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K i a d ó h i v a t a l : 
Vákái kOnyv- éa papírkeres-
kedés* Calkaieredân, hová 
a hlidatéaek árai éa aMfisa-
ttal dijak aMre kolduddk. 
KgfM  saám á n Lai I.— CSIKI LAPOS 

POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TARSADALMI HETILAP. 

•14fla»l*al 
Egéai évre L«l 180.-
Félévre , 80. -
Negyedévre , 43.-
Ktlllaldre agy i n i , 440.-

Hlrdetésl dijak a leg-
olosóbban sifcmlkUtnak. 

Kéalratok nem adatnak vlaai 
Nyílttéri közlemények 
dija soronklnl Lal 23.— 

MacJalaalk mladaa TTITI I I ! 

Betlehemi kis Jézus, jöjj el közénk! 
Az eleő karácsony a földre  békét hoiott B as 

emberek szivébe a aaeretetet binlette el. Jóakaratuak 
voltak az emberek, azért béke bonolt köztük, Igy 
dicsőség zengett sngyalajakról magasságban Istennek. 
Fehér ruháju kis Jézus a fehér  lelkű emberek között 
jól érezte magát. 

Azonbaa hamar rosszra fordult  az ember akarata, 
szivében gyűlölség dult, a békét háború váltotta fel, 
keséből az olajág kiesett s kardot markolt, nem dl 
c-iőitette, Istent bántotta mindenki, tőle várta „'gaz 
ságos harcainak' győzelmét. A kis Jizus már nem 
találta jól magát a véres földön.  A fehér  ruháju JÍZUB 
nem szállt már a fekete  lelkű emberek köaé. Meg is 
érezte hiányát: több könny hullott a földre,  mint a 
hány göröngy van, éhinség. pestis, halál dühöngött, 
dübörgött végig, merre Luc'fer  hada elhaladt. AzótR 
van fekete  karácsonya fekete  földön  a fekete  világnak. 

1934 évet Írunk már B a helyzet nem változott, 
Bőt rosszabbra fordu't.  Az ember még jobban megdü-
hösödött a vértől. Valami BZBdlsta hajlam tört ki beló e. 
Ól, gytlto'. ha nincs kit, önmagát. Azért hatalmasodott 
nl a bűnkrónikában a rabló- B öngyilkosságok száma. 
Ida ju ott az ember — Isten nélkül. Nincs tekintély-
tisztelőt, mert láhbBl tiporják a vallást. Niccs élet, 
vagyonbiztonság, mert tagadjuk a túlvilágot s nem 
h'szünk a lélekben Erkölcsi s fizikai  roncs az ember, 
nincs amit egyen, migár* vegyen s ami megvigasz-
talja 1 N-»tn akarjuk a jót másnak, azért nincs nekünk 
s=m. A karAĉ ony szürke hétköznappá lett. Mert a kis 
Jiius tu'ajdonát el akarja mindig foglalni,  de övéi be 
nem fogadják.  Emberek eszméljetek, ébrrdjetek mély 
álmo okbóll Békéljünk m»g egymással, szeressük 
egymá-t, borv legytn fehér  karácsony a megfehéredett 
lelkünkben. Betlehemi kis Jézus, jöjj el közénk I 

P. R. A. 

\M.'G6Í es vidéki m. t. közönség íudc^d 
sára hozom, hogy 

Ebed-menü 3 fogásos,  (étlap szerint) Lei 3 0 — 
Vacsora-menti 2 fonás,  (étlap szerint) Lei 2 5 — 

C s í k s z e r e d a . 

Gazdasági széljegyzetek. 
Gazdasági életünk vérkeringése beteg. Ezen n«m 

csodálkozhatunk. Évszázadokon át legelhanyagoltabb 
ága volt közéletünknek. A gazdasági tudomány nem 
volt szalonképes. A törvényhozás mindent védelmezett, 
ciak a mezőgazdasági szakértelmet nem. Uţv gondol-
koztak. paraszt foglalkozás  ez, ahol ennél több H l , 
p6to'ja a jó nagy torok, kiabálás, kutyakcrbács, sonka-
nadrág Btb. 

Ahol kirívóan gazdasági szaktudás kellett, meg 
oda IB jogászok kerültek a vezető helyekre, akiket 
nem lévén megfelelő  szaktudások, a melléjük beosztott 
szakemberek kedvűk szer in tt vezettek komoly felelős-
ség nélkül. 

Ily körülmények közt, a drága p4ncen fenntar-
tott szakintézményeknek nemcsak hogy eredményt 
n»m tudtak felmutatni,  de sok esetben működésük 
egyenesen visszatetszést keltett. 

Azonban jött a világháború, ami bebisonyltotta, 
hogy B háborúban is a kenyér a puskánál fontosabb 
tényező A mezőgazdasági kérdések iránt szokatlan 
érdeklődéB kezdett megnyilvánulni mindenfelé. 

Az ipari államok is megfeszített  erővel igyekez-
nek arra, boey gazdasági termény szükségleteiket bel-
földről  ft  dezheHsék, a mezőgazdasági államok, amelyek 
közé tartozik Románia 1B. a minőség javításával Igye-
keznek a kü'fóldl  piacokat megtartani és meghódítani. 

A minőség szerinti termelés, már nem megy a 
régi módi szerint, ahol még a mennyiségekkel 1B 
nlocstnek tisztában. Ezt Igazolják a statisztikai adatok 
összegyűjtése alkalmával tapasztalt tájékozatlanságok. 
Iţen sok gazda pontosan azt Bem tudja mekkora a 
gazdasága Wfllete,  még kevésbé tudja pontosan a 
termés eredményeket, terményelnek ponto* minőségé-
ről még halvány fogalma  slccs. Kérdeződésekre a 
következő feleleteket  szoktuk kapni: .Elég jól eresz-
tett', „Kt'ongyája megadja a két vékát", „H t szlla-
kncska földem  van', „Hozatott m»eot vetettem el', 
.ötven zsák pityóka lett", .Az erdőről tlz hozázocskp 
szénát kaptam* Btb. 

Ilyen meghatározásokkal a tovább fejlődés  útját 
nem egyengethetjük, mig kevésbé szolgálhatnak tudo-

mányos megállapítások alapjául Pedig ezekre nagy 
seübBég volna. Ezekkel szemben a gazda ha vásáro' 
ta'pat, patkószeget vagy bármi más jelentéktelen anya-
got, a kereskedő Igen helyesen azonnal mérlegre teszi, 
hogy tájékozódjon annak poetos értéke felől.  Csak a 
gazda nem törődik az ő terményelnek pontos értéké-
vel, p*dlg neki is az utolsó szalmaszálig minden 
pénzébe vagy ami ennél is több véres verejtékébe 
kerül. 

Ml ennek az oka? 
AZ általános érzéketlenség minden Iránt a ml 

több a kasza és fejsze  nyelénél. Az öregeknél ezen 
már nem Igen változtatható, de a fiatalságot  nem 
szabad engednünk, bogy Baját hivatásos foglalkozása 
körül Is, oly nagy tájét ozatlaisârgal lézengjen. Bár 
minő áldozatok árán IB át kell törni a nagy közönyt, 
és a fiatalságot  be kell vezetnünk a gazdasági tudo-
mányokba, ami legcélravezetőbben minél több téli gaz-
dasági Iskola felállitáBa  utján történhetik. 

Esek az iskolák, lassanként leoperálják gazda-
ifjalnk  szeméről a hályogot és megmutatják azt a sok 
kincset, amelyet lábunk alatt taposunk, de arra Bem 
tudjuk méltatni, hogy lehajoljunk értük. 

Szóké  Mihály. 

Felmentettek Török Ferenc esperest. 
A helybeli törvényszék Dr. Tcdor János—Mihal-

leanu tanácsa folyó  év november hó 26 án tárgyalta 
Török Ferenc Ciumani—g; ergyócsomafalvi  esperes-
plebános bűnügyét. 

Amint ismeretes a Török Ferenc ellen olyan ré-
gen húzódó államellenes IzgBtásI per egy gyergyócsoma-
falvi  Páll Mihály nevü 42 éves korcsmáros feljelenté-
Bére született meg. Ez a korcsmáros reg Idő óta ellen-
sége az egyháznak é< papjainak. Igy Tórök Ferenccel 
sem volt soha jó viszonyban, amint feljelentő  BzÓBze-
rlnt vallotta a főtárgyaláson. 

Mint jo"cigz&.2E csiki .llnctet hangeu'} szzuk kl, 
hogy az államellenes izgatás ezúttal is egy olyan ma-
gyar ember vádaskodásában született meg, aki ezzel a 
veszélyes váddal BB ellenfelét  akarta tönkre tenci. 

A feljelentés  és vád szerint Törfik  Ferenc 1932. 
áprilisában találkozott a közBég főuccáján  Szilágyi bán-
dor és Pál János bevoculó katonát kai, akik tökélete-
sea berúgott állapotban énekelttk. Erre mcgszólitotia 
őliet Török epperen éa azt mocdta: „ne bui-u'jstok, 
mert Erdély rövidesen visszakerül Magyarországhoz s 
tgy nem sokáig lesztek román katonák". 

A törvényszék elsősorb.n a vád tanúit hallgatja 
kl — B azután Pál Mihályt a feljelentő  korcsmárost. 

A tanuk azt vallják, hogy réazegek voltat. Nem 
emlékeznek tisztán mit beszélgettek az uccáu Török 
esperessel. 

Pál M hály korcsmáros a feljelentő  a tanu'iihall 
gstáaoö elmondja, hogy a fenti  vádat ó egy ejjel hal-
lotta, amikor azt Szilágyi 8indor éB Pol János a korcs-
májában egy fél  liter pálinka mellett elmondták. Pal 
Mihály ur az ügyész kérdésére azt feleli,  kogy a vallo-
mást éa feljelentést  nem ellenséges viszonyukból ki-
folyólag  telte. Mentségére felhozza,  hogy a háborúban 
fejen  lőtték. 

A védelem tanul megdöbbentő risztetekben mond-
ják el, hogv Pál Mihály korcsmáros esküdt ellensége 
volt Török Ferencnek és minden alkalmat megragadott, 
hogy feljelentésekkel  kellemetlenkedjék ellene. 

A vádat Lascu főügyész  képviseli.  Vádbeszéde 
élesen bírálja a politikával foglalkozó  papnak a hiva-
tásával ellentétes szerepet. Sok szónoki ügyességgel 
igyeknzlk kimutatni, hogy Tórök Ferenc a felekezeti 
iskolájának védelmében a román állami lBkola ellen 
volt B ezzel a román állameszme ellen Izgatott. Álta-
lában Török Ferenc sokat foglalkoztatja  az ügyészsé-
get — mondja a vádbeszéd — s minden alkalmat fel-
használ, hogy a népben a mai állapot iránt bizalmat-
lanságot keltsen és azt arra tanitBa, bogy ne tekintse 
véglegeanek a mai helyzet. Ebből kiindu'va bizonyltja, 
hogy Török Ferenc még az uccát ls felhasználja  erre 
a cé'ra, amikor a részeg, bevotu'ó legényeket az állam 
ellen izgatja. Az ilyen papot el kell távolítani a helyé-
ről. Mert ügyész Bzerint a külőnÖB veszedelem abban 
rejlik, bogy nem ellenőrizhető az a munkája, amelyet 
az ilyen megbízhatatlan ptp .négyBzem között" folytat 
a híveivel. — BJntetést kér. 

Dr. Gyárfás  Elemér védőbeszéde. 
Tórök Ferenc védelmében D \ Gyárfás  Bemér 

mondja az első beszédet. Rndkivül okosan, szépen 
megépített beszéde sajnálkozással állepitja meg, hogy 
a főügyész  o'van szenvedélyes hangot harsnál az ügy-
ben, ami csak onnan eredhet, hogy a főügyész  ur nem 
Ismeri a magyar népet s a katolikus vallást, A kato-
likus egyház nem nemzeti, hanem univerzális B igy 

munkája, papjainak tevékenysége meBBze áll attól a 
nemzeti alaptól és gyűlölettől, amelyre a vádbeszéd 
épült. Ezután Ismerteti Dr. GyárfáB  Elemér az állami 
ÓB felekezeti  iskolát, mint két egészen különböző iskola 
típust. Ezen két iskola közölt már mag var időkben is 
fennállott  a küzdelem. Tórök Ferenc 1912-ben éppen 
olyan harcban állott a magyar kormánnyal az Iskolá-
jának államosítása miatt, mint akár ma. Mert más az 
az ember típus, amit az egyházi nevelés akar az isko-
láival kihozni és más az a cél amelyet az állami okta-
tás munkál. Ennek a helyzetnek nem Ismeréséből szár-
mazhat az a sok bizalmatlanság, amely a felekezeti 
lBkola védelmét államellenes cselekedeteknek látja az 
egész erdelyi vonalon. — A főügyész  azt mondja, hogy 
Tórök Ferenc ügyeivel aa egész ügyészség tul van 
halmozva. Lahet — mondja Gyárfás  — de a külön-
böző helyi nézeteltérésekből, állami iakola igazgató, 
csendőr és mások jelentgetésére Indult vádak mindig 
tisztázódtak éa Törököt állandóan felmentatték.  Dr. 
Gyárfás  Elemér a szokásos alapossággal, rendkívül nagy 
figyelem  mellett fejezi  be védóbeszédét kérve Török 
Ferenc felmentését. 

Dr. Ábrahám József  védőbeszéde után a törvény-
szék befejezi  Tórök Ferenc bünperének tárgyalását, 
amelyben Ítéletet december hó 1-én hirdetnek. 

A törvényszék  december  l-eu délben  hirdette 
ki  ítéletét,  amely szerint Törők  Fereno  esperes-
plebáoost az államellenes  izgatás vádja  alól  fel-
menti. — Eizel latnát végetért egy ártatlanul meg-
hurcolt ember kálváriája. 

A per tanulságaképpen  megállapíthatjuk, hogy 
annak melegágya a korcama éa a pálinka. A korcsma 
bűnös világa, a pálinka gyalázatos mindenre kapható 
fertője  ind totta el ezt a szégyeite'jes bűnügyet, amelyet 
papjuk ellen és a papi tekintély lerombolására terem-
teti meg ismét a részegség ördöge. 

A feljelentő  egy korcsmáros, Pál Mihály volt, 
aki az esperes ellen igaztalan vádat kovácsolt azért, 
hogy tönkre tegye ÉB börtönbe juttassa. Az ilyen eső-
tek járványszerüeq kezdenek fellépni  a magyarság 
között. Alig lehet szót találni az ilyen becstelen csele-
kédetek megbélyegzésére. Hála a birói pártatlanságnak, 
amelynél még igazságot találha'unk a hasonló becs-
tnlen jalentgetésekre. 

Csíkszeredában,  a Bukaresti  Szálloda, 
Kávéház  és  Étterem  termeit  teljesen 
újonnan lefestettem,  melyet  bankettek, 
vacsorák, tea estélyek,  tánc estélyek, 
valamint  más összejövetelek  céljára  a 
legnagyobb  készséggel  bocsátom a m. t. 
közönség  rendelkezésére,  biztosítva  a 
pontos és lelkiismeretes  kiszolgálásról. 

Kitűnő  konyha I  Jó  xamatu italok  ! 
MK*-  Utolérhetetlen  olcsó árak t "ÍM 

BEL- ES KÜLFÖLD. 
A Magyar  Párt  és  egyházaink  küldött-

sége  Anghelescunál.  November 28—29 én a 
Magyar Part parlamenti csoportja éB a magyar 
egyházak képviselete Bukarestben közös érte-
kezletet tartottak a kisebbségi tanerők és isko-
lák állandó vegzaturái ügyében. A megbeszé-
lések eredményeként Dr. öyárfás  Elemér veze-
tésével felkeresték  Anghelescu közoktatásügyi 
minisztert, akinek másfélóráB  beszélgetésben 
tárták fel  azt a lehetetlen helyzetet, amely 
akkor állana eló, ha a tömegesen elbuktatott 
tanárokat és tanitókat a miniszter rendelete 
értelmében elboesátanák. Anghelescu arra kérte 
a küldöttséget, hogy írásban adják be a kivá-
nataikat éB Ígérte, hogy beható tanulmányozás 
tárgyává teazi a kérdést. — Az egyházak és 
Magyar Párt kérik az összes kisebbségi tanerő-
ket, hogy bizalommal legyenek, mert mindent 
megtesznek érdekeik védelmében. 

A belső  kölcsön  lezárását  10 nappal el-
halasztották.  A román belsőkölcsön kibocsátó 
bizottság november hó 30-&n elhatározta, hogy 
a kölcsönjegyzés határidejét 10 nsppal meg-
hosszabbítja. Ugyanakkor tárgyalták az Ugir 
javaslatát, amely Bzerinta nagyipar felajánlja, 
hogy egy milliárd lejt jegyei készpénzben a 
egy milliárd lejt áruban. 
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Mindennap bableves füstölt hússal 
c n a l r l O 1«J zÁxóxéSg . 

Bakaresti-étterein, Csíkszereda. 

A doftanai  börtönben  zendülés támadt a 
foglyok  között, amelyet a csendőrség szerelt 
le. Ebben a börtönben őrzik az összeesküvés 
miatt elitélt Precup ezredeséket is. 

A jugoszláv  emlékirat.  A világpolitika 
előterében a jugoszláv emlékirat áll. Amint 
ismeretes a szerb kormány emlékiratot terjesz-
tett a genfi  népszövetséghez, amelyben azt 
igyekszik bizonyítani, hogy Magyarországon 
szervezték meg azt a merényletet, amelynek 
Sándor szerb király és Barthou francia  külügy-
miniszter estek áldozatul. — December 3 án 
ad választ a Népszövetség, hogy az ügyet most 
vagy pedig a januári ülésen tűzi tárgysoroza-
tára. Addig ÍB Magyarosság kiküldöttje erélyes 
cáfolatokban  hivja fel  a világ figyelmét  arra a 
képtelenségre, amelyet a jugoszláv panasz tar-
talmas. Rámutat különösen arra, hogy a merény-
let föoka  a jugoszláv belBö viszonyokban ke-
resendő. A horvátok a magyarokkal 800 évig 
éltek együtt B azalatt soha merényletek nem 
zavarták ezt aa együttélést. A horvátok alig 
15 éve vannak szerb fenhatóság  alatt s azóta 
a merényletek tömege hivja fel  a világ figyel-
mét arra az állapotra, ami jugoszláviában van. 
Nem Magyarországon kell keresni a bajok okát 
B főleg  kár bünbakkot keresni Jugoszláviának, 
amely az utódállamok közül a legirgalmatlanabb 
a kisebbségeivel szemben. — Jobb lenne be-
ismerni a hibát és a jövőben mindent elkövetni, 
hogy a népek életéből kiküszöbölődjék a gyű-
lölet B az ebből születendő po'itikai gyilkosság. 

Félnek  a német  fegyverkezéstől.  Az angol 
alsóházban a véderő vita alkalmával a német 
fegyverkezéssel  foglalkoztak  a szónokok. — 
Churchill képviselő azt állítja, hogy Németor-
szág már elérte az angol hadsereg erősségét s 
fegyverkezésének  mai tempójával rövidesen 
tul ia szárnyalja azt. 

ZENEI ÉLET. 
Ottbont a Dal- és Zeneegyesúletnek. 

Dal- és zeneegyesületünknek november bó 26-án 
igazgatóválaaztmányl Ülése volt, Kiemelkedő pontja 
volt a tanácskozásnak az évekkel  ezelőtt  tervezett 
B legutóbb újból napirendre tllzött dalosotthon építé-
sének Ugye. B iható megbeszélés tárgyát képezte, bogy 
milyen utoa és módon lehetne összehozni azt a körül-
belül 130—150 ezer lejt, amelyből a dal- és zeneegye-
sület céljainak megfelelő  szerény hajlékot tudna építeni, 
ahol as egyesület, elvonulva a világi zajtól,  csend-
ben éa zavartalanul élhetne célkitűzéseinek. Az egye-
sületet ebben a törekvésében nem vezeti aemml máe 
körülmény esik az évek tapaaztalataiból leszűrt szük-
ségszerűség. 

A dal- éa aeneegyeaülatnek ugyanis egészen más 
követelményekkel kell azémolnle, mint máa tuHur n-
tézménynek, melynek elaőrerdü céljuk a jótékonyko-
dás.  A dal- éa zeneegyesületnek elfő  éa fő  célja az 
önképzőe  a ennek folyományaként  a dal- és zenemű-
vészet ápolása ós terjesztése. 

Ehhez bizonyos eszközökre van azűkBég. 
I yen eszköz első Borban egy helyiség,  ahol 

ebben a munkájában az intézményt nem znverja Benti 
és Bemml él minden egyéb befolyástól  menten élhet 
hivatásának. 

A második eszköz a felszerelés  : hangjegyek  és 
hangszerek.  A külön helyiségre Bzükaég volna azért 
is, mart ezen emiitett felezerftléreket,  különösen a 
hangszereket, Baját és külön helyiség nélkül m<góvni 
szinte lehetetlen. 

Hiszen, ami a helyiséget Illeti, abban hiányt az 
egyesület nem saenvedett, m> rt hol BB ipartestület. 
hol a közbirtokosság,  to1 a főgimnázium,  hol prd'g 
a magyar kaszinó jó voltából  is vendégszereteté 
bői  mindig volt éa van helyÍBége, de kesi r'ii tapapz'a-
latok szólnak amellett, bogy ezen vendégszeretetnek 
mindig valami kísérő mellékzözgéje volt éB van, ami 
egyrészt az önképzésnek,  máfrésst  az anyagi gyara-
podásnak  hátrányára van. Nem Ideális dolog pé díu', 
ha a próbaterem közvetlen szomszédságában italokat 
szolgálnak fel  és nyilvános hellyel járó zaj zavarja a 
feltétlen  csendet követelő önképzésnek nehéz és farad 
•ágos munkáját. 

DJ eltekintve ettől. Bzomorn lako'áját járta meg 
a dal- és zeneegyesület a felszerelésbeli  károsodásnak. 
Értékes hangszerek vesztek el, vagy CBeréltek gazdát 
a saját helyiiég hiánya miatt, amelyet sulyoBan érez 
ma ls az egyesület. 

Nemrégen pMdáu' írtékes jó bőgője elcserélődött, 
hármoniuma megrongálódott, k le bőgője hBBznavebetet 
lenné tétetett stb., atb. Nagybőgőt, kisbőgőt, harmoniu-

mot, zongorát, nagydobot stb. állandóan keze-
lője nem hu-cilhat magával, mert ez kivihetetlen volna, 
tehát eaen hangszereli nek akarva, nem akarva, abban 
a próbateremben kell maradjanak, ehol talán másnap 
táncestély, vagy vlg mulatozás tartatlk. miközben va-
laki BzéleB jó kedvében beru<ja a bőgő o'dalát, vagy 
avatatlan kézzel macakazenét rerdfz  a harmonlumoo 
éa zongorán. Ezen károsodások  ellen osak  a külön 
és saját helyiséggel  lehet védekezni. 

Ezen céloktól vezéreltetve éa okoktól indíttatva 
elhatározta az lgazgatóválaaztmány, hogy a dalopotthon 
megteremtését minden rendelkezésre álló eBzközze) 
tovább munkálja s evégből széleakörü propagandát 
Indít. 

Az ülés további folyamán  Hellwig  Vilmos  eltó 
alelnök lemondáBá tárgyalta az igazgató választmány és 
határozatban kimondotta, hogy Hsllwlg Vilmost, a kárt 
résében felhozott  ex'Bztenciálla otokra való tekintettel, 
1035 év október  hó l-ig felmenti  a próbák  látoga-
tása alól,  alelnöki kötelezettségeinek pedig olyatén 
lyakorláaától, amely őt elvonná egzisztenciális célki-
tűzésétől — eltekint. 

Hevessi  Piroska  nagynevű zongoraművésznő 
azon megtisztelő  ajánlatát, hogy hajlandó dal- éa 
zeneegyetüetünkkel városunkban egy nagyszabású kon-
certet rendezni, köazönettel fogadta  az Igazgatóválaszt-
mány B a további lépések megtételére az elnökségnek 
fölhatalmazást  adott. 

A titkári, kfrnagyl,  pénztárosi és gazdai jelenté-
sek után, az Igazgatósát a következő uj tagokat vette 
fel:  alapitó tegoknl  P<tp Jinos főglmn.  igazgatót, 
László Ignác fögimn.  tanárt, K*latnár Gábor kereske-
dőt. Filó Árpád mÜBBZtaloBt. Pártoló  tagokul:  Pu>hár 
JánoB (őgimn. tanárt, Dr. B rliovlts József  orvost. Ren-
des tagokul:  Müller Gál Inre szabómestert, Sprencz 
Artbur kereskedőt, Albert Sándor lg.-tanltót. id. Híj 
nód József  nyug. Irodafőtisztet  D ivld Alajos birtokost. 
Lux József  maz. tisztviselőt. Működő  tagokul:  DJczy 
Mancit, Miklós RAzalkát, Incze I onát, Tamás Mariskát. 
Hencsik Vilmát, Drócsa Pmnit, G-rgoly Erzsébetet. 
Hel wig Augusztát, Jtro«i Klárikát, D.-ócta Bizeit. 
Nagv Annuskát, Ltch>r Jucit, Drfcsa  Emmát Diczt 
Györgyöt. Nagv Farecc^t. Szakécs Istvánt, C<'szér 
Sándort. Ahoa Józsefet,  Tímár Ká'mánt, Ágoston Gyár-
fást,  Silló Gtaát éB Keresztes Lászlót. 

• 
• • 

A szászrégeni  magyar polgári  dalkör  novem-
ber hó 18 án tartotta mer 60 évea fennálláBának  jubl 
leumát, amelyen mintegy 600 dalos jelent meg, köztük 
a gheorgbenli—gyergyŐBzenimiklóBl és dltraul—ditrói 
Iparos dalkörök ia 

Amlrt az újságokból olvaasuk, a gyergyól dalkör, 
Bálint Ákos  karnagy vezetésével, feltűnően  szép sikert 
aratott. Ezt annál nagyobb örömmel bangtulyozzuk ki, 
mert a régenl dalárda a romániai magyar dalárdát 
egyik legfij  ulyoaebbika, amely dr. Szimonisz  László 
elnök és Heiter  György  karnagy vezetésével sok dic-iő-
aégot aratott. A magas Bzlvona'u ünnepségében részt-
v tt dr. Inczédi  Joksmann  Ödön,  a R M. D Sz. ki-
tűnő elnöke la, akit a jubiláló dalkör diszelnökéve 
választott. Ott kellett volna, hogv legyen a helybeli 
dal- éB zeneepyeBÜletnek is, de Bajnoa — szegénysége 
nem engedte, 

* 
Dalárdánk próbái a következőképpen vannak meg-

állapítva: 
minden  kedden  este a nők,  szerdán  az összes 

férfiak,  pénteken  összkar  (nők és félfi  it.) A próbák 
kezdete este 8 óra a közb rtikoFBág székházában. Pon-
to-' meíjelenínt kér a vp7e<ő^ég. 

Havi abonama! 
Reggeli, ebéd, vacsora Lei 800.— 

B u k a r e s t i - é t t e r e m , 
C s l k s z e i s d a . 

I R / ü t ü tiMC. 

10 kilogramm fával  fűt  agy normál szohát 2 4 órán át. 

m : Szántó Dezső és Fia, Oradea. 
Kapható mindenütt. Kérjen díjtalan árjegyzéket 
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Harmatozzatok Egek... 
Négyezer esztendőnek minden izzó epekedése, vágya 

és reménysége csendül ki a népek szivéből fakadt  imából: 
.Harmatozd le nagy Ég az igazat és jót*. S a mint köze-
ledtek a beteljesülés nagy napjai, mind szenvedélyesebb 
lett az imádság kérő SZRVB. Népek milliói tették magukévá 
B tudatosan és öntudallanul vágyuk leplezetlen nngy kíván-
ságát beleharsogták a nagy Mindenségbe. A hegyek és 
völgyek az imától s vágytól megremegtek. Az évezredes 
vágyak beteljesülése napján az ég is lehajolt hozzájuk. 
A világ a nagy s elviselhetetlen terhek alatt roskadozott. 
Rabszolga volt majdnem kivétel nélkül mindenki. Az egyi-
ket a bűn, a másikat az emberi hatalmaakodiz éa önkényes-

kedés hajtotta rabigába. Az emberek bilincseket csörgettek 
kezükön s a bilincsek éktelen zaja elnyelte kevés örömü-
ket. Az ostorhasogatta testű rabszolgákból kórusban tört 
fel  a fájdalom  minlent megremegtető iszonyú hangja H ez 
a hang megzavarta a természet annyiszor megcsodált össz-
hangját. A világ szépségét eltorzították a hullahegyek, 
amiket az ember testvéreinek kihűlt vagy még sokszor 
vonagló testéből hordott össze. A fehérlő  csont hegyek, bele-
fehérlettek  az emberek tekete lelkébe s éjszakánként testet 
öltve rémítgették a télő és rettegő embert, akinek lelkén a 
bün B gyilkosság véreseppjei piroslottak. Az emberiség 
haladásutját vérrózsák díszítették, s rögös kényelmetlen 
útját vérrózsák áztatták. S amerre a Bzem ellát, mimlen-
telé nagy összevisszaságban csontvázak halmozódtak fel.  A 
rabszolgák hátán csattogó ostorok zaja s a nyomukban fel-
törő fájdalomkiáltások  nem tudták elfeledtetni  oz emerekkel 
a Mindenható megváltó nagy igéretét. Az igazságtalanul 
kiontott ártatlan vérnek a hangja felhatolt  az égbe. A nyo-
morult szenvedő ember hullahegyeken fehérlő  csonthalmokor. 
sirdombohon, könny és vértengerben már-már kétségbeesve 
belesilioltotta négyezer esztendő kilátástalan sötétségébe 
megrendítő szomorú imádságát: „Harmatozd le nagy Ég az 
igazat és jót ; és te föld  megnyílván, szüld a Szabadítót". 

Az ember történelmét vérrel irta. Évezredekre szóló 
piramisokat épített s ezek köveit véiével s könnyeivel 
ragasztotta össze. Ezekbe gyűjtötte össze s temette el nagy-
pompával azokat, akiknek szeszélye halomra ölette s a 
halálba küldte a sok-sok embermilliót. Az időtlen időkig 
fennálló  piramisok sok emberfeletti  szenvedésről, fájdalom-
ról, lelketleu kínzásról és solia jóvá nem tehető igazság-
talanságról beszélnek. A lüstölgő bálványoltárok körül tér-
deplő s áldozati vérrel behintett emberek lelke nem mele-
gedett fel  a bálványistenek áldozati tüze mellett. A kétely-
mind aggasztóbb lett; á téboly kórtünetei hovatoább mind 
gyakoribbak lettek s az emberiség ropta haláltáncát az 
üszkös oltárok körül. A választott nép koronás prófétájának 
ajkán felcsendült  a reménység dala; a cittera s cimbalom 
varázshangjai mellett, a látnokok víziói mind tisztábbak 9 
biztatóbbak lettek s advent örökös vágya kimondhatatlanul 
epekedett a csillagsugâros betlehemi éjszaka után. A csen-
des éj, boldog éj glóriás fénye  évezredekre előre vetiteite 
sugarait s jóleső érzést keltett az emberekben advent telje-
sedésbe ivelő lendülete. Még erőteljesebb hangon imádkozta 
az éden detronizált királya, az eiuber örökös vágyakozásá-
nak gyönyörű imádságát: „Harmatozzatok égi magasak, 
Tégedet vár lelkünk, hogy oltalmat nyerjünk, jöjj el édes 
Üdvözítőnk 

Könnyek áradata melegítette a földet,  hogy a jég-
kéreg telolvadjon. Vérőzön hömpölygött rajta végig, bogy 
minden szégyenét, gyalázatát s kegyetlenségét lemossa 
magáról ez a szennyes föld.  A nagy tél után tavaszt várt 
az ember s könnyeinek és szenvedéseinek tengeréből válta 
kikelni az annyiszor megsiratott, elveszített istent. A hara-
gos felhők  alatt eUirta bánatát, de kutató tekintete mégsem 
vette észre a vérpárás felhőkből  reá néző Istent. Lelke 
ösztönös vágya nem nyugodott s mindenbe belezokogta 
reményteljes imáját: Jöjj el, jöjj el Üdvözítőnk ! 

Kétezer esztendővel ezelőtt advent nagy reménysége 
teljesedésbe ment. A föld  ujongott örömében. Az ég és föld 
Ünneplő díszt öltött. Örömmámorban úsztak, akik meg nem 
keményítették sziveiket s meghallották a boldog éjszaka 
angyalkórusának énekét. A nagy advent három misés kará-
csonynapjára ébredt. A legszeniebb glóriás éjfélen  az ember 
lelke megtelt szeretettel s a hideg föld  tavaszba lendült. 
A hideg szivek ledobva magukról évezredes páncélos jég-
takarójukat, a jászolynál a földre  szállott Isten előtt a szent 
ünnep áhítatában s boldogságában imára dobbantak. Az 
öröm végtelen perspectivái beragyogták a szegény kunyhó-
ját s a király palotáját egyaránt. A szegény, sorsüldözött 
ember s a hatalmas király a jászoly Bziveket átformáló 
szellemében egymásban testvérekre ism -rl - S az igazság 
és béke a szegényes istálóban megcsókolták egymást. A 
szeretet tengere megindult a szegényes, megvetett barlang-
ból, hogy mindenkit boldoggá tegyen. Azonban inl'ernálís 
alakok már akkor útjába álltak. Démoni hangok a kénye-
lem s gazdagság biztos fedezékéből  megsemmisítő támadá-
sokat intéztek ellene. Ma kétezer esztendő multán aztán 
látjuk, hogy minden isinét eipogányosodott s szivek és 
templomok romjain ott vigyorog a gonoszság miudent meg-
rontó szelleme. Fekete kezek tüzet gyújtottak napkeleteu 
s az égre fölcsapó  vörös lángok ma már nemcsak napkele-
tet és napnyugatot, hanem egéqz világrészeket vonnak 
kísérteties ténybe. A magáról megfeledkezett  emberiség 
önmaga emelte fel  kezét. A tüz lángjától bíborvörösre fes-
tett égbolt, egy nagy gyászt, talán egy nagy borzalmas 
világégést vagy az utolsó órák borzalmasságát jósolja. 
Vájjon a gonoszságnak ebbe a tehetetlen toporzékolásába 
a magára eszmélő világ bele szól-e? A végpusztulásba s 
megsemmisülésbe rohanó emberiséget valaki megtudja-e 
állítani ? A templomromok s üszkös oltárok körül halál-
táncukat járó megveszekedett őrülteket lesz e idő magukhoz 
téríteni? Erre mind a jövő adja meg a feleleteket.  Az elő-
jelek gyors egymásutánban teljesülnek. Az Üdvözítő szavai 
teljesedésben vannak. A második advent vége felé  közele-
dik, ezt csalhatatlanul érezzük. Az első adventet angyalok 
kara zárta be B programmot adott az ég a második adven-
tig: Dicsőség a magasságban istennek, békesség földön  a 
jóakaratú embereknek. 

A programm nem ment egészen teljesedésbe. S ma 
reszketve várjuk a borzalmainak ígérkező urjövetet. Mert 
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megígérte az Üdvözítő, hogy eljön hozzánk) de akkor nem 
tehetetlen kis gyermek alakjában, a nem szamárháton, mint 
•Jeruzsálembe való dicsőséges bevonulásakor, hanem mint 
hatalmas király, kinek királyi trónusa az ég felhőiben  lesz. 
S lengő olajág helyett a megváltás véres keresztje fog 
kezében fényleni  s akkor majd sírni fognak  a fold  összes 
népei. Megjelenését előre megjövendölt jelek togyák meg-
előzni. A föld  ismét latrok, elvetemült pogányemberek 
tanyája lesz. Az igazság kisemmizve, kigúnyolva, félve  rej-
tőzik el a gonoszságtól. A háborúk tüzlavinája mindent 
leiéget s a háborúk nyomán a dögvész a éhínség szedik 
majd borzalmas áldozataikat. Apát fiu  fiút  apa elad. Meg-
hasonlás lesz. Az égi testekben jelek mutatkoznak. A csilla-
gok lehullanak, a nap és bold nem adnak többé világossá-
got, az egek erei megindulnak. Az égen megjelenik meg-
váltásunk drága jele a kereszt, s a második nagy advent 
után sírnak a fold  összes népei. Félve és rettegve imád-
kozzák az emberek utoljárá évezredek mindent kifejező 
l'ónséges imáját: Harmatozzatok egek felülről  s a felhők 
csepegjék az igazságot. Lélekzetvisszafojtó  várakozással 
tekint ama napokban mindenki az égre. 

Ebben a négyhetes adventben erre az Urjövetre készü-
lünk mi s ezért imádkozzuk szüntelen a hajnali miséinkben 
is a lelkünkből feltörő,  évezredek megszentelt imádságát: 
Harmatozzatok egek... Oh jöjj, óh jöjj Üdvözítőnk I 

P. Gábor Anasztáz, O. F. M. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Deoember 4 én kezdik fizetni  a novem-

beri nyugdíjasat. A helyi péazügyigazgatóság no-
vember 30-án megkapta a november havi nyugdijakra 
az ellátmányt. A pénzügylgazgatóeág közli, hogy a 
nyugdíjkifizetéseket  december 4 én kezdi meg. 

— December 7 en, pénteken a Vigadóban 
a .Feher mámor" c mü világhírű Bi-fl.met  vetítik 
kjpc o atban az B. K. E által randszendi turista éa 
si-propaganda eióadassal. Míg emlékezetünkben van a 
tavalyi igen jól sikerült turista előadó estély, amelye-
ken Dr. Balogh Ernő és Dr. Tulogdy kolozsvári tanárok 
előadásai annyira tetszettek a hallgatóságnak, hogy 
picékig tartó tapsBal ünnepelték az előadókat es 
kif  jezecre juttattak azt az óhajt, hogy minél előbb 
iamet jöjjenek le Ceikba. — Helyárak a rendes mozi-
h-'lyárak lesznek a jegyek elővételben szerdától kezdő-
dőieg kaphatok lesznek a Vákár üzletben. — A fenti 
turista propaganda fi  m keretében megnyitó beszédet 
mond Dr. Balogh Ernő: A tél művészete (vetített 
keppel) éa Dr. Tulogdy Jinos: A barlangokról (vetí-
tett keppel. 

— Deoember 1-től vlsssaállitjak a kerületi 
tanfelügyeiőeegeket.  — A kiaebbsegi tanerők 
ujabb vizsgái jmuar 9—15 en A közoktatásügyi 
minuzier december 1-től visszaállítja a kerü eti tan-
felügyelőségeket.  A braBsól kerülethez osztották be: 
FjgiraB-, Háromszék-, Udvarhely-, Ciik- és BraBBÓ-
m«gyéket. — A brassói kerület felügyelője  Octavian 
Giurgiu; a középiskolák falügyeletével  Ioan Odor éB 
B-.ciu inspektorokat; az elemi iskolák felügyeletével 
Mu-ietescu és Chirca inspektorokat bízták meg. — Az 
A. B. C. című Bukarestben megjelenő napilap novem-
ber 30 iki számából vesszük fenntl  hiradást, amelyben 
az a meglipő ujabb rendelet is olvasható, hogy a 
a tacügyi fa.ügyelők  végig vizsgálják az összeB ÍBkolá 
kat és megvizsgálják iemetelten a kisebbségi tanerők 
roman nyelvtudását. Azokét 1B, akik már vizsgáztak. 
Amikor a brassói kerületnek csaknem 600 kisebbségi 
13-o'ajaban befejeződik  ez a munka, akkor a kerületi 
központokban megkezdődnek a kisebbségi tanárok és 
taniiok ujabb vizsgái, amelyeket a braBtói kerületben 
1935 január 9—15-e között tartanak meg. 

— A varoa nem a vagóhid alapból jegy-
zett köloaönt. A ,Csíki N^p'ap" szerint a helybeli 
városi tanacs a vágóhíd alapból jegyzett 100000 lej 
belföldi  köicoönt. A helyi hus psrosok megnyugtatá-
sára közöljük, hogy a város az 1933 évi feleslegéből 
jegyzett kölcsönt és a vágóhíd alapból egy bánit sem 
vett el. 

— As adofelebbeaők  figyelmébe.  A helyi 
pénzügyigazgatóBág közli mindazokkal, akik adótörlést 
kérnek vagy felebbeznek,  hogy a kéréseiket szereljék 
fel  a hivatalos bizonyítványokkal, mert különben azokat 
nem veszik tárgyalás alá. Akik iparengedélyüket vissza-
adják uzok a lőszolgabirÓBág vagy város hivatalos 
bizonyítványát, ha cégjegyzettek, akkor az iparkamarai 
cégtörlést is csatolják. Más természetű felebbezéseknél 
p-dig mellékelendő az a hivatalos bizonylat, amely a 
hivatkozott felebbeséai  okot támogatja. — Felhívjuk 
Mana pénaügylgazgató urnák, mint as adókirőváBl 
főnöknek  figyelmét  magunk 1B arra, hogy a vármegyé-
ben rendkívül sok a panasz amiatt, bogy az adótör 
léBl kéréseket nem intézik el. Hónapok BŐt évek 1B 
eltelnek, hogy a legindokoltabb adótörlésl kéréseket 
nem veBzik eié. A vármegye közönsége hálásan veszi 
tudomásul, hogy a pénzügyigazgatóBág rendet készül 
teremteni ebben B fontos  kérdésben. 

— Deoember 5 ről — február  5 re halasa 
tották a meaőgasdaaagl kamarai valasatasokat, 
a kormány Intézkedésé folytán.  Ezt az intézkedést 
az a körülmény tette szükségessé, hogy nem készül-
tek elé kellő alapossággal a választásokra országszerte. 
A mezőgazdasági kamarákról szóló uj törvény alapján 
fog  megtartatni, akkor aa uj választás és addig tovább 
működnek még a mai Interimár bizottságok, amelyek 
Bzintén az uj törvény alapján lettek már kinevezve. 

— Összeverték a haragosai. Galacsl Péter 
gyimesl lakóst Görbe Jánoa és Ron Gábor haragosai 
súlyosan megverték. Aa eljárás megindult a verekedő 
emberek ellen. 

Vidéki Rádiá-vevők figyelmébe! 
Megérkeztek a legújabb tipusu egybeépített 
batsrlás késiOlékek, a legmodernebb sziszté-
májú takarékcsövekkel,minimális fogyasztás 

STANDARD és PHILIPS 
villanyba kapcsolható ridiók össies.tipusal 
állandóan raktaron. 

VÉTELEK késznénz és részletfizetésre,  vétel 
kényszer nilt Ql bármelyik tipust bemutatom. 

Bármilyen gyártmánya RÁDIÓT megrendeléare 
legoloaobban aaailitok, puiata érdeklódéaael 
bárki meggyöiödhet. 

Naponta f  laa SZÁBáZ ELEM érkealk raktárra. 

PHILIPS és STANDARD RÁDIÓK 
Csikmegyei egyed&rusltás. 

P E T R Ó L E U M GÁZ 
lámpák, főzök  és kályhák nagy válasz-
tékban raktáron. 

FISOHER SÁNDOR 
xá,d. ló s z a k ü z l e t 

a— M e r c u r e a - C i u c . 

—Amerourea oiuoi—Ciiksaeredaipotvasar 
A csíkszeredai pótváserok napjai: december 6 és 7-én 
állatvásárok, december hó 8 án a kirakóvásár napja. 
A város eeu<on Is közi), hogy minden ellentétes hirrel 
szemben a decemberi pótváBárt a fenti  napokon meg-
tartják. 

— A osiki kiállítási anyag a marosvásár-
helyi kiállításon. A marosvásárhelyi ipar- és keres-
kedelmi kamara által folyó  évi december 2—9 között 
rendezendő kiállltácon Csikvármegye ÍB tekintélyes 
anyaggal jelenik meg. A kiállítási anyagot Vámszer 
Gesa gyűjtötte ÖBBze a Csíkszeredai Ipartestület ÓB 
Kereskedői Kör támogatásával a személyesen vitte el 
Marosvásárhelyre. A kiállítás anyaga a következő: 
B. K. E. csikszékl osztálya, a csíkszeredai Foto-Salon 
altal készített nagy fénykép  anyaggal Csík természeti 
Bzépségel, men« dekházat, portrék, néprajzi, egyház-
művészeti felvételek,  Csikmegyei turista kalauzok. 
Császár Felx éB Lázár István kerékgyártók által ké-
szített elsőrangú kivitelű kőrisfa  sí-deszkák. Zsögödi 
gyerekek által készített primitiv si-deszkák, kötések 
és Bl-botok (ez utóbblak nyírfából  bambu'znédszerüen 
faragottak  s ezért .csiki bambuszának nevezték el). 
SiakácB Viktor csikazeredai cipészm^ster által kéBzi-
tett Bi-bakkancsok. Háziszőttes anyagból készített si-
ruha. E. K. E. jelvény, egyeskői gyopárok, Btb. — 
Csiki festékes  szőnyegekkel stb. reprezentálnak a Csík-
ban újjászületett székely házi parral: Dr. Pál Gáborné, 
Csiszer Viimosnó (Szentkirált) ÉB GM Ferencné (Gy.-
Szentmiklóí). — Ifj.  Cslkl János (Csíkszereda) kicsi 
tulipános székely bútorokkal. — Vámszer Imre ipar-
művészeti tárgyakkal. — Albert József  cipéBzmester 
férfi  és női cipőkkel. — S végül Fodor Albert csík-
rák OBÍ 26 éves gazdálkodó, aki körül-belül 20 darab 
olajfestménnyel,  vizfestménnyel,  tus- és szenrajzzal 
veszt réBzt. Igazi népi ŐBtehetség, mély művészi meg-
látások, amelyek még a technikai fogyatékosságok 
dtcára is előtörnek a kép»ln és meglepőek. Evek óta 
Vamszer Géza rajztanár irányítása alatt dolgozott s 
moat először lép művészetével nyilvánosság elé. Ké-
peiből többet már most az elindulás előtt megvettek. 
Hisszük, hogy illetékes szakemberek komolyan fognak 
a bemutatott anyaggal foglalkozni. 

— Megalakult aa előzetes katonai kikép-
zés csikmegyei kerete November 29 én a helybeli 
hadkiegészítő parancsnokságon a katonai és polgári 
hatóságok részvétele mellett ünnepélyes keretek k'jzött 
megalakult GiigoreBCU őrnagy parancsnokságával az 
előzetes katonai kiképzés csikmegyei kerete. A vár-
megyében ezzel megkezdődik községenként a 18—20 
éves fittalság  előzetes katonai kiképzése. A törvény 
szerint mindazok, akik rendszeresen résztvesznek az 
előzetes kiképzésben, azok a katonai idejükben külön-
féle  kedvezményeket élveznek. 

— Iparosok figyelmébe.  Aa alkalmazottak 
fizetése  után havonként 4 Bzázalékos adó fizetendő, 
amelyet a mesternek kötelessége levonni a segédtől 
éa azt befizetni  a pénzügylgazgatÓBághoz. — A havi 
760 lejen felüli  összeg esik a négy százalékos adó alá. 
Ha a segédnek ennél kevesebb a fizetése  ez esetben 
ia bejelentendő a pircpciához, ahol mentesítik ezen 
adó fizetése  alul. Felhivjuk azokat a mestereket, akik-
nek segédjük van, hogy azonnal jelentsék be a per-
cepción. 

— Deoember 16: Szent Antal-est. A hely-
beli Oitáregyezület december hó 16 án d. u. 6 órakor 
Szent Antal estet rendez, a róm. kBth. főgimnázium 
tornatermében. — A műsor ének, zeneszámokból, egy 
rövid vallásos tárgyú beszédből és a .Ködmönke" clmü 
egy felvonásos  vígjátékból áll Közönségünk Bzímára 
egy élvezetes vasárnap délutánt Igér a december 16-iki 
Szent Antal-est, amelyre annál Is inkább felhivjuk 
közönségünk figyelmét,  mivel az a szegények kará-
csonyi segélyezését készíti elő. 

Nyilvános köszönet. Felejthetetlen feleségem 
elhunyta alkalmával, mindazoknak, akik bánatomban 
osztoztak ÓB a temetésen résztvettek, ezúton mondok 
hálás kBsaVnetet. 

Salamon Fereno ét  gyermekei. 

— Munkában a merourea oiuoi—oaiksae-
redai Kath. Mépsaövetseg műkedvelői. Hírt 
adtunk arról, hogy a város műkedvelői ifjúsága  kul-
turális és társadalmi szakosztályt alakított a Kath. 
Népszövetség keretében, dr Hirech Hugóné elnöklete 
alatt. Ez a szakosztály erőteljes munkába fogott.  Hét-
főn  tartotta második összejövetelét, amelyen megálla* 
pitották éB klszerepezték a legközelebb előadásra ke-
rü ő sz ód arabokat Bemutatkozó darabul a szakosztály 
az „Abbé* c'mü társadalmi színmüvet választotta, a 
tervbe vett .Szibéria" helyett. A darab jövedelme 
fele  részben az E. K E. csiki alosztályát Illeti. A da-
rálót Albert Istvánná, Sz. Cseh István és Rancz 
Sándor főazerep'őlc  viszik sikerre. Rátermettségüket 
már több ízben bebizonyították. A második darab a 
„Vadvirág", a harmadik a „Viktória", a .Méltóságos 
asszony trefikja"  lesz. A szakosztály műsorába vette 
a tehetségkutatást ls. E célból minden szombaton este 
családias ŐBBzejövetelt tart. Bemutatkozó kezdő mű-
kedvelők énekkel, szavalattal Bzerepelnek. A darabok 
megválasztásán és az összejöveteleknek minél szóra-
koztatóbb, ismeretterjesztőbb jellegének megtartásán 
az A'bert Vi'mos és Albert István tagokból álló Iro-
dalmi bizottság őrködik. Erre vonatkozólag A'bert 
Vi'mos Ismerteti a bizottság álláspontját. A cél: E 
hasznos szórakoztatással a Kath. Népszövetség cél-
kitűzéseinek, szellemének megfelelő  színdarabok bemu-
tatása. Tehát a keresztény műveltség terjesztése, ön-
tudat fejlesztése  az evangélium szellemében. A jövő 
hétfői  összf-jövetelen  Albe rt Vi mos tanár tsrt e'őadást 
a „szinpsd multjá'-ról. Dávid Bözsi, Albisi Gabi, Czt-
riák Tus, Fejér Bogár, H<jdu Lenbe, szavalatokkal 
mutatkoznak bo. Sprencr Gizi, Biró Zoltán és Lőrincz 
Géza előadják a „Halkszavu BBfzony"  című egyfelvo-
násost Az „Abbé* bemutatója december 17-en lesz, 

— Deoember 1. 1918 decamber l én (novem-
ber hó 18-án) gyűlt össze Gyulafehérváron  az erdélyi 
román nemzetgyűlés, hogy kimondja Erdélynek az 
Ótlrálysággal való egyesülését. Azóta december l-e 
román nemzeti ünnep. Városunkban ezen a napon hi-
vatalos istentisztelet volt, az iskolák szüneteitek és 
ünnepélyeiken a nap jelentőségével foglalkoztak. 

— A marosvásárhelyi kereskedelmi éa 
Iparkamara közlemenye. A ktreBkedelmi és Ipar-
kamara az 1935 évi február  hó 4-ére újonnan kitűzött 
kamarai választásokkal kapctolatosan közhírré teszi, 
bogy az uj Kereskedelmi éB Iparkamarai törvény 47. 
szakasza rendelkezése ertelmeben megtörtént a kamara 
választól lajstromának 1934 évi kiegészítése s a tör-
vény 6. és 11. szakaszai rendelkezéseinek megfelelő-
iig 1934 december 1-tól december 15 ig ezen választól 
lajstrom a Kamara hivatalában (Tg.-Mures, Strada 
Primăriei No. 1) az érdekeltek betekintésére rendel-
kezésre áll. A listából kimaradtak ezen közszemlére 
tételtől számított 15 napon belÜl|kontestációval élhetnek. 

— Szamtartasl éa adóügyi tanfolyam  a 
gazdak reezere. Az Erdélyi Gazdasági Egylet Ko-
lozsvárt, 1935 évi január hó 14—19 a kíBebb éB na-
gyobb gazdaságok vezetői réBzére azámtartásl és adó-
ügyi tanfolyamot  rendez. Evek óta válBággal küzd a 
gazda. Aki nem vezet könyveket, nem ludhaljB, hogy 
melyik termény előállítására mennyit költött, melyik 
járt jövedelemmel, melyik ráfizetései  és mekkora volt 
a haszon vagy a ráfizetés.  Tobb oldalról jött kíván-
ságnak tesz eleget az E. G. E., amikor a tanfolyamot 
rendezi. Résztvehet azon ugy a kis, mint a nagyobb 
gazda. A tanfolyam  ingyenes, csupán 100 lej beirási 
dij fizetendő  — Jelentkezni lehst az E. G. E. titkári 
hivatalánál Kolozsvárt, Attila-ucca 10. szám alatt ja-
nuár 10 ig. 

— Deoember 2: aa iparosság emléktábla 
ünnepe. A helybeli iparoiBág tervbe vette, bogy a tél 
folyamán  hetenként egyszer, minden vasárnap este az 
partestületi kaszinó helyiségében családi összejövete-
leket tart. A cél az, hogy az iparosság egymás között 
ébrentartsa az összetartozás gondolatát, AZ első ilyen 
estet december 2-án tariják meg 8 órai kezdettel egy 
emléktábla ünnepséggel, amely alkalommal az ipar-
testület 60 éves fennállásának  művészi kivitelű már-
ványtábláját helyezik el az ipartestületi kaszinó falá-
ban. A művészi munka Nagy Jizsef  brassói kőfaragó 
munkájB. A helybeli iparosságot és az iparossággal 
kapcsolatot tartó közönségünket az ipartestület vezető-
sége ezúton is tisztelettel meghívja a december 2-iki 
valamint az ezután vasárnaponként este rendszeresített 
családi összejöveteleire. 

— Halálozások. Balló Károly birtokos, 77 éves 
korában, november hó 25 éu meghalt Csiksaentimrén. 
Temetése november hó 27-én volt a község általános 
részvéte mellett. 

— Kerekes József  ácsmester, folyó  évi november 
bó 29-én meghalt Csíkszeredában, 68 éves korában. 

— Salamon Ferencné szül. Székely Mária, 55 éves 
korában, folyó  évi november hó 27-én meghalt, Csík-
szeredában. 

— Skárlát-j arvány vároaunkban. Hírt adtunk 
nrról a veszedelmes járványról, amely Madéfalva  köz-
ségben több baláloB áldozatot ls követelt. A járvány 
most városunkban 1B felütötte  a fejét.  Egyelőre három 
megbetegedést jelentettek be. A hatóságok minden 
óvintézkedést megtettek. 

— A felértékalt  hagyaték. Karácsony Ferenc 
káazonaltizl lakós halála után annak hagyatékát a 
község akkori jegyzője 550 ezsr lejre értékelte fel. 
Az örökösökre moBt kiróttak ennek az alapján 24 ezer 

i lej Illetéket és 40 ezer lej bírságot. Most foglaltak  és 
; kiderült, bogy aa egéss vagyon nem éri meg az Ille-

tékeket. íme milyen bajokat okozhat egy lelkiismeret-
len becsiéi. 
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5 munkáimmal a közönség Igényelt klelé- 1 

gltaem éa nagybecBO bizalmát elnyerjem. ! 
^ Szlvea pártfogást  bér, kiváló tisztelettel < 
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— Törvényszéki hirek. Sasa József  csatószegi 
lakóat 3 hónapi fogházra  ítélték, mert édesanyja laká-
sából gazdasági felszereléseket  vitt el. A törvényszék 
nem fogadta  el azon védekezését, hogy az elvitt tár-
gyak az édeBapja hagyatékából ót illették. 

— Füstös Sándor bánkfalvl  volt közbirtokossági 
elnök sikkasztási ügyében máa könyvszakértőt kértek. 
A törvényszék a kérésnek helyet adva könyvszakértő 
nek Czlrákl Károly adópénztárnokot neveste kl és a 
tárgyalást december 11-re elnapolta. 

— Minier Gábor alfalvl  közbirtokossági elnök 
fe'jelentéa  folytán  került vád alá. A törvényszék tisz-
tázta Minier Gtbor közbirtokossági elnököt a vád alól 
és felmentő  Ítéletet hozott. 

— Móra János CBÍkszentBlmonl volt községi titkár 
és Péterffi  Sándor jegyző alkkaBztáBl ügyét a törvény-
szék december 12-re elnapolta. 

Balázs Imre és L^jos káazon-impérl testvérek 
egy kaszáló miatt haragban ^ oltak. Egy öBszeazólal-
kozáa alkalmával Iare a Lajos öccsét kaazával meg-
sebesítette. Balázs Imrét 6 hónapra Ítélték. 

— Gyenge JinoB csikaaentdomokoBi lakóst vere-
kedésért két hónapi tömlecre Ítélték. 

— A gyergyócBomafalvI  templomtorony gömbjé-
ben, amint emlékezetes egy Fogarasl nevü aeztalos 
feljelentésére  irredenta írásokat kereatek. A nép dühe 
akkor olyan erővel nyilatkozott meg, bogy a feljelentő 
BBztaloB egy egész éjszakát a torony begyébea kikötve 
kellett eltöltsön éa caak a megerősített csendőrség 
fedezete  mellett tudott megmenekülni a nép Ítélet elől. 
Ebben az ügyben nyo'c csomifalvl  ellen indult eljárás. 
A törvényszék előtt november 29 én volt kitűzve a 
tárgyalás, amelyet ujabb tanuk beidézéBe miatt decem-
ber 13-ra elnapoltak. 

— Nagy Gábor volt cslkszentlmrei jegyző 56 ezer 
lejes Bikkasztása ügyében a törvényszék november 
29 én hozott Ítéletet ÓB őt egv éa fel  évi börtönre 
Ítélte Az eddig eltöltött vlzBgá'atl fogságot  nem Bzá-
mitja be az Ítélet. 

— PetreuB György máramarosi famunkás  ez év 
nyarán a gyergyÓBaentmiklósi Rubin-gyár DávidovitB 
nevü éjjeli őrét öaazeazólalkozáB közben egy taróval 
ugy fejen  vágta, hogy az szörnyet halt. A tört ényszék 
Petreua Györgyöt a november 29 én megtartott tár-
gyaláson 10 évi fegyházra  itéite. 

— A sutái háa éa al ngrósáno építkezéséhez 
aa alábbi természetbeli adományok érkeztek, amelyet 
hálásan köszön az E. K. E. csikazékl osztálya. Antal 
Elemér 35 klgr. feBték  és a m-nyezet festésének  díj-
talan munkálata. Festési munkálatok még: Szentpéteri 
László, Muzanay Sándor, Kovács Ferenc. Nedelka 
János és ifj.  Csíki János. Sz. Cseh Istvántól egy nagy 
vaarácB. Puskás Dénes díjtalan lakatos írunka. Czell 
Bőrgyár egy dobkályka ÓB egy érckályha. B rminncég 
2 kg. porfesték.  Dsák Árpad díjtalan lakatos munka 
(ublak vta-rác). — Megvételre keresünk egy közepes 
nagyságú takarék tűzhelyet kéz alatt. 

— A fenyegetőző  gépész Szőcs Ferenc lázár 
falvi  gépész már két ízben állott a helyi törvécyszék 
előtt azért, mert helybeli ügyvédeket levélben élet-
veszély esen megftnvegetett.  Szőcs Ferencet ezen iro-
dalmi munkásságáért egy Ízben 3 bónrpra moat leg-
utóbb 6 hónapra Ítélte a törvényszék. Ezzel nincs 
vége a lázárfalvi  Író „marf'rságának",  mert még több 
hasonló terméazetü munkája vér a törvényszék bírá-
latára, amely ugy látszik igyekBzik elvenni a SZŐCB 
kedvét ennek a műfajnak  a művelésétől. 

— Beverték aa ablakalt. Dr. Bo'ár Adof 
CBÍkazentmártoni ügyvéd ablakalt ismeretlen tettesek 
november 29-én éjjel beverték. 

— Hirdetmény. A közönség tudomására hoz-
zuk, bogy a .Monitorul Oficial'  1934 ju'íua hó 6 Iki 
számában megjelent és az állam belfö'dl  tartozásainak 
rendezéséről szóló törvény 4. cikke'ye rendelkezései-
nek értelmében bármily természetű pénzügyi bünteté-
sek, ha azok az 1934 évi március hó 31-lg bezárólag 
állapíttattak meg vapy írattak elő, adóbonokkal fizet-
hetők. Pénzügylgazgatóság. 

— Ingyenes összhangzattan kurzus Ztne-
kedvelók szamára, kik már valamely hangszert leg-
alább közepesen játszanak, lngvenes, összhangzattanra 
előkészítő majd összhangzattani tanfolyamot  tart S ir-
kád! Elek főgimnáziumi  zenetanár. — A tanfolyam 
Időtartma 2 év, hetenként egyszeri előadással. — Je-
lentkezni lehet a Vikár könyvkereskedésben. 

Agyonütötte a fa.  Péter Jinos 30 éves 
tölrveai famunkás!  muakaközben agyonütötte a fa. 
PéEr i helyszínen azonnal szörnyet halt 

— Lopásért letartóatatták. Lásaló Sándor 
Jenőfalvl  lakóst a csendőrség lopásért letartóztatta. 
Mészároa Imrétől hámot éa Zsók Iuvántól kerekeket 
lopott. — Va'amikor a Székelyföldön  a legnagyobb 
szégyen a lopás vo't. A székely ember soha nem volt 
tolvaj. A bíróságok előtt eltekintve az erdőkihágást, 
a falopást,  legritkább eBet volt, amikor tolvajláa miatt 
ítélkeztek Bzékely ember felett.  Moat szomorú, egyre 
gyakoribb, bogy népünk belekeveredik ebbe az ocsmány 
bűnbe, amellyel megkároaltja rendszerint éppen olyan 
szegény embertársát, mint Baját maga 

Síülettünk, egy p cit élünk a meghalunk 
Ea nem változik, ez a sors emberi, 
Ebben áll minden mulandó hatalmunk 
S ezt 1b aa örök lakásunk elnyeli. 

É nll Ez az egyedüli mi biztos 
Ez bz egyedüli örök, szent jogunk 
S ezt IB mérsékeli a fennti  tltkoa 
Kikutathatatlan Isten a meghalunk. 

Miklós  Ferenc. 

Megjelent a Kath. Népszövetség naptára. 
Az 1935 évi naptárak közül mind értékes tartalom, 

mind Ízléses külső szempontjából messze kimagaslik a kat. 
népszövetség képes naptára. A címlapot remekmívű Mária-
kép disziti s amit a naptár belül mond, az mind méltó akar 
lenni ehhez a művészi, gyönyörű képhez. Találunk benne 
remek elbeszéléseket, rajzokat, kisebb történeteket, közérdekű, 
áttekintő cikkeket a katolikus és politikus és politikai élet 
kimagasló eseményeiről érdekes statisztikai adatokat, szelle-
mes adomákat s hasznos tudnivalókat a gazdasági és álta-
lában a mindennapi élet köréből. 

A Gárdonyi és Tömörkényi 1 — 1 pompás rajzán kivül 
a valóban gazdag és változatos tartalomból kiemeljük a kö-
vetkező írásokat- az 1 í)33 évi gyergyói kath. nagygyűlés, 
Antal Áron: A kártyás csizmadia (csiki legenda), Mi a 
rádió Itachmanova: HázaBBág a vörös viharban, Biró V.: 
Gróf  Apor István, Mise Szibéria jégpokiába, Dr. Sulyok 
István : Felfordult  világ (az év kimagasló pol.-i eseményeii: 
aztán igen hasznOB, okos cikkek az állatok ápolásáról, a 
gyümölcsfák  gondozásáról, az őszi szántás fontosságáról  stb. 
A szerkesztők rendkívüli gonddal, kiváló hozzáértéssel állí-
tották össze ezt a naptárt. Müveitjeink B B nép tiai egy-
aránt a legnagyobb haszonnal, örömmel és élvezettel olvas-
hatják azt. Ott is van a helye minden kat., minden keresz-
tény magyar család asztalán. Családjaink számára a hosszú 
téli estéken ennél a naptárnál meghittebb, kedvesebb, mele-
gebb szivü társalgó barátot alig tudunk elképzelni. 

S mindezt a Kat. Népszövetség tagjai ingyen kapják, 
ha betizetik az évi 20 lej tagsági dijat. Valóban igaz az, 
hogy nincB olcsóbb egyesület, mint a Kat. Népszövetség, 
azon egyszerű okból, mert a legolcsóbba kerül, vagyis — 
nem kerül Bemmibe. Hiszen a 20 lej, tagsági dij fejében 
kapják a naptárt, pedig ezzel a papir sincs megfizetve, 
nemhogy a benne lévő rendkívül értékes tartalom. Minden 
öntudatos kat. magyar család — amely nem volna még 
tagja a népszövetségnek — igyekszik oda azonnal belépni, 
hogy ame csekély dij ellenében boldog tulajdonosa lehessen 
a naptárnak, ennek a nagyértékü családi kincsnek. 

A tiszta, éles képekkel illusztrált, kifogástalan  izlés-
ael, jó papírral éa nyomással kiállított naptár az aradi 
nVasárnap"-nyomda munkája. 

A kat. népszövetség helyi vezetősége ezúton is kéri 
a csoportvezetőket, hogy szíveskedjenek az Ajvász-patikában 
a naptárakat BŰrgősen átalvenni s azokat a régi s a belépő 
uj tagok között a lehető legrövidebb időn belül szétosztani. 

—t. 

Hirdetmény. 
Sincralenl közbirtokosság igazgatósága közhírré 

teszi, hogy a területein lévő halászati jogot három 
egymásutáni évre 1934 évi deoember ho 8 an 
délután 2 órakor a Szövetkezet helyiedében elár-
verezi. Árverési faltételek  az igazgatóságnál magtud 
hatók. Kikiáltási ár évi 500 lej. 

Sancralenl, 1934 évi november hó 28 án. 
Igazgatóság. 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

• • l r « a U i B Í U i t c t t i i i k k i l 
b e a i e r e i h e t ó k : 

Nagy G. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  Is. 
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Publicaţiune. 
Se comunică spre cunoştinţa generală, că 

in ziua de 4 Decemvrie 1934 ora 10a. m., 
percepţia de agenţie Joseni, pe baza publicaţiei 
de licitaţie No. 10 din 9 Noemvrie 1934 vinde 
prin licitaţie publică, pentru acoperirea impozi-
telor datorate de călre composesoratul Joseni 
următoarele: 

Lemnele aflătoare  în teritoriul parchetului 
1933—34 care reprezintă o cantitate de 8000 m3 

lemne brad în picioare, situate pe locul numit 
„Putna", conf  autorizaţiei date de Ocolul silvic 
Joseni, în valoare de Lei 320,000. 

Licitaţia va avea loc la localul primăriei 
comunală din Joseni. 

Ad-tor financiar, 
Dr. GYÖRGY. 

Megérkeztek a hó-cipők 
elsőrendű forma  éi minőségben, 
amelyeket olció árakon kozuck 

forgalomba. 

SziveB pártfog'st  kér: 

„S i rá ly " cipő-üzlet 
(Domokos), Csíkszereda. 

?—3 

Magyar színház városunkban. 
JJdy Karoly nagyszerűen megszervezett társula-

tával — Eayed, Gyergyószentmiklós, Sepsiszentgyörgy, 
Ksváaza, ugy erkö'c-il, mint anyagiakban bővelkedő 
szezonja után, december 12 én kezdi meg előadásait 
városunk bau, a közbirtokosság székháza nagytermében. 

Jódy Károly 2 hetes szezont tervez CsikBzeredá-
bao, kar c-onyt éa szilveszteri IB beleértve éa mint a 
többi városvkban, ugy ná'unk la kl fogja  vívni a kö-
zönség szeretetét. 

A tárculat tagjai: Tóth Ilonka co'orat. primadonna, 
I. SzenteBsy E«a sut rett. C -tiki Anna énekesnő, Hollóny 
Margit naive, B TSOS Minci kő nő, B ck Rózsi anya-
Bzlnéaznő Hudi Piri komika, Szeg'dl E I». Sz.bndoa 
Mária azinétznők, Kemény Juci komika. K Szabó Eszti 
karmeaternő. Jjky Karoly, Fodor D -zeó énekes hon-
vivántok. Kovfct  György hősszerelmea (rendezi) D 
rrckei Pai tuffó  komitus (rendező) Lubác-i Ede tán-
cos komlku«, Tyukodi Józp>f  siheder, H.ller Sándor 
táncos bonvívant (titkár) Zimbori S.indor színész. 

Ujdonaégok : Sz r«»sen kidvea, Sárga ll iom Bál 
a Sivoyban, Vadvirág, Dr Juz Nápolyi keland, Görbe 
éjszaka, 8 legény ördög. Tabáni orgonák, Iit a ezerf-
iem, Tied leBzek, 3 a huszár. Huwár menyecske, ope-
rettek. H ilgyelm elég volt, Tóbb mint szerelem, Anya-
Bzlv (isidó tárgyú op-ret1), Mizsllu-ok, Toraris, pró-
zák. Hilvárak : 33 28, 23, 18 lej. Bérlet 12 szelvény 
I 300, II 250 lej. Btrletet H tller Sándor titkár végzi. 

Keresek megvételre egy uri szânat . 
Oim a kiadóhivatalban. 

« épületes belsőségek, szántók és 
• kaszálók valamint Qres beltelkek. 

Cim: Sprenoa Hugó, Merourea-Ciuo. 

Árverési hirdetmény. 
Csik uíDád közbirtol ossága 1934 év i 

december hó 3-án delelótt 10 ora'<or 
nyilvános árverésen, a legtöbbet ígérőnek 
haszonbérbe adja: 

1. Mitáci nevil dűlőjében; 
2. Két hidközé-ben; 
3. A Kárpitos cég közvetlen 6zomezédságá-

ban levó kőbányáit. 
Az árlejtési feltételek  megtudhatók a köz-

birtokossági elnöknél. 
Tuşnad-sat, 1934 évi novrirb^r hó 21-én. 

2-t Igazgatóság. 

F i g y e l e m I 
I P H-t olcsón, szépet ÓB tartósat akar 

keresse fel  a 

„MORICZ"-féle 
kötöttáru üzletet, 

ahová megérkeztek az összes ősii éa téli n ő i , 
férf i  éB g y e r m e k gyapjú Bzvetterek, pullo-
verek, divatbluzok, trikó ingek ÓB alsónadrágok, 
féifl  divat pouplio ingek és alsó nadrágok, itez-
tyük, dlvatsálak, sl-ruhák, sportbarisnyak, gyer-
mek Btuczaik és bokavédők, fétfl  bokavédők, 
gyspju Cbarleaton sapkák éa dlvatoa nyakkendők. 

S z i g o r ú a n a a a b o t t á r a k l 

„ M Ó R I C Z " 
Stemben a Divid aza<lodával, az udvarban. 

Adóbónok, Agrár kisajátítási kötvények 
bármilyen mennyiségben kaphatók. 
Cim a Vákár könyvkereskedésben. 

I Váfcár  k. k tayta t t t r iá l i lM, l«á*laa. 




