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rendez, melyen a Magyar Párt csiki képviselő és szenátorjelöltjei programbeszédet
mondanak.
Minden székely magyar választópolgár
tartsa nemzeti kötelességének, hogy a nép
gyűlésen megjelenjék és az ott elhangzottakhoz tartsa magát.
A Magyar Párt képviselőjelöltjei:
1. Dr. Pál Gábor
2. Dr. Bartha Ignácz
3. Dr. Gaál Alajos
Általános szenátor választáson jelölt:
Dr. Gyárfás Elemér
Községi szenátor választáson jelölt :
Dr. Ábrahám József.
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Székely Testvérek!
Az Országos Magyar Párt csikmegyei
szervezete 1937 évi december hó 5 én, va
sárnap délután fél 4 órakor, Mercurea Ciuc
Csíkszeredában, a közbirtokosság székhá
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49 Biám.

Útlevél és Yiziim nélkül
Budapestre és Bécsbe.
Kiránflulás a Venus—Huniíaria mérkőzés alkalmából
1937 deoember 23 tói
1938 január hó 2-ig.
Brasov—Budapest és vissza Lei 1900
Brasov—Bécs és vissza
Lei 3000

A kttlöabözö pótlékok, mint szálloda ellátással ét kirándulások a
programban előirt árak Bzerint
=
L e j b e n fisetendők. =
Részletes felvilágosítások
és beiratkozások a

WAGONS LITS-COOK es EOROPA
brnaov-i utasaBi irodáknál. —

Ety megliQrcolt rokkant elitele.
Pár héttel ezelőtt megemlékeztünk a megvert
emberről. Idi állítottuk az olvasó elé azt a reszkető,
félő, lelkileg meggyötört embertípust, amelyik egyre
sanporodóban van földünkön. A megvert embernek ea
a lelki kepe moat megelevenedett, valósággá vált Itt
járt közöttünk a mu't héten éB igasoita állításainkat.
Tompa Mihálynak hívják est a megvert embert,
akinek töolsea kálváriája akkor kezdődött, amikor a
katonatiRzt minden frontot megjáró balállal szembenézéséből átcseppent a
rokkantaors nyogdijnélbüii életküzdelmébe. Az élnlakarás, a tizenkilenc
s>¥ után aem rendezett nyugdíj belekényszerltették a
rokkant tisztet a kereskedelem létfenntartó tülekedésébe. É'ök óta jár közöttünk éa szndi a krumplit a
csíki falvakban, melyeknek.lakóssága alig várja jöttét,
mert megjelenése a krumpli árának emelkedését is
jelenti. Amikor hozzákezdett, még ó Bem gondolt arra,
bogy B krumpllkureskedelem megveretésének egy másik állomása lesz. akkor még nem tudta, hogy a tlsstességtelen verseny minden aljasságra késs hívei nem
válogatósak az eszközökben. MoBt magtanulta aat ls.
November 27-én Tusnádon rakodott, Bmikor megjelent cá'a Ax'nte ciendőrőrmeBter ÓB tudtára adta,
hogy György GjU'a tusnádi krumplikereskedőnek 17
«sat kruup ija eltűnt a Toapáaval közös raktárból.
Tompa azonnal utasította embt reit, bogy vizsgálják át
a kiürített zsákokat. Azok között tényleg megtaláltak
tizenhét idegen zsákot, melyek Tompa áruja közé voltak kev.rve 8 igy azok tartalmát 1B a vagonba ürltetíök. Toujp* kl akarta fizetni a tudtán kivül odakerült
árut, da Axnte őrmester kijaientette, hogy ő lopásért
letartóztatja. Hába vonultatta fel embereit Tompa
annak igazolására, bogy ó a konkurens cég beugratá•án»k ádozata, hiába bivatLozott tiszti rangjára, rokkantságára, n^m használt semmit. A c sendőrórmfeSter
* roltksnl főbhdn^yaak az ő m-»t kenyere védelmében
Hz<-rzett érdi m-it válogatott gorombagágokkal viszonozta B a labara rokkant embt-rt gyalog éa megbllincs :.V3 ?.karia e helyi szarayparsacanokságra kísértetei.
Persze •>( cs tk f-nyeg''tózdt) volt, mert az őrmester ur
y -.-mire n» m gondolt. A cél egészen mas volt. Nagy
órai fogvaiurtás után Ax >ole őrmester .megbocsátott"
Totup-t főiadnagynBk, csak éppen 17 zsák krumpli
aelyett 27 zsskcak az árá: vasalta be rajta.
Tompa Mihály rokkant f*ht>dnagy szabadoabocsáiá*» uian a rokkantsztrvtzet helyi c-oportjához furduit,
m-'y Crlítea I >n liberális szenátor u.ján Rtduleacu
őroagy, caendórszáruyparaccuiokhoa folyamodott elrgietelert. Az intéziedeB mindkét resnrői a lehető legsyorsabban megtörtént s e helyen is kl kell emelnünk
i«t az uri magatartást, a mageitő rokonsaenvnek ast
a felhtborodo megnyilvánulását, amit ezek az urak aa
Bmtel kspcsolatoaun tanúsítottak. Rtduleacu csendőrőrnagy, HS;nsk katonás igazságazerctesét, hivatása magaslatán ailó magatartását m- gyénk UkóBSaganak számt lan *rSJtban volt alkalma m^gismarni, a rokkant
viselnek a legteljesebb elégtételt szolgáltata.
A rokkaotszervezat helyi csoportja P"dig ezúton
dja luditrfi Ax'nte őrmesternek, hogy magáévá teszi
< háború nyomorultjain tse't sérelmeket és tukar-»>i
-ö.po'tju utjf n egész a hadügyminiszterig ls elmegy,
ha » György G ; u ák aljas beufratásai megismétlődnek.

irodalmat és történelmet, külön előadásokban irodalmunk és történetünk kimagasló nagylakjait. Megírta
Mercurea Ciuc — Csíkszereda, 1937 évi
a román irodalom történeté; magyarul, aztán románul.
Utóbbit főképpen a magyar tanárok és tanítók számára,
december hó 1-én.
a
hangsúly megjelölésével, hogy könnyebben tudjanak
Székely testvéri üdvözlettel: készülni
a román nyelvi vizsgákra. Ezeknek írta rövid
Az Országos Magyar Párt
nyelvtanát is, melynek vaU-ságos rendszere, összehasonlító módszere a kiváló nyelvtudásra vall.
csikmegyei elnöksége.
Kisebb-nagyobb törtéi, ;lmi, irodalmi s közérdekű
cikkeinek szama légió. De nemcsak tollai, hanem szóval is buzgón szolgálta a magyar művelődés ügyét.
Dr. Bitay Árpad
Élvezetes és tanulságos előadásai egész Erdelyben iiirtnevet szereztek neki. Mindenütt megcsodálták rendkí1896—1937.
vüli emlékező tehetségét és szédületes tudását.
Napilapjaink közölték már a megrendítő hirt, hogy
A történelem, irodalom, nyelvtudomány végtelenkedden, november hó 30-án, agyvérzés következtében nek látszó területét átfogó, széles távlatú értelmével
tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Bitay Árpád, a gyula- jól megfért, őszinte, bensőséges, mély hite. A nyári
fehérvári teologia tanára, az országoshirü történettudós brassói kath. nagygyűlés diszgyülésén, fényes és nagyés nyelvész. Férfikora virágjában ragadta őt el tőlünk számú közönség jelenlétében éppen arról beszelt, liogy
a kérlelhetetlen halál, pótolhatatlan veszteséget és mély- mennyire nem ellenkezik egzmással: a vallás és tudoséges gyászt okozva az ország egész magyarságának. mány. A tudomány úttörő lángelméinek: a egy Koper1928-ban, hosszabb időn át volt közöttünk, mint nikusz, Keppler, Newton, Gauss, Caucky, Pasteur cs
vármegyénk képviselő jelöltje; csak néhány szavazaton annyi másnak mély meggyőződését. Hitével bizonyította
mult, hogy nem került be a parlamentbe. Ide is értünk ezt. Maga is élő bizonyság. Régen állott ott, hogy a
kívánkozott, hogy mint orsz. képviselő és a tanügyi széles tudás nem akadálya annak, hogy valakinek a
kérdések alapos ismerője, annál nagyobb hatékonyság- tekintete tul tudjon röppenni a föld peremén, a termégal tudjon fellépni, különösen szorongatott iskoláink szetfölötti világ végtelen távlataiba.
védelmében. A Jorga-kormány idején 1931-ben, mint a
Nagy tehetsege, rendkívüli tudománya tiszteletet
kisebbségi minisztérium magyar tanácsosa egész sor parancsolt, puritán egyszerűsége és szerénysége bizalelemi és középiskolának szerezte meg a nyilvánossági mat sugárzott, Finoman csiszolt gyemánl-clme volt s a
jogot, soknak fejéről pedig elhárította a fenyegető ve- legmelegebb emberi szivek egyike. Itt feküsznek előttem
szedelmet. Nagy része volt kath. el. iskolánk és főgim- levelei, többféle nyelven — mert a fiatal tudós tünenáziumunk nyilv. jogának megszerzésében is. 1932-ben ményes nyelvtehetség volt —, e levelek : a tiszta értea kath. tanítóknak városunkban rendezett tanfolyamán lem, a jóság, önzetlenség, meleg baráti ragaszkodás
a románnyelv és történelemből egy héten át előadáso- megannyi vonzó megnyilatkozásai.
kat tartott. 1934. nyarán volt utoljára itt, mikor a
Hogyan érte a halál ? A legszebb munka, tanítás Klasszikus es Remekírók sorozatot keresek
somlyói Ferencesek könyvtárát rendezte.
közben: a kis lányát tanította. — Nemcsak őt, egész
alkalmi megvételre Cim a kiadóbm.
Hozzánk különösképpen közéi állott, — meit bár nemzetét: fenköllen gondolkozni, nemesen élni. A nagy
Budapesten született, mégis a székelyek gyermeke volt, tanár, egyházának, fajának hűséges, kiváló fia — lelévén édesanyja csikszentimrei, atyja pedig háromszéki. lépett a katedráról, de fényes szelleme, önzetlen szép
Mi háborús rokkantak nf>m kívánunk semmi kiváltVolt is jellemében valami a székelynép szívósságából munkája tovább is világítani —, nemes, tiszta emberi ságos helyzetet sem a ciendőrórtn-istaről, sem a vele
szive
továbbra
is
melegíteni
fog
mindnyájunknak.
A
és közvetlen egyszerűségéből. Mi tehát külön is megegyhuron pendülő György Gyuláitól. Da vegyék tudorendülten állunk friss sirhantja mellett: siratjuk benne fehérvári sir mellett visszatekintve e gazdag szellemű, másul: nem tűrjük el azt, bogy hasonló Igazságtalana székelység nagy halottját s a megrázó veszteség nemes erkölcsű egyéniség vonzó, szép életére elmond- ságok megalászák azokat a bajtársainkat, akik csonfojtogató valóságában, a legjobb férjet és apát vesztett hatjuk Gyulai Pállal, hogy az ilyen értékek nem távoz- kaságuskal vívják a kenyér nebés és becsületes ktiakis család mondhatatlan fájdalmát is átérezve — zokogó nak végleg közülünk: égi részük áldása velünk marad delmét.
lélekkel kiáltunk fel: Oh, mennyit veszítettünk, mennyi s elkísér mindenhová az élet utjain.
A. V.
Köszönjük ismételten Cristea szenátornak és R*mindent takar az a sírgödör I
•
*
dul^cu őrnagynak azt a magértő magatartását, amely•
Tudományos munkásságának súlypontja, a régi
Bitay Árpád elvesztése tipikus magyar tragédia. Ismét Kel a megalázott embernek B a meghurcolt rokkant
kath. Státus múltjának, bizonyos ferditésésekkel szem- kidőlt Dr.
sorainkból egy pótolhatatlan érték anélkül, hogy utódot t'-etnok o y*n páld*s ón srvora nIArtételt Rnolţâltattak.
ben, helyes és tárgyilagos megvilágításba állításán ki- hagyott volna maga után azon a fontos őrhelyen, amelyet akkora
vül, a román-magyar, irodalmi és történelmi kapcsola- felkészültséggel töltött be.
toknak és vonatkozásoknak a kiderítésére esett. Ezzel
Gazdaközönség figyelmébe.
a mindkét nemzet szempontjából annyira fontos megNemzetiszínű zászlók
értésnek és megértetésnek, ha ugy tetszik az u. n. közeAz újonnan berendezett daráló
üzemünkben
lakóiaknak
községházaknak
ledésnek nagy ügyét, nem alkusz és ravasz fogásokkal, (Szövetkezeti srékbáz, Stradi Br*ri*nu i\o 14.)
kereskedőknek
magánosoknak
hanem a széles látókörű tudós becsületességével szol- takarmány gabonát és szálas takarmányt l?gállandóan késsen ravtáron éa rendoléare b á r m i j é n
gálta. Azokkal az előadásokkal pedig, amelyeket Jorga oiosobban és hidegen darálunk. Szövetkezeti ingóknagyságban késs tek. — Úgyszintén nagy késalet
prof. meghívására, az ő szabad egyetemén Vălenii de nak, valamint 2 métermázsán felüli másoknak is
Munte-ban tartott, a magyarság szemében elévülhetet- 8 százalékos vám mellett darálunk. Kész dart,
premilit&r sapkákban.
len érdemeket szerzett. A román szellemi élet előkelő- is kapható. Qyors kiszolgálás. Ninos időveszteség.
Tszettéi:
„Keztyü Királynő*
ségei — egyetemi tanárok, főpapok, akadémikusok, Egész nap üzembea.
f)
Orossberg F , Merourea-Ciuo.
egyetemi ifjak előtt részletesen bemutatta a magyar
„Csik" Qazdaaáyi Szövetkezet.
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A háztartási tanfolyam záróvizsgája.

ÉRTESÍTÉSI

Az Erdélyi Gazdasági Egyesület (E. G. E.) folyó év
november hó 28-án ünnepélyes keretek között tartotta meg
a Sumuleun (Csiksomlyón) rendezett első női- háztartási
tanfolyamának záróvizsgáját.
A háztartási tanfolyam előkészítő és szervezd munkáját Dr. Hirsch Hagóné vette kézbe, akinek felhívására a
tanfolyam iránt olyan tömeges jelentkezés indáit meg vármegye szerte, amire senki nem számitott, A tanfolyamot
azonban a közoktatásügyi miniszter csak 30 személyre engedélyezte s igy már az elsó napokban 120-ra emelkedett
jelentkezőket a rendezőség nem vehette fel, hanem elhatározta, hogy az engedélyek megszerzésének lehetősége szerint
kéőbbi időpontban azoknak a számára is lehetővé teszi a
tanfolyamok hallgatását, akik most kimaradni kényszerültek.
A tanfolyam nagysikerű elindulása jóleső bizonyiték
volt amellett, hogy ez a nép lelkesen ragadja meg a tanulás alkalmait és az E. G. E. programja közel fekszia szivéhez,
A Csikban megrendezett első 6 hetes háztartási tanfolyam záróvizsgáján megjelent impozánB közönség láthatta,
hogy eredményekben és tudásban mit adott ez a tanfolyam
hallgatóinak. A gyakorlati ismereteken kivüi a nevelésnek
olyan rendszerét fektette fel a székely leányok lelkében,
amely egy életre lerakta bennünk az erkölcsnek, a szépnek
alapjait
A záróvizsgán megjelent llikó László kerületi felügyelő,
mint a tanfolyam rendező E. G. E. képviselője. A tanfolyam
haligatóit Bocz Ida a háztartástanból, tejgazdaságból, állatnevelésből, Domokos Jolán a kertészetből, baromfitenyésztésből, neveléstantól, Dr. Búzás Márton egészségtsnból vizsgáztatták. A tanulók meglepő felkészültségről és tudásról
tanúskodtak.
A tanfolyam rendezőségének előadói jelentését Bocz
Ida terjesztette elő. Hálásan emlékezett meg Dr. Hirach
Hugó főorvosnak, a „Ciuc* gazdasági szövetkezetnek, a
Ganz viilanyüzemnek arról az áldozatos támogatásáról,
amellyel a tanfolyam eredményes munkáját elősegítették.
A tanfolyam ünnepélyes bezárása előtt Mikó László
vizsgabiztos kiosztotta a bizonyítványokat. Beszédében rámutatott a gazdsági tudásnak fontosságára a női liivatáebau.
A hallgatók közül Takó Magda baróti és Boga Paula sanmartini (szentmártoni) hallgatók mondtak köszönetet az E.
6 . E. vezetőségének, a tanárnőknek, a szociális nővéreknek,
azokért a gazdagságokért, amelyeket a tanfolyam nyújtott
számukra.
Végül Biró Ferenc helybeli főesperes-plebános köszönte
meg az E. G. E.-nek csiki tevékenységét és arra kérte,
hogy azt a nagyszerű munkát, amely már eddig is olyau
jótékonyan érezteti hatását a csiki gazda életében ezután is
folytassa az eddigi szeretettel.

KÜLÖNFÉLÉK.
Székelyek mindenütt.
Bzapora faj vagyunk, büszkék lehetünk rá. Mindenhova jut belőlünk. KttiJnöseu vfiiasatáafcor.
megtöltünk mlndan pártot, hogy csakúgy duzzad Da
ml ia duzzadunk. Ki pénz-ől — már as okosabbja —
kl sieestől, kl Ígéretektől. Főleg az utóbbi kettőtől.
Mert pénat caak a aaája kap a falusak. A azemeaebbjének, aki többet lát befelé, a kulisszák meg", annak
Jut a aaesa, A többi jámbor hátulknllogónak pedig
caak aa ígéret marad. Da aa jó bőven. Éa aa is csa&
ígéretnek. Mert megvalóauláa nem leaa belőle sohaaem.
A legnaomorubb, hogy még mindig hiszünk benne, fis
mindenkinek hiaattnk, kivétel nélkUl. Még azoknak is,
akik egyenesen minket akarnak megenni. Segítünk
nekik megerőaödni, hogy aatán megeheaaenek. Ezt csl
náljuk mindenütt, ahol saékelyek vannak.

Televiziós Rádiókészüléket
M f A Liquidator cégnél még nem kaphat, de

1938-as typusu VILÁG MÁRKÁJÚ

csoda Rádiókat

18 h a v i réaz'etre már h a v i L e j 292 tói k a p h a t .
X j X Q T T X D . á . T O i e - n . á . l s z e r e z z e "be.
aSesemseft°©iae
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Telefon Nr. 58
u Európa étteremmel szemben (Begele Ferdlnand-uoca)-

— Hilaloaaa. Marton Gábor nyug. Igazgatótanító 83 eve8 korában, folyó ev december 3-an meghalt SjnBimlon-CsIkszentaimonban Egy fal evsz»zsdou
keresztül állott a caikl népnevelés szolgálatiban. Becsületes egyéniság volt, aki egy egész nemzedékre
vitte át a benne élő értékeket. Mint kiváló pedagógus,
mint társadalmi életüuk szervezője,fiatal éveiben rend
kívül tevéktny életet élt. A jól magsrdamelt nyugdíjas
évelt gyermekei körében töltöm-, Dr. MArton Ltszló
«•"Olt varon főjegyzőnél Bzentslmonou, ahol december
3-án rövid sacnvedea után megh alt. Holttestét fo yó év
dacember 6-an dalután 3 órakor azt-nteíik be B ssent•dmooi gyaszháznát és a cslkazentlmrel róm. kath.
t-mplomkTtben levő családi BÍr^citba helyezik örök
pihenőre. Hiláiat gyermekei: Dr. Marton Ltszló, Marton Dud, Dr. Lőrinca Karolyne és Javosa J. Ltjoané
gva*zo>j»k.
V

— ü j üzlet Nagy Stmu egyetemi hallgató városunkban a FiiA-hézban (Czáka mészárszék és Tala
vendéglő közön) a napokban uj vegyes üzletet nyit.
Varosunk és vidéke közönséginekfi<yelmét különösen
felhívjuk erre a laegbrcsülandó éioískarásra. Az életkörülmények paratco'óan megszabják a boldogulás
u jait, Nigy Satru ÍB err» a függetlennek látszó pályára
lep át az egyetemi padokból. Kérjük közönségünket,
támogassa megértéssel ezt a töre'vő elindulást
— Megsaurta a verekedőket Nika György
és Siafca M «i«sné Lunca-de-jos—gvimeaközéplókí cigányok valami fölött híjbakaptak. Nika ütni kezdte t-z
asszonyt, kinek közben megérkezett a fărj?. Blnka M kIÓB bicskát rántott e!ó ÉB haragjaban kétaaer megszúrta
Nikát, majd n dulakodás hevében Baját feleségét Is
megsebesítette. Binkát a csendőrség letartóztatta és
átadta as ügv^szsétneK

Karácsonyi társas utazás

nélkül, csak fényképes igazolvánnyal
I Útlevéla VEN
US Sportklub mérkőzéseire
•

a Wagons-Lits Cook utazási iroda rendezésében.

I
I
i:
•

•

Indulás Mercurea Oiucro!, 1937 december hó 22-én este
Visszatérés Budapestről, 1938 ev j^ouár hó 2-án reggel.

T « a « t £ > d l | M©s®®8©a«Ola©sál—üada&estse éa v i s s s a
Beiratkozás^ ráeiletBS prospektus Lőrincz József sorsjagyirodaban, M.-Ciucon.
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— Oaadaaagi tanfolyamok Csíkban. As
— Házasság Pál Antal Bándorj (Madaras) é
Erdélyi Gazdasági E{yesü<ei vármegyénkben két nagy- Gidró Gsalla (Cirt :) 1937 évi december hó 5 áu tarszabású gazdasági tanfolyamot rendaaett. Az egyiket tották esküvőjüket Ksrczfalván.
Carta—KarczNlván. E.<nek a két betea téli tanfolyam— A Szeplőtelen Fogantatáa - ünnepe a
nak záróvizsgáját novemb r 28-án tartoUák míg. Ö .yen helybeli rom. kath. fögimnaaiumban. Fó<imnágazda ifjú látogatta vftgig nngy szorgalommal ezt a ziumuik Miria-kongregácloja december 8 án, szerdán
tanfolyamot, amelynek előadói tisztét Bzőke Mihály d9lutáa 6 Cnl kezdettel, Mária tiszteletére miisoroj
oy. fóldmlves-ikolal Igazgató, gróf Bethlen Gíbor és Uunapólyt reidîz — Ai ünnepi beszádat Autal Aroa
Angi Biiáas töltötték he. A záró vizsgát ünnepélyes főgimnáziumi tanár mondja. As Ifjúság e kudves ünnekeretek köaött tartották meg s azon több mint kétszáz pére aa intézet barátait a aa érdeklődőket tisztelettel
főnyi hal.gatóaág győződhetett meg aa E. G. E. tan- meghívja az igazgatóság.
folyamainak nigyszsrli ailikségesaégóről BB népaaerü— Oyassrovat. Kettenboffar Lijoa gépéaz, folyó
s-.gérő1. — Ez:n tanfolyam bufejezes* után ae E. G. E évi covemb^r
hó 28 án, 69 évea korában, elbujyt
azonnal megoyitotta Piaesll de-joá—Ktazoa AHiz köz TomnSitl—C "ikBzenttamáson.
tágben
a
következő
tanfolyamát,
amely
jelenleg
nagy
S s a k a o s n d i vagy házvezetőnői állast keres
— Csikbánkfalvl KereBBtes JáaoB földbirtokos,
középkorú urlaaaioay. Cim: a Gyergyól Magyar érdeklődés meliett folyik.
78
óv
JB korában, november hó 29-ón meghalt Bancu—
— A marosvásárhelyi Ítélőtábla felhívása.
Párt iroda.
A targu-mure&i (rnrjrosvásárhely!) Itéiőiábla 1937 évi Caikbáakfalván.
— Császár Dinátné szili. Krausz R3aa, 67 ^vea
Govembar 24 an keltezett 6996. saámu felhívásában
— Felmentették Sass Antal esperest. A fölkér mindenkit, hogy a II. Kaioiy király törvénykönyv korában, hosszas szenvedés uián, november hó 29-aa
Carta (tarcsfalvl felekeseti iskola körüli harcok idején 626. cikke érteimében akár tiBztvineiő, akár m^gánfel, megSEÜat élni. Temetése decaiaber hó 1-éu volt igaa
Igen BÜrfln sserepelt a sajtóban Basa A a tal esperes- •iiinek valamilyen Irata van Bzőcs Jóasef Tomesti nagy részvét mellett. K hunytat férje, 6 gyermake,
plébános, kerületi tanfelügyelő neve, kl iakoláját anayl (c-iikezenttamás) lalóa bünQgyéra vonatkozólag, akit a 14 unokája, 1 dédunokája és kiterjedt rokonsága gyábátoraággal védte a tanügyi éa CBendőrkösegek erőaza- Mercurea-Ciuc (csikszertdai) idrvényBzeU O.áh János szolja.
koflkodásal ellen. Aa eredmény as lett, hogy BSBB Anta! cdik8/' nttamáBi lakással Bzumben elkövetett su yoa tustl
— megszúrta a korosmarost., ás ital romboló
plébánost perbe fogták és a helyi törvényszék egy év sertésére fogott perbe, t n r v e le a marosvásárhelyi tábia hatása mindon taran jelentkezik. ligága, kötekedő la-j
elaáráara és 6000 l«*j pénzbüntetésre Ítélte. A megfeleb- jegyzőségénal a 477—1937. saámu iraiborttékba.
az ember s mag gytlkosaágra ls vetemedik. Biró Karoly
besett Ítélet a napokban került a targu mureai (marosvacsárcsll lakós is beleköt itt Fodor Albert korcamarosba,
—Patkányirtaa. A városi taaácB folyó hó 13-án
vásárhelyi) tábla elé, amely Basa Art alt B-.-mmlbeu n-.m
aa á Utólag többet 6aámolt neki, mint amennyi jar.
találta bűnösnek éa igy büncBelekmény hiányában a tartott UléBén hozott 3226 «zámu határo*a:avítl kari a Hogy a dologban italos fujjal igazságot tegyen, bicskáháalul-joono-oiíBt, hogy tehetségük szprint, de logke- ját a szsrdnciútlea korcjmarosba megmártotta.
vád és kövelkeaményei alól falmentette.
veBübb 25 lejjel az emeletes hasak tu'ajdonosal, 20 lej— A válaaatoi iganolvanyok kioastáaa. A jel
— A Cslsner-osalad tragediaja. Megrendítő
első kerületben levő földszintes házak tulajdocsíkszeredai járásbíróság e hó 13 tói kezdődőleg na- nosaiaa éa
10 lejjei a második kerületben levő báaaii családi tragédia játaaódott le november hó 28 án özv.
ponta délután 2 órától egészen fél 7 óráig opz ja kl *ulajdono.-ai, járuljanak hozzá önkénteB adomány elm'n Caiszpr Inróné családjában Tsploczán. A reggeli óráka válásától igasolványokat a vároa vilasstó poígarsága a várof-uak ttrüintéu annyira elszaporodott patkányok ban Cáiszar Huba 23 éveafiu ugyonlőtta Lahel nevü 28
résnére egéssen december hó 17-én délután fel 7 óráig. Irtásához szükség; s mérag beszeraasl arának köhsé- avea bátyját. A cseudőradg letartóztatta és átadta az
Felhívjuk minden választó polgár figyelmét, hogy a geihez A mérget a város szerzi be a helyi giadaaági ügyészségnek.
18—17 köstl Időben Igyekezték választól Igazolványéi kamarától és kíosaija a háztulajdonosok köaött. A
— Ökörlopáson értek. Biró Báni Bancu—
kivenni, hogy a Bsavasáera jogosultságát essel Iga- tanács kéri a háztulajdonosokat, bogy adományaikai báakfalvi lakós isiáiiójaból Ismeretlen tettesek ellopták
•olnl tndja.
legkoAŐbb dre^mbtr 1 0 - g juttassák el a városgazda ••gy ökrót. A caendőrségl nyomoaás kiderítette, hogy
4 tettes Sindor G>rgeiy odavaló lakós, aki aa ökröt
— An Iparon Nőegylet karton-estélya ka- hivatalahoz, a hivatalos órák alatt.
"I la adta egy sseredal maszaroanak. A tolvajt átadták
ráosony maaodnapjan. A helybeli Iparos Nóogylet
—
Megsebezte
a
lesuhanö
kfi
Ardelean
Miaz ügyészségnek.
es évben Is, mint mindig, megrendeai hagyományos
karácsony másodnapi karton-eBtélyét december hó 26-án hály bányamunkás bőfejlóanát dolgozott a bükkBzadi
— Ismeretien tettesek meglőttek. Billó Fean Európa Baálloda éttermében. Aa iparosság mu'a • kőbányában. A lezuhanó kövak súlyosan megsebesí- rme mindszenti lakóst lőtt sebbel aaalutottátt ba a helyi
tették.
A
heiybell
kórházban
ápolják.
Bágal mindig a legjobb hangulat és a legnagyobb siker
— Megint halál volt Uavölgyében. A Com- kórházba. A csendőrség nyomoz a tetteaaic után.
iMvébon isoktak lezajlani a Igy arra már moet felhív— Elitélték verekedésért. Dof JózBef calilak a várOB és vidéke érdeklódő^közönségének figyel- pagnle Européenne dea Boia usvölgyl telep an megint
ínét. As egyesület agilis vesetősége nagy bnagÓBággal halálosvégü sserencaétlenség történt. Veress G/örgy ssenisimoni faicereakedó es ev május 24 én a Bzantsidolzozlk a estély megrendeaésén s kÖBÖnségünknek kásstáaó mnnkáBt az anyagtéren egy leomló desska- monl állomáson összekapott Borta Ghtorghe forgalmi
karácsony másodnapján eate hangulatos, kellemes ssó- rakás súlyosan megBebesltBttB. Mire kórhásba ssálll- tlsntvlselővel, kit tetlegeben ls bántalmazott. Hatósági
kOseg megiórtóBéórt 6 hónapi elzárásra ítélték.
tottik, meghalt.
n k w i i b H IMI réaw-
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Szabad teret kérik a komoly kultormikának.

LAPOK

-lk oldal.

âyţrgyoi ^kt

Ma, a nagy Ígérgetések napjaibau, amikor olyan
nagy .bizalom* ea ,nyájasság"-fele ereBüató, hogy
még lepni aem lehet a .megértes" sokféle aainel között,
Bziveaen ragadjuk meg az alkalmat, hogy a már regen
a olyan aokBzor könyörgött kéréseink ha végre megértésre találnának.
Az emberiség egymás iránti blsalmatlansága hovatovább jobban Oreahető. Bz az áldatlan állapot es géncsoBliodsflok béniijak meg as életkedvet s mindazokat
a tiszta akarásokat, melyek a kuliurán keresztül a legfontosabb kösveUló tényezők a népek egymásközti
megértéséhez.
Ma, amikor a néppel valá törődés kell a vezérelve legyen minden aiiaml eleinek, komoly vessedjlmet jelent az az állapot, amelyben mestersegesen
elzárulnak a napi fculturanak legtontosaob állomásai.
Kiszámíthatatlan karok okozója lehet as a korszellem,
amely blzaimatlansaggal fogad minden olyan megmozdulást, amely müveltseget, hasznos sacrakosaat Igyekszik juttatni népünknek. Továbbá bűnös dolog lenne
akadaiyosnl aat a munkát, amely a nep leiket Jóra
neveli es Bsepre tanítani akarja.
A közmüvelódesl egyesületeknek minden időben
az voit a caija, hogy az embeicsoportokat osszefogva,
a kultura erejevei ebresssen egymás iránti saeretetet
ea o.yan lelkületet termeljen, amely bizalommal a Bseretettei nézsen minden nepnek haaonlo levekenyeegere.
Különösen fontos aueppel való togialkozas lehetősege
a mostani időkben, mikor a romboio es züilesz;ő aramlaiok oiy ceuudatOBbn törnek e.ó an elet ege*z vonalan. N m szabod lemoso:}ognunk, feivaurói vennünk
azt az aknamunkai, ameiy a le.kekei fenyegeti. Minden
s.uronynai eiósebb ea veaztdoimesebu az a törekvés,
^m-.iy foid aia keuyaaeriive ve^zi a maga rugc-á.o,
íomco.o munkáját.
A leikeket m:l.ió oldairói fenyegeti a mételyezas,
ii! Ii len tói s egţuazboi vaio kiaorttLditas veszeiye.
Lituia kell maci n jozacu. g-ondoikodo tmoernek, hugy
i.z egcSz u l á j oerendczeeet akarjak me^toipedoaui.
Kezel a mubkavai szimoen azonban nem lehut ag;uvai
védekezni. la Cdak a ku >u:a vuagoadágai lerjtbztó
ón ud.itot, nemes erzcseket lejlesztó fegy <&rea Sagite•;k Ez.k azok a modoc, ameiyeket a mai, egţmbb
ellen usi.i o.t emberek a legketsegbecsdtebb kapzoditSsl akarnak egyik a mati.aul elzárni.
Éppen ezért keri.nk tofcb megertest ea saeretetei
aton iorovveseinkiel a*tm&tn, ameiyek a n.poaet kuilurăra neveim. S?nkioek aem lehűl ceija, hogy eivouja
a kui'uru íehjiöiegeit a nepo&iói s oeieaenyszerisse a
korcsmák büiiözó, alacsony indulatokat tap.ato levegőjébe. Er.hiik meg vegre, hogy a mai viaionyok aözOtt,
ezen a földterületen, aboi barom nep kmuKaja évszázadokon keresztül megfért egymás mellett, barmtlyeb
idők is követkessenek, caak egymás megoecaülesers;
vagjuok utalva.
Eoből a gondoiatból merítsünk több türelmet éB
m9ger;est. Támogassuk köcsönösen azokat aa eJgocdoihBokat, melyek kuiturat hoznak, meri ezek CJB»
e.óoyere válnt-k kózöa hazcnkn&k ea aa emotriségiiek.
Eaoen a Bzeiiemben lamogaBbUK josaivvel azotat az
igyekezeteket, amelyek a béke es Bserelet útjait egyeng9ttak es egyengetik most es mindörökké.
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DIANA
KOSI.
December hó 4-én éa 5-án, szombaton és vasárnap
KIS LÁZADÓ.
Főszerepben Shirley Tomple.
Jön! Deoember 6-án hétfőn és deoember 8-án szerdán
P O E B GYDT
Ibsen drámai költeménye filmen Haos Albers és Olga
Tsoheshova színjátszó készségének egész skálája vonal végig
előttünk, am'g az erdők és hegyek kósza fiából irakkos világcsavargó lesz.
KÖVETKEZIK I Deoember 11-én szombaton és 12-én
vasárnap
HALÁLSUOÁB
Wllley Poat és Talla B'rell Izgalmas reptlU-fllmje.

v a t á z s & w
— ha vérs^tan vendégek érkeznek,
de egy jó kávéval mindig meg

tudja kínálni őket. Nagyobb örömet nem is szerezhetnek neki,
mintha még egy csészével kémek.
Ebb£l látja, hogy ízlik a kávéja, melyet az egészséges Kathreiner- óa
Valódi Franck-ból készített. Hogy
amellett még annyira olcsó is, annak méq inkább örvend.

Gyllkostó festői környezetében rendezik mag az 1937 évi B E.LLAY MAB;G,IT :
Alomhajók utasa.
mükorctolyázó bajnokságot.
Az országos korosolyázó szövetség megtartotta ezévl
közgyüléBét Cluj (Kolozsvárt). A tárgysorozat egyik fontos
pontja ez 1938 évi korcsolyabajnokságok színhelyének és Időpontjának kijelölése volt.
A műkorcsolyázó bajnokságokat a Gyllkostó lestől környezetében rendezik meg jannár nó 30-án
A Gyllkostó 1838.ban keletkezett és Így a szövetség a
100 é^es jubileumára tervezett „Uunep: év" jelentőségét emeli
a mtlkoroFolyázó bajnokság meg-endezésé-'el. A bajnokságot
a szövt-tség reudtzi meg a Oheorgheni (gyergyószintmlklósi)
.Sport Egylettel karöltve.
A műkorcsolyázó bajnokságokat — lulnt értesülünk —
nagyszabású téllsporthét keretébe Illesztik. Erre a téli sporthétre az rrszág minden részéből InduLu.k majd társas kirándulások. A gyorskorcsolyázó bajnokságokat a — CsehszlováklsRamán'a országok kö/öttl mérkőzés ídőpoutjától lUggő napra
— tUzlk majd ki. Egyelőre osak az bizonyos, hogy az Idén ls,
"-z ország egyetlen alkalmas pályáján, Clujon (Kolozsvárt) tartják inpg a b-jnoksági t.

IRON

Könnytengeren szágali álomhajóm.
Liliom-vitorlám sóhajszél duzzasztja,
Utasa én vagyok, álmok alió rabja.
Pillangó szárnyakon szállnak a sirályok.
Hajóköteleim őszi ökörnyálak
És a kalauzok, lelkemben a vágyak.
Iránytű a hajón napraforgó, sárga
A végcélom pedig, lelkem balga vágya,
Uit el nem érhetek: Boldogság országa.
Tarajos hullám hegy kap fel a hátára.
Bőg, tombol az orkán letépte vitorlám.
Oh jöjj, mert elveszek! Jöjj segíts óh Atyám !
Álomhajóm sQlyed, de még ilz az álmám.
Megy.k ! Jaj sötét van, keserű könnyárban I
S mngam. a valóság partjain találtam.

TRIUMPH

Ara 6880 Lei.

M o d e U 193B.
Legjobb minóseg. Bizonyítéka,
h o g y Csehsz)ov&kiab<tn k e t h ó nap alatt több miot 6 0 0 0 drb
T r i u m p h k é s z ü l é k é t a d t a k el.

IRON TRIUMH,!

Minden
szaküzletben
kapható.

IRON

60 állomás vetel. 3 hullámkor 18—2000 m.
Termeazetbü laada*.
Nagy hangerő.
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I R O N REX I.

Superok kiralya.
Yilágvétel.
Kényelmes kezelés.

— Kitettek a holltestet aa udvarra. Amig
flIKüÁ.
|
*z ember él, addig sem SOK emberiességet tapasztal
— Halálozás. Gheorghenl (Gyergyószeutmlklós) állomás ambartársat részéről, ds a halai éppenBÓggel felszabafőnöke Berbeo Gyula iolyó hó 23-an, 46 éves korában, rövid,
de sniyos szenvedés után ineghiit. Berbeo volt átlomáslőnök dít mindaa érdeket éa embertelenséget. Simon János
először Clnjon (Kolozsvárt), majd Braşov (Brassóba) keresett 77 éveB gy3rgyóujfalusl szegényembe! 1B felosstotta pár
gyógyulást, ahol meg ls operálták. Mic ugy .átszőtt, sikerült év előtt minden vagyonát a rokonai között assal a kimegmenteni az életnek, de pár nap múlva rosiabbodás állott i:ii.assâl, hogy azok felváltva eltartják élete végéig, A
elő. Újból operálták, de B'.keitelenUl. Az elhunyt álloiuásföiaököt ott 1B temették el, a családi Blrboliban. T meiégen Clujról • -.pókban aztán az idős embert Simon Ferenc nevü
(Kolozsvárról) fenebbvalól, majd Tg.-Mure; (Marosvásárhe.y) rotonáoál utolérte a baiál. A jó rokon ugy gondolta,
éB Gheorghen.ből (Gyergyószentmlklósról) barátai es tisztelői togy ő Caak ébteben köteles az öreget tartani, mig a
kUldottBegileg vettek részt. A sírnál Jienesoa, a olnji C. F. K ume kezásl költségeket a sorrendben követkeső roaon
Inspec(ia vezető főmérnöke beszélt méltatva az elhányt érdemeit, akit mint a szorgalom és köteleeségta lás mintaképét kjiolea viselni. Fdlpdkolta hát a halottat és elvitte özv.
említett. Majd az állumást a.kalmazottak nevében, Csengeti Sioion Andrásodhoz. A köteiezettségeset azonban SmonAlbert forgalmista hivatalnok sírásba fu^t szavakkal monjott tn ls csas ngy értalmezte, mint ó ea a halottal Bsemutolsó lstenhozádot szeretett főnöküknek
ban nem akart s jmmi kö^osaaget vállalni. Bimon János
— Ea uital is köszönet as áldozatkész sslvsknek átva, hojy nem tud a hatottól megssabadu.ui, tovább
Kevés az öntud.tos, azetezórcságban élo fajtostvéreiért á.do- JÍiţe a aovetkezó rokojbos, O.ah litvánhoz. In azonzatot hozó lélek, de azért mégis akal néhaav. Soaan élduk
szétszoitaágban itt Erdélyben, anuál többen a Adgatcan s ízért bau már noai kiserletezitt a raoeaaeieaael, hanem egye keveseknek áldozatkészsége is usak egy osepp a tengernyo- s^urüan bedobta a holtiesiet az eresz alá ed otthagyta.
mumaágban. — Auuál nigyobb köszönetet étuemelnek a ne- Közben a csendőradg la tudomist saeraett a haiiounurmes peua kedvééit névszennt is felsorolt jótékony adakozók : uaiásról és pirtfogaaaba vette a hatottal ilyen saspen
Botár L. Vilmos v. igazgató 400 lej, Minaly Laszlo 230 lej, etoanó rokoaozat, aKlk ellen megindult aa eljárás.
Bandi Bala 250 lej, Péter 1 onka 100 lej A gyUjtést Bothár li.
, l.rnoa v. igazgató nr eszközölte, akinek az a meghagyása,
— Otthagyta a feleseget. Diudu Jjssaf oekáal
hogy nyilvános köszönetet mellőzzük. Ezért ezúttal is oocsánatot kérek Bothár L. Vilmos úrtól, hogy kérését mellőzve legény 3 Jvvel ozeiőit bevonult katonának a hatoa
mégis nyilvánosan köszönöm meg ezen öntudatos á'doz.tké z hitarórjzrddhez S.oboziara. Iithoohagyta feleséget es
jótettét. Teszem ped;g azért, hogy akik esetleg olvasják, éored- gyermekét, kik hiába variak haza a katonaidő letelte
jenek tudatára annak, hogy szétszórtságban élő hit és fajtest- után. Hazatérő iaioaatársai mesélték aa asszoaynak,
véreinket osak a tá-sadalinunk áldozathozatalával lehet megmenteni. Köszönetet mondok, hogy lá.va-láesanak, felbuzdulva, hogy ferje a hoBszu szolgálat alatt Bseretőre telt szert
tegyenek. Dienes Balázs, Gheorghenl (gyergyószentmiklósij, a musBBi dobrudzsai varoskaban éa leszerelés uian ott
rel, lelkész.
maradt szdretójével. Felesegei meg csak nem ls erte— Blosaaaas. Porţia Ferenc Ferenc* bicskával iiiette. Az atisaony most hűtlen e.hagyás miatt feljesuiyoaan megsebesítette Luaacs B,iai. B.jaras induii íentédt tett Dindu elien aa Ügyéaasageu, ahei meginenene.
dították elieoe az eljárást.
— Gyanús haláleset. Székely Sándor 63 éves gyergyó— Orasagoavasar Oheorgheni (Gyergyó
osomalalvi lakós hi teleo öiszeesett és meghalt. A oseniőiség
zzentmiaiObOQ) Q^ergyoaaeutaiikioa varuja a »jra- gyanúsnak
találta a halálesetet és az ügyészség vizsgálatát kérts
Caouy eiOkll ordaa^Oi aiiaivasart ez evb^u diC Ol jar
no 10—12. napjain, a ktranóvásart padig deejmb^r
Szerkesztői üzenetek.
bo 13 aa tartja meg.
Fiatal leány. Leveléből azt látom, hogy lg m helyesen Ítélt
Az életeszmények sokszínűségének elbírá— Bemasaott aa ablakon. Oltl Biláas gyergyó- meg a dolgokat.
lelki műveltség és Bok emberiem irat szükséges, ami
ujfalvi laaos 19á5 jun.ui uo 13-au oamaszoit Kddzi lásához
— ugy látszik — nem hiányzik önnél. Az omberek társaAndrás lazasának ablakán s onaao 140 lejt euopott. dalmi életében észlelhető szépségeket vagy oaunyaságokat
Kijóveteikor a köaségl bíró es szolga m^láttak a a az egyén legtöbb esitben „hazulról" hozza, amin az iskola
vagy az életben kapott külső máz vajmi keveset segít. Telcsendőrségnek azonnal át is adták. A bíróság egy evi jesen
lgaaa van űonek, amikor a dolgok mibenlétét erről
börtönre itelte.
ai oldalától Igyekszik megvllágttanL — Üdvtalet.

k oldal.
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— Blgánolta a vonat Folyó év december 8 án
De a gyUmölcstenyésztésnek gazdasági előnyei sokkal
délelőtt a Brassó feiól árkeaő személyvonat a Jigodln- tontosabbak a lelkieknél ia. Minden gazdatársam meggyőződ
esögödi átjárónál elütötte Saito Bzdnt ssögSdi gazdál- het róla, hogyha a hetipiacon széjjel néz. A szeredai hetikodót, A flttal gasda a nagy kódoen aem vette esare piacon őszi idAben tucatszámra állanak az odvarhelyszéki
a kóaeledo vonatot ós mintán a falu Beáién fekvő át gyümölcsös szekerek, akik nem sajnálják • fáradságot és a
járóoal aorompó nincsen, igy a vonat háláira gáio'.ta. hossza utat, hogy gyümölcsüket jó áron értékesítsék. De
Sailé Baiint meghall.
van egy egész kofahad is a piaoon, mely marostordai és a
— Gyilkolt a vinitaba Járó legény. K^manes szomszédos regáti megyékből beszerzett portékáját a hét
Fdrcnc G Jaorgbeai ({yurgyóssentmlklósi) i*geny éjszaka minden napján jó haszon mellett árusítja. Gondoljuk csak
viaitáo* ment Dr. Cimpiin II xim Ugy ved saolgáiója el, milyen jövedelmet jelentene az a mi zsebünkben, ha a
boa. Ugyanaznap odaKerüil Bar olt G rgely is, aki saka- sok gyümölcsnek az ára oda folyna be. Ne áltassuk maguntomi aeaddti a szolgálónál, uogy eogtdje be. A saka kat azzal, hogy a talajunk nem alkalmas rá. A télire alkalloasra aijóit a aio.gaió maslk udvarlója B a kél legeny mas gyümölcsök legjobbja, az alma, körte náluuk is megvitába kezdatt, meiynek során B.rek Gergely ugy meg- terem, osak gondozni kell. A gyímesi völgy napos, szélszúrta vetelytarsát, hogy as maghalt, a gyilkos iegéoy> védte területei s Alcaik síkja kiválóan alkalmasok erre, de
kis utánjárással igen sok tajgyttmölcsöt is lehetne termelni.
letartóztattak és atadtak aa ügyaasségnak.
A moBt lezajlott gazdasági kiállítás megmutatta, hogy lelkes
— Agyonganolta a aaeker. G «pár Domokosáé kísérletezők még szőlő és barack termeléssel is tudtak eredBBUI. György Juuanna aaekerevel ssekeket hordott a ményeket felmutatni
ssárhegyl allomasra. Egy zökkenőnél a lovak köae
A gyümölcs nem kiván nagy utánjárást. Azt a székely
eaetl a a nebea ssekér agyongásolta.
— Ellopta a rabiiott holmit. Faaakaa Ju 1- gazda minden elfoglaltsága mellett elvégezheti. A osemeték
ánna Ghiorgaot ((yergyóasenlmiklósi) lakós 1932-ben beszerzése sem igényel nagy költséget. A mezőgazdasági
férjétől elvált. Rjbanemüjet és egyeo holmiján tőle kamara s az Erdélyi Gazdasági Egylet örömmel áll rendeleiboava, rabiata Szilágyi Jóasefnéra. Hosszabb idő kezésére mindenkinek ebben a tekintetben. Olcsó csemetéket,
múlva érte ment éa visszakövetelte az ott hagyott hol- hasznos útbaigazításokat mindkét egyesület ad a hozzá formit, de Szilágyiné nsm tudott velük elaaámoinl. Idegen dulóknak. Csak minden faluból 5—6 lelkes kezdeményező
holmi eltulajdonításáért a blróaág most egy hónapi kell e pár év múlva boldogan dicsekedhetünk, hogy önellábörtönre, 2000 lej pénzbüntetésre es 6000 lej kártérí- tásunkat e téren biztosítottuk. A felesleg értékesítésére pedig számtalan alkalom kioálkozik mindenkor. A fődolog, hogy
tésre Ítélte.
hozzákezdjünk és ne kényelmeskedjük el a dolgot. Akkor
— Iparvaentl eserenosétlenseg. Fülöp István meg lesz az eredmény ie.
ditról lakós aa OFA maroaheviai iüreaatelcpánoK voit
a telefonkeaelóje. As iparvaanton lefelé haidva dolgo.CSIKI LAPOK"
aott, mlkösben a megterhelt kocáik öaaaekötő kapcsa
Politikai, közgazdasági éa szépirodalmi hetilap
eiasakadt s ót a ráakódas a kerekek alá aodorta, me• W U I I N I »«.
lyek kél lábat és karját öasaeauaiáz. Baaaállltoiiák a Hgéaa évze . . Lel I8u.félévre . . .
, 80.
gyergyóssdUtmiklóBi ssanatórininba, de mar nem lehe'
Negyedévre . , 4U.—
KOliOldxs egy évre, 864 lett rajta segíteni.
Példányonkéntl ára 3 Lel.
»««j*iaaia uiiaáea vaaaiaa,
— Égeaek. ÖJV. Fodor Ferencaé tekerőpataki
Htidaiéai Uja* a isgolosóbban ssámlMataak.
lakós csűre és istállója leégett. A lüs keletkezésének
kamatok aam adatnak viaaaa.
okát nem tudjak.
Nyílttéri kOileminyek U)a soronklnt Lel 25.—
— Tankó litván gylmtsl lakós 4 saobás lakása Kiadóhivatal: Herourea-Ciuo, Strada L O. Bratianu 68
elégelt. A tüz okozója a hibásán épített kémény volt,
România.
amelyben kereBstül epítették a tetőset egyik gereodá
ját. A hideg Időjárás miatti erői tUstől a gerenda lánPrimăria comunei Lăzarea.
got kapott ea az egéss hazat langbaborltotta.
Judeţul Ciuc.
— Elloptak a dlsinojat. Gal Mátyás Gergelyé Nr. 1681-1937.
feljelentette Gai Mátyás Miklósét éB annak feleseget,
mari ások kel dlsanójat ellopták.
— EiBült a regi revolver. Iocse litván 28
La primăria comunei Lăzarea din judeţul Ciuc
évea Miaeutea—miadaaanti legeny egy regi pisatollyal se va (ine in ziua de 11 Ianuarie 1938 orele 11,
játszott. A rozsdás moid.il; jitek közaen eiaült a licitaţie publică pentru vânzarea unei cantităţi de
közalben allo Simou Ferenc 19 evea legenyke jobl- 9317 m. c. lemne de brad molid din pădurea comuszsmen behatolva, annak fejtben megállott. A meg- nală Cupaş-Cabolaş.
sérült legenyl korházba szaniio.ták, ahol dr. H rtCi
Pre(ul pe estimare este de Lei 220 per m. c.
Hugó fóor^os jó.siEcrjit muietei végzett rajta.
Garan(ia provizorie 10/o în numerar sau efecte
— Zongoratuiajdonosok. Szigeti zoagorahan garantate de stat la cursul zilei.
goló mfgeraesdit varosuazoa es zoagorch*ngoiaaoxat
Licitafia se va (ine in conformitate cu art. 88—110
vallai. E.dekiódni a Vazar-Uaiaiben,
din L. C. P. Regulamentul O. C. L., art. 229 din L. A.
normele generale de licitaţie publicate în Mon. Oficial
127—1931. Condipunile de licitaţie se pot vedea zilnic
KÖZGAZDASÁG.
în orele de birou la primăria comunală.
Gyümölcstermesztést.
In caz de nereuşită se va (ine a doua licitaţie
A napokban az egyik üzletben gyümölcsöt akartam în acelaşi condifiuni, în acelaş loc şi aceaşi oră, in
venni. Fejemet vakarva nyúltam a zsebembe a pénz ntán, ziua de 1 Februarie 1938.
mikor az árát meghallottam. A kereskedő látva savanyu
Lăzarea, la 25 Noemvrie 1937.
ábrázatomat, megmagyarázta, hogy a fajalmákat NagybányáPreşedintele
com. Int.
Notar,
ról kapja, mert a helyi piacon ilyesmi nincs és a szállítási
Sajgó Toma.
Indescifrabil.
költség jelentékeny árdifferenciát eredményez. Akarva-nein-

m.

Kiadó Stefan-oel-Mare nooában6 szobás
modern konfortos lakás. E-deklódni
1-2

lehet B^rmann üzletben, M, Ciuc.

Érettségizett fiatalember ke:dő gyatemoknak felvaietik n»gy val.amihoa. — É dák ődni a V*kár
üzletben, Mervuraa Cmc.
l—9

OSERÉPKÁLYHÁKI
A zsombolyai Bohn-féle téglagyár kitűnő minőségű oserepkeiybál minden színben és n gyságban kaphatók. Kívánatra gaadag mintakönyv
áll a nagyérdemű kOzOnség rendelkezésére.
É->itk«sókl Ugyanott • híres

BOHN-CSERÉP
bármily mennyiségben, Jutányos árban kapható.

Képviselet:

Jakab Sándor, M. Oiuc-Osiksereda
Strada Coraposasoratulnl Nr. 7.

22—

Hirdetmény.
A csíkszeredai Legelőtársu'at Igazgatósága
egy darab kanaak a tartására pályázatot hirdet.
Érdeklődők az evi, vagy havitartásra vonatkozó &jáni»iu'«at Halló Oibor Iegelőtársu'ati
elnökhöz, 1937 évi d e c z e m b e r hó 10-ig
beadhatják.
Mercurea-Ciuc (Csíkszereda), 1937. évi
november hó 10-en.
holló

4-4

gábor,

1. t. elnök.

HEGEDÜÓRÁKAT
oonservatoriumi módsser
szerint, jutányoaan ad:

Publicaţiune.

S P R E N O Z G I Z I , M.-Oiuo.
Str. I Q. Duoa (Qimnázium-uooa) 130.

KISEBBSEGI KERDESEK
ELSŐ KÖNTV
Irta: URMOál-MAl'KER BELA
a román miniszterelnökség
kisebbségi tanulmányi hivatalának volt szaktanácsosa.

A KIÉLEZETT KISEBBSÉGELLENES
MOZGALMAK ROMÁNIÁBAN.
A KISEBBSÉGVÉDELEM JEGYÉBEN.
Baaaorezhető a
„CSIKI LAPOK*
tisdóh'vaulhbau.
Árt 80 <ej.

akarva, igazat kellett adnom és szomorúan gondoltam a nagy
Elado ket darab vaakalyba, 1 darab majolika
ürességre, amit az almák ára zsebemben előidézett S mert 14 honapos tenyeszkan e l a d o . Biro
függő-ltmpa. M.-C u*, Bu. R <• Fard N-. 69.
manapság a zseben keresztül vezet minden ut az egykor,
Sandor, Mercurea-Oiuc.
magamban én ia elmélkedtem azon a kényelmességen, amellyel
Eladó esetleg bérbeadó egy uj kőház, a gyakorlószékely gazdatársaimazegész létüket jelentő földművelést űzik.
téri-ucoaóan, mely áll 8 ezobe, konyha, kamra,
ERTESITÉS.
pince ée kit kertből. Értekezni lehet ffattata
Annyi szent, hogy a székely ember földmüveléaében
A nagyérdemű közönség tudomására hoAleundrina, M.-Ciuc, Böjtby Oábor-féle ház.
az erdő óriási károkat okoz. A sovány székely föld nem
utolsó talaj s az éghajlati-viszonyok sem olyan veszedelme- zom, hogy „Lőtte" nói szalonomat, 1937
sen rosszak, mint amilyennek mi azt lefestjük magunk előtt. évi december hó 16 tói á t h e l y e z e m FV.vasenk VPgyeFk'reakedástmbe egy Fzirp.n'.maB flut
De a székely gazda nem csüng olyan szeretettel e fóldjéo, Dóezi vaskereskedővel szembe, a Duczi J.-féle
t«iu4nak, akt irgaiâbb a gimn. I oazt. vegezie.
mint ahogyan azt teszem iöl szász szomszédja teszi: A házba (I. O Duci 65. szám alá), ahol minden
C.m « kiadóhivatalban.
8—3
székely gazda nem tekinti főfoglalkozásának a fuldinivelést.
nemű
angol
és
francia
munkát
vállalok
Nála a fold a megélhetésnek csak egy bizonyos százalékát
M E G V E S Z E M báró Orbán Balá«a: „Székelyföld" oimfl
jelenti, amelyet aztán busásan kipótol az erdö. A löld meg- felelősség mellett, u. m.: kabátot, kosztümöt
müvének 3-ik (Háromaaékmegye) kötetét. — Cim a
kívánja a megmunkálást, az alapos utánjárást éa csak ugy és ruhákat.
kiadóhivatalban.
hozza ki a magáét. Azért nem is fordított soha nagy gonSzíves pártfogást kér, kiváló tisztelettel:
dot a székely gazda a iöld megművelésére; hiszen sokkal
Bálinth Vilmos. • 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 «
kevesebb munkával, ha kissé verejtékesebben is, busásabb í—a
jövedelmet hajtott a természet bőkezű ajáudéka folytán odavetett erdő. Tarolta, gyilkolta, irtotta hát az isteni ajándé- Gimnázium közelébe, ataplooai határba
kot éa nem gondolt arra, hogy valaha ez is elfogy és akkor
3 és fel holdas szántó, szabadkézből 3
Un naponként n j formák olosó
Q
más után kell nézni. A Iával való örökös birkózásban kiveeladó* Érdeklődni a Vakár-nyomdaban. i-s £
árban, aMfft«kú».tfeL*tölK
ţţ
szett belőle minden érzék a nemesebb fárnövelés iránt. Pedig
most, hogy egyre ritkább leBZ hegyeinken az erdö a egyre
X VENCZELTANlRNÉNÁL
tt
f f f ff f f
w
jobban meredezik elő a letarolt tenyves helyén a kőszikla s V W W W W
tf
Ugyanott
kénűlaak
mindeni
t
az irtásban az uj erdő helyett csak málna, szeder a gaz nő, í " V a r r ó g é p e i t ,
£
i « t sói kalapok m ő r s a d t t
||
jó volna ráébredni arra, hogy benépesítsük a völgyeket, a
anyag k a u u l á i á v a L Ifnlnşsfc M
Esrálqárok,
S tf
napsütötte Unkákat. Erre pedig mi sem alkalmasabb és gaz- 5
Italaklténa a legrövidebb Idő alatt. O
J
^.Ucatröaze^
ff 2
daságosabb, mint a gyümölcsfa.

Q MODELL KALAPOK S

a-áfeox .Áj:on.aé-n.á,l
J
A csiki gazda életében gyökeres vátozásokat idézhet ®
elő a gyümölcstermesztésre való áttérés. Ha a dolognak a g Caikeeereda-Moroorea-Oiuo, Ootavlan Barbat háa. J J
lelki oldalát vesszük, ugy is érezhető lesz a változás; a fát
eddig ugy tekintettük, mint kipusztitásn váró, alkalmas
tápanyagot. Ez az örökös pusztítás előidézte a székely lelkeknek a nehéz élet során alkoholba ringatott pusztító, gyilkoló kedvét. Már most a gyümölcsfák oltásával, szemzéséa legsaebb es legtartósabb
vel, ápolásával foglalkozó, a gyümölcala életét örökösen figyelő
kivitelben a legjutanyoaabb
székely rájön arra, hogy a fának is van lelke s a fa is
á r a k m a l l a t t eeakőnöl a
meghálálja bó termésével a vele való gondos munkát. A
fák nemesítésével tehát a lélek ia nemesedik s lassanként

2
jţ

Mercnrea Chie, I. O. B r i t t a n (Óimmáainjnhueoa US. an., a Sftrhaa kAaelebea.

S

Könyvkötészeti munkákat Töltö-tollak javítását és tisztítását

átalakul az ember is.

V á k á r ü z l e t , Mercurea-Ciuc.

IINMM

Vákár HaniymiUlákM, Menvaa-OlH

vállalja a Vákár úzlet.

— Elado Bongora Egy kitűnő állapotban levő
koncart aongora, jutányos árban eladó. — Cim a Saerkess tőnél.

