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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
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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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