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Sajnos, a székelységet illetően nein tudjuk leges hegyvidéki, havasi gazdálkodás megtanítása
magunkat ezzel a lehetőséggel megvigasztalni. îs, két éve megnyílt Csik tövében, KézdiA büszke, dacos, mindig szabad és mindig ne- vásárhelyen a második gazdasági isA .Csíki Lapok' uj esztendejébe lép s a derék mes, tiszta és egyenes, nyílt és sokszor erőszakos kola is e célból.
szerkesztő azt kéri, hogy erre az alkalomra mond- székelyben hiányzanak azok a szolgaerények,
Azok számára pedig, kik a két éves gazjuk el a lap hasábjain a csiki székelységnek melyek a szolgasorsot elviselhetővé, sőt a jövő
dasági
iskolát végig nem járhatják, tavaly megazokat a kötelességeket, amelyekre múltja, felemelkedés lépcsőfokává tehetnék. A székely
kezdődtek a kéthetes g a z d a s á g i tansorsa és helyzete kötelezi.
nehezen alkalmazkodik i.ns akaratához, nem tud
Másoknak kötelességeket előirni látszólag hízelegni, nem tudja mások gyöngéit saját elő- folyamok.
Ekként igyekszünk a csiki székelység fiait
könnyű, de tényleg igen nehéz, mert csak az nyére számítással kihasználni, nem tud kapzsi
ránevelni
arra, hogy meg tudjanak állni a saját
vállalkozhatik erre, kinek jogcime van ahhoz, kézzel megragadni minden kínálkozó vagy akárhogy utasításainak figyelembevételét igényelhesse. csak gazdátlan fillért s a megszerzetteket nem lábukon s a saját töldjükön és beléjük önteni
azt a meggyőződést, hogy az ősi földtől
Én nem érzem magam feljogosítva, hogy a tudja zsugori módra halomba rakni, nem tudja elszakadni nemcsak bűn, hanem oktacsiki székelységnek kötelességeket írjak kihasználni a más szorultságát s nem érti annak lan sag is. Reméljük, hogy a gazdasági iskoelő; csak a magam szoros kötelességeit módját, hogy miként lopj.i magát lépésről-lépésre láinkból kikerülő ifjak vezetői lesznek falujuknak,
érzem azzal a néppel szemben, mely mástél- előbbre és teljebb az anyagi jólétben és elő- oszlopai az egyháztanácsoknak s apostolai a földévtizede ajándékozott meg először bizalmával s haladásban. Meg kellene, Hogy változzék a szé- höz való ragaszkodásnak.
amelyet immár tizenkét éven át képviseltem meg- kely ember egész természete ahhoz, hogy a
otthon, falujukban maradnak a székely
szakítás nélkül a román szenátusban, Ennek a cselédsors számára a boldogulás és felemelkedés ifjak, Ha
akkor
remélhetőleg nem fognak idegenben
kötelességnek akarok valamennyire eleget tenni, útját jelenthesse.
hányódni
tömegével
leányaink sem, kiknek vémikor az ötvenedik évbe forduló Csíki Lapok
S mert nem ezt jelerti, ezért a cseléd- delmét, gondozását s parancsoló szükség
iijévi számában azt akarom messze hangzó sorsba került székelység jelentős része esetén megfelelő munkahelyekre való irányítászóval elmondani, hogy mostani megnehezüli lesülyed és elpusztul. Amint elhalványullesz hivatva szolgálni az a másik közérdekű
sorsunkban miben látom a csiki székelység leg- nak a szülőföld emlékei, meglazulnak a családi sát
intézmény,
mely a régi Sumuleu (csiksomlyói)
nagyobb veszedelmét s mit próbáltam tenni otthonhoz fűződő kapcsolatok, kivész a lélekből székházban
akarunk a nő védelem szolennek elhárítására s megelőzésére.
az ősi tradíció s már senrni sem tudja feltartóz- gálatába állítani. Ha csak részben is megtudjuk
A csiki székelységre sok nehéz megpróbál- tatni a lej tőn lefelé zuhanást.
valósítani azokat a nemes célokat, melyeket a
tatás zudult az évszázadok folyamán, de sikerrel
Csiksomlyón létesítendő uj intézmény feladatává
S
kik
pusztulnak
el
elsősorban
?
Azok,
akik
megküzdött valamennyivel, mert szilárdan meg- a jövő nemzedék édesanyái kellene, hogy le- tenni szándékozunk, ugy ez méltó párja lesz már
vetette lábát a Hargita s a Kárpátok tövében, gyenek.
bevált gazdasági iskoláinknak.
belegyökerezett települési helyének őstalajába s
S ez már nem lassú elszivárgás többé, melyet
Mindezek az intézmények azonban csak akkor
ha a felette elzúgó viharok sorait számban meg
is ritkították, egészséges, tiszta családi életéből egy életerős nép teremtő ereje és egészséges fogják betölteni rendeltetésüket s csak ugy érik
uj, erős nemzedékek sarjadzottak, melyek ismét szaporasága játszva pótolhatna. Maga a íőüloéi el az óhajtott eredményeket, ha a csiki székely? ismét berépesitctték az Olt és a Maros feiaő van megszakadóban. Bukivsîben a Szent Katalin ség tudatára ébred annak, hogy az idegenben
iolyásának völgyét. Kiszivárgás, kitelepüiés volt Körben egyetlen felcsiki községbői ötven olyan való szétszóródás az a legnagyobb veszedelem,
régen is, de e népnek csak erős, erkölcsileg és fiatal leányt tartanak nyilván, akik ideig-óráig mely létét, fennmaradását és jövőjét feltartózszellemileg felkészült s a gazdasági harcra fel- még tartják a kapcsolatot ezzel a leányvédő hatlan pusztulással fenyegeti s hogy e veszedevértezett fiai mentek ki .külső földre", ahol éppenszervezettel. De hányan hullottak már ki onnan ? lemmel minden még megmaradt erkölcsi és
erejük, felkészültségük és faji kiválóságaik révén S hányan hullottak el más községekből s hányan anyagi erőnket sorompóba állítani — mindnyájunknak szoros kötelessége.
rövidesen tekintélyes szerephez jutottak, mert vesztek el más városokban?
olyan vidékekre települtek ki, ahol fajrokonaik
Nagyon jól ismerem a kereslet és kinálat,
éltek, kik testvéri szeretettel fogadták őket és a munkabér és munka-alkalom vas-lörvényeit.
készséggel elismerték kiváló vezető képességei- Tudom, hogy az olcsó munkaerőt vonzza a maAmint előző lupasámunkban megírtak, u Orsaáket. A háború előtti évtizedekben ott találhattuk gas munkabér s térmészetes, hogy a munkáskéz
11 agyar Párt caikmegyel elnöki tanácsa a fennforgó
a csiki székelyeket Erdély minden jelentősebb odatódul, ahol munkaalkalom kínálkozik. Taga- goa
zörUlmények lelkiismeretes éB gondos mérlegelése alapvárosának szellemi munkásai s iparosai között, dom azonban, hogy a székelységnek legalább a ján
ugy határozott, hogy Dr. Ábrahám Jóisef ssenátorsőt még Magyarországon is számosan töltöttek zöme, ne élhetne meg saját iöldjén s kénytelen jelölt jelöltségét a decamber 28 án megtartott válaszbe előkelő állásokat. Csik és Gyergyó nagy volna ilyen elborzasztó tömegekben szétszóródni táson, Illetve szavazáson nem tartja fenn. Miután a
törvény értelmében a jelölőlistát visszavonni nem lehekaptár volt, melyből a dolgozó méhek egész szolgasorsban, rája nézve idegen vidékeken.
tett éa Így annak 1B sserepelnle kellett a Baavasólapon,
rajai röpültek ki teremtő munkára, anélkül, hogy
E szomorú, tragikus tömegmozgalmaknak máraa elnöki tanács hírlapi és más aton hoBta érdekelt
37. otthon maradt anya-család számban, erőben, nemcsak gazdasági, hanem lelki okai is vannak községi, váróul éa megyei magyar tanácsosok tudomáéletképességben megfogyatkozott volna.
elhatárolását. A 28-lkl Biavazáson Így a Magyar
s ezért a baj orvoslásánál a gazdasági és erkölcsi sára
Párt blialmlléiflal nem jelentek meg B a tanácsosok
A változott viszonyok között bezárultak szempontokat egyenlő figyelemben kell része- szabadkezet kBptak a szavalás tekintetében. Ugyancsak
azok a kapuk, melyek eddig tárva-nyitva várták sítenünk.
nem jelentek meg a nemzeti parasztpárt blzalmial sem.
Elsőrendű kötelességünk meggyőzni és fel- így a válaaatáe, illetve szavalás kizárólag a llberállsvezető állásokba a csiki székeiység kiválóságait
közreműködésével zajlott le. Lsadtak összesen 466
? ma már ugyszólva csak papságunk, szerzetes- világosítani népünket arról, hogy munkával, pirt
szavazatot,
melyből 399 et kapott a liberálispárt jelöltje,
rendjeink s tanítóságunk utánpótlását láthatja el hozzáértéssel, szorgalommal és kitartással meg Crlstea közjegyző,
volt Baenáior. A többi BemmlB sialegnagyobb részben a csiki székelység, mely tud élni az életre való székely saját vaaat volt a numaetl parasatpártra adott 37 szavazaton
szegénysége miatt korábban is csak — azóta földjén is. Még pedig a földjéből is s kívül. Ijy Crlstea szenátor fölényesen nyerte el a
szenátori méltóságot.
majdnem teljesen elolvadt — közalapitványaink nemcsak az erdő fájából.
A Magyar Párt megyei elnökséginek előrelátását
segélyével tudta fiait taníttatni.
Ez a cél lebegett a szemünk előtt, mikor
megfontoltságát igazolták aaok aa események, ameMegnyílt azonban egy széles országút — a elsősorban a csiki székelységre való tekintettel, és
lyek a BzomsaédoB székely testvérvármegyékben a
cselédsors felé s ezen már nem a legerőseb- életrehivtuk a lernut (radnóti) gazdasági 28
ikl választásokkal kapcsolatosan történtek. Trelscanne
bek s az életküzdelemre legedzettebbek hagyják iskolát, hogy ott a nép fiai tanulják meg sze- (Háromszék), valamint Odorbelu (Udvarhely) megyékből
el az ősi földet azért, hogy „külső földön" az retni s nagyrabecsülni a földet, mely igen is ad Hallatlan terrort jelentettek. Aaokat a Biavaaókat, akikélre verekedjék fel magukat, hanem a leggyön- kenyeret annak, aki megdolgozza s amelyet vétek ről feltételezték, hogy a magyar jelöltre adják szavamár megelőző nap őrisetbe vették. Blképaelgébbek, a védelemre s támogatásra leginkább hűtlenül elhagyni. Ez az iskola most fordult lataikat,
hetetlen midőn és eszközökkel tartották távol a uarászorultak: törékeny, gyönge leánykák, fiatal negyedik évfolyamába s 45 első növendéke vazókat aa urnáktól. Több helyen bántalmazások la
asszonyok és legénykék tömegei hömpölyögnek között nagy többségben vannak ugyan a csiki történtek, amik azt igazolták, hogy a választást leveidegen vidékekre, hitben és nyelvben, szokásban székelyek, de sajnos, még mindig egész sorozata zető liberális kormány minden eszkönel magának Igyemegszerezni a kösségtanácsosi sienátorságot,
és erkölcsökben tőlünk távolálló szolgatartók a csiki községeknek tartja magát ettől teljesen kezet;
ami
sikerült
1b. Ezektől a uenvedésektől és megaláaáhatalma alá s jelentős részük végleg elvész az lávol.
soktól akarta aa elnöki tanács megkímélni a esi cl maidegen környezet és mostoha viszonyok között.
A Iernui (radnóti) gazdasági iskola helyének gyar tanácsosokat, ai események tehát teljesen lgazolaa elnöki tanácsnak aa Oraaágos Magyar Párt
A történelemben számos példáját olvashat- kiválasztásánál az is vezetett, hogy olyan helyen lák
iöspontja által jóváhagyott intéakedését.
juk annak, hogy az elkényelmesedett s másokat neveljük gazdaifjainkat, hol a gazdálkodás minden
dolgoztató népeket és társadalmi osztályokat ágát, tehát a szöllő, dohány s más különleges
miként falják fel és semmisitik meg saját szolgáik, művelési ágakat is megtanulhatják s ha még is
Á ma esti szilveszteri hookey-tein legyünk ott
kik azután beleülnek uraik örökébe. Az elvén- .külső földre" kényszerülnének, bárhol megvet- miadoyájan,
az Európában, bm jól Akarunk mulatni.
hedt erdélyi szászok több községében is láthatunk hessék lábukat e legszebb élethivatásban. De
felvetődvén a gondolat, hogy szükséges a különerre beszédes példákat.
A csiti székelység l e p a o o i veszedelme.
Irta: Gyárfás Elemér.
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Dr. Soia látván (Bihar).
Dr. Mikó Imre (Odorbeiu>
Dr. Qaal Alajos (Ciuc).
Dr. Barabás Béla {NagyküküU6).
Dr. Müller Jeni (Fehér).
Dr. Oberat Zoltán (Temae).
Ismételten megállapítjuk, hogy ea aa eredmény
becsületére válik a magyar össaetartáBnak. De a Jövőre
nézve aaonban fokozottabb mértékben kell m9glsmerja
minden magyar választónak aat a kötelességet, amely
faja küzdelmével azemben elvárható. Hiaaen mindenki
látja, hogy a belpo'ltlkai életünkben egyro Inkább kibontakozó bekő klledalmsl-bsn mindinkább magunkra VBgvunk u>alv.t. Éj talán nioc^on messae aa aa Idő, amikór Ismét urnák elé kényacerlt aa a helyzet, amely
moBi nem tisztázta végleges an a felvonuló román pártok küzdelmét. — Könyveljük el megelégedéssel a magyar válasstók ön ud^'ra ébredésének eat aa első igazán meggyősődéBes megmoadulását ós higyjünk abban,
bogy életünknek, a romén állam keretei között való
boldogulásoknak éa megbecsülésünknek egyetlen lehetősége a magunk egységes goodolkoaáB&bsn, öaszetartásátan éa testvéri egymásra találásában van megadva.
Lemondott a Tatoreeou kormány* Napok óta
tartó Izgalmas tárgyalások utái december hA 18 án a
Tatareecu kormácy benyújtóit a Őfelségének a lemondáséi. Es a nem várt fordulat a választások eredményének következtében állott elő. A válaeitásokat levezető liberális kormány miután nem érte el a 40'/o os
»redmón>t és Így nem tndia m^gszerasni magának a
kormányzáshoz szükséges parlamenti töhbaéget, kénytelen volt ebbe a megoldásba menekülni ós O felségének rendelkezésére bocsátotta a kibontakozást. — A király az
uj kormáay megalaii iáaával Gaga Octavláni biata meg,
aki december hó 28 «n eate mjgilakitotta a kormányát
ea letette aa eeküt. Az uj miniszterelnök kijelentette,
hogy kormánya programját december hó 31-én eate
rádió Bzóztiban köall a nemzettel. Htngoztatta, hogy
kormányát bel- és külföldön aggodalmasan fogadták,
de megnyugtat mindenkit arról, hogy nem akarnak
egy pillanatig Bem letáral ai alkotmányosság útjáról.
Azt azonban klhaagaulyozza, hogy Románia a románoké
B abban a románokat e'őjogok Illetik. — A fővárosi
lapok aa uj helyzettel kapcio'.atoaan olyan birokét közölnek, bogy a most megválasztott parlamentet februárban feloszlatják b áprilisra uj választásokat írnak kl.

A cslkl székelyek karácsonyi ünnepe.
Minden esztendő kttasöbén as amberek egymás
Ünnepek ntin vagyunk. Örömmel kell megállapitanunk,
nak sok szerencsét kívánnak. Bizony több «kkor a póz, hoey az ünnepek alatt a virmegyíben sehol semmi nem
mint a való, szokásból calnálja a legtöbb, mert mások zavarta meg a szeretet napját. Nem villant meg a testvérla eat teszik. Hit el íehet képzelni. hogy a halálos gyilkos székely bicska, verekedés nem történt egyetlen közellenségek egymásnak jót kívánjanak? Mert még igen ségünkben sem. Ugy ünnepelt a székely talu, ahogy azt
aeasze állunk a krisztusi vIlágnaBettől. Mennyi kép- elvárja tflle iajnnk méltósága, kulturáltsága. Feljegyezzük
mutatás, á nok szamforgatéB, turpis ravassság olvas- ezt a dátumot. Ugy adjuk át egész vármegyénk társadalmáható, látbutó lenne akkor, ba u külső biten tükrözné nak, mint a székely fala öntudatra ébredésének egyik tontos
vissz i a belaót.
bizonyítékát. Simogassuk végig szeretettel és megbecsüléssel
M<ért kívánunk ml boldog újévet, jó szerencsét / ezt a népet, amely fegyelmezett viselkedésével, megszerezte
Ml i et úfein adhatunk. Miért vindikáljuk magunknak a számunkra a legszebb karácsonyt, a vérnélküli, az egymást
inicdenhatóságot, mikor az minket nem illet meg. Miért megbecsülni tudó szeretet jegyében. Nem lehet elképzelni
mm töSjaUk hozzá aa Istent la. Adjon Isten jó szeren- boldogabb ajándékot ennél. Hiszen az idők olyanok lettek
ciât hozzon bo dog ujeaatendől. Miért hagyjuk el ót, telettünk, hogy ennek az annyi nemes, szép tulajdonsággal
mikor jól tudba'.jui, Nála néitöl m't sem tehetünk. megáldott népnek igazán meg kell értse azt, hogy nem szaIjie aa ^mbar mar ebben aam őszinte-,természetes.A bad egymást gyűlölnie, oktalanul pusztítania és testvér vérre
mai modora embtr modernizálta fraseoiogiájat, gon- szomjaznia. Ki keli gyógyulnia abból a virtusos betegségédolkodásmódját. Pedig meggyőződhetett vojuj, hogy ből, amely annyi gyászt, börtönt jelentett, amely olyan sok
minden ember a Bajai aaerencaéjenek a kovácsa aa székely családot juttatott nyomorúságba. — A mai karácsony
Isten segitBége mellett. Emberé a munka, Istené aa egy szebb jövSnek a reményét csillogtatja meg. Azt a jövőt,
amelyre régen áhítozunk. Amikor ennek a népnek fiaiban
áldás. Ember tervtz, latén véges.
Aa emberi léleknek olyannak kellene lenni, mint valósággá lesz az összetartozásnak szentsége. Az újesztendő
a meaebeli kacaalábon forgó tündérvárnak, amelybői küszöbén kérve kérjük népinket ápolja ezt a gondolatot.
vLaza lehai tekinteni a maitba, de előre ienet pillan- Vigyázzon, Őrködjön iéltő gonddal a testi és lelki épségén,
tani a jövőbe ia. Legalább minden eastendö hajnalán amely jövO életének egyetlen biztositéka.
tegye meg a teremtés koronája est az okos 'xörüitekinA szeretet programja.
tést élete háztáján. Teklntban hátra s vissgáija meg
Egy egészen szerencsétlen nemzedék vagyunk. Az
aa eddig megtett utat, vegye szemügyre bukdácsolásait, üledékeit, KereBse-kuiaasa esek okait. Teg)en utóbbi liusz esztendő alatt egy túlzsúfolt történelem szántott
össsehaBoniitaBt masofckal, kikkel egyBserre Indult el végig rajtunk. Háborús események, forradalmak bizonyitják
a mégis meaaze maradt utánuk, ne legyen elfogult a gyUlölet elszabadulásának szenvedésektől terhes napjait.
ö ím iga 741 Bzemoeo, ne masoan kerease a kerékkötői, Mint egy szörnyű álom, olyan volt az elmúlt két évtized.
ne zárja el magát az igaasag elől ea lásBa be, hogy A rombolás nyomán világok omlottak össze, életek estek
önmaga vágta sebét, futott ó is ez eletstadlonon eg> szét. Ma is ugy néz ki minden, mintha soha nem tudna
daraoig, de hamar ellankadt s rövid abb kitérőt kere- magára találni az egyensúlyából kimozdított ember. Mindaz,
aett a ez lett a veszte. Saenl Ajoaton röviden regisa aki lépésenként végigjárta ezeknek a nagy szenvedéseknek
trálja as eaetet: magol passus, Bed tx.ra vlam. Nagy őrültségeit, aki a világháború esztelen vágóhidjaitól megiepeaek, de a rendes uion klvlil. Többet bízott a sajai szabadulva belekerült a tegyvernélküli pusztítás tömeggyilerelebcn, igy kalkulációiban figyelmen kívül hagyta kolásába, érzi, hogy nincsen más kivezető ut, mint a szelatén aegitaeget. Baját lábán próbált járni, kikerlhve, retet programjának krisztusi célkitűzése. — így gondoljuk
aőt reg einagyva as iskolát, nagykorúsította, önállósí- mi és ezen az alapon igyekszUnk dolgozni a magunk kis
totta önmagát. E.foledte, hogy aa elemi-, köaep- és körzetében. De sajnos ezalatt egászen más irányba rohanfelső iskolákból minden ember magától aa elet lsko- nak az események. Ha átmenetiing is egyelőre hatalmába
iajéba kerül, ahol a tanitó as isteni Mester. Isten pedig kerítette a világot ismét egy iéktelen gyűlölet-áramlat, amely
mindig feleltet, számítani nem lehet, kimaradaa nincs hol itt, hol ott robban háborús pusztításokba. Es ennek
megengedve, aki a BUgora var, póruljár, itt lamétlea nyomán a felfegyverzésnek olyan iramába keveredett az emnem lenetsegea. I<ten vissgáztat a aki elbukik, az vég- beriség, amely komoly aggodalommal tölthet el minden békekép elintezie sorsát, aki jól íematurál, felBőbo osztályba: vágyakozást. — Ebben a kilátástalan zűrzavarban vagy
— Uj prefektus. Az ujonan megalakult Gogaldten orazágaba fel-, illetve belephet. Azért be kell viiáguúzeti alapon folyó egymástól való elidegenűlésben nézlátnod, hogy e komoiy ügy felett kcnnyelmüen napi- zünk szét magunk körül. Itthon a magunk portáján. Vizs- kormény az uralom átvételével egyidejűleg leváltotta
rendre nem terhetaa. Ha böics es szorgos eiet-önravl- gáljuk meg pontosan, hogy lélekben merre köteleztük el a megyefőnököket is. Caikmegye prefektusává Ionescu
aló, önmagunk elet konyveiesének szigorú es alapos magunkat a nagy kibontakozásokat kereső vajúdásokban. Nlcolae mérnököt, a Goga-Cuza párt megyei tagozavizBgálata arról győzne meg Bzomoiu.n, hogy multad- Tartjuk-e azokban a kigehV égi helyzetünkből következő tának elnökét nevezték kl. Az uj megyefónök decemkau nincs öröm, ne esaei kétaegbe, hanem mint a ésszerű törvények logikai rendjét. Egységesek vagyunk-e ber 30-an letette az eakttt a törvényszéki elnök kezébe
caödbejuiott spekuláns: a mult tapasztalatain
okuinod azokkal a nagy kérdéseket mozgató erőszakoskodásokkal
kell. As okoa ember saját karan tanú1, saját béren keli szemben, amelyek hatalmi eszközökkel a gyengébb életjogát és átvette hivatalát
saenvtdnle mulasatásaiert s könnyelmű meggondolatlan egyre inkább vitássá teszik a földön. Sajnos többször van
— FELHÍVÁS LAPUNK ELŐFIZETŐIHEZ.
alkalmunk meggyőződni arról, hogy ninosen emelkedett, igaz- A „Csiki Lapok" kiadóhivatala tisztelettel kéri az
lépéséiért.
Nem elég hátranézni, tekintsen elóre is, nehogy ságos nézőpont a lelkekben. Nincsen m*g az evangeliumi olvasóit, hogy az elóüietési dijakat a legrövidebb
viasza zjdüijön. A horror vaeul, az éiet-úres^égtól re- «lap az egyforma mérték megvonásának tárgyilagosságához. időn beiül rendezni szíveskedjenek, nehogy a lap
megjen a igyekezzek a kougó üreBaeget illó b kellő Szétestünk annak meglátásában és megítélésében, ami lelki küldését befzüntetni legyünk kénytelenek. Lapunk
lartaiomuai bctöiteai. A jóvot jobb alapokra eeli épi- elkütelezéseinket a kétesértékű világnézeti divatokban, a az előfizetésekből él. A mai nehéz viszonyok kőzött
tsned. Tovább nem mehetsz utadon, mert ez nem bol- krisztusi elvek szerinti kötelességünkké teszi. — így megtudjuk nélkülözni kintlevőségeinket. — Éppen
dogság hazajába visz,fiilszti-r maradsz ezu>án la. Azart történik azután az, hogy gyakran a gyengébb melletti leg- nem
ezért kérjük mmdnzokat, akik elismerik azt a munujev, nagy változzék meg mladen RiCcdant vetera, őszintébb hangunkat „népfronti" kacérkodásnak látják épen kát,
melyet lapunk elvégez a vidéki magyar ujságnova sínt omnia: carda, vocea et opera. A régiek tá olyan helyeken, ahol a gyengébb védelme élethivatás. E« betü aszolgálatában,
fogadják megértéssel jelen felvózzanak, minden legyen uj: szivek, szavak «a csele- előfordul, hogy emberi goudolatokat csak maga számára hívásunkat és támogassanak
ezután is a régi szekedetek. Ez a regi szép megállapítás mindig korszerű ismerő szürkeségek szemében a szeretet hitvallása a nem- retettel.
ea aktuális. Krisztus Urunk ezt olyan aaép saamieite- zetköziség vádjába keveredik velünk együtt abban a pillaA .CSIKI LAPOK"
tóen fsjezi ki: Senki Bem varr ócska ruhára nyers natban, amikor a „megvert emberben", a szenvedő iatenszerk. és kiadóhivatala.
szövetből foltot, máskülönben elveszi aa uj a réginek bépmásban rokonszenves testvért merünk keresni. — így
a teljességet ea a aaakadas roaasabb lesaan. Éj senki van ez a mi házunk táján, idehaza, ahol egymás között
— Eljegyaéa. Bomay János, a helybeli római
sem tölt uj bort ócska tömlőkbe, mert különben a bor sem tudunk lassan eligazodni s ahol egy második Bábel kath. főgimnázium tanára eljegyeite Papp János főszétszakítja a tömlőket éa a bor kiömlik, meg a tömlők kezd épülni, amelynek munkálatainál már nagyon össze-vissza gimnáziumi igazgató leányát, Ibucit.
is eJpuaziuluak, hanem az uj bort uj tömlőkbe keli kezdtük hordani az anyagot ahoz a műhöz, amely a magára
talált Embert volna hívatva dicsőíteni.
tóiteci (M,rk 2, 21, 21).
— Uj ügyvéd. Dr. Rákossy István, vármegyénk
szülöttje Braşov (Brassóban) Buievardul Ragele FerAa év uj, mojt kezdődik, azjrt ujuit erővel, uj b
megiaútott elvekkel indu.juak be. Ugy dolgozzuak,
dinánd 9. szám alatt ügyvédi irodát nyitott
miaiba minden íőiüok fúggoe s ugy imádkozzunk
— Ai a karáosonyi színjáték, melyet a helyBEL- ÉS KÜLFÖLD.
mintha caak ettől várnánk mindent. Két keziink van'
beli
rém.
kath. elemi iskola tanmól adtak elő decemegyikkei Uiunbe kapaszkodunk, a máauban égjen a
Az Oeszigoa Magyar Párt válaaztÍBÍ ereddaiog, miudkct kezünkre szükségünk van, ugy sohase ménye. A romániai Magyar Párt vMaaztásl eredménye ber 25-én, feledhetetlen éimóny lesa mlndaaok számára,
hagyjuk el: az imai a a munkát. I^y joggal nézhetünk országos viszonylatban aaép sikerrel zárult. A magyar akik resztvettek ezen a pompás Bikerii gyermek-előadáa titokzatos msBsseBegbe, melyet el kell érnünk, meri töm 'gek minden vonalon felemelő öntudatosaággal tel- son. A hivó szó nem hiáoa hangaoit el: sokan eljöttek
jövőnk ben ven eB lesz remeny. Kaaaülj el naponként jesítették kötelességüket. Büszkeséggel tölthet el, hogy Battlök a más érdeklődők egyaránt — a színpadot B a
as éleifeiadatoikal, hogy mindig jól felelj b a nagy osltvirmegye válitztói ebb^n a kötelességteijealtésben nézőteret is gyermeki arcok, hangok, gyermeki lelkek
ragyogta be. A kis színészek, akik annyi kedvizsga utan a beteljesedett jövőben a nagy Teultó az
éB péld itmu^attak ma 1b az egész romániai derűje
vességgel Jeluoitették meg Árva Peti karácsonyát —
iateni Vusgástató beírja neved melié az elet könyvébe előljárnak
mag\ar
nlpnek.
A
Magyar
Párt
kél
vármegyében
Csíka nagy egyeat, jelesen érettségiztél. Folyton tartsd ban éa Háromszéken crte el aa ötvenet meghaladó valóban odavarázaoiták a ssinpadra aa É j Baépaégét,
szemed e-óit Istennek elmű t nagy jótéteményeit a a saáaalékot és össaesen 117 892 asavaiatot kapott aa a jóaág, a eauetet világát B a karácsony meleg hanmagad hálátlansagál Legyen eleied további folyamata «gósz ország területén. Eszel ea eredménnyel a Magyar gulatába ringatták a főgimnázium tágaa tornatermének
örökös, elő Te Dtum Liudamus, hogy érdemessé válj Pi>rt hozzávetőleges asémltás Bserlnt 19—20 mandátu- nagyBaámu közönségét. íme a kis ssereplők: Gáspár
— a 3prológ; Ferenca
liten jövő jótetemenyelre.
mot kapnB. Aa igy megalakul A uj parlamenti csoport Klári,BirabáaAooa,FiióKlári
f?eii, Fodor Ibi—karácsony angyala, AlBaldog ujevet adjon a betlehemi Kiaded minden- névsorát még nem lthet véglegesen tudni, valAsalnttBég Attila—Árva
bert Magda—O ;angyai, Tjkáca Pista helyett Moasner
kinek s iBteni kacsájával áldja meg as egéss világot sserint azonban a következő magyar képviselők kerül- Icu—Laci,
Stiamon Juci—Ilonka, Kalamár Anna, Dáa benne minden békés éB jóirdulatu embert I
nek be a parlamentbe:
vid Anna. Moaaner Mária, liocakor Mula, Puchárd
P. Béthy Apollinárisz.
Juliska, R tkosi Anna— ingyalok, Ciulak Piri (monolog,
Dr. Bethlen Qyő'gy (Clvj).
aa elragadó feledekeny Jutka), akik valamennyien báDr. Pál Gábor (Ciuc).
jos-kedvesen ott tipegtek, beaaáltek éa énekeltek a
Báró Jiaika Jinos (talaj).
világot ]elentó ddsakaton a közvetlen, ügyeskedő játéDr. Willer József (Odorbeiu)
5 "VarrógrópeiE,
kukkal hoizájárultak a darab — aaép slkeréhes. Aa
Báró Szentkeretetby Bila (Treitcauoe)
3
SÉarólEpáurols,
előadás végén főesperesünk köaaönetet mondott a köSzabó Béni (Brsaor).
zönségnek 8 a salnjáték rendeaőlnek: Albert Sándor
ţţ
-áOlsatréazels:
Dr. Gál Miklós (Turda)
ig. tanítónak ós Dávid Róaslka tanítónőnek, kik a fáDr. Molnár Dánét (Treüoaune).
ft
0-7«rolElcocBUc 2
radságos nagy munkáén valóban megérdemlik mindDr. B&rtba lgnio (Ciuó).
2
Oá.*boz ^JOD.D.é-rLÓ,l
J
nyájunk elismerését ea háláját öaaetlen munkájuknak
Laar Ferenc (Murea).
« Caikaaereda-It.-Oiao, Dr. Zakariás T«itrár*k ház. J
akkor lesz tartós eredménye, ha mindig késaen álluk
Dr. Szász Fereno (Cloj).
nagy kincsünk: kicsi Iskolánk Iránti ragaszkodásunkat
Dr. Pareoz Bila (Arad).
tettekkel is bcblaonyitani.
(-t.)
Dr. Pareoz Qyirgy (Ssatmar).
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Van még szeretet.

LAPOK

3 lk oldal.

őyergyói élet

Aztán sorra kerülnek a felnőttek ts. Ezek e»yenagyon1 emlékeztet a betlehemi barlangra. Az oltáron
befőtt; » livfgethe rzurt gy^riyivégek, a fal mell » VUi őre cH-ík a kockacukor caomajrjalkat kapják meg, mert
Karácsony éjszakája volt. Felébredtem. Csöndig, tott bo«4íu pad s mindaaekrbi'itt as Ida begy ti, 5 tár- a ketiygmkel megrakott kocsi kUsé késik. Közben a
Siraagig családokat látogat. Egy ajtó Vrlftlentil kimakihalt volt aa nccs, aa ablakok sötéten tátongtak a sasig vi igoaan mutatja, hogy & Nyomor őfelsége* M ofehér éjsiakába. Halkan hullottak a n.gy, fjhér hó- dalmátnii vágjunk. A hócipői, tuodís hölgyek dide- rad A fé'fl uiánafut a társaságnak: .Esperesur, hozinţecs zásk Ib t'iss-ik b?jörnl I* H-trom szép kislánya majszo'ja
pelyhek. Talán már mindenki alealk — enyed'.íl vpyok, regnek s ugyanakkor mezítelen Is.:;fial, r?gy
egyedül az éjszakáben. L^eimtől megmozdultak éa Réten á'icak gyermekek a fwitEordi'óan hideg helyi- az PTjgyf-i' ózta cs?migOr. A fíifi beszél: „Mur.kás emheikan aiaegnl kezdtek a karácsonyfa diaeei. Zizegtek, ségben. Mások mes- olyan ronjtycafasokm huza:tü maguk ber vígy.^, de kütOiUuH es magyar. Nim Tsgvok munösszecsendültek halkan, belelendültük a lelkembe, nr uUn, hogy sejteni se lehet, vnjonfiúcska vagy lányka-e. káiáruló, da fajtámat üH hitemet sem tagadom meg.
egyedülvalóságomba és esaembe jnttattálr, hogy nem Uégisl Ekkora öröm, miot i.t — sehol meg n*u; Azt kisb^ltj,*'. ma utánam, hogy kommunista vagyok.
vagyok egyedül, hogy van társa tz élstemnek: a szü- oyl'vácult. A kis proletár-csemeték nem tndţak arról Narn igaz. E J cjak mestert ember vagyok — de Iiteazemm.l níaik uemeí igy ls szeretem I" Az etpsras ur megnyugtatja.
retei. Van még szeretet, e?y n^y, önfelá'dotó, min- hogy ók Baánalomríim^tok. Tágrsnyitott
;
dent felölelő, megbocsátó szent ..«eretei, mely bő ( min- » kerác-onjfj csudfctl Ni, p ros almai Aranydil M^l'.'gen bucsusunk. Lásao főoKp-res ur megjegyzi:
den földi szeretet fakadt, mely cat a karácsonyfát Mennyi gyertya! Hwtgzlk boldog összevisszaság bun a „A munká«ok 60 szaxa'sl'át képviselte ez az ember.
Remélhetőleg a 40 seázslékn is követi a többit*. Vaállította, mely melegséget lop a legridegebb lélekbe gyermekek ajkáról.
Aztán megkezdődik a rövid, de teljesen moderu lóban a niUttkas pasitoráciúnak uaep eredménye látszik
1b, létrát alkot aa ég felé, hidat ver a Raakadékok
közé, mely ember ÉB ember között tátong. Lerombolja bibUa-tanltás I László Ijnác fóaaperes ur róBaben ki- a telepen. Közben m -g érkezik a kenyerekkel rakott
a gyűlölet, a tekintély, a pénz, a ruha, a szellemiség mondja, réBzben kitalálta-ja a gyermekekkel BZ üanep kocsi. Mennyi örömet hozott I A sötét estében ahálálalkotta falakat, összefon, eggyéolvaszt, testvérekké, történetét, Jelentőségét. A szeganystget, Mária és szent kodások özöne hangzik a távozók után. Itt Igaaán a
Jóssef nagy szegénységét igen elevenen érzékelteti. karácsony angyalai jártak.
emberekké tess minket.
a felnőtteknek ad rövid bucdltást az imádkoGyulladnak még karácsonyfa-gyertyák a székely
Még alcegnek az ágak, csengenek a d'.ssek a Azután
zásra
„A
zugolódáBtól, elégedetlenkedéstől senkinek lányoknál, de a cseledlányok otthonában 1b. Ezek már
karácsonyfán, szikrázik a fényszóró és ég lelkünkben Bem less jobb
sorsa. Ijten segít, — caak kérni kell I'
a karácsonyi saeretet tüze, békéje, áhítata. Még áll a
következnek aa énekek, rötid ima B aa ajándé- csak az összetartást jelképeaik. A karácsony örömeit
létra éB épek a hidak, még nyitva a késünk a slmo Aztán
kok kiosztása. Előbb a gyermeksercg kapja meg a maga azonban mindenképen növelik.
gatásra, az adakozásra, még örömmel csendül fel saeretet-csomagjalt.
Egyes sorba állanak, hogy aki megGyergyószentmiklósoa ez a karácsonyest megmuajkunkról aa ének, mert még bennünk él a karácsony kapta a maca csomagját,
mindjárt iudujon vele h&za. tatta, hogy mennyi áldás fakad azon a helyűn, ahol
szent öröme, hangulata.
Felhangzik: Mennyből as angyal... Köaben mindenkinek van egy köaéppontl irányító akarat éa varrnak ez akaDe temetés lesa, augnl fognak a harangok, a karjára kerül a csomag. A maszatos, Bépadt gyerek- ratrafigyelő, engedelmességre kész, áldozatos egyesüvillanyok fénylő szemel kihunynak, gyáBzolnl fognak. arcok kigyúlnak, szemük ragyog, sokan még a csomag- letek. A karácsonyi Kisded bizonyára gondoskodik öröTemetni fogunk. Temetni fogjuk as évet, mely fekete tól 1B elfeledkeznek — ugy keil utánuk futni vele. mökről azoí részére ls, kik ennyi örömet osztottak
szárnyakkal suhant el lölöttünk. De ne temessünk Énekelnek boldogan. Nskik igazi karácsonyuí volt.
mátoknak.
egyebet. Na temessük el a szeretetet, ne temessük el
az elmúlt évvel mlndaat, amit a karácsony adott nekünk.
Minteük át azokat az újesztendő számára, hogy legyen
ez az év a saeretet ünnepe, minden mosolyunk legyen
egy-egy gyógyító, sserető simogatás a sziveken.
Mindég csak adjunk: szeretetet, Jóságot, mosolyt
az uj esztendőben eB hálaadó bizalommal zendüljön
fel ajkunkról: „Oi ssép Jáaus, ea uj eaaiendőben légy
híveiddel..."
Bellay Margit.

Anoaüárás GbeoriLbeni-Gjeroőszentmilóson.
Metsző, hideg szél. SiirB, ködös levegő. Az üzletek fényesen kivilágított kirakataiban tündérország min— oda van a jó kávé. De nincs
den Ciodája, gyermekszívnek kívánatos drágaságok,
szépségét. Csomagokkal futkoBÓ emberek. A karácsony
semmi baj, a kicsinek nem kell
Igazi hangulata.
Aprócska gyerekszáj buzgólkodik, hogy az egyik
mindjárt úgy elszomorodnia, kapvastagon jégvirágos ablaktáblára egy skkorácska .kilátót* melengessen, hová legalább az egyik szeme
hat rögtön egy másik csészével.
befér. Anyja korholva rángatja el a rozoga ablaktól.
Hisz az iilafcs, jóízű Kathreiner-ből
A gyermek könyörög. Csak egy pillantást vethessen
kifelé. Csak éppen egyetlenegy angyalt ueretne látni.
és Valódi Franck-bcl készített kávé
As angyalok pedig valóban megindulnak. Egy
középpontból Indulnak ki. Útjuk Iránya azonban sokannyira olcsói
felé sugárzik. Jólöltözött serdülő leánykák — esek a
„kis keresztesek", a leánygimnázium I. és II. osztályos
MBepségrtl mi már a batáron tul ls itmerlek. A száznövendékei gondosan betakart fenyőfúc^kákbal és jól
éves évforduló U3oep?égBiaek julentőségét nagyon emeli
befödött dobozokkal vágnak neki a város szélemet,
ahol apró kunyhókban, elhagyatott, beteg a nyomorgó
Kiváccaian vártuk a „Muzsikus Ferkó*, S;ilágyl- a korc'oiyabajuokaág és az ezzel kapcsolatban meggyermekekről hallottak. Nagyobb leány, Mária-kongre- ZwVovltz operettjének bemutatását. Csendőr J?cő. et rendezni sportét.
J'.Luár 23 éa 30. között rendezik meg a téli
Ránls'.a megy előre, hogy a házban levő apróságokat a művészlelkű pap csakugyan elérte c ilját. Az előedüB
lefoglalja, vagy valamerre egy pár percre beterelje, színvonala a legkényesebb Ízlésb közönséget in tielé 4portoi<3á!t ast a nagyszabású hetét, melyen a slzók,
hogy ne CBak aa ajándék, de aa illúzió Is bol dogita» gltette. Bizonyság emellett az a kétszeri ssufoit háe korcsolyázók, aljöringet és bobsportot kedvelők paraőket. így került Gheorgheni-GyergyÓBzentmiklóson aok és aa a negy érdeklődés, ami a darab előadása írást dicsoma lesz a Gyilkostó köroyeke.
oyomortanyára la ea évben örömet hirdető, fényea megnyilváiu't.
As orezág több részében már szervezik szokat a
Karácsonyfa.
kiránduló társaságokat, melyek rósztvesznek a gyilkos
A főszereplők kösül Zirug Lencal kivételével, a tói
Bporthéten, amely a téli sportkedvelők nagy találA kia keresatesek éa a Márla-kongregácló más régi kipróbált műkedvelőink léptek fel, természetesen
csoportja a kórháa elhagyatott betegelhes érkezik a nagy sikerrel. Örömmel láttuk azt aa újítást ls, amit a kozója lesz.
ragyogó, saépen dlaaltett karácsonyfával B a könnyű, kosztümök lzléseB megválogatásában Ciendőr mutatott.
H Í R E K .
' deasegekkel megrakott, kinek-kinek egyaránt elosztott
Z\rug Lencal Sierencsy Gitta azeropát alakította
tzeretetcaomagjaival. Iţasl sngyalmódra gondoskodnak a dacara, hory mo^t játszott eiŐBzör primadonna sze— Meteorologiai jelentós aa 1937 évről.
arról is, hogy a féifl ós női osztály külón-külön kapja rep«t, teljeBen meghódította a közönséget nemejak A gyergyoxzentmlklógi matsrologiai átiomás az 1937
» maga karácsonyfáját, hogy az ls átérecae a kará- pompás, iskolázott hangjával, de tigyes játékával le. évről <• kÓTsikező jeisnteit adta ki: Maximális légnyocsony teBtet-lelket gyógyító,
édes békéjét, aki e napok Karaconv Irma, Zirur Jancil, Bcenipétery Laci, a „vén más 703 2. Mtoímtlis légnyomás 672,0. M^x málls hóalatt e helyen megfordu1. A betegek meghatódottsága ripiCB*, Porlik L ijos, Z trug Aladár méltatásával ismét- mérsüKiei 30 1 (lunias 1) Minlmá íh hőmérséklet 22,2
atragsd a „karácsonyi angyalokra" is. Soha lélekbe- lésbe bocsátkoznánk. Meg Ml m'^g külön imiékeznünk (januér 26) C^apid^k meaoyisiég 644 4 mm. A legtöbb
msrkolóbban nem hangaoti még karácsonyi ének, mint Hoffmann Ferencről, afai a könnyelmű bárócskát ügye- cjapad ^k augusz ui hobun volt (14L.4) Az uralkodó
ezm a helyen: Mannyből as angyal... Cilby István sen alakította. Itt láttuk, hogy mennyire foatos a mű- izslek a gyergyói medancében: E, NE, NW. Csiky
tisztelendő ur rövid, meleg beaaéde könnyet fakaszt kedvelő előadásoknál a szereposztás, hogy aa lehetőleg Mihály líceumi tanár, a bukaresti központi meteoromég a kemény férfi ik szeméből ls.
az Illető egyéniségének megfeleljen Zirug Béla, M'dve :ogial intézet msgflgyeiőjy.
A „felnőtt angyalok', a Misszió társulat és a Sándor, Tőzsér Bálint, Mardlross Siudor, E ekes Ven— Anyakönyvi adatok. A ghsorghenl-gyorHi gy-kongregácló ezalatt a Szwetetbázban gyújtották cel, Lásár Péter éB Kary Veecel járultak hozzá még gyószentmlklóBi Jaún szertartású róm. katb. plébánia
a
darab
sikeréhez
a
felnőttek
közül,
mlg
ügyesen
tánmeg az öreg koldusok részére a maguk karácsonyfáját,
blvatal adatai Bzerint az 1937. évben a latin szertarlit már kaláccsal, kenyérrel van halmazváat rakva a coltak Ktmenes P.ro^ka, Portik Tibi, Pál Gabi, Ko- tású római kathulikusoknál a születések száma 212.
rondi
Irénke,
Blénessy
Eva
éB
A'
.
mási
Erzsike.
bossiu asztal. Kis csomagokban pénaadományok ls elő
Ebből 108 Hu, 104 leány. A halálozások seáma 146.
Előadás kösben a kis Boros O ga lejtett ügyes Ebből 82 feifi, 63 nő. Tehát a szaporodás 98. A hávannak kéaaltve. A kis keresztesek és kia kongreganlsták énekkara Itt la felsorakozik, hogy a karácsonyi rózsabatett számokat, mit a közönség saünnl nem akaró zasságkötését az&ma 71.
énekek édes hangjaival vezesse be aa ajándékoeataB tetszésnyilvánítással jutalmazott. A seneklséretet Mol— Súlyos munkássierenosétlenségek. Baneheaen várt aktusát. Soha annyi resaketó öreget, ssá- nár János karnagy, M. Bíró E la és a Sindor István rabás JósBef 19 éves Coilenl-kilyéofalvi munkás a .Via*
nalomraméltó nyomorékot egy csoportban nem látott senekara látták el.
kőbányában dolgozott. Robbantás köaben egy hatalmas
még a Bzeretetháa, mint esen a délután. Csendőr Jenő
kődarab
a robbantás szlnhelyó'.ől mintegy 70—80 m-re
tlsatelendő ur maga is elfogódottan szól hozzájuk.
Erdély
téli
sportolóinak
dolgozó
munkáscsoport
kösé esett s BtfabáBt agyonOjszekucaolt kézzel, áhítatos figyelemmel nyelik a
nyomta. Kórházba ssállltás kösben kiszenvedett.:
nagy találkozója a Gyilkostónál.
lélekből fakadt, lélekhea saóló szavakat. Ujy látszik,
— Ambrus Márton hódoBal famunkást, kl az O.'a
Orsságsserte sportkörökben nagy érdeklődést kela meleg vigasztalás éppen olyan jóleső ajándék részükre,
mint az asztalról rájuk mosolygó, Jókora róiaauin tett aa a hír, hogy aa orsaágOB korcsolyázó szövetség gyárnak dolgozott a köaeli erdőben, fadöntés köaben
kalácsok.
a Gyilkostón rendesi meg Rumánla 1938 évi mükor- egy hatalmas tönk leütötte. A szerencsétlen munkás
a helyBBlnén kiszenvedett.
csolyásó
bajnokságait.
Aa angyalok legmeBaaebbre röppenő csoportja, a
— Botrány aa uooân. Bnsl Ioan gysrgyóssentKétségtelen,
hogy
a
lehető
legsaerencsésebb
a
Mlsssló-tárBulat éa a Márla-kongregácló a városon kivül
levő gyártelepet keresi fel Külön kocal ssáliltja utá- ssövetség választása. A Gyllkostó festői környezete mlklÓBl munkás, kl a Darvas-gyárnál volt alkalmazva,
nuk aa adományokat. Aa Itt látott kép vésődött leg- valóságos kis Bvájcl keretet varáasol majd a bajnok- a Mindent a hazáért párt röpcédulált osztogatta az
uccán. Tekintettel arra, hogy többen nem akarták elmélyebben mindenki lelkébe. Aa egyenesablaku, rozoga ságok köré.
ajtajú, de saép, tUsta uükségkápolna helyiségben gyul1886-ban hatalmas arányú hegyomlás eltorlaszolta fogadni a kisebbségellenes párt röpcédulált, Busi több
ladnak U a karácsonyfa gyertyái. Itt minden a leg- a Gyilkos-patakot, amelynek vize tóvá saéleaedett. így járókelő ellen tettlegességre faj alt. A súlyos lnaa>tnsaak
nagyobb nyomorról beaaél. A iáéitól átjárt helyiség koletkoaott aaia óvvel eselőtt a Gyllkostó, amelynek a nndőrség erélyes közbelépése vstett véget.

„Muzsikus Ferkó".

1. ss&m.
4 ik oldal.

A Semmltössék dőntéae a betegsegelyaő- Lapzárta ntán:
— A kath. Nflííöretiéff teaestébe. A romá- illetékek fl^teserői. A Semmitőüzék dönt^e ertelniai Iratbo'ikus N.íízSvű;» ;g tivlyi tag >a.tta 1938 4 i mében a a uikaadónak az alkalmazott meKb= «g.d jioinr hó 8 án est? 8 óni kuzdette)
rendz
caupan az olső hét napon kc-rew.Bl kell a jéru
A Hivatali)j Ljp m» r.;ggel érifzott száma közli
h Bui^eai szálloda ^rm-.-iben, aroolyre ezu'.oa t* fel- esetén
latot kifizetnie, mig a betegség további tartama esején a megválasztott országgytiksi kc-pviseiők né.sorat b
hiújuk köratségttak figyelctxt.
t be5fg»«Myíó pénztárcák kell gondoskodni sz alkal- e z e k között a M ig) ar Pwt parlameníl képviselőinek
— Iparosok es kereskedők figyelmébe. A mazottról. A Sammitőszék diníésa kimondja, bogy a
nemzői repüiő-alap pász'ira kozhirni üetl, hogy Sabár rau tssdónak egy alkflmszoSt fábbizörl meíb.^ege- névsorát is, mely a követkexó:
n pénzügyminisztérium újból mogbosszsbbltostn i> köayv día» esetén Is egy éven belül csupán cgyBaer ie.l »
A Magyar Párt képviselői :
vase.é : cöieu zatíaögot, a repliló alap pénztára nem h<*t nepot fizetnie. Eddig ugyanis előfordult, hogy h
Dr.
Uüller Jenő (Fehér).
hosí?s')b;tona azt mag. Eíért tehát minden kereskedő m»gbet?geddtt alkalmazottét a bHtegse^élyzőnél egóBBDr. Pareoz Béla (Arad).
é' iparos, aki
D<ra tett eleget a törvény előirá- aégesaek nyilvánították, ha pedig a biztosított ismát
Dr. Soi>s István (Bihar).
Bsicst, igyekezzsú könyveit a helyi adifclvciő peae- megbetegedeti vagy vlsísa'-aett betegságebs, újból meg
Szabó Béni (Brasov).
iízyi. azgatóaáio^i láttamoztatni es azokat rendesen akarták a hét nap?ifiasitâtnl a monkasdóial.
Dr. Pál Oabor (Ciuc).
v„íst?!. — Január elsej-ivei a cégtáblákról keszitstt
— KöPSönetnyilvanitáB. Mindazon kedves lsDr. Bethlen György (Cluj).
QÂbO^'Oi repjlóbélyegei ia érvényflkat vesztik. Min- merâseiokciHk,
j^baráiainknak és rosonalnknak, kii
Dr. Qróf Bethlen György (Muret).
d in c^ubia tulajdonom niiibíca tahái szóira uj bálye- dráRi
Jó
férjem
és
apánk
elhunyta
alkalmával
részveKende ff/ Ödön (Bistriia-Nasaud)
gcíLt ragasztani.
Dr. Gróf Bethlen György (Odorheiu).
— A a e s ü s t a a a a i e j e s e k b e v a l t a s a n a k u t o i a o tü.víl binatankas enyhiienl igyekeztek, ezúton monBáró Jósika János (Sataj).
határideje. A pe».zűs>miuiazierium Köali, hogy a regi dunk hálás köszönetet.
özv. Dobot Arpidué ét gyermekei.
Dr. Gróf Bethlen György (Satmar)
lzus. azaziejtapubó: mintegy busz millió í-.-j eriuk főieg
a falusi iatóioág, iiletva a gazdák birtokában van. A
Dr. Jakabffy
Elemér (Severin).
— M e g b ü n t e t t é k a f e g y v e r m i a t t . Tankó
Nemzeti Biuk moat egy uíoíhó feihivaat lntfla a falusi Péter, Biága látván és Fodor Aodráa gylmeBi lakótok
Dr. Bene Fere no (Somes).
1 .Kóssághoz éa bejtlenti, hosy a regi ezüst százasok egy udvaron laktak. — Egy háztutatas alkalmával a
Dr. Gyárfás Elemér (Tarn.-mare).
biváltasán<<k utoiao hataridsji- 1938 február 28 A be- c^adőraég
fegyvert ia!áit na udvaron elrejtve, melyDr. Gyárfás Elemér (Tarn.-mioa)
1
vallás helye a Komán Njoímí Pénzverde, Bucureşti, nek egy ? lakó sem akart gazdája lenni. M'után a fegyDr. Witler József (Timit)..
S r Fabrici dj Coitriiuri 28 Februar 28. u;áii a régi ver tulajdonjogát, egv sem vallaita. a bíróság a három
Báró Szentkeresztby Bala (Treiscaune).
azáziejósas elveszük vaaarlo crejük-t.
gíitdái együttesen 12 «zer lejre büntette,
Dr. Gal Miklós (Turda).
— Halalozas. Domokos Ignácia szül. Markos
— VasgardlBta p r o p a g a n d a m i a t t kitették
El navsor ecerint, a Magyar Párt listáján második
Kficébat 24 evsa koraban, 1937 decamber 26-án meg- Á l l a s a k b ó l . Nofgu I. MlöJlleni (csUsjtaimiháiyi) éa helyen jelöltek Bem Ciiü, sem Háromszék megyékben
újít Cjincsomor.áflbbU.
ZivoUuu Alexandru Slculeni (calkmadófalvi) vasu l nem jutottak mandátumboa, dacára annak, hogy a Ma— Megkezdődtek a budapeati mezőgazda tisztviselőket állásukból azonnaii hatállyal elbocsátot- gyar Part a azavazalot áitaianos töDbséget nyerte el.
tagi kiállítás előkaazületei. Az O.azagos Magyar ták, mc-r. a vezérigazgató nevében táviratilag hívták Azért ven ea igy, mert a kormánypárt listája orszáGazdasági Egyesület kiaiiitaareDdtiző bizottság* eiha- fül a vasutasokat, hogy Baavazzanak a Mindent a ha- gosan nem érte el a 40 százalékot s ea esetre a váurozta, ho&y aa 1938 éri, Borrendben immár 47-ik záért pártra.
lasztól törvény különös readelkeaéaeket (ártalmsa a
kiilliiâr>at a^jOji) ^rajyo^onn roudazl meg március
— Lopták a fat a tehervonatokról. A ma- különb: z5 partok közölt a mandátumok elosztására.
23—28. napjain. Az c.óseezaletei ennek figyeiembe-daraM csendőrőrB Staucu: Marin neţii őri-vezetője éijali
A Magyar Párt ason kepviselói, akik miot listavetelevei fo:ynaa, a kiállítási iroda az ősz tezdate óla szolgálaton volt a falubaa. A vasúti őrház közelében vezetői kei vagy több magyehen válatzlatiak meg,
teljem felkészültségiéi dolgozik es a kiállítás korai idő zajt hallva, odament es felfedezte, hogy Felea Torna egy>k manditumról iemoadanaz a akkor a liatán utapouijara való takinictiel Bzétkü.diék má; a jtleatücziBi vasúti pályaőr a töltéa mellől haaábfákat hord udva- cuk következő jelölt lesa a képviselő.
telaívdJoHa!. A tt-nveaaaiiaiuK ciopor jacan a b^jelen- ráru. A vallatóra Jfogott pályaőr belamerte, hogy a
tddek úííatid^ji 1938 január 6, a iüoci cíoponocban 7582 szAcin tahT oaaton levő fékező ismerőse dobott
feü.Lur 1. A gartU* maris uagy erduktódesaei es vara- ie n^ki vagy 25—30 h^sábfat. Vizsgálat indul; t-ntiak
kozaea^l lekimeaek a jövő evi Kiállítás eie, bmely igen kiderítésére, bogy mióta gyakorolják ezt a jól jövedeltanú . agoanat, boa tekintetben ujazaitintk Ígérkezik ós mező me»teraéget.
mini eddig, eióreiathatoaa most ib igsn nagy azolgáJanuár 10 en kezdődik as E G. E. máA aaombolyai Bohn-féle téglagyár kitfinö mliato; fog iaaui az áilatmayásaiéanek a legjobb micó- sodik—női
hasta tasi tanfolyama. Az E. G. E
nöaegü oaerepkalyáái mlndaa színben és nagysjgii lejyéaaaliaiok központosított forgalmának iei/o-(Erdélyi G^zdanági
Egy-osüiet)
rendezésében
1938
évi
ságban kaphatók. Kívánatra gazdag mintakönyv
nyoii>ása, az egesz metŐgazdasBgnak pedig nagy oktató jmuár 10 en nyílik meg váro&uikban a második lő:
áll a nagyérdemű közönség rendelkezésére.
és nevelő hatása altal. A wiai.iiSBon a tenyészállat náziartákl tanfolyam. Amint ismereisB aa első ilyen
Épitkeaökl Ugyanott a hires
ertatesitest ds beézerzest jeleuiőa azállitáai hitel ea
Bumulieu—CsikHGmlyóo rendezték mee
küiöüfult) tgjtb kedvt^menyek fogjak előmozdítani. tanfolyamot
nagy aik?írel. A moat jatuír 10 en kezdődő
Beilciúou Ótv-L-Uezázaiokoa, a szomszédos államokban rtn<ikivüi
.abfoiynmot
váro^U'ikban reodezik mug. Felvétel iránt
u&yancdak jelen ós utazaai kedvezmenyek itajotk a jelentkezni lehet
bármily mennyiségosn, jutinyoa árban kapható.
Dr. Hirach Hugónönál naponként d. e,
kla.niftn alkalmasai, mely az 1938 evben a magyar 11—12 óra közötti
Képviselet:
időben.
A
hatheteB
tanfolyam
tangazdasági élet egyik iegjeientőaebb esi menynek iger- díja 600 lej.
Jakab Sándor, M.-Oiuc—Osiksereda
kez.k. A mar mjii is igen eitnk kűfoidi erdekiődes
— Fat lopott. Dtvid Viktória gyimeal lakós
fokozása brdakao.a a rendezőség felvette a kapcsoStrada Composessratulat Nr. 7.
„25—
latot a szOiiiBaedos államok hivata oa testületeivel, feljelentette Berszán András (aubt) gazdát, mert ea aa
gasdatársadaimi azervozeteivel es utazási irodáival. A aasaony erdejebői fát termelt ki b mikor aa asszony
kiáiiitaai iroda kéaaseggel ad felvilágosítást bármilyen ezért Bzót tett, még össze Ib Síidta. Eljárás Indult Kiadó Stefan-oel-Mare ucoábanB szobás
iraeju erdakiődosr* (Budapjat, IX., Kóateiek u. 8).
elrece.
modern konfortos lakás, árdeklódni
— Megsertette a tanfelügyelőt. Najtaa^scu
—
Figyelem.
A
pénzügyminiszter
12.943—1937
lehet Barmana-Uzletberi, M.-Ciuc.
Nicolaa aogedta^It.ügyüió foljeieutette Máté D^nes
8—
P.aeaii de-bua (kaBzoa-Ieiuei) io^ós!, mert az egy íakolai szám alatt k.örrendmetat adott ki, amolyben engedélyezi
vusga.at aorao súlyosan megsértette a tanfelügyelői a tökmag, dió éri más házi olajok házi gyártását, Illetve
M.ut .n b f jB.eateuüen foglaltak valódiságát acüeadőr- készítését házi hasznáiatrn, cdsládoakéns 7 kilogram
sdg is igazoita, Mate ellen eJjaraa indult Hatósági közeg meunyisegig. Ez a mennyiség mindec tsxáto! m»niea,
CBupán azt kell igazoirl, hogy az olaj eióáliiiáaára
megder.eoö midit.
anyag Baját termés es bogy hány tsgu család
iskoláknak
köiaégháaaknak
— Ráesett a fa. Nlcuieacu Andrei S guetm- szolgáló
BB'ukséges az olaj. Éjeket aa Igazolványokat
kereskedőknek
magánosoknak
Marmatibi (oiarmaroamegyei) illetőségű erdőmunkás aa restére
az elöljáróságok díjtalanul és bélyagmenteBen köteleállandóan késien raktáron éa rendoléare b á r m l ' y e n
uz.cí7;í üzjmnek „Baas* erdóreszea levő faklterme- sek
kiállítani.
nagyságban kéai.tek. — ü g y s i l n t é n nagy kéaalet
.tísenei dolgozott. Fadöntés közben egy fa ráeBett es
suiyoaau mBgáBbesiWtie. Megindult a vizsgálat a felepremilitár sapkákban.
lósseg megöuapiiaáara.
„CSÍKI LAPOK"
— Saenat lopott. K^zdi Domokos B^ngeurgiu
Tisztelettel:
„Keztyü Királynő"
Politikai, közgazdasági éa aiéplrodalml hetilap
(csikazaztgyórg^i) Iukos feijaieiiiásc telt a ca-.udorsegea,
5—5
Qroaaberg P., Merourea-Olno.
sogy vaia»i kei aaeker szénáját üi opia. A Cdeadórneg egeu évi.
l#i l&j Félévre
. . , 80 Damsíodan meg ia taiáltaa ianebi Bnazb Jazati (szel«t) Negyedévre
,
4J
Kalfcldre
egyén*,
864
b^emeiyéóen, bkl elien megieditotta az eijara^t.
Példányonkénti ára 3 Lel.
ruladea tiu.u) KISEBBSÉGI KÉRDÉSEK
— megvertek a sógort. Szabó Miklós Gáboré
HirdeSézl dijak * legjloaóbbut axámlUataak.
öj iiiszegn Kaiman madáfaivi íakúao^, a M >i>kó Aodraa
ELSŐ KÖNYV
Kéiliatok nem adatnak vt«R>a.
kurcamaja e.őtt megvertek Biaga Iinre njvü Bógorusat
Nyílttéri kOileméayst llţa aaranklnt Lat 25,—
Irta: ÜRMÖSI-MAURER BELA
mert ítaioban eazlikoe jaiou, hogy a sógor mult evbed
a román miniszterelnökség
egyiküket valami miatt felpofozta.
Kiadóhivatal: Ueroorea-Clao, Strada L O. Bratianu 66
kisebbségi tanaimányi hiva— Eltűnt a fa as erdőből. E.-dekes ügyben
talának volt azaktanácsoaa.
nyomoz a káazoni cnenaóraég. Kmaeinik Vilmos Piaesiiüc aua ^aszon'uiizi) füreszgyüros az uzvoigyi üz-üin
NYILTTÉR.*)
A KIÉLEZETT KISEBBSÉGELLENES
mfgbizasabűl íeljelenteai adott be a caecdőraéghez,
MOZGALMAK ROMÁNIÁBAN.
NyiUtkoiat.
meiybtn kszli, nogy az Uzvö.gyi üzem által megveti'
A „Cíiki L pok" választási az inában egy levelet
..Utdgyub* nevtt trdóreaztn iBm«reuen tetieaek 500
A KISEBBSÉGVÉDELEM JEGYÉBEN.
kotimtier fát elloptak. A caendóraeg nyomoz a tette írtam, amelyet aa aggódó szeretet diktált. A célom aa Beszereahető a
volt, bogy aaokat, akik neta látták volna a választáaek uian.
— A fóldoBUsaamláa agyoonyomta a kali- soknak a magyarságra nézve oiyan fontos jelentőségét, „CSÍKI LAPOK*
Ára 80 lej.
baban alvo munaaBokat. Nem mindennapi aze- naeggondolkoztassa és telkük jobbik énjt jusson ura kiadóhivatalában.
roncaetlenaeg történt a Puuieni (Cdupaifaivi) koabirio- lomra. Mondanom se kell, hoţy a levél csak Irodalmi
kotjság „Bonaka" nevfi erdejeben. Az erdóresz kinyú- forma voli ós épp n a kltUzott magasabb rendű cíI
lik egeBzen a regáti oldalra ugy, hogy annak kiterme- erdekében nem akart egyeseket kipellengérezni, igy D\
iese aokkal könnyebb onnan, hiaeri az erdőt a hözblr- Imre Z jltán or-ost asm, akit többen a levél clmaettjétokoabag el la adta az agdsi .Ambo* cégnek, mely nek tar;ottak. Mindazok Uhit, akik ezt a magasabb
meg ia kezdette annak kitermeieset. K rekea Gyórev rendű calt sztm elől tevesztlk éa kisvárosi lal^s sserlnt
tis maprakéat oJ formák «lead
es Janoa Fromoasa (csikszepsisi), valamint Doiia Du- mindjárt aaemaiyl ólt kereanek, nem járnak el helyesen
irbaa, xaa.ac^*]ds.tta.«t(5lK
mitru, Culba Toader eb Spânul Vaslle bacaumeicvel ób nem azolgá'ják a magyarság érdekeit. Minden ilyen
munkások is a fadóutesnei dolgoztai, éjszakára Dadií cikk arra való, hogy annak tanuBágalt ne másotra vo
VBNCZBL
TANÁRNÉNÁL
meghúzódtak erre a celiu ösazetákoli kallbájukbsn natkoz asauk, hanem a magunk számára vonjuk le
Ugyanott
kéasftlnek naUdenörvendjünk
annak,
ha
még
ml
nem
tántorodtunk
el
és
Egyik ejaaaka aztán a saerencaetlen fekvésű kaliba
nmfl női kalapok •laőremdfl
foioit megmoaduit a föld és maga alá temette azt a minden erőnkkel munkáljuk a féltve örzött maivar
amjag keuáadáiáTil. Katapak
benne levó munkásokkal együtt. Aa elősiető munkások egységet.
ItalaUtâsa a legr«vtdebb 14« alatt.
a kakiba ronesal alól Keretes Györgyöt és Doiia Du
Dr. Csípik Lajos.
MercuTM-Oiuo, I. O. Bratiaza (OiBmájnltiut hoiiaa ásták kt, mig a toobieket sulyorsé^
sliim>aooa IU. aa., a Sörkáa kŐMlébw.
lesekkel asálUtolták be a kórbáaba.
•) E rovat alatt költöttekért nea
váUal
felelő*.
na
siget a
Saerk. «•Kiadő.
H m t a t t Vikit KSeyvRytwlilibaa, Mmina-Ol«a

A Hamar Párt tépMÉeli névsora.
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