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193S. 
Boldog újévet derítsen b hozzon a világra 

a Bethlehemben földre  Bzállott Isten-ember. 
Most esiel köszöntünk be olvasóinkhoz, de 
e u e l is üdvözöljük egymást s igy kívánjak a 
boldog újévet. Hisz máskor is volt újév s kí-
vántunk egymásnak minden jót, bár a fele 
beteljesedett volna, mégis mi lehet az oka, 
hogy legtöbbször fiaskóval  végződött? Mi garan-
tálja, hogy ez az év máskép fejeződik  be? 

Azért y'i lesz a bekezdő sort még egyezer 
figyelmesen  elolvasni, mert fogadni  mernek, 
hogy sabtono?an keresztül futott  tekinteted 
rajta. Nem olvastad figyelemmel,  lélekkel. Azt 
mondják, a betű éltet is, öl is. A betQböl lélek 
sugárzik ki, az írónak a lelkületét tükrözöm 
vissza. Megszoktad, hogy olvasmányaid felüle-
tesen vessed, osak az idegeidet felcsigázó  hir 
érdekel, szóval ami izgat, a te enervált fiziku 
modat injekciózza. Pedig roBszul vélekedel. 
Megszokod a ezérimot • a narkotikum már 
nem hat. 

Miért nem sikerül az ember terve B nem 
válik valóra a jó kívánság? M>ert oib'Zhkodot-
tak vagyunk, túlságosan bitünk magunkban, 
mintha minden tőlünk függne  s kis mindenha-
tók lennénk. Miért mondjuk, hogy boldog új-
évet kívánunk, vagy mikor találkozunk egy 
mással, miért üdvözöljük igy, bogy jó reggelt, 
napot, estét, szerencsét? A reggelt, napot, es-
tét, szerencsit Ur adj»? N-m a j<"» Isten ? Hv 
aifror  r-Jt^rí Ti;.d:l*í.ljtk sl tőle? H m 0 mon-
dotta: Nálam nélkül semmit sem tehettek. A 
mai ember mégis megpróbálja: uj Bíbelt esi 
nál. Pedig előre tudhatja, hogy SZIBZIÍUBZÍ mun 
kát végez. A XX. század embere sz^gyenli 
Istent. Mintha kompromitálás lenne, ba Istenre 
szoru'unk s őt hivjuk segítségül?! 

Bnberé a munka, Istené az áldás. Bmber 
tervez, Iiten végez. 

Az uj évben azt tanu'ja meg mindenki: 
a terveiből, számításából sohase hbgyja ki az 
Istent I Ne szóljunk be Isten dolgaiba, ne to'juk 
fel  magunkat mindenhatónak, mert akkor fele-
lősek ÍB vagyunk mindenért. Azért volt rossz 
évünk s lettünk szerencsétlenek, mert Isten 
nélkül dolgoztunk éB éltünk. Mától kezdve ugy 
köszönésünkhöz, mint kivánatainkhoz s mun-
kánkhoz — terveinkhez tegyük hozzá: Ha 
Isten megsegít s ő adjon mindent nekünk. 
Boldog Újévet adjon I*ten 1 Mert, aki Istenben 
bizik. nem fog  csalatkozni. 

Oh Bzép Jézus, ez uj esztendőben légy 
híveiddel!! 

P. Rétbj Apolliaáriez. 

Majláth püspök karácsonyi körlevele. 
Majláth püspök ur hónapok óta korházban fekszik. 

Ő, aki mlrdlg annyi szeretettel és állandó íruakásRég-
gal állott az erdélyi rom. kath. egyházmegye álén moBt 
egészsége érdekében pihenésre van Ítélve. Nehéz Íté-
lni ez a ml drága Pű'pök arunknak, aki örökös tevé-
kenység, aggódta éa önzetlen, minden VBgyonát felál-
dozó munkása volt híveinek. Oikmegye kathollkus 
népe kü önösen sokat kapott a Főpásztornab ebből a 
ragaszkodó Méretétéből, amely most betegségében ÍR 
olyan sok idegondolással nyl'atkozlb meg. Blzonyitéba 
ennek a karácsonyi bcrlsvél, amelyet pspjlhoa inté-
zett s amelyben olyan megható szavakkal fltyelmez-
teil őket a népünkbe) való törődés nagy feladataira  és 
arra a lélekveaető munkára, amelyre bova tovább na-
gyobb szüksége van megmaradásunknak. A körlevél: 

Kriiitusben  íreretett  Papjaim! 
A csendes vlsszavonultságban, amelyet kezeli 

orvosaim a teljes gyógyulás érdekében szükségesnek 
tartottak, fokozottabb  szeretettel gondolok egyházme-
gyémre, aieretett papjaimra és híveimre. Reméllem a 
jóságos Istentől, hogy erőtlenségemet megerősíti is 
még dolgozhatom egyházmegyém javára. Addg li 

Imádságaimmal együtt a betegséggel járó nehézsége-
ket és áldozatokat ajánlom fel  küiönöaen értetek. — 
Krisztusban szeretett Testvéreim, kik a n»p terhét és 
hevét viselitek s akiknek aemczBk munkájától, hanem 
életétói Is függ  népünk sor a és boldogsága. Valóban 
tt vejytok .Krúzius szolgái és I-iten titkainak sáfárai". 
(I. Kor. 4. 1); és egyben tl vary>ok alföld  sója", „a 
világ vllágossaga" la. (Mt. G, 18, 14) 

Atyai szeretettel kérlek ezért titeket és buzdíta-
lak az apostol szavával: élesszétek fel  újból az Isten 
keiynlmét, mely kezem feltétele  által bennetek ven 
(cf.  II Tim. 1, 6) 11a többet klvén tőletek Krisztus és 
szent Egyháza, m<nt valaha; mert fontosabb  és fele-
lőség teljesebb, miot bármikor, a papnak munkája és 
élete egyaránt. Végzetesen kötelessegét mulasztónak 
ÓB höselen szolgának kell ma tartbBQr,k art a papot, 
aki séfirságát  abban látja, bogy a hivatalnok pontos-
ságával rendelkezésre á>l híveinek — h* hozzá jönnek, 
de nem keresi a legelhagye-íottabb szórványban is az 
elveszett bárányt. Vigaszt >lnotok kell ÓB erősíteni a 
szegénység nélkülözései köít a népet, de óvni is a hit 
veszrd '̂meiben és az erkö csl eltévelyedések forgata-
gában. Gondoljatok arra a veszedelemre, ami már isi 
kathollkus falvainkat  Is megmételyezi, a Beületézek 
meBterságes megakadályozásának megdöbbentő jelen-
ségeire; gondoltok a hitehntyásob szomorú eseteire, 
a bllnök pnBztUásalra; tondo'jat>k a szórványokban 
elhagyottan élő hivek lelki vesz?d«!m- t\ kik snyaDyl-
vBkkel egvDtt hitüket is elfelejtik.  Tőletek várja és 
kiváeja Krlazm ós Egyháza mindenütt a segítséget és 
muokát. 

Erőilen és eredménytelen rronban a papnak mun-
kája 8 n>icd"n firadoíÁBH.  hs é.'ute példája nem erősít' 
meg tanyását B hí Krlsztui kf-cv-lme  én szeretete 
nem tölti be lelkét. Á dinünk kell ért» Iitent, hogy 
mink Is a jászolban cyurvó. S3>g»ry „Kri^z'umak ré-
szeseivé lettünk' (T»id. 3 14) mirt igy varyunb ita-
lán lelkipásztorai sen-éoy. rüíüii'ö.ő népünknek: d" 
Uraljon ehh'iz »» nnvnff'üt  ̂ ?erntetéiő! vsló els^sVedás 
ás BZ'géryg^giltik tövetkerm^ByriDet önkéntes válla 
>áea IB. L°íypn fedhetetlen  f»pl  ói"tUnk, amelyhez a 
rosBiakarot avatnia pem ie/he<; legyen ku^vóbh ás 
johb imAd'árunk. mé'y pb h«-ncósjirffi  iulbi elellink én 
leljvg a k>-pcsolédÁFuok Kripetu boz: ez ad erót szent 
ób fö'pmeló  hlvatásnnk tej^slt^s^re s ez teBzi papi 
munkáinkat is áldásossá, eredményessé. 

Ftj lelkemnek hogy e n'-bév Időkben távol kell 
lennem tőletek, szeretett Testvéreim éa nem osz'ha<om 
meg veletek a munkát. Di .̂ zUaielen goodo'unk Iste-
nünk és Atyánk élőit hitetek munbnjára, seer̂ tHtek 
aiQvére és tlirő reménv8í>gte)T u (I T.'Spz 1, 3); s ei 
megvighsztal engem. Szeretetteljes ao"dd l fi  yel< m 
életetek folyását  és muatáiiolcst z nem szttnöm mtg 
kérni Urunk Istenünk kegyelmet, „hogy szeretetetek 
mindjobban gazdagodjék.., az Isten dicséretére" (Fi). 1,9). 

Neveljük a népet. 
Külön beli fogni  a problémát és magasba lendítve 

megmutatni. Míg kell mar látni egy*ner, hogy mi'y >n 
szervezetlenségben leledslb a falu.  Hogy ténferegnek 
egymás mellett, de egymástól pillanatnyilag felmér-
hetetlen távolságra, az egymásra u'.alt embereb. 

C<odálnt03 és keserű játéka a sorsnak, bofy 
minden Idők kisebbségi fioruM  egymáshoz közelebb 
vitték, tanították az addig közömbös ogyhansuságbap, 
céliudatlanul ténfergő  v^rtestvéreket. A székelység, 
jobban mondva az erdélyi magyarság életében ez a 
magától érthető folyamat  egyáltalán nem érezhető. 
Polliikul, közgazdasági éa kulturális életünk egyaránt 
nem mágneses tulajdonságúak. Ne álltassuk szrp sza-
vakkal magunkat: nem vonzanak. Nsm állana* egy-
máshoz lapu't, szoros élvonalban. Nam filtik  élniakera-
rést jelző lendületben lévő tüneteb. Iit-ott felcsillan 
aity-agy reménytjelző fénysugár,  bogy pár, mártani 
pontossággal blrzámltott erőszakos kör után, a semmi-
ségbe tűnjenek B ujnbb, BZ előbbinél sokkal nagyobb 
kétségbeesést hagyjanak maguk után. 

Bromorn helyzet ez, de valÓBág A valóságokkal 
padig Illik egyuer leszámolni. 
83£T*gadhatatl&n tény, bogy zUrzavaros, egyre le-
felé  hajló gazdasági életünk mailett, tulturálls lendü-
letünk is látszólagos. Kiilönö^en akkor döbben rá az 
ember szegényes állapotainkra ha B falut  szemléli. A 
falut,  mely hivatva van az utánpótlást adni. 

A fehérre  meszelt, ősi tradíciókhoz híven épült 
szébely házakban, már nem az egyensúlyt jeleni ő élet 
folyik.  S«ésszel vegyes átkos torzsalkodás s nem u'o'é 
helyen jelentgetéseken alapuló látsztlBgos előrejutás 
jellemzik az életet. Megdöbbentőbbnél megdöbbeutőbb 
essménybalniaaMok játszódnak le falnn.  A legszebb 
székely szokások testvér vértől harmatos bicskák, do-
rongok, fajziefokok  4i más «jófajta'  kézbelik alatt 

megcsúfolva  fekszenek  nem egy esetben az ucca porá-
ban, mint ahogy történt legutóbb Bálint Vilmos plébá-
nos minden könyörgő és kétségbeejtő figyelmeztetése 
dacára 1b Cslkszenttamáson. 

Minden ellenkező híresztelés dacára a saékely-
falvak  valóságos helyzete kétségbeejtő. Eldurvult er-
kölcsök hadakoznak egymással vak sötétségben. A 
sötétség pedig nem kedvező talaj a főjlődés  számára. 
Ezen változtatni kell. Idők ÓB JÖVŐ fennmaradásunk 
parancsolják. 

Egészen az utóbbi időkig dicséretes lendülettel 
folyt  küiönböBŐ községekben a kulturliázak épltéze. 
Közbirtokosságok és más közületek egymást túlszár-
nyalták a nemes versenyben. Végig a megyében 43 
épület emelkedett az lBbolán bivDH népnevelés céljaira. 
Saebbnél-SBebb, hatalmasabbnál hatalmasaba épület-
tömbök ezek. Az a baj csupán, hogy üresek, 

Az agypallérozásra vágyók előtt csukottan álla-
nak az ajtók. A célkitűzésekkel ellenkezően falaik  nem 
verik vissza a tudást hirdető okos szót. 8 ha néha-
néha meg is nyílnak, rendesen a mercurea clucl ügyész-
ségnek 1B munhát adnak. 

Szerény véleményünk szerint ez sehogy Bem 
helyes igy. Az épületek fedél  a!á hozása nem tőke 
befektetési  céllal történt csak. Azoknak leváltoaott 
kötelezettségük van. Csnpán az embereken muük végre-
hajtáfuk.  E etet kell vlonl az épületeke. Duhajkodás 
helyett világosságot hirdető könyvekot. Minden ember 
helyrehozhatatlan bünt követ el, nemcsak faja,  hanem 
önmaga ellen ls, akinek alkalma van a tudás kis ágacs-
káját ezekbe az épületekbe bevinni és nem teszi. 

Valamikor kicsiny, de példamutató nép volt a 
székely, ö tsze.tartásában hatalmas erő rejlett. Ma oldott 
kéveként kétségbeesetten ballódib. S ez elszomorító 
állapotok véget érni nem abaró BokaBága mind a cél-
mdatlan munkára vezethető vissza. 

Három évvel ezelőtt nagyszabású értekezlet zaj-
lott le a h"l\>beH r*mM kathollkus fót<mnáz<uin  torna-
termében. M irton Aron elnöklete alatt — látszólag — 
cóltuditoH irányvonalat jelző célkitűzések történtek. A 
gondolkozók Bzt hitték, történik valami. Tévedtek. 
Végeredményben Bemmi sem történt. Néhány emelke-
dett, néhány rosszul sikerűit előadá» hangzott el csu-
pán s minden maradt a régiben. Hiányzott a lelkl-
kőzÖBSéz érzete s ez Borsot pecsételt. 

Pedig a lelkiközösséghez vezető utat meg kell 
találni. E« irányban semmi erőfeszítéstől  nem szabad 
vlHSzarladnl. A fuluM  érteimleég csak abbor végez 
valamit, ha a körű ötta szervezetlenül élő lakósság 
lelkivilágát meglümerl, megfelelően  csoportosítja, tanltja 
s lassan az élet szükaégazBrű élvonalába állapítja. 

Kisebbségi életünk egyik megdöbbentően káros 
rábfenéj»,  hogy, abi néhány — önvélemény Bzerlnt — 
céltudatos lépést tett, bét kezét követelőzve ajándé-
kozásra tartja. Nem munkája eredméayét, h*nem ju-
talmát várja. Az eszébe Bem jut, hogy vajon van-e 
jutalmazásra Blkalom? Az elért .eredmény' egyenes 
arányban áll-e b hirtelen támasztott követeléssel? 

Állítjuk: mlg a csíki falvak  nagyszerűen felépí-
tett kultuibáEai üresen álltnak, mlg falaik  között pon-
tosan megállapított időközönként nem veri fel  céltuda-
tos kultur- s annak nyomán közgazdasági-munka, nincs 
és nem la lehet szó jutalmazásról. Kit és miért jutal-
mazzon ez a nt'p? Kit és miért emeljen a vÜlára és 
hordozza körül dladalitasan ? 

Su'yoa kérdések ezak. Válaszolni rájuk — saj-
nos — csak egyébképpen lehet. KI Bem mondjuk, 
hogy hopy. Minek?... Miodin gondolkozó tisztában van 
vé'.p, aki a dolgok lényegével csak egy kicsit törődni 
szokott. 

E óbb említettük, hogy a kisebbségi sors tulaj-
donsága az egymásra találás. Nagyszerű történelmi 
példák igflgoljék  ezt. Minél nagyobb a külső nyomás, 
s nyomásfelület  alatt lévők, annál jobban összébb búj-
nak. Fizlbal törvény 1b ez. 

Nyomás felületben  nincs hiány. Sulyosabbnál-
sulyOBabb kövek nehezednek az életűnkre. Megdöbbentő 
azonban, hogy ezekkel a kövekkel külön-külön .leg-
jobb tudása mellett' akar megbirkózni a székely. 
Ugy látja, hogy igy, csnk Is Igy érhet el eredménye-
ket. Balga éa szánalmas tévedés. Azonban, hogy ezt 
felismerjék  megfelelő  világosság kell. Sötétben, eBet-
lflg  gyengén pislogó lámpafény  mellett nem lehet a 
úbe cérnát fokozni.  Az Ilyen kísérletek csődöt mon-

danak. 
Apró, de erőteljes mécseseket kell gyújtogatni. 

Inlbllángobat, melyek tudás és bulturára támaszkodva 
ez élet modera kttzdő szerszámai birtokában állanak 
sorompóba s védik ÓB kiharcolják ast a darab kenye-
rat, mely nélkül élni nem lehet. 

A tudomány ás technika szédületes halsdása mel-
lstt nem lehet avult közgazdasági esiktiiBkkel kísér-
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letetni. Az ilypopk lemaradnak a pyoreiramban flţeti 
Bi»Hrról. Ili p°dlg eit a saórakoiiat nem engedet-
jük me< magáiknak. Lftpóat  kell tartanánk. D j 

hogyan ? 
E térdéénél kapcsolódik életBnk legfontosabb 

ttay~zAJévó aa lakolán kívüli ha'asElhatatlan nípne 
ve'.ei, mrrt csak msgfeieló  tndáasal rendelkeió éa 
knlturailnvonalon álló néplcSiSsség érti mag ai Idik 
paraocB âav&t. Caak aa Így elAkéaaltatt nép tudja gon-
dolkoita nélkBl aurákba dobni a faekét,  ba ugy látja, 
hogy más, sokkal előnyöaebb eszküit kell helyette 
beállítani. 

M-t fa'ui  még mindig ai a halyaet, hogy aaSId-
lucrnát habzsoló tehén egy-kettAre felfordul.  P-dig 
könnyen lehetne segíteni rajta. A ba] ott keidddik, 
hogy nlnca kl. A psidik végeláthatatlan sokaságának 
f»!«oroltoában  nem la megyünk tovább. Ei a körül-
mény napjál fényesebben  lgaiolja a ftlnsaerveiést 
Illetőleg nem faervenént, 

N hány héttel es»lő<t e lap hasábjain c*kk jelent 
meg egy dnaamentl falu  köagaadsságl, táreadaiml ég 
kulturális életéről. Az ember aai hinné tuMlági mesét 
BzAtt a jitábo-ikedvö qzerkeegtő 01, nem A tingta való-
Bágot Irta. Dannkeazen tényleg parkettás, mod-rn lu 
torokkal fdlga»relt,  villannyal világított, fJrdő-inobaH 
lakkokban, rádió mellett élnok a gazd ik. A aiövet-
keieti alapon aaerveaked tt gazdákat főiskolát  v^ga-tt 
gaidatiraaib irányítják. Tdbát tudás veaeti, ami elha-
nyagolt állapotaink között, elérhetetlen AletBilnvonalra. 
Korcsma azonban nl-c. Aa a balga, aki italon akarja 
megaĉ doi magát a duaakesBleken, elveaaett ember. 

É* most veasllnk egy o'dalpillantáet arolra a 
milliókra, melyebet évente a azeai elvitt Caikból. 
Azokra a borzalmas bajokra éa okn l̂ktill böltségeLn-, 
melyeket a szesa idézett eló a tisztába jövünk önms-
guikkal. Cjikbtu la lehatna parkettái lakás, vllany. 
rádió és más maga? életszínvonal. 

Tehát: népnevelés l̂ gven a cél. A harisnya bi-
zalmas SaBzebozáRa a nsdrággal. Fontoljnk meg: ez 
egyiknek asm lehat kárára. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Újesztendő  a román politikában.  Az újesztendő 

alka'mavs! a román kormány minlaztertanAcNot tariott, 
amelyan megjelent az uralkodó la. A miniszterelnök 
következő beszéd't intézte a királyhoz: 

— Aa uj oszkendő minden népnek nehézségek és 
aggodalmak kaiött kezdőd k. Azoknak a ndbtaR^getnak 
én bkoknak bosszú scrához, melyekben az rmberiüég 
vergődik, hozzájárul ma a béke megzavarása la. A 
fopyverzöreĵ k  azzal a veszéllyel fenyegetnek,  hogy 
meghiúsítják azokat az eráfoeeitéseket,  mi-lyukét ma 
micduntttt kifejtenek,  bogy B világon a munka és egyet-
értéa rondát teremtsék mep. Ha8«on át mindnyájunkat 
aa aa Ünnepélyei szózat, mely néhány nap előtt meg-
rázta lelkünk»!. Uogértőan fogadjuk  a fnlhltáat,  melyet 
ŐfeU-jga  a n miat nevében intézett aa oraiág minden 
fiihoz.  Az erők és erőfeszítések  alaku'j-trab át olyan 
CHelakra*nyskk~, am?!yr-k hezzéjáru j .nők az ország 
ia??e:őjöd.'ssbez éa felvirágẑ n&boi.  A kormány ís a 
román nemeet rendületlenül halad ezen az uton. Bol-
dog ujávet I 

A király a kivjtkoíő baazéddd! válaszolt Tata-
resco Bzavaira: 

— Szivem egész melegével köszönöm aa orazág 
Eev-brn kifejezett  jókiván-'.o'ial. Az elicu't ív n^hée 
ê atoddő volt, de eKgié'.elIel állapítom m-g, hoiy >• z 
or«\g belsejében nrnd-'n n'hózflî g  eilenére is minden 
programot el lehetett juUat-jl a megvalósulásból. Ma 
újból Si.'ejszfttn  kormányomnak köszönetemet ezekéit 
B mpgv.'.lósitáeokért. Majd meglátjuk, mit hoz az uj év. 
I:«z. bogy ez az a borirnnton tilríi nehéz felle-
gei kei kerdödik, d« mcgvhn a rrtréiiyfick,  hocv ní-

p9nk építő szelleme meg fogja  őrianl ac országot Borua 
roaaaabbra fordulásától.  Da nem saabad behutyt aaem-
mel Tirakoinnok; ea h év ai OrkBdéa éa erősödés 
eaatendeje leaa. Éi eiea a nagy fele-ősségtt  helyen, 
•melyen állok teljesíteni fogom  kötelességemet népem 
Iránt éa tzen a napon, melyen lelkem melegével leg-
őszintébb jőklvánaialmat fejaaem  kl nemsetem minden 
fiinak,  megfogadom,  hogy minden erőmmel és szere-
tetemmel dolgozni fogok  • román nép jólétért és meg-
erősödéséért. 

Anglia  éa Franoi&orszig  katonai  együttműkö-
dése  Olaszország  ellen.  Aa angol és francU  po'itika 
egaaaen egyEntntúen halad 0 aazorazág ellen. A Paris-
bsn folyó  katonai tanácskozásokra a kát oreaág meg-
állapodott arra aa esetre, ha 0 aasoraaág akár Angliát, 
akár Franciaországot megtámadná, akkor a két tengeri 
hadnrő együttesen lfpna  fel  ellene. A hlr Rómában 
ór:áai Idegességet keltett. 

Eddig  bárom milliárdba  került  a keletafrikai 
expedíció  Olaszországnak.  AboBBBioiában tovább foly-
nak a hadműveletek. Aa olaec kormány njabb egy mil-
liárd lirát saavarott meg a további háború coljaira. 
Mlot lameretea junius óta 3 milliárd Urát fordítottak  a 
vytrmatl baborn költségeire. 

Dum dum  golyókat  használnak  az abesszinek 
A!ois o'oBt nepBzovet»égl mcgbizo't p̂ nasEt tuti Abeea 
sílcia ellrn, boey dum-duoi íövedekeket hasmulnak, 
FdnyVépftflvételeket  meilekelt a robbanó golyótól meg-
«ebesQit olasz katonákról. 

Minden  pillanatban  kitörhet  a mandzsu-mongol 
háború. Távol keleten Is egyre mergesednek BE eae-
minyek. A maodzau küiUgymioinetur legutóbb oda nyilat-
kozott, hogy kormánya nem tetlnti Moogollát rendezett 
államnak, hanem titoka t̂os szeri-ezk' das közpoatjinak. 
Ezért fenntartja  magának, hogy belátasa saerint járjon 
«I. K'iztudomáao, hogy Miodz-u no mögött J>pán, 
Mongolia mögött a szovjet fcuzódik  meg. 

A kinai helyzetre  vonatkozóan Hirota j .pán 
kttlfigyminiaater  mondta el célkitUzéBeit: K.nának cl kell 
ismernie J «pán vps»tó pzer-pét a távolanlottn J >pan-
Klni-M^nrttuluo külön pénzügyi egységet kell alkos-
sanak. 

Japán  Németország  szövetsége.  Ai oroBz pajtó 
arról ern-Blil, boey Németország es Japán között köl-
Ciötöj sagélyoynjtáal egyerm^ny megbötéeérői van bzó. 

Anglia még nem foglalt  állást  véglegesen  a 
megtorló  intézkedések  ügyében. Megvárja eóbb 
Amerika elhatHrozás&t és attói testi függővé  a további 
lépéseket. 

Eddig  egyetlen  repülő  veszteséget  ismernek 
el az olaszok.  Az oIabi hadvszetőaég hivatalosan köz i. 
bogy az eddigi h idj^rat során csupán egyetlen repü'ő 
jak esett az ab»sezlnak áldozatául. 

Lindberg  ezredes  ac amerikai gnngaaterek fenye-
iretesa elől Angliába menekült ós olt telepedett meg. 
Az ezred=at, amint iameretes állandóan r.zsal fepycgat-
ték, hogy másik gyármekét is elrabolják. 

Február  hó 5 ig életbelép  az uj közigazgatási 
törvény.  Juca belügyi alcinifirter  január 2-án BrasBÓ-
o: n ert'.'kcz'.etre bivta össze kilenc erdélyi vármegye 
megyafőnökét  éa polgármestereit. Az 6rtekez'.et az uj 
kÖ£Í;aig»táüi tor ony végrehajtását beszélte m°g, 
amelyei február  hó 6-:g életbe akar léptetni a kormány. 
Az aluiinlezttr ez alkalommal ia kij 'lentte, hogy a 
kormánv hnlvz°te szilárd és szó ilncn a tivozAâ rAI. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb éa legtartósabb 
kivitelben a legjntanyoaabb 
árak mel le t t es tköaöl a 

Vákár üzlet , Csíkszereda. 

Fából vaskarika. 
Ideges yonaglások Hokasága szalad végig 

a világon. Drótok serege, kttlönböífl  drórnél-
kaii huilámhosssak vészesebbnél vésíesebb hí-
reket továbbit aa eltompult emberi fülekhez. 
Alig huaz esztendő után ujabb vérözön lehető-
ségéről euMognnk a hirek. hol szordinos, hol 
erőteljesebb hangon, ügyben azonban kétség-
telenül egyeznek: a magasabb értelemben vett 
emberi békének vége. 

A vén Európa apró érdekszövetségekre 
tagolódva éhes farkasokként  kergeti népeit 
egymással szembe. A gyűlölettől fűtött  hang-
zavarban elvész m emberi eaó. A minap még 
nagyhangon békét hirdető Anglia, a „béke" 
érdekében élesre köszörült kardot szorongat. 
Érdeklődik itt ÍB, ott is, hogy szükség eseten, 
hogy is áll a szénája ? 

S az egymásután érkező válaszokból Bf-bol 
egyetlen emelkedett hangot kívánni sem lehet. 
Senki sem félti  az annyira pzükségsreiü bekét. 
Háborút hirdetnek a háború ellen. Fából vas-
karikát 1 

Védelmi háborúra készülődnek. Közben 
nem találják a támadót. így is van ez rendjén 
a hódításra törekvők körében. Avagy Musszolini 
szívre tett kézzel beismeri e, hogy támadó fel? 
Szó sem lehet erről. A faBciimus  .embermentö" 
tüzében harciasra kovácsolt olasz agyvelők 
egyöntetűen azon az állásponton vannak, hogy 
egy civilizálatlan vad nép ellen az emberiség 
nevében indítottak „védőháborul". A „e?abad-
emberí" védilr, a „rabszolgaság" ellen. Mintha 
a négus a római forumon,  csengő Mária Teré-
zia tallérok ellenében szerezte volna be a kis-
királyai réBzére szükséges rabszolgaBereget? 

Korszakalkotó porhintés. S ezért a .nagy-
szerű" ötletért milliók sokasága szenved máriB. 
Emberek ezrei harapnak a fűbe. 

ÉrdekeB tüneie a gombamódra Bzaparodó 
székely verekedéseknek, hogy az eleő pofen 
után hatalmas kavarodások támadnak. Atyánk-
fiai,  jobb foglalkozás  „hiányába", amúgy iste-
nesen püfölni  kezdik egymást. Nem nézik kit 
és hogyan ü'nek, caak ütnek, mert viszket a 
tenyerük. Ez eBetben is ez a mindenképpen 
elítélésre méltó emberi „munka" nyilváDul 
meg a világban. Nagyvonalú, soba nem látott 
éa tppaaztalt verekedésre viszketnek a tenye-
rek. Hogy van-e ok rá, vagy nincs az mellé-
kes körülmény. Egyedül a cél, a verekedés a 
fontos!  S ha a „nagytorna" ideje elérkezik 
azt hiszik, hogy minden rendbe jön. Az ellen-
téteket, b&ia az élesre csiszolt feltaláló  kopo-
nyáknak, megfelelően  modern gyilkoló Bíerezé-
mokkal egykettőre „elintézik". E?u'én majd 
bék^e egyetértésben fognnk  „nagyvonalú" éle-
tet folytatni  azok, akik megmaradtak. 

Mnden bizonnyal igy gondolják, mert 
ellenkező eBetben érthetetlen ez a nekivadult 
hajrá. Az a vakság, amivel emberek Bokaeága 
s'rgödrét ássák e'őre. 

A „CSÍKI l a p o k " t á r c á j a . 

Érdekességek Csiktaplocza község múltjából. 
XVI. 

Taplocza szomorú szerepe a „madéfalvl  veszedelem" 
eseményeiben. 

Fulyú évi január bú 7-£d hajnalban 172 ih esztendeje 
annak, hogy a Madéfalvára  osazenereglett Saeinket kegyet-
lenül lemészároltatta rz orvul támadó s hálátlan osztrák 
önkény. 

E gyászos emlékű eseményről „madéfalvi  vesze-
delem' címen már többször hallottunk előadásokat s lapok-
ban ia olvastunk visszaemlékezéseket, de — u^y gondolom, 
hogy — akárhányszor is újították tol lelkünkben ezeket a 
tájó emlékeket, még mindig nem hallottuk annyiszor, hogy 
azok tölött egy-könnyen s talán : végérvényesen! napirendre 
tudnánk térni. 

Sut, az ártatlanul lemészároltak emléke iránt való 
kegyeletünk lángja állandóan kell égjen lelkünkben I... s hogy 
e láng kellő tápot nyerjen s ne lankadhasson el annak, 
mindeu időkön át, a zsarnokság tehetetlen dühére éa rut 
hálátlanságára világító fenye:  azért évenkint kellene felhasz-
náljuk > januári hosszú téli estéket arra, hogy a visszaem-
lékezés olaját öntsük az életközdelmeink közben lankadozó 
lángra, mert szükségünk van arra, bogy az minden idSkön 
át tennen hirdesse, hogy az irtatlanal kiontott vér losszu-
ért kiált fel  az egekre, miért is a szenvedések láttán kéjelgfi 
zsarnok sem élvezheti örökké bosszúálló tettének fanyar 
gyümölcseit I... 

Szomorú, búsongó székely jeremiádokba kel-
lene foglalnánk  a madéfalvi  önkény minden bor-
zalmát a nemzedékrfll-nemzedékre  hagyományozni 
•nn«k keiergfl  áriáit, hogy sohuaiiUnjön meg a méltó 

büntetést az Égtől lesiró átok, amig még egy székely sziv 
dobog ezen az ártatlan vérrel áztatott töldön, amelyik kéjelgA 
Néróink tobzodó dühének egyedüli tanuja még I — 

Hagyjuk — tehát — a mai, mindennapi, gondjainkat 
s e gyászos évfordulót  — nyomtalanul — mi se szalasz-
szuk el !... 

Emlékezzünk viasza kegyelettel őseink 172 év előtti 
véres vízkeresztjére!... s ezzel üsezetUggéaben lássuk azt a 
szomoiu szerepet is, melyet a RorB Taploczának juttatott e 
gyászos-emlékű eseményekkel kapcsolatban. 

De kezdjük a legelején 1... 
* 

* * 

1758-ban futótűzként  terjedt el a hír, hogy Moldova-
felól  nagyobb tatár-csapat készül betörni Csik-székbe, amelyik 
— századok óta — valóságos országútja volt a tatár hor-
dáknak. 

A megrémült nép részint az erdőkbe menekült, részint 
Somlyóra gyülekezett, ahol Bocskor Pál háztőnök rende-
zése mellett erélyes védelemre készült; mások pedig Haller 
Pál, Csik-, Gyergyó- és Rászon-székek főkirálybirója,  veze-
tése alatt a fenyegetett  szorosok védelmére BÍeltek. 

A tatár betörés elmaradt... Haller Pál pedig — vissza-
jövet — Taploczán, a szétosztó csíkiak előtt, azt a 
nyilatkozatot tette, miszerint: „Nagyon kell Bajnálni, hogy 
a szükséges fegyverekkel  nincs felszerelve  a Bzékely nemzet, 
mely e szoros s a természettől őrségre megerSsitett helyen, 
az egész kereszténység védő-bástyája gyanánt állhatna"... 

Persze, akadtak akkor is emberek, akik .Haller Pál 
uram'-nak Taploczán e le j te t t szavait Bécsig jut ta t -
ták a hogy nem minden eredmény nélkül tették ezt, azt a 
következmények nemsokára igazolták is! 

* 
* • 

Bécsben ugy határoztak, hogy a axékelysiget föl  kell 
fegyverezni  t baUrdr Molgilttra paianuolni. 

A fegyver-feladási  kísérlet 1762 október hó 24-én 
vette kezdetét, mely napon Bukow már Gyergyószeutmík-
lósra érkezik, hogy a gyergyóiakat zászló alá eskesse. 

Ambrus Ferenc, „a nép orátora* azonban bátran 
mond ellen minden felfegyverzési  k i s é i l . i amit az össze-
sereglett atyafiak  is hangosan helyeselnek. 

Bukow látva, hogy a fegyverbe  állítás erőszakkal nem 
megy, Ambrust és társait igyekszik megvesztegetni, később 
pedig megfélemlíteni,  hogy általuk a nép is — bzó nélkül 
vegye kezébe a fegyvert,  de Ambrusék szilárd jellemén 
minden megvesztegetési kísérlet megtörik s inkább szenved-
nek 14 napot nehéz vasban a szeredai vár pincéiben, hogy-
sem elárulják azokat, akik ősi jogaik védelmével őket meg-
bízták... 

Végre is csak Sikó József  gyergyószentmiklósi lel-
kész árnlása lolytán és megvesztegetéssel sikerül 40 szent-
miklósit felesketeniök  s ezzel a bomlasztó folyamatot  Gyer-
gyóban beindítani, mely után Bukow már október hó 26-án 
Csíkba jött, hogy itt folytassa  a már — nagy bajjal 
megkezdett munkát. 

Szeredában a vár előtt várta őt az oda berendezett 
lakosság, de amikor megtudták, hogy miért parancsolták 
oda őket: ellent mondottak a minden fenyegetés  daoira is 
lerakták fegyvereiket». 

Ugyanezt tették a Taploczára felrendalt  háromezé-
kiek is I... 

Ezt látva a bizottság, újra a vesztegetés eszközéhez 
folyamodott.  Ilyenformán  akadt ia bét szentimrei huszár, 
akik hajlandóknak mutatkoztak az eskttt letenni. 

Mivel már estére járt az idő, Bukow, a hét szentim-
reivel, zászló alatt, Taploozára jött a itt azoktól as esküt 
bevéve, gondoskodott arról, hogy pénzbeli jutalmat ia kap-
janak. 



1. .-«w C S I E f  L A P O K 

Nem látják a balgák, hogy minden erőaza 
koa intéskedóe ujabb Béreinek magvát hintik 
el. Biek aitán idővel, ha as .időjárás" kedvei, 
ismét életre kelnek. Hareiriadóra szólító har-
sonákat dugnak a i észtvesatett ember szájába 
B ujabb „vedelmi" háborúk sokasága szQletik 
az előbbi „védekezésekből". 

A harc alaptorvénye, hogy a győzők mel-
lett vesitesek is Bierepelnek. Ugy .bekét* 
kötni, hogy as ösaeeB felek  megelégedetten 
hagyják el a harouajukat felváltó  tárgyaló 
asstalokat, elképzelhetetlen lehetetlenség. 

A félelmesen  véssen idők, nyilt és tárgyi 
lagos éBijáráat követelnek. Igazi értelemben 
vett emberi ssellemet. Bz természeténél fogva 
kizárja as ellenségeskedést. Bs világos. Érthe-
tetlen tehát as a nekivadulás, ahogy hol itt, 
hol ott fUtik  az ellentétektől amúgy ÍB izzó 
kazánokat. Pedig egyedüli helyesül az, ha as 
izzó kazánokra homokot Bsornak s as ellenté-
tek fölé  söidposatót feszítenek  ki és emberi 
életeket nem veszélyeztető érvosatával próbál-
jak és jó akarattal fogják  ÍB rendesni a dol-
gokat. 

A békés rendezéshez azonban magaB em-
beri gondolkozás kell. Bz hiányzik. Az uj idők 
egyre jobban nekivaduló szelleme elhanyagolta 
ezt a .mihaszna" nevelési ágat. BgyBzer két-
ségbe esetten s egyben későn fog  rádöbbenni 
az emberiség, hogy mekkora éB helyrehozha-
tatlan hibát követett el önmaga ellen?... 

A helybeli ifjmán  peldátmutató szervezkedne. 
Az utkereaezek idejét éljük. Migára maradt egész 

faji  gazdaaagi ás kulturális világunk lassan két év-
tizede lázasan kutatja BZ élet útjait. Keresi a vágá-
sokat, amelyek kiveaeUk azokból az elrekedésekből, 
ahova juttatta a sorson ki viii a sikertelen próbálkozá-
sok egesz serege la. 

A nagy pusztaságban nem állunk hangos szó 
•éltül. Ugyancsak megnövekedett azoknak a Bzáma, 
akik magukat a történelmi idők isteni küldöttjeinek 
tekintik. Bővében vagyunk az olyan mentuBl akciók-
nak és tehetetlenkedeseknek, amelyekben egyre na-
gyobb veraeny Indul e népnek szállítási jogáért. De a 
pusztaságból való kivezetes körül folyó  nagy mentési 
műveletei egyre sikertelenebbek és meg mindig nem 
tönt fel  az a láng, amely pontos irányt mutat vándor-
lásaink köaött 

Különösen az Ifjúsági  problémánk mutatja a ver-
gődésnek kilátástalan erőfeBziieseit  es egyben azt a 
ttrüietet is, amelyet a kontár kísérletezésüknek, rövid 
tuuaka utan bjrt követelő azamiiafeoknak  dus televénye 
feküdi  meg. 

Éj azt hisszük, hogy a ml lfjuságuak  ebben a 
rideg, minden támogatás nélkül álló es egeszen magára 
mart-di körülmények közölt is utat talán. 

Emlekeztetnttok kell a közönségünket ezelőtt két 
érvel tort int eseményekre. Ifjusagunk  akkor verte ke-
Edbd a saj.it sorsânan irányítását. A kathoukus N-p-
szövetseg tereieben műkedvelő c-oportot BB r̂vezeit. 

Ca juk a fcuitur  munka volt. Djigozni, BBtrvezei-
ten produmalni, teremteni minden feltűnés  nélkül. E Bó 
lepuoüs az volt, hogy a Bajio lamogato munkáját ke-
tek. Ugyanakkor pedig kifejezetten  kertek, bogy az 
ifjúból  8Z-r>p-nei ama mával ne d c-terjufe.  Hívjak 

l tana pedig, mint aki biztos volt a dolgában, a szük-
séges utasitaaok hátrahagyásával, már október hó 28-án 
Kézdivásárhelyre utazott, hogy a háromszikiek között is — 
a helyszínen — kezdhesse meg a szervezd mailkát. 

Alantasai azonban továbbb ia Taploczán maradtak s 
a kezükben lévő, bőségesen ömló . judaspénz", a beeskü-
dött hét wj huszár példája, a Szentimrén állomásozó kapi-
tány vesztegetései is fenyegető  magatartása csakhamar érez-
tették is hatásukat. 

E bomlasztó munkának a csíki riszekeo — egyik 
legtevékenyebb munkása Lukács csikszentdomokosi ielkisz 
volt, aki állandóan a iegyver-felvétel  mellett ágitált.. 

Közben az idegen tisztek a fslesküdötteknek  minden 
kihágását elnézték; a polgári vezetők elleni gyűlöletet foly-
tonosan szították; testvért testvér ellen izgattak, minek 
következtében, a már fegyverben  állók, megrohanták is ki-
tosztották a nemesek is polgári hivatalaokok lakásait, a 
közpénztárakat pedig ieioglalták.... 

E „szabad-vi lág" láttára s a mindjobban erősbödő 
fenyegetések  hatása alatt, már október hó 31-in, 99 ember 
jött fel  SzentimréríSi és Szentkirályról Tap loczára , ahol 
— Bukón- távullétében — Caratto vette be tfllük  ez esküt 

Példájukat nemsokára követtik a többi községek is, 
kivéve Szépviz , Cs ikszentmiklós , Delne, Pálfalva, 
Hadé-falva,  Szen t lé lek is Menaság lakóit, akik még 
ekkor sem voltak hajlandók felesküdni... 

Már az eddigiekből is kitetszik, de a későbbiekből 
még biztosabban megállapitható, hogy — a fenyegetések 
hatása alatt — a t ap locza iak is esküt tettek. 

Ilyen köriilminyek között tolt el az 1762-ik évi 
Sem mi megnyugtató nem volt benne I— De — amint Loa-
ta iner ioljegyzi — az 1763-ik iv sem valami biztató 
előjelekkel köszöntöt be. Q. S. 

(Folyt. Wv.) 

»1 as eddig szokásos és megkívánt dlcszuhatagokat. 
Ok erre nem ndiktálnak. A szerény, a köznek basa 
nára váló munkának tettek fogadalmat.  Nem akarnak 
ők ezen keresztül sem lendülni Bem ugrani. Ismeret-
lenek aVernak maradni. Számukra csak az fontos, 
hogy az ifjúság  saját magára találjon, együtt marad-
jon, ho;y az elkövetkező Idők nehézségei között egy-
más szeretetéből és bizalmából meríthessenek erőt 
jövőjük kialakításához. 

Két év telt el. És azóta most Szilveszter estéjen 
lépett nyilvánosság elé az az Ifjúság,  amely várót unk-
ban a minden társadalmi választófalat  eltüntető, BZ 
önképzésnek, a hatanoz építi munkának útjaira lépett. 

A Szilveszter-est volt as első alkalom, amikor 
lfjuságunk  jelentkezett Teljesen önállóan, saját lábán. 
EgéBB programmjuk a komoly, céltudatos munkának 
friss  levegőjét hozta. Jól eBett lá'.nl. hogy a ktt év 
előtti elindulásban nem csalódtunk. Gyakorlati ered-
mények vannak. Az ifjuságunkbaa  hatalmas kiaknázat-
lan energia források  szunnyadnak, amelyek a helyes 
utaknak megtalálásával aa életkedvnek, lendületnek 
bőségét ontják. 

Ezt érezte városunk egész társadalma, amely a 
Szilveszter-est keretében a család bt neőségeB melegé-
vel találkozott. Ritkán látott a Vigadó olyan hatalmBB 
közönséget, mint amelyet vonzott városunk ifjúságának 
ea az egészen önnálló rendezése. 

Azt hisszük, bogy a műkedvelőink kívánsága sze 
rint cseiesaünk midőn nem dicsérünk meg senkit külön. 

Eiek a kedves .matatólnk" — ahogyan magukat 
nevezni szokták tehetsegkutató munkájukban a műked-
velőink — igazán meglepő tanújelét adták a komoly, 
arra termett munkának. 

Nehezünkre eBlk, hogy as elismerés hangján ne 
Bzóljunk külön-külön és nevszerlnt azokról a kedves 
tréfákról,  énekekről, művészi táncszámokról, az ifiuság 
dzsesz zenekaráról, amelyek o'yan felejthetetlen  Szil-
vesztert Bzereatek, de tartjuk magunkat BB ifjúság 
azon kéregéhez, amelyet évekkel ezelőtt hozzánk inté-
zett. If4g  is kötelességünk Sz. Cseh litván magaB 
színvonalú konferanszáról  és arról a hatalmas munka 
teljesítményről megemlékezni, amely által Lőrlrcz 
Gaza uj oldaláról mutatkozott be, mint rendezői te-
hetség. 

A Bserep'ők nevel: Alblsi Gabi, Balogh Kttica, 
Btró Zoltán, BuzáB B^lia, Ciirják I us. Cseh Biodl, 
Dizbek Jolán, Dwid Bözsi, Gvcrgy Tóni, Fsrenczi 
Mezi, KóBZtler I:dikó, Lőrincz G'in, Lőriocz Pista, 
Mandel Zolti, Nuridsány Marcsi és Bitdi, Pipp It-mci, 
Schmledt íren, Sprencs Gizi. Spreccs Gvurka 6b F^rl, 
Székely Bözsi, S java Vara, Tirjay Ernő, Zakariás Gabi. 

Segítsük az uj magyar intelligenciát! 
Minden ivben karácsony körül Erdély magyar közön-

ségéhez lordul a magyar iöiskolai hallgatóság kérfl  szava. 
Évente hagyományosan megrendezett diákbúinak alkalmával 
ismételten reámtereli a magyat társadalom figyelmét  saját 
problémájára, mely azonban egyúttal egész népközös-
sigünk kérdése is. A segítséget kérfi  szóra eleddig minden 
évben Erdélyazerte megnyíltak a szivek az aggódó figyelem 
a leendő magyar intelligenciára irányult. Éppen ezirt kész-
séggel adunk helyet ezidén is a főiskolások  felhívásának 
s a magunk részirOl csak hangsúlyozni tudjak a kérdés 
fontosságát. 
Az 1936 évi dujl magyar dlákbálj fórendezőségének 

felhívása: 
Az 1936 évi cluji magyar diákbál fflrendezösége  nevé-

ben a hírlapok hasábjain tisztelettel lordulunk az erdélyi 
magyar társadalomhoz a a pazarlás elkerülése végett ez 
uton kívánjuk mindazt közölni, amit eddig külön nyomtat-
ványon hoztunk az érdeklfidO  erdélyi magyar családok tudo-
mására. 

1. 1936 február  8-án a cluji magyar főinkolai  hall-
hatóság iámét megrendezi szokásos diákbálját a Székelyek 
Cluji Társaaága keretében szegeny sorsú diáktársaik fel-
segélyezésére. Köztudomású ugynis, hogy évek óta a diák-
bál legfőbb  anyagi iorráaa a diákBegély akciónak s igy a 
diák báltól tügg, hogy városunk ezer magyar főiskolai  hall-
gatója, kiknek túlnyomó része ma képtelen anyagi nyomo-
rúságban küzködik, milyen mértékben élvezhet anyagi is 
természetbeni segélyt ás ezáltal hogy biztosithatja tanulmá-
nyainak folytatását. 

A védnöki adományok teljes egésziben, valamint a 
bál tiszta jövedelme e cilból az Országos Magyar Párt 
Diáksegilyakciójának és az Ellenzék Diákmenzájának javára 
fordittatik. 

2. Tisztelettel kérjük tehát mindazokat, akik eleddig 
is tanúbizonyságát adták aggódó szeretetüknek, hogy ez 
idin külön védnöki felhívás  nélkül szokásos adományukat 
„Magyar Diákbál 1936, Kovács Gyula urnák" cimére Cluj, 
Collegiul Reformat  címre elküldeni szíveskedjenek, ahol a 
pénzadományok átvitele a főiskolás  rendezőség teljes ellen-
őrzése mellett történik • az adományt hirlapilag nyugtázzuk. 

3. Ezévi diákbálunkat az egyszerűség jegyiben ren-
dezzük meg, hogy minden ielesleges kiadást elkerüljünk s 
ezzel minden leit a diákaegélyakció javára megmentsünk. 
Reméljük, hogy magyar társadalmunk pártfogása  nem marad 
el most sem, Bmikor a telhivásnak ezt a kollektív formáját 
választottuk hírlapjaink szives jóvoltából. 

Ciuj, 1935. december hó. 
Medgyesi Béla elnök, 

Uunyady Mátyás, László András, Nagy Zoltán, Tőkés Józaaf 
társelnökök. 

Karosak sürgősen a varoa közspen egy szoba, 
konyhás lakast vagy egy konyha es kamra 
balylaagat. Oia a kiadóhivatalban. 

Felhívás  lapunk  elöfluetőihex  ! 
A Csiki  Lapok oHűzetőit  kérjük,  hogy lapunk-

kal  szembeni fizetéses  kötelezettségüket  teljesíteni 
iziretkedjenek.  A Caiki  Lapok hétről-hétre  pon-
tosan megjelenve,  minden nehézségek  kilőtt  igyek-
szik  ellátni  azt a feladatot,  amelyet  a corB számára 
elrendelt.  Semmi egyéb támpontunk  niooa ebben 
a muo&ában, mint olraai közönségünk  támogatást. 
A nehézségek  egyre fokozódnék.  Lapunk megje-
lenése igazén attól  függ,  bogy közönségünk  meg-
érti-e azokat  az erőfeszítéseket  éa áldozatokat, 
amelyeket  megkíván  egy magyar hetilapnak  a 
fenntartása.  — Abban a reményben, bogy olvasóink 
jóindulattal  látják  szükségét  annak a posztnak, 
amelyet lapunk  betölt,  kérjük  tovább is az eddigi 
támogatást.  Arra kérjük,  bogy az előüzetéseket 
megújítani  s különösen  a hátrálékokat  rendezni 
szíveskedjenek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A tanító kiütötte egyik zze-

mét a gyermeknek. Szakács Ferenc joseni 
gazda feljelenthet  tett az ügyészségen Ciuci állami 
tanító ellen hivatalos hatalommal való visszaélés éa 
BulyoB teatlsértéB büntette miatt. Az történt ugyan Is, 
hogy a tanító joseni áll. Iskola II-lk osztályaban a 
tehénről tartott előadást. Egy Stakács Ferenc nevű 
gyermek nem figyelt.  Erre a tanító egy pálcával olyan 
szerencsétlenül ütött a gyermekhez, hogy annak ki-
folyt  egyik Bzeme. Az Igazgató ekkor azonnal oda-
hivatta a gyermek édesanyját. Megmagyarázta, hogy 
véletlenségről van BZÓ és ezer lejt adott a gyermek 
azonnali gyógykezeltetésére. C újra szállították, ahol 
megállapítottak, hogy a Bzegény iskolás fiu  egyik BZS-
mét olyan szerencsétlenül ütötték kl, hogy a másik 
szem idegei is megsérültek éB igy teljes vakság kö-
vetkezhetlk be. É fésülésünk  szerint ezt a borzalmas 
tragédiát a vármegye képviselői a parlamentben Is 
sióváteBzlk. — A bottal való nevelésnek és tanításnak 
az ideje lejárt. Ahol még ragaszkodnak hozzá, könnyen 
okozójává válhat ilyen szörnyű, egy embernek egész 
életét tönkretevő szerencsétlenségnek. 

— Szerenosetlenseg. Aver Lajos mlhailenl 
vasúti munkás a vonat alá zuhant Egyik karját a 
kerekek annyira összeroncsolták, hogy azt a helybeli 
közkórházban amputálni kellelt. 

— Eijegysések. Ilyés Rezső falpari  üzamvezőtó 
1935 évi december h& 26 án eljegyezte városunkból 
H.jaód Mioczikát, Hajnód Sándor leányát. 

— Popper Erzeike Budapest és Máyer Béla fa-
kereskedő Csikszentgyörgy jegyesek. 

— Református  tea est. A helybeli református 
Nőegylet 1936 évi január hó 5-én (vasárnap) délután 
6 órai kezdettel, aa Európa éttermében tea-estet ren-
dez, amelyre ezúton Is meghívja városunk és vidéke 
közönségét. 

— A buouresti Bragadiru jégkorongütő 
osapata 1836 januar 5-en es 6 an varosunkban 
j atazik kot mérkőzést A fővárosnak  második csa-
pata a Bragadnu amely már Tenis Club néven mér-
kőzött ahoyrjeli jégioroagütö.kel. A mérkőzések ugy 
január 5-én mint 6-an délután fél  3 órakor kezdődne:. 

— Hitel es Értekesttő Szövetkezetet alaki-
tott varosunk közönségé. A mu t vasórnsp nagy 
érdeklődés mellett megalakult városunk Hiti és Érté-
kesítő Szövetknzate. A Szövetkezet elnökeül egyhangú 
lelkesedéssel Dr. Daradics Félix ügyvédet választot-
tak meg. 

— Sandominlo község n j iskolákat épit. 
S mdomioic köz.ieg két iskola épltesáre kapott rende-
ltet. E{y hat tantermes egy emeletes és egy négy 
;aot~rm a epiiMet kell még ebben az iskolai évben 
itadni a rendeltetésének. 

— 1035 dooembar hó 1-től ismét levonják 
az l°/( ot n muntanelküll aiapra. A válla atoknik 
-n muikaidikoa- <udomtsara oozza a Munkásblztositó 
p «nziár, ha<v 1935 *vi december hó 1-től kötelosek 
fitatni  az l°/o os ja u'.ékot a mual-aaélküli alapra. 

— Községi Jogyaő urak flgyolmebe.  A kis-
korú árvák sz-m^lyi, egészségi állapotáról szóló évi 
jalentéa a Vákar nyomdában kapható. 

— Három hónap 5 ezer lej. Szabó András 
rdculi gaídí üftyet  tsreyalia gyorsított eljárással a 
«-Tv-ényszék docember 30 án. A történet a régi. Szabó 
András betért a korcsmába. A kelleténél többet Ivott. 
Megoldódott a nyelve és a világ sorsát kezdte osztani. 
E .nzben olyan területekre tévedt, amelyek a magasabb 
diplomácia körébe és nem a csicsól korcsomák vilá-
gába tartozunk. Az eredmény természetesen az lett, 
aogy rövidesen csendőr került elé. jegycőkönyvet vett 
fel  B huszonnégy órán belül már 8 hónapi börtönt és 
5 ezer lej pénzbüntetést fogott  kl Bzegény Szabi 
András. — Nem tudjuk eléggé hangoztatni,'hogy csak 
magának és családjának okoz rendkívül nagy károkat 
4s szenvedéseket mlndsz, aki még mindig nem tanult 
neg komolyan viselkedni. 

— Hirtelen halál. Dumitru Uagurltu, a ház-
beli pénzügyigazgatáságnak 31 éves tiaatviselője, de-
cember 30 án a dragasanl vasútállomáson összuesett 
>s meghalt. A dőrék, szolgálatkész ás becsületes tiszt-
viselő, szülei látogatására utazott hasa. Hirtelen halála 
nagy részvétet váltott kl mindenfelé,  ahol ismerték 
szerény, munkás életét. 

— Gyilkossági kísérlet... Ambrus András ciuc-
sangeorglu lakós házába karacsony éjjelén betört Saa 
Benedek és megöléssel fenyegette  a házigaidát. Baa 
ellen gyilkossági kiaáriat miatt eljárás ladnlL 
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— HUH LA] adóhatralékért.. Ekkora 5spr-g 
mla'.t történt. ChUNru Constantin adóvégrehajtó. Bu 
cur Mihail éa Teodor Tjd«s« ca°ndőr pontosan 20 l'j 
F.dóhátrálékért jelentek meg Molnár György (nemv) 
lu-'O-de-mijlcci gazda hálánál. A gazda sut állította, 
hogy nem tirtorlk. a szabad polgár eaen vélemény 
nyilvánításának kivetkpiménye egy 12 napon tul gyó-
evnló sérülésekről tannslodó orvosi bizonyítvány lutt. 
M ilnár GvSrgv (néma) most ennek alapján fel|elentést 
tutt si adóvégrehajtó és kísérete ellen, akik a tanuk 
ál'i'ása ezerint lg durván bántalmazták ót. A hatósági 
közegek durva verekedését látták és arra tanúskodnak 
Niki. Anna, Tanké Márika és Bodor András Dávidé. 

— As ünnepek éa a bloaka. Milyen boldog-
ság volna egysier azt • hírt köiölnl, bogy nagyobb 
ünnepek alatt sehol a vármegye területén nem műkö-
dött a bicska. Nem jutunk el soha népünknek ebes 
a Fz«lldségéhea, kultúrájának ehea a fejlettségébea. 
Pedig milyen Baégyen ilyen kürUlményeb között la 
ál'aadóan a testvér várnék oktalan klontásáról beazá-
molnl, milyen bBn aa meg nem érteni, hogy aa Idők 
Józanságra, tibaríkoepáíra és egymás sairetetére In 
tenek. Nem <udunk u«y látszik felemelkedni  azokba a 
m*gasságokbA, ahonnan el kell Ítélni minden alacsony 
Indulatot, amely egymás életére tör. — Elég szomorú, 
hoev még a karácsony Ünnepek sem teltek el vér 
nélkül Kedves G»rgely gnrdomlnlcl legény B'ró József 
társát blokásta öasae. Bírót a helybeli kórházban 
ápolják, K»dves aa Ogyészeég fogházában  várja véres 
tettének méltó jutalmát. — Ugyancsak Sandomlnlc 
községben ez egvik korcsmában Barabás Lajost egé-
Bzen ártatlanul ütötte fejbe  Bara L«jos olyan snlyosan, 
bogy 20 napon tul gyógyu'ó sebesülést Bzenvedett. — 
Tomestl községben pedig a község plébánosának állandó 
Intelmei dacára rendeztek a legenyek olyan vtr-'ke 
déat az Qnnep<>k alatt, bogy az egépz falu  hadízintérr-^ 
változott. BAm Vilmos, Szebenl András eszméletlenül 
maradtak a ciat^téren, Anta' Andrást megszúrták. — 
Nem fo'ytatjuk  tovább. Minden községnek a saját 
szégyenfoltja  ha blcskázódások fordnlnak  e'A. Éppen 
síért a fain  flitalsága  saját maga szervezze meg e 
bicska eüani harcát. 

— Büntetésének letöltése köaben érte a 
halál. Biró Antal smdominicl lakós 

3 hónapot és 5 ezer lej büntetést ka-
pott. Ezen büntetéséből már leült a szegény emher 
3 hánapot s az 5 ez^r lejért járó száz napos bünteté-
sének Is bozzft  kezdett a leüléséhez és már ebbAI ic 
lejárt 30 nap. A mult vaBárnap reggel B'ró Antal hir-
telen a fogházban  roaszul lett és saivBsélbüdáBben 
meghalt. 

— Halálosát. Kibm°n Dánesné ssül. S il" Ju-
liánná, 36 >>vea koráb in, 1935 évi december hó 29-ín 
meghalt Clceu-t ao. 

— Jtgodin köaaég ifjúságát  ac .Astrá'-ba 
szervettek. Z"göd község magvar ifjúsága  elhatá 
rozta, hogy egyesületbe szervezkedik. Az elbitározáet 
ta'.t követte. Az alakulást kimondták és a fa'uiak  ma-
gyar ifjúsága  ugy döntött, bogy az Astra román köz-
művelődési egyesülethez csatlaVoztk szervezkedésével. 

— Egy jellemifi  e*et. A Budapesten megjelenő 
„Uj MigyarorBzág" c:mU napilap epy k december e'eji 
Bzama a delnitai Szent Jáno* terep om restaurálásáról 
a következő aivaros éa téves tudósítást közi: 

„Megkezdik  a csikdelaei  gótikus  templom 
helyreállítását.  CsiSaztred^ból Írj At: Az Erdélyi Kár-
pát Egyesület egyik nyári kirándulásán g csiVdyinei 
trdíbsn a XV.-lk szádadból nzármazó gótikua templom 
maradványra bukkantak a kirándulók. Az egyeBÜletben 
később mozgaiom indult m"g a terop'om helyreállítá-
sára. A rrozţalom vezetője Wansor Oéze. csíkszere-
dai rajztanár, aki illusztrált tanulmányt adott kl eddig' 
kutatásai eredményiről és annak jövedelmét a templom 
helyreállításénak költségeire ajánlotta f  >1. Ilyen módon 
25 ezer lej gyűlt össze. Máa uion Is foyt  társadalmi 
g>üjtéál akció, ugy bogy a közeljövőben megkezdik a 
he yreállitásl munkálatokat*. így szól a cikk, amelyet 
a rádió is ennek alapján l?y adott In. Moat c<ak arr-
vaţyuak kíváncsiak, ki lehel ea a „iól informált"  c*'.k-
Bzerod.íi ludisité?, aki ugy látásik a X intu*-kiipoinv 
do'^í; összekeverte a dalaelvei. I yen tudósliásból net» 
kérünk a jüvőoen ! 

— KÖ«*ónetnyilvanit*e. Mindazoknak, kik 
éclm jó anyá-ik haláia alkalmából részvétükét nyilvá-
nítottak, ezúton mosdunk bálás kü.-:zÖDetet. 

Sumu'.eu 1935 évi december h> 29-én. 
Márton  testvérek. 

Fakereskedtt urak 
figyelmébe I 

In atenţiunea Dior co-
mercianţi de lemne I 

Bevételi éa kiadási utalványok 
Mandate de intrare şi eşire 

Bérfizetéal  jegyzék (Lista de platfl) 
Anyag- éa erdötelvétell könyvecskék 

Cărticică de inventar pentru materialul tn 
deposit şi pădure 

Előleg kSnyv (faragottfa,  gömbfa,  gömbrud) 
Cărticică de avans (pe lemn rotund etc.) 

Fuvar-bárca (Bârfă  pentru cărăuşi) 
Munkások nyilvántartása (zsebben hordható) 

Evidenta lucrătorilor (ptru purtat In buzunar) 
Orvosi utalvány (Certificat) 
Számlakönyv (Factura) 
Szállítási kimutatás (Consignatio) 

állandóan raktáron, 
legjutányosabb áron 

beszerezhetők 
VÁKÁR könyvkeres-
kedésében, M.-Ciuc. 

totdeauna In depozit, 
pe l&ngă preturi mo-

derate la 
LIBRĂRIA VÁKÁR 

Mercurea-Ciuc. 
Mindennemű nyomtatványok megrendelésre a legszebb 

kivitelben a legpontosabban eszközöltetnek. 

Villanyórát keresek megvételre 
Oim a Vákár nyomdában. 
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§ MODELL KALAPOK $ 
M tiz sáponként u j formák  oloaó ^ 
^ árban, nxe*-tel<dUn.tia.et63c 
« VKNCZKL TANÁRNÉNÁL 
M Ugyanott késiülnek mlndei-
^ nemű női kalapok elsőrendű 

anyag hoaitadáaával. Kalaptk 
W átalakítása a legrövidebb IdA alatt, 
w Oalkaiereda, I. C. Bratiann (Olmná-

alna)-nooa 111. ai., a S4rhái kftaelében. 
i s a o f l E y a o i c y o i a ^ 

f\  r l r K h á v h o l v a k 4 r e « > e n k é n t . »kár egyllt-U U 1 U u a A l l c l ^ tenen íh, ep:t«i snyaggfil 
b h^lyazire? vagy anélkül, e l adó . Értekezni le-
het Kalfáa  József  tulajdonoaaal, Csíkszereda. 

Román és német nyelvoktatást vállal 
kezdőkkel és baladókkal, képesített 
nyelvtanárad. Oim a kiadóhiv.-ban. 
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A „ M U N K A " » 
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ÁLTALÁNOS UTBAIGÁZITASI INGAT 
U N ÉS ÁRUFORGALMI! IRODA 

1935 «V Janu<r I én mOködásét újtól msqkaidette 
F l u á l l a l i a aaámadMOk veistéaét, ellenó'-
UlVallCtlJa ,eiet, merlegek, adob-ţa Usok 

elkeailteaét a törvósyea elólraaok aaerint. 
Vidékiek minden megblaáaát aaonnal teljesíti, 

ninden ügyben eljár Jogi ügyakben ügy vé-
dünk áll a megbláók rendelkea<>sére. 1 — 

Köavetitjük háaak, v Uálc, telkek, meaögaadaság 
birtokok vótelet, elaUaát »agy bérletet 

8s. Oa«k la t r ia» Mex«mt 
Calea Stefan-cel-Mare  Üt. aaám, földaiint 

ELADÓ 

! 
! 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyiaerQbbtöl a 
legfinomabb  kivitelig 

« • l m l u i i l l t t e H á takka l 
beaaereabe tAk: 

Nagy Q. Joszef  aaztalosnü, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték Mellett réezletlzetéere le. 

r r HEGEDUORAKAT 
oonservatorlaml módsier 
eserint, J a t á n y o e a n ad: 

S P R E N O Z G I Z I . Csíkszereda 
Btr. Cap. Vulovloi (Hafgtta-uooa)  28. 

1 lakás, m->ly áll 6 erobs, konyha, fliidA-
szoba, kamra, csukott veranda, navy k> U-

mölcaös, vetemAnyes kert és mellékbelylüéeekból; 
1 l akás : 6 szoba, konyha, kamra, fdrdŐMZoHn, 
csukott veranda, kódjain, nagy istálló ée ^yll 
mülcBÖa kerttől továbbá lrócrepek, egy alig hasz-
nált mély gyermekkoosi. Cím a kiadóhivatalban. 

Miihelyemet áthelyeztem 
Bratianu-uooa 11 acam ala, a Telea-fale 
vendéglő udvarára, ahol tovabbra is 

HÓ ÉS SÁRCIPŐKNEK 
mindenféle  BzakBzerü jívitását,vu!kanizá:ását és 

a u t o g é n h e g g e s z t é s t 
szolid árak ai^ll^tt vállalok. K4ri a nag^rd-imli 

közönség szíves pártfogását: 

Bocskor Imre 
egyedüli vu lkan izá ló , Merourea-Ciuc. 
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Eladó 1 darab amerikai ktt rugns, tö cnere?, 
flítip,  erős, tiszta hangú S ü B t í e s 
l e a ® a o k k f t l «  — Cím a kiadonivain b*u. 

MEOVE SZEM báró Orbán Balá'a: „8i-kelyföldJ  oimü 
müvének 3-lk (HáromBiékmegye) kötetét. - Cim a 
kiadóhivatalban. 

KÖNYVTÁR KIEGÉSZÍTÉSBE BO darab 
mode.n diszkötésü mugyar könyv oloson 
el'ido — Cin » Vátár íkii'tbcu. 

Töltő-tol lak javítását és tisztítását 
vállalja a Vakar üzlet. 

III 

Naptárak 
az 1936-ik évre 

legssebb és legolcsóbb kivitelben, mindenféle 
nagyságban beszerezhetők 

Vákár 
k ö n y v k e r e s k e d é s ében, 

C s í k s z e r e d a . 

IfWMMI  Vifcfc  b, I f c j l U B l l l H l l i 




