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A csiki székelység ünnepe.

ünnepe.

Kimondhatatlanul rokonszenves ami ma
történik Kolozsváron. Sorsforduló es minden
leiekben. Annak a nemzedéknek a ssámára
pedig, amelyet caak a közkatona sorsáig patentiroztak az utóbbi évtizedek fire» hullámzásai,
van egy felemeló fordulata ennek a püspök
szentelésnek. 8 esért az ennek a népnek őstehetségében és nagyrahivatottságában bizó lelkek ünnepe.

VICTOR RÉSZBQH

C I T J C T J L x j i )

MÁRTON ÁRON PÜSPÖKHÖZ
íeMelése M á b ó l , 1939 február 12-én.

A mai napon szentelik püspökké Marton
Erdély püspöki székében székely ember
^vetkezik. A nagy történelmi nevek sorába
AZ erdélyi katholikmok flsi szervezete, mely százabeáll egy egyszerű székely pap: Márton Aron.
ét Katholikua Státus néven volt ismeretes a most
A történelmet csináló kemény idők az őstalajba dokon
Egyházmegyei Tanáos nevet visel, hódolattal Üdvözli az
n y ú l t a k le anyagért. Aosikszentdomokosi székely
apoatolok utódjává ma tölkent főpásztorát.
fiúból ma E'dély felszentelt püspöke leaz. Es
Ősi szervezetünk e névváltoztatása két évtizedes nea mi nagy ünnepünk.
héz küzdelemmel kapcsolatos, mely sajnos, még lezárva
Az utóbbi időben már elvesztettük a bitün- nincsen.
Az első évtized szertelen és felelőtlen eiflesatározásai
ket. Megrendültünk és azt hittük, hogy a hunu- után. nyolc
év előtt koncentrikus támadás indult fiai szerfijuok többé nem terem nekünk arra hivatott vezetünk a ennek közvagyona ellen, kettős fronton.
embereket. A szomszédba kell mennünk értük.
Az egyik oldalon a támadást sikerült sz egyháziasság
A kényelmes időkben elállották az útjainkat. áliubájába burkolni s a világegyházban tényleg páratlan ősi
D3 jöit a fergeteg. Az idő ide dolgozott éa a intézményünk kanonicitását vitássá tenni. £ támadás kivéhatalmas pártfogónk volt dicsőségesen uralkodó
harcra termett nép gyermekei oda kerülnek, désében
Szentséges Atyánk, ki a katholikua akció keretében a
ahol a helyük van. Aa élre. A kemény munka világiakat prófétai lélekkel különleges apostolkodási munhelyére.
kába állította s igy értékelni tudván őseinknek a püspökMárton Aron székely katona ivadék. Fiatal nélküli századokban végzett apostoli munkáját, kijelölte
számunkra ia a világegybáz törvénykönyvének ama szakaember, alig 42 éves Világháborút járt katona szait,
melyek keretében népünk és szeut bitünk érdekében
ó maga is. A testi és lelki szenvedések idejé- tovább folytathatjuk azt, amit őseink dicsőséggel megkeznek gyermeke. A lövészárok nyomorúságtól dettek.
ke?dve végigjárta a ma iskoláját. A szuronySzentséges Atyánknak e kitüntető bizalmára igyekrotnm'ól és a legénységi rangfokozattól kezdve szünk méltóknak bizonyulni s ígérhetjük a mai ünnepélyes
nem hagyta ki egyetlen állomását sem a viharos napon is, hogy működésünkben a legszigornb egyházías
fog vezetni és csak tájékozatlanság vagy rosszinduidőknek. Összeköttetés, méltóságos rokonság érzület
lat tulajdoniihat nekünk ettől eltérő szándékokat.
nélküli gyermeke elhagyatott népünknek. A
A másik oldalon, a közjogi és magánjogi érvek fegytehetségén, magára hagyottságán és Istenén verével indult a támadás s ez minket d. t'enzivába szorított.
kívül senkije e földön. Étért a mai püspök Védekezésünk sikeres volt annyiban, bogy tért és értékeket
azenteléa a magabizó tehetségnek székely nem veszítettünk, de csak folytonos éberséggel, a támadási
\ront.

abil:
Redactor raaponzab

pontok állandó eiőaitgetésével s az ujabb és u,abb offenzivhnllámok megállapításával tudtuk pozíciónkat megtartani;
nyugvópontra e támadásokkal szemben eddig nem juthattunk
a lelkünket évek óta fojtogatja az aggodalom, mi történik
féltett értékeinkkel, ha e véd?., éberig-; lankad s a támadás rés üt bástyáinkon.
A világi elnök, ki harmadik püspöke előtt áll most,
még a régi státusgyülés a az ősz főpásztor bizalmából került
a védők élére nyolc év előtt, mikor e támadások legnagyobb
eréllyel léptek fel s leheogereléssel fenyegettek.
A Gondviselés kegyelme eddig megóvott e nehéz küzdelemben az elbukástól s most Nagyméltóságod személyében
olyan harcedzett, tetterős, fiatal vezért állított élünkre, kinek
szive vére mindaz ami nekünk drága s akinek nem kell
pártfogásába ajánlanunk féltett értékeinket, mert lelkével
tudja és szivével érzi, hogy mindez a Baját kincse.
A nyolc éves nehéz küzdelemben megpróbált lélekkel
mondok mélységes hálát a Gondviselésnek, hogy Nagyméltóságodat adta nekünk s állította élünkre. Nem aggódunk igy
többé a ma még eldöntetlen küzdelem kimeneteléért, sőt
ugy érezzük, elmondhatjuk már a „Nuno dimittis" szavait
is, „quia viderunt oculi nostri glóriám plebis nostrael"
Fogadja Nagyméltóságod kegyesen félmilliós hívőserege
élén álló Egyházmegyei Tanácsunk ragaszkodó, hűséges,
fiúi kézcsókját I

Mihail Victor 49 évet élt. Holttestét a prefectura
dísztermében ravataloeták fel. Február 10-án nagy
gyásapompával szállították S palssentgyőrgyre, ahol
febr. 11-én helyezték örök nyu{alomra. A beszenteléz
alkalmával Borcan Ioan gör. kel. leikéss búcsúztatta,
majd B helyőrség nevében Drimba Iwlf ezred's beszélt Mihail Victorról, a kitűnő katonáról; végül Pop
Danlla Móres tartomány királyi helytartója bucsnsott
a kötelességtudó munkáaéletQ prefectustól és munkatárstól. — Esután megindult a gyésameaet hatalmaa
áradata, hogy lerója a kegyelat utolsó adóját Mihail
Victor esredes-prefektus Iránt. Hilálát felesége Ssv.
Mihail Vlctorné saül. MIkovenyi Stefanla, két gyermeke és Mihail tábornok, hadfelsserelésl almlnlsster
gyásaolják.

Meghalt XI. Pius

pápa.

XI. Pius Pápa, a hatohkus világegyház
feje, a kereszténység
legmagasabb rangú
főpapja 1939 február 10 én reggel 5 óra
31 perckor meghalt.
Pius pápa az Őrök Róma bölcseségével
állott Krisztus szolgálatában. Egyetlen reménysége maradt az olyan nagy megpróbáltatások közé jutott világnak. Mint a kőszikla
ugy állotta a nagy idők hullámverését. —
A bölcs, az okos, a konzervatív Róma az ő
ideje alatt világító fáklya volt a bajba jutott
emberiség számára. Halála az egész keresztény világot mélységes gyászba borította.

őfelsége Calinescu minisztert
a Meritai Cultural lovagjává neveste ki.
Bucureatl, február 2.
őfelsége a király Calinescu belügyminiszternek a „Meritul Cultural* érdemrendet adományozta lovagi rangban. A magas kitüntetéssel az Uralkodó a belügyminisztert as ország
művelődése és a román oktatás érdekében kifejtett eredményes működéséért tüntette ki.
Mint ismeretes, Calinescu belügyminiszter rövid,
da annál hatékonyabb nemzetneveléaügyi minisztersége alatt valósággal forradalmasította
az oktatást, amelyet uj és a szükségleteknek
megfelelő irányba terelt.

Mi szentül hiszünk abban, hogy a történelem, az idö, minden őrhelyre megszüli és oda
termi a maga nagyságát. A Gondviselés okos
elrendezése, bogy a bajban nem hagy magára
semmiféle ügyet. Erdély katolicizmusának számára Márton Aron ez a történelmi fogantatás.
Nem a véletlen az, hogy Márton Áront
szemelik ma püspökké. Eanek igy kellett tört é n n i e . A sorsnak a keze nyúlt le népünk lelk é n e k mélységeibe, hogy annak drága értékeiből Püspököt válasszon a nagy nehéiBégekbe
sodródott ősi nyáj élére.
Éj hisszük, hogy megtalálta a legalkalmas a b b a t . Akit a mai kor teljesitett ki. Aki n«>m
Februir 9 én reggel 9 órakor faglkui hirtelenh a g y k i , a mának egyetlen parancsával szem- séggel mighalt Mihail Victor ezredes, Calkvármegye
ben sem. Aki egéBZ a maga helyén, mert alul- prefektusa. Ejy pár nappal azelőtt torokfájásról p n «asról végig élte azt a kort, amelynek teljes át- zódott. Nim tulajdonított kü öaösebb fontoiságot a
A tragédia napjának reggelén azonban
élése nélkül ma felelős pozícióba juttatni sen- betegségének.
már annyira rosBsul éreste magát, hogy be akart menni
kit nem szabad.
a helybeli Hirsch ssanatorlumba. Éppen öltöaködéabfz
Márton Áronban a csikszentdomokosi szé- kezdett, amikor hiríelen összeesett es rövid pillanatok
kely pipban együtt látjuk mindazokat az adott- alatt meghalt.
Iftall Victor prefektus halála falójaként terjedi
ságokat, amelyek öt az erdélyi katolicizmus
legfőbb őrhelyén eredményes munkássá teszik. el a városon éB as egéss vármegye területén. A meghir mindenfelé mély részvétet váltott ki.
Beme biztonsággal látjuk a püspöki méltóságot, döbbentő
D. Armând OUlneeou, balSgyminlaater.
Cslkvármegye egy valóben talpig embert, egy minden
a munka egyszerű alkalmának, ahol dolgozni körűim ínyak kőzött beciUletes, hivatásának é'ó gerluMegváltoztatta nemcsak aa elavult módszesoha nem lehet eleget as ősi hitnek igazi erdélyi c t wzltett el Mlhal Vctor vára'lan halálával.
reket,
hanem magának az iskola fogalmának
Béget szolgáló teljesedéséért.
B atét a munkának ssentelte. Kemény katona
is
uj
értelmezést
adott. Megváltoztatta as oktatipus
volt,
akinek
lgaaságérzete
tökéletesnek
mondaató.
A mai napon imádságos lélekkel vegyen
részt minden oaiki székely Márton Aron püspök- Az ő Ideje óta a Prafektura csak a rendnek és a tás kereteit és több helyet bistositott a fiatal
a helye. O.t nem érvényesült Bemmiféle nemzedéknek. SzerenoBéBen megoldotta az értelszentalésének ünnepin. Kérjük az Istent, hogy munkának
más poitikum, mint a mindenfelé Igaaságot oastó, tör- miségi munkanélküliség kérdését s megszünnépünk lelki életének szóló irányító munkáját vényes nópérdeket szolgáló po lilka, Egész lelkével a
rend embere volt. Ezt saolgá'ta tOralmia url egyéni- tette az iskola szolgálatában állok politizálását,
áldja meg.
ségével, fliom lényével, minden polgár magelégedisére az oktatói kar tevékenységét a lelkek megviEmondaat|ui, hogy őislntén megsiratjuk. Mihail lágítása, a nemzeti eszmények és a közjó felé
A UAOYAR BAL:
Victor esredes halála mlndan calkl magyar lelkében a terelve.
FEBRUAR 18-AN.

Hírtelen meghalt Mihail Ficior ezredes-prefektus.

legfájóbb réBsvétet Qtl meg. Mert jó volt, Igazságos
A csíkszeredai ifjatíg február 18 án tartja volt és felelős helyét a komoly férfi tárgyilagosságával
töltötte be. Nam gyűlölt, nem keserítette meg senkiévi szokásos magyar bálját a Kőibirtokoatág székháziban. Városunk és vidéke magyár táraadalma nek as éleiét. Ur volt éa minket es arra köteles, hogy
tzeretettel kétzül a farsangnak erre a; két-emlékét háláa szeretettel megőrizzük.
ligteleoOl legnagyobb aikerö mulatságára.
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Borlerakat oéljára alkalmat, riareaetékkel éa rillanrrilágitáatal ellátott 8 pineehelyit ég. — Értekezni a mTrtntaylvaniam Bank
üókjánál, Obeorgbeni.
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Igy lett a történelmi fej'ódéa batáaa alatt, aa
Mint már előbbi számunkban is jeleztük
erdé'yl katholikus lélek bitébe* lelkesebb és szilár a helybeli Katholikus Nőszövetség ví^ai^
Gyár fis Elemér beszéde a Pázmány-Társaság disz-dabb, lélekben gazdegebb és harcedzettebb, önhibái bizottsága húshagyó kedden este 8 órakor, a
Iránt fzigorubb és keményebb.
gvülésén, Kolozsvárt, 1999 február 11-én.
B hitaallérdBár, tattrekészaág ÓB önbírálat mellett, Vigadó nagytermében zártkörű, jelmezes és
Erdélyi kathollkua iriink éa tudósaink, már Jó aa erdélyi
lélekben nagy-nagy megértés álarcos tea estélyt rendez. Külön érdekes,
évtlseddel fzelótt keaet fogtak és a boldogult Kará- éa sok-sokkatholikus
szsretet
él
a családi házon ma is kívül sége lesz az estélynek a régen igen nép.
csonyi J4nos püspök által kljeiéit köretekben „Erdélyi álló testvérei iránt. Nyoma
sincs benne aa elfogult- szerű de ma már majdnem feledésbe meni
Kathelitns Akadémia* név alatt tömörültek. Talán ságnak vagy éppen gyűlöletnek
IrántuV; hisaen ősei- mazurkának és francia négyesnek felújítása
migaa volt kissé a sainvonal, melyet a nagy alapító nek,
rokonainak, fajteatv^relnek küzdőtársainak jelenasjit méreteihez ssabott, de Igyekeatünk a hiányokat tós réssé
van köaöttük. ö n főpáfz tarunk mondta püs- A rendezőség kívánságára közöljük, hogv
buzgósággal pótolni.
pökségének
26 évea jubileumán a pátriárka Ferencz jelmezviselés a mulatságon nem kötelező
A bttsake clmtól aaonban mult évben, rajtnnk Jóasef unitárius
Udvöaléaére, bogy * mióta viszont szívesen látnák, ha minél többen
ti v Hl álló okból, meg kellett válnnnk. Uj nevet kene- Erdélybe jött, Itt püapök
becsülni más hitvallású viselnének álarcot. Az estély iránt már j,s
tünk, mely kifejem ast, hogy magyarok éa katholi- testvéreit. Ismervemegtanulta
az elszakadás fájó okait B a visaza- nagy az érdeklődés, azért újból megemlítjük
kusok vagyunk s Irodalmi és tudományos téren dol- térés akadályai', tudva,
hosy mennyivel nehezebb kö- hogy asztalt vagy páholyt előre lefoglal,,]
gosunk.
rülmények
között
kell
kívül
testvéreinek ha!yönként kínálkozott jellegünk éa törekvéseink állanlok, aa erdélyi katboílkui álló
lélek megértő jóladulat- a Vákár-üzletben lehet.
pregnáns kifejezésére a nagy magyar kardinális, Páz- tal
nyújtja feléjük kezét.
mány Péter neve, aki kora közéletének Irányításában
Aa erdélyi katholikus lelket jellemző miodemr
Mepyilt a Neuetí Újjászületés Futjánál
és főpásztor! működjében, aa élóeaó fegyvere mellett,
a tollat ls diadalmasan forgatta a a késői középkor sajátosságokkal ékeskedett a nagy Pázmány Páter
Irodalmában zamatos magyar iráaalval kimagasló sae- egyénisége. A neofiták tüzes lelkével buzgólkodott a
U I R T Í > M I T M S
bitért; ennek érdekében sikerrel alkalmaata ellenfele
rrpst foglal el.
A
Nemzeti
UjjássQletéB Frontjának magyar
PAzmány Péter neve — magyar éa katholikus fegyverül: aa élőaaó a a nyomtatott bettt meggyőző
sservesö
irodája
Kolozsvárt a Iorgs-ucca 8. be.
erejét;
pásztorbotjával
tzigoru
randit
éa
fegyelmet
Jeliegünk a Irodalmi és tudományos törekvéseink jelaéae mellett — kifejtz tare juttatja aat a sajátosságot teremtett aaját aklában. ugyanekkor padig tudott kö alatt megkezdte mQkOdését. Ez az iroda ad
ls, ami az erdélyi katholikus lelket megkülönböatetl zösen érdeklő ügyekben együtt dolgozni Bathlen Gábor felvilágosításokat a Nemzeti Újjászületés F r o n t fejedelemmel ls.
éa jellemzi.
jába való belépésről és itt keli jelentkeznie a
Az erdélyi katholikus Irók ÓB tudósok, Pázmány Front magyar tagozatába való felvétel végeit
A nagy kalhoitkus egyetemlegesaében la talá'uik
ugyanis legtöbbször Ilyen sajátosságokat. Otthon érea- nevével ÓB églsse alatt, eszel a lélekkel és érzülettel
rttk bár m»guak&t a földkerekség minden katholikus lépnek ma uira kl közéletünkbe. Hlaszük, bogy mükö- Kolossvár vároB magyarságának. A kormánnyal
tomp'omábRs; uoo pane cselesti satlati snmns a test- d^aünk gasdagodáat, etŐBÖdéat a Izmosodást fog hoani kötött megegyezés ut&n minden magyarnak legvérekként egymáa mellé térdelünk faji, nyelvi, társa- minden lntéstnényünknek és saerveaetünbnek a eaért főbb állampolgári és faji kötelessége, hogy bedalmi különböaŐBégelnkkel, mégis mindegyikünk aaját flul tlsBtelettel kérjük muokánhoa püspökeink főpkss lépjen a Nemseti Újjászületés Frontjába. — a
egyéniségén, faji és helyi vlsaoaylataln átszűrve ala- »orl áld'Bát.
magyar szervező irodában kitöltik a jelentkekítja kl és tükrözi vlssaa ugyanezt a krlrz u;l gonSBlmbollkuintk látjuk, hogy ujjáalakuUsunk Idő- zési iveket és ezzel a Nemseti Újjászületés
dolatot.
ben egybeesik Erdély uj pünpökének aaékfoglal^aával.
Van tehát ugyanígy
külön erdélyi katholikus Tudjuk, bogy aa ő lelkét ls a nagy Piemány Ideáljai Frontja magyar tagosat&nak tagja leBz. Az iroda
!
lélek (3 s eune^ ta én legjelleaezöbb kifejezője éppen a érzései hatják át; hirnt k tehát ebban, hogy meg hivaía'oa órái délelőtt 9—l-ig, délután 4—6 ig
Pázmán? Pit r. aki ebben a ml országrészünkben, forj* érteri és fel fogj-t karolni jódaándiku tőrekvé- tartanak. Telt fon: 21—24.
profmtíra sutáktól srárm zoit a pn'estâne nra'on Beln'ret.
alatt és környezetben n-iveliedvtt sailárdhltü katboüSzeretettel kérünk jóindulatot és támogatást min- A székeli közMossápk panaszainak emlékirata.
kuíBá.
den testvérünk ől as ujjé<tlakult és Hlyen Baellemben
A eJiki 0 va'ó közönség előtt Ismeretes az B k zdeAz Igy felismert B feilamerhatő erdilyl katholikus és érzésekkol Blkralépő Pázmány Társaság azimára. ményezés, amelvrt Btrtha L i z ' ó caikcaekefjiv: kezléleknek négy kiemelkedő vonását szeretném ezúttal
blrtokosságl elcrk Indított meg. Még ea e:mu ; esendő
megvilágítani.
végén tSriént, hogy Btriha elnök C -ikc?ek^falva:« ra**
Aa erdíhi katholikus az átlagnál lelkesebb és
beBaé'étre hívta ös^z * a pcékely köavagyonok tulsjdorageaikodóbb bitéhet. A\i velünk együtt n»p nap
noaalt és szakértőit, á a Ogv aürgóa vo t. A ezikel}
után szemlélheti annak a fejlett kuliurának reánk maBucureşti, január 31. vagyonok érdt kében, valamit tenni kellett, m^rtiz utóbbi
radt emlékeit, melyet a kathollclzmus Erdély földjén
álta'áuosBá vált káros Intésked-aek sz egáei
A
párisi
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mel tudj* nézni azt a veszteséget, amit o ku'iurából egyetesii a'apl'.ványok dlsaterméhrn a ea alkalommal r u j á g b a sodorták.
viló Időleges <*s réizleeez kikapcsolódás okozott; akiA csíki közbirtoi o»ságok vagyona roagáotu ajdoo.
nek lelke — Pázmáry Péterével egjütt — nemiedéke- Onatl profé lor. a kiállítás főkormányblstosa felállította A tu'atdoco ok kÖBQBtn kezelik vagyocu^at. Naa eiok
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ken keresztül nélkülözte a kathoikus hit melegét ée
a köabirtokcBok aa u'óbbi években nem ju nak houi
Röviden: A kiállítás anyagi mérlege felesleggel évi vágterülete khea. Egész kálvária, amig a aié;ely
vliágoaí&gát; aki láliu éa érezte a r degaéget éa Blváraíru't.
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hAgot, mely megüli annak lelkét, ak! kénytelen odakinn
ember a B*ját faját megkaphatja. I<y történhet meg
Tehát költBégvetésI szempontból a párisi világ- as a furcsaság, hogy a ssekely el kell lopja a saját
áiisnl a hidegségben és külső sötétségben, aa tudja
csak Igazán méltányolni, milyen nagy jótétemény, áldás kUllltáa román pavilonja jövrdelmat hajtott.
tulajdonát képseő erdőit, hogy kenyérhea Jusson, bogy
éa boldogság, mikor felgyu'nak e'óUGok rz oltár
Mlrdmeeetre ea is a snerveiő érdeme. Sokban családjának létét blztoallbaBBa. A börtönök telve vacgyertyái s Uras, hideg szivünkbe beköltösik aa I ten- tu'haladj i aaonbtn BB anyagi eredményt aa ss erkölcsi nak a „ftlGpáh" bűnébe kevt redő székelyek soísEégi
ember szerető, meleg test» ós vére. Az egysaer már éB prcpsg'Ddiertltus siker, amit a román pavilocmk val, a járásbíróságok agyon vannak halmozva, a baját
elveszített, Bokáig fájón n?ik;iiö*fltt és nagţnehuzen köszönhetünk Bit as eredményt p- d g csak megeió- fáját lopai kény Bt rült székelyek üldözésével.
latnat megtalált kincahez való lelkes ragaszkodás aa dedésBBl vehetjük tudomásuk
B'thelő tehát ha a csekefalvl Vezd' ményeiéa bitó
e!aő jellemvonása aa erdélyi kathoükui léleknek. MinA válasBtékoB lzléaü ia igényfs párlat közösaégket nera keli fínyes szónoklatokkal meggyőzni hitünk nek B a világ legkülönbözőbb sarkaiból összesereglett Rzavára megmozdu lak rz összes székely kc'zis birtoIgazságairól a egyházunk üdvöBBégra vezető müködé- látogatóknak a népek npgykiálii'.áBán ml Is bemutattuk kosok. Ugy a vármegyéből, mlut azot turól eikll dii-s
H:'.'ő', ml tudjuk, mit jelent e nélkül ólni B naponta kiáMtási anyagunkat. Bakerünket pedig Frarclsoraaég Cdekefaivára a képviseleteit minden köabirtokoáiág.
Aa akkori naggyülés előtt iepergett a VBÍVODOÍÍ
érezzük, milyen á'dáa ÓB boldogság reánk, családunkra minlaBterelnöke ls elismerte, aki Qustl professornak
H nemzetünkre nézve .habi tare In domo Domini", az kijelentette, hogy aa a med, uho«yan a román pavilon minden Bérelme éB panasza. E határozták, ho£) P'díssalkat em'éklratba foglalják éa elju tatják az li stfekes
Ur házában lakni I
mit kit képviflelt, a nagyhatalmi rangra emeli
kormányaatl tényezőkhöz. Aa emlékirat megsaerketz eA román pavilon témája a Restauráció volt, tehát aére a legkiválóbb psakemberelnket kérték fel Dr.
Az elgzikltottffág éB klrekesztettaég korsaakal
nroaban nem multak el nyomtalanul felettünk. A tőlütk aa sa aktu-*, amely » nerraetl ujjárzületéa uralmának Kovács Károiy, Dr. Pál Gábor, Dr. Püner Arp«d és
hitű -c rr,i IB még eisaakadtakkal való együttélésünk kezdetét jelentette, Őfelsége II. Károly király uralma Bstankó Ziltán erdőmérnök személyében.
nők tapasztalattal gazdagított. M -gtanu'tuk kívülről alatt.
Aa emlékiratot aa arra felkért b zittság elkerínésnl a£t a caaládi ház»*, melynek oltalmazó falalt
Kiváló alkalmat n}ujtott a kiállítás arra, bogy tette. Az értékes tanu'máoyba a b'cotteág mictien tuó-e!nk e?yré»a ia elhagyta a láttuk, mit jelent, abból ennek a keretében a román hagyományok fényében, dását, egéaa lelkét beledolgozta. Rámutatott a oojokri,
kirekeaatve élni a mag kellett Ismernünk a küzdelem- időJzerüen ÓB kielégítően, saját erejéből megvalósítóit aa orvoaláa módjaira. Az emlékirat nagy réazletesaégnek B a védekezésnek olyan eaaköeclt és fegyvereit 1B, gazdasági éB kulturális helyzetünket megmutaBBuk a gel, bét ftjeaetben do'gozaa fel a köabirtokjsságek
melyekre nem szorultak rá aaok a Baerescsések, kik külföldnek, azokkal a nemzeti fejlődési lehetőségekkel minden elképzelhető kérd'Bét. A vagyonnak H különmindvégig a védőfedél alatt maradtak B akik Igy soha- eg>ütt, melynek minden viszonylatban a közeljövőben Uges ere dilitől, a közös havtalgesdálkcdaobuD olj r.c
sem istc«r;ék a magukra hagyatottságot, de nem U néa elébe az ortz lg.
kitünősn bevált vagyoi köaöBBégi elgondo'^iy; a 1 sdcnevelődhetnek rá BB önvédalemra B önerejük megfáz':
Ugvi siralmaktól as kitermelési zavarokig es hatóeagi
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éB kulturális gvar. padáaig miod n aiem
a
alker
érd
"kében
éa
mlndeá
román
tehataéget
tü>'a..s lüzdonl és dolgozni s pildáju'on aa erdei* 1 Igénybe vettek avégett, hogy e kiállítás mttvéaalleg éa pontot magában foglal es a 16 gépelt oldalra terj-dí
batbo'Hui lélek gezdagabb, ellenállóbb, szívósabb éekulturálisan la méltóképp m képviseljen minket.
emlékirat, AB újság terjedelme n malegendő ahhoi, btiy
harcedzettebb lett ásóknál, kik soha sem kerültek
egéasében köareadhaBBuk ezt a minden birto»-o-eifti
A Bikerh a nagyban hozz-jáiu t a román Ipar éa tagnak érdekében szerieiztett nagy EZ rü tnuakat i>y?n '"1,1 vílságba ós megpróbáitB'áiba.
kereskedjem U Aa ös^zea muakakóBaségek ösBzefogá- Aa általános közr \ annyi tartoz k ebből, hogy a taiu •
Higg dt fejjel éB világos szemmel néave viasza sibM alkerült egy cacdilatos neuz itl müvet léteBiteni. mány a megblaka aaerint eikéaaült a aa mlndsnbea
a mu tbn, megláttuk azokat a hibákat ée fogyatéM>ndeaekéri elfő sorban a dicséret Guati profeaaort megfelel annak a nagy cé'nak, amely ennek a várnakosságokat is, meiyek évazázadokra eltávolították llet'. 0 volt a kezdeményező éa a helyez ni sairvenő, gyén ik egész gaadasági életét jelenti.
tábornn'zból testvéreink száz-zrelt. Ami eblő mások aki aem időt a m fáridségot nem sajnált a alker érdehlbáj* vo't, azt rz irgalmas htrn Igazságszolgáltatá- kében B >z rt aa ország kormánya la klfejeate előtte
A moagalomhoa csatlakozott kc'z'iirto'io^íío1:
sára bízzuk. Ami azonban a mfguok hibája, sót bűne háláját.
egyébként u<y határoztak, hogy a Bóránkat és iötij *
volt. abból komo'y, nagy taruiaágokat vonunk 'e a
A szerény Gusntl profeasor meg'állottá, hogy nagy kérdéseit rendező emlékiratot aokzaoroaltják a "t
magusk BZ imára. Lítnuok kellett, bogy volt>k népünk- ót aa tölti el megelégedéasel, bogy aa or-aigának megküldik miodeneeyea vagyonközösségnek. O.t méátől Idegen páaatoralnk, kik valójában caak béresek szolgálhatott.
jában less birilnek a réüzlet-jkkel meglamer^doi (<
voltsír, juhaidat nem érezték övéiknek s igy nem la
Bakaaor vetették fel a kérdést, hogy a nemaet- 4riékelnl azt a hata'm°a munkát, amelyet a bizotuég
áldosták fel értök életüket, hanem elszaladtak, mikor k"z propagaodt ejaközei: nam mlndg használtuk kl elvégzett népünk érdtkében.
a farkas közoledatt. Láttunk olyanokat, kik megrom- kellőképpen. Moat aaonban méltó módon mutetkoabaA aaékely köabirtokosságok sér sime tárj-ábín
lott só voltak, mely c*ak arra való, bogy kivettessék tunk a világ e!ó>t a a alker baktrkoaaornjit hozhattuk ktaaültéa fentiekben Ismertetett emlékiratot Dr. Kov^ci
és lábbal tapostawék. LUtunk gyertyát, melyet véka magnak kai Páriából.
Károly vezetésével Birtha L\sa!ó, Potov^zky F r • c,
alá rcftîttek B Így sz nam vllágoikodüatott as embeSándor Jinos, D<rvas Bínl, Nagy L'tsz'ó kezbrek»rüknek. 8 mert aa erdélyi kutbolku) lélek miudeaeket
4ági elnökökből á ló küldöttség aaemályeaan vitte el
látta ée íudja azt !e, bogy e hibáknak a büaSkneV Éjjeliőrt keresek, kinek felesége takarítást, főzést Pop D tolla kormányaihoz és Brosteann erdiazetl vnaérmilyen saörayU következményei lettek, szigorú mér- vállalja. Stern Testvérek, Csikszentsimon. 1—2 felügye őlöa. Miad a kit helyen megértő módon fogadtékkel itéli meg önmagái éa gondoaan kerülni B
ták a aaékely közbirtokosságok küldöttségét és batiszántóföldjéről kigyomlálni igyekaalk eaeket, nehogy 8 aaobáa lakás mellékhelyiségekkel. Ştefan-oel- rosott Ígéretet tettek arra, hogy lelktlsmeretesea H ujabb megbotránkozására legyenek a kéeól nemiedéJfaro-uooa 21. emeietén kiadó. Felvilágosítást ad,
lalkosnl fognak essal a aemsetgasdsságllag U olyan
kelnek,
Sz. Cseh István, Kultiukőr (Kaszinó) Csikszsreda. foatoi kótdénsl.

Az erdélyi katholikus lélek.
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A román propaganda sikere.
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E-'Zol auonb-n levizigáaí.-rn...

N m lett volna szabad ily VinéletU nül hs- méb?
mondani az igásat, mert amin. lá>-.2m ő ls tuá-.íib<*n
Krre a bibliai mondásra gondolunk, amikor L « aló van
a mérgesett alma lg«n gyors hatásinak. Sz mét
. i c k-r'ületl
Íöíspares-plobánost, maieg, bentőaógta lesütöttf,
1
tovább nem volt kivel be?zálci. — Azonban
Vt-'t* ' UnnepiHo vároauok kath. táraadom* és a AnjuVa védi
kis lányát.
ÍMB.^Í
névnapja alkalmával.
— Izgatta valami Áfnest, ami egéss sserpp'éae
N«m vagyunk híva a .tömjésezés'-nek. a külső alatt kísérte. T. 1., a Ti'atelendő Főnöknő, kesében
..|4,4,3t oknélkül való dicsőítése és magatartásának, tartotta azt a szíp kis Riasafüzért, melyet .siker"
anb:>n Hoilt m-3t íáiuuk, nem haladhaluok el mellette esetére Igórt a ugy látszik, ez mindennél jobban Izgatta
üúwiezís e^tkil. M»rt as a mélységes ragasakodáB
»Kaaíom m*gnyUvánu'ás, ami körülvette aa ünnepelt ÁCOO't...
f j p a p o t , jóletó érzéssel kell eltöltsSn minden becaUleke
lf9 '^
D ^ T 0 S p 0 t m? gel<s< este egymásután vonultak
.,] 8 M9kr-ly fúvós zenekar, a Népszövetség Dalárdája
íj a Koipins Legényegylet énekkara. Másnap a Mária
Kongregáció, O.tár egylet, Misszió, Márta kör, Ligény és
Syegyietek... Éi jöttek a nénik éz bácsik.,. Ifjak és
ÍVeiek a gyárak ssegény munkásai, akik mind-mind
LiaW tisztelettel hajoltak lalklpá'z'oruk kese félé s
t^ysierli keresetlen Bsavakkal mondották el jó klvánaiialka'.
s
J)1 eaett látni, öröm volt ebben as érsésben
o-etor-oJri.
Filyó hó 2-án, Gyümö'cioltó Bo'.dogassaony napján a Z rda rend-s te meg szokáaoa ünnepségét, a fójspar<*, mi'it a Zirda Igasgatójáaak is névnapjára.
A műsort Csordás Va'ória és Petras Mária n4gytíes.' aongora játéka vesette be a mikor a függöny
sítfmsat. egyezerre cieppantüsk a mase éB köiteszet
uiájraba, ahová akis Hifehérke, as alij 5 éves
C-s'.iió AiOae és a bét törpe vittek. Majd B n>o!c ki»
jAa b:ji3 tánc, as elemista leánykák daljátéké,
axivjt mind a gyermekkori mese tiszta báját os haraa.o! derűjét variz tolták vksza elóbdnk.

MisMw*
o

A aa9ret3t éa jóságnak örökös viaskodását, a
gyűlölet éa goaosaaággal, vagy a Biépet, a csúnyaság A gyergyószentmiklósi magyarság is belépett
gal siembr-n, Boha senki jobban ÓB er dmanyesabDen
a Nemzeti Újjászületés Arcvonalának
n»m ; ii;a és VÍBZI győzelemre, mint a gyermek, a
magyar kisebbségi alosztályába.
fya-n^ai báj éB kedvesBég, akik kösött csak f illidil ni,
Dr. tíaál Alajoa orvos, a gyergyói magyarság vezefeledül tudink és ujerőt nyerünk, a terhes hétköznanspokra. Ez'rt köszönjük a drága N j vérek nek aat a tője február hó 5-én, hivatkozva a kormány és a romániai
p4r k^ikmes órát, amit az ünnepeltnek és a közönség- magyarság vezetői között kötött megállapodás 3-ik pontjára,
a gyergyószentmiklósi városháza nagytermébe hivta öaaze
L-ek .'fír'-ztek.

Dr C-iikv J4nosné z Míil» Kongregáció, az O.iár- a társadalom vezetőit, hol a város polgármesterével közölte
pjylht és b M s'zió tevében köszöntötte a föe&per^Et. a helyi magyarság nevében a X. U. A.-uak magyar tagoSzépia Hópilett begz'délő: szósetrltit idézetik azt a zatába való belépési szándékait. Hivatkozott a folyó évi
r:szf. ahol egy lelkipásztor minden igaz törekvését — január hó 17-én létrejött megállapodásra, mely Bzerint, a
a jó>á? éo nemetlelküséggel öi«lk«sve — olyan szépen politikai tevékenyaégén kiviil, mely csak a N. U. A. keretében fejthető ki, a román állampolgárságú magyarok közjellsiral:
„KBszoitfm aat a sok szint, belső tartalmat mellyel mUvelődési, gazdasági éa társadalmi célkitűzésű külön szerle.kttazet gazdagította. A vlgasstaláat, bátorítást, ami vezetet létesíthetnek. Elérkezett az ideje, — mondotta —
vl a azomo:uiknak, sokszor a kétaégbeesés szélén hogy a gyergyói magyarok ezt a szervet mindnyájuk javára
á'ióknak erőt adott, életük keresztjének tovább vlselé- mielőbb életre hivják.
Fentiekből értetődőleg, ehhez legelső sorban az azttkFíb»?.. luea mestere taniiása nyomán fölkeresi aa
«ht li ţeie-ettebbjeit, a szünetelő gyárak nyomortanyáit, aégea, hogy a N. U. A. magyar alosztályába belépjenek.
bogy I >iki vigaszt és anyagi segítséget adjon nekik."
Ismertette további a N. U. A.-nak lényegét a kérte,
Beuéde további során köszönetet mond a hitval- hogy a város polgármeatarének jelenlétében jelvntaék be
egyenkint ia az arcvonal magyar kisebbségi alosztályába
lás:!! lato'ák megtartásáért és fenntartásáért.
K rl, hogy valahánysBor meg n m értésre taiál, való belépéanket. Elmondotta, hogy hasonló természetű felközönyei, vagy roa>zindu atial találkozik, gondoljon hívást tog intézni tiyergyö minden székely községének maKid az egyesületekre, akik minden tőlük tolható gyar társadalmi vezetőjéhez, továbbá községi éa járási kisebbmegszervezi a azok körében társadalmi,
icre^vé'Bfl igyekeznek a nehéaségeket megkönnyíteni ségi tagozatokat
éa közművetődébü tevékenységet szorgalmaz, melyH türh? óvó tenni est as áldozatos életet, amit egy gazdasági
hez megfelelő vezetőséget ia válaazt.
Uiiinó lelUpisstor vállalt magára.
Sabau polgármester elismeréssel vette tudomásul a
A mu or további ssámaiban M klósy É aésOibl, Bálint P»u.a, M hály Juci, Ballamon O.selta, Birtalls Ág- belépést és Ígéretet tett, hogy a tagozat megalakításához,
nes, Piln-ici Anna, L:cskó Mária szerepeltek szép megszervezéséhez minden tőle telhető támogatáat megad.
ii«í-r.-fl, rtiig B ró I I t>B Lásár Pál komoly Igfretel a
(b. «•)
miiii-d e!ói színdarabnak, akik Bok rátermettségéről
Uj könyv az örményekről.
tellek t. cuságot, átlsgon felüli játékukkal.
A be'aoodó, — nem éppen könnyll — szerepét,
„Arménia népe" cim alatt érdekes művelődéstörténeti
Faranczy Mirgit vá'.'.altB és oldotta meg igen ügyesen. munka jelent meg Gödöllőn egy ottani ügyvéd tollából, melyVakár Józírf örm. Bzert. plebánoB, meleg ssere- hez haaonló természetű éa terjedelmű könyv még nem került
títió; áthatott beszéddel köszönti pip társát ugy a maga, forgalomba magyar nyelven az örményekről. Eunek a műnek
még az kölcsönöz érdekességet, hogy a szerzője, dr. Hovm;oi tz Örmény Oiéregylet neveben.
L 1=7.161 jnác főesperes plébános meghatottan mond haunesion Eghia jóval a háború előtt, mint örmény menekö<EöPftet a szeretet éB ragtszkodis i yen szép meg- kült Magyarországon telepedett le éa hamarosan elsajátítva a
i-yi'Váiuláíáárt, omiből nj erőt merit a további küzde- magyar nyelvet, Budapesten jogot végzett, majd ügyvédi
lembe.: és tennivalókhoz. Isten áldását kéri a jelenlevők oklevelet szerzett, aőt ma már érdemei elismeréséül Pestvármegye tb. ügyésze.
ía minden jó emberre.
*
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Ebban Is Neked van Igazad kical Hófehérke. Mert
j"mnl fjg egy Idő, amikor a mesének és költészetnek
ttom
ssmml hatalma feletted. Abban as életkCzdalímbíü — amlbfil mindnyájunknak resa Jnt — semmi
m\i num fog vigasatalnl, csak a gvermekkor tliztaaágára való visszaemlékezés. A kis R&zaafüaér, a Zárda
fehérre measelt falai, ahol egyedüli dlsa a keresetre
feszített Krisztus kép.
Igen. Eat vigyétek lelketekben utravalóul Ha
Hófehérke a Ti mindnyájan drága gyermekek, akik ha
rövid Időre ls, de vlssaavlttetek abba a mesevilágba,
amit ml olyan régen elfeledtünk..
Caiby Lajo§.

A szerző előszava szerint egy kis nemzet évezredes
kultúrájának a keresztmetszetét tárja a könyv olvasói elé,
I n t e r j a Hófehérkével.
melynek feje felett a népek sorából való teljes eltűnés veHifehérke és a hét törp^, ea a tliodir mesejáték szedelme lebeg évszázadok óta. Azonban erős nemzeti érzése,
~ í-'iífe idószerüvé az Interjút, nml a kis müvéssnő SZÍVÓS kitartása éa mindenekfelett éa előtt aránylag nagy
1
d-lyével meg ia történt.
kulturája mentette meg az örményeket a végső elpusztulásT/U^odtan fogad Fgyáltalán nincs meglepődve, tól, miért ia a nemzeti létért való küzdelme éa azenvedései
c'ük rtéirra nyilt cal'logó kis szemaiban van valami, méltán tiaateletet parancsolnak. Különösen áll ez 1933 óta
ut , -D$es) kérdez".,. Kdsönben másodszor van aszln- amikor Franz Werfel „Husa Dagh 46 napja* oimu, két
Pid.c — b>őiz*r, 3 éves korában „lépeti fei", — Nem kötetes regénye megjelont, mely az örmény nép nemzeti
t:
>oi>. diu^kolnl, nem Ismeri a lámpatáat. Aa aa éné-érzelmeit, erkölcseit, a létért való küzdelemben tanúsított
^m,
bogy nem aokra tartja a „fe.nóti* embereket elszántságát kellő megvilágításban állította a világ elé egéu
: «'tfccti ls. Ások a vágyak, melyek még benne élnek szen újszerű néprajzi keretben.
* ÍÍ^áí
A Mózes-hegy körüli < őrményfaln hősi önvédelmét
C
J Í és Fz»r<)tst után a aa a mese-világ, melyben
szépet lat a nem Ismeri as emoerl roFBiaságot,leíró klaaasikna örmény regény világsikerének a hatása alatt
ez
« nal-.iiás mésciak caodalatra ssm készteti a ,na- irta meg dr. Hovhannesian Eghia ia jelen közérdekű összeWok* iránt.
foglaló müvét az örménység helyesebb megítélése érdekében
ősi keresztény királyaágáért, vallásos éa nemzeti kultúrájáért
Sseretl
mlad
a
hét
törpét,
nincs
kifogása
egyik
, ( ' n sem. Arra a kérdésemre, hogy: mégis, melyik szenvedett küzdelmei közepette.

vőjével, továbbá a világ 28 országában az örmény koloniák
jelentőségével és azok kimagasló egyéniségeivel kűlón foglalkozva a magyar-örményekkel, kikről megállapítja, hogy
azoknak az örmény leszármazása arra szolgált, hogy a ma
gyarságukat még jobban megacélozza.
Ezelőtt pár évvel az .Erdélyi Magyar Évkönyv" aserkesztője arra a feladatra kért fel, hogy a második kötet
számára irjam meg .'„Az erdélyi magyar-örménység betelepülésének a kor- és néprajzát" (1672—1932) 260 évre
kiterjedőleg.
A kézirat el is készült a kívánt határidőre, a tömör
leírás dicséretat ia nyert, azonban a tentemlitett Évkönyv
anyagi okok miatt mai napig aem jelent meg a igy a történelmi tanulmány kéziratban maradt.
Mikor Fréderic Maolen páriái örmény tudós nem régiben Kolozsvárt járt, biztatott, hogy fordítassam le a leírást
és fi majd kiadatja a folyóiratában. 0 ugyanis azt hangoztatta, hogy Armenia történetét az ezen orazág határain kívül terjedő örmény telepek kellő ismerete éa tanulmányozása
nélkül igazán nem is lehetne megírni. Moat érkezik a halál
híre Macler tanárnak Parisból, tehát az ő terve ia meghiúsult. Ami pedig a Hovhannesian könyvét illeti, az osak egy
kis vázlatot nynjt az erdélyi magyar-örménységről, holott
annak szerepű kultúrtörténeti jelentőséggel bír Erdélv történetében.
Marza G y n l a .

HÍREK.
MEQHÍVi.
A „Gyergyószaatmlklósl Kezeskeiót KSi" 1939. február
12 én, vasárnap délután 3 órai kezdattal a Kör helyiségében
tartja,
évi rendea kózgyfiléaét,
melyre a Kör tagjait az alapszabályok értelmében tisztelettel
meghívja.
Tekintet nélkül a megjelent tagok számára, — mivel
január 24 g, az engedélyt a hitóság nem adhatta meg, tehát
ettől az Időponttól el kellett tekintenünk — határozat Eépeaen
megtartjuk, a fanti időre összehívott naggyaléat:
Tárgyaorozat:
1. Elnöki megnyitó, a közgyűlés határozatképességének
megállapítást és a jegyzdköny hitelesítése.
2 Titkári jelentés.
3. Pénztáros jelentése és a mérleg bemutatása.
4. FülOgyelAb-zottság jelentése.
5 Alapszabályok értelmében beérkezett Indítványok tárgyalása.
6 A titkár megválasztásának megerősítése Illetve jóváhagyása.
Oyergyószentmlklóa, 1939 január 24.
.Minden köri tagnak joga van Indítványt elikerjesitenl,
amelyet a közgyűlés előtt legtlább 2 (kettő) nappal Írásban
terjeszthet elő az Igazgató-választmányhoz." (V.Ö.AIapazabályg)
Ferenoa; Árpid, elnök.
Bléneaay Alajoa, titkár.
— ForgalmladO alóli mentesság. A forgalmi adó helyes
alkalmazása vegeit a pAnzOgym'.ulaatei körrendeletet küldött
a pénzügylgazgtitóságokn&k, ámslyben közli, hogy a balföldön
készült a-zt&ltantok, törülközAk, zsebkendők, kendők, akár I
színben, akár mintázva, mentesek a forgalmi adó alól. mivel a
nyersanyag — a gyapjú — behozatalánál le lett Sietve a forgalmi adó. Ugyannak intézkedée történt, hogy a aaeaacyár•Ásnál visszamaradó cefre, amelyet áll.ttáplálékra vásárolnak,
mentes legyen a forgalmi adó alóL
— Pofont igért aa állami tanítónak a vendéglóa. Ka)
Saaz János vendéglősnek szemben van ai Dalete aa állami
Iskolával. Emiatt sok baja volt a hatóságokkal ia lakolni felügyelőkkel. Todoran Angheluta állami tanító egyik alkalommal
bement a vendéglőbe éa le akarta akasztani a falról aa ltaiinéiésl engedélyt. Knjbnaz ea ellen tiltakozott és Tomoze Constantin állami Iskolai igazgató vallomáaa szerint aat mondotta,
hogy két pofont ad a tanttónak, ha hozzáért aa engedélyhez.
A bíróság közhivatalnok megsértését látta ea ügyben éa Koj-

A 302 oldalra terjedő, illusztrált munka felöleli az
wizett legjobban, kltéróválasat ad, dacára, bogy Anyuba,
Örményaég eredetét, múltját, művéaaetét Részletesen foglal
• lii£t emlegeti...
Mégt&ozdom, hogy mencylre aajaáüaV, amikor o!yan hősik aa örmánykérdáaaal, az örmény nemzet jelenével, jö- boaa vendéglőst öteiir kJ pénzbOntetéaael aajtotte.

CSÍKI

4 lk oldal.
BÉtolTy Mlklóa gróf é s S s á s s P á l d r .
képviselik a m a g y a r kisebbséget
a s Arovonal dlrektuBában.
őfelsége kineveate a Nemsotl Fötanaos
magyar tagjait ia.
őfelsége aláirta a Nemseit UjjásaUlatéa A-evonala
magyar vezetőségi tagjainak klneveaézéről raóló dekrétumot, amelynek aaövege igy hangalk:
II. Carol latén kegyelméből da a nemaet akaratákól Rtmánla királya, a Jelenlevőknek éa Jövőbenieknek egéaaaéget.
Teklatettel mialaaterelnőkttnk 8060. aaámn 1939.
február 6 Ikl jelentésére: Látva a mlnlssiertanáci 507—
1989. aaántu jelentését:
Aa alkotmány 46 lk, valamint a Nemaetl Ujjássll
letéa Arcvonalának létesítéséről latéakedó törvény végrehajtási utasításának 10., 11 és 12-ik asakasaal alapján,
elrendeltük és elrendeljük:
1. aaakasa. A Nemaetl Uijásaületés Arevonala dlrektorátujának tiajaivá neveatetoek kl:
Dr. Bioffy Mtklőa ur aa értelmiségi f o g l a l k o z o k ,

Dr. Baása Pál or a m'zőjetdaiágl éa két kéal
foglalkoaáeek esstályábos.
2. saakeaa. A Nemz sti Ujjáraületés Arcvonala
Namaetl Főtanácsa tagjaivá nevezetnek ki:
Konopl Kálmán, Dr. Miké Ltaaló, Tjlekl Ádám
éa Jéalka Jáaez urak a mezőgazdasági éa két kéal fog
lalkoaáaok,
Dr. Mikő latra, dr. Gyárfás Elemér, Saabé B -ni,
Teleki Ernő éa Saentkereaathy Béla urak a kereskedelem éi Ipar eaatályáboa.
8. ssakass. Mlnlaaterelnökünket megbliank j^ien
dekrétum végrebajtáaával.
Kait Bacu'estiben, 1939 február hé 6 án.
CAROL.
Aratod M. Ca/ineseu, helyettet minisztereinők.

Párisi lap érdekes cikke Romániáról.
Bncurestl, februir 7.
A Rador távirati iroda jelenti, hogy az egyik nagy
francia lap vasárnapi saámábtn „Az (u.pai zűrzavarban Románia az ellenállás szigetét jelenti" cltnm cikk
jelsnt meg, amely Rimánla kül- ér be-politikai helyzstét fejtegeti a mult héten lezajlott korminyátaserveaéB után. A jelen óra fc zmytalnnaágaval szemben,
amikor egyeB pllanatok Európiban a káoszokba való
visszatérJüsel funyegetn-^k, Rimánia as európil B'.abllltást aláakníz) romboló erőkel saembenl ellenállás kiemelkedő p áld áj át muatja. A román kormány á;»Itkl
tásának lenyege az volt, hogy a központi hatalom megerősödjék, aa erőket jobban összpontosítsák és az állam
vtzitó szervei kőstttt biztosítsák a szorosabb egyttttmüködéit.
A hadsereg és a biztonsági szolgálat egyetlen ve-

setája: Armand Ctllnescu helyettes mlnlBBterelnök,

7. biíb

LÁPOK

— Blkéasfllt Márton Áron pflspókl oimere. S. A. a Producătorilor de Lemne Valea-Ghlmesni«i
Lufica-de-mllloc.
Lunca-de-mljloc.
As uj püspöki elmer — amelyet K"pecal Sebestyén
Jftsaef, a nagy hírnevű címertani szakértő tervrzMI,
CONVOCAREA
épp olyan Jellemző M irton Aron püspök egyéniségére, Acţionarii firmei S. A. a Producă'orilor <le l.-/innâr«
mint a jelmondat. Ez a püepöM e'm?r pajzaalakn, »Valea-Ghimeşului« din Lunca dc-mijloc, Mini ruosi,
K
felette a püspöki jelvényekkel. A pajzs mezőjét két
a lua parte la
réaare osztja egy Mária kék saalag. A felaó mező jobb
XIX. adunarea generală
sarkában a betlehemi csillag látható, aonak Jeléül, hogy
karácsony havában kapta meg püspök) klneveaéaét. carc sc va t>ne în ziua de 20 Martie 1939 ora |J
A kék Bzilagban a székely nemzet őal címerére cmléIII biroul fabricei din Lunca-de-mijloc
keatető nap <B a ho'd B közöttük lévő KTIBBIUS moO r d i n e a de zi:
nogram, aa örök vlglllát (virrasztás') jelenti. Aa alsó
1. Raportarea directiunei despre activitatea comP.
meaónyben lévő aöld meaő éa hegyek B aa esek körül cială din anul 1938.
a pajzs felső fzilélg felssökó fenj őszéi a havasok és
2. înaintarea bilanţului, raportarea menirilor <i
a calki tájak ss'mbolnmal. A elmer alatU asalagon van recţiunei şi a cenzorilor şi la propunere.i ace^.ra jelmondat: „Non recuso laborom*.
membrilor, hotărârea despre împărţirea veni>>;;U;
— Bioakasás Kásaonban Caak nemrégiben lorm bilanţului.
említettük fel, kogy s karácsonyi ünnepek hangulatát
3. Hotărâre despre dispensarea membrii; r dj rec
nem savarta meg semmi véres boraalom a saikaly ţiunei şi a cenzorilor.
népnél. Ugy látszik korai volt a bizakodás, mert a
4. Eventuale hotărâri conform leg. eoni
farsang folyamán egyre sűrűbben jelentkeznek aa al5.
Eventuale propuneri, interpelaţiuni şi
kohol elvadtó tünetei. Káaaon megint példát mutatott luate despre
acestea.
mint annyi máa alkalommal, a bicska keselésben.
cazul dacă acţionarii nu se vor pa/cma j.
Mlbálca Árpád káaaon aitlal 21 eaatendó* legényt Tó- numărIn suiicient
paragrafului H a! va'u:cl0doré» Aadrás Impéri lakós rgy básaoafelHzl korc'ma aduttarea generalăconform
va
li
ţinută
• • CJQ. ;a
előtt többször nyaksalrtea aaurta. A blcskáaáa mulat- care data se va aduce hotărâri, lafără5 Aprilie
con>idí-ur<a* a;
aágon keletkeaett.
— Téres hási mulatság Ceiksaentimrén. numărul acţionarilor de prezent.
Ssántó Jóasefoél Szentlmrén házi mu>atság volt. Éjfél

után beállított oda Virág L«jos 40 éves cslksaentlmr <1
A Sz tpvizl E aő Taktrákpénatár P. T f«j.
•akós a a a u'álság során vessokedal kendet! Mtrkó
Igniccn-. A mu'atesók kikergették a vessekrdő embert,
dalommal tudatja, bogy igaagatóeági eioik?
ekl a mu'atság hangulatát tönkretette. A veszekedés
tovább folyt, miközben Virág b'cskát v tt elő s az
őket elválssstanl akaró Salló Ardris 26 éves legényt
ÖBBaeazurkálta. A Bserescsétleo legénynek három bél
ny. tablabiro u r
múlva lett volna aa esküvője.
folyó hó 8 án 63 évea korában Gieorgh-BÍR elA marosvásárhelyi munkaügyi alfelügyelőhuny'.
ség vizsgálja felül ötssáa oiikmegyei kisiparos
képesítését Amlot IsmsreteB as uj !p irtörvény értelT metése f. hó 10 én d. u. '/»4 órakor volt.
mében minden klsiptroB me't>r és s»g4d k 'p^ltíso
Emlékét kegyelettel megflrizaiik
felDlvisegálat alá kerül. A Mühiiagá'.atot a Mulkak-marik mellett létsM ett blzottsárok v é g ^ b . A cBikm»eyel Munkskarnsral dáknál léteaitftt blsottségok
1600 Iparos mester és 1700 ip roa segéd k<p? 1'aAt
igasolták iddlg- Ásókban a szakmád bar, amo've t re
blaottaágokat nem- létesített a m'nlszter, mo^t törtéit
Tisztelettel értesítem ugy a helybeli, mint a vidaki
intr'sVedáa. k v r l n t esekcek az Ipvo^oknak fcépea- köaönaiget, hogy Bukarestből egy férfi hálg.vfodr»utését a maroBvá «árhelyi muikaügvi blaottság mellett üsletTesetót klkalmaitam, kinek siftkseerü munkifi nin.
működő adioc b stttságok vlzscálják fjlii1. A cs k- den hangos reklámnál jobban beassL
megyei Munkskamara már rrrdeletet ls kapott,
bofy
ld" előterjessze mlod-zikoak az ip ro ovn<k fr«talt,
akiknek meateraégére t.Uot'a&zok n«m v«<tnk. I -y már

Szebeni Gerő

A hölgyközönség figyelmébe!
Ürökhnllám, villany-, TÍZ- és vas-ondolálas,

alküldölték a különféle mcchai i< u ok. seffárök. ór'tsok. gyönyörfi nappali és estélyi frizurák. Ha)fdst«s miudis

bágyássok, kárpitosok, fazskiBok, vllUnypz-relők, fény- aaiaben.
képészek, nyomdássok, rídlóaolr, mintegy öt?záz darab
doaárját felülvlaagálalra. Eonek m°gtörténte után kerül
ciak tor a mester Illetve segédkönyvek kiállítására.
—Verese Sándor légy Aste Bukovina nehéa-

KÜLÖNFÉLÉK.

KpaafcH Vlkte I l i i m U l f t w , Maiama Qm

SZABÓ

LAJOS

férfl re nöl f Jdriss-fislete, Caikaaoredában.
• .Paoureşti" nállóval siemben.

nemaetvédelmi miniszter éa belütyminlaater IráiyltéBa aulyu boxbajnokat ia. Mait Mémunkb^n megemlé-

alá került. Callneicn egy év óta fósaerepet jáusik B krztflnk Voreas Sácdor nehétrnyu bcx'tajnobnak aa
román politikai élet fejlődésében. Kitlaben Blkerült fel- erdilyl bajnokságokért folyó küzdelmekben elért nagy
fednie és meg8emmiBitenle a volt vasgárda utolsó hí- aaerü eredatéeyéről, amelynek során E díly bajnoka
veinek terrorista kltérleleit. Aa Uraikodó, amikor a lelt. A reményteljes brx ló február hó 46 én mérkőzött
hadsereg éa aa állambiatonBágl szolgálat veaetójéül őt Bukovina bajnokával V«-ress Sándor m r ea első m»net
neveate kl, megaktr .a sdnl a lehető 'éget arra, hogy e'fő perc^fcea kiltóasel győzött H vre iuc W adimir
minden támad) élü propagandát még csirájában felül- bukovinai bajnok ellen. I -.y V^MBB bejutott aa orazáviz?gá:haason. Vltzont egyes elszigetelt eseteknek nem (os küüdelembe, amelyroc döntő mérkőzésfit február
BBsbad aat a benyomást kelt6niök, hogy R imániában 18-19 én tartják meg.
zllrsavar uralkodik.
— Legideálisabb hashajtó, vértisatitó, epeA bizalom és h'ggaddág, valamint az egységas
magatartás már régóta nem volt tspaaatalható 1-yen hajtó a D-. Fiidovféle So'vo pitula. Bzikrskedée,
mértékben a román nép között. 1988 február óta, amikor bélrenyh'Rég, roaaa emiaatéfl, gyomorrontás, felfnvóaa Uralkodó uj alkotmányt adott népének, a remán nép dia, gyomor és hátfájdalmaknál teljes gyógvu'ást nytji
kétiabea tartott népwavaaást királyának újításai fölött: Egy dobos ára 20 lej. M oden várotl és vidéki gyógy
14—ao
e'tólaben, amikor egyhangú ag e'fogadta aa uj alkot aa«rtárban k*phitó.
máayt éa máaodlaben, amikor ea óv januárjában töme— Halaszttrsas ig balja A gyargyószeatmlkgesen Iratkozott ba a N maeti Ujjász'ihtóí F-ontjába.
Aaoknak a ssáme, akik eddig beiratkoztak a F.ontba, lósl haláwiáraiüág u»y s mult évheo, ralot es évbeo
la megtartotta a azokásoí bá'ját január 28 án. A far
meghaladja a hárommillió őtssáaezret.
aangnak eddig ea vo't a legsikerültebb bálja, aho»
Cálinescu legkiemelkedőbb müve talán aa volt, Gyergyósaeatmlklóe társadalmának elit közönségéi
bogyaromáa állam abez>lut ssuverénltáaának kereté- lehatott látn'. A halász-egylet gondoskodott halról li
ben, aa Igaaságosság legmagasabb gozdolatától hajtva, am«ly a jól ismert S illágvl vendíg'ő konyhájában la'émegoldottéi kisebbségi kérdést, amely Rimánlában Is sisen volt elkévltv). A teremnek egyéb díszítései
felmerült ÓMaége egyenes e'lenőrséBi alatt, végiegea köaö't élénk érdeklődést keltettek a halásztársaaág
egyezmény jött létre as állom éa a mtgyar és n>mat egyaa tagjainak Szilágyi müvéaa kesétől megrajzolt
kisebbségek köaött. melyek egy tömegben Iratkor nik b» karikatúrái. Az estíly tlatta jövadelma a gylikoa<ó'
a Nemzeti Újjászületés Frontjába.
hilkoltetö tovább fejieastto^re fordittatik.
Ca'inrcn ÖÍBÍÖOÖJ és KII'ai munkaiéra* vo-T
Haroina elsején vonatnak be as ujouook.
klrá'y\oik, a román n'p b'aa'omn»l á'íj * körül eat az A bukaresti rád ó köa'ése szerlet a badOevmlrilaater
energikus férfls aki a kormány élén Mtron C.tste* aláirta aat a törvényrendeletet, m jly aa 1939 évi njoac
pát ikka m-gaa erkölcil teilitélyével, egyesíti a kivé- korosztály bavonu^ásl Időpontját márc'u-i e'aejéber
teles határozottságot és tiszt tn'átáat, am-lyeiet agy állapítja meg.
napon aattkségessi tehetnek as események LAet,
— Két évro Ítélték Tomeaou adóellenArt
Armând Cal neeeu arra van hivatva, hogy a jövendő A hilyhell
t ö r v é a v ^ é k fibrutr 10 ^n hlidrtett Ítéletet
hóoapokbea éa abban a Msenytalaaiágban, ame'yan a eitkaaeredai
p°naügylgazgatóeáfton leleplezett »dima megy keresztül Eurépa elsőrendű történelmi asars- vlaasaélések ÜgyébenA türvénvBsék Tornácú Luca
pet játaaon.
adóellenőrt két évi foibáira, 50 ' Z r lej kártérítés
megflaetéaére Ítélte; a máaik két vádlottat felmentette.
— Blltélt tolvaj. Teleplan GvErgv visól (Máramaroamegye) Illetőségű muskáa aa Us vö:gyben dolgoEgyik eljel a barakkban alvó társaitól, Uigu'ean
A királyi ház minisztere március 1 ig zott.
Vaalletól 1200 lejt és Bncur Pétertől 800 lejt ellopott
azután a telepről olt ttot. A blrócág egy évi börtönre
minden kihallgatást felfüggesztett.
— Meghivo. A cslkvármagyei móhésaek egye- ítélte.
aülete 1988 évi rendaa köagyülését 1989 évi február
— Kóssónotnyllváuitás. Mindazoknak, akik
19-én délután 3 órakor tartja mag CMkSBeradiban, felejthetetlen emlikü, egyetlen gyermekünk: Albert
aaját telepén, amelyre aa egyesület tagjai eanton tsz- Tibor Léatló — elhutiyta alkalmával, mérhetetlen
telettel meghlvataak. Tárgyaoroaat: 1. B nök lemos- fájdalmunkat résavétükkel enyhíteni óhajtották, ea nten
dáas éa aj eleök megválaaatáaa. 2 Péontárnofc jelentése. ia háláa kösoönetet mondánk:
8 TelepboasU Jelentése. 4. Folyó ügyek. 6. Indítványok.
_
Albert Via oo és otelidja.
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Szi?es pártfogást kér:

Varrógépek
Kerékpárok
Alkatrészek
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Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. |
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Kovánk gy*rtm*c.ţ?
________ osép'ötzekréay, teljee /eJarero.'?»»»' e t
egy Chewro'ett, 4 heoge^ea motor,
t'altiereléssel. 2 darab vethordó, 200 literotek 1 dv»<>
Jraros mar leg. Jur tó Fere oe gépiemé!, Daínita
Ciuc, Csikdelnén.
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Ugyanott kéauftlnok mladeanomft nAl kalapok eiaőreadö
WT
akjag kossáadáaával. Kalapak
W
Italakrláaa a legrövidebb Idő alatt.
Q Msrearoa-Cino, I. c. Bratlanu (Olmaá5 atus)-nooa 11S. si., a SArhán kflsolébea. ^
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