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Újév.
Reátok gondoltam....
feladat — uj erőpróba.
POLITIKAI,
KÖZGAZDASÁGI
É3 TARSADALMIUj(HETILAP.
Irta: Gy irtás Elemér.
P. Rétbj ApoUiaárintól.
Irtă: Dr. Ábrahám Ambrus.
A szent estén biaonyára rak testvérem velem
Klió, a történelem Múzsája ironját megMikor a tiszamenti öreg platánok kötött
megrendülve hallgatta a Scent atya karácsonyi
a karácsonyfa piaconflatai fenyő erdőben jár- hegyezi s uj pergamentekercset vess elő ladi- együtt
eaóaatát.
tam, a vásárosok nagy zűrzavarában a fenyő- kájaból, hogy • beinduló 1937 évnek minden
A bea sédnek komor, megható keretet adtak aa
ket néatem b balzsamos, ózondus illatokat ön- eseményét tüzetesen feljegyezze. Újév, uj lap, aggasató
hírek a pipa egésaaégének megrendüléséről.
feledten magamba aiivtam, hargitai fenyők uj élet... legalább igy kellene egymás utan Akiknek többsattr volt alkalmuk megcsókolni e nagy
reátok gondoltam. Közöttetek jártam, Buaogó ezeknek következnie, mert ha mar uj lapot aggastyán áldás oaató keaét óa soksaor olvaatnk égető
mesélő, égbenyúló sudár óriások a zúzmarás nyitnak szamunkra, uj éleifejezetünk is kellene, Kérdéseinkről ellgaaitó óa Irányító útmutatásait, klórozna el-e!csukló saavakból ast a hatáloa komolyságot,
ágaitok hideg csókja megégette ai arcom, a hogy kezdődjék. A mult tapasztalatain okulnunk tuk
— valósággal aa 6r6kkévaló»ág küsaSbéről —
kell s a jövőt uj alapokra kell fektetnünk, ha mellyel
síivem s a lelkem....
a láthatáron sötétlő uj nagy veaaedelemre figyelmeajárni, mint tavaly s tette a világ minden oraaágábaa élő Hali
Mikor ai emberi elme nagyságát s u al- nem akarunk ugy
Atyai salve fájdalmával panaaaolta fel a spanyolkotó képesség csudálatos voltát örök időkre nem akarunk életerőd elé Jutni a mi vesztünkre.
Uj bort nem Bzokás rigi tömlőkba tölteni. orsaágl véres es-m ínyeket a rámatatott arra, hogy aa
hirdető, nagy kéttornyú templom előtt a Dóm„ellenséges ember" ujabb, minden eddiginél elaaáatabb
téien gyermeki hangoknak tiszta muzsikáján Újévben régi lélekkel ne folytassuk az életet, ea
kíméletlenebb támadást késalt elő Isten oraaága
felcsendült a Betlehemet járó pásztorok dala; ne kezdjük meg az esztendőt. Az idővel taka- ellen. EtuUal nem egybáafegyelmi éa aaerveaetl kármikor apró rongyos gyermekek, vánnyadtképQ rékoskodni kell. alaposan felhasználni, mert a désekról van saó, nem blblla-értelmeaésekről, még
anyák, meggörbült hám, lerongyolódott fényte- mai nap még az enyém, a holnapi már nem c*ak aa isteneasme eltáró felfogásiról Mm, hanem a
len siemQ aggok lépkedtek az ajándék-csoma- biztos. Ujuijon meg hát lelkünk a mai napon 1 b&rc egyenesen Isten ellen Irányul, aa ö trónját akarledönteni e földön b aa emberek Bitvében a eaael
gokkal dúsan megrakott asatalok felé B a ha- Kezdjünk egy uj eletet, melyben több legyen ják
együtt
módra elpuutltaol kásaülnek mlndaat,
talmas karácsonyfa sürü hajlái között elrejtófő az örömünk s mellyel legyünk majd megelé- amit a bárbár
keresatányaég ket earediven át megalkotott,
színes láropácskákban kigju'tdt a fény, reátok gedve is, ha a végére érhetünk.
felhaimoiott éa nagyra nevelt.
gondoltam hó alatt hallgató tusnádi fenyők...
Vessük le a végét, hagyjuk el, dobjuk el,
A pogány római császárok várea keresatány üldöMikor a Duna két párján végignju ó nagy ami eiavult, minden legyen uj: Bzivünk, sza- aéselnek lekilidéae óta a kathollkua egyháa négyaaer
ment át nagy megpróbáltatásokon. A keleti egrbixvilágvárosban megállt a gyorsvonat b a varo vaink és tetteink. VesBüuk el jóakaratot, hogy szakadás,
ac iziám európai elótirise, a nyugati
bekét
arassunk.
Vessünk
el
szeretetet,
hogy
teremben fényárban usió nagy karácsonyfa
hitszakadás • a francia forradalomban kirobbanó
fehér ágai kOafll rám mosoiygott a béke an- boldogságot arasBunk. Vessünk el munkát, hogy felvilágosult liberalizmus tépték ás ráaták meg
gyala, reátok gondoltam zivatarban, szélben, kenyeret kaphassunk. Vessünk el hiiet, remenyt, testét a aaaaadok folyamén a támaaatottak olyan vihafagyban, magányoBar, dacosan álló kárpáti fe- szeretetet, hogy Istent megnyerhesbük. Álljunk rokat, melyek próbára tették aa erőahltüeket la.
Aa a vihar aaonban, mely most Mosakva felől
nyők. Riátok gondoltam ti villámverdesett, bele az élet kemeny naps/amaba, törjük, szagsebzett, véresarcu titánok, a Bzivem hevesebben gassuk, szántsuk fel a parlagot, hogy eredményt indul, nemcsak a kathollclamnst, nemcsak aa egéaa
hunyni minden Isţnnhttuţ a aa »a»>i
vert B lelkemen úrrá lett az emlékezés. Szeret- tudjunk felmutatni. Ne henjeijenea a beresek, Jtereaatényaégat,
felépült egósa kulturát h, hihetetlen elvakultsággal és
se
az
aratók,
ne
legyünk
Putó
Pálok,
mert
a
lek benneteket ti napfényben hüsitő, esőben,
sátáni kegyetlenséggel akarja saátauanl. Érthető, ha
borúban, szélben védő, hidegben melegítő tfln- munkát magunknak kell elvegezni, helyettünk megrendU.t a Baent atya leike, mikor a aaemmel látdéri fák. Hisz lángotok mellett BUlt számomra senki azt nem teheii meg. Mindenki aljon a ható spanyolorsaágl boraalmak hatása alatt arra a
az első mindennapi kenyér b testetekből való posztjára, melyet az élet kijelölt a mindenki a rettenetes veaaélyro goodolt, mellyel ea aa lrányaat aa
a h*t deszkadarab, melyen megkoppan a gö- maga mesterségét folytassa. Na nézzünk Be egósa földkerekség kereBstenyBógét fenyegeti.
Mi, erdélyi katholikusok, eaael aa áramlattal
jobbra, se balra, hanem előre. Minden munka
röngy, ha majd megállt az óra
caemben ugyan ugy eióre tolt bástyája vágjunk most
szent, ha jól és lelkiismeretesen végezzük. is
Mikor a nagy világváros uccáin végig öm- Nem az a fontos, hogy milyen az élethivatá- aa anyasaentegybáinak, mint a múltban, a történelött a fény, amikor a csábosán kínálgató boltok sunk, hanem az, hogy milyen leiekkel töltsük be. lem elóaó nagy erőpróbáinak Idején.
A keleti egyhágttakadáakor éaaaton Lengyelfölött szétáradt a szín B a hatalmas palotákban
és keleten Transsylvánla volt a kathollkua
Ember küzdj és bizva bízzál. Dolgozzál és ország
gazdaságba, pazar pompába és ragyogásba ölegyháa két eaélsd végvára. Anjou Nagy Lt|os megimádkozzál.
Imádkozva
dolgozzál
és
dolgozva
töztek a fehér fenyőágak; amikor az életnek
kiBerelte tevább vinni a határt kelet s főként délfelé,
rettenetes harcát véresen és könnyesen vívó imádkozzál. Tudd meg, hogy a társadalom de csak átmeneti sikerei voltak. E bástyán belül azonhazafelé siető munkanélkü'ioek rongyos ruhája egyéneken épül fel, az emberi szövetben egy ban Izmos katholikus kultura termett e földön, melyről
alól kikandikált pár poros fenyőág, melyre fontoB sejt vagy, tehát felelős vagy a munká- ma ls besaálndk régi köveink.
Ebbe a bástyába Bíköaött bele aaiaMm előtöréae
leveg3tlen, hidrg szobácskában éhező gyerme- dért, mindenkinek össze kell dolgoznia, hogy
Is. A nagy Hunyadiak érdem a, hogy aa elBŐ rohamok
kek vártak, székely testvéreim reátok gon a világ szebb, az élet boldogabb legyen I
el nem árasatották eat a földet a később a politikai
doHam
Jusson eszedbe, hogy te az Isten embere böic£ea<<eg terelte el felőlük a fő támadáal Irányt.
Amikor a mindenki karácsonyfáján meg- vagy. Azért Istent sohase hagyd ki számításaA nyugati hitazakadig még keményebb próbára
gyúltak a gyertyák, a fa előtt megálltam, az idból, igy sohasem leszel atheista. Add meg lette nálunk a kathollclamuat. Mtafélsaáaadlg páaator
ágakat néztem s a lelkem messze-messze szállt. Istennek is ami az Ijtenó s ő megadja, ami nélkül élt a saét vert nyáj, melyből ctak a cstksomlyói
palástja alá húzódó aaékelység maradi meg
Masaze a hegyek, a sziklák felé, hol ered a téged illet. Oondolj arra, hogy te Krisztus M&ria
erlntetlen öpaegbon. — ö leink aaonban a püspökség
Maros B az Oit,
testvére vagy. Azért minden ember felebarátod neyaba .statuai*, eluaal.-dt, megfogyatkoioit pspjalk
és testvéred, rokonod, nem szabad érzéketle- heiyebe „•iceniiatuaokaf állítottak a e nehéa ldőfben
A mindenki számára békét, megértést nül elmenned mások mellett, embertársaidnak Kifejteit ültvtdó butgóságultról a vatikáni levéltár most
és szeretetet hirdető mindenki karácsonyfája ne fájdalmat, hanem vigaszt osztogass, ne kö- fditart foiánsal is besaédea dokumentumokat aaolgálmellől reátok gondoltam küzködő, szenvedő, vet, hanem kenyeret adj, igy nem lesztl soha tatnak.
A XVlll századvégi eszmeáramlatok nálunk
székely testvéreim.
sem kommunista. Ne feledd el, hogy lelked is tsaokfcuígOBájoi
elfagyasaiottak a különösen a joasultaMikor a nagy világváros palota özönében van s a legszebb emberi tulajdonságok onnan ri-nd eltűnése okosait fájdalmas megtorpanáit, de
valahol egy csendes ebédlőben az én kicsi belülről születnek, lelked örökké él, azt meg- mind ea lényegében nem akadályoata aat a rekonstruáló
karácsonyfámon is meggjultak a gyertyák, semmisíteni nem tudod, igy sohasem leszel munkát, melynek eredményeképpen ma már aa itteni
magybrsag jó felerésae, háromnegyed milliós tömegben
amikor a félhomályban sürün pattogtak, csillog nihilista.
nemcsak névleg vallja magát katholibusnak, de vállaira
Ezek a gondolatok legyenek életvágányaid la
tak és elmultak az epró fényszórók, a pislogó
vette — épp ugy mint aa önálló feJedelemBág páaalángokat bosszaBan néztem B reátok gondoltam mellett a Borompók és figyelmeztető táblák; tor nélküli korában — a kathollkua gondolat érvényekicsi házacskákból templomba készülő imád vigyázz, nthogy az idő mozdonya mindent el- sltésenek, előbbre vitelének és megvádelmezázáaek
kozó székely testvéreim
üssön, elváftjon: földi s örök boldogságot. Jól nagy feladatát.
Ei a keademényeaő éa Irányító kathollkuj aktiMikor az éjféli misén százak ajakáról fel- eszedbe tarted: csak annyi örömre és boldogvitás nem volt járatlan ut aaámunkra. Hogy egyebet
csendült az Iateni Mester születésin örvendező ságra, szerencsére van jogunk és tarthatunk ne
emlliBüDk, tavalyi Apor-ünnepélyünk ujabb értékes
ének, székely testvéreim, kik alusztok immár számot, amennyit másnak adunk és szerzünk. adatokkal igazolta, hogy aa Ittfeni románság jóráaaének
csendben a hant alatt, avagy éltek valthol, Vájjon Klió mit jegyez fel javunkra? Isten a kaihoiikui egyháaaal való unióját milyen áldoaatoa
szétszórtan,
reátok tudja, de tőled függ. Vessünk el jóakaratot buagósággal s fajtestvéreik ellenéraésén éa (tunyján
könnyezve, hogy örömmel latent meglelhessük. felül emelkedő kathollkua bátoraággal mozdították elő
gondoltam —
B. u. é. k.I Isten kegyelme és áldasa legyen és támogatták őaelnk.
Sok éa nehéa küzdelmeink voltak tehát a százamindenkivel: hogy ez év szerencsésebb legyen!
MZQVZSZEM báró Orbán B*lá<a: „Saokelyfőld" oüntt
müvének 8-lk (Hiromaaékmegya) kötetét. — Olm a
kUdóhtraUlbao.

Egy nagy szoba bútor nélkül kiadó.
C m a kiadóhivatalban.

dok folyamán, de történelmi multunk miatt nem kell
«aégynkcentink, sőt e sikerrel megvívott harcokból és
erős lelkű helyt állá&okból bUvást meríthetünk a Jalea
f sii-ditaiu-it mjitó betöltésére la.

M i aiáai.

csíki

MoBtanl megnehezedett helyzetflnlbnls lgyekeztOnk a ránk bízott kniturá|ls értékeket megvédeni s
erőnkhöz képes Öregbíteni.
Karácsonyi „üdvözletére8, ígéretemhez híA dicsekvés mindig Jogosult ellensssavet kelt a
a mai idők különösképpen alkalmatlanok arra, hogy ven ai álábbiakban válaszolok:
A sokat vitatott igasság még mindóg ai,
kivívott sikerekkel büszkélkedjünk, ami Irigységet s aa
elért eredményeket veszélyeztető s munkánkat m g- hogy a kOiépen Biokott tartózkodni. Aion a
bénltó ellenérzéseket ébresztene.
kOaeputon, melyen ai ellentétes vélemények
Szerénységünk és hallgatásunk azonban nem találkozni tudnak. Bátran mondhatom, hogy ei
mehet odáig, hogy számunkat, zzervezettségünket, hlthüségünket, népünk Javát fdlkaroló céltudatos, nehéz a kOiéput as igaii krlsatusi értelemben vett
munkánkat bárki által eljelentéktelenlteni, lebecsülni, haladásnak, magának ai btennek as utja. De
ajtó mögé Bzorltzni engedhessük. A miénk az a hely, vannak emberek, akiknek létalapja, porciójukmelyen állunk; a miénk aa a munkatér, melyet verej- nak egyetlen indokolása as, ha as ellentétek soha
tékkel megdolgoztunk; a mieink azok aa eredmények, ki nem simulnak s aa ellentétesen gondolkoso
melyeket a katboliclzmna nagy céljaiért való küzde- emberek soha nem találkosnak. Nem osoda ha
lemben a ml szavunkkal, tollúnkkal, karunkkal kiesek mindennél jobban ettől a köséputtól írvívtunk.
S hogy mindez nem lekicsinyelhető, arra álljon téinak.
Dr. Busás Gerö plébános ur cikke két
itt ezúttal csak két döntő blaonyság.
Egyik dokumf-n'ununk az a könyv, rHp'rat ób irányban is nagyon meggondolkostatott, amiért
cikksorozat, msly Oiiaifor Gilbu tollából másfélévllz-d hálás is vagyok neki. Nem ast a citátumokkal
alatt megjelent. A barát nem őszinte, mert szeret s megspékelt írásművet gondolom, melyet én a
ezért kimel minket, da aa ellenfél könyörtelenül lerántja róluok a leplet. Ezért tanulhatunk mindig sok- magam primitívségében talán értékelni sem
kal többet aa ellenfél támadásából, miat barátaink tudok, de megvigasstalhatja ét aa a tudat, hogy
dicséretéből.
mindazok a körök és egyének, kiknek kedveHa valaha bárki Is kétségbe vonná, Gtelbu Onl- ert ast magából kiizzadta és kiscréberkedte,
slfor könyvel mindig beszédez bizonyítékai lesznek talán ertókeini tudják eseket a szépségekét is.
annak, hagy ezen a földön ml, transsytvánlal magyar
Bjnnem osupan két gondolatsort hivott
katholkusok, öntudatos, erőteljes, hitvédő munkát|vééletre. Az egyik vedekeasem-e, bepereljem e
geztünk éa végzünk ma is.
Második dokumentumunk as a tlz katho'.ikus ast aa emberi, ki engem nyilvánosán és ssánnagygyűlés, melyekkel Ismét csak ml Igyekeztünk dékosan bolsevistának neveseit s igy esetleges
ébrentartanl és fejleszteni ezen a földön a katholikus Üldözéseknek is kissolgáltatott? Jól tudom,
gondolatot s amţtyak közül a legutolsó nagygyűlés hogy nem meggondolatlanság és veletlen volt
igazan tUzialeiet ptrancioló megnyilatkozása volt ez as ó ressérói, hissen naia tradíción alapuló
miadayájuik le azi érdekeit Bzo'gáló, alkotó, önzetlen,
áldozatos a eredményekben is testet öltött munkánknak. örök'.atesseg as. S minthogy ilyeneknel a jovu
Dicsekvés nélkül mondhatjuk ezért, hogy él lásmk mégcdak árnyéka Bem remélhető, pesszibennünk is az a kathoilkus lelkület, msllyel őseink a« mizmussal bár, mégis kénytelen vagyok perrel
évsaásadok folyamán megküzd ittak a rája* «udul is védekezni ellene.
megpróbáltatásokkal s amikén; ók bástyákat és va;
Kimmuaistá pedig nem vagyok. Tősgyöfalatat emeltek a betörő pogány hordtkkal szembe j,
keres
katolikus székely osaládbol származom.
ugyanúgy igyekeztünk ml Is klepltenl ós megerőslunl
azokat aa intézményeket As szerveseteket, melyek Apám és testvereim a földdel kínlódnak. Magam,
zajtalan, önfeláldozó munkával dolgoznak Isten or iskola, egyház és papvedelem terén mindig aa
szagáért.
első vonalban harcoltam, amig aa annyit cséA Szent atya által megjelölt uj feladat nem talál pelt lapomat el nem némították. De m&a lapok
táhát készületlei Ül. Az istentagadó, temp om-g) uj'ogató,
a kereszténység kuXuráiia kincseit BzetromLo ó s a hasábjain is küzdöttem és dolgoztam az egyekdraszteay lelket megfojtó irányzat mir m» sem szór- temes érdekekért. Kisfiam a helyi római katolikus iskolába jár. Tanitói és hitoktatói élő
hat szét minket védtelenül.
Kióreztük a Sisnt atya szavaiból, hogy nemcsak tanúim, hogy milyen szellemben nevelkedik
uj feladatok, de egyben uj éB nehéz megpróbáltatások iskolában és iskolán kivQl.
e.ótt áliuak. Vallatnunk kell ebből ls az orosalánrászt,
A másik gondolatsor egy összehasonlításamint a legnehezebb rész ju'.ott nekünk a letűnt évból keletkezett, összehasonlítottam azt a moszázadok folyamán Is.
Azaal aa elhatározott szándékkal kell belépnünk hóságot, mellyel bennem bolsevistát felfedezni
aa nj esztendőbe, hogy semmi sem lesz terhes As nehéz, és pallengére állítani igyekezett, azoknak az
mikor arról van szó, hogy #p*n megőrlahessük utódaink- igazán apostollelkO papoknak a nyilatkozatainak a ldgtugyobb népftsnniartó erőt: szont kaiholilui val és munkájával, akik szerencsére igen sohiiüiket a aszal a tudaitai, hojy ebben a küzdelembaa id le.tzaek aabeailltek, rokkantak, BŐt talán hősi kan vannak és akik valóban eljártak a helyekre,
halottik, dd végül ebben is ugyanaz a Krisztus fog hol joggal remélhettek bolsevistákat felfedezni,
diadalmaskodni, aki m«ggyőaie a világot I
de apostoli utjukról mindég azzal a szóval tértek vissza: kerestem bolsevistákat, de nem
EÍJ diófa ebediöaaatal. 8 drb aaek, egy nagy találtam. Ha tudnám, vagy hinném, hogy haszon
ágynemüs láda viwpantokkal- (58 cm saéles éa
magas és 120 cm hosszú) és egy cséplőgép takaró származik belőle — bár az egyik fél számára
ponyva eladó. — Érdeklődni Dóciy Jánosnál az — ast ajánlanám dr. Búzás Qerö plébános
udvaros, az iroda m lietti lakásban.
3—3 urnák, hogy indu jon el ö is ezen az u*on és

Dr. Búzás 6erő plébános urnák.

A „CSÍKI lapok" tárcája.
SZENT KARÁCSONY VOLT...
Belehullott lágyan az éjbe a hi
• sok-sok titkot meséit az öreg földnek,
mely fázott és várta ezt a meleg,
puha takaiót R*lehelte a békét
a /aradi, szomorú emberekre
éa belezsoogte a szivekbe,
bogy csend legyen, ibita*, mw(
elérkezett a szent Este....
Az hted magát nekünk adta, bogy legyen
ma mindenkinek Jrars. :oajra, hogy
ne legyen panasz eehol, mikor
ez isteni kisdednek ugrálok serege dalol.
Hogy ne sirjoo senki édesanya,
hisz ma boldog, mert 6a született a
legszebb, a legszentebb anya: Mária.
Tűnjön el a ráne minden homlokról,
mert a betlehemi csillag fényében
ma öröm sugárzik Szent József árairól...
— Ezt sutog'a lágyan a millió
hópihe, amint fáradtan ballag'mm
s csenddel daloltam a csendbe'.
Vitt a lelkem, hogy Karicionyt keressek,
bogy másokoa kérésztől Istenre nevessek.

J«ám.

ha nem ia fog tudni ai ó gőgje és ridegsége
egyetlen egyet sem megállítani a romlás utján,
egy haszon lehet belőle. Haszon az ő saját
számára: talán talánkozni fog ott Valakivel,
aki eddig ugy látszik számára ismeretlen volt,
mert ö ott szokott tartózkodni a szegények,
az Qldözőttek s az elkeseredetteknek a fedele
alatt s akinek Szent Alakja eddig őnála ugy
látszik nem jelentett mást sem a káplánnál,
sem a plébánosnál, sem a teologiai doktornál,
mint ábrándokat ssiroa stallumokról, kepéről
és egy vőröB cingu'usról a hasára.
Egyébként Dr. Busás plébános úrral kár
tovább vitázni, ö összeférhetetlen ember hírében áll nemcsak a mi szemünkben, hanem
annak tartják piptársai is.
Ferencz Gyárfás.

Mit kívánjunk az ujesztendöben?
A világ kereke egyre forog, halad, rohan előre,
egy pillanatra meg arm Ml, egy pillanatra vlsssa nem
tekint 1(1 rmberek őrükké elégedetlenek vagyunk,
mlrdág kívánónk valamit, mindig boldogabb ujesstendöt szeretnénk D > bz Idán m<ntha félelemmel voloánk
eltelve 1986 tói, mlnha valami rosszat, valami nagyon
rosszat boana az ujsaztendő
önkéntelenül azt kirdeczttk: vájjon a következő
újéval ia meleg szobiban, kályha mellett, családink
körében. rádiói ha'lgatva, újságot olvasva foijuk-e
megérni? Vajioi a következő Szilveszter éjsztkáján
szintén a füstös kávéházak ptrketijeln fogunk táncolni,
zajos t'trsas^g közepette ? Vagy pincébe bújva, gázálarccal a fejünkön, pasksropogás Aa bovbarobbaná*
közben, 14gl támadást fotuik-a várni? miközben kedveseink a fionton gyilkolják egymást. Nam-a fogunk
ml Is ott Urtani, ahol ma a ppmyo'ok ?
A kémia fejódik, a tecbalka halad. Feltalálnak
gázokat, melyek pillanatok alatt atáaaaámra pusztítják
as embereket. Feltalálnak még ujabb llpu a repU őgéppket, melyek fel éra alatt tönkre teectk egy orsrég
fővárosát évszázados ku'torájával, műkincseivel, templomaival. palotáival együtt. Hát odáig ju.ott a civilizáció,
hogy (eltalálta azt, hogyan lehet tönkretenni órák alatt
évezredes önmagát?
Rittecetes elgot dolnl, hogy több ezer éve be
enb:rl éta munkájától balad Aa fokozódik a civiUzéc'ó pb a ku'tura b egyszer elér oda, hogy a civuizrcó, a l utura között f^icőtt fmbtr feltalálja, bog' an
leh t rövid Idő alatt elpusztítani, amit az emberi ész
pb Eueka évezredeken keresetni épített.
Miért hasacálja aa ember arra az eszét, hogy
feltaláljon ujabb éa ujabb eszközöket, amikkel jobban
lehet irtani aa emberiséget? Tudta-e Blériot mikor
átrepülte a L» Manche ciatoraát, hogy mire fogja
hasanálol később aa emberiség a repülőgépet?
Még köaöttünk él az Idősebb generáció, aki végig
kürdötte a világháborút. É' ós retteg egy uj vil*gháborútól, mert már tapasztalta a frontok minden boraalmát. £4 ha boraalmas volt a bábom 1914 ben,
mi'yan lenoa ma a repülőgépek, mérges gázol es női
m liclák idején ? Pedig vannak államok, akik ui vi.agbáborut ak&rnak.
Érdemes-e aaért, hogy egy vllágnéaet nagyobb
területen győzedelmeskedjék —megeammUiteoi a lu:tuát? Minden háborút akaró népnek tanulnia kén? »
spanyol háborúból. Akár melyik fél less ott a győztes,
Spanyolország romjain, özvegyein Ab árváin fog unlk dol. Egy uj vllighátoru esetén a győző fél uyaa-

— ,líeoo} ból az angyal1', ma mindenki boldogEmlékszem, mikor megtudtam, hogy nem olyan angyal jár.
amilyet én képzeltem el, nagyon de nagyon sírtam, haragudMa felszakad a banat a szivekből s
tam mindenkire, mert ugy éreztem, hogy megloptak, üresen
felszálló szent énekbe egyesül.
hagyták a lelkememet.
A hó hullott ...a koldut imádkozott,
Lelkem nekem is daloió ima volt.
azonban egész mást éreztem, másra vártam,
A harang elhallgatott.. a koldus imádkozott... magamMost
sem tudtam mire.
Mindenki estje tizen*. Karáosony volt.
Ez elaő napok falun a pihenés kedves, jólesO semmitTorjai B. Jeni. tevésében teltek. Ugy éreztem, mintha minden eltűnt volna
V a r a l í t c«ff«a» k u i 6 t « a y e a v e l f .

Szorimgc) érzés logott el, amikor {'«leballagtam az
élmoaszürke embe; fáradtau, egyedül... Ej volt, mire kisfalumba értein. L^lekttdtem éa ugy aludtam, mintha agyonvertek volna, hoaszan, hosazan.
Fáradt azivet boztam a faluba pibeatetni. Olyan rossz,
olyan irgalmatlan az a város. Bele akartam merülni a jólea3 faluai csendbe, hogy ne halljak éa ne láaaak semmit,
caak pihenjek. Nagyon jó falun ilyenkor télen, mikor már
a kavargó kia angyalkák végig göngyölték a toldön a fehér,
patyolat szőnyeget a a nagy meleg húpihék anyásan simogatják az arcot. Uikor este a kályhában duruzsol a tűz,
kívülről szomorúan jajgat a szél, olyan szép, olyan jó...
Nem akartam semmit csinálni, nem érdekelt semmi
és mégis mintha valamit vártam volna. Talán a gyermekkori Bzép emlékek, melyek szivembe égtek, talán azok követelőztek a vártak a régi élményekre, a régi karácsonyokra.
Vágytam, hogy most is ugy legyen, mint régen: „c.g8Uttzéli keresztnél jön valaki szembe
gyertyáa karácsooyfa. Nagy fehérazároyn, jóságos arcú
. CSsak egy kis segítséget Jézuska nevében angyalka
átálljon a csillagok közül, zöld tenyflerdOk fölött,
Imádkozom, ctak ra/amit segítsen,
fehér rétek fölött s bozza nekem a karácsonyfát, csak nekem,
éhet vagyok, fázom, nem segít senki sem..."mert én nagyon jé kisgyermek voltam. Igen arra vágytam,
— Alamizsnát adok s szomorúan nézem a
hogy megint |é kisgyermek legyek, megérdemeljem a karáFelfeszitett Krisztust a korhadt kereszten csonyfát.

a szomorú boldogan a rongyos koldust,
•ki letérdel a hóba lassan imádkozni..
Megkondultak másaié a harangok
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lelkemből, amiért annyit fáradtam, s a nyugalmam vissza
térésével lasaan-lassan nem murád semmim.
Nem mertem megszólítani a lehajtott tejü, szürke
falusi embereket, téltem tőlük. Attól tartottam, hogy az
enyémnél is fáradtabb szivük van s akkor én nem tudok
majd nekik vigaaztalót mondani. Csak néztem fiket hosszan,
amint jöttek-mentek az uton a egy kicsit jobban siettek,
mint máskor. Nem igen beszélgettek, csak egymásra köszöntöttek és ment minden a maga módja szerint csendben.
*
*

*

Karácsony este van, olyan, mint a többi este. de
nekem ugy tűnik fel, mintha a máskor hideg csillagok s a
hold melegen, megértően néznek le erre a szomorú tőidre.
Miért?.- Isten tndja, de most a nagy hulló hópihék sokkal
melegebbek, a caend sokkal szebben mesél, mint máskor
s a házakból kisznrOdó világosság sokkal hívogatóbb....
Karácsony este vau.... elgoudolom, hány és hány kis
gyermek várja, mint én vártam valamikor azorongva az
angyalkát. Hány és hány kis gyermek térdel könnyes szemekkel, boldogan a karácsonyfa alatt a mond köszönetet
a Jézuskának, aki olyan igen szerette öt. Éa hány és hány
kis gyermtk iázik, nyújtja vézna kis keiéit az anyja felé,
nem ajándékért, nem, hanem kenyérért. Őket ugy látszik,
mintha elfelejtette volna a kis Jézus, aki ma nekik is megszületik....
Harangoznak, a máskor panaszoaan felsíró kia tal uşi
harang most dalol, éaakaL Megváltoaott minden, mintha a

Erre vártam, de nem, mégsem, hiaa már nem hiaaek
az angyalkában, aki megajándékozza a jó gyermekeket. dttledeaö aaalaatsdalea kunyhók kihozták volna magukat,
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caak a civilizált Európa romjaival találná magát nembea. U4S hisszük tehát, hogy aemml nsm Igaiolná a
minden képseletet felOlmu'.é aj vllághAbo ut «a annál
is inkább nom, mert nem blaonyoa, boţy elindítóik áa
jalaaavalk dladalmaakodaának, ellenben Bnrópa bolaevlaáláaának aaSrnytt képa vetltődne a horliontra.
Vég*ő konklúzióként aat várjuk aa újévüktől,
hogy amíg aa emberiség oda fej'ődlk, hogy tanácskoaás
utján Intáa el minden vltáa kérdést — addig béke uralkodjék a világon.
Mit kívánunk aa njeaatendőtől ? Aa Bmbertaégaek
éa aa Embernek békát éa nyugalmat.
Jakab ZiHttáiiu.

jobbnak találta a vagyonköaünég kloiatás alatt álló zett meg a spanyolországi kegyetlenségekről, amelyevágterületát, mint as ugyanolyan Összegű kéeapéozt. A ket éppen a fentemiitett törekvések fokoznak a végdolgok tökéletes megértéséhez tudni kell, hogy az telenségig. A Baent atya karácaonyi beszédet a békére
idóhivHtal főnöke la vadászember.
való fdlblváaaal fejeste be. A béke alapja a rend, amelyEanyl történt a Euteni (gyergyóujfalu közbirto- nek megvalóailása aa egyesek és a társadalom igazkosság vágterülete körül, láég aa, hogy aa igaagatóság sága nélkül lehetetlen.
fel Jele u lése alspján Dr. Ggörgy Gábor pénzügy Igaagató
A resiozai külpolitikai találkozó. A karácsonyi
vette keaébe aa ügyel.
flontpik alatt Stoiadinovicl jugoszláv miniszterelnök
Aa érdekea éa tulaágoaan jellemaő Ugy fejlemé- Romaaid vendége volt, ahol reaat vett a Tatarescu
nyeire neaciak aa érdekelt vsgfonköaössegi tagok, minlfziereinök által rendeseit vadásaatokon. A Reslcsa
kóaelében lefolyt vadáaaatokon ott vonak, Antonesca
hanem ml la fölötte kíváncsiak vagjuak.
külűgymlnluter Baduleecu külügyi almlnlaater, Hoare
•
•
bucureşti angol követ, Panl Boncnr Jean francia ügyFigyelemre méltó vita keletkeaett a .Keleti Ujaág" vivő éa Dslmaase earedos francia katonai attasé. A
áa a .Magyar Ltpok" közöli a buknreau S<ent litván vadászaton fontoa külpolitikai megbeszélések történtek.
társulat védőjaarnyal alatt működő iugyenea orvosi
Jugoaslér—Bulgár barátsági szorxidia. A
rendelő körül. Gyárfáa Ltarió, a .Keleti Ujiág" főváA fővárosból érkező hírek aaerlat többaaáa főből rosi muakatáraa lapja egyik vasárnapi aaémaban hosz- po'.ltlkai etetnek ujabo megiepeiese a legutóbb kirobálló aaidó küldöttség jelent meg a pátriárka előtt a aaabb riport kereteben aaamolt be aa ingyenes rende,ő oant jugoszláv—buigái baraisagi saerzódes, amely aa
annak a kívánságának adott klfejeaést, hogy aa állam- áldásos működéséről. Cikkében hat magyar orvoB nevei o'.aaa politikának ujabb diadilat jeleaţi. Bat a legfrisvalláara térnek át. Kedvező válaea esetén egyaaerre említette meg, köatttk Geriager GjU.at, Pocsl Ernőt Bdbb barátsági szerződést is az ajév első napjaiban
tübbeaer aaidó fogja ott hagyni ősei hitét éa vesai fel ea Kállai Bálát. Megállapította, hogy a hat tehetseges boaaák aylIvanoBSégra.
Orosz tengeralattjáró raj indult a Földközi
»a államvallást. Kikötésük csupán aa, hogy aa Így ki- éB áldoaatra késs magyar orvoa, akiknek nem kutatta
keresztelkedett aaidók külön templomot epl>heeaenek a vallását, nafyaaerU műikét fajt kl a fő varosba sza- tengerre. A szovjet hadügyi nepbiatodaág tengeralattjáró rajt indított a Fóldkoai tengerre, A bejórajt maga
maguknak a papjukat la saját körükből válassthassák kl. kadt aaegenyaortu kisebbségi magyarok köreben.
Vorosallov hadügyi aepbiatos latta el útbaigazítással
Gyárfás
riportjának
adataira
éa
aa
aaokból
leszűrt
A görög keleti vallás legfőbb papja nem döntött
megállapításaira, a .Magyar Lapok* karácsonyi saáma- ea eeaerlni mloden hajói elaüiyeestenek, amelyek a
nyomban a kérdés felett
Baovjet szállító gőzösöket feltarióatatják.
Uiadenesetre Jellemző ea a joggal töm?gesaek ban Jávor Béla váiasaol. O mar „kinyomozta* a K. U.
A Pálos nevű német hajót a spanyol vörösek
neveabető megmozdulás. A moatanl kapkodó, jelszavak- riporijában szereplő hat or;oj vállasat la s kimoadja
«ól urait idők egyik terméke. Érdemes leás figyelem a aaenteaciál: a M. P. hivatalosa három aaidó orvos- elfogták. A spanyol vörösek feltartóztattak ea Biibauba
nak la reklámot csinált akkor, amikor a kérdéses Intéa- hlsertek a .Pálon" nevű német aaaliiló hajét. Aaonnai
mel kisérni a fejleményeket.
megjelent Bubau e'óit egy nemet cirkáló ée felaaóllmény nem Is működik. Majd Így folytatja:
•
totta, hogy a góaöst saabadon bocsássák. A kikötő
.Ddhát
akkor
miért
a
nagy
reklám?
Miért
tünSuseni (Gyergyóujfalu) közbirtokosságánál általá teti fel a Keleti Újság buksrasil munkatársa a három parancsnokság nyomban engedelmeskedett a felaaélinoa aür-aavari idéaett elő a vadaaaterület bérbeadása. asidó orvost a fővárosi magyarság megmemójeként ?" tésnak éa a Pálosi a fogságból eleresztették.
Aa ügy rövid, de tanuaágoa miaeje aa, hogy a kérdi- E< Így tovább....
Hirtelen változás a kínai lázadás frontján.
see, koael 6000 holdas vadászterületet eddig a gheorIsmeretes aa a kényeB termésaetü lázadás, amely KínáNem
folytatjuk,
hisa
a
két
lap
majd
eiiatéBl
a
gheoi (gyergyOczantmlklósi) v adása társaiág bírta évi
ban tamadt es ugy nesett kl, mintha Sjovjeioroaaoraaag
6000 lej berert. A voaatkoaó berletl aaeraődés novem- helyaetUnknél fogva amúgy la ellenóriabetetlea ellen keze szította voma a Csang-Ssü Liang tele katonai
ber olajon jart le. A köabirtok ősség alapsaabályal ér- lelea állításait. Makel a „Migyar Ltpok" hangja lrp feizelést, C^ang-Kai-Sek japan barat politikája ellen.
telmében nyilvános árverest hirdetett a vegyonköaöaaeg meg csupán. Mi ea? Mar a M. P. hivatalosa sem eleg A mult héten hirtelen megoldást nyert a kényes helyIgazgatósága. Erre Bacanu erdómeroök magahoa kerette magyar neki ? I Mar aa IB kiaároiag „seidó saekereket* aet aaaal, bogy a laaadok az elfogott Csang-Kal-Bek
Bwyáaa Sándor elnököt éa aat .ajánlotta", hogy a taszigál? Érd-mea erre a jellemző uaugra felfigyelni, tábornokot Baabadon bocsátották és a láaadok vesére
területet a regi feltételek mellett hagyja meg a vadasa- BŐIfigyelemmel kísérni. *
is jeientkeaett a nankiogl kormánynál.
társulat birtokába. Bmyáai kereken kijelentette, hogy
•
•
Franciaország népszámlálási adatai. FranciaEgymáfeUtán a harmadik fekete karácsonyt értük
a köaérdek ssempontjából nem tehet eleget a kérésnek. Időköaben Engeihardl braaovl (brasaó:) vezérigaz- meg. Htrmsdik éve nincs bó. Maa vidiken őrüinének országban most teltek koaae a legutóbbi nepsaámlaiáa
gató reaaeről évi 20000 lejsa bérajanlatot kapott. Nem aa eayoe, hómentea télnek. Nálunk ni m Igy áll a hay- adatait. Eszerint Franciaország lakóaatnak szama 41
veaaithet 76000 lejt a köabinoiodság, amikor minden aet. Niluak életaillkseglet a bó, ami jo aaánuiai is millió 960 eaer, Parisnak 2 millió 829 eaer lakóaa
van, Marsellesnek 940 e2er. Ezenkívül 17 olyan varos
jelent.
bánira rá van utalva.
Vidékünk lakóaaága fával póio'Ja a silány föidek van, amelyekben a lakónság meghaladja a asasaaret.
A sikertelen tárgyalás eredményekánt december
Meghalt von Seeokt német tábornak. Meghalt
hó 16-ikén megtartották *a árverést, melynek során gyenge hoaamát. A fa döntésé, íu sroaáaa ea foldolB;nea Tsofiil ügyvéd évi 23000 lejea bérart a gbeor- goaáaábói aaármazó jövedelmektó. fedeti mindennapi von Sdtcit veaerearodes a nemei birodalmi hadsereg
taeni (gyergyóssentmtklósi) vadaaataraaaág réaaére fel- kiadásait. A kitermelésre kerülő erdők döntése nagy- ujjásaer'veEŐje, aki a vilaghaboiu alatt Mackeasennea
tartotta a területet aaaal a határoaott feltétellel, bogy részben megtörtent. A fuvaroaas s aaaal aaoroian voit veaerkarl főnöke.
A spanyol háború. Spanyolországban a harcok
a b&natpénakent leiéibe helyezett 3000 lejt 24 órán ÖSBaefűggő feldolgozás aaonban ssüoetel. Nincs hó.
belől, aa átverés során elért évi beroBaaegre, 28000 Tatlenaagre vannak kárhoat9tva a munkához szokott egyre joboan megélénkülnek. A mult heten elkeseredett
keaek.
tamadaaok folytak mindkét oldalon, amelyek nagy
lejre egésalti kl.
Elképaeihető mit jelent ea a moatanl nehéa körül- vesaieségeket okozlak a harcoiú feleknek. Madrid
Banek a feltételnek nem tett eleget a vadásstáraaság, mire as igaigatóság megsemmisítette as árve- mények között fakltermerőle és gatdara néave egyaránt. uccaia aa utóbbi napokban plakatok hirdetlek Ameri«
kának aat a nagy feltűnést keltő elhatároaasát, amely
rést éa nj határnapot tttaölt ki.
«
•
szerint repülőgépeket es alkatrésaeket saaliil a spanyol
Köaben nem várt meglepetéa érte a vagyonközösA fővárosiban megjelenő .Balkán Prést." cimfi vörösek aaamara.
séget. A kiosztás alatt álló vágterületéi 400000 iej kőnyomatos
Jorga Mikloa egyetemi tanár, volt miniaatertdabátraiék fejében, aa erdőfcoodookaág közbejöttével, e nóktől karacsonyl
A görög katholikua püspöki kar a karácsonyi
nyllaUoiatot közöl. A cikk elme:
letiltotta aa adóhivatal. A vágterületre égető saükaége „A kisebbségek jóléte
ünnepek aiati köaös paastorieveiet Intézett a hlveihea,
aa
állam
érdeke
is.*
Románia
van a lakosságnak. Ezt tartotta saemelőtt Banyáaa ellegklmagaalóbb egyénisége igy ir a kisebbsegekrő.: amely a kommuaismus veszedelmére flgyelmesiet.
nök, amikor megjelent Splru adóhivatali főnök e.ó:t az egyik —
Amerika ealdsig 60 repülőgépet szállított a spakisebbségeket teljes jogú állampolgárokként
ügy tisatáaását kerte, Bőt kijelentette, hogy egyöaaaeg- óhajtom Atekinteni
nyol vöröseknek.
és
a
sora
aaerencséa
ajándékának
ben éa azonnal letétbe helyezi a köael félmilliós össze- vélem a kitűnő ÉB munkás nepklsebbségekot, amelyek
A spanyol harctereken váltoaatlanul elkesereget, ha vágterületet azonnal felo'dják a Bárlat alól. haaám
földjén élnek évsaáiadok óla ÉB munkájuk ve- dett harcok tombolnak. Az egjik vörös namaetköai
Nagy megdóobennésére elutasították. Megtörtént aa a rejtékével
a köaös hasa bo doguáaáert, dandár a visiaavonuiája során egy védtelen vároa
fur", teljeaen érthetetlen eset, hogy Spiru adóhivatali akárcsak a dolgosnak
többségi román nép. Esek a népkisebbsé- miadan lakóját legyilkolta.
fóaök B vitás négysaáaeaer lejes sditar oma fedésére gek friss színak
et jelentenek a természet eme gatdak
Meghalt Frigyes főherceg. Frigyes főherceg a
festőpalettájáo, aminek aa Úristen Rimásiá; megalkotta. világháború osatrak—magyar haderőinek főveaére, 80
— Adjuk meg a léi éa fejiődos teljes aaabadsá- eveB korában meghalt Magyarországon.
megnőttek, megszépültek volna a hold világiban a mintha
min Unt kicseréltek, megszépítettek volna, hogy ma igazán gát minden nepklaebbségnek, mert igy lassan magukünnepe legyen mindenkinek. Az ablakom alatt kia harisnyás tól jönnek rá arra aa Igaaságra, hogy ec aa ország bb
székely gyermekek éneklik csengfi hangon a karácsonyi ő boidsgulásoknak la Igazi basája lehet Sokan vannak
énekeket. Veink énekelek én is, hisz valamikor, mint ök, máris a ]óaan Ítélők» p^aségü magyarok körében, akik
— A városi anyakönyvből. Mjrcurea-Ciuc
éa is hirdettem a karácsonyt, én is énekeltem ismerőseink *at őszintén eliamerik.
(Csíkszereda) város anyakönyvi hivatalánai 1936 évben
ablaka alatt...
Igy ir a legnagyobb román történelemtudís. Aa a következő anyakönyvi
bejegyzések történtek: Születtek
Éjféli misére megyek. Mindenfelől rossz vöröses-sárgás előrelátó államf-ifiu, akiben nem a gyűlölet Bsitja a
íényü lámpákkal emberek jönnek az erdő szélén álló templom- ^ondoialokat ea hajtja a cselekedeteket, hanem a jó- 69 m., 28 törvényes, 2 törvénytelen fia, 32 törvenyes,
hoz. Fáradtak és szürkék, de mintha a szemükben a remény sán haaasaerele és meggondolás. Ml örömmel Udvösöl- 1 törvényiéin leány; a kornaabaa Battieteii mas köacsillogna, mintha ettfll a misétől dk is várnának valamit. jüs ezt a megértő, igazan emelkedett hangot, da ugyan- segbell iiietóségU fiu, halva született 3 fia. Meghallak
A templom földje szalmával van telehintve» Uegkezdfidik jakor m^lyaegea Baomoruaâggal állapjuk meg, hogy a 74 ea. amelyoós 26 feifi, 18 nő, a kornaaban einait 18
a mise. Az emberek, kemény, ráncosképü székely atyafiak gyűlölet lovagjainak fekeveaaiett usaílaaa egyre eaéle- férfi és 13 nő idegen kósaegbellek. Köttettt 28 náaasénekelnek: „Dicsőség... Istennek, békesség... az embereknek". sebb r itegek le:ket mérgezi meg a minden eazkötael sag, feljegyeztetett 6 elválás.
Az angyalok serege a a fáradt, szomorú emberek ugyan- igyekszik meggátolni aat a aaükaégazerii folyamatot,
— Haaasiag. Benkee Benjámin vármegyei ssámazt éneklik. Akkor a betlehemi csillag lényénél szép angya- melynek eredményekínt emberekhez illő módon éa vevősé&i fónöü es Völgyi Maacai 1937 evi januir 2 án
lok s most kérges kezű és szivü emberek, kik szürkék és magaaaágban egymásra találhatnának a különböző nyel- tarioitak eszüvőjüket vároauokban.
lehajtott fejűek. Milyen ellentét de ezek az emberek éppen ven beaaélő emberek.
— Haialozas. Z*gonl Lajosné ssül. Palzs Riaa
Sientűl hisszük aaonban, hogy az ilyen és ezek- 63 éveB korában, 1936 évi decemoer hó 26-an, megugy óhajtják a dicsőséget Istennek és a békét magáknak,
mint azok az angyalok. Kérges a szivük, de idehozták, hez hasonló feni ölt megnyilatkozások nyomán méglB nait Cjrta-n (K«rcsfjivan).
hogy ma a hideg istállócskában melegedjenek az isteni sze- dl fog OBBlanl a lélekö.ő Bötétség B aa emberi egymásra— 1837 evi januar ho 31-ig meghoasaabbiretet melegénél. Melegedni szeretnének, mert fáznak ma utaltság h<jnal feldereng.
tottak aa iparosok oaman/aiaas alosereleal
ezek a szürke emberek.
hataridejet. A Munkasamora eauioa is koaii miadElhallgat az orgona néhány percre. Csend, jóleső caend.
aaokkal, a aápesitesaes kötött ip troaokkal, eklk meg
Bizonyára angyalkák röpködnek a templomban a hintik azét
irataikat kicserelés végett nem nyújtottak be, ho<y a
XI
Pia»
pipa
kariasooyi
szózata.
Karácsony
a békét, mert az emberek arca lassan felenged. Szomorúság
Muikaügyi minisater a kicsereles hatartdejei 1937 ev
helyett a béke ül az arcukra. Nem egy szembe könny gyül, astéjen a katooiikui egyháa feje XI Pius pápa rádló- januir no 31-ig meghoaaaabbitotta.
saóaatot
Intéaett
a
világ
népei
lua.
Krisztus
helyiariója,
a szív, a szeretet könnye. Istálló, párás istálló szagát érzem
— A budapeatl nemaetközi vázart ezávben
és szinte látom magam elfitt a kis Jézust, amint pici kezei- a krisatusl szeretet aatvaval saóiOtt a gyűlöletben 1987 évi ápriiia ha 80 ea majui 10-lke kOaütt rendetobaódó
emberlségbea.
Fígyelmaatette
aiokri
a
nagy
vel áldóan int felém...
vaaaedelmekre, amelyek fenyegetik a keresatény álla- aia meg.
— .Mennyből az angyal lejölt hozzátok.." Szeretném mokat és egyháaakat. Kerve kérte, hogy ébren dol— A leveleket a boríték felaő jobb aaélen
kiáltani, igen, lejött hozzátok, hozzánk éa mindenkihez, ott gozaon éa küadjön minden Jóakaratú ember azokkal kall felbelyegeznl. A poatalgaagatéseg aert a koaónkopogtat sziveitek ajtaján, csak eresszétek ba, én beeresz- a tö'ekvéaekkel éa ellenséges hatalmakkal Baemben, séget, hogy a leveleket csak a boríték megcimaett
tettem éa nem vagyok már fáradt éa azoiaoru...
amelyek egyre elszántabban törnek aa ember! társa- oldalán bélyegezzek és ott is caak a boriiéinak felső
Ugy, mint régen, karácsonyom volt-..
dalom, a család és aa egyes ember lagfoatoiabb Javai- jobb sarkára helyezzék el a postabélyeget, hogy a
Torjai B. Jenő. nak kárára. A pápai szlzat sok keserUcéggel emléke- laveiesái semmi késadalmet ne zzanvedjen.
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— Meghalt Sipfioz főpolgármester. Újév nap— A jogaiba helyezett hagyma. Az amerikai
C M m e i y e 37 millió lejt füstölt el eiy évben.
ján BBÍTBoéihiidosbon meghalt Sipócs bud pesti főpolgár- M<chlgam allémban — Uy mondj»k a hivatalos sajtó1 írót rege egv PBzterdínek. I lik lee»!ább iy limester.
irodák — 1 OTO'y pgypsh'.et al»tu t a hagymavédslerr.
— A helybeli Iparosnőegylet kartonbálja é^ propţgarda (rdi^ében As egyeBÜlet elnöke pro- kőr viSFZ«pilUnti>ni »z elmúlt nnpokr*. M-gáilpp tenl
r-JLdii-rü! íz p sikerrel aajioti le karác4onymágoda»p- írsmb'gzédíi ktretnh«n vázolta n bs^ymAfogyasztassal mit végeztünk, ml* dolţoztuak éa milyen életet éltünk
ján. Kizöai)é<ilaii sot megértéssel támogatta azt a járó előnyöktt. A hsgvroát al^pjábau véve mind- nki a köz szempon'jübái.
A'ta'ában le kell sz°geznlÍDk, bogy n^pdnk nem
nemes célt, amolyst ipfrJS nő^gyletUnk megvalósításra -zeretl — fejtegette. Cs.tk a Bangáiéi utálkoznak az
t'îzstt a jótéíronyságnak, az elaggott iparosok seghéBti- emberek. Ez ls egy b»bépBAlls. Miért Bzabíd a dohá tartozik azok tözé » n^pek köeé, amelyek öotudatonak Bto'gálatáísn. A mulateágot kiil'jnösen látványossá íyos embernek a legf'ó'telőbb helyet ls nikotinon! sae, Bzervevtten fnl vannak készüivs az ádoz<!to<<setta az » sok száp es igen ízlésesen elkészített karton telefüstölni, mikor a hagyma sokkal egéKaségesebb, ságra. Az élet ínég eléggé D"m korbácsolt vígig ahoz,
ruha, amelyek egyik a másikát igyekeztük ta'szároyalDl. haszaosabb és élvezhetőbb, mint a nikotin ? A program- bogy klalaiu hasson közetIlink az (gycBÜletelnk, iotézAz asszonyok kartonrahál köaill aa elő dijat. Karácsony beszéd után egyhangúan elhatározta aa ertekeziet, ménvelnk Iránti lelkeeedésnek, azok fenntartásáért
Jinoial másodikat Birseoyel Miklósáé, a harmadikat hogy keményen síkra száll a hagymafogyasztás minden áldozatra kész szeretetnek érzése. A busz
Bűcs'ror Károlynó ayerték, mlg a leányok közttl oIbő- mellett s az azzal kapcsolatos összes előítéleteket esztendős kisebbségi sora egyelőre m^g arra sem
d'.j >t B 'rzsenyei Ilonka, másodikat Dames Manyi ób leküzdi.
tanított meg, hogy egymást támogatni, segíteni, egyharmadikat Albert Piroska nyerték. A mulatság amely— Szélhámosság után lopást követett el. más Iránt jóérzéssel lecnl köt<ieBBÓg.
nek rendezésében rósslvstt az Iparoi Nőegylet egész MuH számunkban maglrtuk, hogy C or-riu Iflhail 24
Ds ezzel szemben ott látjuk a gyűlöletnek puszelöljárósága egyike volt a sseron legszebb Blkerü oái éves far u il (B cáumegye) gudálkodi sorra járta vár- tító ördoe»t a n r pl é!etm(>gn>ilvánulái<unknak minden
jíinsV, am-lyert az Iparosnőegylet csaton Is hálásun m?gy4nk filvalt s k'asbb nigyobb előlegek mellett vonatkozásában. Nemcsak a testvArt öli és gyilkolja
mond köszönotet mindenkinek, akik hozzájárultak ehez vagon'éie'b?n &dta el raktáron lévő" kukoricáját. — ez a gyűlölködő Iram, hanem végig szánt egész bes
a sikerhez.
V.ilaa 8 ramba (Qyergyótekerőpat*!') községben d#rüii rendezkedésünkön, elbénltja tsiodaeoQ szerveknek
am?lyek arra volnának hivatva, hogy
— Karácsonyi országos pótváaár 1936 ávi ki, ho<y kukor cája sobasem volt. Szalbámosság ciméc tevékenységet,
ved-Omezzék tulturrnkat, hogy megtartsák mindazon
dec iuber bó 16,17 és 18 Sn volt megtartva, Felhajtás eljárást lodl'.ottik ellene. A'lg kerüit ki az ügyészség- értékeinket,
amolyek még helyet és elismerést biztouz rísó n.^pi allairasárju volt. Felhajtásra karttit ről C orwu, máris ujabb biioc^elekmínyi kővdteU el. síthatnak azámuakraja
fajok negy versengésében.
községbea
betört
Stőci
Pditr
1500 drb siarvnsmarh t, ló ás sertss és eladatott 211 ViC^resil (c4lkvacjáic3i)
a
T<trm^f)retes<>n
hu»
esztendő magva utaltsága
bátáboz
eu
löbbee
r
lej
ér;ékö
holmit
vitt
migával.
dro alist. Il.-od osztályú öker párja 12000—16000 lej
nlogi>rd5 ahoz, hogy eţy o>»pb?n kiépitBe az egy111.-»d oszt. öüür pírja 7000—12000 lej. II. od osst. As eset utáa ugy hităroio t az Ücyé^züég, hogy ü uem
bz ö?*zetartápnak ís együttérzésnek fenseges
t< nén darabonként 6000—6000 lej. Ill.-sd oszt. tehén lÁrmegyáukfet feltűnően .p^riolu" Clorar ut végleges s'gn^lr,
trapézát. De még ls n'ég idő aboz, hogy minden lélekdaribon'üént 3000—5000 lej. Kiresiet hiány i ban az bünlajatronia összeállítása cé jából Bzülófaiujaba kísér- ben
a mügába-pz^llápnak, a gondolkozás»|.atTásár nagyon gyenge volt, smi észlelhető voit a teti s az oit megejtett nyomozás erfdmioye u'.áo készít nak. meggţujtBa
a liszt* látásnak tüzét. É 1 ennek a tűznek világákirakó vásáron Is, ahonosn a gagdaközönaég hiányzott. csak véglpgeB vádiratot ellene.
nál meg be l látni azt, bogy egy népnek m«gmaradását,
— DiREryrDNEi SOCIETĂŢII vANâŢoaiiiOR a. n életfcfp^éRét csak az öatodatos j^z^nvég, á'dozaloi— Dolgozott a hasabfa karaozonyeste. E* MERCUREA-CIŰC
faoe oanofunt moaibrllor, oS conform Deola karácdoay sem mu loit cl vírea esemény nslkül. zlanel UlciBierlale vftuzarea, oamp&rarna şi transportarea bl&a"- ság é-i egymás Iránt való srerelet biztosíthatja.
E/u>ta: S.msimion (Cslkezentü'mon) községben on'.oti rlot de vAnat au ohton, o vor faoa ta bazi cerţi fi atalal de
Az á diZP.to?ság PBeirpontjáhói m : f.<H állunV
ver; a szanviidély. Szép Pdter 37 eves gazdi össze pro»en'eDţ& eliberat de p opcleiarnl s«a arenduşnl terenalnl, mér a l»Kp-lmi',lvebb társadüloirnak a kivánalmaltól
and< piovioe v&oatal şl vizat de Primăria respecttvk. —
Bzoaíkozoit egyik komájával. A koma — az embor- de
Certificatele de provenienţa vor fi cusute şl sigilate pefi soare i*>. Minden kertelés nAIbfíl mondjuk csak meg, bozv a
szTa!dt nyomatékosabb bizonyítására — basábfát ra- blană.
népünk sem szívesen áldoz a jövőt jelentő mtgas bb
gadott 8 Saep Pdter fejét het halyen súlyosan megse— A CSÍKSZEREDAI VADÁSZTÁR3APÁO IGAZ3ATÓ- C'io't RZOlgálatáh!>n.
besíteti. A szenteBte Btusisimioní (cslkBsentsiffioni) ál- SÁQA köz'l a tagokkal, hogy in ns£terl rendelet értelmében
Amig az e mu t esztendőnek egáczen pontosxn
doÍÜXÍ-S. a h-i'ylfcözkorházbBn ápoljak. A verekedő kosaa vaibőrOk eladása, vásárl&sa és szăl'lt&sa osakls az llletd mngálinpliható
Bz-rint ez a vármegye
VKdászterQlet
tulajdonosa,
vagy
bérlője
ittál
kiállított
s
az
ellen ei;.~»r&at iotllto'.t az ügyészség.
llletA községi előljirdüág által láttamozott származási Igazol- harminchét m'llló lejen MQ!( értéket dohányozott el,
biztosan álil juV, hofy Jóté'.'onjc^rs,
— Besaeges .kántálok* szomorú vég*. N. olc vány alapján eazkSzö'hetfi A Hzá-mazásl Igazolvány minden -iddlg egészen
litézménvn<r.k feintartáBára ecz^bi sem jutott áldozni.
jigodini (cjikzsögödi) logény kar&csoay nupjan óe««'.- egyes vrdbdrre {elvarrandó és lepecsételendő
H< 87 millió lejt eldohányoztak ebben a váregyaz iU s együttes erővel énekelni, „'íáataio»" indu.m gv'HhPti, akkor egé&z'-n blstcsan megközeiíti a 70
tafc. Vdgigjariák fa ujuí kiszemelt haaait, ahol aiepoKÖZGAZDASÁG.
vagy
80 millió lejt az Itt elfogyasztott szrBznek es
ssn a pjó*rak fanokéra neztek, msjd Ziögödfürdó-felu
F
liiduitak. Éjfél f->la végezték el ou ii az eneklést »
Teli gazdasági előadaaok a vármegyében. bo nsk az írtéke.
Mllyaa óriási pénz. Tessék elképzelni 100 millió
egymuBt támogatva Indultak vissza. Közvetlen az őrház
vá-megyel mezőgazdasági kamara, mely nagy hord- lejt, egy eFz'endőb<:n mint befektetést, trVö'csl javHÍoke;ó;t jutott eszükbe, hojy egyetlen cigrrettára valé erejű iaAfontosságú
határozatot hozott, nevezetesen a vármegye nak tovább épitésér<). 100 millió lejtől mit lehetni)
dobacyiifc bídcí. Felzi r^eiték a va*utiórt s dohányt, négy fa'niában I áz&reatln
(Lázá falván), Taţnadon, Vjslobevagy cigarettát kenek tőle. Ai álmából feivtrt embtr nin (Vnslábou) és Valea-Stiămban (Tak-irip.-takon), úgyneve- ki gd^rl. Ap a p-^az, araa'y't ma haprontalar ul a leventiu >.udoit adai. E; a körülmény annyira tihoiia a zett téli gazdasági Iskolát — sorozatos négy hetei gazdasági gőbe fü-itö ilak vgy amely a korcsmátok pálinka gőzét
termeli, ml yen hv.almas l^nd'üetét jelenthetné itt a
tadíu<bol a legeby-.net, ho»y kövekkel bevoríúk az tanfolyamot létesített.
Azfelfia'ások már régen e hónap kezdetétói f igva foly- t-u'tur Tnual.Áuatf, az épitő akarásnak.
órháic összes abÍBkait. A csendőrség államvagyon ronnak ls Lăzăreftln (Lázárfalván) és Voslobenben (Vaslábon).
gaifis c,m;a Indított e.jiráat ellenük.
100 millió lej am'í'y mi a betegségnek, apu<zE sorozatos előadásokat, vármegyénk viszonyait Ismerő «•tft=niţ, a leFZ°gé»yfdé»npk, a itüülleenfk u jait
—
A
Negus
perel.
Jjda
oroszlánja
bepsr-jlt
egyének
tartják,
mép
pedig
Lázárestln
(Lázárfalván)
és
Tole
Sy belgiumi Lcrohitdői, m-rt nem tzámolt cl ponto- nádon Kozán Imre gazdasági felügyelő. Baka János ló- fgy 'ngn'i, uiilycn hatzrot hajló iőke lehetne, Ut a
é.s Biénessy Káro'y tanító-méhész, m g Vosloben- vá'fá?okba ju'ott sz»gény csíki területeken.
sai a HZHoiiri b;zományi>a hdoti K»vétermé;Sjl T hái áilator;os
ben (Vaslábon) és Valea Strámba-i (Tekerópatakon): Ernyey
É -enVént elmondjuk, leirjuk ezeket a haszoos
nsgy perre lesz kilátás. Hiszen a négus mindég ertett A-pád
kamarai tikár, Dr. FQlSp József állatorvos, Petreş «BZbbfioz, bogy nagy össsogükeí követeljen. Sionsicib teletns-méhéíz 8 azon felfll a helybeli háztartási Iskola egy gO'.djlatokat. E tépise jiik azt a gyöoyörü lehatőságet,
tmelyet ii^püosnak okosabb életgerinca nyújthatna,
bnonbhn n*m le«z ügybő', m;rt kit erdekei ma már a előadója róvld főzőtanfolyamok Is tart.
Az előadások praktlkcs jellegűek és azokat a dolgokat ha gondo'kozási meg érne errn, hogy a haszontalan,
N.-tUi? Ma* óit a jára^biróeágon sem fog nagyobb
Blell fel. tml az Illető vidék, fala v szonyainak a legjobban káros szórakozásaira forditots hatalmas pénzekből,
por: fd.vtrai, ha majd a sza'ga kiált: — Hiiie Sjelassz; megfelelő
éa amely irányban szükséges, hogy Inkább Bpaoláli- öntudatosun ju.tasMoa od», ahol Intézményeink, Bzerfrlpares, şty arc alám kériiritési ügyben.
zálódjék.
— Tavasszal lesznek a községi valasatások
Tnşnad él Lăzăreitl oly kedvezd fekvéisel bírnak ax vzeteink az ő érdekében el kell végezzék a u: unkákKiíiuiotnaeu, btgy a kormányon levő lilerájs pár, álta', hogy Tnşnad-Bal (TasnádfOrdó) tőszomszégságában van- Dik KO^aságát.
Síégyalnt lehet már csak azt i-i, hojiy amíg 100
hogy ez Irányban kell gazdaságokat kifejlesszék és a
— eiódj -iaez bícon oan — eugy előszttrciettel közigaz- nak
fürdőt ellássák a szükséges élelmloikkekkel.
•ni 116 Ic-jik c-u-znak kl a zsehetból, add'g ebben a
g^ita párttagjaiból kinevezett idókö<ibizo;t"ágokkal az nagyszerO
Amint értesülQnk mindkét faláb in gaziáink szorgalma- többséfébeo
'árangv^ben m6g mindig nlpcien
egyes köz^égekót. Moa fővárosi jsleniéstk
rlut el- san látogatják
az előadásokat, ami nagyon fontos és kívánah .iároita a kormány, hojry a községi vÁles2iáiota« tos Ih, hisz mindig nem adódik alkalom minden falóban az egy Migyar H>z, a Mtgyar P írtnak nlccsdn egy saját
aeiylsÁg^. Ej általában semmink bídcj. Sjoi városon,
•egkesóbb 1937 április bó 1 lg megtortjak. Tökélpteseii Ily előadáiokat hosszabb Ideig tartani.
igt>;Ui vaa: a part négvAves kirnányzási megbizáBK
Gazdák és közgazdasági életünk szempontjából pedig tem f'lvainkoi.
Dí n m ia lesz soha semmink, amig ez a nép
öpnlij után ugy ls ltjár s báthaigy még néhány párt- óriási h&sznot jelent.
•iem erti meg azt, bogy neki nem szabsd egy esztendőt-it bínninarjdbjt a választott tanácsban. A bökkenő
ben dohányra és lelket pu<ztitó alkoholra száz millió
c-sak o'.t v»n — s ezt minden bizonnyal a kormány is
lejeket kidobni. A nyomorú'ágon kívül ezután sem lesz
tuJja —, hogy a köretkező kormányslatulat íb Ismeri
semmi egyebe a csiki székelynek, ha nsm baligat az
az időközi rendszert.
(dó^ník paracc oló szavára. Hl aem érti m<>g aat,
— Negy venevi fegyházra Ítélt osempesa.
MK** Mert tudj», hogy a bizalmat és szaktudást ho^y biiootj köanyelmllség 100 millió l^joket e'irtni
E^yik aiűtrÍ Hi törvtny^zsk a n;pokb«D nagy pucca
•ik» or, amikor annyi más é e^zlikségletet kép?tó belvri
qocú;,j kokulü c.empiiiübardj ügyét targyalta, A be- marói-holnapra nem lehet megszerezni I '^ig
íj1:D» krajcárjainkat áldazn1.
szerseu t izoayitűioü alapján blii.ösnek talaita az öbBtes
Uj esztendőbe l^ptün? Adja I tan, ho;y a c^ikl
vadotcakat. A vezért itr-ken 40 évi f,-g)házra iteíték,
í^^ke y ji »p mejjértie a fenti taaltáanak éleiet adó,
m'g tdjUlant-a 30 cfet L.potr, Amerika közcéiemégye
iövőt blzo ltó komoly l-ny»gát és aa uj esztendőben
m-g van győzódvts, hogy a aet elitéit Bohasem fog
m°gaju't ie'eli kel tudjon áldozni mindarra, am' hasznos
o l y a a e é g a é l T « g y » a i akol
klitott msrget cempészn'.
•ííilk^rtrl -«At kep>z<.
— Emberólesert h i r o m ev. Kü;6 Timá^
• teattokkttl s e a d a l k e e a e k t a t
21 év»s d.íraui (ţyergytditrt) legfny I6ncmu ateég
P.-ifnariH comunei Sáidominic, Judeţul Ciuo.
borán kelotLez.U veszekedés bt ve ben fgyeiltn késNo 3786—1936. — 1936 Ddomvrie 29.
Bi.urairS.il megölte Cribi Itnác fi .tal gttdat. A? ügyben
beadon tur;o.t főiargyalá->t a helyi tör:eny-zék s y
fi «tal tü iöíőt — az enyhítő szükaszok EtáleskörU
S) aduca la cuno^irţigeneraiu, oaia ziua
t>ikalmazdS:'.val — 3 evi börtönre Ité te.
„ R i d i ó - T e o h a i c a " , M e r o a r e a - Oiuc
da 19 Iiauirie 1937, ia ora 10 dimineaţa li
— Oazdataraa birtokát adta el. Ai^helina
a Vk&llBSs B t u i u i ,
N;cjiae bic-il (iekAhi) gatda fo'jeleiitéEt Cc tt asitien
'ocaiul primăriei coaunei Sandominic, Judelui
kgyeezsagvu, ho^y Topoleatu Fiora nevű gadatársa
C ue, se va ţine licitaţie publică pentiu vâaH
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nt 6 ud:a es beleegyezése ne'kül áruba bocsátotta a
«aroa a 3 vieri proprietatea comunei Sftadofó:d;<Mt s Bzabajyszerü adáa-veteii t z n ő d bkbI el 1b
Osikmegyei képviseletnél.
minic,
nezpli pentru reproducţ e. L citaţie se va
bdta. A feljdícntes nyomán erdlyes vizsgálatot indl'oti—
ţinea cujrespectarea dispoziţiunilor legii contataz az „ötleten" blrtokvásár bücüjyl körD ménjeinek
lisztázaia eid^keben.
oiiiti ţi publ ci. Gondiţ unim de lioitaţie se pot
vedea la primăria comunală.
— Halalthozó saerenoaetlenseg. Balsu Du
Dic.V licitaţia nu va avea nioiun rezultat
mltru bitfazi (<vergyóbóbáal gazda fit döntött az erdőn,
a dout licit, ţ e asupra ac^uiişi material se
m:jd a slLos uioa hazafelé lgyekez?tt. A ken.óry
va ţ ne la 31 IiDuarie 1937 ta localul fixat
mu lkában kif^r.sdi gazda útközben elesett a síkos
oonservatorlnml módszer
•nai
oua şi la orafix vă mai rus, şi fára a mai
u'on s o y bzerencáéilenill vágódott egy kiálló csutakBzennt, j u t á n y o s á n a d :
faca alte publicaţiuni.
nak, hogy szcrjyethalt. Utánt jövő társai már kihűlt
S P R E N O Z OIZI. M.-Oiuo.
Primar:
Notar:
tetemet találták. A szerencsétlen végetért gazda iránt
Btr. Oap. Vnlovlol (Harglta-uooa) SS.
általános részvét nyilvánul mag a községben.
O. Karâosony.
2. R&dn.
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