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A róm. tat. Mwmm jubiláns ünnepe. 
Főglmnáziu nuik üonep-)lyp, rotlyf-t  d c. 8 ái>. 

as Imnacuiat* kedves iinct-pén, az uj • püí:-i f.j;avat& 
BBask n-'gv dszásadss forriu  f  jt alk̂ lmar.ól r nd-mett 
aa Intését nag»' multjăhoa es mazas I u u i.i« tzio-
vonaláboz méltó midin folyt  LE. S'.â'rjpp;nt LIK A!m < 
Mtter Bzerető, hívó tizen na 8 megmozgatta a régi d.ft»-
Sílvíkdt. — Ejöttek voksa s n hali, i>z emlékez*», r 
lélek b=*oső;?g-n ünnep-ívé avM'.ák fdb-it-.tli-i 
Bsép nsp-ji. A« A'mi M*tar kitárt-i fcarj.-it  aad u n-
btn zuztnaris hid -ghen njoli.-g szerslot'.el ölelte Kcbl> r • 
visza'.irő gy?rm-?kMt. X  h*14s ci?grm éretésnek tfMe 
ünn->pi m -gayiUUoíáu élaaeo r.i-Miagi; arra, hogy a 
c .ilád, az o:tho>! u a-\ "Z iito'a a Wio'iábo eih.-i-i-
roíó tenvf  zö sz i'ju loleV pg éíe'irínyn n^z.e; 
camcsjk. hogy ioocn er̂ d-n-k ••i.m r.dniu-bb be-
nyomását es idmér.ydk, m yA áiandi. vo-izó en fci-
logyh-ttati ;a tárgy >t a rág dá'r.árflak  m^hnt, vidám 
be-ẑ lgnw?ein-*k, ban m — h-t Igazao t HZ'&bfta  vur 
a nevelés maganz o^c» jávai — BZ iaio'a edja a rá-
bízott fju  léleknek az eletban legértjk.aelb hz -iiemi 
hs erkö cri klüC-t-kM. B tsazeri t h - ad s« iskoiáboi 
twozó if,u  élate a fvf.i  élett- n eUrhitö iio'dogság. 
m ••gel-íged -s> révpartja feié  vrjry eil-M:kc-íő irányban, 
hagy megőizto-c) éa f  ilhasinalra-", vagy p^d'g ezét 
Kíórti az is' o ától kapott m gb?c-iü h t̂eiü D értekeket 
I ŷ n sz-J-izáró s egykori kat i.»! o'ájáo. k rm bű 

^yermíkí: p'. bt, nti a történeti tdók'oea, sncg a irg 
nagyobb a dozat nrAn i*, n̂ -rn fiíi-t'  «-gybéii es 
iíkoUi adóját, ne-ii támo»vj;i :•• vallá-f-r-rk'  C'i i ! n.'-m-
Zrtli ériékekst V:d6 b- jtóvagy sem éreí Bf  itml tr 
kölcd és anyagi köt3!ezet.s6gt*t népi kösöesegevu! 
szemben, stb.) 

Misréigt meg sz ilyen ünnepi m'gáülpon'ok azt 
in mngmu'atjálr, mit jelent ĝv nepélT.ér.au az ó̂ i 
Píínt hit 8 rósrl erkölci szilárd, r-îodâle'.lt-D lcíkéió: 
alhatott éa mozgatott h tvsiláFO' iskola J !tnt ama 
népizámára bitet, kul'urát, erkö c öl; jelenti a ez'bb, 
több, jobb, aemün-.'hb eletet. 

N̂ m vo t bsi, hogy az üon̂ p-íg idfp;aiji  tsn-
évb9 eseti: igv ti il o .liaitak azön ̂  és a;oiik\ . di ilok, 
láthatta a i u t s j.-l̂ nt s a jel- n a itu tiit. Az Ííu>."r 
láthatta bz ör»E diátok r̂ i-z-ról a háisnak, r gn-zko 
dúeak, mpg >m1 ékező hiiaégne'c ftflvm'-.ó  p-ld jiii; s. 
nu't nt"K b̂ isnézhíteU a j-V-ea liszt*. íu ftrzó  «uij.te-
t .ne s rsic;sk víbbz rirghtbatta m̂ gi'.t s regi bo do>> 
d'ék-id6kb>, hanem az életkoréban m»grA: g.íio:t elwe 
elteibMi-tt az ifju'ág  r>IU, ti>zta nzein'-ból kiáradó 
é'etkt dwel, az emberéit t e tavaszénak MRS Itudüieléve1. 

A kápolnában 
Délelótt 10 <r.«ra ös-zcgyüitek a szrm-n.íriuai 

há̂ l kápolnájábr.n b bdrték nevűt et a Uiria Kongre-
gáció 200 éves nagy Lcdtx-be. O t lát'u'f  a m=(;j 'len-
lek közt az erd.-i ksto ic'ímu^ vrzpr̂ ifi  i kö/ul dr. 
0.7 ér fás  Elemért,  n E{yhn°meg>ei Tjbící eluökft, 
vármt-gyénk kiváló 9zcná orAt, dr.  Boga Alajos tano-
nok, iőta' f-'.ügye  ő'; dr  Pál Gubor kpp-i e ót, B*logb 
Feren'!  nyuţ. fzz-d-'ft,  Koóí F írenc fóáün'orvoit,  dr. 
György Gábor péazttgyigazüa'őt, Pi$-r Á'pid nyug 
rdótárnokot, Mitrza Jinos n;uţ. vasúti főf  «iügyelőt, 
Gál Tamás etp r̂ t-t s rgérz fo.-í'í  a dirüiü'.te örie 
d'Ak-fókâ ir,  közöttük az ifjabb  nrmzed̂ k derűsebb 
arcát, a kuniaböző csoporiok között átsurranó piros 
sxpkés dlák-legényknkt-t. Az ősrégi ko-gr̂ gác ó.< Uária-
éieb h-tngiM csolleít b>vocu t»,k ns int̂ cet kápoln-.jiha, 
Lo' Pilíf  Á'pád. t i 50 -ív ö.ősti f-cl  ;- r eléne-
kelte az Egészen szép vagy iinria Irntd t̂b en^ket, 
mslynek tiszta zcnfcéae  egécz-tn betöltött» a kápolnát 
a mélyen megragadta sz öreg és ifjú  dlákstiveket. 

Dr. Boga Ahjos kaoonok végezte az üno pi m!-
sát, Márkcs EcdM top ic d (t-p'o?ai) p tbáoc", öregdiák 
mondotta az alkalmi szţntoesẑ det. Azé^tn»g/ isko-
Uját megjári lelkipásztor a meggyőződé", az egyszerű 
közvetlenség melegével ssólott a régi és uj diákokboi 
Kiemelte olőttOk a mé yen vallásos, a kTe-z'.éiry n̂ ve 

rsndkivüli jelen'őiég»t; e nevelésn̂ z t>a egyház 
eiidaganl be.etlen, Ntdoi jigat. N<m hat ilmi kérdia ez, 
hanem a ielkek fi'di  és füldön'u  i boldogsájának, fon-
tosságban mi idan mis ügyet m ŝ z» tu'ŝ árayaló kér-
dés). N̂ msetükask és az emberiségnek kegyetlen és 
mondhatatlan dőrnségU ellenségei voltak Kzok az állam-
látfliV,  aktk kiüíták a vallást, az I-t -nt sz Isi ólából, 
mert az Itten nálklil fölnőtt  nemzedskek ĉ nálták 
meg az orosz és spanyol poklot, me'.ybnn a lelketlen 
izgatóktól egymásra n zltott nemzr.ttestvcrek aszcmilsk 
láttára fdják  M egymáit. Az nraoznyl lé'il gvarló 
földi  ember nem szakidaat e! bűat)i »nü! U AIÓI t-s 
Tersmtőjé'.ől. Ha elssskad, elsz-tb̂ dult f  •ô vâ d-» leaz. 
msly vérfagyasztó  rombolások és gyilkosságok u án 
önmagát Is elpusztítja. 

A Bumuleul (som'yói) csodatevő Ssent Bsüz lábai-
tól elindult intéz-tt a ho szu száaadokon át Istennnl 
1 >lenért, ss ősi szent bit és erkö'CB szellemében müiö-
di l; a isinok TdgQI kérte a Siüsanya sejlt^g^t ^rrs, 

l.o<v a p.impis pi'otáju n'gv-d-<KázMdoi u'̂ d i- t-
-zolii m .̂'ü iíü-.fílj'ik  lO'-ubn, lIis-JO vait̂ itsa m g uagv 
c9iját: f-.-  ene ni lovifccra  id <>z eg-.mvu.án knvc-.Vtz'' 
ifjú  n mzi déletet a tiszta erkö'cs, az lg<ui iiü'.'ri ség, 
a n. m 'H, er.ái es emberi eiut magabíauira. 

Bseclm'se végéu i-z öreg koagregunistak a miséxó 
lóp -p kf-zfbj  újra k t; Uek a fogadaimut,  hogy a U >-ia-
tuiu^n<» mindvégig hűséget ;eveutéi iei<zní'k. M g 
h-iio volt liitui, bininl az if].-i  kbogrtgációból a le. fi  >ia-
iatih, k 14 éves Li-iiló Aa i IV-vs s az örtg 'k höüü: 
n legidóseLh, a 88 eves kongr. gáuai», B.i'ogh F-ierc 
ü)Ug. eir.d s — tuc u ni keezu.ő ó-s s a biu.bo£o 
tavasz, a töbhlrk neve-ben ls a beretzlre leit ie^z ;l, 
Js-z-do.ibAnt » Mária iránti nüségb o. A szertartást 
vágső Bigi k-iiioaak aa ti h;i<£zo.t beszédhez s a 
fo-r-díloaa  Ujiii-ihos ĉ ak ogv msndt<ot fjzjtt  — egy 
tonJ itüS, m ó; û y dobb̂ nv b -ier ,̂ m bu<yos kala 
p^c^ü'éi a graci-.saiUtr.: Fé  Sszivnek  legfőbb  dis/.e 
— húr.ek  lenni mindhalál-'g. 

Uzjn:miiia vágezt-̂ vol lótib fs:vét»l  ké izUit az 1 r -g 
és fi  aii diíio;rol. M gÁlifipiiható  azonban, hogy a 
fsnykipizés  a ciuc: (c -ül) d omö̂ rbMU nem tartozik 
— sem fé.:y':fp  aőr--, sem a f'5aykţ-p.zird6:;r!  — a 
K.'.;licmas szórakozásod kiizé. 

A t'jinaoiarnckban. 
D ,lu-án 6 órakor k-=üdód i.t u .oiu tcimfi  zsu.'o-

lájig :n:igtóllő köziusóg e ó \ --z »*.öid ;P'i a 
gszd -g inüco-rpak, ümilyntk ítcd z6: i-d elő dó: min-
it n i'itíin*ri.-: m g^d-jmtlu k. Ö = :-fiî O't  ilt a &oa-
do a i-zó, -M > nsti, a z ao, a jites Hi-p;ét;e ;-s or.;» , 
b)gy a 3 or t cyujodv<a uiVjrió l^:aes t-jzöosíjei 
elvigye a i l.l es művészi e.Vciet magăSâbbrendQ 
vi ágába. 

Az ifj.-i  éa-kk»r üdvöz ő Kjno-*ja után, melymk 
«y cycril z-egő boagó, a khiíc'rol ti-szhangzó dal-
lama brjtöUoita a Urmat, d\ Ksrda István ügyved, 
is isko'a 25 év előtti vot kuao d-á'-ja, köitői KZ&r-
nyalásu KE> p be.-s-dben köa/.I.n <> t>; HZ Alma M «Iert, 
ktem-tvéa as uj ir.t-.zc-t mot^sAtiac &a bccse tz 
uj i'Ul m°g':.d:táf-îban  n fó  ini'i i uir. k'it osgysstrü 
Uizg l jaaui, Pj Giboruaá is Kvs»: L ĵoscbk u in 
oiu ó erd-mit. A fő^mi.  ev ;.ţ>r, t.r. ŝ elt'Btekiii-
i"lü, lt>:k-.'Srn é« írás -a cse'<V-ő ţatojn, P̂ pp J »_o 

s g m-l>m.s'-t rövid b-ei da-» m<«k:p4->s 
zii -I .»«» ''.eg « viisz-ít̂ rő hásr̂ cí g t̂risekel k íj 
it r-» o!i> ö A in•- Mturt. Aíok m eceit- ts z-ĵ od iraloí 
Tii-lyorf,  r̂ cat az ilju'Biri ryeik r̂, m'»sr<jss» a 
D il- és Z '•• 'gvift  r dou elő, b iL<z a muv:lszat m-gse 
íaias iBOíog'.ak, 8 r< tdi mtLt-r c uiva1, u a a m?&tcr-
séKénsii, tuiie31 isiecBldo'.ta teb-rtsrgtt müvésie hivs-

Az a ráiermettŝ g, &m vlly.i korra-nyezta e;t 
i.i ént-sió és zeaéiő társaságot, »z a f-gyeltn̂ zetlBég 
(>s össíhanf,  amsiy áthitotta a dalolc, es auz>ikáló 
<rû aduro<at — nem miodeumpi kf  p̂ sségrfll  tett t nu-
ü.-̂ goi. VaUháuyszvr a D ,1-és Z .'oet-gy'ei Uikep, slilo 
âtkéi-z, önüetieatil rniikidő Sa»j >it halijut, miudltr 

eszUnkbe jut az erdő dilos madara, mily — nem 
kérdve, bogy mi»rt és fcloek  — éne^I, meri co-kelnie 
ksll m -rt >> szive u;y diktálj-> neki. Grieg Hódolati 
oyl-.áoy;», Rotslni Sem remies, \V 'gcer w rl!.urgi b̂ vo-
..u'ttsa az üoDt-pi közönségüt ei\i'.tok a klasszikus mu 
ẑ ika bűvös, zeagő világába B éreztetlek vele a z"*ne 
hataliiir.t s elisifti.htttatisn  vara'-.snt. 

D-. B iga Alajos főtanfsiügyelő,  öregdiák lendüle-
tes, ms!> gondolatot b-m gnrd tg, a tudásról éa hiirői 
Síóió licn-pi boezftdí  f-'ltaru  » j 6 z e őit a tulán 
órî ai b rodaimnt, felvitte  őket a tudomány n'gy plLo-
rriinek magaslatira, hogy onnso aztán Irmuti-i-Bbn a 
»zjdi ő szakadékba, mely tz orom alatt tátong, ha a 
Tudás m-llett nem áll őrt az é.ő H t. A hit éa tudás-
nál: \0:t hirdetője százedokon át az ősi btjlyrn az 
Iskola ; *z uj lielyen ií föladata  a regi: továhbplr,atáini 
a székely ifjUtíg  szivt-he a keltől: llitt-ras et piekatein 
_ a ludomarjo'sat és a jámborságot s ami ebbő. 
Hzüŝ gkfppen  következik: a mélyen vallás erkölcsi 
szellemei r.a érzületet s fz  e szeilut Igazodó eletet, 
mint az iskolától az ifjú  ágnak adható legdrágább Un-
csit. A naĝ hntáFU bwsa d méy h<«lábt teu a bal galó-
sajra, m>í!y leikenen tap.solu az ünnep szónokát, a 
c uci (ciiki székelység kiváló fiit,  aki elhozta hozzánk 
tudományává! együtt nz ő szü őföidjével  mindig együit-
öreó meleg szivét la. 

Hjgv bí intézet egyker. riogató bölcaőjn, a Saent 
F.-renc-rend 83 hiányozzék az emlékezetes Útn pan, 
mogjelent a világot jsientő deszkádon a gumuleui 
(somlyói) Ferences klastrom képvls>< őĵ , P 8zőcsD>-
ol>s is, akt 3 költeményt adott h 6: Aly üí̂ natét e?y-
uorl iskolájának, Váradi Antal Julás-a'. és Sialay M.: 
Uram, megadón* migam c vermit. Esahirom bziv̂  
lat az eőidó művészet lebilincselő remeklése voii. A 
kösönség sürü tapsaal hódolt a kiváló Fdnncss atya 
ritka művészetének. 

A komoly mű-orszámok közó kellames változatos-
ságképp sn illeszted)» bele Gir»y dsriis humoru Oosi 
to;-ÍBik m»gjs!cnl;íse. A k*p'.)l>a o g>ok>t lód lé 

Vitéz Jiinn"8 Háry n: ic kcm:luma s a fiuk  kifogás-
taiau pomp ji e őidása h-icgos derűre ragadták a ter-
met. Kitűtően uiegallták a hei- üket mind: a krónikás: 
Bratiukü J nő, a prológus : Czompó I tváo, a furfangos 
iró: Ambrus Lisaló VIII. o <zt. lar-u ók ; a biró: Csiszár 
Ptl, a muUt) legények: Básdor Lisz ó, Papp János, 
Fareccü Erjő, Orbá-t László éa a cigányok: Rimeg 
Alfdn,  R«!>zegh Félix \'I. oszt. taau'.ók; de különösen 
kivált termíszeies, IJÍKÜ játékával a főszereplő,  az 
Onitos vitéz alaH'ójs: R >«PG| L -jos VIII O?ZÍ. tanuló, 
S trktd: t itárá a bjtiaitás és a renddzfts  erd;me. Eröss 
Ltjos V!I oszt. tanuló bátor fel  ép 3SSJI és nagy ügyes-

rtdi^ uiő M ci László két remek verséi: A ki-
ráljfi  három bánatát ós a Maturánsok-at. 

Igazi, mólv gyönyörűséggel hallgattuk ezt a fényes 
sikerű műsort, molyoak szépsége sokáig fog  vissza-
zsongni a jslecvoltak szivében. 

Az Iskola tanári kúra ÓB ifjuiága  bálás szeretettel 
gondji mindig az öregdiákokra, különösen a megjelen-
tekre, v-igy a levélben ás táviratban emlékezőzre, kik 
uagv áldoz'tkésgséggid. "rkö'c-iileg és anyagilag egy-

r̂a'ii h )zzájáru tak a jubiláriB üancpé'y *zép biveráhez. 
Dj uí; o y"3 hálás síivvel őrzi ima régi, nemtssziv-U 
Oiráttiatk n:vát IB, a' llí; m kéat ciak a közelmúltban, 
U!v •aar. :< aatnis, b5k«z:i gisztu-tsal sisttek az iskola 
«.óh il&disáoik és szsgéuy diákjaiaak Begitségére. Aa 
u jn p ily tiszta jiveda mJt a legojibb irodalmi és tudo-
mányos müvdkben hián/t sasnvodő tanári könyvtár 
iyirapiiásaríi ford-tják. 

Az iutéz<'i vezHiőség» ezúton is újból c-laézost kór 
azoktól i ', a«ili — aa liv nagyszámú közösség bsfoga-
daŝ  ri mégis ĉ ak szflkusk  bizonyult tornaterembe — 
nem juthattak bei. 

Az Alma Mater olyan ünnepélyes megállópontjai, 
a cála történő ilyen találkozók miodig az anya 4s gyer-
msk m íghltt viszonyát ju'.tatják eszünkbe. A gyermek 
a botstu távollét usái a tövises életű TÓI visszatér aa 
-̂ diaanyáboz s a mindig jóságos, hűséges anya — aa 
i lroh m?̂ Áldja 7lasza-visaz4tért kŰ2(i -lin'-s gyermekét 
S on ad ÍISÓ: fakadó  uj hi.tal és uj erőkkai bocsátja 
további u jari. (A.) 

Dr. Gyárfás  Elemér szenátor 
parlamenti felszólalásai  a hadirokkantak nőében. 

A Mjniicru Oficial  1932 é«i üseptembtr 10 iki 
212. dáméban k.iai-st.nt k.-.tonai ujudij töivény 34. 
^uHbfa  világosan és b&larexolUn kimondja, bogy : 
,» jeltn ttrvdoybes biatoeitott nyugdijak nem enga-
d:-lyt abstők és végrehajtás  utján le nem foglalha-
tók,  kivév6 a polgári törv âvkrnyv 185 éB 187. Bea-
ia-zatl.-nn irt t-seteket. Ezekből  semminemű levonás 
vagy visszatartás  nem eszközölhető,  még az állam-
nak, megyének  vagy községnek  járó adótartozá-
sok  cinen aem" 

E ,nók d eára a esikmegvei  adóhivatalok  kö-
vetkezetesen  levonják  a hátrálékos  adótartozásokat 
a szerencsétlen  rokkantak  és hadiözvegyek  cm ugy 
is szerény nyugdijából, 

Micdun közbenjárásunk ez ligyb̂ u sikertelen 
volt, TC>:.rt a caiki pér.zűzv'gazgató, a Miniszter urnák 
201 171—1934 éa 232.622—1934. számú rendeleteire 
hivatkozik, melyekben álíitílag arra u aslttatot*, hogy 
ii rokksr.tnk njugdijsirjól is vonj:' le ezeket ez össze-
geket, sőt áüiióiag arra ls felhatalmazást  nyert volna, 
bojy HZ ,'idóhátráiékok f-  jâben Eíabadkézből eladhassa 
a rokla tsk részire hátrálekoa nyugdijuk ftjében  ki-
utalt adóbonokat. 

M nihogy az alkotmány világos rendelkezései sze-
rint semmifsle  miniszteri rendsiet aem állhat ellen-
tétben a törvénnyel, kérdem a Pénzügyminiszter 
Urat: 

1. Van-e tudomása ezekről a visszaélésekről, 
melyek a csiki adóhivatalok a rokkantak Bérelmére 
elkövetnek ? 

2 M'3gfcl9l-e  a valóságnak, hogy a Miniszter ur 
adott ilyen utasítási 201.171—1934. éa 232 622—1934. 
számú állítólagos rendeleteivel? 

3. H'jlandó-e a M nlszter ur visszavonni e tör-
vényt ĵ n randsleteit és utasítani alantas szerveit, hogy 
a törvényt tartsák tiszteletben? 

* • 

• 
A legénységi állományú katonai személyeknek a 

boruhan szerzett betegsége vagy rokkantsága okából 
való nyugdíjazására vonatkozó a a Monitorul Oficial 
1932 évi szeptember 10 ikl 212 számában megjeleat 
törvény 44 sjakassa uţy Intézkedik, hogv as egysé-
l̂ Ben felemelt  nyugdijak legkésőbb 1936-ban teljes 
összegükben folyósítandók. 

A folyó  költségvetési évben ennek dacára a nyug-
díjpénztár csak a súlyosan és száz Bzásalékban rok-
kantak számára folyósította  a teljes nyugdijat. A 
80°/o oj roUanlattaak beírták agyán a köoytBkks a 
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felemelt  D) ucdljat, de nem Siették bl, a 60*/o os, 
40°/oO8 éa 20°/, OB rokkantaknak íb a hadlözvegyek-
n»k érdekében még ennyi nem történt 

Az Idénatt törvónyaiakasi értelmében a basonlé 
egyenlőtlen helyzetben lévé rokkantak érdekében ké-
rem, hogy an 1936—87 évi költségvetésbe vétessék 
fal  a teljes nyugdíj as összes, tehát a 80, 60, 40 és 
20°/, os rokkantak és a hadiözvegyek és árvák Ja-
vára is. 

Kérem a Miniszter urat tegye meg a sattksiges 
Intézkedéseket, hogy teljesedésbe menjen a rokkan-
taknak ei a jogos kívánsága, melyet a törvény ls 
blzto'it számukra. 

S Ü R G Ö N Y ! 
Mielőtt beszerzi a karácsonyfára 
való cukorká t éa dieaeknt 
tekintse meg 

ifj. Papp Károly üzletét, 
ahol dus váiasiték 

cnkortállm, díszekben és díszdobozos n b r t t t t u . 
Iskolák részére vásárlásnál nagy 
árengedmény. 

Viiianyerőre berendezett kavé , dió-
és mák Arid vevőim rendelkezésére áll. 

Ifj.  Papp Károly csemege-
kereskedő, M. Oiuc. 2-3 

Újból „A gondolat". 
„A Gondolat" cimü, néhány héttel ezelőtt megjelent 

cikkünk pennaiorgatáara ösztönzi az embereket. A mult 
héten lapunk haaábjain szólt hozzá „Egy katolikua Bzékely" 
s moat helyi laptársunkban futtat  gondolatot dr. Uuzás Gerő 
plébános. Végtelenül örültünk volna ezeknek az irásokuak, 
ha a hivatkozott cikkünkben felsorakoztatott  gondolatokat 
teljea egéazükben tennék vita tárgyává és nem kapnának 
ki abból mondatokat a lovagolnának azok értelmén, termé-
szetesen ugy magyarázva a dolgot, kinek hogy tetszik és 
fekszik.  Ha igyekeztek volna megfontolni  az elmondottakat 
s elfogultság  nélkül a dolgok mélyére hatolni. Ha nem lát-
szana ki az örökös félremagyarázás!  szándék olyan gondo-
latokkal Bzemben, is melyek kizárólag eszmei vonalon és 
magaslaton mozognak. 

Nem vagyunk elfogult  emberek s éppen azért igen 
jól látjuk a „visszavágó Írásokban elhelyezett ártani akaró 
személyi éleket is. Ebben a kérdésben azonban a személyek 
csak aunyira fontosak,  hogy kézzel fogható  megcáfolhatatlan-
a ággal bizonyitják: merőben tévea és elhibázott utakon 
járnak a dühÜB bírálók. 

Hivatkozott cikkünkben éppen az alaptalanul gyanúsí-
tás s az eszmék bizonyos magaslatról való leráncigálása 
ellen tiltakoztunk. A személyeskedés ellen s ime a hozzá-
szólók nyomban azemélyeken kezdenek lovagolni. Tőlünk 
távol álló gondolatokat kennek ránk s ütnek. Elhibázott 
haici taktika éa ócaka. Mert nekünk is volna mivel vissza-
vágjunk. Ili azonban nem vagyunk „tökéletes szociális 
lények", csak kicsi míesbordozó gondolkozók s ezért nem 
igyekszünk összekeverni a gondolatokat, hogy a végén 
magunk se tudjuk kihámozni, hogy mit ia akarunk. 

Célunk egyenes és nyilt: a tisztánlátás, a BZÓ szoros 
értelmélen vett keresztényi és nemzeti alapon. Ez a cél 
nem engedi az ide-oda csúszkálást. Nevezzék azt az „izmusok-
kal rokonszenvezik jobb, vagy baloldalnak. Bármennyire 
tüzelnek az ellentábor fegyverei  s csepülik „A gondolat"-ol, 
mi mégia fenntartjuk  az abban foglaltakat.  Szerves egészük-
ben tartjuk fenn,  ahogy ott le vannak irva. 

Mert mit ia rónak fel  büuünkül a „hozzászólók" 't 
A lényeg megkerülésével mindannyian azt a iélmon-

datot kapják ki, hogy ,„..a spanyol népfronti  harcos éppen 
olyan megbecsülendő, mint Franco katonája" ia ezzel kap-
csolatosan azt az egész mondatot, hogy „Minden góndolat 
szent, amit a meggyőződés és hit ereje támogat". 

Ezt a két mondatot igy egymáa mellé állítani és ezen 
az alapon tárgyalni egy közel két hasákos cikk tartalmát, 
egy kicsit meréaz dolog — tárgyilagosan. 

Nem is a tárgyilagosság a footos  a bírálóknál, hanem 
a ma annyira divatos hatáa. Ezt vadásszák „A gondolat" 
ellen irányuló iráaok a mi kételkedünk, bogy az igazi, mélyen 
gondolkozó s az eszmei áramlatokat jól megfontoló  embe-
reknél hatást érnének el. Nem nagy tömegekre szabott, 
„velőkig ható" irás voit a gondolat, hanem inkább a nyíltan 
gondolkozó észhez szólt. 

De térjünk a lényegre éa egészítsük ki, ha ezt kiván-
ják éa másképp nem tudnak, inkább nem akarnak megérteni. 

Határozottan leszegezzük: a krisztusi alapvető gon-
golatokbói indultunk ki, amikor leírtuk : „Minden gondolat 
szent, amit a meggyőződés éa a hit ereje támogat". Ezt 
mig  dr. Buzáa plébános urnák ÍB el kell hinnie. Ellenkező 
esetben bogy magyarázza meg az Egyház azon tanítását, 
bogy a pogány ia üdvözülhet, ha saját hittételeit betartja 
a nincs módjában a krisztusi igazságokról tudomást sze-
rezni, vagy azokat ésszel fel  nem fogja?  S innen kiindulva 
kinek jut aazábe más valláaát, erőa hiten alapuló belaő 
meggyőződését nyilvánosan lekicsinyelni ? 

Elmefuttatásunk  kizárólag eszmei vonalon mozgott. 
Nincs kizárta, hogy a mai puskaporos hangulatban azeren-
csótlen példát választottunk az egymással fenevadakként 
izemben álló apanyol testvérgyilkoaaágban. Ez azonban a 
lényegen nem változtat. Nem, mert amint a porverő alatt 
álló cikkünkből határozottan kitűnik, mi aem Francot, aem 
as akkor még néptrontot i ma kommunista irányítás alatt 

álló vöröaeket nem I ártottuk éa tartjuk eazmei vonalunkba 
eaő „gondolatbajnokoknak". Függetlenül attól, hogy mindkét 
eazmevonal távol áll tőlilnk. Közönséges, kegyetlen ás en-
gesztelhetetlen gyilkos társaság az ugy, ahogy vau egész-
ben, Francostól„és Cabarellostól egyaránt. 

Hogy miért ? — kérdezhetné a jobbra vagy balra 
elfogult. 

Azért, mert embert, hangeulyozzuk. embert öl mindkét 
tél. Nem egyet és kettőt, hanem tizezrea tömegeket. Tessék 
caak hallgatni a rádiót, vagy olvasni az újságokat, hogy 
dicaekszik Franco : 10, 15, sőt 2(1 ezer embert küldtek a 
másvilágra a csapatai. Azok a csapatok, melyeknek magvát 
az idegen légió és a tengeren túlról átszállított pogány 
feketék  képezik. Nem puliszkával, hanem golyóval lőnek 
Francoék is, akárcsak a vörösek. Közben embert, ismét csak 
embert ölnek, sőt „spanyol testvért" — ba azabad a jelen-
legi körülmények között ezt a kifejezést  használni. 

Krisztus pedig azt tanítja, hogy ne ölj I Meg azt, 
hogy: Bzeresd felebarátodat,  mint önmagadat. Hol álluuk 
ezektől az einberi együttélést isteni szellemben ölök időkre 
kiii vonalazó télelektől ? 

Ne jöjjenek tehát nekünk iiéptíonli dicsérettel s más 
vaskos gyanúsításokkal s ne Jételezzék lel, hogy a kétszel 
kettőt nem négynek ismerjük el, végy hogy — lm szaladj 
el világ : a gyilkosságokat is mentegetjük. 

Mi a nagy euihertelen9ég közepette emberi hangot 
próbáltunk megütni. Azt állítottuk és lenntartjuk ma ÍB, 
hogy az emberiséget előbbrevivő gondolatért, emberhez illően 
csak szellemi vonalon lehet küzdeni. Ez a küzdelem azon-
ban legyen emelkedett. Mert vagy jó egy gondillái, vagy 
nem. Ha jó, niucs a világnak olyan bunkója, mellyel agyon 
lehetne ütni, ha rossz útszéli burjánként vé*z el. .Miért kell 
ezért veszekedni? 

Veszekedni azonban ugy látszik — kell, inert 
elleukező esetben nem ölt testet, mint Spanyolornzágban — 
a „goudolat". Gyűlöletet kell vinni az emberek közé, még 
ferdítés  árán is, mert ellenkező eBetben még ki talál törni 
a béke s mi lesz akkor a sok szerencsétlennel a foldoD  'i 

Uraim ! ez a fegyver  nem a mi fegyverünk.  Ebez a 
gondolatuak semmi köze sincs. Ez hajtogatáson alapszik s 
a kizárólagosság elvéből fakadó  parancsuralmi csökevény, 
szépítgessük azt jobboldalinak, vagy sziszegjük baloldali 
vörösnek. 

Miuket a kisebbségi sorsunk sok mindenre megtaní-
tott. Közlieu arra is, hogy 9em a bal, sem a jobb oldalon 
nem várnak a különböző „izmusoktól'' állandóan emlegetett 
„mézesmadzagok". Nekünk a középen van a helyünk, ahol 
mégis iukább megtalálható az ignz*ág. Ahol az eszméket 
nem utolsó helyen a kisebbségi gondolatot és tényt is inkább 
megértik, sőt csak itt értik meg. Mert például többek 
között a kisebbségi gondolatot ÍB a meggyőződés és a hit 
ereje támogatja. Vagy ebben sem vagyunk egy véleményen ? 

Még valamit: A „Magyar Lapok" december 1 U-i ki 
számában gr. Batthány Jözset mély értelmű cikket irt „A 
kommunista hősiesség" cim alatt. A cimben benne vnn a 
cikk tartalma is, melyet minden bizonnyal igen sokan olvas-
tak, éppen azért csak röviden idézünk belőle. 

A hősiesség kidomboiitására többek között e/°ket 
iija Eszeveszetten rohannak, rombolnak, dühöngenek, 
zúznak, gyilkolnak, mint nz ördögtői megszállottak. Mert 
vájjon nem hősök-e San Sebaslian védői, vagy az Uvideot 
támadó munkások ?! Lelkesednek, dolgoznak, küzdeuek, meg-
halnak, miért í bogy a lélekből kiragadt vallás helyébe lépett 
uj tannak szolgáljanak". 

Majd tovább igy folytatja:  „...Komboló és veszélyes, 
mert ellenségemet ártalmatlanná tehetem erőszakkal, fegy  ver-
rel, de eszmeáramlatot nem állithatok falnak,  hogy legép-
puskázzam. Elnyomhatom, de erőszakkal teljesen ki nem 
irthatom, AZ erőszak egy mozgalmat alátámaszthat, előbbre 
viliét, de a végső döntés mégis csak eszmei sikon dől el...-

Lényegében tehát ugyanazt mondja PZ a cikk, mint 
amit mi állítottunk. 

Ismételjük fel  az eszuiebarikádokra, mert csak ott, 
a megtisztult levegőben találkozhatuuk. Félre a gyűlölettel. 
Próbáljuk megérteni a nyomorúság sújtotta lelkeket Jár-
hatunk különböző utakon, de a tisztán gondolkozók utja, 
Krisztin örök életű igazságai alapján, egyhelyre vezet. 

Ferencz Gyárfás. 

Karácsony János jól és eredménnyel kezeli az ecsetet. 
Megérdemli a támogatásunkat. Különösen, ha Ügyeiéiül.,-
vesazük ezt a letagadhatatlan sajnálatos körülményt, Imgy 
értéktelen másolatokat, lenyomatokat éB mihaszna utánzat., 
kat BÓznak elég gyakran uagyszerü üzleti Bzellemniel meg. 
áldott „vándorművészek" közönségünkre. Karácsony .Iái,.,., 
itt nőtt" lel közöttünk. A mi gondokkal teli nehéz életünk,! 
éli s igy sikerei, elért eredményei a mi eredményeink is. 

Szeretettel hivjuk fel  rá olvasóközönségünk ügyelni, t 
mert megérdemli. 

Nem gyermek Ön! 
I C » Mart tudja, hogy a bizalmat és szaktudást 
márél-holnapra nem lehet megszerezni! 

RÁDIÓT 
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HOL? 
VÉCSEY és BIRÓ 

„Rádió-Techaica", Mercurea-Ciuc 
a PMllpsSe S t a a á a i i , 
dlaseoaS, ©eiaafe ia 

Osikmegyei képviseletnel. 

K(;p- és szőuyegkiállitás. 
llecemher 10-ike óta a helyi közbirtokosság székhá-

zában Gál Ferencné szőnyegeket Karácsony János festő-
művész képeket állit ki. 

Gál Ferencné szőnyegeiről sok szó esett lapunk hasáb-
jain. Most olvasóközönségünk közvetlenül győződhetik meg 
arról a nagy haladásról, ainit Gál Ferencné elért a szőnyeg-
szövés terén. Nagy értéket képvisel ez az izig-vérig székely 
munka s hálásak vagyunk U.U Ferencuének, hogy alkalmat 
adott munkája megtekintésére. 

A szőnyegekkel együtt rendezte kiállításra Karácsony János 
gheorghenii (gyergyÓBzentmiklÓBi) testőmüvéBZ is a képeit. 
Ez a caöndeB elvonultságban, szerényen dolgozó, jó tehetségű 
művész 12 képet állított ki a közbirtokosság székházában. 
A képek közül 5 tempera és hét olajfestmény.  A kizárólag 
székely problémákat rögzítő művész a feldolgozáshoz  szük-
séges alakjait és tájait vidékünkről merítette. Itt él közöt-
lün s istenáldotta tehetséggel igyekszik értékes, maradandó 
munkát végezni. 

Az uj problémák minél tökéletesebb megoldását kereső 
művész sikeresen oldja meg a vásznon egymásután felme-
rülő nehéz kérdéaeket. „Öreg székely", .Krumplit hámozó 
aaazony" cimü tr.unkái tökéletes székely embereket mutat-
nak. Az „Erdőléa", „Takarodás* cimü képei művészien 
érzékeltetik az állandó, teljea áa erős izomzatot kívánó 
azékely kenyérkeresetet. Az „Őszi táj", Nyires ősszel", 
„Tekerőpataki részlet*, „Karcztalvi templom", .Oltárkő", 
„Gyilkostói részlet", „Krumpliazedők" és „Csutakos" cimü 
kápei a maguk természetes szépségében, üdén adják viasza 
az általunk ii jól iimert, vadregényes azékely tájakat. 

Tudnivalók a hadirokkantat es özvenet szamára. 
A közegészségügyi minisztérium legutóbbi rendelete a 

hadirokkantukra és özvogvckie a következő rendelkezés ket 
tartalmazza: 

Uokkant ügyekbeu közvetlen hatóság a Yârinegyn 
főorvosi  hivatal. Minden hadirokkanirak-üzvegynek és átvá 
nak csak ezen a hivatalon keresztül lehet a kérvényeit e! 
juttatni, amit máskülönben nem vesznek figyelembe. 

Miuden kérvényre a törvényes bélyegilleték leronatnl'-,. 
csupán a nyugdíjügyben és állásért benyújtandó lolyamjil 
ványok bélyegmentesek. 

A Minisztertanácsnak a Mon. Dli 'ial lil3ií junius bú 
2i)-iki számában megjelent határozata szerint a hadinyngilí 
jak poutosan, késedelem nélkül fizetendők. 

A nyugdíjpénztár 19IÎH évi október hó 2-iki rendele-
tével intézkedett, hogy a községekben élő legénységállomány 
beii 80 százalékos rokkantak havi 1000 lei nyugdiját l'.Wi 
április hó 1-től visszamenőleg kifizessék. 

Az 1. (I. V. kötelékébe tartozó egyének engedély nél-
kül foglalkozhatnak  tojás, baromli, elsőrendű élelmi cikkek 
vándor kereskedelmével. 

A rokkantak, özvegyek és árvák mentesítve vannak 
mindennemű személyes vagy pénzbeli közmunka kötelezett 
sége alól. Ugyancsak mentesítve vannak az utadú és jöi> 
delmi taxák K/.etése alól. A Pénzügyminiszter lilH.I évi 
szeptember bó 17-'n kelt 177.827 számú körrendeletével 
pénzügyigazgatóságokat utasította az úttörvény ezen rendel 
kezésének betartására. 

A rokkantak teliilvizsgálás» UI37 április—május hit 
vábati fejeződik  be. Ezután kezdetét veszi azon rokkantak 
nak tijbóli felülvizsgálása,  akik uincseuek megelégedve a 
már eszközölt felülvizsgálat  eredményével. Ezen kérvények 
a vármegyei főorvosi  hivatalok utján terjesztendők elő s 
anuak idejéről a rokkantak értesítve lesznek. 

A 20—4<>-130 százalékos rokkantak felemelt  nyug-
dija az 1HHH — 87 évi költségvetésben nincsen előirányozta 
s igy azt most nem fizetik,  csak a következő évben. 

A 75 azázalékos utazási könyvecskék érvényességét 
1937 január hó 1-től nz illetékes vármegyei főorvosi  hiva 
talok eszközlik. Minden rokkant köteles bemutatni ezen 
érvényesítésnél az eredeti rokkant igazolványt az özvegyek 
a titlut. Harmadik osztályra szóló igazolványokért nem tizet 
nek taxát I. oszl. könyveknél felmutatandó  220 lei, II. oszt. 
könyveknél 180 lei beü/.etését igazoló te\*. 

Az állami erdők igazgatósága l'.ISIi október 2'>-án 
54.850 szám alatt rendelkezést adott az összes erdőigazgatú-
ságoknak, anielyheu a hadirokkantak-özvegyek és árváknak 
adandó lüzita szolgáltatást rendezi. 

A jegyzők kötelesek a rokkantak, özvegyek és árvák 
tüzit'asziikségletéiől készített láblázatokat beterjeszteni az 
erdőgondnokaágokhoz. 

100 és 80 százalékos rokkantak 3öl tüzilát kapnak 
ingyenesen. 

Ismételten felhívjuk  vármegyénk 1. O. V. társadalmát, 
hogy mindennemű hadirokkant, hadiözvegy és árva ügyek-
ben a vármegyei főorvosi  hivatalhoz kell folyamodjanak. 

5 MODELL KALAPOK ] 
W tlz naponként u j formák  oloaó 
^ árban, aaa* t«]Em. t ]3 .« t<S]E 

S V E N C Z E L T A N Á R N É N Á L 
Ugyanott kéaatUnek min de n-
neznfl  ifi  kalapok •lafiraadtt 

feanyag  hoaaáadázával. Kalapok 
átalakítása a legrövidebb idő alatt 

w Mercurea-Clue, I. 0. Bratianu (ttUnaá-
5 zlum)-uooa 111. ni., a SArháa kónalebam. 
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- T>r.  Cttpak  Lajos előmláH  sorozata a 
Kaminóban.  December bó 12 éa este 9 órai kei 
detiel  Dr. C«ipák Lejoe érdeket  e'ővd  s tetőzetet 
kezd  a Kaszinó  helyiségében váro-unk  ifjúságé-
nak ét közönségének  számára Az előadásokat 
folytatólagosan  minden  szombaton ette tartja  meg 
Dr. Csipak  Lajos a Kultur  Kör  műkedvelő  szak-
osztályába csoportosult  ifjusigunk  felkérésére.  A? 
értéket  előadásokban  előadó  a „Rerum Novarum" 
es a .Qidragetimo  Anno'  kezdetű  encyklikák  alap 
ján telépitendő  társadalom  ét emberi együ télés 
magasztos tanításait  ét Krisztusi  alapelveit  ismer-
teti.  Közönségünk  jól itmeri azt a valósieos apos-
toli  munkát,  amelyet Csípek  Lajos előadásai  at 
ismeretterjesztés  vegv a lélek  képzés  szolgálatában 
/ilectenek.  Még  emlékezetében  van mindenkinek 
„z a megtesz in vonalú irodalmi  előadá*  sorozat, 
>tm*hbsn Ady  Endrét  olyan csodá'atos  megértés-
sel, szívvel  és felkéizűltséggel  'alította megismerni 
megérteni  és megszeretni.  Mi  biztosan tudjuk, 
tmgy a szombaton estével  meginduló  előadások 
dvan  értekes  mozzanatai lesznek  a tud  is szerzés 
nsk, az építés  gondolatának  és az ifjúsági  lélek 
i.eve esnek, amelyért  csak bálával  tartozunk  Dr. 
Ci.ipak  Lajosnak. 

Hó l e sz l á n y o k , 
ha a si k o s z t ü m ö t 

„LOTTE"-hoz 
h o z z á t o k . 

Apróságok. 
A konverziós adós<ágokkkapcsolatosan már 

p^y alkalommal kóielességrZfTü  fl.ye  roeztetést közöl 
lűák. A ó a jó néhány het telt el B mon i*m*t azt az 
ervuülést kapjuk helyi pénzintézeteink vezetőitő é-> 
Hii-s hitelezőklő', bogy a kcnvenió kedvezményei! 
évző fa  usi lakósság nem tssi, nem akar eleget tenni 
tórvi» yszaöta fisetésl  biitnleaettnégelnsk. Ritidsen 
i rík lavinája indul m?g 80—100 rosszabb eBetekber 
neĥ nv száz lejekért. 

Értsék meg az Illetékesek, hogy ezek a tx-rtk, 
i-puţ', moi mWk óriási kültségcbk»! jírahl. O yan 
o^zegekbe kerülnek, melyikei t» j.»s egéezí-beo ki 
1 -)h -1 egyenlíteni BZ adóBBágokat rendező törtéry ryuj 
D,H kdvezmányek alapján 1( csökken tett sdóssa^oist. 

Hiogtteg éal székely vagyont f^i.yeget  oktalan 
^r-és végrehajtási kö'tség. Épp^nez^rt ismételten fel-
h íjuk az érdekelted fl<ye  nnt, tegyék félro  a végtelen 
kűíiiyalmUBködéat és rendezzék a tartozásaikat. Az 
é'd*keit pénzintézetek éa máz hitelezők még mirdég 
iif  .'gadják aa eliru'aBZtott tftedékeB  részleteket néhány 
3.p:g. Ht addig sem fizetnek  következik a p^r Kinek 
VJB a m»l nehéz gazdasági viszonyok között szüksége 
perre éa perköltségre? 

• • • 

Az utóbbi Időben gazdaaági kérdésük k«rU!íek 
•ri érdek ódís előterébe. E ŷra több és több embrr 
laija bj, bogy népiink jövő bo'doţu'âaa erős gazdasági 
: p .kióI iiiţg. S)k eĝ azdégeB javaslat történik ezen 
h tárén. Csudától nzonbas anoál kevcBelb. E'iben 
vz irányban szeretnők gazdasági szakértőink figyelmét 
í- hívni és komoly, céltudatos munkára kérni. 

KóztudomáEU. hogy a modern gazdálkodás al'pja 
i az íz százalékosan magbizható Bzámca^zehasoniitás. 
Az egyes országok, vármegyék, járások éB falvak  gsz-
i'^égi Irányítói pontos éB megbízható, a helvz-ttoek 
•n'ţfelelo  számöBBẐ b asonlltást késilttnek minden 
' íren. Ezek alapján irányítják a gnzdákat, akik Igv 
tudjak melyik piacnak, müven terményre éa mibő' 
mekkora mennyiségre van szüksége. Az előre közlött 
ilatok szerint rendezkednek be s azok Bzerint végzik 
szüfréges  átalakításokat is. 

A mi elhanyagolt viszonyaink között ezt az elen-
gedhetetlenül szUkseges muakát a legelején kell kez-
<< .'ni. E téren nagv feladat  vár a szakértőinkre. 

A napokban II «tal gyakorlati emberekkel beszél-
tettünk. Természetesen közgazdasági kérdéaekrő'. 
Kikor vetődött fel  a kérd'B: miért nem készítenek 
pontos és m -gblzbató számösBzehascDlité táblázatodat 
» rendelkezésünkre á'ló szántókról, kaszálókról, lege-
lő- ről és a minősítés szerint erdősítésre váré t?rUie-
<>kről. Oiztályozzák ezeket tem őiépasség szerint. 
! nk elő a szükséges javítási eljárásokat. A legelők né 
I %d'g ezitjik meg, minnyl alaikalmeB belőlük szarvas-
marha éa mennyi juh legeltetésre. 

As igy elkénaitett statisztikákból nyomban látják, 
milyen irányban terelendő a fejlődéB  vonala. If  kkora 
-7arvasmarha ée milyen juiálíományt blroak mag a 
I gelőink. A kaszátókkal kapcsolatosan elő lebet Iró 
uvozclaté'l takarmány szükségletet éa szántók eseté-
b»n a termelést lehet a követelményeknek magfelelően 
irányítani. 

Kétségtelenül nehéz, sok gondot okozó munka 
ez Azonhao elengedhetetlenül szükséges, mert ea lenne 
jiíó gazdasági berendezkedésünk t-rklp*. 

Aa Is kétaégtelen, kogy ezt a mnnkát Piakértő, 
gyakorlati emberek végezhetik el csak. Falnről-falura 
járva összegyűjtenék, majd össaesltenék az eredményt, 
A mesőgazdaaágl kamara faladata  volna nőnek a munká-
nak an elvégaéw. Fontos azonban, hogy hozzáértő, 
lelkilemeretea kezekbe kerfl'jön  aa Dgy, nnrt ellenkező 
esetben fabatkát  n*na ér a saaktndáa nélkOll. elméleti 
alepon kierőszakolt eredmény. 

Kéljük közgazdasági szakértőinket, tegyék m4rle 
/relén tárgyává fenti  javaslatunkat, szóljanak ahoz hozzá, 
főként  gyakorlati nton lássanak annak megvalósítá-
sához. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Vásárhelyi  János  püspök eskütétele.  Bucurea-

iben, folyó  év december bó 9 "n tette le Karoly klrály 
kazébe a hivatali eaköjét Vásárhelyi J>nos erdá'yi 
r -foraiátuB  pli pSk. 

Jat.uár  8 ig szünetet  tart  a parlament.  A pír 
lam>nt ji' uir 8-ig szünetet tart. Polliikat keröb twiioi 
a kcricány helyzete megszilárdult a parlamenti cuika 
O'BŐ napjaiban. 

A jövő évi eucharisztikus  világkongresszust 
Szentszék döntés» szerint Bud pesten tortják 

8z=nt litván halálának 800 ót>ez évfordu'ójt  a'kalmáva*. 
A román vezérkari  lőoők  elutazott  Varsóba 

\ntoneecu külügyminiszter varsói látogatása n'kalma 
val kiadott je.'enteis f^lnmlitetta.  bogy rövid -Ben L?ngi eí-
orsságba Iá ogat n N mzctl B nk elnöke és a román 
v<>Z'<rk'r egy fcüdiitSAge.  A program azerint a k'.toaai 
kü'diitBég most kedden délelőtt 8 tmsonovic' vez rtari 
főnökkel  ai ó»-n e u.ázott Virsóba. 

Németország  katonai  eieje. A frarcia  ksmhrtt 
eiylk legutóbbi kütüg>i vitájánál során H *nri da K ri l'* 
képviselő eréiyes bangón követelte, bogy a francia 
kormány aa olaszokat, mint a németeket tartsa tá o' 
Spanyolországtól. A képviselő foglalkozott  a nem -i 
veszedaU mmel. Kijelontette hozy N:me;or:izág katoca1 

ereje és falszereleso  ma eUő az egÂ e világoi. K'f  je 
zé<t adott azon aggcdtimánaV-, bogv ezan falster  lep 
bizonyára nrm azért készU t, bogy néhány ev nu va 
cĉ küvas l»(yen he!ő e. 

A német középiskolák  nyolc-dík  osztályát 
megszüntették.  A neme h>dii.yminit>zterium rindele 
let adott kl, • m >llyel megszünuti a közepiskoiá1' utoléó 
osztályát atzkl s? ind itolássa', bogy sürgős szükoéit 
van minél több fi  lat tisztre és alilsztr*'. 

Árvíz  Törökországban  Tiröfeországban  a S;> don 
folyó  ársd-tHa elt pj.nheteikn (.u ztitáiiokat végzett 
Több azáa halo tja v-in az ár pusztításának és h:trmicc-
ez?r emb'ri t ti fó'döt  fu'.óvá. 

Eduárd  angol király  lemondott  a trónról  Az 
anEol altcticÁryjOki *á'sSg dciLhír hó 10 én mrg-
oidást ny rt Bil^tr n min ítteri ini k a n ult etüterte 
kön dt*után 4 ómkor merjelent az argnl psrl irent 
ülésén ét felolvasta  VIII. E lu>rd liráy Itmcndó i y-lnt-
kozatát és levelét, bCTcljIitn kije en!i, hogy hmotd >z 
a-i«o! trónról uj;y a m g<, m nt u íd I npvfbeo.  U>.d-
j u1 a Yorki herceg*! nav»z e mtg. A min̂ ztereloüfc  f 
ismertette a psr smfEttfl  no^ft  a kerii mínjeket, 
amelyek a válságot Llrofcbsp'o'ták.  R íru'atott'arra, 
bogy S iLpso.i asszonynak é̂  01 U ĝenek a házasBágái 
m ŝkípp n megoldati nem lehetott caak ugy, ha h. 
király I;mond trónjáról. — A? srio birodalom ui 
királya igy a YorVi herceg lehr, aki valószínűleg VI 
György néven koronáztatj» meg mtgát A koroaázlatá> 
ünnepíégeit máiua 12 re tcrvt-rlb. 

— Karáosonyi pótváaár Tarosunkban. A 
kereskedelemügyi miniszter a mercurea clucl (eslk-
azered.i pótvásárt engedályeste. D<cember 16—17-én 
íasa az állatvásár és 18 án a kirakó vásár napja. 

— A nők ntan megfordulnak  a férfiak, 
hogy gyakran kellemetlenül oaalodjanak, mert 
a morsa», lánc, sport, gyakran visBsataBaitó testszagot 
okoz. Tábbayire ml maguok nem la érezzük, mert az 
ember azag'.ószorvei mindennemű Baját azag iránt el-
tompulnak, képtelenek vagyunk a másokat zavaró 
kellemetlen illatot észrevenni. Nem akad senki, aki 
fel  m»rl hívni figyelmét  erre a kinos állapotra. A bajt 
megelőzendő, ajánlatos minden alkalommal, mely izzad-
sággal jár szagtalanitó éa frisFi'ő  valódi LYSOFORM 
lemosáat használni. — A biztos hatású ea megbízható 
LYSOFORM csak zárt üvegben valódi, kinérve nem 
kuphasó. Z--3 

— Építők flgyolmebe.  Körüljük az cpitetl 
szándékozó közönségKel, hogy jövőben 70 ma beépített 
serülettn felüli  földscintea  ós egy emeletes házak 
pad ás m< nnyezet*i csakis vasbetonból építhetők a 
város területén. Két emeletes és tzen felüli  bézak 
mennyezeteit kivétel nélkül vasbetonból kell késziteoi. 

* Ne dobja ki pénzét » 
hasztalan holmikért! H 

S 
Ha valakinek igazán örömet óhajt sze- £ 

H 

reznt, ugy a legcilszerUbb Hk » 

ŞKARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI | 
AJÁNDÉKTÁRGYAKKAL 
lepheti meg. Nagy választék 

J o b b a n OBuszik a s i , 
h a a k o s z t ü m é t 

„LŐTTE' 
s z a b j a k i . 

Mindenki  ügyeljen,  bogy milyen repülőbélye-
get ragaszt  a postai küldeményekre.  A régi fcó'ye-
geket c*»k a nyugtákon én okmánjoton «zabtd slkal-
mazni. Pár hetu a I ormány uj repU.őbélyegeket bocsáj-
tott közforgalomba.  Ezek léglaalakuik éB a ff.lirátuV 
„Fondul Aviaţiei". Ai uj r*pti!őbé!yegeknt kizárólag 
postai baBználatra adtak kl Ugyanakkor rendelettel 
liitctták el a régi rcpy.'őbélyegeknek leveleken éa postai 
küldeményeken való használatát. A réíii rrpülőbeíyeg, 
ameiiynek felirata  .Timbrul A viatei" továbbra ÍB forga-
lomba marad de c>ak okmányokon szabad ezeket al-
kalmazni. Ellenkező esetben ugy veBzlk, mintha a leve-
leken, vagy postai küldeményeken nem \oina aviatikai 
béíyeg B megbüntetik a feladót.  A közönség Baját érde-
kében cselekszik, amikor poBtai küldeményeit gondo 
Ban mervlaagá'ja, vajon az aviatikai béíy <g rajta régi-e, 
vagy uj? Ismételjük, a levelekre és egyéb postai kül-
deményéi, re aa uj bó'yeget, okmányokra a régit kell 
alkalmazni. 

2— 
Miobna & Solymossy üzletében, 

Mierourca-Ciuo — Caikaaeredában. 

» » » » » 
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Szolid arak, lelkiismeretes kiszolgálási ^ 

— An Iparos Nőegylet laraoeony másod-
napi karton ostelyét, amint ismeretes as Európa 
nagytermében tartja mt>g. Az Iparos Nőejy.et ezúton 
1« kéri közönségünket támogassák megértesse! ezt a 
családias jellegű karácsonyi összejövetelét, amely igye-
kezni fog  kelltmes és felejthetetlen  estet biztosítani 
mindenki sztmara. 

— Halaloaasok. Özv. László Gizáná BZÜL. Csató 
Ju lánoa, bo dogu'.t Liszló Giea vo't törvénjszóEi biró 
özvegye, 1936 évi dect-mber hó 10 én, 70 eves korá-
ban városunkban e.bunyt. E huaytban dr. Gá: József 
és dr. Pitoer Árpád ünyéd^k anyi-ucat gyászolják. 

— ö'.v. Dümes Aotnloé szül. B.lló Amália, folyó 
évi d e mber bó 9-én, 68 éveB korában meghalt San-
timbru n (Csiksían'-lmrei 

— Kőbányái szeronosétlenség. F<rencz Bán-
Sándor 26 éves valea Btramba-1 (Gy rgyótakerőpatak) 
âzda ép téshez Bzökséges kövat fuvarozott  a falu 

mei:?it fekvő  kóbányábaa M.közben a fuvarozáshoz 
>zükBégea követ feszegette  a bányában egyik lazán 
álló Bziklaréteg meţe uizott és rátubant. A közelben 
dolgozó táraai azonnal segitBégére s:ettek, kiemelték 
a kőtörmelékek alól és orvod segítségben akarták 
részesíteni. Útközben azonban belehalt sérüléseibe. A 
bevezetett vizsgálat megállapította, bogy a czerancaét-
lenségért senkit B< m terhei a falelősség. 

— DECEMBER  13-án a közbirtokosság  szék-
házában, az Oltáregylet  és Leányklub  közös ren-
dezésében  megnyílt  a kézimunka  és babakiállítás, 
amely nyitva van december  17 ig. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Vörös Kerennt alaroos bálja: 1937 

Január 16. A Város K rê zt helyi tagozata 1937 evi 
január bé 16 án este nagyszabású álarco'-bált rendez 
városunkban, az Astra (Vígadó) nagytermében. A Vörös 
Keroszt a szeretetnek, aa egymáson való segítésnek 
gondolatát képviseli. Eaért minden megmozdulását 
megértóBael kell fogadjuk  óa támogassuk. Városunk 
közönsége a múltban IB mlz d- nkor impozáns módon1 

adta tacujelét annak, hogy a Vörös Kareszt intézménye 
a az abban élő gondilat közei feksalk  a szivéhez. 
B ztosak vagyunk abban, bogy ez a fulTogás  ma sem 
változott, am'kor egyre nagyobb szüksége mutatkozik 
minden társadalomban an egvmáB segítésére való össze-
fogásnak.  A Vöröa Köreszt Egylet vármegyei tagozatá-
nak január hó 16 ra kitűzött álarcom bálja nemcJak 
keretet jelent, amelyben a jótékonyságnak áldozuik 
és krajcárjainkkal nyomorgó embertársainkon segítünk, 
hanem tBiálkozója lesz városunk egész társadalmának. 

— Képkiállítás 1936 évi dacamber hó 6-án 
értékes képkiállítás volt várói uikban, az „ásíra" ter-
mében. T «cd trapcu An'oa jlgodlnl (Z ögtfd)  tanító, 
fastómüvész  lépett a közönaég elé. Képeiből a kétség-
telen tehetségnek nyomai tűnnek elő. H itároBoU látása, 
erőteljes síin és eoset kezelése jövőt jósol ennek a 
fi  ital, Ízig-vérig mUváes egyinlségnek. 

F é r j h e z m e n t e k 
a f a r s a n g o n  l á n y o k , h a 

„LŐTTE" varrja 
a k a b á t o t . 

— ViBBzaatltdtek a pénzes levelet, mert 
.roasa" volt a oimaéa. Brőss Bála nyugalmazott 
szolgablróval történt az alábbi eset. Brasov-ban (Brassó) 
tsnu ő kc^piskolás leánykája tandija fejében  1300 lejt 
adott poatára, a következő címre: .Szent Farcnc-rendi 
Zlrda, Braşov, Strada General Presan No. 1". Három 
nap múlva azzal a megjegyzéssel érkezett viasza a 
küldemény, bogy a postatörvény 126 szakasza értel-
mében, az államnyelvén cimzendő a küldamóny. Erő.íS 
njut. Bzo'gablró a Mtgyar Párt helyi jogvédő irodájá-
hoz fordult,  ahol a postatörvényt azakaszról-szakaszra 
áttanu'mányózták és azt B közismert rendelkezés talál-
ták, bogy a helység és ucca nevek az állam nyelvén 
tüntetendők fel  a postaküldeményeknél. Ennek p:dlg 
a panaszoB szóezerint eleget tett, Azt a tanácsot jdták 
Eróss szolgabírónak, hogy as elszenvedett anyagi éB 
erkölcsi kár miatt indítson pert a posta ellen. 

— Helyreigazítás. Uátyáa Gyu'a ciucaci (caik-
caekefalvi)  lakós, annak helyreigazítására kér, hogy 
mult számunkban közölt hírünkkel kapcsolatosan, ő 
semmiféle  peraa ügyet nem folytat.  Az ügyben szereplő 
Majláth Miklésné ellen a csendőrség tett följelentést 
himlB tanulásért, amelyet a bíróság hivatalból B'.dDzOtl. 



1-Ik «Ma'. C S I K I L A P O K 50 Mt» 

— Hásasság. Teodor I. Miha'caa pénzügyi 
ellenőr éa F^ncz Margitka November 28 án házas-
Ságot kötöttek Marcarea- C ucon (C ikaz rdábar) 

— A korosolyapalya ünnepély ea megnyi-
tása. A C. 8. C. korcsolya szakosztályénak veseiősége 
közit az erdekeltekkel, bogy folyó  évi december 13 én 
vasárnap d u 2 órakor a jégpályát, a katona zenekar 
közreműködése mellett ünorpélyeBen megoyl'ja. A 
jégpályát mérsékelt díjazás ellenében a n. é. közönség 
használatára bocsátja. Korcjolyáani lehet megfelelő 
időjárás esetén mindennap d. e. 10—1-lg és délntán 
2—5 óráig. Hétfőn,  sserdao e<< pénteken este 7—10 ig 
Biemélyenként 2 lej áramdíj ráfizetése  mellett. B helyen 
közöljük aat is, hogy vasárnsp nagy kétkapm tréning 
mérkózéB less a C. B. C. — A és B csapatai között. 

— Drága dolog a bolond nótáaas. Mait 
eráa utkban jelentetlUz, hogy Nagy Tamás és István 
Gieorgbenl (OyergyóBscntmlklós) testvérek az egyik 
korcsmában az állam többssgi polgárilt sértő nótát 
énekeltek. As ügynek egy államrendőrségi tisztviselő 
és egy közrendőr fűlt  inul voltak. Asonnal letartóztat-
ták a magákról megfeledkezett  legényeket s a belyl 
ügyészségre kisérték, Bhol g'orsltott eljárással le is 
tárgyalták az ügyüket. Ennek során belgazoláat nyert 
a vád 8 Nsgy Tamást 4 havi fogházra  és 5000 lej 
p énzblrságra, teslverét 3 havi elzárásra és ugyanannyi 
pénzbüntetésre Ítélték. Aa Ítélet jogerős. 

— Izmot dolgozott a bloska. Álandó rova-
tunk lett a véget érni nem akaró véres verekedés és 
b cskázás. Stomoru, bogy ez a jobb Borsra érd'mea 
nep nagy bajai közepette sem hagy fel  a gyűlölködés-
sel s oktalanul ontja a testvér vért. Ambrus Fjlöp 
lunca-de-iud (Gylmacfeleőlot)  gttdi Inre és György-
nevű flti  kíséretében megtámadta G;rceuj Imre nevű 
haragosát. A verekedés torán a túlerő G:rciuj egyii 
szemet kiszúrta A vsrekedő gatdat fi  tival egyetemben 
letartóststla éa a helyi ügyészségre kísérte a csecdór 
Bég. — Fererci Mártoo, lenre és Dánes remetel test-
vérek, Illés István nevű legenytársukat c-uiyán össie-
verték. A most megtartott törvényszéki főtárgyalás 
során a Virekedő testvéreket frjenként  3 3 havi fog-
házra Ítélték. — Simon Abrabtm és L ngy6l G .bor 
aancralenl (Csikfs?ntkirálj)  gaidik hat év óta ellen-
séges viszonyban éltek egymással. Csak a keliő pilla-
natra vártak, hogy ügyüket a nálunk szokásos módon, 
bicskával vagy más jó fajta  „késbeiivei" elintézhessek. 
A napokban Lsngyel egyik szomszédjánál töltötte az 
estét Simon lesbe állott s amikor haragosa haza feié 
tartott bicskával súlyosan megsebesítette, majd el 
Bzaladt. 

— Haláloavégü gyermekaserenosétlenség. 
Todi György helyi zenész fe.eséga  kávét főzött,  ml 
közben két éves Bicskája a takaréktűzhely köi»l ját-
Bzadorott. Mig az anya egy pillana'ra félre  nézett, 
addig B klváccsl gyermek magára húzta a lobogó 
kávét. O y súlyos égési sebeket szenvedett, hogy ne 
hány óra mu va meghalt, az ügyészség vizsgálatot 
vezetatt be az esstlegas felelősség  tisztázása érde-
kében. 

— Megfojtotta  ós elasta újszülött gyerme-
ket. Lépten-nyomon az emb'-ri lélek durva elfajulá-
sáról szerez megdöbbenő tapasztalatokat BZ tmber. A 
napokban Dilnu (Duró) községben kerü-t napvilágra 
a megszokott méneket messze tul haladó esemény 
Ö:vegy Puskás Lajoscé fásBBÍnébr  n visBgálatot ti rlott 
a csendőrség B ennek során Bebtibeo ásott gödörből u 
szülött gyermek lu ' lá ja kerül elő. A további njomo-
2ás Borán kiderült, bogy a gyermek a középi oru 
özvegyé, aki Bségyelte törvénytelen szerelme követ 
kezményelt. Alig hoata világra a gyermekét, meg IB 
fojtotta  B nyomban elásta. Az emberi érzésből kivet-
kőzött acyát Őrlz6tbe vette a csendőrség. 

— Bessegen elgázolta aa uton haladó ol-
gány leányt. Adorján Antal cluc«ngeorgiul (C-ik 
szentgyergy) gazda, a sanmartinl (C<iisz> nmérlor) 
hetivasár alkalmával aUposen f  döntőn a garatra, trajd 
lovait nagy ostorpattogtatás töu-p-tte eszeveszetten 
kergette hazafelé.  Útközben Kilén>os Ilona cozmrn'. 
(Cslkkoimáf)  cigány leány ntm tudott elég gyorsai, 
kitérni a vágtató szekér elől, melynek egyik kerekt 
eikapta és su'yos sérülésekkel maradt BZ országul 
böseptn. Az ügyészség gond itlanságból elkövetnti 
tuyos tesilsfr.és  cimén Indított elĵ ri-at Adorján ellen. 

Aa Oltban talaltak meg aa eltűnt assaony 
bullăj't Darvas Kttalin 60 éves eanslir oal (C-lk-
BZsntBimor) asizoay míg november 7 én nyomtalarul 
eltűnt bazu ról. Hozzátariozól tűvé tettek erte a kör-
nyéket, de nem akadtak a nyomára. D cfmher  4 'r 
Sintlmbru (CsikBzentlmre) és S-insinron (Csikszent-
Bimon) között oeháoy gazda fűzfavesszői  nyesett, mi-
közben egy oszláanak Indult női lu'.lára akadtak at 
Olt folyó  egyik kanyarulatában Azonual értesítették 
az illetékes csendőrséget. A bevezetett nyotrozás során 
kiderült, bogy a hulla as eltűnt D.rvas Katillnnal 
azonos. A további vizsgálat hivatott tiaatázni, bog» 
öngyilkosság vagy véletlen szerencsétlenség tőrtént-? ? 

— Kifizetésre  kerülnek a postatakarék -
pénztári betetek. Közöltük már, hogv a magvar 
királyi po<tatakarékpénatári betéteket, im'dyek a Ro-
mániához csatolt részekre tsiek, kifiietik,  ha a ké< 
ország közötti egyezmény erre vonatkozólag megváló 
iu'. A hosszas tárgyalásoknak végre, uay átrzlk, mez 
lesz aa eredménye. A román postatakartfkpéDZ'ár  kül-
döttjei Budapesten jártak és lehozták onn«n az értAb 
pspirokat s azok ma már BucureBtlben vannak. Ezt-b 
ut&o remélhető, hogy aa érdekeltek rövid iBen meg 
kapják a betétekért járó páaat. I imételten megemlítjük 
ast ls hogy nem érdemes közbenjáróknak fl«etnl,  mert 
ha tényleg less kifizetés,  az közbenjárók nélkül ls meg 
tdrtásik. 

— Beverték aa állami adóaaedó ablakát 
Éitbes Imr*, Korodl Antal és Urszuly Antal tumádl 
legények ellen magánlaksértés es magánvsgyonrongá 
lás cimén emelt vádat a helyi űgyépsség. A vádi-at 
szerint Joceru F o r a állami adópn dó éB Bica Aris 
totle állami Iskolai Igazgató tanité ÖBBzeBzéla'boztBk. 
A vitát Joneecu tettlegetsépgel zárta le. A l'gényet 
kihallgatásuk során ast állították, bogy a tanltójuVon 
asett STdlmet boszu'ták meg az ablak he verésBel. A» 
Ugy tényleges háttere as ügyben tartardó törvényszéki 
főtárgyalás  sorín tisztázódik. 

— Ujabb 10 napot kapott a slkkasstisért 
két évre Ítélt adOsaedö. Annak idején megíruV, 
hogy Vaallssfu  Constantin stodominic-i (Cslkszent-
domokoO adóvégrehajtót hlvata'oB pénzek elslkkssz-
tása miatt két évi feev  házra és hivatalvesztésre ítélt* 
a belyl törvényszék. Most újból blróBág elé került BZ 
állami adót saját zBebfre  hajtó edószrdő, blvata'os 
hatalommal VBIÓ visszaélés miait. A vádirat Fzerlm 
adóbfbsjtás  bősben revolverével fejbe  verte Kalrmár 
Dén?snét. Tanúkihallgatások u'án a törvényszék be-
igazoltnak minősítette a büncselekméi-yt B BZ enyhi'ő 
körülmények mérlegelésével Vasileicut 10 napi fog-
házra Ítélte. Es as ítélet is jogerős. 

— Elmaradtak a kom°dia kamarasainháa 
előadás<i. A mu't hét szerdájára és csütörtök esté-
jére Or. F<-rencey Gyula Bzintáriu'ata két eőfdast 
tervezett városunbban. Amint u óbb értesülést szerez-
tünk, a két előadás azért marrd; el, meri a társulat 
négy színészt az u'olsó p'l'ao&lban bczölte az ignz-
gatóval, hogy ók Híve»l Miklós bucureşti tártuMihos; 
Bi' Tfődtpk  és a szerződésüket önkén-ea»n MfootoUk. 

1936 
Arany karácsonyi album 

1837 
A jó kertész gondosan ápolj* fáit,  kedvező fejlődési 

lehetőséget biztosit számukra, hogy am kor közeleg a szil r-t 
— szép és bő termése legyen Hála t szerető gondozásnak, a 
magyar nótaf&k  Idén Is Dis'gea. gyönyörű termést hozt k. 
Ennek a bő és szép te mésnek válogaio.t legjavát arai y-
kővárban, az Arany Karáoaonyi Albi-m-ben, büszke öröm-
mel szolgá'jnk föl  a nagyközönségnek, ö ömm 1 szolgáljuk 
fel,  mert ami ez arany kopárban van, fgy'ől-egylg  színmagyar 
termés, túlnyomórészt már a küllőid által ls értékjelezre éa 
kitűnőnek elismerve. BUezkéo szolgáljnk fel,  mert az Albnm 
külalakja teljesen méltó a baleA tarta'omhoz Dlr-sősége a ma-
gyar műrészeinek és nyomiászlpam^k Ennél szebbet még a 
legfejlettebb  nyngatl knltnra sem bo sátott világgá Az Albnm 
tartalma: 36 válogatott, szemenszedett köonyU zeneszám. 
KönnyQ, de olyan, hogy ncmosak a laikus közönségnek, de a 
legkényesebb ízlést! zenésznek ls tetszenie kell. Mert minden 
hiába: jobb egy jó anekdóta, mint egy kevésbé jó trrgédia 
— jobb a jó könnyű zene, mint a kevéabé jó szlnfónla.  Amit 
pedig Itt a nagyközönséftmk  felszólgálnnk.  ez nemosak egy-
szerűen jó, hanem a legiobb ; amit k.váló magyar szerzőink 
1937-lg produkáltak. 

Az arany karáosonyl album ebben az évben ls a Bárd 
és Rózaevölgyl oég közös munkájából Fzűletett meg. 

Közönségünk a nagy «lk»rt aratott számokat, két album 
he'yett egyben, az A any Karársonyl Albumban találja meg 
s Igy a legnépszerűbb zeneszerzők, a legszellemesebb stöveg-
Irók mindent feledtető  melódiáit, goadűzó szövegelt, modern 
tánoalt, egy egész évre szóló muzsikát tizenkét pengő helyett 
hat pengőért kepja. 

M ndennél többet beszél az 1936—1937 évi Arany Kará-
csonyi Album tartalma. 

Aa 1938—1837 évi Arany Karáoaonyi Album tartalma. 
O p e r e t t e k . 

Egy rendes kávéházban — Foxtrot—Eső után köp*nyeg 
Krasznay. Göncölszekér az égőn—Foxtrct—Csavargólány Er-
délyi. Holdas éj a Danán—Angol keringő—Ezüatmenyasszony 
Etsema-in Jó volna boldog iennt teveled—Tangó—Meseáru-
ház Elsemann. Merct blen—Angol keringő—"sárdás Buday. 
Mon ami—Angol keringő —Weseáruház Eisemann. Hzerelmes 
belém—Slowfoz—Sok  hűhó Emmyért Fényes. Szeretném a 
boldogságot egyszer meg'aUlnt-Daí és ssárdás-Csárdás Buday. 
Szivemből tgy ze-gő keringő beszél—Angol keringő—A sze-
relmes királynő Brodszky. Tudom ls én—Angol keringő- Pár-
mai Ibolya Dolecskó. Ugy szeretem—Angol keringő—Csárdás 
Budty. 

Hangosfilm  ek. 
Az én róz«ám vasutas—Foxtrot —A olmzett Ismeretlen 

Fényes Junius, jullns, augusztus—Keringő—Danaparti  ran-
devú Hajdú. Kár, hogy ugy fél—Slowfoz—Nászút  féláron 
Gyöngy. Kicsi lány-Angol k-rlngő—Az elnök k'sasszony 
Márkus. Nekem ngy s maga kell—Foxtrot—Három sá:kány 
Szlatlney. gyáron a párom egy vadevezős—Foxtrot—Az elnök 
kisasszony Márkus. Sárga a keszkrnőd—M>gya- dal—A sárga 
csikó Angyal. Tö.ök-azegfü,  liliom—Hallgató—Bidal cukrászda 
Hajdú. 

M o d e r n t á n o o k , 
E'ég volt már a szerelemből—Slowfox  Eiőss. En min 

dlg csak adtarr—Slowblnts Dn Frles Kis koosma. kis pörkölt 
—Dalkerlcgő Híjdu. Lillafüredi  omlék—Tangódal Zerkovitz. 
Uondd, miért szű'ettél—Tungú Kemény. Mutylba—Foxtrot 
Sz'at'nay. Nyár lehetne télen ls—Keringő Lajtai. 

M a g y a r n ó t á k — D a l o k . 
A boldogságot ni-m lehet megvenni — Dal Dr Sándor, 

nat a szívót—' hansnn Budty. F» hőzik a tiszavirág lelke— 
Bánatos magyar nóta D--. Garami Ha én gazdrg lennék—Hall-
gató Teghzi Gerber. Két kis fehér  bárányfelhő—Magyar  dal 
Kádas. Mért hittem, mért h ttem a sza ának—Hallgató Dr. 
Sándor. Nyárfaerdőt  busán já-om—Hallgató Balázs Perbe száll-
tam a szivemmel—Hal gató László. Szeretnék egy peroet száz-
azor ojra élni—Hallgató Haitateln. Virágos kis ablak—Hall-
gató Balázpy. 

Tánook csopor tos í tva . 
Egy osárdás. hét engtlsh waltz, hat foxtrot,  három ke-

ringő, egy slowblues, három slowfox,  két tangó, egy tangódal. 
Operet tek és hangosfilmek  olmek Bzerlnt. 
A olmzett Ismeretlen —Hangosfilm.  A szerelmes királynő 

—Operett Az elnök kisasszony—Hangosfilm.  BuSal oukrászda 
—Hacgosfilm.Csárdás—Operett  Osavargólány—Operett. Duna-
nartl racdevu — H->ngosfi  m. Eső után köpenyeg — Operett. 
Ezllst menyatszony—Operett. Három sárkány—Hangosfi'm. 
Meseárr ház — Operett. Náaznt féláron  — Hangosfilm  Pármai 
ibolya—Operett. Sok hohó Emmyért—Operett. 

Az albumban szereplő zeneszámok verselt Írták: 
Békeffi  latrán, Dénes Gyula, Erdélyt Mihály, Erise Bála, 

F^rkis Imre, Fényes Lóránt, Fonó Frigyes, Harmath Imre, 
Hartstoin Péter, Kádas Gyö gy, Kellér Dezső K ss Jenő, Dr. 
Ko ányl Miklós, Kováos Kálmán, Ladányi Margit, Mihá'y Ist-
ván, Nótl Károly, SalverBéla, Selymest Rezsó, Somlyó Zsltán 
Széosén Mihály. Szilágyi László, Vadnal László, Dr. Vitéz 
Miklós, Zágon István, Zerkovitz Béla. 

Ára. gySnyö II, hat silnb«n nyomott fedőlapba  kötve, 
hat pengő 

Megrendelhető: Bóssavölgyl és Társa, Budapest, 
IV., Ssarrlta-tér í ssám. 

— Elütötte a mozdony. M-rcurevCiuc(Cilk-
sserfd-)  6b Petru-R refl  (Cslkmadtfslve)  között közlő 
kedő este bét tráa Bzemélyvonat motdonyvesetője 
meg akarta fordítani  a gépjét, bo y azzal a kiindulási 
á om^sra voitasaa viasza a szrr lvényt. Már mozgás-
ban íolt a nehéz gőzgtp, f.milor  Tamás Miklós stol-
gálatos váltókezelő észrevette, hogy a váltó nem áll 
jól. Be aka-ta állítani, de már visszaugraui nem vo t 
Ideje 8 a mozdony elütötte, fején  ÓB bal vállán tu'yoBan 
me?Bérült. Azonnal a helybeli közkórházba Bzáilitották. 
Állapota nem életveszélyes. 

A maros vásárhelyi(targa-mureal) keres-
kedelmi és iparkamara közleményei. 

No  2840-1936. A munkanélküliek  segélv-
alapja javára az i°/o decens  bar bó 1 tőt  Sietendő. 

A muikaüg i miniszter 1936 november hó 27 en 
kelt 99 757 ezimu r-Dd delében kötelezővé tetiti a 
kereskedelmi éB iparrá'lalato^ valamint más muoka-
ad)k által a fiíetósi  ÜMták után a muakanélkülie Begély-
al>-pja javára szolgáló l°/o levonását és btflzetéBBt 
folyó  évi dtc'tmber 1-től kezdődőleg; 

ezért felhlvju'c  az érdekoltek fi<yelmét,  hogy az 
i-mlltett bötnlezettségükpek pootosan tegyenek eleget, 
m^rt a b-fi  zwvé-'érí a munkaadók felelősek. 

Szerkesztői üzenetek. 
Dr. T>uiáa G«rö. A „Csiki Néplap" legutóbbi számában 

Dr. Búzás Gaiő nr hozsászól a Gondolat című olkkűnkhöz. 
Egyenesen nevemre szól és az elismerés szavalt sem tagadja 
mig tőlfm.  — Kl kell jelertenem, hogy a nagyrabecsülésnek 
ezen megnyilatkozásai téves ki!u lulásból suhognak reám ugy a 
„hősre, mint a kisebbségi ujságliás egyik tagjára. — „X Gon-
dolal"-ot nfm  én Indítottam Ilyen heveB vuákat e-elményező 
útjára. — Mfg  kell azonban valljam Dr Bjzás Gerő plebánus 
urnák, hogy ha még gúnyos alapon történik etmy. jelzöaek 
reám pazarlása, még akkor Is jól esik, különösen „hósi" mi-
voltonmak belekeveiéss a Gondolat zűi-zavurába. H.szen cs-ik 
nemrégen, éppen annak a osoportnak egyik tsgja, am?ltyel 
egy gondolat-közösségben él éa dolgozik, azt az áldozatot, 
amelyet csankaságoramal szemben el smer, ossk a „testi nyo-
morékság" színvonalán emlegette. Számom-a tehát Igazan a 
.rehabilitálás" gondolat tisztázásait végezték „A Gondolat-1 

körüli hullámtik. — Bár őszintén rcoodom plébános urnák — 
bizony nyomorék dolog hőssé válni akár ezen, akár a másik 
oldalon 

E l a d ó ket darab c i p é s z v a r r ó g é p 
özv. Balogh Gézánénál, Mercurea-C uc. 2—3 

Eladó egy darab fehér  béka, 2 éves, 
t»riyAEZ Igazolvánnyal eli&tvB, B ró Kálmán-nál, 
V<c.resti (C-iikvacsáics) 

Bocskor Antal vot trrvényszéki biró lakásáo egy 
ebed'ő, küönböző bútorok, könyvek, konyha búto-
rok es idények szAbBdkézből eladatnak. 

Egy használt Sin g e r varrógép eladó. 
Cm a kl, dóiiivüta'ban. 

Egy sport Creysler auto, tip 28 aa, 72 O., n̂ gy 
u guniiiv»l, jutáiyoí áron eladó. — Erdskiődiii 
ifhet  B lásival, Mjrcurea-Ciuc — Csíkszereda, 
B ati-ir u ueea 7. 2—8 

Hirdetés. 
A St'c aif  n -CÍLC (C-iikBzenlklrá'y) kezbírtokos-

sáz vezetőcége knshirre tetsl, hogy a tulajdonát képeió 
vsd i'z'erüUlHt 3 érre hérbeadja. 

Az érverést  1936 évi december  bó 28 én dél-
előtt  11 órakor  vagy pedig  sikertelenség  eaetéa 
1937 évi január hó 14 én d.  e. 11 órakor  tartja  az 
iroda  helyiségében. 

Kikiáltási ár 5000 L?l. 
Az árvirásl feltételek  megtekinthetők a közbir-

tokosság iroda hely'Bigében. 
l<a»gatossg 

SZERETI A SZÉPET? 
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, bogy 
külröldi taaulmányutamról visszatértem, hot a legmo-
dernebb festészeti  dolgokat sajátítottam el él Így gaz-
dag tudással állok m. t. megbízóimnak rendelkezésére. 

Barmllysn Iparművészeti festést  elvállalok. 
Ujymlnt: Dskorácié és diszlet-festést. 

Modern FALRAGASZ-TERVEZÉST és KIVITELEZÉST. 
ÜVEG, BÁDOG , 
FA-, VÁSZON-

É9 
VILÁGÍTÓ 
(TR wVSPARENT) 
CIMTÁBLÁK 
F E S T É S É T 

RKKLÁU BETŰK 
ÉS KIR IKATOK 
ZO UÁNCOZÁSA 

ÉS 
ARANYOZÁSA 
MÁRVÁNYOZÁS 
ÉS FAEREZÉS 

a legszebb kivitelben késaülnek. 
Modern szobafestést,  tapétázást, épület és bútor 

mázolást a legjutányosabb áron készítek. 
Egy sienaáolós cégtábla featéssel  fogom  dlialtenl 
városunk fiatatelt,  nálunk még teljesen iamiretlen 
A NAPFÉNY TÁBLA, gyfinyörü  oslllogó sitnet-
v 1 a lrgfaltfinöbb  reklám tábla. — A nagyérdemű 
közönségnek szíves pártfogását  kérem, mély tisztelettel: 

DRÓOSA IMRE, 
3— Herourea-Cluo. L O. Duoa-uooa 118. 

M|«DáWU Vákár kSöjíRjöffidájábaii,  SÍ»rcut»i CÍ8C 




