött meglepeteaek hölgyek ss urak számára. Cim a lap sze<'keBztő»égében.
karácsonyi előadásának müsorn:
— Olosobb lett a Dr. Stentpáterlné „A* én
Tanol
ViragesóI szakácskönyvem'
1. Birtunek János : „Karácsonyi legenda" c. a világ Tombolái
cimü szakácsművészet! könyv (IV-ik
háború után. 1920 évben játszódó kis színdarabját
Stb., stb.
kladát) 1000 o'dal terjedelemben.
A legnagvnhb és
előadják: Eróss Böske, Oóti 0-r«. C-lszír Ic»,
lagtökéleteRebb szak^cjmüvészeti tönyv. — 1000 drb
Biró Q ibi. L
Bóske. Uagyary Ica, Potovsiky
r- cepten közli a modern szakácsművészet termekeinek
Irénke, Vaszi Mirlska. Rtncz Aranka, B<rHháls
— A p e n z ü g y i g a i g a t o s a g k ó a l l : J m u a r h ó leírását. Levesek, sültek tészták, befőttek stb. készíI onka, Massner Ica, Barkeczy Jolánka, Márton napban adovaiiomaBOtat nam kell teuni. A vallom sok tését. A leírás olyan hámé, hogy aki edd'g még Boba
Böske.
oeadasának idejét kesónb közlik.
nem főzött, nz is tud általa főzni és jó ételeket kéfzlPrologot mond Salló Erzsike.
és lepjohb ajándék. — A
— Akik bérleti ssertődóseket Illetékeséé végeit leni. — A rő'in-'k legszebb
l
2 Tárkányi Béla: „Karácsonyi ajándék" cimü költe még n' m jelentettek be, azok december 31 ig büntttéB Rzakéc^bönyv ára disz'ötéiih<>D 125 lej. Tűzve 100 lej.
Kapha'ó F'Ir4\ J Szs f (Turda—Törd ) könyvkereskedőnélkül meglehetik.
ményét szavalja Szász Magdu^ka.
a kiadónál és az ország összes könyvkereskedé3. „Mikszl és Makazl", tűrderjátekot előadják: Albert
— Haaaaaag. Bscsássy Zoltán a csíkszeredai nél
Pilkó, Albert Pitvu Rmcz Smyl. Kovács Z-lga, róm. kath. főgimnázium tornatanára és Keresztes I u< sében.
Winzám L*cika, W-itzel Jóéba, Szat'ó D -zsóke, néhai Keresztes Antal főallatorvos leánya, foiyó evi
Pj.11 B >ndi. Dobos Jolánka. Pusztay P rl, Pu»káa decemoer bó 21-én házasságot kötöttek.
Eszti, C<ihy Klári. Kalamár Bizs', Vamszer Msr
— A Diana palyaaatra sok esernyi munka
tu«, Tintás Jolánka, B-rkrczy Laci, BÖjtby Zjltáo, erkezett. Ea is bizonyltja a Diana sósborssesa nsgy — Báró Rudnvánszky Sándor hagyatékából. —
Márton Böske és ErŐBB Böske.
nap-tzerliseget. A zsűrinek nagy és Bokáig tartó mun
Ht jól emlékszem, 1907 nyarán történt. Képviselő
kat ad a legjobb palyázatok kiválasztása. Ezért CBak vo'tam, a Htz késő nyárig ülésezett s Igy P-íaten
Prologot mond Schvelgboffer Llvla.
janu-trban közlik a nyertesek nevét.
kellett a nyár egy jâr^ss^t tnltsnsm. Siűleim TaplóBelépti dij tetszés szerint.
— 24 ora alatt meggyógyítható minden Bzelén nyarvtik s h t időm engedte, gyakran lerándul— Fontos flgyelmeatetea aa nntótulajdo
nosokhoz. A p--n»ügymiDl8zter 302118 ezamu 1933 juh vagy berbeoa a sargasagtöl egy Galbinoi tam haiztjuk egy-két napra.
Egyébként a délelőtt ülésekkel telt el, délután
evi december hó 15 eo kelt rendelete tudomásunkra kapsauiaval, melynek nagy előnye, hogy kitűnő
hozza, hogy mivel sokan as autótulajdonosok köslll minősége mellett ia a lego'csóbb készítmény. Mentse pedig gyxkran kirándultam a közelben lakó vídakl
meg
állatállományát
anal,
hogy
sárgaságban
Bsenvedó
l'-m-rőseimhez Valamelyik délntán egy Gödöllőn lakó
batrálékban vannak az 1933 AV egy vagy több negyedere
barátomat akartam meglátogatrl. Beültem a keleti
eső adófltxtéaévni, ezen hátrálékok kiegyenlítésére juhainak Galbinol-t ad.
— A Baekelyaeg es évi utolaó száma megjelent pály udvarról két óra tájban Indult gyorsvonat egyik
határidőt ad 1933 dscembnr 31-lg, azon esetben, hogy
ha már nem lett ellenük büntetési jegyző tönyv felvéve. s ezzel a szerényen csendben dolgosé képes folyóirat fülkéjebe s kesemben egy déli hírlappal, sslvarosgatva
1934 január 1 után nem fogadhatók el ezen bátrálékok a III évét töltötte be. Minden sora a Saekelyfold éB olvasni kezdtem.
fizeteBe a törvény 8 ik szakassában előirt büntetés nepenek Ismertetésére van ssentelve s Igy nemcsak
AUg Indult el a vonat, árnyék vetődött újságomra.
néiktil, amely a hátrálékban levő adó háromszorosa. mint szokatlan ilpusu lep, hamm mint adattár ls Felnéztem, hogv lássam: kl as, aki elvesal tőlem a
figyelemre méltó. Orbán Btlázs kutató munkáját fo'y- világosságot B megismerem képviselőtársamat, Kubinyl
Dr. György Gábor pénzügyigazgató.
— Meghívó. A csikvármegyel méhészek egye- tatja s dolgozóknak va'ósagoa táborát gyűjtötte maga Mártont. Még mielőtt üdvöaölhettem volna, rémült
sülete a íolvó évi rendes közgyűlését 1933 évi d'cem- köre, akik köat a legkiválóbb tudóaalnk la helyet fog- arccal néaett rám:
c 'tnber bó 29 én délután 3 órakor tartja meg Csík- lalnak. Az utolsó ssáma is egy érdekes felfedeaesről
— Jáius, Máriai Hát te hová utaaol?
szeredában, dr. Gál József ügyvéd Irodahelyiségében, számol be Ferenczl 8., a kiváló archeologus Itt ismer— Gödöllőre. De miért vagy igy kétaégbeeave?
amelyre as egyesület tagjai ezúton tisstelettel meg- teti először az udvarhelymegyei Derzsen talált hon— Hála Istennek I Akkor nincs semmi baj.
foglaláskori
temetőt.
Kegyeletes
megemlékezést
ad
hívatnak, azzal, hogy amennyiben a tagok meg nem
Még kevésbé értettem B kissé savart képet vágLévay
Ltjos
dr.,
aa
utolsó
ssékely
hegedősről,
Fülöp
jelenése miatt, a krzgjü'éB határozatképtelen lenne,
az ezennel 1934 é<l január hó 8 ik napjának délután Áronról. Bányai János as értékes és különbösó fajú hattam hosaá, mert nevetni kesdett, leült mellém a a
3 órájára kitűzött körgyüléa, a tagok Bzámára tekin- köveink hasanosltásáhoa ad nj gondolatokat Ismertetve következőket beszélte el:
— Nem bolondultam meg egéaaen, ahelyett eltet nélkül fog megtartatni. Tárgysorozat: 1. Elnöki a gazdaságunkat. Támogassak eat aa öntudatOB célú
megnyitó. 2. Szémidások m-gvissgálásáról jelentél. folyóiratot, hogy legyen alkalem aa értékeBebbnél érté- mondom neked, mi minden történt velem ma a akkor
3 Általános tisstujitáa. 4. Indítványok. Elnökség. kesebb ismertető adatok leLözlésére. — Megjelenik: te Bem fogBa csodálkozni, hogy Igy megijedtem.
Odorbeiu — Ssékelyudvarhelyen. Bgy évre 100 Lal.
Kerületemben, Assódon ma ekeverseny van a én
— A posta karáosonyi 60°/,-oi kedvez- (Tanügyiek, leikéssek, nyugdíjasoknak 60 lej).
kiakartam menni Aszódra. Rtggel kijöttem a keleti
ményei as ünnepi táviratok valamint levélbeli üdvhs— Halálos aaeren ősét lenség. Folyó évi de- pályaudvarra s felszálltam a Hatvan felé induló helyiletekre vonatkozóan folyó év december 28 tói 1984
evi január hó 8 ig tartanak. Mult számunkban eaen cember bó 20 án Zsrkula Mihály fekető a madéfalvl vonatra ott, ahol mindig Bzokttm: a külBŐ Indulási
kedvesményekkel kapcsolatos hírünket Igazítjuk kl, állomásra beérkező mozgásban levő vonatjárói lengro'.t. oldBlon. Elővettem újságomat s olvastam. A vonat
amikor ismételten feltalajuk a közönségfigyelmét arra, Elcsúszott éB beeaett a vonat alá, amely halálra meglndu't, bejött a kalana. Felmutattam bérletemet,
mire megkérdezte, meddig utaaom? Megmondtam,
hagy a postai dljssabás ünnepi redukciói nem jannár gáaolta.
hó 1 lg, hanem január hó 8 lg tartanak.
— Kérjük a megtalálót, hogy juttassa VIBBSB hogy Aszódra.
— De, kérem, ml nem arra megyünk I Ea a
— Tyuktolvajok garázdálkodnak Csík- Borsódl G4sa cslksseredal borbélymester elvessitett aiolnekl helyivonat I
szeredában, folyó Svl december 19 én éjjel Biopoa sserssámalt. Neveaett december 19-én eate a helybeli
— Szolnoki? De hlaaen én ason a vágányoa
Albertnétól 6 libát, Kalamár Károlytól 9 tyúkot, Kala- glmnáainm körül elveszítette aa Bsuei borotváló ál álló vonatba iiálltam, amellyel majdnem minden máaodmár Istvántól 14 tynkot, 4 libát, Pál Ferenctől lánco hsjváfó feluereléoót
aap Asaódra uoktam otaaal I
kat, köteleket loptak el. A roaMraég nyomói.

Figyelem!

Figyelem

SZILVESZTER-ESTÉT
afiueateatfi kárébiabaa fiSitoal*
Malac és fánk vacsoral

Egy erdélyi föur följegyzései.

CSÍKI

4-!k «Mal.
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LAPOK

iu

Az ország minden házábsn, ahol Oalbinol van,

Állami osztálysorsjáték.

DIANA

Egymillió Lei II. oszt. főnyereményt

P Á L Y Á Z A T RA

a 20981 rfzámu sorsjegy szerencaes
kollekturánk játékosai nyerték.

Bok ezer muika érkezett. Gondos
b'rálatuk hetekig foglalkoztatja a
zsOrit, mely dtfn^sét csak jaruár
folyamán közölheti.

Vegyen ö l ls a ml saerencsén sorajsgyeinOól

ÜL osztály hozásai 934 jaiár bó 3. és 4-en.

— L"het, kán in, de ma megváltoztatták a reod«t.
Mától kezdve ez a vontt Indul arról a vágányról. D.»
Dom baj. moat érttuk Meodére, azonos! jön saembe egy
mádk vonat, méltóztassék visszamenni Rákosra e
onnan eslotén aensokára ioduló vonatul Aaaódra menni.
Kát órai kó8ó»sel ugyan, de Igy ia el lebet érni.
M°gkö*zöntem as útbaigazítást, Mendén leesáll
tana. Pir percj múlva c<»lu<yao ott volt a eaembejivó vonat, vi asatn"nt< m Rtkosra. Mo t már óvatósahb lettem. Bgy ott A'dogá'é vasutsat m»gkárdeatem,
mikor jön a Pestről Hatvan felé menő vonat.
— Mindjárt itt M l lennie.
A vonat bejött. Éi fft'Mtem R ÍFm*t ujságomb*
merültem. M gint jött a kai uz. Mu'«'om a jegyemet,
megiot megkérdezte, meddig utazum? — Assódig, —
felőlit m.
— De, kérem, nem jó vonatra méltóztatott O'ni I
Épp*n most trtlnk Siily-Sápra, m j rt Szolnok felé
megyUnk I
Felugrottam. Hát ez már igazán cs'oba helyzeti
Rossz vonatba Ültetett n valuta». Mit cinnjat ? L Hz.slltam. Bementem az á'ioir áafőnökhöz. A* megoétte
a menetrendet.
— N«m*okára jön egv P^at fel A htladó vonat.
D • onnan délelőtt már nem indu' H tvan fe'ó egy sem.
Mit volt mit tennem, vissz- mentem Pestre. A
pályaudvaron megebédeltem R gordoltrm, hogy ezz»l
a gyorssil még'S hszsm-gvek ha már o»m is érek
odt az elcsvers'toye. S inist. h»g\r m g' ittalak Itt
tégnd. azt hittem, Táp Asz-d-^rs m«iy és én megirt i<
szolnoki vinatra iilsf-m. Azért voltam o van ijedt. Mert
bt ujy lett volnt, biztosan a guta ütött vo na meg...

Ezúttal felhívom a tisztelt játíikoBokfigyelmét air«
hogyfizessék be pootoian buiáB előtt a sor^j'-gyek
árát, mert elleatező esetben elveszti ny nm»ny
jogoanltaágát. Az igazgatóság szabályai ért«lméken nyeri mény csak annak jér, aki Idejében kifizette Bonjegyét.

Osztálysorsjegyek Osiki Intézösége
a juhok v é d v e v a n n a k sárgaság ellen.

Smilovits Márton
•eroorea-Ciao, I. C. Bratianu-ucoa 118. ea.

OALBINOL a legjobb éa leghatásosabb orvoalaág a juhoknál o'yan gyakran előfordu'ó
métely n«vQ betegeiig ellen. Egyetlen adag
OALBINOL (nmelynek ára c»ak 10 lei) bérKemenyfabol készült Íróasztalt megmilyen beteg birkát kigyógyít a mételyből.
vetelre keresek. Cim a kiadóhivatalban.
Ha 1—1 adag 04LBIN0L-t beadhatnak, megvédi «Vet
1
•» métélytól, miáltal a Baját vagioiát védi a pURBtulánté .
Oalbinol kapható minden gyógyazortáiban éa drogériában.

AnÓRnNOlf

Adihátrálókok,

h^vst^ki

il'etéke'c

nUUUUllUIX. fljeté^óre szolgiio ndóbonoV, ernyős árban kaphatók. Cím megtudható a kiadóhivatalban.

G A t B I N O t ^
K-'rj k a „Juh pásztor" cimli füzetet, me'v<t dtim<n
tesen kli'dUnk meg. „Droguerl» B'-and trd" ö. A. R
Btrada Zorilor 2. Bucureşti.
aeiu

„Európa'-szálloda, Csíkszereda.

Figyeleml

Az átutaró vendégek restére Jo m e l e g asobakbal
4 koa'iciós vála zU-oV után a bépvlselóhár ép az RU'ók részére fűtött garaaezsal rendelkezem
fo'yóíóján b ' z 'getMt n< béi y ki p• i l ó a válasz'á
Az étkezésnél learálllt. tt árak
pokró'. kortehbis'órlákró'. Egyik mesélte el a következő apróságot:
— Nikim vo t cet' li'lir.ő l e t
m, kl még
K&k&ltöne&ti e a s a t o c h«sek.
számlált IB művészien tud » öapzeálliiari. Nezzétik ez
BZ egyik
Eaténként H a m z a G y u s z i elsőrendű zeneitara jitsilk.
Számla
Minden jóakarómnak kellemes karácsonyi ünneH»rminckét liter bor
32,— Kor. peket kivâtok I
A helyiséé ahol megittuk (iz ő haláHarcsa József vendéglős.
nál volt)
20 — Kor.
arfarl'
100, azaz ev«z«n pzjrar
12 — Kor.
1900 április hó
_. 1H én
_
Dllró és Szárhegy községek
" 82 — Kor.
Borszéki Közbirtokossága, L f l z a r e a .
— Éi te min szóltál sara-nl V K'Hntt d? — kérSzám 245 -1933.
d )Zl-t dgvik képvig'lőtársn.
— I <t >0 ő-iaa I Dihogy ls szó'U-n — válaszolta
Meghivó.
k '«rJiz >tt — még örültem ne i, ho^y nsm az 1906-0»
Ditró cs Szárliojíy küzscuck borszéki közbirtoó^Hzámot fd'.a hozzá.
kossága Szárliegyen, a Kulturház nagytermében,
1933 évi december hó 27-én délután I órakor

Karácsonyi vásári
Nagy vá'aszt-^k karácsonyi cu\orkákban,
díszek b -n. disKdobozoscukorkák ban, friss és
finom áru Naponta friFsen pörkölt köv^k.
Ifj. P a p p K á r o l y ,
füaaor oaemeg* éa viiluiyeröre berandeao't
kávépörköldéjt-.Caikaaereda
9 —S

Minden szombat este VARGABÉLES és FLEKKEN-EST. Megéxkentek a léit tiényi« •^

Szerkesztői üzenetek.

rendkívüli közgyűlési tart,

H u n k a t á ' a a i n k ailim elnéaéaét k r é m hogy
több olkket anyagtorlodáa miatt oaak t következő aaa- melyre az érdekeli birtokosokat tisztelettel mcgliivja
malnkban hoihatunk.
ai- Igazgatóság.

NYÍLT TÉR.*)
Tok nt te' a ra, bogy nz O z ály o-ejíték szabályai
érte'rn W>en szigorú n tiUva v«n u nyHrők n -v <n -k elárulás i. t h>i ez maiiban R' ra hozhatom nyi' ^~osságr>
a most 1-folyt huzis 1 mii ió szerene-sss ••>• rők neveit.

Smilovits
I E rnvat
afvrt a

Márton.

ilatt közlött akárt aem villái feUISa
S»:k éa KiadA

Bo'dog karácsonyi flnnepeket kívánok az
ősszea vendégeimnek, ismerőaeimnek éa jfíbarátit imr.uk.
Half*a Józaef, vendéglős.

Tágysorozat: *
1. Múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása.
2 l'Urdövállalattal leniiállú szerződés tiiódosilásának el- vagy el nem fogadása.
3 lljnliy erdő 6>s/es kereskedelmi célra alkalmas faállományának eladás lelett lialározatliozalal.
•1 Közbirtokosság eddigi cimcnck megváltozlalása.
5. Az 19-13 szeptember 10 iki közgyűlés 12 pontja
crlelniében az igazgatóság állal kijelölt villalelkek
iK-csértékcnek bcjelenlese s azoknak jóváhagyása,
ti Alapszabály szerinli indiiványok.
Idvarea, I9?3 évi november hó 27-cti.
Szinl Ferenc,
Angi,
birt jegyző.
birt. elnök.

A Buleva-dul R-eele F rdinánd
uccában egy 4 azoba és 1 konyhábó Osikszeredában, Stefan oel-Mare uooa
22. szám alatt, emeleten, 2 szoba,
álló lalfts november hó 1-tó kiedó. TudtLozódni
lehet a kiadóhivatalban
5—
1 konyha kiadó

férfi harisnyák
I nöiés éskötöttáruk
1
I Móricznál, Csíkszereda. 1
a legaagyobb választékban és a legszolidabb árakban.
4-

naóy áremóepmény rápiókban,

karácsony és újévre való tekintettel!

PHILIPS összes hátózatíJíjiosaiM állandó tesztet.
Vidéki Rádióvevők figyelmébe!

Megérkezett I

a batériás PHILIPS csoda rádió
ftvfbk

PHILIPS

MODELL KALAPOK $
tia naponként nj formák olosó
árban, na.«ct*lcla.tlL«t<5]E

VKNCZKLTANÁRNÉNÁL
U g y a n o t t keeaftlaek m l n d e a a e m ú l ó i k a l a p o k elaflrendtt
a n y a g h o a a á a d á a á v a l . Kelepek
ItatakHÉM a legTÖvtdebb Idő alatt.
O a l k a a e r e d a , I . C. B r s t i a n ( O l m a á ^
i l i i m ) - i i o o a I M . sa., a B é r h á z k ö a e l é b e a .

Háló, ebédlő és iroda berendezések•

M
£

*

• i l F t a

a legagyaaerQbbtól a
lagflaomabb kivitelig
l M i i l l t t c t l
baaaaraahatAk:

iiakkal

Nagy O Jóazef asztalosnál, Zsögöd.
Megfelelő Mztwlták malMt réeiletizetéere la.
•a-

!
1

mi^vovahob
lámpás abJIO U' szelrk-

tiv, egybeépített hangszóróval, uj tipUtU 2 \olt09
látrpák folytán minimáliH
anódfogyasztás — antenna
nem szükséges.

Kiadó lakás

n f i a f y ^ ^ f t y y y i l f W W W l i ^if

6

Á lat dóan raktáron, bármikor

véMkényRZ'r nélUI meghallgatható.
Eiad.á,»olc

Téazlotílzstésre.

C»U megyei vsiérképvlselö

F I S C H E R SÁNDOR
M e r o u r e a - Oiuo.
Harminchárom éves, családos, 1 gyermekes
családfő, román, magyar nyelvtudása',
éjjali órl, hivatalszolgai, vsgy más
beosztáeu állást vállalna igen szerény fizetési feltélelekkel. Cím a kiadóhivatalban.

Villanyóra 110 voltos megvételre kerettelik. Cm a Két szoba é s konyha, esetleg egy butor o s o t t MOba kiadó. Cin a kiadóban.
kiadóhivatalban.
i_a
Yifcfc k i M

