L évf.

Proprletuk:

V*d. Ini LUDOVIC VAKÂH

2 aiám.

Merourea-Clno (Calksiereda), 1938 január 9

CSIKI LAPOK

•z Országos Magyar Párt újévi kiálltZ I Ü B
ványa a romániai( magyarokhoz.

Redaotor responBlbll:

VICTOR R É S Z E G H

tömeg politikai fegyelmezettsége. — Essn a szemüveMegint
a revíziós
mese.
gen L
burosztül
UA Magyar
L Pártoak
C
I
U
C
T
T
T még
J Isem) lehat nézni egy kisebbségi
a választásokon álért sikere népnek a küzdelmét. Egy uralkodó fajnak as a fény-

Bethlen György gróf, a Migyar Párt országosmég mindig fogialkoz atja a közvéleményt. Tizaaegy űzés is megadatott, hogy ugy cserélgesse politikai
elnöke aa alábbi kiáltványt Intézte aa njév alkalmából párt ontotta a kortesaoyagot ebben a vánnegyeben s hltva.lását, miot más a fehérneműjét. Egy kisebbségi
nehis voina leírni mindazt as igérethalmazt, ami egye- nép életének torvényei vannak. Ha a politika maga a
aa Itt élő magyar lakoaaághoa.
A törvényhozási választások lezajlottak. Elérke- nesen a földi menyországot ígérte ennek a népnek, ha karakter mestersége volna, akkor ezt minden magyazett az Ideje, hogy aaoknak eredményét mi ls ssámba az ismeretlenebbnél ismeretlenebb román pártok listá- rázkodás nélkül megértené éB nem nósné a jellemteira szavaa A nép p; dig oda szavazott, ahol nem ígér- lenség nézőszögéből egy népnek fajához, knlturájához,
vegyük.
tek semmit. Oda buata szív anyanyelve, faja Iránt aa élet jogához való ragasskodását.
A magyarság büsske lehet arra, hogy eat az érzett kötelessége, kisebbségi. v-?ának átérzett öntudata.
ujabb kemény eripróbát hogyan állotta meg Magatar- E« termelte kl »zt az 52 százalékos többséget, ami
Tiz esztendő: „Gazét* Ciaoulai".
tásával fényesen megcáfolta aat as állítást, hogy nom előtt meglepődve némultak e) egy pillanatra az összes
Gyéréül
román
ujesstendő napján
Ismeri fel az idók suyát, hogy nem eléggé fegyelme- román pártok vezetői. Dj cs«fe egy pillanatig tartott ünnepelte fönnállásának laptársunk
tizedik esztendejét. Szerény
zett, hogy nem tart Össze nemsetképvlseletl szerveze- aa elnémuláa. Mert a választások eredményét máris keretek
között, négy oldalon jelent meg az első évtized
tében: a Magyar Pártban.
kritizálják, magyarázzák. Ei a magyarázat psdig a muakáBSágát koronásé ünnepi szám, ami azt bizoMegmutatta, hogy tömör egységben elszántan éB tények, a tárgyi bizonyítékok minden jogalapját nélkü- nyítja, hogy a vidékén a román B»jtó helysete sem
még a legsúlyosabb áldozatoktól aem riadva viaszé, löző vádaskodások formájában nyilatkozik meg. Ebben rózsásabb, mint a magyaré. A .Gazeta Clacului• tiz
küzd Borsának javulásáért és asért, hogy isi nemzeti- a faji öntudat tultengésétől kavargó világban hlácyzik
nekünk is van néhány szavunk. Aa utolsó
ségét megtartva, mindenkivel testvéri békében mint aa eredménynél a faji érzésnek a józan ésa tárgyilagos esztendejéhez
tlz
esztendő
a
kisebbségi magyar élet minden napján
egyenlő jogn polgár élhessen az orsaágban.
okfejtésével elvltaih-ttatlacul tlmutatható szerepe. Ez, ujabb nehézségeket, ujabb akadályokat könyvelhet el,
A választási kQsdelem nehéz volt. A siker még csakis ea a magyarázata az iiredménynak ÓB nem aa A román sajténak as utolsó tls esztendős gyűjteménye
fényesebb lett volna, ha számos megyében nem Bér- a revíziós dtjkaraese, melyet a Gazeta Ciucului hozott egész lavinaját képezi a kisebbségek életlehetőségére
tették volna meg a törvényeket. A választói Igaaolvá fel annak átépítésére. A gyergyól laptars abban találja zuditott gyülóletnei. A jubileum napján nem tagadnyok kiosztása, a ssavaaókörök beosztása sérelmes volt a magyarázatot, hogy szerinti; a magyarpárti kortesek hatjuk meg tehát elismeresünket a Gazeta Ciucu.ulreánk néave. Sok helyen elvették a már klosstott vá- a közeli revízió reményét csillogtattak meg választóik tól, amely mindig felülemelkedett a kicsinyes indulalasztól igazolványokat ób minden Icdok nélkül megaka- előtt, azt mondva, hogy O asrorsság előtt a revíziónak tok e tuhstagán. S nem tagadhatjuk meg elismerésünket a iap szerkesztőjétől, Teodor AnaBtasiutól, aki a
dályozták a magyar választók tízezreit, hogy szavaz- egyetlen záloga az ő bejutásuk.
HU ez a vádaskodás mlnd-a alapot nélkülöz. vidéki roman ujsagirasnak valóságos Iskoláját adta
hassanak.
Dj megtörtént esenfelDl aa Is, hogy a választás I yen hivatkozást nem ls vár'uok volna a demokrácia lapjában. Érdemeit csat aa tudja kellőképpen értékelni,
eredményének meghamisítása végett, hűséges ma- jegyében olykor annyi bátorsággal megnyilatkozó şy r aiu a GdZ.-ta C ucuiui-t az orsaágban saertesBét meggyarjaink közöl sokakat fenyegettek, védteleneket tett- gyól laptárstól, uk la Itt é'n-, kötöttünk s látjuk, tud- jelenő roman időszaki lapokkal ÖBssehasonlitJa. A Galeg bántalmastak, súlyos sérüléseket okoztak nekik, ják, hogy ez a nép nem álmodozik ravulóról. T zenki- z ta Ciueului változatos, nívós tartalmának összeállísót még emberélet la esett áldoz tiul az alkotmányos lenc éve keresi jogainak, életfeltételeinek árvénvesitésüt tása az ő erdeme s ugyanosak az ő érdeme az la,
jog gyakorlásának. E várjuk, hogy a törvény IgaaságoB a mai állam keretein korlátain belül s e.on^k biztosítá- hogy lapjában soha nem hangzott el támadás vagy
sára küldi a parlamentbe kup.lselőit, hogy e népnek a gyűlölködő szó a kisebbjegek ellen. Mindig megtudta
büntetése sújtsa a jogrend sértőit.
békeszerződésben biztosított jogait aa arra legilletéke- őrizni a lap higgadt targyi'agosságát a kulturális kérÖizinte együttérzésünk kiséri asokat, akikre a sebb
államtényezőktfil kiköveteljék. J igáiért, anyanyel- dasazbtn B a testvéri egyúitmüködas óhajának klhangsors rendelése nemzeti védalml küzdelmünkben su'yoa véért, iskoláiért való harca mindig a le^törvényesebb suiyozaaát sokszor Igazolták a lapban megjelenő művagy as elképzelhető legsúlyosabb áldozatot mérte. formák betartásával történt e< fog történni ezután ls. fordítások, melyek a magyar irodalom gyöngyszemeit
A legnagyobb tiszteletre méltó példaadáBuik le- Dj soha egy vezetője sem pcidoii arra, hogy a reví- olyan hűen adtag visssa a románságnak. Pdtűfl, Ady,
begjen mindnyájnak előtt.
zió goudolatát fölvesse eiöite,
a válajfctási hatu Gyoni ieuobe latnatoit bele a roman olvasó a Gazeta
Annál BBomorubb és elltélendőbb azon megtéve- •sok mlodent megengedő kortesfo<ásai között sem. A Ciucu:ui-oo keresztül akkor, amikor másfelől mázsás
lyedett magyarok viselkedése, kik ugyanakkor, amikor 19 éves kisebbségi sorsnsk minden igáretből való ke- mennykövekkel döngették a román lapok e ssellema becsület egyetlen kötelességet ssabott mindnyájunk- serű kiábrándulása azonban klépltait j a lelkekben a nagyságoknak aa ő életkereteik közé ssakadt utódalt.
nak, ennek teljesítése helyett, kényelemből, anyagi kisebbségi öntudatnak azon összetartó pillérét, mely a Egy kicsit hálásak ls vagyunk eaért a Gaaeta Ciucululérdekből gyávaságból, vagy gyengeségből testvéreik Magyar Pártot győzelemre segítette nemcsak Itt, de or- nak b kívánjuk, hogy tanltáaalval további hoaasu éveellen aa ellenféllel •sövetkeztek. Vajha a magyarság sságoaan Is a letu'óbbi válviztásoVoo. jalez"e egyater ken át szolgálja az együttelő népek klbékülésének a
túlnyomó többBégének példája, hősi viselkedése meg- 9mind, hogy a Bzekelyföldin egyedül a Magyar Part poiiíika minden cjalbfintaságától mentes ügyéi — Tudjuk, hogy nebéz a egyre jobban nehesedó problema
Bzégyenltené a legsúlyosabb bűnök elkövetőit és arra az, amelyiknek a jövőbea élötluheíőége van.
iOBi a mai időkben a megbékélés gondolatának a geIndítaná őket, hogy tudatára ébredve árulásuknak töreesztendő óta egy ogeBZ uj nrmxedék riceds kihangsúlyozása s nagyon gyakran aa olvaBÓk
kedjenek, hogy jóvátegyék cselekedetüket ós ezután alakultTizenkilenc
amely a kulturzónás román tanítók iskolát eiveszitébavei ls jar. Dj as időz során kialakul a hífokozottan igyekezzenek megérdemelni a testvéri mag- fcól a kl,
magyar élet viharzó nehézségéhe kilépett. Aveknek as az élcsapata, melyre bizton lehet támaszbocsájtást.
ssavazópalgárok ez nj nemzed
a jelen választások kodni B akikre átragad a Bserkesstő bátoraága, hogy
A földi megpróbáltatásokéin oknélkttllek és nam alkalmával a helyzet komolyságához méltóan mutatta hűen helyt álljanak elveikért a aa együttélő népek
hiábavalók még akkor sem, hogyha látssóiag ilyenek- meg, hogy szivéből a hovatortosBndóság érzését kiölni boidogu.asáért.
nek ls tűnnek fel előttünk. A történelem megtanít ar», lehetetlen. Es az uj nemzedék nem Ismerte a régi
bogy nagy esBméket nem lehet áldozatok nélkül szol- uralomnak Bem előnyelt, sem hibáit s teljesen az uj
gála! és győzelemre vinni. A lefolyt válaBstások su'yo« életkeretben felnőve, fegyelmezetten mutatott példát
barciiban dicséretreméltó módon megállottak helyüket, annak a néhány tévelygőnek, akik anyaöl ha>zontrt
pedig taián az összes politikai csoportok közül egyedül meggyőződésüket szegre akasztva, idegen pártok c-iit
CBak ml nem küzdöttünk pártérdekért és a kormány- tósaivá tz gödiek. Az ifjúság nntudvoi fellép őn, fr~
hatalomért. De ehelyett mindnyájunkat ugyanazon szent gyelmszstt akbratmegnyilvécu'ása í-snves blzor.ylt^k
eBzme hatott át és képeBltett a fokozott kitartásra, arra, hogy eat a népet nem vezették titkos ezándó-ok
oonaervatoriumi módszer
erőfeszítésre és es segített ahhos a sikerhez, amely akkor, mtkor saját kebeléből választott vezéreinek
szerint, j u t á n y o s á n ad:
súlyúnkat és jelentőségünket növeli éa befelé la tiBste- ügyét diadalra vitte.
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letet kell kivívjon Bsámuakra.
Alapja, ami összetartotta: a föld, melyen egy évezred
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Q. Duoa (Qimnáaium-uooa) 130.
Nem tudhatjuk, hogy mit hon a közel jövő, sortunk javulását-e, vagy pedig még aa eddigieknél la szentebb kapcia az egyetlen magyarázható ok, ami rí
Bu yosabb megpróbáltatásokat? Ast sem tudjuk, vájjon eredményt Igazolj*. Aki ezt nem h'sd, annak utalunk
a magyarság megválasztott törvényhozóinak Usz-e r1 a háború előtti IdAk választásaira, ahol ugvannz a jelen
meg a román tömegénél VihszsuU-1
kalmük arra, bogy a kötelességüket teljesítsék ? Azon ség mutatkozott
j
ban bármi 1b történjék, nem hiábavaló az eredmény, situnk hát m nden vádat, mloden nlaptatan gyanúsítás ,
amelyre büszkén hivatkozhatunk most és ezután is. ami a revízió eszméjének kortesfogáeoira való uiha z
cálására vonatkozik. A romániai magyar kisebbseg
a legjutányosabb árak mellett
ígérem, hogy ml a megválasztottak még fokozot- harca mindig megmarad törvényesnek, becsületesnek,
tabb áldozathozatallal igyekeanek viszonozni az irányunk- bármilyen államforma következzen Is.
felvesz
ban megnyilvánult egyöntetű blaalmat éa támogatást.
El nem csüggedve, sőt megerősödve és küzdelmünk Blkerébe vetett megingathatatlan bizalom érzéséApróságok.
vel, a legnagyobb elismeréssel, kössönettel és hálával
Siránkozii
„a székely jellem toleosógről".
eltelve kössöntöm az újév kezdetén nemsethü magyar
A választások után egyre több szidalmazás éri
testvéreimet.
est a népet. A különféle pártok kortesel ugy állopitják
Cluj—Koloasvár, 1938 Január hó 3-án.
meg, hogy jellemtelen a székely nép. Végig hallgatta,
Qróf Bethlen György,
átBzórakozta a válasstási erőlködéseket. Sokszor lmtia naposként nj formák t l t i ó
aa OrszágOB Magyar Párt elnöke. pozána népgyűléseken fényes kereteket biztosított Inárban, m,«rt^dB.tla.«tö]K
duló tehetségek ssárnybontogatásalnak. A-nit lehetett
ş ^ t ^ b b b b t i t B i m ü ü ü t i t A A ^ es adtak ast elfogadta. Talán Ígéretekkel ls elkötelezte
VKNCZBL TANÁRNÉNÁL
Végül pedig a ssavaaó fülke ctendjében elő
NŐI KALAPOK
E magát.
Ugyanott késnftlnok mindonvstte a másik székely eszét ÓB aszerint cselekedett. K
KÉZIMUNKA ANYAGOK
FF — Most mindezek miatt a JeltamtelenBég vádjába kenomtl nfll kalapok (liftrsidt
— Hát először ls a politika maga nem taranyag koaaáadáaáTal. Kalapafc
£ 8 ELÖNYOMTATAS ff veredett.
tozik a legjellemesebb mesterségek közé. Eit naponItaiaUtiaa a legrövidebb idd alatt.
£
AZSUR1
ENDLII
JJ ként van atkalmunk megfigyelni. Iskola példáit látjuk
Mercurea Chic, I. O. Bratlanv (OimnA1 1
annak, hogy ez uralkodó faj embereiben mennyire
zlum)-uooa i u . aa., a Börháa kAaolébon.
GÁBORDr.
ÁRONNÉ-aál,
CSÍKSZEREDA
(M.-CIU0)
£
Zakariás Testvérek kásában. 20—26
váltósnak a meggyőződések, a politikai elgondolások,
* Bámulatos mennyire a „buios-faiék* nívójáig ér i
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Modern rabszolgák.

CSIKI

LAPOK

Az állam ezekkel a szerencsétlen ember páriákkal dolgoztat. É e.ekért senki sem felel. Ssásezrek
dallak mar meg a kényssermunkák rabságában. Eseknek sorsa, családul nyomora senkinek Bem táj. űs
mind a szabadság Jelssavával mery végbe. Astto szabad vallásgyakorlatot hlrd.t a szovjet. Ebbeni aai évben
a HKOvjeí 612 templomot záratott be. Ezek között van
402 ortodox, 82 katolikus, 60 moaé, 55 zalnagöga óB
6 baptista imaház. A harmadik öt óvea terv Idején
minden valláal célt szolgáló épületet amely a Bsás
esztendőt meghaladta, lebontják, mert életveszélyesek.
E rendelet értelmében 2900 tempiom kerül lebontásra
Eihez tapsolnak kényszeredetten a modern rabssolgák
milliói. Mert mindez a Bsabodság jegyében történik.
P. Oibor Anasztáz.

3. sám
Az Országos Magyar Párt (Qyergytjárási Tagotatának Elnöksége.
Szim: 261—1987
Elnök ur!
Szíveskedjék megengedni, hogy meghatódva mondhassak köszönetet önnek, a vezetése alati álló tesiület
minden egyes tagjának és árvaságra jutott magyar
népünk nyílt fejű, bátor lelkű tagjainak azért a hősies,
becsületes munkáért éB biaonyság tételért, mellyel aa
elmúlt válaaztások kapcBán aa összmagyarságnak kiszámíthatatlan erkölcsi éa anyagi jót, vele együtt határtalan örömet a önmagunknak, gyergyólaknak megkülönböztetett megbecsülést szereztek.
Egyenként kellene kezet Bzoritanl, keblünkre
Ölelni azokat a hőseinket, kik szembe mertek nézni a
csábítása*!, vállalták a testi és lelki megpróbáltatásokat s nem egyszer Igazi hősökhöz méltó lendülettel
vették kl ré&ziftct ebből, a1 részünkre nemzeti önvédelmot jelentő kűsdelembő .

Amikor eat a cimet leírom lelkiszeEieim előtt
elvoaul sok sok millió ember egbekiáitó asenvedese és
fájdalma. Elszorul a szivem, amikor a becsapottak
végeláthatatlan tömegén végig nezek. Akiket a modern
huszadik szazid csak aa Igerewkkel hagyott A ssornvUséftea kaoaaban és zűrzavarban még remenyük sem
lehet reményeik éB vágyalk bet.ljesttiesére S a lelketlen damagógia még mindég tUzeil és ámitja őket.
MII ven pokoli játék ea bb ember sorsokkal. S moat
sztan jubileumra késsüinek. Világra bbóio Ünnepet
akarnak előkészíteni annak aa emlékére, hogy aa
eiven őség, szabadság és testvériség varázslatos jelszavai aiatl milliókat kttldtek a halálba. Jubileumát
hűk annak a borsalmaB tenynek, hogy egy országot a
hamis jelszavak puffogtatása köaben börtönné alakíA Magyar Ház gondolata.
tottak át. Hogy a levegőt megtöltötték verparával, as
emberek nyugalmát elrabolták, as amúgy is nehéz
Nem akaiunk hiába való gondolatokat leírni.
öat éa Gyergyó hőslelkü népét, fogadja
é>etei valósaggal lehetetlenné ea elviselhetetlenné tel- Tisstában vagyunk azzal, hogy nagy bajaink vannak, az énKérem
is minden IgBB magyar testték. Milliók készülnék beleharsogni kísérteties hangon Bokfsle tenni való vun a romániai magyarság életében. vérünktolmácsolásomban
háláját s pártunk, az Országos
a mindjobban aötetedó kétségbeejtő éjszakába: Ave De mindezek között is napirendre kell tűzni egy csiki Magyar szeretetteljes
Párt gyergyójárásl elnökségének magyarosan
mora imperátor .Lenin, 8.alin" moritnrl te aalutant. Magyar Híz gondolatának a megvalósítását.
kenet szorító őszinte és nagyrabecsülő kösnönelét.
Halál őfelsége, aki tealel öltöttél a halál éjszakájában
Azoion a helyeken, ahol a magyarság más népek
Ghftorghenl—GyergyÓBzentmiklós, 1937évi decema halálraítéltek köszöntenek. A kétaégbeeses adja közé van beékelve inkább ki van épülve m össuaDr. Oaál Alajos,
ajkukra a szét. A végtelen orosz arénákon végelátha- lartásnak, a kőaÖB fajhoz való tartoaaanak, egymás ber hó 29 én.
tatlan sorokban sorakoanak fel a modern rabszolgák s tamogatasának érzése. Amíg a ml közéletünk tetőzve
Járási tagozati elnök.
hátukon csattog a kancsuka s a kényszer parancs- van a gancsnak, az irigysegnek, egymás szájából az
szavára világgá kürtölik a rabszolga ajra mennyei utolsó faiat kenyeret ia kiütni késs adandó éberségnek
Farsangi célkitűzések.
voltát. Csak aa elbódított világ hiszi ezeket. Akik még magyar betegsegevel, addig azokon a szigeteken, ahoi
el aem képzelték a vértúrdói, amiben az orosz nep a magyar nep idegen kuiturak közé szoru.t, bámulatos
Furaang van. Mulatságok, szórakozások ideje. Egy
már evtlzedek óla fürdik. Ha majd a hiszékenyek a fegyeimezeliueggel kepes ápolni azokat az erényekel, végnélküli mulatság ilyenkor a magyar falu, amelyben napspanyolok aoraara jutnak, akkor kiábrándulnak, de már amelyek egy nep megmaradasanak legfontosabb kellékei. hoaszat folyik a bor, az ének, a tánc. A nehéz nyári munka
kéBŐ lesz.
a szellemnek iálható bizonyítékai a Magyar s az advent szomorú napjai után a farsang vHíins&g&bau
Megiszonyodva forgatom a törtonelem lapjait. Házak.Ennek
Az
a
magyarság, amelyet megerintett aa egy- szabadul fel a székely ember lelke — sokszor túlságosan is.
Minden lapja csöpög a vértől. Rabszolgák ártatlanul másra uialtoág
már teive van szervező, építő Ilyenkor aztán kikerül a zxebekböl a bicska s a szász
kiömlött vere festette komor pirosra akárcsak ma a kedvvel. Abban szele,
a
pillanatban,
ahogy idegen tengerbe borba székely vér vegyül. Székely anyák pedig keseregve
klserteties vörös lángtengerben tobzódó és füstölgő szakadva erezni kezdi aa összefogásnak
szükséget, siratják az élet derekán eltávézó lelkeket, kiket örökre
bálv&nyoltárokat. A hatezer esztendős emberiség ezért, nyomban kesz áldozatoB nagy munkát vállalni
fajaért. kiszakít közülünk a teotvérvezette gyilkos kés. Egy végküzdött, hogy évezredek letűnt barbársága a knitura
ujjongás ilyenkor a falu a Haláloknak a végnélkuli
És igy születtek elBŐsorban azokon a helyeken, nélküli
és civilizáció örv«» a.att visszatérjen közénk. Mert a
halottaknapi keserv azoknak a székely anyáknak,
mai rabszolgák torsa akárhogyan is akarnók szepitenl ahol a magyar tömegek más nepek köze szorultak: a szenvedés,
apáknak, akiknek testvére, gyermeke költözött ilyenkor a
Magyar
Hizak.
A
kisebbsegi
sorsba
került
magyarság
a dolgot az öaszeteveskteaig hasonlít a reg letűnt Bzáhideg sírverembe. Unj pedig hányan vannak
zadoz pogány rabszoigainak sorsához. Akkor is sorsok e ni akarásának esek a beszedte bizonyitekai. Sokszor testvérásta,
székely életet követelt már eddig is a farsang !
rosszabb volt az illatokénál. Ma hasoniokeppen. Az a semmiből húztak hajlékot maguk föie ezek a magyar ilyenekEz! Hány
évben elég csendesen indul. Mintha minden székely
ó-kor rabszolgájának nem volt joga aa eletebea. Ura szigetek. Msgepitették maról-hoinspra Bzokbt a faiakat, ember lelkére
ránehezednék az előttünk álló nehíz idők
minden pillanatban megö heite mint az állatot. Aa alla- amelyekbn belül egymásra talált a magyar családnak
fojtogató szele! Mintha mindenik átérezné azt a sorsvállatok védelmére akárcsak napjainkban emberséges tör- mibden tagja.
vényeket hoztak. Az emberrel azonban n^m törődtek.
Semmi nem bizonyltja jobtan azt, bogy a calki láat, az egymásért élés, egymást segíteni akarás terhes
Aki jogtalanul megölt egy ökröt, Bonak naiallal kellett magyuroag milyen távol áll egymástól mint az, hogy kötelességét, amit ez esztendőben az eddigieknél is sokkal
lakolnia. A ratmo.gák legyilkolását nem tekintették husz eízisiidő alatt Bem éreste nzükBegét ennek a közös keményebben ránk mért a végzet. Egy pillanatra megtorbűnténynek. Kózönbös dolognak tartották. Mi sem bi- a.*jidkndt. V3"y ha areztUk is, de nam volt hozzá pant az egymást gyilkoló székely lélek ; visszatért Istenézonyítja ezt jobban, mint az a tény, amelyet a törté- annyi lendliiet, bogy m,<gva;óai«euk aa együvétsriozés- hez, a ki.iácsooy—újév—vízkereszt szeut áhítatába merülve
nelem feljegyzett. Az egyik gazdag rómainak mutattak nak, a közös küsddiemuek ezt a végvárát. És ha len- könyörög segítségéért az eljövendő, elülte álló teihes év
egy festményt, ameiy egy kivégzést ábrázolt. A római dület la akadt volna hozzá, azt elgáncsolta az a sok- küszöbén.
Megh&tóan áhítatos a székely léleknek ez a pillanatnyi
kifogásolta a ver csorgásat s hogy a muveez megfelelő szor lehetetlen bizalmatlanság, amellyel itt egymás
mBcábaszáUásR, arait most tapasztaltunk. Megnyilatkozik
kepzetet nyerjen hivatott egy rabzzo^gát, kinek a mű- saándékait követni Biokíuk.
belőle a sorsát átérzés öntudata, a röghöz való ragaszkovész jelenietében levágatta a fejet. Aa arenakban a
Pedig a caikmegyei Magyar Háznak mégla meg dás vallásos imádata s a hitébe való menekvés megnyuggladiátorok egymást gyilkoltak az isteni nép mulatta kelKne
vaió&u.nia.
Minden
kicsinyeskedésen
felül
emeltásara. A Kouoseumban Pompejua római vezér 42 000 kedve össse kell hordani a tégláit a csiki magyar vást adó öngyónisa.
Ebben a lelki meghunyászkodottaágban, a falunak
embert öletett meg vladaíban. S a szörnyű vérengaes egység gondolatának. Mert innen kell elindulnia annak
ben ez csak egy adat. Számtalan ilyen adatot hozhat- a m«gyar leikeket összehangoló küzdelemnek, amelyre ebben az önmaga előírta tisztítótüzében a legalkalmasabb
nánk fel. Minek?
az időpont arra, hogy város és falu között a lelki kapcsoagyra szentebb hivatás vár.
latok megerősödjenek. A farsang a legkedvezőbb időszak
A rabszolga ura jtk-nlétében nem beszélhetett.
foglaikozkunk Rzer&tettfal a kér arra, hogy a faluhoz közel lérkőzzünk. A Magyar Pártit
Sugáaáért ls ostorcsapás; kapóit. Mág ha akaratlanul dáBsel.GondoltOíiuat,
Hiszen megérdemli bz a magyar küzdelem, vár a feladat, hogy ezt a munkát véghez vigye, teljesedésig
ls tiisszentelt kemanyen büuuödátt. A rsbszoigacők hogy tehetsegünk
gondoskodjunk jövőjorő.'. A öntse. Minden faluban lesz műkedvelő előadás, tánc a farsang
meztelen felső testtel szolgáltat úrnőjüknek, hogy csíki M«gyar H*zatBzerint
össze kell hozol éB át keil adbi alatt. Minden ilyen előadásra kimehetne egy-két tiatal majobban érezzék elégedetlen urnójükoek Utesot, BíU-asai. hivat&saaak. Gondoskodni
keii kökös áldozatosségga. gyar értelmiségi, hogy az előadás műsorát egy kisebb
Gazdag urak, bázaiz órzjsere rabszolgákat hasznaisak. arról, hogy legalább Bajat hajlékot
annak tanító jellegű beszéddel megtoldja. Egyszerű nyelven, egy
Lánccal a bejárához kötöttek, mint manapsag a kutyá- a mnukanük, amely minden magyarblzioiit:Uok
ember Bsám&ra a szerű emberek számára, de Bzivvel-lélekkel kellene és lehetue
kat. Hí betegek lettek s mar semmi hasznot nem létkérdést jelenti.
reméltek belőlük kitették őket éhhaiálra vagy pedig
beszélni a talunak valamely időszerű kérdésről, gazdasági,
feUpntot'.ak őket halastavaik halainak. A gonosatetiek
népművészeti, kulturális eseményről. Oly képpen, hogy tanulelkóvetesere rabszo gakat haszná.tak fel. S nogy a bűnbelőle az előadó is, meg hallgató is. A falu sziveseu
Vendégeimnek, jóbaráíaimaak, ismerőseimnekjon
tény titokbaa maradjon, a bűntény eikovetese utan
fogadná ezt a megmozdulást, mert a hozzá eljutü gondolanyomban megölték a rabBsoigakat. Ha a törvényszék ós jóakaróimnak boldog újévet kiránok!
tok szórakozást hoznának a hosszú téli esték unalmába 8
Jfercurea-Ciuo, 1938 Január 1.
eiőit a rabszoiganak tanúskodni kelleu, eiőssór mieióti
alkalmat adnának a vitára még hosszú időn keresztül azután
kihallgatták volna klop*dra húzták es kegyetlenül elPeohar János. is. Az előadó fiatalnak pedig az anyag betanulásán kívül
vertek. Athénben az egyik aepdKamiáiaa aikaimavai
kitűnő alkalom volna ez a közönség, a tömeg előtti fellépés
rájöttek arra, hogy 20.000 a«»bad po gár melleu
megszokására, a tömeglélekben való olvasásra. így mind a
400000 rabszolga tuijomt-ti s<o galv.ot. A romaiaknai A marosvásárhelyi (targa-muresi) ke kettőnek baszna lenne belőle.
hom voit rózsásabb a beljzet. Koma 1200000 <ukósa reskedelmi és iparkamara közlemenyei.
Az előadások aryagát egy összeülő bizottság megközül 12.000 voii ízabad po;gar, a ttbbi r^uiwo.ga vo.t.
határozhatná jóelőre és be ia oszthatná a tíitalok közt, aöt
A kc?es'k"dflmi és iparvalialatok ügyeimét fel- még az áttanulmányozás, a tárgy helyes megfogása, a torEgy úrra aildg 100 rabbzoiga jutóit. I á y fti.iak az
o-kor nepei, akik a müveltaeg legmagasabb fokára hívjuk, hegy az 1937 évi d*camber ho 31 en aikalma rások leikutatásában is segítségükre lehetne, miután ebben
aasukoun levő összus szemelyekrői ezóio névjegyzeket az öregeknek nagyobb gyakorlatuk van. A fiatalok aztúo
jutoitak.
evi februar oó 1 lg bu keli küidjskaz
Hitalmas foliánaok beBzélnek az emberi nyomor legketóbb 1938
I idustrlal hoz Brasov-ba. Rízletesebb előre beosztott terv szerint cserélgethetnék egymás között
ról, elnyomatásról es kegyetlenkedésekről. Bjszed^b laspecioraiui
k^pbaú a Kamara titkári hivatalaban a a körzeteket, hogy minddn talu egyformán részesüljön az
bizonyítékai ennek a szégyenletes kornak aa evesre fdiviiagcsuas
előadandó anyag ismeretében.
hivatalos
órák
alatt.
dekkei dacoló piramisok, amelyeket miaden kemenyTermészetesen e munkánál első kötelesség, hogy az
— No. 2757—1937 A bern i romániai kereske- elvállalt
Bégliit d&cara mar kikezdett az idő. S hogy ea embtr
szerepet mindenki katonás pontossággal végezze,
delmi
atlase
kozieaa
szjrínt
a
Svájci
szövetségi
korezekből bz emlékekből Boha ki na fogyjon most
így elérhető volna az, hogy a fiatalság is megszokná a
Moszkva gondoskodik a rabszolgák millióival uj év- mány leszállította az árpa, maláta es sör pótvám fegyelmezett, egy akaratnak alávetett munkát és ellenállóezredekre emiéket állítani az emberi eivetemiillsegnok. ux.jat ujabb megállapításig az alabbl szerint:
képes, mindenre kész, gerinces katonája lenne a pártnak
Aa oroaa közmüveknél három millió foglyot aikal*) árpa ób egyéb a sör maláta preparálásáhos a falu pedig észrevétlenül, ugyszólva akaratán kiviil, acél
B, a k A
szükseges termények pótlbx»ja 24.35 frankról 2030 kemény rétegként állana a vezérek háta mögött. Kinevelődne
™ ® # -, rabszolgáknak nagy keletük van. A politikai roglyokat, mert ezekkel vannak nagyobbára tele francra 100 kg-ként;
benne az összetartozás érzete, az egymás iránt való bizalom
b) sörmaláta: 88 frankról 27 50 frankra 100 és
az oroaa börtönök, éppen ugy árulják ób vásárolják az
a faja, vérei iránti áldozatos ragaszkodás. Amellett elkg-ként;
üzemek vezetői, mint az ó-korban. Az embereknek már
érnők azt is, hogy a fegyelemhez szokott székely ember
kialakult piaci áruk van. Ejy egftsaBégea és munkac) aör 6 frankról 5 frankra klt-kónt.
fegyelmezni tndná magát az alkohol élvezetében is. Nem
®«hanUui ára 200-400 rubel köst
As uj megállapítás as árpára visszamenőleg 1937
erőt rajta a káros szenvedélyek, letompulna az
váitakoalk Ea a legdrágább éa legkeresettebb cikk. szeptember 15 iöl, a sörre és malátára vonatbo-A. » vennének
g anyagias gondolkozás éa a székely vértől piros szász bor
Kevésbé fontos, amint már maga az ár is mutatja a pedig 1937 december 15 tői van ém^ben
nem osnfitaná el a szép farsang ünnepét a székely faluban.
kézimunkáz. Szükség esetén azért, még ezekért az
— No. 2712,2713-1937. Aa Egyiptomi kormánv Magabizóbban, boldogabban nézne a székely nép akkor a
emberekért ls adnak6pénzt.
Áruk
azonban
sokkal
alarnöfc k3
a comzetl nyomda rassére Bsükségea nvrrflanv«n? jövő elébe s a boron, pálinkán megtakarított apró garasokSîaîî^hKb k ö , ®
® 5 0 é amechanikusoké.
A
mtt e8
100 Inbel
ból kulturházak, könyvtárak gazdagítanák, diszitenék, taní«•fifik H
'
között
T
^ S S S S Lt tanák a székely falut sok szépre, jóra.
test hirdet; aa arl*jie*i
feltételek magkaphatók
20 « « ^
akkor megesik, hogy tést°hird'eta'«'
20 T
s eféle gondolatok foglalkoztatnak bennünket a
Hy 30 rubelre ls lemegy az áruk Parasitot-t egyiptomi1 «konzultól, Bucuresü, atr. C o b K u No 1 farsangIlyen
kezdetén s szívből kívánnánk, hogy amit itt leirtunk,
1*3 kösönséges munkásokít 8 rubeTtő
? 12 !
— Macarle Bo ciuc, D.vlsia közsézből Catata» ne írott malaszt maradjon, ami nyomtalanul pusztul el a
hu« lu iollg bőven lehat kapni.
székely agyakban, mint uuiyi
más ssép nudoli^ uut
• lap hasábjain ialvttatttok.
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•• âyţrgyoi ţlţt
Laci Tt4r félig-meddig nyilatkozott la — szólalt mig
a lány.
ÉJ mit mondott? —Kérdnía fe'vllhoó sz /itie)
U. Í .
X
A valeastramba-i (tekerőpatakl) Bugó barlsngnál,
amely jelenleg feltárás elölt áll, 8 aina'y ulkalmsB a mama.
arra, hogy nemcsak a turisták, hanem a régásaek
— O' 1 a Lici olyan kedves fliu. Képzeld cqak
érdeklődését ia felkeltae, — elmondottnak mindent, aat mondta csuda jó nő vagyok éa olyan srx sppelcm
amiket eddig aikerUlt róla megtudnunk. A továbbiakat V?D, boiry még a legbárgyubh fiukét ia felcsigázza.
majd a feltárás rendjón fogjuk megtudni.
Hoizá telte aat is, hogy nsjyon bo!(io£ iecnu, ha v:gre
A többek kösött elmondottuk aat la, hogy a iu'aj- » praclljába tarthatná aa én aranyos kicsi kacaóimet...
donos köablrtokoaság vezetőaege elhatároata, hogy még Dí most megyei, mert aa újév mindjárt beköszönt, »
1938 tavaaaán egy minden turisztika Igényeket kielé- villan.? e'aiseik éa a Lici vár...
gítő turistaházat fog ott építeni.
Á mama nemfiaólt Heamit, csak liis tovább, m&jd
ime
A köablrtokoaság eaael aa építkezéssel egy érde- halkan, nagyon halkan falBÓhsjtott:
Istenem,
hova
lett
»
régi
levendula
Illat,
a
sz^p
kes turiBta bárornssöget létesít akár a Bugó barlangkedves vevőinek és
valceriáncunk éa ez »z idő, amikor a gytrmek?k hü
tól, akár pedig a csíki Bgyeskőtói kiindulva.
A tekerőpatakl köabirtokoaaáguak uzyanls már sötétet ereztek, inkább a* édesanyjukhoz bújtak?
fogyasztóinak a
Szeméből uapy, kövér köonycseppp gördült alá,
van egy turlatahéaa. A Bugó barlangtól 8 kilóméterde
egy
hirtelen
moidulattal
púdert
szedett
elő
és
nylre eaelótt pár évvel egy igen erős borvlzforrásra
bukkantak. A forrástól l>/«—2 kllómóternylre a Baándujhoaaákeadett a vékony kis könny-barázda szakértő
pataka tövénél a közbirtokosság menedékházat épített, elsimításához.
Aztán kialudt a villany. A megijedt kis malac
ahol állandó felfigyelő tartózkodik s amelyben külön
sikoltásába egy borlzü hang kiáltott bele:
turlstaazoba Is van.
3kaşovs3Sucwieşii
.Baldog újévet I"
T. I.
Es a turistabáa eddig lBmeretlen volt turistáink
előtt, amelynek magyaráaata az volt, hogy turistáink
ason a környéken nem találtak érdemesebb kiránduló
h í r e k .
— L»]i fart mulat... A Cluj-i (Kolozsvár) Mahelyet.
— Köszönet. Ezúttal mondunk hálás köszönetet gyar Bainbuz szilveszteri kabaré műsorán — mint
Ettől a lurlstahástól azonban csak 5 kllóméterre Zirug Lenke urleánynaV, mint a Mária Ko.igregáci •> vesszük a bírt — szép sikerrel mutatta be mnukafekzaik aa Egyeakő éa Balánbánya, s Így mo;t ea a lúgjának, lopunk terjesztése terén kifejtett szorgalma» társulnák és a „G/argyól élet" rovatveaetójének
turlstaháa a Bugóbarlang éa aa ÉgyeBkó utvonalába ttuikáasagaert.
Cslby Lajosnak: Lijl furt mulat...* c. 1 felvonásos
kerülve, turistáink esntán bizonyára érdemesnek fogják
székely tréfáját. Nipi lapjaink aa Elleuaék éa Keleti
—
Biro
Janoa:
„Tüzjel
Hegyalján'
cimU
tartani e teriiletek frekventálását annál is inkább, miUjaág „Hzsp siker* elmea könyveli el aa eredményt,
vel ezen aa ntvonalon keretziül hamarább megköze- novellás kötete most van sajó alatt. — E,:t a
amihez mi — természetesen — örömmel gratulálunk.
,Ö<- A Magyar színház ar.ól értesítette a szerzői, hogy
líthetik as Bgyeakőt vagy Balá"bányát, mint peld&ui törekvő Írót UmerjUk a ntm régon mtipjyîent
1
magyarok
mUveltaégéhea
adatok*
c.
muofcéj
»
ravon.
a GyllkOBió felől.
/zskeiy tréfáját és ugyancaak a „Bolondság pb élet*
Tóbb értékes cikke is mígjelint lapjaink b&Eábj&<n.
A Csík felől érkező turlBtáink részére tehát vagy Igy éid iklődéBFfl! várjuk uj<bb köny .én^k megjelené- c. 1 MV. operettet, amihez Molnár Janoa székely aeneez as útvonal: Bugóbarlang—Siánduji meucdekbáz— sei 1B, mivel tudomásunk SZTQI uNvAtc-.»k egy na- *zerzöas irt •zi'p muzsikát, a tavasz folyamán turnéra
vibzí. — Amint írtesliltünk ugyanezen darabokat a
hgyeakó—Balanbaaya—GyllKosió—G seor&beci (Gyer- gyobb munkán — Oyergyó történelmének
kimerítő
(-rassói) Migyar Dtlárdi a februári tréfás
gyúszentmlklós)—Sugúbariang ee vagy tovább utaaâs megíráséval ls foglalkogik A kpesü ő könyv előjegyez brasovi
mti-orába kerté el ea Iktatta be, amlhes már
a Valeastramba-i (tekerőpatakl) vasúit állomjáról, vagy heió és előfizethető: Márk köiyvkorsskedeBben es a eBtélye
ia nagyban folynak az elófcéaaüleiek.
tovább haladva a saandujl menedékháznál, E^yeskó, srerzőnél Gneorgheni-ben (G/ergyószentmikióson)
Bdlánbánya éa tovább ntaaás Cilkazentdomokoaról.
A Bugóbarlang éB aa ott felépítendő turlstaháanak még aa a helyzeti előnye is megvan, bog- közel
fekíztk a tekerőpatakl haUrban a gyergyésaentmiklÓBi
o.
ffl
TuriBta Egylet által felépített al-ugróiiáicboz éB &
ia
CU M
mellette levő melegedőhöz, miáltal a angol turistaház
alkalmas bosBzabb időn át Is a ai pajyán gyakor.ó
vagy ai-veraenyekre odaérktzó turisták reszíre Ib.
« Q
Mindenesetre a jövő fogja megmutatni a Sugö
g "<
barlanggal kapcsolatosan a heiyl lurist.kal kia'nkuláat.
Annyi azonban blaonyoa, hoty a Sujó bsrlacg feltárá1 O se O—-S.
s
sával vidékbnk egy igen érdekes es triéVes turisztikai
B
C4 " Pk £
nem lehet az ételen megtaka°
®
hellyel szaporodott, amely hivatva leaa aa eddigieknél
jó "
a
még látogatottabbá tenni Gyergyó éa környéke vidékét
rítani. De ha beosztással élünk, ke-

A csiki turista háromszög.
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Előkészületet a oilioslói országos lorcsolyaversenyre.
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vés pénzért is jól lakhatunk. Egy
Ijó kávéval és egy-két vajaskenyér,
rel pl. nagyon könnyan pótolhatjuk
az egyik étkezést. A Kathreinérből és a Valódi Franck-ból készített
kávé nemcsak tápláló, henem ol«
csó is.

< Ú *S
A folyó év január 23—30-ig terjedő orna go»
00
korcsoly a versenyt, tekiutettel a Gjilkostó 100 évaa
o0
jubileumára, a sok versengő vároB köeüi a klimatUus
9
bizottság támogatásával a gyergyói (portegylet rendezi.
oí
A versenyek, melyre aa ország legjobbjai neveztek be,
3
I
mint pl. Bucureşti, Ciuj, Cernăuţi, Braşov éB Targu
o
T3
Murea, a nezóközönaégnek ritkán .látott sportesemé<
nyeket fognak szolgáltatni. Mar minden előkészület
megtörtónt arra, hogy a résztvevők minél jobban éreazék magukat. A nagysaerü korcsolya- es ai-pá'ya, valamint a Bi-ugróaánc már teljesen rendben van.
lor SsegadJD, melyekből a szokáa ősrégi voltára Is
kiic^t.dzr-jth-íUak. A -z^gadi királyné pünkösdölni a
Tekintettel as előrelátható nagy forgalomra, a
Itt nátuok a Bzékelyföldön, — de különösen Gy«r xaxáben virágcsokorra: Itr, melyet királyné pálcájának
rondezőaeg minden lépést megtett arra, bogy a vasúti
60°/,-oa kedvezménnyel, valamint a pontos autóbusz- gyóban — a marhóját, h \ eladja a ?zéksiy smb^r „cia vagy nclnlu-''-^»t hlvn v., m'.veí hasonlít a valamikor
Mindig különöser h iszaálntos rováHpá'c hoi, melyeket még a 18-lk saáaadjárattal minél hozzáférhetőbbé tegye a legszegényebb tui'-« ad róla ÓH nem marhaieveici.
hangzott nekem ea a „cinkus0 sb / . Sokszor feltett ora han ia cinkum&k nevezn k".
osztások resivetelét is.
Itt meg 'so'I âlhnil
Hisoallt a valrmlkor haaaA gyilkostól villák, névszerint Jakatffy, «hncsó, magamban, bogy kikut«lom ennek «fóoak az ered
u
Wagner, „Havaei gyopár", Alexi, CaBa Alba, Vajda t4t. Kerestem a német ssárraízíuí? narn találtam. n^latoí nrová?páic4k -hoz, melyeket még a 18 lk száéa a Turisva menedékház mersekeit árak mellett a Latinból nem vehettük át, a magyaros „m^rhti-levéi" zadba :h cinku^0Íí04'> neveztek. Ním tudom honnan
legnagyobo kényelemmel és felkészültséggel várják a pedig teljesen szolgai forditá?a a német eloevttzéBn 'k, ?e.te ezt az sdatot K^net;aey Mtgdoina, a cikk Írója,
Végeredményben mégis căak kell "alaml értelme le- mr.rt ha tényleg a rovásíráshoz használatos rováBközönséget.
— tliuődtem magamban. A L°x kon 1B c-<ak a botoka; érti óf zm't szsrlate clnkuaokaak hívtak, akkor
Amint utólag értesültünk a Keleti Újság ós Ellen- gyon,
.cinkos*
Bzavat lamerl. Szerinte e szóról régebbnn az 'udtin kivli' m-'gerő-iitetto ezt na állítást, hogy a rovászék rendeaéseben egy 7 nt-pos térsaB utazást hirdettek,
ami Balntén a forgalom emelését és a közönség Igé- voit a néeet, hogy eredetileg kockajátékos volt s a írást a szók'Mv átlagnép !s iBmerte és élt vele. Esael
nyét Baolgálja.
T. I. német zlmk-kel rokonltottük. mely azonos a francia tebá* megdől Popa—Iisoacu elmélete is.
ciiq b lati o quirque-vel (jelentése ötös).
A magyarázata pad g egyszerű. A azákely, ha
Ujabban Tolnai Vl moi bebizonyította, hogy zink, <*l»dta á'Jstút (lába^ jószágát), az adás-vétel tényének
Szilveszteri est 1937-ben.
alnken Baavának átvétele, melvoek jelentése: jegyjel, m-girŐEitésére telerótt 1rovásbotot, vagyis „clnkua*-l
Ahogy ml láttuk..:.
Intés, tnlajdonjel, beavatott, orgazda. Valószínű, hogy &do;t minden bieoanya , amely elnevezést azután a
A pódiumon IU6 nyolc muaalkua olyan dübörgő e szó aa erdélyi azása nyelvjárások valamelyikéből ke- mostani marhalevelekre ia átvitte. Hogy aaonban ezek
a rovások az állatok fillán még mindig ssokáaos tulajBikoltáaba tón kl furcsa alakú hangszereiken, hogy rült nyelvünkbe.
Baját magukat ls tx<aslsba ejtették. Rtngatóatak, ugrálMivel minden utánjárás a nyelvészeti összeB tudá- don jegyekkel voltak-e kapcsolatban, nem lehet tudni;
tak és ettelenül csörömpöltek. A dobos ördögi táncot sommal Bem tudtam magamnak kielégítő választ adni, kétségtelen ellenben, hogy a moatanl u. n. marhalevéljárt, ormótlanul boasau karjait minduntalan levegőbe feladtam a reményemet, bogy valaha Is Bikerül a „cin- nek, vagy ehopyan helyenként hivják — jártatnak a
cinbna elnevezése ősi vonatkozású. Aa pedig, hogy
röpitette, kifogván a feldobott dobverőket, majd hirte- kus" szó titkának magfej tése.
Sieged vidékén is él a nép ajkán » rováabetok Ilyen
len fel-felpattanva a ásókról, furcsa, Inkább rekedtea
Nem
rég»n
azonban
a
Caikl
Néplap
1937
óvi
19
hangon, hoaazan elnyújtva ordította tul a pokoli zsivajt. számának hasábjain megakadt a saemem egy pünkösdi megneveaése, arra vall, hogy nemcsak a székelyek,
Ugy leiaaott, bogy ea aa általáaoí IdegBokkaaerü magyar népszokások és éntkekről tárgyal e cikkben. hanem a magyarok Is használták a rovásírást.
reaaketea a tiucoaokr* is átterjedt
A dal, amelyikben a cinkus saó előfordul, teljeMivel minden néplea jellegű muika érdekel, — dacára
Aa agyon fogyókúráson, desakaszérU női testek, annak, hogy a zenéhez nem Bokát értek, — elkezdtem son pogányos hangzású s Kenessey Magdolna sierlnt
kéjesen Bsasevetve csontvavakat a Bsmoklngba bujta- olvsanl eat a nem éppen rövidnek mondható cikket. la hosszú múltja van:
tott bábokkal, ugy rugdalóztak, mintha galvanikus erő A vége felé, amikor már majdnem la akartam tenni a
.Híj, cinkus, ennkns,
mozgatta volna őket Nekivadulva rohantak ömb«, majd keaemből, mert a népaenét kezdette tárgyalni az iró,
Pohár tulipántos:
a Borok kőzött megpillantottam a „clnkua" Bzót. Nem
cansava-cMMBOgva saágutdottak körül a parketten.
Hntsetek virágot
As egyik sarokasstalnál csendesen, vlsuavooulvz tudtam elkópselnl, hogyan kerülhetett a népzenéhez a
As
Isten markiba".
marha-levél.
Bs
mér
érdekes
leheti
Tehát
folytattam
Bit aa egyik mama,fiatal Mayával.
as olvasást: .Ssép régi énekek hangsanak el pUnköadOy. Bléoeaay Alajoa.
Képaeld anjnkal Bs rátán, uilvaaateri BrVa, a

Cinkus.

4 Ik oldal.

— A női háztartási tanfolyam veze— 1988 ezeronosée esitandfl. az 1988-móv- tősége a tanfolyam megnyitásának időpontjáBEL- ÉS KÜLFÖLD.
bői semmi jó nem néa ki. A megfogható tények szerint
A Qoga-kormánj uJótI szosata. Az ország uj kormá- Igazán aemmi. Gind. kilátástalanság az egaaz vonalon. ról az újságok utján fogja m»jd értesíteni BZ
nyának pro^ammját Ooga miniszterelnök Qjévl szózat kere- Valamibe mégis fogózkodni kell. M«g kell ««l'nlretétMmtemertatte Komiul. népével. A beszéd hangoztatta, hegy •nénnyel magunkat a nagy utr». Da honnan, mlbó . érdekelteket.
• kormány szándéka megvaióutani az egységes román nemzeti
— UJ ügyved. Dr. Rikosay István, «ármegyénk
411 am megszületését. Beszélt . miniszterelnök « r ó .hogy ennek M^gmondluk Adjuk össze az 1938 aa év számjegyeit. szülöttje Braoov (Braasúhar) Bulevardul Ragele Ferujjáizületésnek a legteljesebb rend és törvényesség 1+9+3+8=21. A kaballBta gyakorlat saerlnt aaok aa
Jegyében kell végbemenni. A kormány ragaszkodik az alko.- nyék, amelyeknek Így összeadott Beámjegyei héttel dinánd9. szám alatt ügyvédi Irodát nyitott
infnyos formihoTóa mmden lépést törvényes alapon szándék— Gyaazrovat. Gotha'd Miklós, 69 évea korá« " ^ w n n l . Kihangsúlyozta, hogy a ^ e b b B é g e k n e . ^ - osztható aa szerencsé* esztendő. A ml uj eeatendőnk
nak az elkövetkező nj rendszerben jogfosztást, fléltányolnlok pedig héttel osztható Ebben aa örök sötétségben egyet- ban, 1937 évi december hó 29 én meghalt Sancralenl
kell azt. hogy ami Itt folyik nem egyeo. m nt a román fajnak len fáklya, ami jót világit számunkra. Es a 21-eti aaém. Calkazentklrályoa.
— Gyenge vásér S.épvi.en. A változott Idők szele
« a t ö r e k v é s e , h-gyuriegyen a maga földjén. Aki beleüleszKdîk a ml éilimf® mánkba és megérti nemza.l törekvéseinket, Dgy bslekr.paBzkodtam, mint egy vérbeli kártyás. JS) érzik egész gazdasági életünkön. Folyó hó 7-én v a t Szépv| Z 9 n
kívánom
a
közvélemény
újévi
asztalára.
H
gyjen,
reménya
klrakóvásár,
a legjobb vásá-ok egy k e ' o l t mostaniig.
nyugodtan élhet közöttünk. - íülpolltikaüag azt üzente a
habokon túlra, hogy ne lássanak ellenség» azándékot azok- kedjen benne mindenki azzal a bizakodással, mini Az Idei kirakóvásáron alig volt mozgáaéMielhrtjí, az ezt megban a tettekben, amelyekben a román nép kl a k a r j a harcolni amilyen kétaégbeeséBael megfogódttam én ebbet aa előiő állatvásáron pedig mindössze 60 átírás történt, holott
régebben a megkötött állatvásárok szama az ezret ls elérte.
a maga életlehe.ősége.t. - Szavalt Igy fejezte be: Emeit fővel állok újév éjszakáján a nemzet előtt. A fejem ősz, de a egyetlea támpontban.
— Gyorsan akarsa gondolkodni? alij a
szivem fiatal, erős, tettekre kész él Ígérem, hogy a holn.pl
— Halaloaás. Pacurar György vármegyei irodanappal aj Románia kezdődik.
főnök 1988 óvj aruar hó 4 én vamunkban meghalt 60fejedre. A colgatel egyetemen, Amerikában, aat tanítja
— A kormány feloszlatta az Ssazes kösségi városi évea korában. E<y igazán saerény, becaületea ember Dr. Donald A. Livid professzor, bogy a gondolkozást
él megyei tanaosoaat. A január 3-lkl minisztertanács előter- dölt kl aa élők Borából. Fájdaimaa veaztea4g a korai éa aa elhatározást nagyon meggyorsítja, ha aa ember
jesztése alapján király) rendelet törvény jelent meg, amely elmuláaa, különösen aa ma, amikor kivesaóben van aa a feje tetejére áll. Eat melegen ajánljak minden lasBu
feloszlatta az összes községi, városi és megyei tanáosokat.
a tipuB, amelynek ő egéaa életében megtestesítője volt. ésajaratu emberfigyelmébe, mert Igy rekord eredmé— A remhirterjeeatőli allén. A balügymlnlaz-A csendes, uri modorú, jó embernek minden kiválósá- nyeket érhetnek el a gondolkodás meggyoraltáaa terén.
ter körrendeletet kttidoit as öaases megyefónoköknek, gával megáldott érték volt. Talán osak kevesen tudták Lám, legjobb példa erre a világ. Bat a ml világunkat
hogy aa alarmlőrrtnyt aalgoruin alkalmazzak mlnd- róla, hogv a világháború egyik legvltéaebb katonája ls ngy a fajetetejére állították a politikusok, hogy
aaokfcal aaemben, aalk rémhíreket terjeaatenek. — A volt. A 24 ea hon ved gyalog earedben többsair sebesült. utolérhetetlen gyoraasággal rohan a megsemmisülés
rendeletre valóban nagy aaükaég van, mert tényleg el- Káslgránát sebeitől csaknem megvakult. Botorságának, felé. Di nekünk még ea a gyorsaság Is kevéa. Mig eat
kepeastó aa a fantázia, amivel az emberek aa esemé- vitóa kölelességteljesltóaének híre volt as earedben. la motorlaálni fogjuk, különbül pedig, mint tesaem fel,
nyeket kommentálják. Mindenki tud valamit, vagy hal- Tulajdonosa volt a nagy, klseaUst éa bronz legénységi a nimet hadsereg, amely pedig mintakép Ilyen tekinlott a rádióból egeazen lehetetlen kormanyzail tervek- kitüntetéseknek. — Most egész üatalon ölte meg a tetben. Da hogyan? — Hát mindnyájan fejtetőre állunk,
ről, ameiyek aemmi egyeorj nem valók, mint arra, szive. Az a halk,fliom salve, amely minden nagyhangu- amitől olyan gyorsaságba jön a világ, hogy soha többet
hogy izgaaaák a kedélyeket ea egéaaen veaaedelmeaen aágtól idegenül vlssaabuaódott, de amely első volt a nem
tudunk egyensúlyba kerülni. Már moat ia köael
elvegyek a kedvet minden komoly munkától.
köteleBBégteljesitéRben. Fe mondta a szolgálatot a világ- vagyunk hozzá. Meglátjátok, hogy milyen fenaéges Ibbb
Ylaasa a regi nevekbea. Arról ia van szó, háború hőa katonájának, az olasz poklokban lestrapált ea a fejtetőre állított emberiség. Gaak aa a kár, hogy
hogy a Ooga-kormány rendelettőrvényt ad ki, Bzlve, amely kemeny tudott lenal, a háborús megpró- ón sem láthatom. Mert — szolidaritásból én is fejtetőre
amelyben magvonja a romén neveket mindazoktól, pAltHtáaok között, de emberiesen fenkölt tudott maradni, állok majd veletek együtt.
akik elhagytak fajukat, hogy román nevek a la a béke háborújában. Éj ea ac érték az, ami megérdemli,
rejtőzve előnyöket biztosítsanak maguknak. Kivé-hogy társadalmunk megbecsüléssel állja körül koporsóTuristaság.
telt képeznek azok, akik tényleg román eredetűek ját s részvéttel vegye körül családjának nagy vesateségét.
voltak. — Mondanunk Bem kell, hogy ez a rendeSi-verseny.
— Választási utóhangok. Mint minden válaszlet örömet okoz. Van benne egy tiszteletreméltó
Az E. K. E. Cslkszékl Osztálya folyó év január hó 23táa
lezajlása
után,
ugy
moat
sem
maradaak
el
a
szobőloieség. Végeredményben a románság semmit
24-én a Sutában tartja szokásos évi al-versenyit, amelyen hínem nyert azokkal a mindenre kapható tőpredek kásos feljelentések, melyek a választási harc során res barasovl ngró-hajnokok ls résztvesznek. Az egyesület renzokazor ttlán nem ls — elhangzott kifejezésekért Indul- dező bizottsága mindent megtesz, hogy a verseny érdekessége
jellemekkel, akik elsőpillanatra megtagadtak nemzetisegüket. amibelyt az érvényesülésüknek a név nak meg- A aandomlnic (caikssentdomokosi) csendőrség látványossága érdekében. A verseny otánl este tea-est lesz.
és vallás változtatas csak egy halvány remény - például fejelentést tett aa ügyészaegen Dr. Gyárfás
Si-tanfolyam.
sugárt megcsillantott. Dicsérjük a Qoga kormányt,Elemér Bzanátor, Dr. Pitner Árpád ügyvéd és Biakács
Az egyesület jövő héten sl-taniolyamot rendez kezdó és
ha kemeny eréllyel kilöki a nemzet testéből ezeket B.laza borzeo'al birtokos ellen, mort ál 11 tóing a válasz-haladó sizők részére. A tanfolyamot Nagy Rezső helybeli róm.
a veszedelmes patkányokat, akikkel ők semmit tások alatt tartott beszédeikben lázító tartalmú klfeje- kath. főgimnázium fiatal tornatanára vezeti. Részvétell-díj
250 lei, egyleti tagoknak 200 lej. A tanfolyam
nem nyertek, mi pedig igazán semmit nem veszí- aéaeket használtak. Az ügyészség a feljelenteseket át- személyenként
márolns elejéig tart és hetenként négyszer van. A tanfolyam
tette a vizsgálóbíróhoz a visagálat levezetésére.
tettünk.
liánt érdeklődők jöjjenek el január hó 9-én, hétfőn este fél 9
Külügyminiszterek a Bivleran. Az Enrópaszerte dü— Ugyancsak a választások soráa tett kijelenté- órakor a Dáala-étteremban megta taudó megbeszélésre Ugyanhöngő fagyiiuilám nyomán diplomatáink előszeretettel hozód- sek miatt te jelontotie D.-. Putitr Árpád ügyvédit Ciocan így a versenyzők ls jöjjenek ele megbeszélésre. S -tanfolyamra
jelentkezni lehet a Dürr-üzletben 18.
nak le a fracola Riviérára. Már olaérkezett Lloyd George,
Eden külügyminiszter és Sir Róbert Vanslttard a britt kül- -icuieni (madifalvi) giir. kel. lelkész ls, kl ugy találta,
ügyek uj tanáosaddja, moit pedig várják Delbos franoia kül- hogy az elhangzott kijelentések az A becsületébe vágügyminisztert, aki Edeonel legutóbbi keletenrópal körútjának nak. Aa ügyésaseg eai aa ügyet ls áttette a vizsgálat
Csik Gazdasági Szövetkezet az érdeklőtapasztalatalt vitatja meg. Ugy tudják, hogy Titalesou volt levezetésére.
román külügyminiszter is utókarára a franoia tengerpartra
dők szíves tudomására hozza, hogy — mivel
készül.
— Életveszélyes fogyegetés. Lengyel Benja- a traktorral fát szállítanak — ezután hetenMegbeszélések a magyar fővárosban. A római egyez- min 20 esztendős sancralnni (caiiszentkirályi) legény
kint szerdán és csütörtökön darálnak. Kéri
ményt aláíró hátaim-k most vasárnap Budapesten tárgyalasra egyik este életveszélyesen megfenyegette L&atr Ábraülnek össze. Ebből az alkalomból vasárnap a magyar lővárosba hámot, majd dühében ennek keriteaét la öaazf rongálta,
a közönséget, hogy darálni valót csak Bierérkeznek dohmldt Guldó osztrák és Ciano olasz külügymiA gazda eietveaaéiyes fenyegetés és vagyonrongálás dán es csütörtökön hozzon.
niszterek.
Darálásnál: 2 métermázsáig 10°/,
A Qoga-kormány uj földmlveléaflgyi miniszterévé miatt feljelentést tett ellene.
2-10
„
8°/o
— Gyomorfájás, székrekedés, rossa eméaatéa,
D. R. loamteioot nevezték kl.
A spanyol f'ontokon Terrnel környékén a nagy hideg felfúvódás, Bzedulea, hányinger, vertyomáa, epe éa a
10
mázsán
feldl
7°/. v á m o t
ellenére ls elkeseredett küz lelem folyik. A vörös osapatok
keményen védekeznek a neuizatek süiün meglsmét ődfl roha- bélcsatorna rerdellen»ap<*cr>inél, teljes gvógyulast nyújt
veszünk.
maival szemben Mindkét félnek nagy veszteségei!dl Bzámolnak a Dr. FóldeB-féle SOLVO pirula, Dr. Földes gyógybe a harctéri jelentések.
szertára, Arad.
i io
E l a d ó k : Gyalugép nut-Feder, ingafürész,
Mioetou román Wülügjminimter Prágába utazott,
— Légvédelmi gyakor at vároannkban. Január 9-én a
onnan viaszajövet Stojadlnovios jugoszláv kü ügymtnlszterrel
gyalukés feuökesztliék (Kirchner gyártmátárgyal, majd elutazik a genfi Népszövetség januári ülésszakára. várót területén légvédelmi gyakorlatot tartanak. A gyakorlatokat a déli és esti órákban hajtják végre.
nyok); Mecago kalapácsos malom, Mav. ben— Hidegre fordult aa Idő. A szekeres karáosony után
zin-motor 20 HP., Mav. gőzlocomobil 36 HP.,
hirtelen
f^hér
vízkeresztre
ébredtünk.
Az
újesztendő
pár
oentlVendégeimnek, ismerőseimnek és jóbarátaim-méteres hava olyan hideget hozott, hogy reszketve járnak az
QdUi villanymotorok 120 volt, 1, 6, 2 HP.,
nak ezúton kívánok boldog és az eddiginél kelle-uooán az emberek. A hőmérő állandóan sülyed, 20—25 fokos
esztergapad 16 mtr. C:U0Stávolsággal, fúrómesebb ujentendót.
hidegekkel mutatja meg fogát a oslkl tél. Tan jó szánut, a
székely ember téli kenyere, az erdőlés, vígan fo'yhatna. De a
gép, gattertengelyek, lenditökerekek, gyürüs
Kalfás József,
változott vlszosyok miatti bizonytalanságban az összds faüzeipartestületi vendéglős. mek
cjapágyak, szijtárcsák, tábori fúvók, Echmirgli
leálltak és beszüntették a vásárlásokat. Ha ez soká g Így
tart nehéz napoknak nézünk elébe.
kövek, golyós csapágyak, vizifUrész-felsze
— A os»nd Dr őrmester és a magyarpárti tagségldljak.
reléa,
Körting-injector, gőzsugár-szivattyu,
KÜLÖNB'ÉLÉK.
Pzabó József madéfalvl lakós, a Maiym Párt ottani tagozatágatteralkatrészek használt állapotban.
nak pénztárnoka ös társával együtt a Magyar Párt tagsági
Osikvármegye Prefektusának nyi- dijait hajtotta be. Mintán a falusi embernél a pénz nehezen S z á l l í t u n k gyári raktárunkból mindenubább terményben fizették járandóságaikat. A társaság
latkozata. L -puak felkereste Jonescu mérnök áll,
nemű kereskedelmi és gópöntvényeket um.:
közben a madéfalvl osendőrörmesterrel. kl
megyei prefektust, hogy nyilatkozzon várme- összatalálkozott
mlülszteri engedélyt kért tőlük, maly Igazolja, hogy gyűjtésre
üstök, saekérperaelyek, mérlegsulyok, főzőgyénk közönségének kormányának program- jogosultságuk van. Majd. mikor Ilyen» 'elmutatni nem tudtak
és melegitö-kályhák stb.
az
egész
társaságot
az
őrsre
kísérte,
ahol
jegyzőkönyvet
vett
járól éa legközelebbi célkitűzéseiről. A Pre- fel és elkob. zta a gyűjtött terményeket, Szabó Józsefet pedle
FERRUM vasftntödB, Mercurea-Ciuc.
fektus aa országos programon kivül a kővet- öt társával együtt délután 3 órától éjjel 11 óráig fogva tartotta
Magyar Párt a megye prefektusához fordult panaszával ez
kezőket mondta vármegyénk számára; A kor- A
ügyben, hivatkozva arra, hogy az 1923 ju, ins hó 8-án megszamány célkitűzéseit, hü emberei szószerint fog- vazott törvény a kéregetést engedélyhez köti ugyan, de jelen Egyszerű bátorok, házieszközök, 25 literes
t.gságt dijak beszedéséről van szó, amit nem lehet
zBíros bödön, uj kötött férfi szvetter, erős
ják alkalmazni. Enez minden keresztény polgár «SBetben
kéregetésnek minősíteni még akkor sem, ha azokat terményben
segítségét kérjük nemzeti különbség nélkül. fizetik. Ezért sürgős intézkedést kértek az ügy tisztázására ia termetre eiadó Maraseati u: 8 sz. alatt.
Köz udomáeu, hogy a kormányunk nem tesz a lefoglalt tárgyak visszaadására.
„CSÍKI L A P O K "
különbséget román-magyar v»gy más nemzeti
. - A munkakamarák aienátorvilaaztáia. Folyó hó
30-án zajlott le a munkakamarák szenátorválasztása. A bakanl
Politikai, közgazdasági éa sséplrodalml hetilap
aégü állampolgár között. Mindenki támogatá- munkakamarához
oslkmegyel tanácsosok a jasl-l keiüa i o t a t i n i aa;
Bát kérjük, hogy becsületre, tisztességes mua- letben szavaztak. tartozó
A választás eredményeként EmÜ Ge oovsohl
Lel i6u
Félévre
. ,
80 jelölt nagy többséggel jutott be a szenátusba figéu évi* .
kát végezhessünk a keresztény erkö'caök szelle- ügyvéd,—hivatalos
Államellenes bünoaelekményért. Illés János oslosói Vegyedévre . .
40,Külföldre egy é v r e , 864 mében. Aki nem akarja a kormány programját legény a oaemov t 8 vaaászezred katonája szaba l X o n volt Példányonkéntl ára 3 Let.
mladea vasaicaf
egyik madéfilvl korosmában berágva összetart?.. 7ki
támogatni álljon félre. Aki bármely eszközök Az
kokat és felségsértő kijelentéseket S t t * 1 ' zavartkeM katonít"
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak,
felhasználásával zavart akar kelteni a köteles- etartóztatták és átadták a brassói hadblrósá^ak.
láéatratok nem adatnak vlasaa.
ségünk
teljesítés* közben, árulónak minősítjük
— Nehaaaegek a Caehtzlovakiaba iranvulA
Nyílttéri közlsmények dija soronklat Lat 3fi —
6bben a z értelemb
ulu
e n járunk el ellenünk,
borexport körül. Aa utóbbi Időben a "eh p^î Kiadóhivatal: Merourea-Olno. Strada I. O. Brmtlana Be
üoben az értelemben kívánok boldog uj évet komolyan érdeklődött a rcmánhl borok iránréTkiaér
Csikvármegye keresztény közönségének — fe- leiből már tört ntek la szülittsok. A napokban aztán
jezte be nyilatkozatát Csikvármegye Prefek- üdékét P í ™ . Ü g y n Í , , , , " l e r f e , e m e , t e » bor fogyaszu,i
Könyvkötészeti munkákat
olyaB
tusa — kérve ismételten közönségünket, hogy í Ví.á,'á. * "
""fékben emelte, hogy
a lagaiebb ás legtartósabb
átmenetileg aat lehet mondani - meéaaüni
a kormányt támogassa a célkitűzései sikere a vásárlás
kivitelben a legjutanyoaabb
h
rk ereBkedök k0IÖDbtt
érdekében.
^Sb ^° ,
' t lépéseket ^eUek aa
árak meilatt easköaöl a
mtéakedés vlaBzavonáaáórt, mely elaőgorban . romLi^
exportra felkészülő termelőket éiintl
ftfeaafeti Véáái
MmuiHüH
a

n e m z e t i

m e l y

Vákár üzlet, Mercurea-Ciuc*

