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Mankatirtainknek, lapnak jóbariteirek é«
olvaeóközőaségünknek boldog ünnepeket kivin
A .CSIKI LAPOK»
Deczember hA 21 én zajlftt le BZ országos v.V.aaz- szerzett a maga szám'ra és annak e Magyar Pártnak,
izerketztősége ée kiadóhivatala. tások eltő napja. Csisvármog 'a ezen a papon három smsly & m e g y ü r kisebbségi küzdelemnek ma egyetlen
képviselőt választott. A háioiri mandátuméri 11 politi- hl valóit képviselete. Nemcsak a mának BZÓI a csiki
kai párt Indult a választási küadelemre. Heteken ke magyar Bzav^cok egységes felvonulása ób a magyar
r»ssiül folyt népünk kösött a választási propaganda. Ugy melletti biiséga, hanem kiható erejű a jövő küzdelHtrmlnchárom képviselőjelölt járta a vármegyét és meinkre. MKTÍ; a politika rideg számítását csak ások a
Eaerkllencaaiaharmlnchét évvel ezelőtt három valóságos pergőiüz alá fogták a választókat.
tények bbfolyáiolyák, amelyeket aa óletakarásnak, aa
klrilyok állták körül Bslvszorongva aat a bethleheml
Kost, amikor iamót tul ''agyunk az a kotmányos öntudatos népi összetartozásnak tömegereje feszit. A
jáaaolt, amelyből világmegváltó útjára Indult egy latéul kötelességteljesítés egy nagy próbáján és előttünk álla- romániai magyar kisebbségnek jövő életét a Román
gyermek, akinek aaeretetet hirdető tanai mágneaea nak aa eredmények elBŐaorbai ls jóleső érzéssel kell államban csak ezek aa egységes erőpróbák blstosltják
eróvel vonaották a szenvedők, ea elnyomottak earelt megállapítani aat, hogy ennek a vármegyének székely- s ezeknek nyomán számíthat csupán arra, hogy értékes
a csodatevő Istenfl által hirdetett nj Igék felé. Olyan
lakóssága öntudatos megatsrtábBal teljesítette fa'l kulturáját végn megérdemelt módon belekapcsolják
volt ea a megmoadnláa, mint valami lameretlen jár- magyar
a kötelességet, amelyet elvárt tőle a fajának nehéz ei Miami élet vérkeringésébe.
vány, melyet megakadályozni nem lehet a amely meg- azt
Nem frázisok ezek a mondatok. Súlyos igazságok.
fertőz mindenkit, aki köaelébe ér. Csakhogy ea a jár- kOsdelme.
Csaknem
egyöntetű
elhatároaásBal, felemelő össze- Tételek ezek, amelyek vérébe kell menjenek minden
vány nem gyilkolt, nem pusztította ki ac emberek tartásban vonn'.t fel a magyar ügy mellett. Tia romáa magyar választó polgárnak és tudnia kell, hogy eaen
ssáaearelt, hanem megnemealtette, megtermékenyítette pártnak sokféle Ígéret zubat'gában Bem veazitatie el az alapon a válásától joga nem aaját tulajdon, amellyel
őket a azeretetnek, a felebaráti éraóanek aaent öntu- józan létrát. Da okosan, bölci jövőbslátáHBel cseleke- szabndoc kufárkodhat, hanem kisebbségi életűnk rendatával, a szenvedőkön való aegltéanek, a rokonéraés- dett uz urnák eiőtt, ahol minden magyar szavazónak daziset szolgáló közös nemzeti tulajdon.
nek lelki nagyságot adó eszméjével. Csupán harminc
A Magyar Part, mint a romániai magyarságnak
a közös Ugy Iránti köteletseg.,;.
esstendelg tartott aa isteni gyermek földi pályafutása, éresnleAztkellmacdbatjuV,
egyediül
poiitikal kepvlBelete nem akar Bemmi egyebet,
hogy
általánosságba::
ennek
a
da kDldetéae tökéletes volt. Rivtd Idő alatt kicserélte, vármegyének magyar t ö m e g e kőzött a hu E-Kz^ndőí mint brcsiiletes
életet, egyenlő po'gárl létet klztosltanl
átformálta azt a világot, melynek megváltásáért mártír- kisebbségi c u l t kiépítette a m< gyér ügy iránti mt-.gneabb :» roisén állam keretében
élő magyar népnek. Minden
halált saenvedett s amsly máig 1b leguBgyobb ünnep- rerdii gondóikozást és egy Hu irzéat. Akik még egyéni váddal BBembeu hangoztatjuk,
hogy a magyarság képként tlaatell születése napját.
érvényesülés, vagy a hiTtaiou faló való saámitgatás viselet-) bezd^tiói fogvi legőszintébb akarással szolgálta
Oyan ea az ünnep, mint a léleknek a zárssá- kényelme folytán kisaakitottá?. maguirat a magyar eors az uralkodó fajjal való magbéküléa gondolatát és némadása, amelyet a búcsúzó esztendő komor téli fen- kötelékéből, azoknak ÍB eljön az idő, amikor be'átják, pünknek az állam alkotó munkájába való bekapcsolását.
aégébe visssahnaódó két napos öngyóntatáaaal végzünk bogy nlncHen máa ut számunk-», mint a fajukhoz való
A magyar tömegek hűsége, kitartása, egységes
el. Á magába sárkósó lélek e két napos pihenőjén vlBBsafcérezkBdea. Mars az idC veBzcdulmeaen érik oda, felvocu ás a a Magyar Párt mellett tehát est a célt
adunk ssáinot magunknak a végzett munkáról B a téli amikor Igazán nincsen számunkra máahol hely, miat támogatja. Nam kacsingat Bem erre, sem arra, amint a
eBte mindent megbocsátó csendesBégében a megváltó aa együvétarloaáa caaládt tüktaél.
vádak hangoztatják, hanem keresi a Magyar Párt progaaületéaét jelző apró mécsek kigyultával szivünkbe
Cslkvármegye magynr l.Aósaága edd'g ia gerincét ramján keresztül a román államban való elhslyeskeköltözik a béke, a megbocaájtás, a szeretet falemelő klpeBte a romániai rnagvar daet>bségl kibdMemno!,:. désnetr tlsBtesség* a, emberies megoldását.
BsentbárcmBága. Egy pillanatra megállunk, lerászut Bebizonyította m u i a , p-íldár.u'.útó fegyeimezotisógge!
Ei sz^ct meggyőződéssel hisszük, hogy a magyar
magunkról a földi szennyet, a mindennapi élet kenyeret tett tsnubUonyaAgot emellett a soha nn-g nem döaihsió VMBBB-ÓX becsületes kit&rtasáhen, a magyar ügy melletti
kivánó, családot eltartani parancsoló küzdelmes roha- e<v melleit, hogy hisebbaegl ktiEd-im t csak ön'urtítoa egységes tántoríthatatlan ragaszkodásában meg fog
násának apró megpróbáltatásait, hogy vlsBBBgondo!junk néppel éa egyseges ÖBBzefogáaBal 'ehat eredményesen születni a román pártoknak as as Irántunk való megarra, aki aa emberiséget a legealegnagjobb lelki jóra, iefolyUtnl
bec'ÜIÓBB és bisalma, amely balátja, hogy ennek a népa felebaráti szeretetre megtanította.
B* tudja meg caikvármvéének maev&r lakósságe, nek értékelt, hUségas természetét bekapcsolni a román
A szeretetnek ez a két napoa lelkigyakorlata ad hogv a mostani v*la»ztáBOScn t n u holt ortudatos, állam ApHő rendj Jba — k jtelesség.
M«gyar válaBztók I Ezzal a hUtel tartsatok kl
nekünk elég erőt arra, bogy továbbra ls elviseljük egységes fW'-or.u'íiPá-al nagyra LÖJÍ oz uralkodó fuj
azokat aa életu uokba beledttbörgő fenyegető viharokat, saemében. Inpozáue megnyilatkozásával megbecsülést mindenkor becaűlettel a magyar ügy melleit.
mslyeket az isteni gyermek tanítás» lt csalárdul megKIMUTATÁS
hazudtoló sorstársaink támasalanak fölénk, lfert a szeretet tanítása nem mlndsn ember aalvét tölil be. Sokan
as 1887 évi deoember hó 20-lkl képtÍ9elővi!asitesok kerületi eredményéről.
vannak, akik aat aa egésa emberiségnek száct szent,
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bethleheml caillag, amely arra Int, hogy jövőnk, fennSzázalékarány a Alagyur Párt részére */t -~52 8
maradátuak, gyermekeink sorsának ku'cas, a aaeretet
A fennti kimutatás számai vilagosau bcBzsloc!: a roi szavára bízzuk a kérdés*. És hlsBSúk, bogy jövőre
ben, egymás megbecsülésében, mindannyiunknak nagy- válaBztáa eredményéről. Figyeimesan átuézv9, magálta- aem akad közöttünk s^nkl, aki a magyar Ugy árulójánagy, testvéri össsefogáaában van. Aa együvé tartozás- pttható, Bslnta köziógek Bzerint eU?at5rizhit5, hogy nak ku'l érezze magát.
o k e lélekből jövő átóraése aa aa erő, mely átsegít merre latu't meg a fagyelem, hol érvényesült a válabzMiután fentiek szerint a Magyar Párt Csikmegyébennünket minden akadályon éa megpróbáltatáson, amit táai megszáditéa mérge, molyik községetek m .gyar
ben,
az
összes szavalatok 52 száaalékát saereste meg
aa uj köntösbe öltöaött Pilátusok utunkba gördltanek választóit sikerült eltéríteni a magyar köíe'.easég útjáról, hová férköaött ba a letkiismorellenség mételye, bjl Igy kAt képviselője kerül be a parlamenbe:
Dr. Pál Gábor és
lettek hűtlenek a közös, nehéz magyar sora küzdelméDr. Birt>ia Ignác.
vel saemben — Nem Bzldunk érte senkit. A lelkllsme
Karácsonyfa- gyújtásra.

A esikvármegyei választások eredménye.

Karácsony n i . Megváltó Krisztus
születés napja,
Karáosonyiák lobogó fénye
• a sok hozsanna ezt matatja.
É n Krisztust magit kersagélem
a fenyó ágán, —
a gondolatom ott verdes búsan
a Kálvária keresztfáján..
Uert ma slnos még jézust szalma
s marha-nyalt jászol,
didergő testet takaró rongy,
s alázattal térdeli pásztor....
Bodornál bflnOs világot
matat az élet:
nyoma sisoaen pogány szivünkben
a bethleheml melegségnek.
Nyomor vihara sng a iBldOn,
Láaárok nyögnek,
Krisztust aló karáosonyt vártak
a «óhajok a a holló kSnnyekl

V. g7*rgyóalfalui Oereőffy^ésa dr.

Az általános szenatorválasztas.

Soo. dem.

Averesen

Kereszténypárt

Nemzeti

Karácsony, szeretet napja.

Kimutatás

A képvIselőválasstáEok után decemoer hó 22 án as 1037 évi deoember hó 2a-én megtartott i'talános
aienátoryálasEtáarol
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Csikmegye székely lakósságához!

A deoember 20 Ikl képviselői választáson Ciuo (Cslkmegyéban) a Magyar Párt-ra tizenbáromezerhá-omszázharmlnoklleno szavazat esett, amely 528 százaléknak felel meg. Ez a
szavazatszám ésarány aazonban mig sokkal magasabb lehetett
volna
Aa összetartás, mely CBÍkmegye székely lakósságában sokkal
erőteljesebben mutatkozott, mint az 1933 évi válasitások alkalmával, lehetővé tette, hogv a Magyar Párt-nak 2 jelöltje Jutott
képviselői mandátumhoz. Énnek az eredménynek a létrehozása
kalönöBen a gyergyói községek választóinak a Magyar Párt
mellett való nagyszerű megnyilatkozásával jött létre, ami a
m altban való szét hozások után mindnyájunkat örömmel és
megnyugvással tölt el.
A deoember hí 22-lkl általános szenátorválasztáson a
Magyar Párt jelöltje dr. Gyárfás Elemér az összeBea leadott
10557 szavazatból 7312 szavazatot nyert, ami 71 1 százaléknak

felel meg.

a romlott, dolláréhss nagyváros besárná kapnlt as Üddözltő előtt és kiüldözné aa Istent falai közül."
Egy másik amerikai Iró a „CoBmopolltan" clmü
folyóiratban nem rég assal a különös körkérdéssel fordult a szellemi élet több nsvezetes egyéniségéhez: Mi
r h ? v V Î S e S 'á..d körül a
történne, ha Krlsstns ma megint eljönne a világra?
Természetesen a beérkezett feleletek nagyon különfélék, karácsonyfát, akkor megismétlődik a-véd mesemondó,
sőt különösök voltak. A legtalálóbb válasz szerint, ha ríeriőf z .lia első szart éjszaka meglátása. Ez éjszaKrisztus Urunk ma Ismét a világra iönne, az Egyesült káí a vadallatok nem vadásztak zsákmányokra, a kígyók
Államok kapitalista kormánya egészen biztosan meg- n«m hnr«Dtak a kutyák nem ugattak. Es amlmlndentagadná tő:e a beutazási engedélyt, mert rajongó paci- né™ gyönyörűségesebb, egy élettelen tárgy sem volt
fistának tartanák, aaltól félni lehetne az őrült fegyver-kapható arra, hogy valamely rosss cselekedettel megkezések miatt. Ugyanazt tenné: hozzá mondhatjuk, e
legtöbb o»zág, állam, ez ag*sz vi ág. Hil születhetne szentségtelenítse ezt az éjszakát.
Eívetlen egy tolvajkulcs sem tudott sárt nyitni,
meg a jó J;zus, mikor miadenttiioeq számüz'ék őt
Batblem óta. B jkopogtat Szent József a családok ajta- figvetlen egy késsem volt képez arra, hogy vért ontson.
ján. Kitekint a názmester, vagy a tulajdoios: nem lehet Mirt dicsősége volt Istennek s békéje volt as emberkerum, már minden lakás foglalva. B -zörget a modern nek, ml vei jóakaratuvá lett.
műtermen: óh kérem, a mai művészet már nem lehet
N)tn lehetne est az első betlehemi szent éiszaka
tekintettel a régi erkölcsökre a baladás szózatába. — boldogságát megismételni, Mujltani ? Miért ne ? Vigyük
Kopogtat a fz jrkezztőségekben, a színházak szárnyas vissza Krisz uit miodenhová,legyen 0 mindenütt, akkor
ajtain, nem engedik be, nincs páholyjegye, próbálkozik egyszerre megvalósul 1 Modern világnak nem fogna ez
a gyárak kapuin: nincs benne a ssakszsrvfzstben, hát lobban? Kevesebb pénabe, vérbe, életbe kerülne, de
mit 1b keres akkor Itt. A modern kor következetesen bizonnyal megelógedetteb lenne I Adjuk vissza sz emkisemmizte KrlBztust az egész vonalon, csak a piros bernek a lelkét s lelkébe Istent, akkor Bslvből kezd
bstüa dátum maradt meg a naptárban, a lényeg, a örülni.
tartalom megszűnt. Krleztui nélkttl nincs Igasl karácsony 1
kla Jézus, jöjjön el a te országod, hogy
Hjzzuk vissza Krisztust, szellemének adjunk helyet legyenBetlehemi
egyszer
igazi ünn p a világon I
leltünkben, csaladunkban, társadalmunkban. É etet, tar
P. Rétby Apolliciriat

A Magyar Párt nevében bálás köszönetemet fejezem kl
mindazon lelkes férfiaknak és Ifjaknak, akik résztvettek a felvilágosítás fáradságos mannájában, továbbá összes bizalmi
féifialnknak, ak'k nehéz teendőiket tiszteletreméltó kitartásául
látták el. Meskó Andor madéfaivl lakóst, aki a választókat
melegedni beengedte az ottani kulturházba, melynek felép.léséhez nagyszerű adománnyal járult hozzá, leta-tóztatták és 2
napig fogva tartották,
A mostani országos választásokon is több ezer választó
nem vette kl Igazolványát és tétlenül nézte a többi székely
polgártársának hidegben és sárban való felvonulását és kitartását. Ei a távolmaradás bün a létérdekeinkért folyó kflzdelemmel szemben, melyet minden választás jelent számunkra. Ha
mindenki megtenné kötelességét, akkor jelentékenyen növelné
az országos magyar szavazatarányt s ez pedig olyan megyékben ls biztosítaná magyar képviselő megválasztását, hol ez
egyébként nem sikerül a megyebeli magyarság osekély létszáma miatt.
Számos székely ember lita alá ismét a román je'ölő lisAra 6880 Lei.
tákat, ami pedig nem az 6 íe;adatuk lett volna. Ezeknek neveit
számon tartjuk, valamint azokét is, akik a magyarság sorai
ZModeU. X 3 3 S .
között az összetartás ellen bujtogattak Külön meg kell emlíMinden
tenünk, hogy Andrei Ulató buou eQtl-l lakós a román Jun ánLegjobb
minőség. Bizonyítéka,
párt szenátorjelöltje jelöld Ivét 15 csatósz?gi ember aláirta,
szaküzletben
•k k ezzel most már másodszor megkl'éreliek, hogy dr. Gyárbogy Csehszlovákiában ket hófás Elemérrel szemben a szenátusba Usikmegye és Eraéiy
magyarsága szószólójául Ismeretlen va'akit jelöljenek. Minden
nap
alatt
több
mint
6000
drb
kapható.
jóéizésü magyar embernek el kell ítélnie az ilyen magatartást.
Triumph készüleket adtak el.
Ha ez a jelöles be nem nyojtatik, ez esetben nem ÍB került
volna sor deoember 22-én szavazásra, mert a román liberális
e-3
párt a rtá uézve kilátástalan szenátorságra nem állitottt volna
jelöltet. A csatószegi 15 ember miatt tehát a vá nicgys összes
községeiből 10557 szeuáto. választó volt kénytelen téli Időben
I R O N REX I.
szavazásra felvonulni.
IRON TRIUMHJ
A községi tanáodosok deoember hó 28-ikl szenátorválaszSuperok klrulys.
60
állomás
vetel.
3
haliamkor
18—2000
m.
tására vona-.kozólag a Mngyar Párt csikmegyei elnöki tanáViUgvétel
Kényelmes keseles.
Termeazethü laadaa.
Nagy hangerő.
csának az adott helyzet és ii.in.ien körülmény gondos mérlegelése és jelöltünk egyetértő kerése alapján az az elhatározása,
hogy dr. Ábrahám József szanátorjelölt jelöltségét nem tartja
fenn. Jelöltünk és blzalmiférbalnk a december 2ü-.kl választáson Illetve szavazásra nem jelennek m^g. Kérjük a községi,
megyei és városi magyar lanáososokat, hogy ezt az e hstáioKötelességteljesítés.
záat vegyék tudomásul.
Sient K«racdony Bzípjégvss Uanepén, d cjmber
A nagy erőpróba lezajlott. Ebben a megyében, ahol
M.-Ciuc—Csíkszereda, 1937 évi deoembor hó 23
hó 25 in, szombaton, elemi lnkolánk gyermekei egy
Dr, PÁL GÁBOB,
t ű >sjos karáCiOr?yl játék remek e/ő adásával fogját egyetlen egy pártnak volna létjogosultsága csupán, 11 párt
> Magyar Part osikmegyei elnök». mt'g'.tpai a szülőket, az iskola barátait s városunk tülekedett a népkegyírt. Az eredmény mégis kielégítő. Nem
egesz köaönségot. A kis seindarab eme: „Árva Peti lehet mondani, liogy fényes, mert ezt a szót csak akkoi
KirucsonySzer^őj», a gyermek szlod*rabjitlrói használbatnób, ba százszázalékban bizonyosodott volna be a
európiBgtríe hlrea Ko-zter atya. Mint töhbl darabjait, magyar öntudat. Ott azonban még nem tartunk. De azt must
ízt is a gyorsan, ötletesen pardü.ó cselekmény, igazi is el kell ismernie mindenkinek, hogy Csikmegye népében
megrendelhető ea kapható
drámai él<*t és színes, stngzetes, valóban irodalmi újra kigyuladt a kötelességérzettnek egy szikrája s az urnák
métermszsanként 45 lej art
előtt megmutatta, hogy ismer és érez taji hovatartozást,
színvonalú nyelvezet és előadás jellemzi.
Cooperativa Forestiera Mercurea-Ciuc
A kitiloő Bzercő elmesei, hogy J íznska és Mária nemzeti ösztönből takadó kötelességet. Voltak ugyan most
Brst aöu nuca 14. ssAm.
2—3 kOzeleben boldogan élő angyalok karácaony lapján is elegen, akiknél ez a kötelességérzet csak a mellveregeegy nagy tatCíő.el letekintenek a kicsi faldgolvóbism tésben nyilvánult meg, de azonnal telrugtak mindent, mihelyt
s annak egy pici pontjára: »pp:n Sz^redára.
M.'glát hangosságukat nem támogatta a hozsánáért kijáró üzleti
nak itt egy kis flut, aki a dermt-Bziő h!djgben ott zo- haszon. De még többen voltak azok a szerények, akik csendben végezték munkájukat s néha ellenszenvet, elitélést ia
Mindenki
várja karácsonyt, mert tőle rendkívülit kog édesanyja nlrján. Mit tegyenek vele ? A karácsony kaptak osztályrészül passzivitásukért, de azért a nagy uráa
angyala
megérinti
két
kötekedő
gazdag
gyermek
sálremél. L het, ha többször lenne karácsony, már nem
ban sokkal megbízhatóbbaknak bizonyultak a íéltéglás hazabirna voazó-erővel. AE emberek nagyban kósililck e iét, kikben a bűvös órlntó«re nj világ támsd: abba- liakn&l. Ha a körzetenkénti részlet eredményeket nézzük, ugy
hagyjákja
veszekedest
BBZ
apitlun-anyatliin
árvát
nagy
napra. Talen van, amikor as egsss család bepiojul a
látszik, hogy egyes körzetekben nagy bajok vannak. Hiánymeleg Bíobá'jp, oda is gytil a szélrózsa minden Irányá- szeretetiel fogadjak maguk kózó harmadik testvérkének. zik a kellő kapcsolat a faluval, az elhanyagolt tömegek
Hi
Igazi
karácsonyi
hangulatba
akarjuk
ringatóból minden családtag, hogy együtt töltsék el a szent
tájékozatlanságukban, elhagyatottságukban oda mennek, ahol
napokat. Ekkor még a kemery Bzivek is meglágyulnak, magunkat, ha éget a vagy, hogy a csúnya földről egy leghangosabb az igéret. De ezen ia lehet segíteni. Még nem
kissé
elutaztunk
messze:
a
mese
csodás
varázsu
vilafeloldódnak a barag b'.llcc-si, kiegv-nnlitést nyer sok
késő, még mindig meg lehet kezdeni a faluzást, ápolni lehet
ellentét ÓB pártviszály. Mintha az első karácsony meleg gába, ha gyönyörködni akaiuok a gyermeki lolkek ÓB az öntudatot, ami aztán annyira megkönnyíti a választás
gyermeki
saemek
tiszta
fenyőben,
ba
skuruak
újra
szellője ériutfccé meg a lelkeket, jóakara'uvá szsüdül
előtti felvilágosító propadanda munkát. Xem kerül nagy fáradaz Bkarat, bogy dicsőcég 1 agyén Istennek B béke a hinni a jóság, a meleg, a szeretet diadalában:
ságba. Elég volna minden hónapban egyszer kimenni a falura
jöjjtick
el
és
nézzük
meg
ezt
a
pompás
kis
színföldön az embernek.
darabot. Htgyjülc meg, bogy gazdagabban fognuk tá- és szóba állni az emberekkel. Be lehetne osztani a megyét
Azonban a karácsonyt a real modern világban sok vozni onuaa: minket ls meg fog érinteni a karácsony körzetekre éa egy-egy körzetet átadni a megalakítandó kulember a s-^ját képira s bason!atos»i..gára próbálja ad- angyala B tudunk örömmel megtenni mindent, hogy turális szakosztály egy-egy csoportjának. Az aztán tenntar
jusztálni. L síkében cincs béke, szivében tinc* jóakarat, éljen és viru jon es az intézmény, ahol oly kedves taná az állandó kapcsolatot a faluval és felelős is volua az
igy örjm sine-, lelne démont Mát s ez rajzolódik 'i Bzepjc zenghet az edes anyanyelven nóta, vers, szín- eredményért. Szerves egységbe kapcsolódhatna igy város és
arcára s ennek bjlysg^t nyomja cjeleksdstelre ls. Hi darab gyermekeink ajkán; az égi Szellem érintésére falu és akkor igazán meg lehetne mutatni, hogy a mi Székelyáll a modora c-talád szobijában karéc onyfs, alatta az tudunk rabjai lenal a karácsony lelkéből kiáradó cie földünkön a Magyar Párton kivül semmitéle pártnak keresniajándékok megváltoztak. Régente szimbolikus tárgyakat lukvő jóságnak, mely egyedül képes Bzebbé, jobbá, valója nincs.
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Apróságok.

A i ú . elemi iskola karácsonyi sztiuátéka.

Prima bükk hasáb tűzifa

Modern karácsony.

hozott az angyal, ami karacsoayi tiszta örömst varázso-tifju gyermek-felnőtt arcára, ez tette felejthetetlenné
a családtagok számára a szent estét, a jelképes ajándék mlcdig eszükbe juttatto a fő adományozót, Iit nt,
még az öregek Is szívesen álmodták vissza az angyaltváró karácsonyt.
A moderi ember aa angyalban n°m hisz, a valiáH
ópiumnak tartja, J J Z U S történetét meBérek mondj i.—
Srokásból megüli karAeeonyt, de sz m<r egy^b pihrnó
Időnél, hogy jól lebessen <-not-iaLÍ, kellemr-B°n BIBZ'ráhozni. A karácsonyi ajándékot megtartotta, de a t-nrácsony leikét e másltotta. Imakönyv helyett zaebtUkröt
adnak. Egyik a lelket mutatja meg, a másik a testet.
Z :nélő szentkép helyett n»cci-BB«trn készletet kap a
nagy lány. Most nem a „S;ii:e N -chi" j^rja, bare-c
.Csak egy kis lány ran a vi.'á.on." Az éjjeli szukrényekrői eltűnt a vallásos könyv, most a Dalibáb, Síinházi É et, Rádió Siet, Tolnai Világispja, más könnyU
fajsúlyú olvasmány került a helyére, m»ly el ls vitte
% csendet, nyugalmat. Ágy felett n»m a Bzentcalád a
Madonna őrködik, hanem meztelen f -unok és Vnnueok
terpeszkednek, de le 1B meztelenilik a család lelkét.
Modern karácsony boldogtalan életet teremtelt.
Miért miaden ? Mert hiányzik B karácsony lelke. Willlmn
T 8lead amerikai Iró jó néhány évvel ezelőtt könyvet
irt arról hogy ml lörléaaék .Ha Krisztus Chicagóba
]5nn« ? ' ' Btaad megrémült attól a gondolattól, bogy aa

elviselhetőbbé tenni ezt a kopott földet...
Az alkohol ellen.
Az eiőadáa a róm. katb. főgimnázium tornacsarJönnek az ünnepek, a pihenés napjai. De a piheni
nokában leBB d. n 6 órai kezdettel. Jegyek: ülőhely egyúttal szórakozáat is jelent. A székely talunak pedig egyet
25 éi 19 lej; állóhely 10 lej. A jövrdalműt a sifgény len szórakozása a tánc, vagy még az sem, csak a korcsma.
iskolás gyermekek feisegltéBi>re fordítják.
(—t.) Jön a mulatós farsang, ami a legnagyobb veszedelme u

székely falunak, mert ilyenkor logy el a legtöbb ital s az
elfogyasztott itallal hatványozott mértékben növekedik a
székely lélekben a gyilkoló kedv. Farsang idején száll a
legtöbb derékbatört, erőszakosan kioltott székely élet a hid.'g.
havas Birgödörbe s székely anyák százai siratják tarsaug
idején az életükből kiazakasztott magzatot, kinek gondosan
előkészített, a szerető anyai kéz által irányitott életpályáját
erőszakosan csonkitja meg az italtól bicskára nyiló testvér
kéz. És farsang idején, hány székely anya, testvér, rokou
siratja a börtönben sínylődő testvért, kinek kezét a szeretet
napján gyilkolásra emelte az ital. Papjaink, tanítóink gondoljanak vissza az elmúlt év véres karácsonyára B a s z e r e t e t
ünnepén prédikáoióban, szószékről, vagy a kulturbázak dobogóiról szálljanak sikra a néplélek legnagyobb ellensége, a vallást
józanságot, testvériséget és szeretetet minden emberből kiölő
H ital ellen. Legyen ez a pár nap a szeretet, a béke ünnepe,
ne zavarják azt meg a gyűlölet, a kiosinyes harag a a testvér§ vér mindent beszennyező hullámai.
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Töltö-tollak javítását és tisztítását
vállalja % Vákár üilet.
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CSIKI

A „Sugói"-i kincs legendája.

LAPOK

8-lk oldaL

áyergyói

Kisebb sserfepekben Csergő Ervin, Medve Sándor,
alkalm'S^cdnl tudó vlBelkedése még sok szép eredményt Blénessy István és Steiner Vilmos járultak hoaaá a
fog boenl a mükedveléa ter^o.
A férfl főarerepekb«n Sasntpétery Ltarió örök jó darab Bikeréhea. Sugó, — a minden munkában réaaes
figurája a mindig elegáns StraasBer J4an"f éa Puskás és nélkülözhetetlen — Biró Karcai volt.
A Forgószél 8 felv. tragikomédiát, tekintettel a
Béla a pótolhatatlan Portlk L jl; majd Frsner Lajos.
If], Z'rng Aladár, Páll Béla mind-mind erősségei az nagy érdeklődésre, 18 án Baombaton este, újra bemuegvtttteanek, Kercsó Sándorban, Kriaaion rendőr aaere- tatták.
Cs. L.
p^b»n fedeztünk fel aok rátermettséget.

ltgylk legutóbbi esémnakban Irtuck már arról,
hogy honnan táplálkozik a vale vstr»-nb.i (ekerő
pataki „Sngó'-barlang klnca legendája.
Ba nlkalommal újból két érdekes elbeszélést közlttnk le a legendával kapcsolatban, melyet a közbirtokosság jelenlegi pénztárnok átél: Molnár Sándor gazdától hallottunk, kinek meg aaokat édes atyja, Molnár
Ignác, volt 48 as hnssár mesélte el.
1848 ban, meséli Molnár Ijn*c, egy alkalommal
V
Lengyelországba vetódittnk el. Néhány azékely flu
rL
földlmmel éa huuárpüj .asommal egv fóur kastélyába
kovártélyostak be. Amtnt ml öaaaeveródve busulgattunk
éa haaafeló gondoltunk boaaánk jön a kastély U'a a
érdeklődni kezd, hogy merről felől vagyunk. Mi elmondtuk, hogy mindnyájan aaékelyek vagyunk, Ciuc (Csl»)
de meqeméfötesükkfa
vármegye Valea-Stramba (Tekerőpatak) nevtt községből.
et& qAfötnfic
is kelL.
A kaatély uraflgyelmea lett a helység nevére a
egyaaerre aat a kijelentést tette, hogy Tekerőpataknak
klncaaa patakiéi vannak, melyek köaött a legneveaete— A gyomor panaszkodni fog,
Bebb a »8ugó* patak. Moat meg rajtunk volt a csodálhogy ezeket a nehéz táplálékokat
kozás sor*, mivel a kastély ura egésa pontossággal
kell feldolgoznia, mert idővel neki
kezdte megnevesíti a fa'uk környéki dBllőket éa patakokat. Nagyon fúrta a« oldalamat megtudni, bogy melyik
is megárt a túlterhelés. Azért tela az a „Mncsea patak", azonban a k«at*ly ura többet
hát még idejében be kell vezetni
elárulni aem akart. Aaóta aem hagy nyngton, hogy
« könnyebben emészthető ételemelyik ls aa a „kincses patak.'
ket. Reggelire mindig, néha-néha
Saln'én Molnár Ignác ma'élte:
vacsorára is tejeskávé lesz a legEzelőtt 116 évval egy Barnád Ábrahám nevtt
megfelelőbb.» Éz jóízű, tápláló,
tekerőpataki legény ssolgája volt. Tőle hallotta, hogy
egy alkalommal njra valamiféle urak jártak a folyó
könnyű étel és azonkívül olcsó is.
barlangjánál, ahol éppen marhákat óraött Bernád ÁbraA tejeskávét azonban Franck-Ul
hám. Aa urak előkerülve a barlangból ésarevett'k a
kell készíteni.
—
—
iegeltetó legényt, magnkhoa hívták ÓB megvettették,
hogy soha nem szól senkln'-k, hogy mit látott, hallóit.
„Muzsikus Ferkó" próbáján.
H i mégis valamiképpen meg kellene szólalnia, ugy
A .Kolping" Legényegylet deoember bó2ő án
először hozzájut kell bogy menjen.
Glsike I Még mindég haragBEik...
üfarácsony
tervezett szinelőadésit,
Semmi válási. — A leány dacosan öaazeazorltvs megelőzően másodoapjára
Egy a halommal tényleg vallatni kezdték Bírnád
nagyban
folynak
az előkészületek.
Abrihámot, ki, hogy megazabaduloaaaon a vallatáatól, ajkát, olyan nem törődő képpel sétáit mellette, mintha Csendőr Jenő s. lelkész a Legényegylet igazgatója
reggelre ígérte a vallom&Bt Barnád Ábrahám azonban a kérdező 11 ital ember a világon BA vo'na.
engedélyével néztünk végig egv próbát, amiről
Ejnye, csak nem haragszik egy ilyen ártatlan bie azonban
reggelre elittat és soha többé VIBBSB nem került a
még nem szabad sokat beszélnünk.
tréfáért
—
folytatta
tovább
a
fiatal
ember.
községbe.
Annyit mégis elárulhatunk, hogy a rendezés
Semmi válasz.
a éa /árasztó munkáját maga Caendőr Jenő,
Da aa Isten megáldja, hát ml van magával. Bán- terhe
ez a művészlelkű pap vezeti éa csinálja na gy körültottam éa egy szóval ls?
precizitással. Arra a kérésemre; árulna el
A leány fölénye teljes tudatában, még ucottabb tekintő
Tragikomédia 3 felvonásban.
valamit a kéazülő előadás, esetleg a szinpad megarcot
vágott.
Bemutatta a Rím. Katb. Népszövetség Dalárdájánek
kereken megtagadta. Éta ezereplők?
Ji I — kezdte lamét — de vttgye tudomásul, lepetéseiből;
Kérdem. — Itt már engedékenyebb, habár caak
Műkedvelő osoportjn.
hogv én ezt nem tűröm tovább. Ait hi-zi, bogy nekem —
beszél a a kíváncsiságot végletekig
Folyó hó 11-éo, vaeáruep este, BoroBE Elemér a hajókötélből vannak az Idegoim? M-ga hívott mt*e a képletekben
fe'.ciigázva
eieket mondj i: Mindent elfogunk köForgóazél clmtt tragikomédiájával mutatkozott be, a kirándulásra; tolakodtam én eic.v szóval is? — D), vetni. bogy előadásunkkal
a közönség legkényemost nem rég megalakult mükedvnló együttes. A hetek kérem, ne vlselksdjék ilyen feltűnő T, már a mamájáék sebb igényeit is kielégítsük. Na,
de annyit azonban
óta tartó próbák a gondos, jól összetanul előadás, a la ide fi/veinek. — Legalább tudnám, hogy miért ha- nyugodt lelkiiamerettel megírhatsz,
hogy a szerepnagyszerű saereposatás éa szép kiállítás mind mind biz- ragsalk I ?
lőkkel igenis, nagy meglepetéseket tartok ugy a
Azért I — felelte durcásan a leány.
tosítékai voltak a saép, erkölcsi sikernek.
No. végre I M<gtört a Jég. — Sóhajtott fel. — te, mint a közönség számára.
Az Író, a ma emberének különösen az ifjúság
Ilyen formán tehát érthető kivánoaiaággal
BÖtét problémáit é nyomorúságba fuladt Bok megaláz- Hogy lehet valaki iiyen makacs. Itt mászkálok maga várjuk a Karácaony máaodnapján szinre kerülő
tatással járó életét viszi a BSiopadra, melyben a rokkant- mellett már jó fél órája, eaen aa átkozott meaőn éa „Muzsikus Ferkó"-t.
Bág keresetktpteienség, vagy as elhelyeakedni nem még egy szót Bem Mól hoszám. Pont velem sseoibs
tudás BBÜlIk a legesörnyübb tragédiákat. As egésa vilá- tanai, akiről tudja, hogy halálosan ....
ffllaegy
•
Elégi — Szakította gyorsan félbe a leány. — Ezt
got uraló nyomasztó helyzet és evvel járó szenvedések
a legnagyobb sajnálatomra
Itt fíj az élet mlndan Idegen,
BoroBata, az Igazi „ma* bontakozik kl a néző előtt, már hallottam, da
E mennek mellettem némán, hidegen,
amikor az önéraet éa fiatalság viv kemény éa elkese- nem hiozem.
N>m hiszi I Hát ugy nézek én kl, mint akinek
Akihez jó voltam, akiket Bserettem,
redett harcot a nyomorral, d j végül BÍDCS mss válasz— — — — —
Mindennap valakit Itt el kell temetnem.
tás, mint eldalolnl aa életet. Ahol aa—... ember kttzdj nem l*het hinni ? G:zlk« I Éa
Nizze Pistái — Vágott közbs lamét, — hiába
éa biava-blaaál — ssép mondás 1B caak ttras fráslanak
próbál engem meggyőzni, ugy Bem fogom elhinni, amit
A táj is komor lett, buaak a hagyek,
bisonyui.
mond. Vagy talán egy ujabb eBküt akar elmonNem simogatnak, marnak a szelek.
A mindvégig nehéz, mély elgondoláau darabot, maga
dani, amit még nem hallottam ?
Idegen aa ucca, a kacat, a aaó,
a Bokhelyen lélekbemarkoló jeleneteivel együtt Igen
Mintha eltalálta volna, mert jó ideig ssótlanul
Érzem, nem vagyok kőzéjök vaió.
ügyesen oldották meg darák éa minden dicséretet meghaladtak egymás mellett, Aa ösvény egy repa fö dön
érdemlő műkedvelőink.
Még ls Itt lézengek, valami Itt tart,
vezetett a falu felé. A nagy, vastag répaAa előadás megkezdése előtt, Vákár Jizaef plé- keresetül
Mint uj fú között, a tavalyi avart.
kiálltak a földből. A leány törte meg a csendet:
bános a dalárda einöka beszélt a közönseghez. Méltatta fejek Nésae,
A Bzivemet fogja s messzi nem ereset,
I Milyen nsgyfejü répa. Még nem
a mükedvelőgárd* munkásságát a kultura szolgálatában, láttam llven Plata
Bgy régi sírhalom, egy régi kia kereaat.
nagyot.
majd áttért a darab ismertetésére.
Látom 1 — Volt a realgnáll válasz.
Kóródy-né Simon Anna.
A főszerep, mely kimagaslóan adja a darab tragiGyönyörű példány, le fogom ssakltanl.
kumát, ifj. Ztrug János kezében volt. Marán Miklós,
Minek?!
mint főhadnagy tér vissza a háborúból, de sehol sem
Caaaak I
Olytn vagy mint tengerpart homokja :
tud elhelyeakedni, vagy csak ideiglenesen, mert nem
DJ ml értelme vau. Minek kell magának. Tudja,
Egy nagy és mégis saéteaó
bírja elviselni a sok megaláatatást. Majd sok-sok aaen- hogy ea közönséges lopás?
Millió darabba.
vsdés ntán, jut aa öngyilkosságig. Ea a Bok oldaln
Mit bánom én. Lissakltom és punktum.
A markom feszül, remegve, félve,
„színész* ha kell hóssaerelmta, vagy táncos komikus,
Jó I SaakitBa, de én ssavamra mondom, hogy itt
Akarom, hogy öaaaetartsalak
bogy aztán moBt egvik legszebb jelenetében a névte- hagyom magát, ba meg meri tenni.
Ét as ujjaim köst mind kihullattalak...
len katona sírjánál tett keserű vallomásával — aa ó
No éa? — Vonta el guiyosan a ásóját. — Hol
könnyein kereastü! — sirattassa meg a közönséget ia. fáj es nekem?
Uram, bol van a Vlz, as Erő, a Mester,
Szép meleg játékát kitörő tapsokkal jutalmaata a köSzóval: lessakitja?
Ki mrgdegaBztbatja,
zönBíg.
Nam csak ssóval, tettel is, még pedig a saját
Hol van aa Igazság ml egybefoghatja..
Aa anya Bserepébcn, ösv. Meránnét, L Solti Janka Bseme előtt.
a darab rendesój") alakította. A gyermekeiért aggódó,
Próbá ja megl
Mart én azt akarom, hogy vasbeton legyen,
fajdalmában ia a jóságos, szerető anya, aki a mindent
A leány mintha egy pillanatig gondolkoaott volna,
Hogy saéjjel ne hulljon
megbocsájtó és megértő moHolyábsn vagy elkeseredé- de aatán egy hirtelen mozdulattal kitépte a földből a
Soha soha Hitem...
sében volt Igas és emberi. Minden asavâban és mos- nagyWü répát.
Bellay Margit.
dulatában érsett a vérbeli sslnéssnő.
Miggyósődött róla? — Kárdeate egy kissé bűnE'sa, a leánya snerepét a most nemrég feltűnt bánó képpel.
MQIKI.
Antsl Lrake játszotta aok rátermettséggel, akitől aaon
Meg I — Felelte aflu — meggy óaődtem. Csóko1937 óvi december bó 25, 26. és 27-én a
ban, aa operetted snbrett szerepeiben várnak ssép lom a kezelt. Nagy IBBBU leptekkel megindult a faiu felé.
„HAZAÁRULÓ•
dolgokat.
A leánynak majd földbe gyökereseit a lába. Némig 1-én és 2 án, Újévben
Mátyns Gyula egy öreg pincér szerepében mutat- mán bámult a flu után. Vart egy pillanatig, majd amikozott be, aki eg>ca§páara bódította meg a kösönaéget. kor látta, hogy tényleg el akar menni, halkan ntánna
„BTAN ÓB BRAN"
Matyus egysaerre kacag éa alr ha kell a sslnpadon, klálltott;
mint rendőrök, nagy kacagtató előadás.
akiben na érséaek különböző változatai aa arcán Is
Plata I
tükrösnek. Sok elismerő tspBbsn volt riaae.
Plata fölényes arccal néaett viasza a válla fölött:
Gimnáziam közelébe, a taplooai határba
Kérem ?
Kémenea Manyi, a pincér fin szerepében volt Jó
3 és fél holdas szántó, szabadkézből
Plato,
jöjjön
vissss,
én
voltam
n
hibás,
saólt
le
mig Márton Mária a méltóságos asssonyt adta élethűen.

A •aosolnetttke

Forgószél.

Nagy Kató, mint acobalány volt Jó. Fagyelmesetl «• hajtott fejjel.

T. I,

eladó. Érdeklődni a VAkár-nyomdában. 3-1
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A bíróság karáosonyl szünete, as leaa- Nyilatkozat. Biró Imre Gheorgheni (WW*Csi/ii jGapok 50 éves ju6ifeumi
száma.
fl iellgyi mlilazter rendeleta eaerlnt december bó 23-tólaaentmlklósl clpészmaster nyilatl oaata fekss.k elő tünk.

A .Csiki Lapok" ez év Karácsonyán töltötte 1938 január ho 8-lg tart.
Kijelenti, hogy a válaBatások alkalmával a BBCC SIbe megjelenésének ötvenedik évét. Ugy terveztük,
— A tlsstviaelők ós nyugdíjasok vasúti demotraía pirt listáján való jelö'teté^ csupán folrebogy ebből ez alkalomból a csiki közéletnek ezen
iganolványainak láttamonáaa. A vasúti vezérigrz- vezetáaével ésra^glé'-eFztésóveltörtént. Hmgoztatja,
félévszázadot ujságját ünnepi terjedelemben jelengatóság közli, hogy a kaztlsztvise'őknak ÓB nyugdíja- hogy a Magyar Pjr.nak hüség :s tagja » m»gteveazt«s
tetjük meg. Az ortzégos választanokkal közbejöttsoknak ötven és hetvenöt pz&zalóíos ntazásl enged- Aldosftta Dr. D u'spít Giza, a szoclá' d mokrsta part
nyomdai akadályok miatt ünnepi számunk kiadá- ményre jogosító Igazolványainak láttsnosása 1938 évi tltuára azz-tl vezette filre, bovy párijénik raoagalma
sát jövő év február hónapjára elhalasztottuk. január elB-'-jévol kezdődik meg.
nam irányul n M'gyar Pirt e!i r>, hanem azzal pirhniatnoar.n mübödllr. — Ez a Biró Inra cipéBamester
— Kiskereskedőknek és kisiparosoknak nylIatkozHtának
Nekünk ehhea csak anoyl
1838 évi április hő elsejeig nem kell ünletl hozzátenni valónklenyege.
KÖZGAZDASÁG.
hogy a kisebbségi küzdelemkönyveket vezetniök. A pénzügyminiszter rendele- ben minden magyarvan,
embernek Ismernie kell amagyu
• Piaesii-de-jos (kaaaonaltiai) E. G. E. tan- tet adóit kl, molyuak értelmében a kiskereskedőknek
iránti egységnek kötelező törvényét. Válasstások
folyam viaagaja.
ÓB kisiparosoknak jövő iv áprllia elsejéig nem kell ügy
alkalmával aok Msertásiek van kitéve ea az elv. AzonDacember 12-ón zajlott le az B. G. B. káaaon- Üzleti könyveket vezetni. Az eddigi rendolkeaÓBek HZ" ban nem szabad senkinek könnyelműen árulójává válnia
altizl kethetea gazdasági tanfolyamának a viasgaja. rint mleden klnkereskedő és kla.piroa köteles volt 1938 annak ee ügynek, amelyet ciak aa összetartásunk vihet
amelyen a központ részéről Miko László kerületi fel- január elsejétől kezdve büntetée terhe mellett bélyeg- eyŐBslemrp.
ügyelő Jelent meg. A hallgatók a faln egésa lakÓBBá- zett üsletl könyveket vezetni.
gaval delelőtt szentmisét hallgattak. György Gábor
— Halaloaás. öav. Bilás B -rtalannA BZ'il. LOB
plébános a tanfolyam fáradhatatlan Baervezöja azent- dorfer Bjona, 85 évea korában, december hó 14 én
bessédaben a gasda munkájának jelenlőségeról es a elhunyt városunkban.
iskoláknak
kőiaégháiaknak
gazdatársadalom összefogásáról elmélkedett.
— Csiszér Antal nvug. f ó m o z d o p y v e E e l ő , 60 évta
kereskedőknek
magánosoknak
A Te Deum után a gazdák a Hitelszövetkezet borában, december hó 19-én meghalt Mercurea-C'uc
állandóan késien ra^tíron ée rendolósre bármi'yen
nagytermébe vonultak. György Gábor píeoánoB örömé- Csíkszeredában. Temetése 21-én volt nagy résevt
nagyságban kéaz.tek. — Ugysiintén nagy késilet
nek adott ktfejeaéat, hogy ezi a nemes munkát befe- mollett.
jeahették. Majd biőke Mihály, Burán Dezső, Szegbó
premilitár sapkákban.
— Hat hónapra Ítélték a .Reggeli Újság*
Danes as B. G. B. állattenyésztési felügyelője es Anghl saerkesatőjét.
A Targu- Mures (maros vásárhely) Tisztelettel:
„Keztyü Királynő"
Balázs tették fel a kérdéseket, amikre kemoly foiae- R'ggell Ujmg szerkesztője
ellen rendkívül m'yos Ítéuttltaégre valló talpraesett faleleteket kaptak.
4—5
Qrossberg
F , Merourea-Cluo.
letet hozoit a T-tbln. Gyu'ití Z^gmond ezfri^fztőt a
Mikó LáBsló beszédében utalt arra, bogy a kászoc- Reuter-iroda
azcflii
levelezőjének
a
jugoszláv—bolgár
altlal gazdák példát mutattak a haladás terén.
Mint érdekesaéget említjük meg, hogy a tanító- egyezményről közvetített tudósítása miatt, hat hónapi
ÉRTESÍTÉS.
aág kerésére a tanfolyam ideje alatt aa eieml iskoiás fogházra Ítélte.
A nagyérdemű közönség tudomására ho— Meghalt Blénessy Sándor nvagalmanott
gyermekeknek ia Urtottak előadásokat, akik mindvégig
a legnagyobb érdeklődéssel hBligaitak a szakkérdése* táborszernagy. D cambar hó 21 én Oradea—Nagy- zom, hogy .,Lőtte" DÖÍ szalonomat, 1937
fejtegetaséL A vizsgát György Gábor plébános szavai váradon 82 évea korábtu raigha t B énnssy Sándor, a évi december hó 15-töl áthelyeztem
sártás be, aki a gazdák neveben köszönetet mondott volt osatrák-magyír hadseregnek nj u'almazost tábor- Dóczi vaskereskedővel szembe, a Doczi J.-fóle
saornagya. Blénessy S indor csiki Bzármszá;u vo.t éa
a tanfolyami előadóknak.
a világháború alatt kspta meg * legnagyobb katonai házba (I. G. Duc» 65. szám alá), ahol mindenméltóságot, a táborszernagy! rangot. A háború u áa nemű angol és francia munkát vállalok
Nagyváradon
telepedett le ÓB oti la temettak el az felelősség mellett, u. m.: kabátot, kosBttlmö
KÜLÖNFÉLÉK.
egész vároa társadalmának osztatlan részvitjlévol.
és ruhákat.
— Uj ügyved. Dr. Rákossy látván, vármegyénk
—
A
magyar
dalárdák
navartalan
müköSzíves pártfogást kér, kiváló tisztelettel
szülöttje- Braaov (Brassóban) Bulevardul Ragele Ferdi- déaát blatositja Juua belügyminlsz'er azon rendelkenánd 9, aaám alatt ügyvédi irodái nyitott.
Bálinth Vilmos.
zése, mely közölve lett az összes preMdurákkal, raodőr- 3—8
— Sailveaater-est an Európaban. A C. S. C.aégl és caendőiségi hatóságokkal s milyaek Mnyrge
jégkoroogütó éa korcsolya Bzakoszialya ó év estejóu az, hogy a hatóságoknak legyen gficdja arri, hoţjy a
nagysaaoâsn táncmulatságot rendes, az Európa ssalió tu.turAt és hitéielet Bzolgáló ezeu dalegyletek műkönagytermében. Baiepő dij 20 lej azomeiyenkini. Minden- dése a jövőben Bemmivel se legyen akadályozva és H NŐI KALAPOK
kit meghív és szívesen lát a aaakoBziaiy vezetösege. gáto'v.i.
S
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— A vároai tanáoa üléséből. Mercurea-Ciuc
— Meghalt Ladendorff. Ladendorü Frigyes Vilmos S
És
ELŰNYOMTATÁS
ff
Csíkszereda váioai tanácsa foijo ö-.i december 18 an oémet hadvflzér. 72 éves korábau meghalt. Elhunytával a vllftgAZSURI
ENDLI1
J
közgyűlést tariott, a ki)V6tke£Ó lárgyaorotaitbí: R nd h&bora egyik l<-pklmii(ţ»^'0bb katonai epyínisftge tQnt le 180>- g
született 1882-ben hadnagy volt. A háború l.ire St-asa- S GÁBOR ÁRONNÉ-nal, CSÍKSZEREDA (M.-ClUC)
kivbil hitel nyittatott a t;satviae:ők fuetes..ut>K 12 szá ben
bargban találta, akkor már vezérőrnagy veit Már a háliora
salakos emeiesere. — Egy uj viiiaaygép beszerzei-ir^ eleje•
Dr. Zakariás Testvérek hálában. ÍM—<6 y ^
bek .rUl a döntő essményk fnrg«tagába. 1914 augusztus 2
a Ginz cég ajánlatot tett. A tanács megbízta polgár- hó 22-én, mint Hin.'enburg seg tátársa, részt vett a tavnenmestert a targyalások beindításával. — A tacaca fog bo'gl oagy osatában. Azontúl állandóan az élen volt. Két év
gyalogsági tábornok s lchr diazállásmeater lett. Az ö'Fzelaikozoit a varosn&za utcai iakóaoknak UZÍUI a m-g- malva
oinlás vlh-v-a elsodorta magas p-'loáról, a szociáldemokraták
énő magatartásával, hogy o yaa keezspggel tettei lemondatták
Azontnl nem foglalkozott akliv politikával, do
eleget a tanács azon felbivâsânak, hoţy a hazais előtti lroda'mt éa egyházt téren a fajelmélet hlrdetóje vrlt. Szeikesztője
vo't
„A
német
eró szent forrásánál' olmü folyóiratnak.
u raazleteket a nyár folyamán virágosunk. A tanács— Tilos a kézfogás as Iskolákban. Érdekes körrendeülés hálás köszönetet maüd tznrt az aidoz^tert, amelly 1
küldött Ánghelesoa dr., nemzeti n'velésilgyi miniszter
& asombolyai Bohn-féle téglagyár kitűnő mihozzájárultak a város kiilaó zépanek eoiuieseh-z es letet
országban levő összes Iskoláknak. Anghelcscn, — aki egyébnőségű oserepkályhái mlnlea színben és nagyaárl, hogy a jövőben Be zárLózzanak el etiől a támo az
ként orvos, — arra Való hlvatkczissal, hogy a kézfogás egészságban kaphatók. Kivánat-a gaadag mintakönyv
gatastol, amely aunyi inelúgsaggel BB han&u s t ü l tölti ségtelen és fertőző csirákat terjes t, az összes Iskolák növenáll a nigyérdemtl közönség rendelkezésére.
dékeinek eltiltja a kézfogást. A nemzeti nevelésügyi mis szter
meg ennek a fejlődő várojnak n; ári külsejét.
Éoitkeaőkl Ugyanott a hires
a kézfogás helyett azt tanáosoija, hogy a növenlékek agyne— Hazasaagok. P. Miklós S .ndor Lu ;ci d :-rus vezett „or&zágir" köszöntéss'-l, azaz elórslc-uditett felemelt
(Gylmtsfeltőlok i te Cs. Z •íarias Kat. iin Luoct ds- ka ral Üdvözöljék egymást.
mijioc (Gjimeekoséploc; fo.yo hó 26 &n da u'.-n 5 óra— Jövő év juniuaában vonják kl forgalomból a 250
bármily mennyiségben, jutányos árban kapható.
lej eaeket. Különösen a falosi lakóxság körében az a té*es hlr
kor tartjak L-afcttfójü&et G^imes>óz>.p okon.
EspviBetet:
terjedt el, hogy a 250 lejesnket most rövidesen kivonják a
— Boriszák Marton ós Bogyó Joiáoka d cember forgalombol. Buoareştl híradások szerint a 250 'ejepek fo'gaJakab Sáador, M. Oiuc—Osiksereda
26 jn d. u. 4 órakor Ur:ják esküvőjüket C uszect lomból va'ó Jkivonása t-rvbe van véve, de osak a jövő év juStrai a Compose^jratalat Nr. 7.
24—
d^mjiosou.
nlasára. Ad ig azonban ezek a pénzek rendes forgalomban
— A Bef. Nőaaóvetaeg S/lvetw térkor tea-fHttt marainak.
— Eedveaminyea vásott utaiáa a karáosonyl ünnerendez, a Lu^ar^htl szalioda tbrmábtu, melyre micDRE- pek alkalmából.
A O. F R vn. ér'gazgatósága rendeletet adott
klt szeretettel vár a resd^zó-Mg.
kl, amely sz-rlnt dnoembar 24 ének éjféli ó ájátói kez-lve egé5 én"k 24 'k órájá'g az összes vanuti vonalakon 50
— Adományok a Suta-h s emeletének szen januárkeJvezmenyes
Qtfzást engedély-z. A fenti Időbeu
köitsegeire Mar em:i.ettük kegy a Tur:at« Jí.yctO'ut százalékos
tehát az összes vasnti álloHaásokou os<k féljegyet nzo'gáltatnagy fnrad-.ag TS atíozalok ÁROS A SU:M hátúira iőbó nak kl. A gyorsvonatl pótdíjak azonban teljes összegben fizeemaictei búztak. Aa utóbbi nspotian még rz alábbi tendők.
T.istiljtt'l f'.rt'siti'm a n. é. közíaaójj
— Ötsaázalékcs kedvazmény BI Qdvözló táviratoknál J{
adományok erktztbk, ami bizonyítéka annak, hogy
gsi, hoţy C iü </:eredávaa, B-'st'î iupoBta és távifda vozérlgazgatósági a karácsonyi üuoüpjkre í l
közÖQBegünk menujire méltányolj", egyesţiinsaek azt A
24. és janaár 6-lka között 50 százalékos távlratktt'luccí 13 szám alatti Filó-íéie házban
a szép tervét, hugy a Suta alatt (-gy csinos és jól deoember
désl kedvezményt adott az európai és 33 százalékos kedvezberendezett haza legyen, ame'-y ha teljesen elkéseti', ményt az Európán kívülre küldött táviratoknál.
Jj fűszer- és vegyeskereskedést
büsakeaegö leás városunknak, azLely így ve&dégtlok
— Közti-atvls'-lönek nem eiabad politizálni. Egésznyitottam.
nek egy látványossággá! és egy kirándu ó helyivel séges rendeletet adóit ki a kormány. Ei a reudo et megtiltja
a köztisztviselők polttlzá'ását. Valamennyiüknek alá keli írni
többet nyújthat. 100-100 lejt adtak : özv. Baioţb Gé- egy
R
/{táron
tartok
miad m e Bza>mába
nyilatkozatot, hogy távol tartják magákat minden politiR
/{táron
tartok
1minden e Bza>mába
aánu, Berinsna Marzut, Prtpp D J S B , P..p Jăne», Tódar kától. A Nemzeti Bank és a vasat tisztvlsblől már alá ls Írták
vi?6 cikket és n ). vevőimnek a legJÍQCS dr., Vasa Gvza,
a nyilatkozatot. Mast «zzal a kérdéssel foglalkoznak Buonresjui&Dyosabb árak mjll»tt állok rondeltlben, hogy megtiltják a papok politizálását ls Az erre vonatw
kezéséra. — Sslvas pártfogást kérve,
— A Kath. Nőaaövetaég tea e^télye. A ro- kozó
rendeletet már a napokban szétküldik az egyházi hatómaradok tisztelettel:
mániai Kaihoiikus NősaöVbtaeg Mcrcur^a-Ciuc (c:<iu- ságokhoz.
3-S j j
aaeredai) tagoaata 1938 évi januar hó 8 áu tea-istat
— Heghalt Vigh Et-nő Csak a nepokban jár:
Nagy S a m u , kereskedő.
rendez, a Közbirtokosság Bsékházaban, amelyre ezuttn böaöttünk Vigh Ernő BZÍnr-av<)B.«. ,ÜreB a céüőtér*
la felhívjuk közönaégUuk figyelmét.
cimü könyvel émlgatta. Ecneb jövedelméből tengette
— Amnesztia iesa ojavre. Aa idei december életéi, iThU'án szívbaja mmtt ehlitották a színpadtól.
elsejei nemzeti ünnep alkalmaval — az utóbbi években Varcunkból Targu Si>cu?ic(Kézdlvásárhelyr<) távozott, i^i^tr^sr^r^sriir^iot^aos^a^tt^a^ar^a^^^M^M^fl
I^AAAAAAMK^MvMwMUMkl
ssokáaos — réaalegeB kegyeimeaéBok teljeaen e ma bogy ott folytassa könyvének elhelyezését. Itt megradtak. Aa igaaságügymiuisslerium jogügyi oaatáiya betegedett éa plr napi ízen védés után a kiízkórházban
csak a rendje kegye.mi esetei: alá tartoaó ügyeket megbalt.
tli naposként nj formák oloaó
terjesatette őfelsége elé. Fővárosi lapok köalése szerint
— Köszönet. Mindazon embertársainknak, nklk
árban, a M f f t a í H & t l M t ö l c
ujev alkalmával általános kegyelmeaea leás, hogy azon- a Bzegény Iskolás gyermekek és más Bsükölködók
ban ennek leas-e rendkívüli jellege, egyelőre még nem karéconyl segélyezéséhez szíves tdományalkksi hozzáVENCZBL TANÁRNÉNÁL
lehet tudni.
járultak, — hftlás köszönetét nyilvánítja s nevüket
Ugyanott kéantűmek mladaaSzent Fcitnc III. rendje.
— A lakbérsaersődések láttamozási határideje imáiba foglalja.
nemA női kalapok eiaőraadű
s
meg lett hoasaabbltva 1938 január l-g. B br,táridőig
anyag kenaáadáaával. Knlnaak
— Ssomoru a nóta vége. Albert Józaef, Erős»
bírság nélkül lehet illetékestetnl a szerződéseket.
András és Antal M hály medarsEi legények Aulai GyulH
AtalakStiai a legrövidebb Idő alatt.
— Árverési haiasatast — a pénzügyminisz- korcsmájában Ittak, aótástak. A cóta vége astán az
Mercurea-Ghic, I. 0. Bratlaan (Glmnátérium legújabb rendelete szerint — ezután pénzügy- lett, hogy az nccára kikerülve, Gál József nevü legényHlnm)-aooa 111. na., a Sőrháa kőaelében.
l->t£.tAk ia adhatnak Indokolt eaotekben. Végrehajtás- társukat, akire régen haragudtak, alapoaan helybenfolfüggeestéaekre a kerületi felügyelők ls jogosultak.
hagyták.
MJiuaMJ^MaAJiuajuaJuajiuiuiui^i
Kvematen Vákár kfayv9V«adá!ábMr Msirmrsa-Gíaa

Nemzetiszínű zászlók

OSEREPKÁLYHAK1

BOHN-CSERÉP

{< Dj fűszer- és vegyeskereskedés 1 1

«

MODELL KALAPOK

