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K i a d ó h i v a t a l : 
Vákár kBnyy- ia papLrkerea-
kedáae Catksieredán, hová 
a hirdetések árai éa alifiú-
ival dijak alti* külim44k. 
Igya* aaám áfa  Lal 8 — CSIKI LATOK 

POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÍS TARRADAI MI HRTILAP 

•14Sl»t*sl át: 
Sgéas tm Lal 160. 
Félévrs , 80.-
Negyedévre . 40.-
KUlfOldre  agy i r r , . «40,-

Hlrdeté i l dijak a leg-
olosóbban számíttatnak. 

Kéxlratok nem adatnak Tlaaia 
Nyílttéri kSzlamónyak 
dtja aoronklnt Lal 25.— 

HatJalanlk minden vasár lap 

...Nyugodj Kisded csendességben... 
I r t a : Dr . ÁbrabBm A m b r u s 

budapesti egyetemi m. tanár. 
Messze járnak már az aether hullámain 

az éjféli  miaáre hívogató öreg harang tisztán 
csengő hangjai, a halkan ébredő hajnal ellrü 
ködében tovatűnik áhítatos hangu'atba ringató 
régi orgonáknak zsolozsmás melódiái s hideg 
templomokban, melegszívű emberek ajkán at 
éj titokzatos nagy csendjében újra ég felé 
szállt iwj&szolban fekvő  isieni Gy-rmek melleit 

karácsonyi ének: nyugodj Kisded csen 
dességben adj helyt édes álmoknak... 

A morajló, zngó, minden pillanaiban te-
remtő és temető, a szüntelenül rügyfakasztó 
ée fagyasztó  élet rohanó árja egy percre meg-
csendesedett. Az ezer gondban, szenvedésben, 
nyomorban vergődő, a folyton  ineguju ó sebek-
ből vérző emberiség hála éneke hangzik a 
Ü J a d v i s n l ő Is'en trónja felé:  „hogy leszállott 
az égből a?úz anya méhéből a mi megváltá-
sunkra emberi testet vett"... 

Hódolattal, mélységes szeretettel, érző 
azivUnk minden dobbanásával, cselekedni kész 
akaratunk legkieebh megnyilatkozásával s a 
végtelen felé  szárnyaló eszünk minden gondo-
latával boru'unk le U őtted, jászolban fekvő, 
fő  dre szá'lott Istenünk, ki voltál, ki vagy ée 
leszesz, ki mindent látsz, mindent tut.az, ki 
semmiből hozád létre a nagy mindenséget, ki 
ajkainkat dicséretedre nyitottad s kinek aka-
ratára majd sajgó szivünk is utolBÓt dobban... 

Fogadd ei bodolatunkat, hallgasd meg 
imádságunkat, hisz a tied mindenünk, hisz 
neked élünk, érted élünk s ha a fáradt  tes-
tünket elzáró deszkán megkoppan egyszer a 
göröngy, Hozzád megyünk, hogy Nálad le-
gyünk . . . 

Uram hiszünk Neked, Uram bizunk benned 
H emberi pzűletesed évfordulójának  gyönyörű-
séges nappalán bizodalommal borulunk le isteni 
Felséged előtt. .. 

Tekints reménykedésünkre s áld meg a 
mi bizodulmunkat Serkents vergődő életűnk 
nek egyetlen zöldeló, mindig csuk sarjadoró 
fiatal  haj'ását, hogy megszűnnek a fagyos 
szelek mik j^ggé fagyasztották  a kép°dre 
tereiiiíett, megc-ufolt  ember szivét. Hogy a 
földnek  bő gyümölcséből kenyeret a ruhát 
kap a tél hidegeben éhesen, rongyokban di 
dergő gyermeked, hogy anyát talál a szenvedő 
árva, meleg hajlékba tér a fáradt  jövevény 
éH hazát lel, aki hontalan . . . 

Hogy a .vséthu'ás, az üldöztetés, az erő 
szak, a pusztító gyilok, a sok ártatlan véron-
tás u án eljön a megértés, a szeretet, mire 
„vár epedve az emberek lelke". Hogy jön 
majd a nagy karácsony, mikor béke lesz az 
emberek lelkében . . . 

Fogadd lángoló szeretetünket dicsőséges 
Királyunk s juttas belőle azoknak is, kik 
Tégedet nem ismernek Gvujts világosságot a 
Betétben járóknak, vezesd a tévelygőket. 
Töltsd meg résztvevő szeretettel a gazdagok 
szivét, hoey érezzék, hogy vannak szegények 
ia, indited meg a parancsolók lelkét, hogy 
lássák, hogy vannak engedelmeekedók ia; 
világosiid meg az Ítélők eszét, bogy ugy 
ítéljenek, hogy majd Ak ia megítéltetnek . . . 

Nyugodj jászolban fekvő  isteni Gyermek. 
Mi, kik az élet vándorai vagyunk, megyünk, 
küzdünk B őrködünk álmaid felett.  Járjuk 
göröngyös u'uakat, turjuk a földet,  irtjuk az 
erdőt, küzdünk a hideggel, hóval, széllel, vízzel 
. . . s magunkkal. Htj'juk a gép^, mig megess 
bennünket, keresünk a fö'dön,  kutatunk az 
égben... a ha testünk én eszünk fáradtan 
hazatér melletted állunk 8 Téged imádunk... 

Nyugodj isteni Kisded, mi jászladnál va 
gyünk, Td néked hódQlbok . . . „Nyugodj..., 
de akkor ébredj fel...  Ha mi elszendere-
dünk . . . " 

Dicsőség Istennek!... béke embernek!.. 
A karácsonyi angyal e két rövid mondat-

ban fejezte  ki örömét a szegény pásztorokrak 
ott kin á betlehemi pu ztaban. Dicsőség 
I s t e n n e k 1 A megszületett Magváltó adta meg 
a méltó dicsőséget Istennek, mely ót joggal 
megillette. Előtte hiába próbálkoztak az em-
berek, hogy a legnsgyol'b hódolatot bemu'HS 
sák Istennek, nem sikerűit: a véges ember 
esze a végtelent fel  nem éri; hasztalan igye 
keztek Istent leghuzglbban imádói: a teremt-
mény képtelen Teremtőjét kellőképpen tisz-
telni. Nem is jöhettek rá maguktól, hogy Isten-
nek mi kedves és mi tetdzik. Leszállt az ég 
Királya, hogy Istennek d csőséget adjon s meg-
tanítsa a világot ennek a módjára. Isten egy 
szü Ott Fia, a másod k Isteni személy lévén 
emberré lett, halandó alakot vett magára: 
megalázta magát igy B később a kereszthaláiig. 
A dicsőség meg lett adva, a mennyei Atyja 
elfogadta,  tetszett neki, kedves volt előtte, 
jóvá hagyta, mikor keresztelő szent János a 
Jordánban megkeresztelte, felülről  hangzott az 
ógi szózat: Bz az én Bzerelmes Fiam, kiben 
nekem jó kedvem telik. Alázatos lelkülettel 
kell és lehet Istent dicsőíteni. Már Dávid ki 
rály ÍB megmondta: Ai alázatos B töredelmes 
szive', óh Isten, nec: v«*ed«eg. Azóta* nsgy 
lelkek elve az volt: ne nekünk, hanem magad-
nak adj dicsőséget, Isten! Akkor teljes Isten 
dicsősége, ha övé lesz minden: neki minden, 
nekünk semmi, Bemmit se tartunk vissza ma 
gunknak. Ahogy keresztelő szent János han-
goztatta: Neki növekednie kell (t. i. dicsőségé 
ben), nekünk ppdíg kisebbednünk. A pásztorok 
ott hagytak mindent, elhagyiák nyájaikat, siet-
tek Jéirus jászolához, hegy lábai előtt dicsősé 

igét adjanak Istennek. 
Béke embernekl Hzt hozta az Üdvö 

zitó a világnak. Béke uralkodott az égben, a 
földön  pedig békétlenség, azért világba lépte-
kor első angyalszórata BZ volt, amire a leg 
nagyobb szükség volt: béke embernek. A svéd 
meseíró szerint ama bo'dogságos karácsonyi 
éjszakán feltűnő  csend, megható nyugalom, 
Bzokailan harmónia uralkodott a nagy termé 
Bzeiben: az állatvilág elvesztette arra az időre 
a vadságát. Az emberek nem ellenségeskedtek 
egymással. A gyilok kieseit a rab ó kezéből, 
vér nem ömlött a földre.  .Nem jöttem kaidot 
hozni a világnak, hmem bekét I Nem akarom 
a világot elitélni — hanem üdvözíteni". Krisztus 
nem tér el programmjától: haláláig a b^ket 
hirdeti, gyakorolja. A bűnösnek megadja a 
lelki békét, a betegnek a testi békét. Föltáma-
dásakor is e szép szavakkal köszönt be egybe-
gyűlt, remegő apostolaihoz 1 béke veletek I A 
pásztorok ott a betlehemi istállóban igazi békét 
élveztek, melyet JAgus adott lelkűknek B melyet 
a világ nem adhat. 

A másvilág üzenete a földi  világnak milyen 
kedves, felemelő,  egju'tal nekünk ÍB biztos 
irányt szab: d csőség Istennek, béke ember-
nek. Ugy, hogy mikor a kábel késs volt, az 
ó-világ az uj-világnak a tengeralatti távírón 
legelőször ezt üzente : dicsőség Istennek, béke 
embernek. Bnnél megkwp'bb, aktuálisabb hírt 
nem küldhetett volna Eurépa Amerikának. Er 
az ember kötelessége, célja, ez az egész világ 
feladata.  Istent illeti a dicsőség, emberé a 
béke. En biztositja az ég és föld  összhangját. 
Isten és ember jó viszonyát. Ez Bdja meg ai 
emberiség megelégedését, boldngpégát: betle-
hemes, karáosonyi örömét, hangulatát. 

Manapság miért sivár a fö'd,  miért bo'dog-
•ftlan,  elégedetlen az ember, miért nem tudunk 
szívből örülni? 

Mert nem tartjuk meg az ég üzenetét s 
hszulják a kábel első hirodását. Mert meg-
másitot uk, felc-eréliük  az isteni programmot, 
melyet nekünk adott. A dicsőséget nem adjuk 
Istennek, azt magunknak tarjuk meg, erre 
pályázunk, a békét adjuk Istennek, mert vele 
nem törődünk, békét hagyunk neki. Mi zavar-
juk meg az ég és föld  összhangját, azért van 
diszharmónia köztünk, az olajfaág  helyett kar-
dot tartunk kezünkben, ezért távozott közülünk 
el a b^ke. Nem papír, nem aBztal, nem kon-
ferencia,  nem ember adja ezt a világnak, 
hanem egyedül Isten. Térjünk vissza a kará-
csonyi programmhoz, teljesítsük Isten üzenetét, 
hallgassuk meg az Bngyali éneket, csak igy 
haz betlehemes örömünk: D csŐBlg legyen 
Istennek s békéje lesz az embernekl 

P. Rithy Apollinár. 

Karácsonyi gondolatok. 
A lélek Mssslás-váró hangulatát sok komor, 

borús jelenség zavarja. Esek között nem utohó az a 
sirennyFB árBdat, amely szemUnk láttára hömpölygött 
végig a lezajlott választásokon. Valóban szlikBég van 
a bit fsnyAre  és melegére, hogy a sötétség boruja ne 
vegyen erót a lelkiiokön. 

Da a hit ténye világosságot gyújt ki a szlvllnk-
bsn, leontja a tér és Idó korlátait B ml ott állunk a 
betlehemi azent éj bűvös, csillagfényes  derűjében. Egy 
anya van előttünk, öleben kUded gyeimelkel. Mi'y 
egyszerű kép: B mégis lábunk odagyökerezik éa a 
végtelenség varázsa kerit hatalmába. Lelkűnk eltelik 
c odálattal éa áhítattal. Mart tudjuk, hogy e kicsiny, 
törékeny gyermek előtt nem á'lhat meg majd hata-
om: porba dönti ea a büszke Cézárt, ki összetörte 
apostolainak és híveinek csontjait; porba hull előtte 
a gőgÖB patriciu*, kit bíborszegélyű toga borit, de 
betrg a lelke. A római Impérium vaspántjai, melyek 
összefogták  a népeket Brlttannlától Icdiáig, szétreped-
nek: az ő iap^rum* mind hódítóbban terjed s diadal-
masan mepy előre. S mivel győz a betlehemi Kisded? 
Inád»cdó, páratlan trővel: a lélek  erejével.  Ez 
nagyotb eiő, mint a jog és politika I E'zel sz erővel 
leljen el a lelkünk a Karácsony glóriás, fönséges 
éjjelén! 

Es a Kieded nemcsak egy világot dönt romba, 
hanem (nrernt Is egészen uj világot Azt hozza a ma-
gasságból, ami leginkább hiányzott a szomjas, rpidő 
földnek:  a jótág hatalmát, PZ isteni sseretet végtel i n 
gyöngédséget. Mngáfcoa  öleli a njomorult rahsio'gát, 
felszabadítja  a cőt, egyen'óvé teszi az embereket, 
m gMzecteli a családi tűzhelyet; elkergeti a (örrg éB 
római mvthosz naiv képzelet Beülte ÍBtenbsdát s meg-
mutatja BZ egy igaz I-itent, ki végtelenül jó és irgal-
mai, de vAgtnlenül igazságos, aki r̂dem ezerlnt jutal-
maz Aa büntet, aki hűek és igasak előtt megnyitja 
az örök élet kapuját. 

E'.  a Ki-ded h»dat Ízen az embertelenségnek éa 
a gőgnek, a kételkedésnek és r m 'nvtelenBégnek, a 
gyű öletnek és irigységnek. A szenvedőre balzsamot 
ónt s hatása alatt m< gujul a lélek, magasba Irrdül 
» szellem s a szivek megtelnek a h*t malasztjával. 
Érintésére szétfoszlik  as őskor sötétsége s megjelenik 
a győzedelmes, a kereBztény világnézet hajnala. 

Ez a Kisded nem elmélet, nrm hölcrelet, nrm 
mythotn és m m lá'omány, hanem boldogító,  meleg 
valóság,  Ott ül Anyja ölében, kinek taeméból egy 
darBh metny ország tugárzlk. 

Ha a fagyos  Tóid mir den nyomoruaága éa FZ< n-
vedése, mlcdrn hltványpéga éa durvapéga mellrtt la 
bele tudunk állani B pásztorok tal a betlehemi éjpaala 
fönséges  csendjébe, akkor a Kt»d(d áriatlan szfire 
ránk fog  tekinteni B e tekintetből áldás, megtjugtás, 
békesség fog  belénk sugároinl, de cssk a — jóeba-
ratuakra.  Mert a Kisded tekintete nem békét és 
áldást, banem lángot és átkot fog  ssórnt a Bem jó-
akarBiuakra: fajukat,  nemzetüket, ssegény didergő 
családjukat pénzért,  üres ámításért,  pobár pálinkáért 
gyáván eladókra! Akik a választáson  váaBztbattsk 
élet és halál köaött: a akik aa élet helyett a halált 
választották. 

De a jóakaratnaknak Is kell valamit tenniük éa 
pedig nem csekély do'got: visszavinni sz egyűgyűeket 
és vakokat a Kisded |ászoláboz. Nem tu'záa, na azt 
mopdjuk. bogy népünknek bsBonfele  nrm megy a 
Kisded Jáiaolábos: nem jár a templomba. Csoda-e, ka 
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pogány éa durva'elkü leor, ha ae nem Iá ja, BO nem 
hallja a Kisdedet, a becsületes, egyenta élet OrSk 
forrását?  Aki elhagyja Istenét, nem sok hiányaik ahhos, 
bogy elhagyja nemietét la. Hogyan vlBazük VÍBSBB? 
C»ak prédikációval? Nemi HitteI,  élettel, tettei. At 
isteni Kisdednek  kunyhókat,  gyermekeket,  szegi-
nyeket.  betegeket,  elhagyottakat,  minden  didergő 
léiket  magához őlelő  nagy szeretetivei.  Aa apos-
toloknak, a katakombák keresztényeinek a lelkek 
ügyéért semmi tevokfnységtól.  semmi áldozattól 
VIBSZB nem riadó hősies  lelkületével.  És ebben részt 
kell venniük papoknak éa \ilágl intelligenciának egy-
aránt. S akkor a Juhokból kevesebb leás a — farka-
soknak  étek. —t — B. 

A csíineoei képiselöválaatás eredménye. 
Folyó év december bó 20 án lezajlottak aa orszá-

gos képviselő választások Az ország minden magyar 
vármegvéje hangos volt a választási erőszakoskodások-
tól. A M tgyar Párt választtat kttzde mét az egész vo-
nalon elgáncsolták és a legfelháborltóbb  módon Igye-
kezték megakadályozni a magyar szavat ókat köteles-
ségük teljesítésében. 

Csikmegye kivételt képez. TírgylIagOBak vagyunk. 
Ami igazság az Igazság. Elismerjük, hoey egy-két eset-
lói éa attól eltekintve, bogy több körzetbea mintegy 
400 magyar válaBatót a csendőrség a szavazásban meg-
akadályozott ÓB egy pár .próbálkozástól" eltekintve 
egész Csikvármegye területén biztosítva volt a válasz 
tás szabadsága. A Magyar Pártnak egyetlen választá 
sok előtti f-<lvllágoBltó  cyD'ését meg ntm akadályozták. 
A magyar jelöltek mindenütt elmondhit'ák a mai ne-
héz időkben a magyar köteleBaégtolj'-aitéí.nek, az össze-
tartásnak a szózatát. 

Fájdalmas, megdöbbentő, hogy tiszt» és Bzabsd 
választásban Csikmegye magyar népe ugy viselkedett 
mlntahogy az eredmények mutntjok. Njm igyekszünk 
egyáltalán a lesújtó eredményt takargatni. Ellenkezőleg. 
Nyiltan odaír utatjuk H csiki magyarságnak alegtagad-
batatlan számokat, hogy nézzen abba bili és láBBa 
meg abban magát. íme: 

3 C i . m . " u . t a t á , s 
aa IB33 d'oemb >r 20-án megtartott kepvlaelöl válaastásról-

n CL, a m 0 o 
ja 

a 
Szavazókör a 

C. 
0 O 

N 
T <8 a 

a 
bt 
o V 

4. M tt • o. a a > a V 
J3 

N 91 tf) 
3 z •5 < - O O 

rBlkszereda 642;l?16 48 82 H3 60 59 20 S'6( 
^zentmárton Í37 810 49 27 ;n 71 31 17 ISO 
Kászonaltlz 686 9 8 17 4ö 10 11 IS7 2 1866 
M.dífala Ii37 96J 68 15 68 

191 
97 15 9 IH77 rznntJomokoa 26« 876; 1791 25 

68 
191 68 49 5 165' 

Szépvlz 497 PS2 14 só :-o 34 35 ă 1590 
Oy -közáplok 561 354 80! 2H4 C5 17 144 38 1529 
DLMÓ 185 857 49 45 456 46 64 '27 
Gy -R7en'm klós 457 670 52 21 67s 30 32 20 1977 
Vanláb 1 332 853 46 132 '63 36 24 11 1586 
TTifalu ÍI337 355 IS 75 53 9 5 5 191 > 
Tölíyes 312 96 10 4t< 87 ."'4 10 7 604 
Békás I 444 37 72 44- 1116 32 82 30 1246 

Osszesen : 7191 8882 Ü<7.I29U19S7 525, 737 198^1517 
Efyazóval  Ciikvárm^gy»bf  n a magyar öaszetar-

tásnak, a becsületnek és az egya^g-s mxgiar kisebb-
ségi küzdelemnek eledd g példás földdarabjáo  leadtak 
ösBzeBen 2'517 szavazatot. Több miot húszezer csiki 
magyarnak eszébs som jutott, bogy fajának  küzdel-
méért kivágva a szavazó c^du'ájM éa támogassa aat a 
Maţy-tr Pár-ot, arnelybe BZ lleté'éuál fogva  tartozik. A 
leszavazott 21 ezer embert ől Csík megy eben több mint 
12 ezer lélek, migyar-lélek minden leikíli-m retfurda-
lés nélkUl román-pirtokra n\omta a bélyegzőjét. Ismé-
te'jű c minden választáai terror nélkU'. Titkos válasz-
tással. O'.t bent a szavazó fülkében,  ahol ez Istenen 
klvUl sinbl nem ellenőrei cselekedetet, mikor egy füg-
getlen biró vigyáz arra, hogy nenlíl ne háborgassa a 
polgár meggyőződését, akkor 12 ezer csiki magyar 
ftlreszavnzott.  Mindössze 8882 magyar szavazott a 
Magyar Pártra. 

T <ssék végig pi lantanl a f  <nti klmut >táson. Szent-
mártonhan, ahol 8 BzintÍFZta magyar község a'avat, 
ott 1058 szavazatot román pirtot kapntk és c-upán 
810 a ungyar f^jiságához  rugaszkodó, öniudito', jó-
érzésű magyar emhurek azáoia. Szentmárton, Cs»ke-
falva,  Cslkszentgyörgy, Bánt falva.  Kozmás 8?entlmre. 
Menaság. Verebes kösaégek mindössze 810 magyar 
Bsavaaatot adtak le. 

D) végig a azavazókörökön, Ká«rontól a Grécn-
slg B onnan a teljesen össBeto'ondltott, felzaklatott  és 
mlnd-tn Jóérzésből kivetkőztetett gyergyói részekig ki-
ordlt a számokból a hitét és eszét vesztett, félreve-
ss tett csiki magyarságnak a mogtébolyodása. 

Ha Igy van, hát Igy van. — Nincs mit Bséplteni 
a do'gon. El kell foradnl  a Borstól ezt a szomorú 
karácsonyi ajándékot, H itha a megpróbá tatásokat nem 
biró cslkl magyarságnak még Javéra fog  szolgálni ea 
a kapkodó félrelépése,  vezetői saavára nem hallgató 
megtántorodása... 

M rt fog  következni a kijózanodás la. A megszé-
dült, az ígéretekben alásülyedi cdkl magyarságnak fel-
emelkedése, kiábrándulása. 

Csak várni kell és addig la szembe kell nézni a 
balokkal. Már azoknak egyik felével.  M>n a bajok 
nagy része a Magyar Párttól függetlenül  szakadt reánk. 
Aat hlaaem minden demagóg elismeri, minden fslre-
uavaaó és elvakult cslkl magvar még megtudja látni, 
hogy a világválságnak feltartólhatatlan  bekövetkezésé-
ért a romániai Marvar Pártot felelősség  nem terheli. 
Aaonképpwn nem felelős  ea a aaját fajtájától  annyit 
msgngatott Magyar Párt a mai hazánk belső nyomora-

ságáért, Így a cslkl nyomoruságért sem. A szemünk 
előtt telt el a leromlásunknak utóbbi 16 éve. Aki akar 
aa tud emlékezni, hogy aa egymást kergető nralkodó 
pártok gyakori változásában ÓB elkoldusitó törekvései-
ben miként nőtt az országos éa helyi nyomor katasztro-
fálissá.  EB a baj orvoslása tehát nem a Magyar Párt-
tól függ. 

De éppen eaen ba] következtében éa aokaaor aka-
rattal történt elssegényltésOnket használta kl B román 
pártok választtat propagandája. ígértek sokat, nagyo-
kat. Es ez tévesztette meg a nyomorúságba züllött 
cslkl magyarságot. — A Magyar Párt nem Ígérhetett 
Baael a párt hibáján kívül reánk Bzakadt bajjal szem-
ben — egyelőre ninca védekezési lehetőség. Itt a fel-
világosítás nem segít. Csak aa Idő. Bgy pár hénsp, 
amikor az Idő magától bebizonyítja a mi bölcBködó éa 
elBzavazott magyarjainknak, bogy a hatalomnak Bincs 
módjában mérői-holnapra segíteni éa feljavító,  adóssá-
got elengedő ígéreteit valóra váltani. 

Di igenis van és kell legyen védekeeéal lehető-
ség azzal a gyalázatos magatartással szemben, amellyel 
a magyar fajnak  Igen Bok gyermeke elszegődött a ro-
mán pártok szolgálatába. A román politikai pártok sem 
kívánnak olyan Jellemtelen, mocsok támogatást, amilyen-
re ma a ml felkínálkozó  magyarjaink kaphatók voltak. 

Az elszavazó cslkl magyarjaink nagyrésze ezek-
nek a rosszindulata, egy interimár elnökségért, egy 
Ígéretért, koncért mindenre kapható aljas embereknek 
áldosatai. 

Ilyen pedig ma Csíkban sok akadt. Minden kös-
ségben. És kedvezett az idő nekik. A nyomorúságon 
lehetet felültetni,  ellenséges hangulatra szitsnl a saját 
fajunk  kUsdelmével szemben. Lehetett Jól aratni, Le-
hetett pállnkáznl és leBUlyeBzteni egy-egy község sza-
vazó székelyeit a pá lnka becstelen kábultságába. A 
romániai magyaraágnBk Bemmi egyéb hatalom ninca a 
kezében ezekkel a azörnyü, fajukkal  szembe fordult 
magyarokkal ssemben, mint a magvetés. Ezzel pedig 
élni kell. 

Nem lehet azt tUrnl, hogy egy faji  kUzdnlem le-
aUcsonx odjon a szentkirályi jegtzóréin visszahelyezé-
sének, vagy a cslktap'oczai birói méltóság öröklésének 
kérdóféig.. 

Ht a csiki székely magyarok nem hisznrk az ő 
hivatott magyar vezetőinek, akkor kérdezzék meg az 
erdélyi románok Bok száz éves kisebbségi mu'tjától, 
hogy szabadott-e ugy csinálni kisebbségi politlká', ato/y 
itt ma próbálkozik a koncra éhes csiki magyaroknak 
egéüE fülkájn.  — N -m kedves cdkl székely magyarok, 
sz"ntmirioal körorvosságra, községi bírói székekre, 
Interimárságokra törtető kortesek s egyebek az erdélyi 
románok soha Bem adlak le román vármegyében 21 
ezer Bzavazatból 12 ezret másra, mint a Baját fajuk 
törekvéseire. 

A Migyar Párt bizonyára megtalálja a méltó vá-
laszát azoknak a tekintélyes számú rosfz  embereknek 
a Bzémára, akiknek volt lelkUk résztvenni abban a 
zUlieBztő munkában, amely a mai nehéz viszonyok 
közé ju'Ott cslkl magyarságot ábrándok kergeté«ére 
szédítette és 7 féle  román p-irt támogatására önztönözve 
részisévé válták a mai cunya, megdöbbentő válasz-
tási eredményünknek. 

Hiba tehát nincs. A kimutatás pontosan mutatja, 
hogy a csíkiak jól Bsavaltak. Aa „url pártra", ahogy 
ők a liberális pártot mondták leadtak vagy hétezer 
szavazatot. 

Szentmárton, kászonl szlntiszts migyar körzeteink 
a leadott szavazatok szerint mir den bizalmukat a 
kormányba helyezték. Kell-e ennél fényesebb  eredmény. 

SzavaztBk a magyarok. Azial a beléjük oltott 
hamissággal, hogy „mit csinált a Maţyar Párt", a 
„Magyar Párt ugy sem cninált semmit". Jól vanl Meg-
látjuk, hogy a 7 féle  román párt mennyivel fog  többet 
cselekedni a Cdlki magyarok f*j<,  gazdasági, ku'turálls 
érdekében. 

A választások lefolytatásánál  Ismételten elismerjük 
nem tolt aa a terror, amely máa vármegyéknek a 
nyugalmát felverte.  DI azért írjuk csak Ide azt ls, 
hogy az „tnyhe* fogások  nálunk aem maradtak el B 
a nagy cslkl mtgszédUléaen kivUl azok Is kétségtele-
nül befolyásolták  a magyar szempontból nagyon szo-
morú eredményt. 

1. A Bzavfizókör'etek  beosztása hozzájárult a vá 
iasBtáaí eredmény előidéaéBébez. Tusnád, Uiiusnád. 
Csatószeg, Verebes községek lakói a 24 kim -re fakvő 
Nagykászonba kellett meajenek szavazni, ami sokakat 
vlBssatBrioil attól, hogy eleget tegyenek köteloBs^gknek. 
Ezt a beosztáBt nem változtatták meg, bár a M«gyar 
Párt a választások kiírása után a második napon be-
advánnyal fordu't  esiránt a közvpontl választási Iroda 
elnökéhez. 

Qyergyóban a tiszta román lakóaságu Vasláb 
szavazóköri székhelyé tétetett, hova Gvergyóujfalu  és 
Csomafalva  nagy községek Bsékeiy szavaiéi voltak 
beoBztVB, bár Vasláb ennek a tzavazókörnek a Bzélén 
fekszik. 

önálló szavazó hely volt továbbá Tölgyes és a 
tiszta román lakóBBágu Békás Is. 

2. A Bzavazócédulák, kiosztásának kihirdetése is 
sok községben nem előre történt, amint art a törvény 
rendeli. Nimely kösaégben közvetlenül a kiosztás meg 
kesdése előtt hirdették kl és Igy sokan ez4rt nem 
válthatták kl. G/ergyócsomsfalván  padlg a cédnlák 
átvételére megjelent tömeget csendőrök hajtották el és 
aa ea ellen emelt ptnaaa hiábavaló vo't. 

8 A sisvasócédu'ákat sok köanégben ltatáaaal fissaa 
szedték a román pártok ügynökei éa azokat aatán osz-
togatták aaok részére, akik a Jogosultak helyett haj 
landók voltak leiaavssBl. Csat nem minden uevaaókOr-

letben lepleztek le a Magyar Párt blzalmlfeifltl  Ilyen 
csalásokat. Csíkszeredában a saavaaóbelyiBégtól számí-
tott 600 méter kSrzeten belül is némely korcsmában 
aaásával Itták a pálinkát egéBB nap, holott a törvény 
Bzerlnt aa ŐBBzes korcsmáknak nemcsak az 600 méter 
körzeten belül, hanem mindenhol zárva kellett volna 
lennlök. A Magyar Párt Jelentette eat a rendőrhatóság-
nak. de aat a választ kapta, hogy a választók a korcs-
mákban „B magukkal haaulról hozott pálinkát Isszák." 

4. A kászonl szsvazókörben számos válasató olyan 
szavazólapokat kapott, amelyen már B llberálispért je-
lére reá volt ütve a bélyegző. Ki tudja hány helyen 
fordu  hatott még elő, ahol ezt nem vették ésare. 

6 Volt olyan azavaaó székhely, ahol aa urnában 
Fokkal több Bzavaaatot számoltak össze, mint ahány 
válaBztó leszavazott éa megállapítást nyert, hoţy azt 
súlyos vlBSBaéléaekkel Idézték elő. 

6 Mtdsfalva  községben este 9 órakor még min-
tegy 600 választó várakozott aa nccán arra, hogy le-
BzavaBbsBBon, de a csendőrök nem engedték. Biró Fe-
renc eeperes-plebánoat, Sárosy Béla kántortanítót éa 
LáBzIÓ Imre plébánost 1B aznronyok között kisérték el 
a szavazóhelyiség elől. 

7. Dr. Sulyok István képviselőjelölt Qyergyóalfa-
luban a BBavazóbelyiségbe Igyekezett bejutni, de egy 
csendőr a falu  között útját állta és elvette igazolvá-
nyát. Hiába jelentette Illetékes helyeken, hogy Igazol-
ványától megfosziották,  azt többé vissza nem kapta, 
Bőt a községből ÍB kitiltották. 

8. A román ellenzéki pártok olyan féktelen  df  ma-
góglával izgatták a lakÓBSágot az adósságok kérdésé-
ben, amelyhez hasonló ékverés edd'g még n»m fo-du1-
batott elő. A megvalósíthatatlan, de ekaéditó ígéretek 
a választók ezreit vitték az ő táborukba. 

• 

A CBlkl választás eredményeként a Magyar Párt 
listájáról csak az első jelölt Dr. Pál Gátőr kerül be 
a parlemeptbe. Csikmegye képviselői lesznek azon-
kívül Dr. D^ncu Nicolae cslkszentmárlonl Ugtved a 
liberális listáról ÓB D-. M-x C^mplasu gyergyószent-
miklósi ügyvéd az Argetoiac. listáról. 

Naiy Imre festöművRSZ  ujabb sikerei. 
Már besaárnoltunk Nagy Imre bukaresti és brassói 

kiásásának sikeréről, most nagyszebeni liállitésárek 
Bzép eredményéről kell mogemlékezzUrk. A nngy-
BsebeM .Siebi nbürglRcb Dtut> chtB Tsgeblatt* dcem-
ber 13 Iki számában Emil Wittlng, a híres szász iró 
közöl bosgzu éa értékes cikket a klállitéaról, vl*;ont 
a „Vremea" román művészeti szaklap december 10-ikl 
számában Aurel D Broeteanu roú ritikus ir igen 
bosszú tanu'mánvt Nsgy Imréről a feBtóről,  az emberről 
ÓB a székelyekről, egyben 3 képének reprodukcióját 
la körit. 

lUy szî B, mint román réazről ritka tárgyllatos 
ÓB őszinte szakvélemények Jelentek meg Nsgy Imre 
mú^áazetéről s mindegyik kiemeli, hogv mÚJészete a 
székely népnek én földnek  vlflRza  tükrözője, a székely 
karakt°niek és őseróoek kifejeróje. 

\V tting beszámoló cikkélő' a következőket idéz-
tük : .Rsálltás, igaz valóság és aa élet csendes u»gy-
sága talál kifejezésre  képein. Ismerni kell Csíkot, 
tudol kell azt. hogy mit saenvedett Csík n török-tatár 
betörések alkalmával, a fejedelmek  korában, a csá-
szárság uralma, a szabadságharc éa a testvérháború 
alatt vhnlt éa Btenvedett, akkor meghatódva érezzUk 
és sejtjUk az ecsetkezelés mély értelmét, mert a azáz-
Bror elve ztett és újra megszerzett szép tájaknak a 
művész éltal mogfeatett  képeiről ez a nehéz sors ?u-
gáraik vissza és Igy minden képe a következő feliratot 
érdemelné meg: 

„Megbűnhődte már e nép a multat B jövendőt". 

A Dal- és Zeneegyesület 
Karácsony  misodnapi  (december  26) nagy koncert-
jét ismételten  a a közönségünk  ügyeimébe ajánl-
juk.  Tekintve  a hangverseny kisvárosi  kereteket 
felülmúló  nívóját,  reméljük,  hogy méltó támoga-
tásban részesiti  dal-  és zenekedvelő  társadalmunk 
ezt a kultur-estet  A hangversenyt a csikszeredni 
főgimnázium  tornatermében  tartják  meg Ktrácsony 
mánod-  és harmadnapján  este l/i9  órai kezdettel, 
a kővetkező  műsorral: 
1. Mozart: Figaro házassága. 
2 Popper: Az erdőben. Cellóversenv zenekari kísérettel. 

B) A'legro moderato. (Belépés). 
b) Adagio. (Áhítat). 
c) Allegro non troppo (Gnómok tánca). 
A celló-Bolot Boga László játsza. 

3. Grleg: P <r Gynt. Z mekarl savit 
B) Reggeli hangulat, 
h) Átea halála. 
c) Anitra tánca. 
d) MsnyaBBionyrabláB. 

4 Wagner: Warthburgl bevonul áh a Tannbtuser ciffl> 
operából. Vagyeskar zenekari kísérettel. 

A legszebb és legolcsóbb 
Karácsonyi és újévi ajándék 

3 o s e r ó p n y í l ó v i r á g 
60 l e j é r t k a p h a t ó 

Wilk János kertésznél, Csíkszereda 
a vasntállomáaaal asambea. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
Lapunk olvasóinak,  barátainak  és munka-

társainak  boldog  karácsonyi  ünnepeket  kirán. 
A „CSIKI  LAPOK• 

szerkesztősége  és kiadóhivatala. 
László Árpád marozvázárhelyl zenetanár 

nyerte meg a berlini nemaetköal palyaiatot 
A berlini zongoramű <zerzők nemzetközi p tlyázatán aa 
elaő dijat László Árpád marosvásárhelyi aenetanár, 
zongoraművész .Consolaclo" cimü zongorára Irt szer-
zeményének Ítélték László Árpád dijnyerteB zongora-
művét a berlini rádióban fogják  elŐBaör Ismertetni. 
A városunkban IB jól Ismert László Árpádot megérde-
melt sikere alkalmából városnnk nagyszámú volt nö.-
vendékel, ismerősei és jóbarátal igaz örömmel kössön-
tik a kiváló múvésst. 

— E s k ü v A . Folyó évi december bó 17-én 
Budapesten, a Szilágyi D«zső-térl ret. templomban 
tartotta esküvőjét Karda Qerő Quness Gizella oki. 
gyorsíró tanítónővel. — Az esketést Htvpál Béla ref. 
lelkész végezVj, aki mély hatáBU beszédet intézett az 
Ifjú  párboz és a nagy számban megjelent résztvevők-
höz. Tanuk vo'tak: Dr Filó J4nos egyetemi tanársegéd, 
gasdaságl tanácsos és Pásathély András székesfővárosi 
főmérnök. 

— Kineveaéa. Zalavármegye alispánja, Msgyary 
Oerő dr. s <bészorvost és Rintgen-szakorvoBt, a l-pesti 
B-tkay-klinlka kitűnő tanársegédét, a keszthelyi köz-
kórház sebészfőorvosává  nevezte kl. MngyBry Qerő 
Csikvármegye szülötte, kl Magyarországon nemcsak 
mint kiváló sebészorvos, hanem mint Bzaklró ls előnyö-
sen Ismert. 

— Harmadik-rendi testvérek figyelmébe. 
Megegyezés szerint december 26 át>, krdden délután 
lesz havi rendes naggyillésllnk. A tanácsos testvérek-
nek 3 órakor, as együttesnek közvetlen utána '/i4 kor. 
E gyűléssel kapcFo'ntosan szándékom a testvéreknek 
kiosztani a Harmadik-rend részére biztOBi'ott pépei 
áldást, a főgimnázium  kápolnéjábm. A pápai áldás 
mgv kegyelem és nagy kitüntetés: a p/p< nevéhrn 
Bzól é-> teljes búcsúval vnn összekötve. Feltételek: 
szentgyónás, szentá'dozás. Ima a pápa szándékára — és 
még: egyöntetű pontos és elmaradhatatlan megjele-
nés. — Eeyéhként kívánok a testvéreknek boldog 
Karácsonyt, Szent Ferenc Atyánknak gncelól örömét. 

P. Fidél, rendi Igazgató. 
— A róm. kath. elemi Iskola karáosony-

dnlutanja. A csíkszeredai róm. katb. elemi Iskolának, 
1933 évi december hó 25-én, délután fél  6 órakor, a 
fÓKimntzium  tornatermében, jótékonycélra rendezendő 
karácsonyi előadásának müsorn: 
1. Birtunek János : „Karácsonyi legenda" c. a világ 

háború után. 1920 évben játszódó kis színdarabját 
előadják: Eróss Böske, Oóti 0-r«. C-lszír Ic», 
Biró Q ibi. L Bóske. Uagyary Ica, Potovsiky 
Irénke, Vaszi Mirlska. Rtncz Aranka, B<rHháls 
I onka, Massner Ica, Barkeczy Jolánka, Márton 
Böske. 

Prologot mond Salló Erzsike. 
2 Tárkányi Béla: „Karácsonyi ajándék" cimü költe 

ményét szavalja Szász Magdu^ka. 
3. „Mikszl és Makazl", tűrderjátekot előadják: Albert 

Pilkó, Albert Pitvu Rmcz Smyl. Kovács Z-lga, 
Winzám L*cika, W-itzel Jóéba, Szat'ó D -zsóke, 
Pj.11 B >ndi. Dobos Jolánka. Pusztay P rl, Pu»káa 
Eszti, C<ihy Klári. Kalamár Bizs', Vamszer Msr 
tu«, Tintás Jolánka, B-rkrczy Laci, BÖjtby Zjltáo, 
Márton Böske és ErŐBB Böske. 

Prologot mond Schvelgboffer  Llvla. 
Belépti dij tetszés szerint. 

— Fontos flgyelmeatetea  aa nntótulajdo 
nosokhoz. A p--n»ügymiDl8zter 302118 ezamu 1933 
evi december hó 15 eo kelt rendelete tudomásunkra 
hozza, hogy mivel sokan as autótulajdonosok köslll 
batrálékban vannak az 1933 AV egy vagy több negyedere 
eső adófltxtéaévni,  ezen hátrálékok kiegyenlítésére 
határidőt ad 1933 dscembnr 31-lg, azon esetben, hogy 
ha már nem lett ellenük büntetési jegyző tönyv felvéve. 
1934 január 1 után nem fogadhatók  el ezen bátrálékok 
fizeteBe  a törvény 8 ik szakassában előirt büntetés 
néiktil, amely a hátrálékban levő adó háromszorosa. 
Dr. György Gábor pénzügyigazgató. 

— Meghívó. A csikvármegyel méhészek egye-
sülete a íolvó évi rendes közgyűlését 1933 évi d'cem-
c 'tnber bó 29 én délután 3 órakor tartja meg Csík-
szeredában, dr. Gál József  ügyvéd Irodahelyiségében, 
amelyre as egyesület tagjai ezúton tisstelettel meg-
hívatnak, azzal, hogy amennyiben a tagok meg nem 
jelenése miatt, a krzgjü'éB határozatképtelen lenne, 
az ezennel 1934 é<l január hó 8 ik napjának délután 
3 órájára kitűzött körgyüléa, a tagok Bzámára tekin-
tet nélkül fog  megtartatni. Tárgysorozat: 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Szémidások m-gvissgálásáról jelentél. 
3 Általános tisstujitáa. 4. Indítványok. Elnökség. 

— A posta karáosonyi 60°/,-oi kedvez-
ményei as ünnepi táviratok valamint levélbeli üdvhs-
letekre vonatkozóan folyó  év december 28 tói 1984 
evi január hó 8 ig tartanak. Mult számunkban eaen 
kedvesményekkel kapcsolatos hírünket Igazítjuk kl, 
amikor ismételten feltalajuk  a közönség figyelmét  arra, 
hagy a postai dljssabás ünnepi redukciói nem jannár 
hó 1 lg, hanem január hó 8 lg tartanak. 

— Tyuktolvajok garázdálkodnak Csík-
szeredában, folyó  Svl december 19 én éjjel Biopoa 
Albertnétól 6 libát, Kalamár Károlytól 9 tyúkot, Kala-
már Istvántól 14 tynkot, 4 libát, Pál Ferenctől lánco 
kat, köteleket loptak el. A roaMraég nyomói. 

— JANUÁR  0: NYOUORTEA.  Dr. Hirsoh 
Hugó  né rendezésében  ltí34  evi január hó 9 én 
tartjak  meg az évi szokásos oagjr nyomor-teát. 
Qazdag  műsoros  meglepetések. 

— Anyák I — 26 lejt ér a gyermeketek I 
Ifj.  D ii vas Bela, a regi Catksaeredának egyik legerté-
zeaebb fia  volt. Tehetaégea, kepaett muzsikus, a csa-
ládnak egyetlen gyermeke, minden reménye, a társa-
dalomnak egy Igaaán hasznos, kiváló tagja. Jött 1914... 
Ifj.  Dirvas Bélát örökre elvittek. Habomba. Soha sem 
jött vlSBza. Elnyelte a gránáttölcsér vagy vereB cafa-
tokba szaggatta aa a borzalmas gyülöikodéB, amelybe 
belekergettek aa embert. Aa édesanyja megsiratta 
a gyermekét éa megatkozta, aki elkezdte... Siratni 
fogja  leméaaároltBtott gyermekét az edeaanya, amig 
el eB soha nem fogja  megbocaájtanl azoknak, akik 
elkezdtek... Dohát ezzel a világ mind ntm törődik. 
Sok millió édeBanya könnye hiaba hullott 1914 óta. 
Rohan aa ember ujabb gyűlölködés ÓB verontauok felé. 
A keaerü bevezető saavak abból BS alkalomból Íródnak 
le, hogy a háborúban hősi halált halt lfj.  Durvsa B da 
édesanyjának 15 ev utan most Bsavaztak meg a nyug-
dijat. Aa egyetlen fia  után, akire aa edesanya öreg-
egeben tamasakodhatoit volna. MegBzavaztak havi 

25 lejt 1933 jamar 1-tól viBazamenő.eg. Megfelelő 
amp biányaban azonban csak folyó  év december 1 tói 
Ügetik. A 26 lej:. — Anyák I jól jegyezzetek meg, hav: 
25 lej. Ennyit er a gyermek, akit megBsttltök, annyi 
&ond, felles  és nélkülözés között felneveltek...  Aa' 
hiszem ez a 26 lej mindannál hatalmasabb békeezózat 1 

Figyelem! Figyelem 
Ha elakarja felejteni  a mult év minden sao-
moruságát éa keserűségét s ha jó kedvvel 
akarja kezdeni as újévet, akkor ne mulassza el a 

SZILVESZTER-ESTÉT 
a fiueateatfi  kárébiabaa fiSitoal* 

hoi megtaiaija a regi jo idókre emiekesteiő 
Szilvesster-estek miden kedveB emlékét és 

meglepetéset. 

Malac és fánk vacsoral 
Miden asztaltaraaaag egy Ingyen 
•K* szerencse malacot kap. 

Rögtönzött meglepeteaek hölgyek ss urak számára. 
Tombolái T a n o l ViragesóI 

Stb., stb. 

— A p e n z ü g y i g a i g a t o s a g k ó a l l : J m u a r h ó 
napban adovaiiomaBOtat nam kell teuni. A vallom sok 
oeadasának idejét kesónb közlik. 

— Akik bérleti ssertődóseket Illetékeséé végeit 
még n' m jelentettek be, azok december 31 ig büntttéB 
nélkül meglehetik. 

— Haaaaaag. Bscsássy Zoltán a csíkszeredai 
róm. kath. főgimnázium  tornatanára és Keresztes I u< 
néhai Keresztes Antal főallatorvos  leánya, foiyó  evi 
decemoer bó 21-én házasságot kötöttek. 

— A Diana palyaaatra sok esernyi munka 
erkezett. Ea is bizonyltja a Diana sósborssesa nsgy 
nap-tzerliseget. A zsűrinek nagy és Bokáig tartó mun 
kat ad a legjobb palyázatok kiválasztása. Ezért CBak 
janu-trban közlik a nyertesek nevét. 

— 24 ora alatt meggyógyítható minden 
juh vagy berbeoa a sargasagtöl egy Galbinoi 
kapsauiaval, melynek nagy előnye, hogy kitűnő 
minősége mellett ia a lego'csóbb készítmény. Mentse 
meg állatállományát anal, hogy sárgaságban Bsenvedó 
juhainak Galbinol-t ad. 

— A Baekelyaeg es évi utolaó száma megjelent 
s ezzel a szerényen csendben dolgosé képes folyóirat 
a III évét töltötte be. Minden sora a Saekelyfold  éB 
nepenek Ismertetésére van ssentelve s Igy nemcsak 
mint szokatlan ilpusu lep, hamm mint adattár ls 
figyelemre  méltó. Orbán Btlázs kutató munkáját fo'y-
tatja s dolgozóknak va'ósagoa táborát gyűjtötte maga 
köre, akik köat a legkiválóbb tudóaalnk la helyet fog-
lalnak. Az utolsó ssáma is egy érdekes felfedeaesről 
számol be Ferenczl 8., a kiváló archeologus Itt ismer-
teti először az udvarhelymegyei Derzsen talált hon-
foglaláskori  temetőt. Kegyeletes megemlékezést ad 
Lévay Ltjos dr., aa utolsó ssékely hegedősről, Fülöp 
Áronról. Bányai János as értékes és különbösó fajú 
köveink hasanosltásáhoa ad nj gondolatokat Ismertetve 
a gazdaságunkat. Támogassak eat aa öntudatOB célú 
folyóiratot,  hogy legyen alkalem aa értékeBebbnél érté-
kesebb ismertető adatok leLözlésére. — Megjelenik: 
Odorbeiu — Ssékelyudvarhelyen. Bgy évre 100 Lal. 
(Tanügyiek, leikéssek, nyugdíjasoknak 60 lej). 

— Halálos aaeren ősét lenség. Folyó évi de-
cember bó 20 án Zsrkula Mihály fekető  a madéfalvl 
állomásra beérkező mozgásban levő vonatjárói lengro'.t. 
Elcsúszott éB beeaett a vonat alá, amely halálra 
gáaolta. 

— Kérjük a megtalálót, hogy juttassa VIBBSB 

Borsódl G4sa cslksseredal borbélymester elvessitett 
sserssámalt. Neveaett december 19-én eate a helybeli 
glmnáainm körül elveszítette aa Bsuei borotváló ál 
hsjváfó  feluereléoót 

— Kérjük a köaségek vezetőit, hogyköiöl-
jék a művégtagot igénylő rokkantakkal, mi-
szerint a jövőben művégtagot vagy azoknak javítását 
Jasl, Bukarest és Kolozsvár központokban engedélyei-
nek. Csik, Háromszék és Udvarhely vármegyék a 
kolozsvári központhoz vannak beosztva. Ezen várme-
gyék rokkantjainak a figyelmét  felhívjak,  hogy a jövő-
ben művégtagok besserzéséért vagy javításáért csak 
Kolozsvárra fordulhatnak  sz ottani Regina Maria orto-
ped kórházhoz. A közegészségügyi mlnisster szigorúan 
elrer delte, bogy minden rokkant csak *aa illetékes 
művégtag központban kaphatja meg a szükséges 
művégtagot vsgy javítást. — A calkl rokkantak tehát 
ezután Kolozavárhoz tartoznak éa a jövőben ne ntaaaa-
nak Bukarestbe. 

Törvényaaéki hírek. SIpoa Sándor ssárhegyl 
plébános, hedsereggyniázáB miatt állott a helyi tör-
vényszék előtt. Az Í932 junius 20 1 választás alkal-
mával nézeteltéréa keletkezett a szolgálatot teljesítő 
Eftlmlu  kapitánnyal, aki a p'ebárostól la többek között 
e'azedte a választól Igazolványát, amelyről később 
a tisst nem akart tudni Emiatt a ssavazók nagyrésze 
s Így Sípos sem gyakorolhatta alkotmányos jogát. Igy 
történt, bogy Eftimlu  kapitáry urnák rgy pár elkese-
redett polgár kénytelen volt baráti módon elmondani 
a véleményét mindarról, amit tett. — A vádlott védel-
met Dr. Pitner Árpád látta el, aki kérte a valódiság 
blzouyltását. bogy Eftim'u  kapltánv tényleg elssrdte 
a polgároktól as Igazolványt. — Miután több héká'i 
t»nu hiányzott, a törvényszék a tárgyalást 1934 évi 
juniuB bó 4 re elnapolta. 

— Flokn János gylm»sfelsőloki  tanítót vasgárdlsta 
propiganda miatt vonta felelősségre  a törvényszék. 
Miután vád'ott bizonyította, bogy a vasgárdlsta röp'ra-
tokat ő adta át a csendőrségnek még mielőtt ház-
kutatást rendeztek volna nála — a törvényszék fel-
mentő Ítéletet hozott. 

— Barabáa G -rgely nyárádremetei lafeóa  több-
xzürÖH lopás miatt 13 évre vo't elítélve. 1932 évben 
még öt hón°p volt bálra büntetésétől éB megszökött 
a narvnvedi fogházból  Szökés közben összeta'á kö-
zött Mihályde&b Pál Máron gvergv/uifalvl  szabóval 
éa annak apjával, atik 7 illetve 5 évet ültek már 
emberölésért. A társaság megalakult. Barabás lopni 
kezdett, az üzlettársak pedig a lopott holmit értéke-
altatták. — Btrabást a törvényszék 10 évre, a két 
Mihálydnákot pedig 6-6 hónapra Ítélte. 

— Halálozas. G >réd J ^ os 67 éves csikszent-
simonl gazdát, december hó 20-án, a lakásában halva 
találták. 

Két aaemélynek kitűnő házlkosatot adnak. 
Cim a lap sze<'keBztő»égében. 

— Olosobb lett a Dr. Stentpáterlné „A* én 
szakácskönyvem' cimü szakácsművészet! könyv (IV-ik 
kladát) 1000 o'dal terjedelemben. A legnagvnhb és 
lagtökéleteRebb szak^cjmüvészeti tönyv. — 1000 drb 
r- cepten közli a modern szakácsművészet termekeinek 
leírását. Levesek, sültek tészták, befőttek  stb. készí-
tését. A leírás olyan hámé, hogy aki edd'g még Boba 
nem főzött,  nz is tud általa főzni  és jó ételeket kéfzl-
leni. — A rő'in-'k legszebb és lepjohb ajándék. — A 
Rzakéc^bönyv ára diszl'ötéiih<>D 125 lej. Tűzve 100 lej. 
Kapha'ó F'Ir4\ J Szs f  (Turda—Törd ) könyvkereskedő-
nél a kiadónál és az ország összes könyvkereskedé-
sében. 

Egy erdélyi föur  följegyzései. 
— Báró Rudnvánszky  Sándor  hagyatékából.  — 

Ht jól emlékszem, 1907 nyarán történt. Képviselő 
vo'tam, a Htz késő nyárig ülésezett s Igy P-íaten 
kellett a nyár egy jâr^ss^t tnltsnsm. Siűleim Tapló-
Bzelén nyarvtik sht időm engedte, gyakran lerándul-
tam haiztjuk egy-két napra. 

Egyébként a délelőtt ülésekkel telt el, délután 
pedig gyxkran kirándultam a közelben lakó vídakl 
l'-m-rőseimhez Valamelyik délntán egy Gödöllőn lakó 
barátomat akartam meglátogatrl. Beültem a keleti 
pály udvarról két óra tájban Indult gyorsvonat egyik 
fülkéjebe  s kesemben egy déli hírlappal, sslvarosgatva 
olvasni kezdtem. 

AUg Indult el a vonat, árnyék vetődött újságomra. 
Felnéztem, hogv lássam: kl as, aki elvesal tőlem a 
világosságot B megismerem képviselőtársamat, Kubinyl 
Mártont. Még mielőtt üdvöaölhettem volna, rémült 
arccal néaett rám: 

— Jáius, Máriai Hát te hová utaaol? 
— Gödöllőre. De miért vagy igy kétaégbeeave? 
— Hála Istennek I Akkor nincs semmi baj. 
Még kevésbé értettem B kissé savart képet vág-

hattam hosaá, mert nevetni kesdett, leült mellém a a 
következőket beszélte el: 

— Nem bolondultam meg egéaaen, ahelyett el-
mondom neked, mi minden történt velem ma a akkor 
te Bem fogBa  csodálkozni, hogy Igy megijedtem. 

Kerületemben, Assódon ma ekeverseny van a én 
kiakartam menni Aszódra. Rtggel kijöttem a keleti 
pályaudvarra s felszálltam  a Hatvan felé  induló helyi-
vonatra ott, ahol mindig Bzokttm: a külBŐ Indulási 
oldBlon. Elővettem újságomat s olvastam. A vonat 
meglndu't, bejött a kalana. Felmutattam bérletemet, 
mire megkérdezte, meddig utaaom? Megmondtam, 
hogy Aszódra. 

— De, kérem, ml nem arra megyünk I Ea a 
aiolnekl helyivonat I 

— Szolnoki? De hlaaen én ason a vágányoa 
álló vonatba iiálltam, amellyel majdnem minden máaod-
aap Asaódra uoktam otaaal I 
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DIANA 
P Á L Y Á Z A T RA 
Bok ezer muika érkezett. Gondos 
b'rálatuk hetekig foglalkoztatja  a 
zsOrit, mely dtfn^sét  csak jaruár 

folyamán  közölheti. 

— L"het, kán in, de ma megváltoztatták a reod«t. 
Mától kezdve ez a vontt Indul arról a vágányról. D.» 
Dom baj. moat érttuk Meodére, azonos! jön saembe egy 
mádk vonat, méltóztassék visszamenni Rákosra e 
onnan eslotén aensokára ioduló vonatul Aaaódra menni. 
Kát órai kó8ó»sel ugyan, de Igy ia el lebet érni. 

M°gkö*zöntem as útbaigazítást, Mendén leesáll 
tana. Pir perc múlva c<»lu<yao ott volt a eaembe-
jivó vonat, vijasatn"nt< m Rtkosra. Mo t már óvató-
sahb lettem. Bgy ott A'dogá'é vasutsat m»gkárdeatem, 
mikor jön a Pestről Hatvan felé  menő vonat. 

— Mindjárt itt Ml lennie. 
A vonat bejött. Éi fft'Mtem  R ÍFm*t ujságomb* 

merültem. M gint jött a kai uz. Mu'«'om a jegyemet, 
megiot megkérdezte, meddig utazum? — Assódig, — 
felőlit  m. 

— De, kérem, nem jó vonatra méltóztatott O'ni I 
Épp*n most trtlnk Siily-Sápra, m jrt Szolnok felé 
megyUnk I 

Felugrottam. Hát ez már igazán cs'oba helyzeti 
Rossz vonatba Ültetett n valuta». Mit cinnjat ? L -
Hz.slltam. Bementem az á'ioir áafőnökhöz.  A* megoétte 
a menetrendet. 

— N«m*okára jön egv P^at fel  A htladó vonat. 
D • onnan délelőtt már nem indu' H tvan fe'ó  egy sem. 

Mit volt mit tennem, vissz- mentem Pestre. A 
pályaudvaron megebédeltem R gordoltrm, hogy ezz»l 
a gyorssil még'S hszsm-gvek ha már o»m is érek 
odt az elcsvers'toye. S inist. h»g\r m g' ittalak Itt 
tégnd. azt hittem, Táp Asz-d-̂ rs m«iy és én megirt i< 
szolnoki vinatra iilsf-m.  Azért voltam o van ijedt. Mert 
bt ujy lett volnt, biztosan a guta ütött vo na meg... 

4 koa'iciós vála zU-oV után a bépvlselóhár 
fo'yóíóján  b ' z 'getMt n< béi y ki p• i l ó a válasz'á 
pokró'. kortehbis'órlákró'. Egyik mesélte el a követ-
kező apróságot: 

— Nikim vo t cet' li'lir.ő l e t m, kl még 
számlált IB művészien tud » öapzeálliiari. Nezzétik ez 
BZ egyik 

S z á m l a 
H»rminckét liter bor 32,— Kor. 
A helyiséé ahol megittuk (iz ő halá-

nál volt) 20 — Kor. 
100, azaz ev«z«n pzjrar 12 — Kor. 

1900 április hó _. 1H én _ 
" 82 — Kor. 

— Éi te min szóltál sara-nl V K'Hntt d? — kér-
d )Zl-t dgvik képvig'lőtársn. 

— I <t >0 ő-iaa I Dihogy ls szó'U-n — válaszolta 
k '«rJiz >tt — még örültem ne i, ho^y nsm az 1906-0» 
ó̂ Hzámot fd'.a  hozzá. 

Szerkesztői üzenetek. 
H u n k a t á ' a a i n k ailim elnéaéaét k r é m hogy 

több olkket anyagtorlodáa miatt oaak t következő aaa-
malnkban hoihatunk. 

NYÍLT TÉR.*) 
Tok nt te' a ra, bogy nz O z ály o-ejíték szabályai 

érte'rn W>en szigorú n tiUva v«n u nyHrők n -v <n -k eláru-
lás i. t h>i ez maiiban R' ra hozhatom nyi' ^~osságr> 
a most 1-folyt  huzis 1 mii ió szerene-sss ••>• rők neveit. 

Smilovits  Márton. 

afvrt  a 
I E rnvat ilatt közlött akárt aem villái feUISa 

S»:k éa KiadA 

Bo'dog  karácsonyi  flnnepeket  kívánok  az 
ősszea  vendégeimnek,  ismerőaeimnek  éa jfíbará-
tit imr.uk.  Half*a  Józaef,  vendéglős. 

Kiadó lakás A Buleva-dul R-eele F rdinánd 
uccában egy 4 azoba és 1 konyhábó 

álló lalfts  november hó 1-tó kiedó. TudtLozódni 
lehet a kiadóhivatalban 5— 

n f i a f y ^ ^ f t y y y  i l f W W W l i  ^if 

MODELL KALAPOK $ 
tia naponként nj formák  olosó M 
árban, na.«ct*lcla.tlL«t<5]E £ 

V K N C Z K L T A N Á R N É N Á L * 
U g y a n o t t keeaf t laek  m l n d e a -
a e m ú l ó i k a l a p o k elaf l rendt t 
a n y a g h o a a á a d á a á v a l . Kelepek 
ItatakHÉM a legTÖvtdebb Idő alatt. 

Oa lkaae reda , I . C. B r s t i a n ( O l m a á ^ 
i l i im)- i iooa I M . sa., a B é r h á z k ö a e l é b e a . 

Az ország minden házábsn, ahol Oalbinol van, 

a juhok védve vannak sárgaság ellen. 
OALBINOL a legjobb éa leghatásosabb orvoa-
aág a juhoknál o'yan gyakran előfordu'ó 
métely n«vQ betegeiig ellen. Egyetlen adag 
OALBINOL (nmelynek ára c»ak 10 lei) bér-
milyen beteg birkát kigyógyít a mételyből. 

Ha 1—1 adag 04LBIN0L-t beadhatnak, megvédi «Vet 
•» métélytól, miáltal a Baját vagioiát védi a pURBtulánté1. 
Oalbinol kapható minden gyógyazortáiban éa drogériában. 

G A t B I N O t ^ 
K-'rj k a „Juh pásztor" cimli füzetet,  me'v<t dtim<n 
tesen kli'dUnk meg. „Droguerl» B'-and trd" ö. A. R 

Btrada Zorilor 2. Bucureşti. 

Állami osztálysorsjáték. 
Egymillió Lei II. oszt. főnyereményt 
a 20981 rfzámu  sorsjegy szerencaes 

kollekturánk játékosai nyerték. 
Vegyen ö l ls a ml saerencsén sorajsgyeinOól 

ÜL osztály hozásai 934 jaiár bó 3. és 4-en. 
Ezúttal felhívom  a tisztelt játíikoBok figyelmét  air« 
hogy fizessék  be pootoian buiáB előtt a sor̂ j'-gyek 
árát, mert elleatező esetben elveszti ny nm»ny 
jogoanltaágát. Az igazgatóság szabályai ért«lmé-
ken nyeri mény csak annak jér, aki Idejében kifi-

zette Bonjegyét. 
Osztálysorsjegyek Osiki Intézösége 

Smilovits Márton 
•eroorea-Ciao, I. C. Bratianu-ucoa 118. ea. 

l -

Kemenyfabol  készült Íróasztalt meg-
vetelre keresek. Cim a kiadóhivatalban. 

AnÓRnNOlf  A d i h á t r á l ó k o k , h ^ v s t ^ k i i l ' e t é k e ' c 
nUUUUllUIX. fljeté^óre  szolgiio ndóbonoV, er-

nyős árban kaphatók. Cím megtudható a kiadó-
hivatalban. 

aeiu 

„Európa'-szálloda, Csíkszereda. 
Figyeleml 

Az átutaró vendégek restére Jo m e l e g asobakbal 
ép az RU'ók részére fűtött  garaaezsal rendelkezem 

Az étkezésnél learálllt. tt árak 

Minden szombat este VARGABÉLES és FLEKKEN-EST. 
K&k&ltöne&ti e a s a t o c h«sek . 

Eaténként H a m z a G y u s z i elsőrendű zeneitara j i tsi lk. 
Minden jóakarómnak kellemes karácsonyi ünne-

peket kivâtok I 
Harcsa József  vendéglős. 

a r f a r l ' 

Dllró és Szárhegy községek 
Borszéki Közbirtokossága, Lf lzarea . 

Szám 245 -1933. 
Meghivó. 

Ditró cs Szárliojíy küzscuck borszéki közbirto-
kossága Szárliegyen, a Kulturház nagytermében, 
1933 évi december hó 27-én délután I órakor 

rendkívüli közgyűlési tart, 
melyre az érdekeli birtokosokat tisztelettel mcgliivja 

ai- Igazgatóság. 
T á g y s o r o z a t : * 

1. Múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. 
2 l'Urdövállalattal leniiállú szerződés tiiódosilá-

sának el- vagy el nem fogadása. 
3 lljnliy erdő 6>s/es kereskedelmi célra alkal-

mas faállományának  eladás lelett lialározatliozalal. 
•1 Közbirtokosság eddigi cimcnck megváltoz-

lalása. 
5. Az 19-13 szeptember 10 iki közgyűlés 12 pontja 

crlelniében az igazgatóság állal kijelölt villalelkek 
iK-csértékcnek bcjelenlese s azoknak jóváhagyása, 

ti Alapszabály szerinli indiiványok. 
Idvarea, I9?3 évi november hó 27-cti. 

Szinl Ferenc, Angi, 
birt jegyző. birt. elnök. 

Karácsonyi vásári 
Nagy vá'aszt-̂ k karácsonyi cu\orkákban, 
díszek b -n. disKdobozoscukorkák ban, friss  és 
finom  áru Naponta friFsen  pörkölt köv^k. 

Ifj.  P a p p K á r o l y , 
füaaor  oaemeg* éa viiluiyeröre berandeao't 

kávépörköldéjt-.Caikaaereda 9 — S 
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Megéxkentek a léit tiényi« ^ 
nöi és férfi  harisnyák 
és kötöttáruk 

a legaagyobb választékban és a leg-
szolidabb árakban. 4-

Móricznál, Csíkszereda. 

• 
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Osikszeredában, Stefan  oel-Mare uooa 
22. szám alatt, emeleten, 2 szoba, 
1 konyha kiadó 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legagyaaerQbbtól a 
lagflaomabb  kivitelig 

• i l F t a l M i i l l t t c t l i i a k k a l 
b a a a a r a a h a t A k : 

Nagy O Jóazef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  Mztwlták malMt réeiletizetéere la. 
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Villanyóra 110 voltos megvételre kerettelik. Cm a 
kiadóhivatalban. i_a 

Yifcfc  k i M 

n a ó y á r e m ó e p m é n y r á p i ó k b a n , 
karácsony és újévre való tekintettel! 
PHILIPS összes hátózatíJíjiosaiM állandó tesztet. 
Vidéki Rádióvevők figyelmébe! 

Megérkezett I 
a batériás PHILIPS csoda rádió 

ftvfbk m i ^ v o v a h o b 
6 lámpás abJIO U' szelrk-
tiv, egybeépített hangszó-
róval, uj tipUtU 2 \olt09 
látrpák folytán  minimáliH 
anódfogyasztás  — antenna 

nem szükséges. 
Á lat dóan raktáron, bármikor 
véMkényRZ'r nélUI meghall-

gatható. 
E i a d . á , » o l c T é a z l o t í l z s t é s r e . 

C»U megyei vsiérképvlselö 

FISCHER SÁNDOR 
M e r o u r e a - O i u o . 

P H I L I P S 

Harminchárom éves, családos, 1 gyermekes 
családfő,  román, magyar nyelvtudása', 
éjjali órl, hivatalszolgai, vsgy más 
beosztáeu állást vállalna igen szerény fize-
tési feltélelekkel.  Cím a kiadóhivatalban. 

Két szoba és konyha, esetleg egy buto-
roso t t MOba kiadó. Cin a kiadóban. 


