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A Magyar Párt
évi

caikvârmfţyel tagozata folyó
decamber hó 5-4n délután városinkban tartotta meg
elaó nagy népgyüiését, amelyen a Migyar Párt catkmegyei képviselő- éa Bzenátorjelöltjel mondották el
nepünknek felvilágosító beszédeiket BB általános választáaok küszöbén.
AltalánosBágbin azt mondhatjuk, bogy a magyar
tömegek országszerte a legteljesebb fegyelemmel és
öntudatoseággal kéBzüloek Brr.t a választási megnyilatkozásra, amely a romániai magyarság életében-Bemml
egy eb.'t nem jelent, mint nemzeti ei ónknak egységes
bemutatását a hatalom felé.

X

Endes Miklós dr vaskos kötete, mely
a Csik-, Gyergyó- és Kászonazékeket magában foglaló
Csikmegye földjének és népének történetét aa 1918.
évig tuja fal előttünk.
A székelynemzet eredetéről egyik legrégebben
megirt nagyertékü mnnkának tekintendő Kállay Ferencnek 1832-ben Nagyenyeden kiadott történeti értekezése:
„A nemes székely nemzet eredetéről, régi badi a
polgári intézeteirőlmely e«v önálló éB igen értékes
tanulmány. Irt a székelyekről Werbőczy István 1514-ben,
bőséges forrásokat találtnak az Approbata és a Compilata
Constitutlókba, a Navellaris Artlculuiokban éa
Ennek a népnek számára a választási küzdelem
X
nem bata mi tülekedés, nem ígéret-vásár. Mindenféle
E{ységb?n az erő. Mindenkinek, aki magyarnak egyéb erdélyi törvényekben.
kortessEÓlamoa felülemelkedve a választások a ml született és magyarul érés, H Magyar Partban a helye.
Ezldeig Cslkmegyóvel és a caiki ssékelysóggel br.
Bzámunkra az élethez való joguaknak bizonyítását szol- Lehetnek elégedetlenségek, lehetnek véleménykülönb- Orbán Balázs Székelyföld c. örökbecsű müvenek aa
gálják. Éi eltűnőnk e földról, megszűnt a létalap szá- ségek, lehetnek a par polltika tehetetlenséget bangoz- 1869. évben megjelent II. kötete, továbbá klsbaconl
munkra abban a percben, amlhelyt ennek a hatalom tatók. De mindez csak a párt keretein belül. Választas Benkő Károlvnak Kolozsvárt az 1853 évben Csik-,
nak nem tudjuk egységesen felvonultatni a mi n?pi ldejen mindenkinek aa a köt-.leiségs, hogy béiyegzőjei Gyergyó- ÓB Káazon Lairáaok clmü müve, majd Vitoa
erőnket.
oda üsse arra a jelre, amelyik saját napi érdekeink védőit Mózes calkszentkirályl plébánosnak az 1894. éa a köEgy kisebbségi népnek az életében átértékelőd- a pirlamentbe bejutni segitl. Mindenkinek egyformán vetkező években megjelent Csikmegyei Fűzetek elmtt
nek a politikai sablonok. A politika nri-hu^cutSBga kötsleasego, hogy BZ^-mályes b int almaitfolretave, sza- müve éa végül T. Nagy Imrének az 1902. évben a
számunkra máról-bo napra halálosan komoly köieiesBég- vezatávai bozsájáruljoj ügyünk vadeimenek az ország Majţyar Tudományos Aksdémia nemzetgazdasági bisotttr.jasitassé értékelődött. KateiesaégteíjesiiéBBé, amelyet nagy nyilvánossága előtt való négy eves bisíoaiiásahoz. ságanak hozzájáiulásával megjelent .Csikmegye Közgazdasági Leírása" cl mii tanulmánya foglalkoztak.
Erin a különfele Ígéretek OBjtanak, hanem egy uj államX
Van mag egy pár ezelőtt 80—100 évvel szász
poli likai eletbe ezakadi a^mzet jövőjének megalapozása.
Ha niocs a parlameuib-n hang, amely vedel irók kiadásában magjelent németnyelvű ós Erdély
E j y kisebbségi nep életkűzd -Íme tehát elsősorban
münire szálasra emelkedik, ilveaa az lekoia. Ht eivesz történetével foglalkozó mü, amelyek reBBben Cslkmegyót
felvilágosult, öntudatos, Intelligens tömegre kell támaszaz ieeola, elvesa aa anymyei', me>yet eaer ev viharaiü és a cslti székelységet ls tárgyalják, eaek asonbau a
kodjon. amelyben mindenki hmeri a kezébe leteti
megőriztek öaelnk. Ha e.visz ua anyanyelv, átvesz székelyek közölt Ismeretlenek és ma már as antlquárlnjognak szent értéket. Tömegre, amelyet n?m szedithet át,
a
faj.
Elvesz kipusztul az a maroknyi magyar tömeg, mokban sem kaphatók.
mag a választásokon megjelenő sokszinű pártnak zagyvaság*. Olyan népi tömegre, amelyben egységesen él mely itt él az erdelyl Bsigeten. S mind ezért a feleUgyancsak ritkaság számba mennek br. Orbán,
aa összetartozás gondolata éa tndja, hogy polgári kö- lősséget te viseled, magyar választó polgár, kl mos,, Benkő, Vitos éa T. Nagy Isre hézagpótló müvei is.
köenyelmüen
adod
el
szavazatodat
üres
igereiert.
Vagy
telességének tiljjBltése minden hétköznapi kérdésen
Megjegyezzük azonban, bogy e müvek Cslkmegyének
ami még annál is rosasabb deci pailnkert.
felül a magyar ügyet szolgálja.
és a csíki Bzákelyaégnek oknyomoaó történetét nem,
X
vsgy caak részbao tárgyalják. I.yennek csak Szádeozky
Egy pi.iaoatig sem kétséges, hogy Cslkvármegye
:
A harcban m ndlg aucak a hadseregnek v»n Kardoss Lijas dr. egyetemi tanárnak aa 1927-ben
magyarsága tisztában v-n a valasztási kötHtességenek
ezz9l a mélyebb ertelmévei. Két évtlzedaa kisebbségi előnye, amelyik fcigyeimeze ehb. A fegyelem, a köte- Budapesten megjelent .A székely nemzet története
múltja elég iskola volt ssámára ahoz, bogy megtanulja iesaegtudaB g\özeimet hozh • a ml harcunkban ÍB. Ea és alkotmánya* cimü müvét tekinthetjük, mely sslnhéáa^úb és iiiiudussao 400 oldalra terjed. Ma már
ua*. dikîkiiju, üíi^, íaiuuwu-.i i'á^aj«kodjóii fajaiiiuieietDen tartani a magyar egysegnea, az összetarnoz. A magyar fajt, csak egy păr, kepvisoli: a Magyar 9Z sem kapható.
tásnak minden magyarra kötelező paraccsát.
A fentieken kívül voltak sokan ssakemberek ós
Felemelő tudat lehet minden lélekben az, hogy Part. Ezt a pártot kell hát tamogatnuak mluden eróaktermóssetjárók, akiket megragadott éB elbűvölt Calk
a romániai migyar kisebbség életében a mostani va- kel, faji öntudaiuak minden fegyelmezettségével.
vadregényes szépsége és kisebb-nagyobb leírásokban ós
lasalásl előkészületek egyre lmpozánsabb külsőségekX
ben bontják kl az összefogásnak ezt a teljességét.
A válasBtáB minden állampolgárra kötelező. A tanulmányokban számoltak be Csik szépségeiről, vagy
Azok ae akarások, amelyek kiazakltották magukat a legelső kötelesség tebat a válasuiásl lgaaolványok kl- kincseiről. Ide Borozhatjuk Hankó Vilmos müvét la a
közös elhatározás parancsa alól, nem számottevők és vetele. A megjelölt Időben vegye ki minden magyar székely fürdőkről, melyeknek Borszék ós TsBnádfÜrdő
azoknak is vlsssa kell térniök ahoz a kiindulási alap- válaaató a szavazásra jogosító Igazolványt, hogy azzal mindenkor gyöngyei voltak.
hoz, hogy senkinek niacaen joga a magyar küzdelem a szavazásra jogosultságát igazolhassa ÓB a szavazásra
A székelyek s Így Csikmegye történetéhez kfllöegységét és ennek as egységnek hatóerejét veszé- kijelölt helyen es időben lesz ivazhiSBon. Ilyenkor nem nösen bőséges forrásoknak tekinthetők Szabó Károlylyeztetni.
számit a kényelmetlenség, a szavazóhelytől való távol- nak és Szádeozkynek .Székely Oklevéltár' clmü
Ma különösen fokoaott figyelmet lgényol ea a lakás vagy MÁB akadály. L szavazni mindenkinek 1872 tői Koozsvárt folytatólagosan megjelent müvei,
melynek 7-ik kötelét (1696—1760) Csikmegye költségén,
kérdés. Minden magyar választópolgár tieztán látja, fajával ssembeni kötelessége.
Becte Antal alispán erőteljes támogatására, Szádeozky
hogy 6or kell kerüljön rövidesen arra, bogy aa ország
X
-d a 11. A 8-lk kötetet (1219—1776) Budapesten a
koiminya zöld asztaiboz üljön a romániai magyar
A kötelességteljesítés öntudatot kiván. Az öulud it M gyár Tudományos Akadémia Barabás Samu sserkesskisebbség ügyének rendezése kérdésében. Ennek a
tárgyalásnak komolysága attól ls függ, bogy a válasz- pedig egy kisebbségi népből nem hlanyozhat. Logy;n tésöbeu az 1934 évben adta kl.
tások milyen mértékben támsBztjak alá az élethez való psida erre a nagy népek öntudata, amelyik anuji esetIgen gazdag forrás továbbá Kolozsvári Sándor
ben megnyilvánul. Amikor a német népszavazaa volt,
jogos követeléseinket.
Óvári Kelemen kolozsvári kiváló egyetemi tanárok
még a külföldön élő németek is hazajöttek; 8inghal- 8éa kötetes
müvéből: A magyar törménybatóságok
Nam játék tehát Bsámunkra a választás. Az egyes ból, Amerikából, a világ mindsn tájáról hazamentek,
magyar laikek nsavazata nem megvásárolható portéka, hajón, repülőgépen, kl ahogy tudott ÉB eleget tettek jogszabályainak gyűjteményéből a Székelyföldet táramelyet áruba lehet boc tátanl. Közös nemaetl tulajdon, fajuk iránti kötelességüknek. A faji öntudatnak ez a gyaló kjtete. (1885-1902.)
amellyel senkinek nincsen joga kufárkodni.
A világháború élőit Beoze ántal alispán, T. Nagy
kulturáltsága kell megnyilvánuljon a mi népünknél is
A Magyar Párt elhatározását, hogy külön önálló a valasztasok alkalmával. Est kell átereznia minden Imrd, Bartalis Ájostoc, Pap Bila, dr. Kovács Jóasef
llBtával mágy a választásokba, a legbö.csebbnek keli magyar valasstó polgárnak, aki lelkiismeretesen gon- BH e sorok irója egy nagy blsotlBágot alakítottak, amelyelfogadül viszonyaink között. Amikor megszámlálhatat- dolkozik fajáról.
nek mintegy 60 tagja Csikmegye történetét, eredeti
lan román párt kiszámíthatatlan gyülöikódesek elkesefenykepfelveielekkel kísérve, feldolgozta volna. A nagy
X
redésével dobta bale tömegeit a hatalomért való verköltBégeket a vármegyei magánjavak vállalták. E ssép
Ünnep
kell
legyen
a
mai
válasstás.
A
magyar
Banyfutásba, akkor nem lehet a magyar ügyet bozzá
fer» meyvalósítását megkezdették, de a kitört háborn
kötni egyiknek aem a szekerehez, mert cssak aa ellen- egysog, a magyar erő, a magyar összetörtás, a magyar folytatáBát éB befejeaéset megakadályoata A kérdés
szenvnek, a meggyülölésnek tenné kl as összes többi fegyelmezettség példát mutató ünneps. Rendzavarás eszel le ÍB került napirendről.
neiküi, a legaagyobb komolysággal teljesítse mindenki
román pártok rezéről.
I;y körülmények között a legkellemesebben hatott
kötelességét B ne hagyja senki erőszakra, rendbontásra
A Magyar Part elhatározását tehát fogadjuk el ragadtatni magát Bem izgatás, sem kihívó piBakálódás, Endes Miklós könyvének megjelenése, mely as Író
olyannak mint amilyent a legbecsületesebb jói akarás sem erőszakos feliepes esetén. A nyugodt, bátor maga sok esztecd-1 fáradozásainak ÓB levéltári kutatásainak
teljesített kl, amelyet ennek a nepnek egyetlen hiva- tartás mindig tiszteletet perancaol másoknál is és az eredmenye. A hatalmas mü 640 oldal terjedelmű ÓB 4
tott politikai BBervezete állitolt fel és kövessük, támo- ellenfél részéről la megbecsülést szerez, aki higgadt fejeseiben tárgyalja Csikmegye történetét.
gassuk öntudatos magyar fegyelemmel.
AB első roşa as 1671. óvig eredeti okiratok ÓB
ságát nebes helyzetekben ls megóral.
források felhasználásával foglalkozik Calk földjének éB
Mindnyájan BaavaBsatok e jelre:
népének legrégibb történetével, foglalkozik a kormány-

OSERÉPKÁLYHÁKI
A zsombolyai Bohn-féle téglagyár kltfinó minőségű oaerepkályhál minden színben és n gyságban kaphatók. Kívánatra gaadag mintakönyv
áll a nagyérdemű közönség rendelkezésére.
Építkezők I Ugyanott a híres

BOHN-CSERÉP
bármily mennyiségben, Jutányos árban kapható.

Képviselet:

Jakab Sándor, M.-Oiuo—Osiksereda
Strada Composesoratulul Nr. 7.
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van. A propaganda folyik. Kerjkec
egy tucat párt ttgycökei járjft keresztül-katut faívalnkai. Dől az Ígéret, bor, tokánv, pálinka minden oldalról
a gyenge jellemű embernek. De egyetlen cslkl székelynek íem szabad m;gfeledkezaio arról, hogy ez a szavazás nem egy pari ügye. Kisebbségi sorsunk, gyermekeink, Iskoláink, anyanyelvűnk, fajnnkaak e fo.'dju
való teenmaradása függ attól, hogy hova adjux le
szavazatunkat. A magyar ügyet p^dlg csak a Magyar
Párt képviseli.
VálaBBlás
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Karácsonyra megérkeztek

zattal és a közigazgatással, az egyházi Bservesettel, aa

épiléaaettel, aa Iparral éa a művelődési vissonyokkal.

A második rész a remzeti fejedelmek korát tárgyalja 1671 ir. A Bzerző résaleteB tájékoatatást ad a
B i.boriak, a Bethlen Gábor, a Rikócaiak ós Apafi fe-

ledelmsége id-jebői.
karácsonyfára cukorkák, disz*k, díszdobozos cukorkák nagy választókban.
A harmadik rész 1867-lg Csik szerepét II. Rákóczi
Siessen megvásárolni mig a készlet tart.
Ferenc szabadságharca alatt mutatja be, Ismerteti a
székely határőrség szervssósét, aa 1848—49. évi BBBIfj. PAPP KÁROLY,
fűszer, c s e m e g e kereskedése ós badságbarc törtanetét, az elnyomatás korát, a kormány1—i
kávépőrköldéje, Mercurea Ciuc.zatot és a közigazgatást, as egyházi életet, a földmlvelest, a kereskedelmet, a népesedési mozgalmat, as Ipart,
Füsaerüalet berendezés, teljes felszereléssel, a műemlékeket.
majdnem uj eladó, esetleg ttalet ls kiadó. ÉrdekA negyedik róssben a ssersó 1916-ig Csik legújabb
lődni a Primsrlan, Supulen-Clnc
történetét dolgozta fel. Biaek réssel Csik rássvétele a

a-ik old»!.

CSIKI

« N E FELEDJE EL,»
hogy olcsó árban
jó és szép á r n t

| karácsonyi és újévi ajándékul
«3

«MIQSHâ,

«*«s

választékos gyön y ö r ű kivitelű
t á r g y a k a t csak
és
vegyest areake duse
ben I s a p H a t .
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50. azám.

jelentse be Endes Miklósnak (Budapest, II. Zdgmond- müve, e s a szerző akaratán kívül eBlk. A harmadik
ucc-t 9) és közölje vele családjara vonatkozó adatokat kötelben mindenesetre sokat lehet pótolni, ha a szer,
es o'<1ratok»t. A birmadlk kötet ára 15 peugó lesz A zőnek az érdekeltek fleviteegére lesznek.
Csikmegye most megjelent történetének Komainühe felvehetők a elmerek és srckép°k ÍB.
Bizonyos, hogy a moat megjelent mü anynga sok- niában való terjesztését a bukaresti román kir.
kal teljesebb lett volna, ba a szerző müvét otthon, sajtóállamtitkárság 5986-1937. az. a. megengedte.
Cslkmegyében írhatta volna m-g. B tekintetben azon- A mü ár.» postaköltséggel "tryUtt azoknak, sült előjeban a szerzőt vád nem érhoti, mert éppen Csík köz- gyezték, 350 lej, bolti sra 450 lej. Kapbató 1^1» legéleti férflal tudják, hogy a sserzó év9k óta gyűjtött» közelebbi napokban a „CP-UI Lapok* kiadóhivatalában la.
Tusnádi Élth»s Oyula dr.
és kfrt* tőlük az adatokat, c=z*rt ha Itt-ott házae"* a

| Karácsonyi társas utazás
Útlevél nélkül, csak fényképes igazolvánnyal
a VEN US Sportklub mérkőzéseire
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világháborúban, aa egyházi éa aa iskolai álet, a csiki
njságiráa története, a ntipe&segl, a vallási és tormésset
Indulás Mercurea Ciucról, 1937 december hó 22-én este
rajzi viszonyod, a vadászat, a haiássat, a méhészet, a
köaga3da<á;i vlszinyok, a f ü r d ő i * / , a piaziatézaidk,
Visszatérés Budapestről, 1938 év j i t u i r hó 2-án reggel.
a hltelél9i, a aaövetkezassic, a közbirtokosságok, egyházközségek, a természetjárás óa a teatudzás.
T a a u t l B d l i aE©s©as©a®0lm©t®l—üad&Becifóe i s t í s s s » i®8ö* - l e t .
A aaerieó végiil közli Ceik-, Gyergyó- ÓB KáííonBeiratkozás éa rsailetea prospektus Lőrinci József sorsjsgyirodábap, M.-Ciucon.
eaékek legfontosabb namaül ö-iszíirásis, az 1702. *«i
lusirumot es sz 1809 'ivi neia< sl feikeiesre kötelezetJ s l a n t k o z é s i 3 a a t á , r i d . ő 1 3 3 7 é-vl d e c s m t e r l i ó 1-4.
lek jegyzéket, meiy kót összeírás különösen alkalmas
arra, bogy a csiki családok történstére világot vessen.
A müvet a m. kir. belügyminiszter által magyar nemjkat a kini'skfieséshez. Éppen az a biztonság KZ, amivel rá
seknek elismert cslkmegyel családok jegyzéke egészíti ki.
Apróságok.
tudra venni llátlié Józsel és Xagy Tamás atyaijait, hogy
Endea Miklós rendkívül nagy bálára kötelezte a
Klncskeresés. ők ia segitsenek. Ásó, kapa, csákánnyal tellegyverkezve,
cslai Baekelyadgat, amikor szüfóföldjánek történetét a
Kászon
környékén
kincneket
keresnek.
Szárnyra kelt túrják, kutatják a Szetyevár higyét, kopogtatják, döngetik a
leketó legmostohább viszonyos között mogirta. Tette
Katalin-kápolna titokzatos pincéjét, hátha ráakadnak a földeat tisata önzetlenségből, szülőföldje iránt arzeti határ- a mese, hogy hajdanában meneküld főurak a Szetye ár és alatti
titkos kamrára, a csiki inkák mesés örökségére. Hej,
talan Bseretetbói, mert neki ez a aönyv nagy erköicn Katalin kápolna pincéiben rejtették el kincseiket türük-tatár ha megtalálják,
lesz is diuoin-dánom hited-hátországon, messze
elől. Addig suttogták, mesélgettek esténkint a fonóban télen,
BÍitert jelent ugyan, de anyagi előnyt ntm.
8 holdvilágos nyári alkonyon, a liavaai esztenák táján a Kászonszékben.
Különös elismerje és Köszönet illeti mag a szar- széncsináió székely atyetiak, bogy maguk is hinDÍ ke/.ték.
A megreformált népviselet.
sót azért, hogy a maga elé tornyosuló neh^z akadályok- Apáröl-tiura
szállt a káBZoni kincs legendája s mint az ilyen
A népviseletről szállottunk már pár héttel ezelőtt e
tól nem riadt vissza és 65 eves korabán volt annyi mesékkel rendesen
történni szokott, mindenik toldott hozzá rovatban. Alegirtuk a nadrágotoknak azt a rohamát a harisnya
lelki ereje, hogy egészségének kockáztatásával, eBzten- valamit, mikor tovább
adta. Igy jutott el a kincs legendás ellen, ami olyan csúfos meglutumodágsal végződött, mikor a
dőkön át es nap-nap uUn a muzeumok ea a ljţ-eliartu tiirténete a mi időnk nehéz
életű székelyeinek képzeletébe ie. szúrós nhiiposztó paraszti dörzsölését ér»zték a kényes uri
poroa Iratcjomagait tanulmányozza. Cjak nemrégen Fogy az erdő, gyenge a termés
a székely gazda fejében bőrön. Most más oldalról érdekel bennünket a népviselet.
jeleni meg a aavrzö elsó nagy munkája: Erdély 3 ilyenkor télvíz idején, mindentéleés munkalehetőség
eszméje Az a liir jön li^lényeshíl, hogy az ottani románok népvisenemzetének éa négy vallása autonomiajának törté- megfordul. Lám most is: ki korteskedik, ki erdőt ront,
ki letét akarja megváltoztatni Lscca főszolgabíró. A belényesi
nete, ezt követte a fenn'.i hézagpótló mU es mar mua pedig kincset keres. A korteskedés jövedelmező és könnyű
ugyanis a környező nisgyar falvak hatása íOatt
kában vaa a harmadik vaskos Köiat, a csiki nemes foglalkozás, de érteni kell bozzá. Xem minden székelynek románság
és zöld sziuü, magyarja motivumu kézimunkákkal dícsaládok története ÍB. Bizony ilyen mtgfe ülteti nzolMni veszi be a gyomra, bugy hitét-meggyőz-ődését eladva, idegen piros
lest ii viseletét. Lunca főszolgabíró most nem ;etiszinii
munkahoz ebben a korban hihetetlen akaraterő, kitar- érdekeket vigyen gySzelemr,! a anjit vérivel szemben. Az szíti
köntöst akar húzatni a belényesieK nem/.etiszinii lelkire és
tás ea hangyaszorgalom azüluéges.
erdűioutá.s, az már igen. Az már székelynek való tlrilo^.
indított, hogy az ed ligi piros és '/.öld uzi
Endee MiklOs beMzcayitotta a csiki székelyeknek, Gyakorolják is elegen, pedig nebéz munka éi veszéllyel is mozgalmat
helyett a román zászló piro-t. sár^-i és kék szin=it kombibogy a csíki székely akkor is szereti szü.ófoidjét, b» jár. iia inegcsip a brigader, büntetés a ví»e. Míg pedig nálják
a belényesi varrottasokon. Szép. s:"*p, csak kérd*'*,
elhagyja őshazaját, zót ez a szeretet talán msg cagyonb, börtön. De a lopott fa ára csak a zsebben murad. A liörtüut bogy beveszik-e
a belényesiek ezt a tésztát. M-rt a népviba távol van lóié. Endee Miklóst kétségteiuuül kiváló pedig leüli érte a székely becsületesen. Csak az a bnj, hogy selet. ki ilakitá^áhan
nemzedékek kifinomult ízlésének volt
óseineii nemes hagyományai hevítik. E< adja msg az ezt Hein veszi be mindenkinek a természete. D-Í a kóiinyü
szerepe s a nép egyszerű gyennekeiuek istenadta
akaraterőt és a munkaszeretetet, mely nélkül ilyen pénzkeresés mégis csak izgató valami. Különösen ilyenkor, döntő
és alkotó képessége mindig nzebh dolgokat termaradandó müvet alkotci nem iehetae. A Ciiki szé- mikor ugy sincs komolyabb elfoglaltsága a székely gazdáuak. kombináló
melt bármely muvéiziesen mesterkélt síiiikomjiozií ióuál. S a
kelyek Endestől tanulhatnak fajsaeretetat,
Fábián István feltizi gazda hát a könnyű péuzszerzésnek a belényesi román lélek megmarad romínnak az ősi piros,
önaeiienasget, munkaszeretet, hagyomány tinstaletet, legnehezebb oldalát választotta. De a legbizouytalanabbat is. lehér,
zöld zekében és ingben is éppen ugy, miu" ahogy a
meiy kivaio erényekkel megmutat;*, bógy msltó .nagy- Persze ezt csak mi moudjuk, inert 6 biztos a dulgábao. Ha csiki székely
ia széke.lynak marad, aká:hogy kitorditjáli
nevű őseihez. Kevosen sseretlk ugy as ősi rögöt, mici neui volna biztos, nem is kapott volna olyan hamar társa- románra a nevét,
mint azt nemrégiben nálunk megpróbálták.
Endes; azt a nehezen művelhető ea uem sok termést
ado főidet, amelyet ódéi oiy BO'Í véraidsaattel éa anuji
keserves gonddal védtek és Bpoitak.
Endee könyve úttörő akar lecni a későbbi történetírók szamára, kiknek feltárta a forrásokat és gazdag
adataival bó anyagot BzoJgaitatott. Mint érdekes o.vasm*ny, páratlan a maga nemében, különösen a az:?'
iMf* a Liquidator cégnél még nea kaphat, de
kelyek es ezdí kötött ls a csiim'i számára, klktei
elvezetasebb olvaamanyt elkipjelni Bam lehetne. Bgyat
1938-as typusii VILÁGMÁRKÁJU ^."iVu' csoda Rádiókat
len kötetben annyi eddig Ismeretlen, vagy t fslejtett
történeti adat, kOaéleti esemeay, CdaUd,örsenei, kedves
18 h a v i rraz'etre már h a v i L e j 292 tói k a p h a t .
es eaomoru emlék vcnul el szsmelnk előtt, hagy vaió
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aággai ateljut a Cdiii székely (jg sok HBazadorTsz-.nvedeseit, kUuUimsil, törhetöilea elntakdrásá; ÓB örömeit.
X j I Q T T I D A . I ' O I B - i a . á l s z e r e z z e "be.
Maga a szerző, müvénok előszavában, úttörőnek
S s E ^ U î P . â l ' O E e a£©B@mieiie©I«©
taklnti a kótjtet, mj;y egyábtceut aa 1918 évval ljza
Tele Ion Nr. 68
ml. B.zony»ra luszuefc később történetírók, akik az
2—3
aa Európa étteremmel szemben (Begele Fordinand-ucoa).
Endea aiiai feltart bdBtok es források fe,használásával
UB ujabb tinuimauyozasáv&i kiegészüli t müvet és ha
majd lavoiodoak as időktől, aa ezzel jtró foioiou
— A merourea Cmo (csíkszeredai) karátargyilagOBsag és oknyomozás eszközeivel CiikmsgycKÜLÖNFÉLÉK.
0B0nyi nagy vasár. CiikBzereda város szokásos ksránek es a cstzi szâkelysegoek olyan teijca ÓB terinÓB?eil
— Decemberben már a felemelt nyugelő.ti nngy vájárját ez évt>rn is engedelyezték.
fölvételekkel gaadagoa kísért törtenetét írjak meg, mc!y dijakat fizetik. A L'jUţ'dij.ik foicmulétirről Fzó'ó r<-n csonv
állatvért d>cmber hó 15—16 nopjain, mig a
nemcsak a kor minden igenyst elégíti ki, hanem a deikezéa ír<*í( rkerctt a péDZÜgyigazgatÓHághoz. K sze- Az
kír-ihóváaárt december 17-ón toriját meg. A var ár
saasadok viharait éu a legerősebb blralatot ls klaíija. rint a eBWEcr lejen felüli d>útdíjakat hat Bzázafékkal iránt
kereskedelmi körökben általános érdeklődés nyilAa ujabb idők eseményei még annyira közel vau- felemelik. A kétezer lejen aluli nyugdijakra nam vo- vánul meg.
nak huzzank, hogy a szerző müvet az 1918. évvel le- catkozlk sz egész lntézkfidta. — Általában aa egésa
— A Munkakamara felhívása a kölosönt
sárta, igy as u.oiso 20 tsslondá randfcivüí fontos váUo- nyugdíjemelés c^m j?lent Bemmit sem a nagyobb sem igénylő iparossaghoa. A Munkakamara ciikm-jrvei
sásainak megirasa a josó faladata. Do a háboiut meg- a kisebb D: ugdijasnak. DB jellemző a szellemünkre fiskja felszólítja szokat a kisiparosokat, akik az Ipaeiőaő legutoiso évtizedek ls meg aiig mu tak el, ugy az, hogy ebből a Bemmit ói ia miképpen tagadják kl rosok Hitelbankjától kölcsönt Igényelnek, hogy Bflrgőhogy annak, aki jórészt benna eil e korban, a Baüksé- éppen azokat a «ét ezer lejen aluli saerencsétleneket, sen legkésőbb december 18 lg jelentaék be ezen Igégee tárgyilagossággal szinte lehetetlen rendelkeznie. akiknél az a pár lej emelés ls jelentett volna valamit nyüket a Munkaksm .ra hivatalánál, ahol B kőlcBÖnre
Hiaaen ma már tudjuk, hogy a történelem Behol Bem A nyugdíjemelés nem vonatkozik sem a hadirokkan- vonatkozó feltételek megteblnthatók.
lehet a aaó lgaai erteimeben tárgyilagos, mert akkor takra sem sz özvegyekre.
— Ar lakóiak ka aosonyi aaünldeje. A neitnem volnanak nemsuti, faji, csalt di, gazdasági, táraa— A válasatasi igazolványok kiadaaának zetnevplésügyl minlsater szétküldte az iskoláknak a
daiml certitüaeaek ea törekvések.
aorrendje. Merurea Ciuc (Cslkuaaredtt) város válasz.ó karácsonyi saünetre vonatkoaó rendelk«a^a^t. A rccAz Endee könyvét ia lehet Hokfdle bírálattal Illetni,polgárainak tudomására hoaauk, hogy a válasató Iga- delkezéa Bznrlnt a vakáció dscember 22 en kezdődik
de aa az erdeme elvitathatatlan, bogy C-ilk történetét zolványok a helyt járásbíróság hivatalos helyiségében és január 8-lg tart. Az olyan iskolákbai, melyek szafeltárta es összefoglalta. Ns keresse sz olvasó e műben (16. számúBzobă), a következő sorrendben adatnak kl: vazó he!ţii6gUl fognak szolgálni, már december 19 én
a sseméiyi adatokat, vagy családjának történetét, mert 1937 dec 13-án d. u. 2 - 6 óra köaött az A—C betűsök, megkezdődik a Rzünet.
— Engedély nélkül fat termelt kl. Polen
a nagy anyag miatt a Bzerió est a résst kénytalen volt 14 en D - G ; 15 én H—M; 16 án N—Sz; 17-én a
Gergelv útépítési vállalkozó a munkálataihoz szüksékikapcsolni- A csiki nemes családok története a szerző T—Z betűsök.
harmadik köteteben fog megjelenni, melyekre vonat— A mnnkakamaraí válásitól névjegyaé- ges 500 saát fenyőfát a Gheorgheni (gyergyószentkoaólag a szerző a ieveitári anyagot már össsegyüj- kek kösssemlére kiíttggeiutettek a Aiok megtekinthe- miklósi) közbirtokosság erdejéből engedély nélkül kivágta. Kijárást Indítottak ellene.
«.le. Mindenki, aU családját e műbe felvétetni óhajtja, tők a hlvatá'oi irik alatt.

a Wagons-Lits Cook utazási iroda rendezésében.
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•• őyergyói ţlţt

éves mtlködésére, me'y Idő a'att ennyi sok szegény ás
Munkában a gyergyói magyar ifjúság. 10segélyre
szorult gyermeket és családot tudtak segélyező:.

Köszönetet mnn. nz elnökségnek és t'-pztlkarnak, arra kérv^
őket ás az egyesület ml' den egyes tagját, hogy jövőre s •
vonják meg támogatásuk* t.
Laufer Sámuel titkár a7, ez éri működésről száuv 1 he.
Jelenti hogy az egyesület 53350 lej bovételébő' 36 983 lejt
fizettek kl.
Horzáth Mlkeáné iegyző, egy rnclen taklutothen "zép
és áldáBOS javaslatot terjeszt a közgyűlés
e é, moly szerint
kéri a nyomorenyh'tő nkoiú helnd'tá>á(. ^s a népkonyha felállítását. Jelen voltak lelkesen tcsz'.k magokévá a javaslatot,
m!g Halas* Adolfné előterjesztósére egy öt tsgci bizottságot
neveznek kl és bíznak m-<g annak végrehajtásával.
A szünetben téli ruhákat osztottak kl a szegény gyerKlmondoUa a gjtiFISa:: 'J. hogy állandó téazm
lé'ban marad A választások U'O'BÓ napliiţ B N c^ból mekek részére.
!
Bubin Hermanná egy, az ol: öktó nevéről r.laevez°tt
'.ized f- ügyelő törzset vi asztú;t: D?. Kristóf öl-n, alapttvánv
'érosltésé-. Indítványozza, eoiely al&p-tvâLyra ott
Gsretff, László, Zarug L. Is.ván Jáiosay Béla, Ké- min Ijárt 6000
lejt gyűjt. A gyűj ésc folytatják és a kuuott
mei es Jáno; Sándoré ÖB Pongrác* András személyében, összegből egy kötőgép vásárlását határo ták el a szegény
kiknek Ifjúsági faiuaagyjáváCiBndór J j n ő BJgédlelkészt

A ryergyójárfcsl tagozat ifjúsági ezai osztálya
nénrB szakosztályi gjülc.l tartott, melyen mirtbgy
120 an jelentós meg a lelkesedéssel vái'altps a ráiuk
varo, a kör^Uő választások miatt magsok.zoroKodott
munkát I?. Uccukra éa uccs-réczckre osztva a várost
és községed e -, minden magyar kp pun bekopogtatnak
B Ígéretet lettek arra, hogy »pálk és anyáik szivén Is
kopogtatni foguak 9 mlad nrnsjţyÍ? '.««vérüknek snm?he 'o*ják mondani, bogy emeli fővel, bátran tegyék
6 nehéz órádban töleleasogüket.

választotta meg.
Uţyanlly módon Gyergyó minden községében
megmozdu't a magyar tfjuség en muu'sát kert a helyi
magvor perli vezetőségtől.
Ifjaink lelkesedése, tiszta ncm'B sráodáka biztosíték arr.i, hogy az er^dm^ny n m nurr-dhat el.
AZ ORSZÁGOS MAGYAR PÁRT
Csikmegye' Siervexeie 1937 evi d-. cemb t hó 12-in,
vasárnap. Oheorgheni (GyergjósíontmikloaorJ, a
Központi Szálloda nagytermében
NÉPGYŰLÉST
tart,
melyen a Magyar Párt képviselő és szenátor jelöltjei
Programbeszédet mondanak.
Minden székely-magyar választó polgár tartsa
nemzeti kötelességének, bogy a gyűlésen megjelenjen.

— biztosan nem ennénk annyi núst,
és szalonnát — és egészségeseb.:
bek lennénk. Csak azért fogyazz-j
•unls belőlük olyan sokat, mertj
készen kapjuk, pedig ártalmára
vannak a szervezetnek.
^ ^
Tejeskávé reggelire és néha-néha
vacsorára is, nemcsak jó íz(i és olcsó, hanem könnyen emészthető
I eledel is. Az emésztést elősegíti
és a gyomor működését is szabi*
I lyozza.
1
! A tejeskávét azonban Katlireinerrel és Fronck-kal kell készíteni. ./

A 100 éves Gyilkostó a budapesti rádióban és
a Magyar Turista Szövetség értesítőjében.

A 1UO évea születését megért Gyilkostó szépségei
már túlszárnyalták országnak határait is és lépten-nyomon
találkozunk turista közlönyökben, folyóiratokban és napilapokban azok bőséges leírásaival.
Legújabban ez év november bó 17-én a budapesti rádióH Í R E K .
ban hallottunk „érdekes előadást" a száz éves üyilkostóról,
— Műkedvelői előadás A Ohâorghenl-i (Oyergyószentmelyet dr. Csiby Audor gyilkostói monográfiája alapján dr.
miklós) knt népszövetségi
dalárda luük.íJvelő gárdája nj
Gaál Istváu muzeumi igazgstö tartott.
kereteiben a nF.irgos.zélu 0. tr.^-komérl'Kbara mnutkozlk he
Alost ksziiukbe került a Mr.gyar Turista Szövetség folyó hő 11-éo, Fzoml a oa este a Kö/.p..ii'i szálló űagyte:méÉrtesítőjének legújabban megjelent száma, mely többek kö- nek színpadán. Bevált .-ég és uj szirepiok biztosítják az előzött igy ir dr. Csiby Audor gyilkos éi inonngi'ali íjáról: „A a>lá«i sikerét Műkedveló'uk nugy vállalkozása mindenesetre
a közö.-i^t: széle*kö 11 táiuo^atasát
Gyilkusló idegenforgalma alig 10 évv.s, ami uuuáí ui^gl.-püüb, me<érd"mll
— Bomanla mükorcsotyazo bajnokságainak portos
luivel környéke oly szép és vadregényes, hogy bátran vetek- kiírása. Az o-szágns k-Ti'.solyázó szö . .-tség — mi t
szik Ausztria vagy tivájez alpesi vidékeivel. Ez az idegen- tilk — az 1939 évi mükoc solyá'.ó b-jnoks igok színhelyéül a
forgalmi és és turiitacéluk érdekébeu való egyenes kiállás Oyillr >8tot jelölte ki Az a hizo tság, melyet a u.jnoaság
valóban dicséretreméltó és a könyvbe összehordott auy»g
íeldulgt zábával igen komoly és derekas muukát végzett a
szerző. Gheorgbeni (Gyergyószeutiniklós) és környékének j
nevezetességei után a Gyilaosló keletkezését, ehhez fűződő {
LCodeU 1 9 3 9 .
tudományos észleleteket és népies regéket írja mog a szeizű,
maja kiváló munkatársak tollából a Gyilkustóval, niiut kii-1
Legjobb
mmóaeg. Bizonyítéka,
nimiaus gyógy hely lyel, a környék lüldtaui ismertei ésével,!
bogy Osehsziovakiaban ket hólióiajával, a Üékásrizorus környékével, a gyergyói székely!
iiépuiüvészettel ismertet meg benniiuket. A uionugratia ö^szenap alatt több mlat 6000 drb
inglaló turistakalauzt is ad a környékről, tehát a könyvet
Triumph készülékét adtak el.
ueiucsak az egyszerű nyaraló veudégek, hanem a gyergyói
havasokban barangolni óhajtó turisták is nagy haszonnal
lüig&thatják. — A monográfiát szép fényképek és térképvázlatok díszítik."

IRON
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A Turista Szövetség értesítője azonban dr. C'sibynek
uemcaak a Gyilkostó monográfiája és kalauzáról emlékezik
meg, hanem csak a legutóbbi Hetekben megjelent BoisekBoiszék-Iúrdő inunogialiája c. munkájáról is (amelyet egyik
számunkban mi is méltatluuk I, melyről igy ir: A méltán
híres borszéki ásváuy vizek lelőhelyéiül irt monogratiája első
HOibau azok érdeklődésével találkozik, akik valamely betegségből kifolyólag a híres „borvizek" egyikének vagy másikának eleinte kényszerű, majd később lelkes apostolaivá
váltak, vagy valamely betegségük végleges meggyógyulását
a burszéki ásványvizek egyikétől remélik. Téved azouban az,
aii azt hiszi, hogy a nagy szeretettel és hozzáértéssel összeállított monografia csak a betegeknek készült, mert roppant
sok és értékes adatot talál benne az is, aki érdeklődéssel
lordul Ti'dusylvauia (Erdély; egyik igazi értékes gyöngyszeme,
a közel 250 éves múlttal dicsekedhető, gyönyöiu környezetben lekvő Borszék története, fejlődése, geologiája, llőrája,
turista érdekességei stb., stb. iránt. A monografia lelölel
minden tuduivalót, ami Bjrszékre vonatkozik s a könyv
oorvizekre vonatkozó elemzési, külföldi hasonló fürdőkre
vonatkozó összehasonlító adatait betűzgetve, csodálkoznunk
kell azokon, akik gyógyulást a Nyugat zajos fürdőhelyein
és nem itt keressük. Ez a könyv is szép fényképekkel és
térképvázlatokkal van díszítve."

A Gheorgheni-i (gyergyóBzentmiklósi)
Zsidó Nőegylet 10 eves jubileuma.
A gheorghenl-l (gyurgyószentmlklóal) Zstdo-NAegylet a
napokban tartolta meg tíz éves fennállásának jubileumát, mely
alkalommal a rendes tagokon kívül tBbb előkelőség ls megjelent.
Az Ünnepség a htközség tanácstermében díszközgyűléssel kezdd .IBtt, unu Balázs Vilmoané elnöknő nyitott meg.
Elnöknő pár szavas bevezetőjében méltat » az ünnep jelentőségét, majl az előző gyűlés jegyzőköny vének hitelesítésére
tériek át.
Ezután Vágó Andorné ügyvezető elnöknő emelkedett
aióláara, aki m u l ünnepi szónok mondott szép, lélekben gazdag
és tartalmai b(tiédet. Visszapillantást vetett aa egyesület

leányok fblsegélyezésére és keresethez való Juttatás oéljából.
És most szándékosan hagytam utoljára megemlíteni egy
•evet, a Suhmidt Jakabné alelnöknő nevét. Azt mondjak,
hogy ő oz egyesület „lelke" — mozgató ereje. Fáradtaágat
nem kiméivo dolgozik a nemes oél érdekében. Bendez, gyűjt,
ké-, könyörög és oselekszlk, teljesen tudatában annak, hogy
máskép nem iehat.
Továbbá vvlt még ?gy apró megfigyelésem, amiről szintén beszámolok. A tiatil főrabblnéról van szó, aki ugyanosak
részt vett az ünnepségen.
A fiatal gyermek-asszony, az élet nagy, legtöbbször
nehéz problémá t még nem Ismerve, bájos kíváncsisággal
figyelt. Arca hol láng a gyu't, vagy a, helyeslés belső ligáimától csillogtak szemel. i.átsz <tt rajta valami, amit ha ó még
osak álmolnl tudott valamikor, az ma valóságban történik
előtte és amit ngy hívunk : emberszeretet, jÓBag, nagylelkűség és sok-sok megértés.
Befejezésül Balázs Vilmoané elnöknő, a meghatottságtól könnyes szemekkel mondott köszönetet a bizalomért, majd
a gyűlést bezárta.

gy.\korlütaínak össseállltásávat bízott meg a közgyűlés, elkészült munkájával és a szövetség már el ls küldötte az egyesű,ctuok a bajnokság kiírását, eszerint: Férfibajnokság: 21 a. b.,
22 a. b„ 25 a. b., 27 a. b., 31 a. b., 40 a b. előirt gyakorlatok 240 legtöbb elérhető pontszámmal. Szabadon választott
gyakorlatok: 156 pout, összesen elé.-hető 396 pont. Szabadon
választott gyakoi latok időtartama öt pero, sokszorozó szám
13 — Hö:gybajnokaág: 27, 22 a. b.. 24 a. b.. 26 a. b., 33 a. b.,
36 a. b., előirt gyakorlatok 168 elérhető pontszámmal. Üzabadon válas.-to'.t gyakorlatok uégy perolg, 108 pontszámmal,
öHs/.<'Sen 276 elérh'tő pontszám. Sokszorozó szám: 9 —Páros
bajnokság: 5 pero Időtartamig.
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IRON TRIUMHl

Ara 6880 Lei.
Minden
szaküzletben
kapható.

IRON

60 állomás vetel. 3.huliamkor 18—2000 m.
Termaaiethü leadat.
N^gy hangerő.
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I R O N RGX I.
Superok király a.

Eenyelmoa kezeles.

Vilssrvétel.

— Foimantettoa aa aiiameiienea iaga^asM @> Z I •
Bal vadolt Ditrau (ditroi) plébánost. Az a::am- 1937 d<sc^3ib^r 11 én as 12 én szombat és vasárnap
-ilanes IzjatSsl vadaií lgeo gyakurioü uifoieok. Nagyoi.
„HALÁLSUGÁR"
aokan vaauut err^feie olyan joaKarók, akik miadeao^n
mig dt cember bö 18 án és 19-én a
cjlzatossájot iatnak es igyekeznek az ananuiieaea
vadat kisuial. Ezzel aeoubau csak a tiróság muu^ajat
„LENGYELVÉR"
szaporítják, mert a legsuoD vad bizou><iekOK niácyaiiat.
Ámv 0 idrj
Iva°i Potrovich a főuerepben.
osszeoaiuk a uirJsag eiótt. Amu:iheten beaaimOi.Uii.
Uadd Antal, karczfaivi eeptr^B feimensesáról, a^it az
iBkoia vudsime kóruii bátor magatjriaa&ért ck>.rta<.
izgatáai vadoa keríteni. A hatén Di, Lónncz J izdui Legszebb és legolosobb
Durau (diuói) plébános állott áium^ii^uus izjatá^i
vaddal a biriiaáj előít, de buoaylteíLO< hiauyadan ez g é p e z e t e s j á t é k o k ,
aa Ugy ls felmja'.éssei végződött.
társas-játékok,
— Tiltottmütet. Sikiodi Katalin 27 éfBsGaoorgbeni ({yorgyoazootmikloei) cieiâd.eaay par nappal
ezelőtt oeiegen jött haza Bu^arealbői. Kamazba szauitöltőtollak, irattáskák,
(Ottaí, ahoi megaiiapiíasi nyeri, hogy a cseiedieanyon
jozaá nom ertó kesea uitott műtétet vegeziek. A kttooa
levélboritékok-papirok,
uion valO magzatelhajtás miatt megindult ellene aa
iró- és rajszerek, stb.
aijaras.

KÉPES-, MESÉS- és IFJDSAGI KÖNYVEK

— Szeroncsétleuaég a .Via" köbanyában. a legegyszerűbbtől a

Barabas József 19 eveB ChUenl (uiyeafa.vi) muoaai legfinomabb kivitelig
a „Via" KÓoányaoan dolgozott. Ritboantăs auaimávai
dgy kődarab a roboaniaa Bziuheiydiő. 70—80 muterre
iovó munkások köze eseit a Baraoast agyoaversd. Mire
toruazba szaüitottak, kiszenvjdott.
M m m á a töaatt U t í — Vorekodesek. GAI FdlÖp JOSÜQÍ (gyergyó- teli aÓTÍ«87«k jutáalfalusi) lakos regen naragudoit Gai Sándorrá. A napokban haragosával össseiolalkosva, ast jói megverte. nyos árban készülnek
— Coiudea Iosif Bicaa (bazási) lakós njya&csak
haragjában megverte Toader Simlonnét. A verekedóa
ellen megtndn t as eljárás.
Bterou^oa-Ciuo bau.

Blűjeozésí-, Tali- és tönymaptárak:

Yátár L. iönyvnyomdájáliaii

4 k oldal.

CSIKI

. sm

LAPOK

— Aa Iparos Nőegylet karton estélye: Ténooket, melyekre Jól lehet tánoolnl,
Karáoaony maaodnapjan. A helybeli Iparos Nőegylet Dalokat, melyeket szívesen énekel,
fllmekit, melyekre kellemesen gondol vissza,
karácson'- másodnapján, as Európa nagytermébea tartja Hangos
melyek mellett Srömmel mulathat
évről-évre nagyobb érdeklődést keltő karton estélyét. • a g y a r nótákat, mind,
mind megtalálja
A köaönaég Balves figyelmébe ajánijnk a karácsonyi
az aj 1937—1938. évi Arany
* Karáosonyl Albumban.
lparoa mulatságot, amelyre a rendeaőség eauton ls
meghívja városunk éa vidéke közönségét.
Itt előjegyezheti a korlátozott példányszámban osak az előjegyzők számára kész&lt
— Halálonáa. Dobos Árpád földblrtokop, CsíkArany Karáosonyl Album
rákos köaaég 18 éven át volt biréja, volt kösblrtokos64 oldalon,* 36 sláger.
sági elnöke és a Magyar Párt községi tagosatának
elnöke, 69 éves korában, decemcer hé 9-én meghalt
72 pengő helyett osak 6 pengő.
Racnl (Cslkrákoson). Temetése deoember hé 11-én volt
igen nagy réssvét mellett,
1937—1938.
— Résiegen elütötte. A részegség aa alkohol
Arany Karácsonyi Album.
mámora okosta fékevesstettaég megint bajt csinált.
A karácsonyi kOnyv- és cenemúplao már el sem képzelSncln Péterné Lunca-de-jos (gylmesköaéptofci) asszony hető ama testes zenei antológia nélkül, amely magában foglalja
elmalt ér minden nevezetesebb, népszerűvé lett, sikert
hazafelé tartott aa uton, amikor aaembe jött vele Bili- az
hangosfilmét, tánoát, opnrettjét. dalát és magyar nótáját.
bók György gyimeai gazda aaekere. Billbék ntköaben aratottHogy
mennyire nagy népszerűségnek örvend Karáosony
alapoaan bepltyékáaott B olyan esse-vessetten hajtotta ünnepének ez a zenei velejárója, ml sem jellemzi jobban, mintlovalt, nogy aaok elől a Baerencsétlen aassony nam hogy az Arany Karáosonyl Album r é g e b b i évfolyamaiból,
alkalommal aok-sok ezer példányban jelentek
tudott kitérni. A megvadult lovak kereaatttl gázollak melyek minden
már egyetlen példány sem kapható.
rajta anlyoa Bőrüléseket okoatak neki. A réaaeg gaada meg, ma
Az Idei év karácsonyára megjeleni Arany Karácsonyt
ellen megindult az eljárás.
Album, kOvetve a régi tradíciót: siebb lesz, jobb lesz, díszesebb
és
tartalmasabb lesz, mint bármely megelőző volt.
— Felhívás. Kismoki Károly, Lásslé M. Farenc,
Arany Karáosonyl Album a legszebb és legalkalPoputh Árpád, Sierminskl János, Varga Gynla és Dr, masabbAzkaráosonyl
ajándék az olyanok részére, akik szeretik
Marcalnak Janó felkérik azokat, akik a világháború a zenét, vagy magnk Is zenélnek.
Az ld9t Arany Karáosonyl Album minden Ülést kialatt a lengyel léglókban vagy 1919—1921 kösött mis
lengyel formációban teljesítetlek önkéntes saolgáiaiot elégít, mindenki megtalálja benne azt, ami kedvére való.
Arany Karáosonyl A'bum 64 oldalon 36 zeneés eddig még nem adtak hirt magukról: adják le számotAziognj tartalmazni.
címeiket Miklósi Ferdinánd Leóbos (Budapest, X., SsaRfllsejn, tartalma még azokat ls meg iogja lepni, akik
bóky-ncca 68). Ide Írjanak aaok ÍB, akik elmeiket vál Ismerik az eddigi albumainkat.
toatatták óa akiknek hoaaátartoaója a légióknál hősi
Az Arany Karáosonyl Album ebben az évben ls a
Bárd és Rózsavölgyi oégefc kOzSs anyagát adja. A két eég
halált ssenvedett.
munkájából született meg a legkitűnőbb magyar zenei
— Ragalmanisért elitölték. Bzabó Lijoa Sin- közös
antológia
domlnlc (csiksaentdomokl) lakós mull évben öbszeAz alábbi tartalomjegyzék minden dloséretnél többet
aaólalkozoit a közbirtokosság vesető jegével. Miután a mond.
a vita hevében aértő kifejezéseket basznalt, a közbir- Aa 1937—1038. évi Arany Karáosonyl Album tartalma
tokosság vesetősége rágalmazást pert loditott ellene.
Operettek — Daljátékok:
Most egy honzpi börtönre ós 2000 lej pénsbiintetésre Adjál kölosön ötven pengőt — Foxtrot — SárgaÍtélték.
pitykés közlegény
Erdélyi
Egy diszkrét kis lakás — Blues — Egy vidám
éjszaka
Elsemaun
Köszönetnyilvánítás.
Egy hangalat — Tangó — A romcntlkos asszony De Frles
fezen
a
nyáron
—
Tangó
—
Gólya»zanator
um
,
Etsemann
Mindazoknak as Ismerőseinknek, jób arát alaknak, Gyertyafény — Angol keringő — Gyertyafénynél Katfiohar
akik drága jó édesapánk Mirtou Gibar nyug. Igazgató- Jul
ette — Foxtrot — Egy vidám éjszaka . . Eissmann
tanltónak elhalálozása alkalmaval ert gyászunkban Ne kérdezd tőlem — Tangó — Eva a paradlosomban
,
Gyöngy
egyftttérsésUkkel felkereslek eznton mondunk halas
Ne legyen tavaaz — Slowioz — Sárgapltykés
köszönetet.
Erdélyi
Sansimion—CslkEaentsiman, 1937 december 9-én. Szép aközlegény
világ, széles a világ — Magyar dal —
CsodatQkOr
Buday
Dr. Márton László és
Teneked adom a lelkem — Dal — Csodatükör Buday
Márton Duozi.
Tiz ntán — Foxtrot — A romantikus asszony De Frles
Van egy zon zon-zongorám — Foxtrot — 3:1 a
szez.-lem javára . .
,
Ábrahám
Ballada Bartis Ozi Pálról.
Hangosfilmek.
Szeretettel ajánlom
Az asszony Ingatag — Foxtrot — Rád bízom a
Dr. Pál Oábor év Adorján Imre barátomnak.
feleségem
Hajdn
Azt mesélik a lányokról — Foxtrot — Éles a
A hármas Iv a Hargitán fehér,
bosszú
. . Hajdú
Behlnté aat aa érláa tenyér.
Csan-ostu — Foxtrot — Premier
Fényes
A aaél süvöltőa éa havat szitál.
Drágám ez a zeném — Angol keringő — Lovaglas
Qgy
Márkus
B lám, most megy fáért Bwtls 0*1 Pál.
Ha van rá mód — Angol keringő — Hetenként
egyezer láthatom
Szlatlnay
A rozsfáid ssQk; amit hoz, az kevés;
Két hód födje — Csárdás — Hotel kikelet . . Ábrahám
Nem ád meg mindent az arasa vetés.
Megkérdezem a szived — Tangó — Bádblzom
Fajaaét a vállraI Őil sorsod ea:
a feleségem
Hajdú
Csikard a bércet, csakhogy el ne vesse.
Ne szeress, ha nem muszáj — Angol keringő —
Edes a bosszú
Hajdú
Nyári feoske — Angol keringő — A 111-as . Sztlas
A tél nyakunkon — mormog emberünk —
Szép
divat
a
szerelem
—
Angol
keringő
—
DunaKarácsonyunkra várni sem merünk;
parti randevú
Hajdú
Mart Ist'ánkának nlncaen csizma még,
Modern tánook.
B a azusaékban a liszt csak egy marék".
Akinek egy szív kell — Slowfox
Zjrtnváry
A muzsikosnak dalból van a lelke — Tangódal KóU
Hol találkozunk ma este — Keringő
Dr. Sándor
Bűvölt a Bzél rá. Mit aaámlt neki.
Kis levél — Slowfox
Nádas
Hogy kiafiadnak nincsen lábbeli?
I.egyen ez a könnyes kis dal — Slowfox
Malcsiner
A fagy CB»k fagy, tc, Birtis Őil Páll
Még nem tudom a novét — Slowfox
Bározl
Ba irgalmatlan B caak havat szitál...
Magyar nóták — Chansonok.
A berek, az erdő — Magyar dal
Balázs
Hát döng as erdő — hej, be gyér pedig 1
Ellopták a szlvemnt — Magyar dal — Átirat . Dsmény
Pál ssékely éssael Így reménykedik:
Gyere velem a bá'ba — Lassú csárdás
Kádas
.A ssép fa: jó pénz; rajta, rajta háti
Kőt könnycsepp — Chanson
Bnday
Marthon
Termést nem adu, föld? — Akkor addsza fát I* Megugrattak Hortobágyon — Magyar dal .
Nem tudom az életemet hol rontottam én el
Dr. Sándor
íz'vem nem tudja — Chanson . . . .
Buday
Éi reng aa erdő.. Majd egy reccsenés...
Valamikor ahlakolhoz — Magyar nóta
Mu-gáos
Da jajt alko'.t a dcrdillő esésl —
As Albumban szereplő aenesaárnok verselt irták:
Ember, hó, szerszám és fa: egyhslom .
Bibay József
Kádas György
Fzllágyl László
.. Fejssések futnak a tiport havoa.
Békeffi Istrán ifj.
Kellér Dezső
Vadnal László
Erdélyi Mihály
Kiss Manyhért
Vajda József
Fonó Frigyes
Nádas Béla
Vargha Imre
„Ej, cimborám, Pál, — szólongatja egy, —
Füredi /mre
R RÓDBÍ György
Vaszary János
Megcsúfolt, látom, e fa és a hegy;
Harmath Imre
Szántó A-mand
Zágon István
Pedig Daberdin mennyi vész talált I*...
Haltai Jenő
Széosén Mihály
S karjára fogta őt a hiv barát.
Ára dlsses nyoloaainnyomatu • sínes
olmlappal, spiral fÜBÓHsel
P 8.—

Suttogja Bartis: .Itt, ládd, meghalok;
Hí ott nem lettem, itt leszek halott...
Da egyre kérlek: vidd el ezt a fát,
Tedd pénzsé... Ej eat tdd Zsuzsámnak át.
As ünnep is jő... S Pálnak könnye foly,
Bgysorsnaknak lelke ráhajol, —
W
„A síuuékban a llaat caak egy marék, —
Éi Ia.'ankának... nincs csizmája mégl*...
S
Földes Zoltán. M

Nemzetiszínű zászlók
iakoiáknak
köaségháaaknak
kereskedőknek
magánosoknak
állandóan késsen raVtiron éa rendolésre bármi yen
nagyságban késx tek. — Úgyszintén nagy készlet

premilitár sapkákban.
.Keztyü Királynő"

Tisztelettel:
g_j

Oroaaberg í . Herourea-Ciao.

MODELL KALAPOK )
ttn naponként n j formák oleaó
árban, aa«fftmlclAt]a.«tálK

a
j

ÉRTESÍTÉS.
A nagyérdemű közönség tudomására ho-

nom, hogy „Lőtte" nöi szalonomat, IVB/

évi deoember hó 15 tói á t h e l y e z e m
Dóeai vaskereskedővel szembe, a Dócat J.-reie
házba (I. G. Duci 65. szám alá), ahol minden-

nemű angol és franoia munkát vállalok
felelősség mellett, u m.: kabátot, kosatümöt
és ruhákat.

Saives pártfogást kér, kiváló tiaitelettel:

2_8
Bálinth Vilmos.
Gimnázium közelébe, a taplooai határba
3 és fél holdas szántó, szabadkézből
eladó. Érdeklődni a Vákár nyomdában, v-s

Gazdaközönség figyelmébe.
Az u/onnao berendezett daráló
üzemünkben
(Szövetkezeti
székház, Strada Bratimu No. 14.)
takarmány
gabonát és szálas takarmányt
lego/cíoööao es Hidegen duráluok. Szövetkezeti
tagoknak, va'amint 2 métermázsán felöli másoknak is
8 százalékos
vám mellett darálunk.
Kész dara
's kapható. Oyors kiszolgálás. Nincs időveszteség.
Egész nap üzemben.
„Cnik" Gazdasági
Szövetkezet.

Tóbbfele f a j a l m a e l a d o , özv. Pil Gibornénál,
Sumuleu—Cslksomíyóa.

g Dj fűszer- és yegyeskereskedés T jj
£
VI
M

Tissteldttsl értesítem a n. é. kösiinséget, hogy CsizBBQredában, a Bratianuucca 13 szám alatti Filó-féle házban

Jj

J fűszer- és vegyeskereskedést J
ţţ

ţţ

nyitottam.
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Rtktáron tartok mladan e szakmába
^
vágó cikket és nb. vevőimnek a legjutányosabb árak mailett állok rendel?
keaésóra.— 8 sives pártfogást kérve,
J
maradok tisztelettel:
1—3 fT

**

Nagy Samu, kereskedő.

^

I t l U t
SMT- S » l l ® î
Tisítelevtal hozom a nagyérdemű vásárló közönség
szivea tud)mására, hogy aa eddigit felülmúló

mézeskalácsos sátrommal
a Uerourea Ciuo (oeikszeredai) karaoBony előtti
országos váaárra megérkezem, mely 1937 évi
deoember hó 17-én less megtartva.
Stlvea pártfogást kér, kiváló tisztelettel

DÉZSY
első udvarhalyi (Odorhaiu) oklevalaa mézeskalácsos
Abucuraatl vegyintézet által magvlzagálva éa sngsdslyezve
Kérem a sátor fölötti né JI >figyelemmel lenni.

w
w
lm
KÉZIMUNKA ANYAGOK
^
S
É S ELŰNYOMTATÁS ff
T;
AZSURl
ENDLI1
J
9 GÁBOR ÁRONNÉ-nál, CSÍKSZEREDA (M.-CIUC) S

9
3

NŐI KALAPOK

Dr. Zakariás Testvérek hasában. 18—56 C

V o n Acxcr 1 r i n a l r alkalmas helyiséget keresünk
V C l l U C g l U I l C O , Ajánlatokat „1988" jeligére
kiadóhivatalba kérünk.

Prima bükk hasáb tűzifa
megrendelhető és kapható
metermássanként 45 lejért

Cooperativa Forestiera Merourea-Oiuc
Bratiaou-ucct 14. szám.

1—3

Eladó egy darab első osstalyu yorkahirei kan

tsnyésíizasolvánnyal ellátva, Tancjios Vendeincl,
VBNCZBLTANÁRNÉNÁL
)
Misentea C uc
Ugyanott késsülnek minden- 1
nemű női kalapok elaflrendtt 1
W®
anyag honnáadásával. Kalepek j Egy bútorozott ssoba kiadó, 1 főző kalyha es
2 sodronyos sgybetét eladó. C>m a kiadóg
ttalakttáaa a legrövidebb idő alatt, j
hivatalban.
j ţ Mercurea-Cluc, I. C. Bratlann (Glmná* niam)-nooa 111. na., a Börháa kőaelében.
Érettaégizett fiatalember kezdő gyak «raokank felvét tik u«gy vállalathoz. — Érdeklődni a Vákár
ttaletben, M»rcursa Cluc.
2—a

Kiadó Stefan-oel-Mare uooában 6 szobás
modern konfortos lakás. Érdeklődni
lebet Bermann Qiletbeo, M,-Ciuc.
1-2
kttauMH Vákár künyvfye^ékai,

Mitnnt^il

Töltö-tollak javítását és tisztítását
vállalja a Vákár-üzlet.

