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Isten ki az időnek...

Irta: Dr. Ábrahám Ambrut.
R'g volt Tal volt. H d»g volt. A Tusnád patakán
fél méteres volt a Jégtakaró, öreg barnefa csürünkön
pattogott a drátlca s a Malomkereke Jégkatlanban
forgott. H talmas hótenger ölte meg a Mltácsot, a
Csomid-tetőt, mikor a tumádl templomban utoljára
hangsott fülembe és markolt éraelmekkel csordu'tig
megtelt szivembe ódon-samaiu pzövegével és gyönyörű
dallamával a csodaszép ssllvessterl ének:
.Iiten, kl ez Időnek ha'árát kimérted
B atyai bölcseséggel sorsunkat intésted*..
— Asóta sok felé vesetett életemnek utja.
ÁzMa aok Sallvt eater estén dobbant meg a sslvcm
és sok évmuláskor lett könnyes a szemem. Azóta sck
örömet és sok bánatot adott rám as élet Asóta sokan
messzire, nagyon messalre mentek ások közül, kikkel
együtt ssántam énekem iz Éjnek, »zMa Bokán Itt
hagytek eroi kösBI. akikkel a legtisztább safr.itet
éraelme'vel s a vérség kötbéreivel kapcsolt összo as
élet. Azbta sok mlidendonnel lelt üresebb és szegé
nyebb a lelkem ..
Azóta sok 8cUv(sst»r-estén sok teirp'omban
álltam meg szótlanul egy-epjy oualop mellett, hallgattam a hála ssavát, smlnt sieretö ezWeVból ssállt, asállt
fel od«, abol van a hit, a Bztrmet s a remény, ahonnan
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Üzen az élni akarás...
Jól fűtött atobábtn, dutten taritatt aaatal
mellett gondol-e arra Magyar Tettvérem,
hogy
Tannak gondtalannak látetó fiatalok, a magyar
tártadalom élni akaró reménységei, akiknek talán
még karáetonyuk tem voltt Akik ntaUan padláttzobában vagy hideg pinoalakáaban ttegéúyat
körülmények
között, ezer betagtégat rejtegeti
nyomorúságot száraz étel mellett, de köttlettégüknek teljes tudatiban készülnek at életre.
Üzent at élet ét at idi! — At üzenet hivatásra figyelmeztet, a hivatás pedig köteleaaége lett
immár a megyar ifjúságnak, hogy egyéni célkitűzésem ét érezze a társadalom hivi szavát, mely
tartó otzlopot lát ifjúságában.
Ezért at ifjúságért, jövőjéért éa életéért felelős a társadalom.
At idén közel kétszázan jöttünk ieste Buour est i-ben magyar főiskolai hallgatók. Nekünk ott
kéttteresen nehéz, sok bajjal küzdő az életünk.
De sohasem feledkezünk meg társadalmunkról,
mely eredményes munkát éa renditbetetlen kitartást remél tőlünk. Ez az egyet/en biztosítékunk,
melyet adhatunk most oierébe tanulmányi éveink
alatt, amikor támogatást kérünk. — ügy érettük,
hogy mi mindannyian riszt restünk a terhek riaelisébtn ét lelkikapcsolatban ragyunk mindenkivei, aki magyar társadalmunkkal kőiőttéget rállal
s ifjúságának jövőjével szemben felelősséget éret.
1939 február 18-án rendezendő Diákbálunk a
fővárosban egyetlen esz közünk és oimünk, hogy
támogatást kérjünk attól a társadalomtól, melynek
munkás tényezői akarunk lenni valamennyien. —
Etyedül vegyünk, magunkra hegyatra éa az újesztendő küzdelmei előtt bekopogtatunk a magyar
vendégszeretet jogán, hogy boldog njévet kívánjunk minden relünk együttérzőnek.
Buouresti, II, Strada Sűotii Voivozi 52. szám
Bőjtby Andráa címen, 200 fővárosban tartózkodó
főiskolás diák vár támogatást küldi feleletet minden magyar -mbertfii, «Írj kis Wekantenoáin felfogta, meghallotta és megértette aegitaéget kéri
starunkat.
Egy diák.

gyógyírok ereje száll a saenvedó folé, de a lelkem
mindi* messse, messze volt..
Uessre va'abol, tul a nagyvirosok kótergírér,
tul a rónán és a folyón. Valahol mef>sae ott, ahol az
alcatki róna saögletében két hatalmen fenyőkor véfén
őrt áll egy óion templom tornya, vált ból mesese. abová
vtasaa vlss a vágyam, ahová köt aa á'mom, abol kétebb aa ég, ahol saebb aa étek, ahol színesebb a virág
és sokkal Jobb as ember..
As óta b05Siu, hossiu évek rohantak tova as Idők
végtelenségébe^, asóta kutató szemem Hsat a tUkre
mellett mélyebbé válott a ncc. Azóta bent éltem
Bírlln zajában, London njuţott nagy mozgalmasságában, élvestem a nyári nsp getó sugarait aa A'p^eknek mindig hóborlio'ta cuc-áo s a kéklő Adrián.
Voitem a Tblrbenl tenger babjain s a V.auv tűzben
gomolygó kietlen kráterén. B nézegettem Anglia parti
fehér ssiklált, gyönyörködnm K-pri és I skla bazalt
oaalopalban s öröksöld üde takarójában. B -le bámultam
a Rtjna habjaiba s hallgattam a? Éiaekl tenger partAz erdélyi magyarságnak öröm ünnepe volt as
ján a futó ssél súgását, li'ţcsodaltam a llv rpooll
ha'nnfe
katedrális órláel méreteit s térdre roskadtam a római a nsp, amelyen a logfeUőbb egyházi fórum Márton
Szent Péter tomp ómban a Mindenható s as emberi áront, az erdélyi egyházm^ye apostoli kormányzóját,
Az aj olasz k ö v e t l e t e t t e az esküt.
alkotó arellem nagysága előtt Vizsgáztam Bokát szi- ugyanez n egyhásmegye püspökévé kineveate. B ha
Fjlyó év d camber hé 28 áo tutte le Szinajábao gorú tekintetű Jreg urak előtt s világítottam szellemi ea a nap öröm üanepe volt aa erdélyi magarságnak,
ÓVaíg* e!ó I aa esküt Pdllegrlno GjM<<, aa újonnan lámpával Itthon és küToldin nemzetkösl nagy ösese- százszorosan öröm ünnep es nálunk, Cjlkban, ahol as
kinézett oUas követ Aa uj követ Ofelaégéhes inté- Jöveteleken. Alltam nagy fényességben, fürödtem nagy uj püspöknek nem csak bölcsőjét ringatták, de ahonnan
(91 bMíédébsn hangoztatta, hogy as olass—román dicsőségben, de ha lessált as est és ha elszUt aa év, fölfelé Ívelő pályafutása 1B elindult.
barátság kiépítése és a faslsata reanim sso'gálata
C«ak Igen kevesen tudják ebben a megyében,
ott voltam lélekben mindig, ahol as omladosó nylresc M ] E po3itján»k elfoglalásakor C ano gróf olasa oldal felett Billvesster-estéjén fe'csendttl as ének:
hogy M rton Aron Ionét, Csíkból, a balánbányai mek'd ligymlaUztTtől olyan utasításokat kapott, higy a
szes hegyek aljából lndu't el a lelkek nevelésének
Inen, kl aa Időnek határát kimérted
kél oraját közötti salvólyes kapcsolatok gazdasági,
n^héa útjára. Cslkssentdomokos a szGlő faluja Márton
8 Atyai bölcseséggel sorsunkat Intézted...
kuitorá'la rs pnMttkal téren való klmélyltésén dolgoaaon
Az élet megindult. Mikor Indult meg, hogyan Aron püspöknek; aa a falu, melynek határéban még
a a muikában Őfelsége legmagasabb támogatását kérte. Indnlt meg, essünk törvényével fal fogni nem tudjuk, ott omladozik a bíboros gyilkosság emlékére emelt
ÖMxégn rövid besaédben válascolt a követnek, csak as I-itenl Mindenhatóság fénye világítja meg aa kápolna, a 840 évvel eaelőtt legyilkolt pásator helyett
»zoi r röméor'b adva kifej esést, hogy a követ ssemélye Ismeretien utat, csak a hit világa oldja meg a tltkor. végBŐ veaekleskfpp >n uj pása^rt adott aa erdélyi
minden tekintetben garancia a k*t orsaág köat már eddig A földre esett magból növény lerz B a növény klvirág katholikuPB&gnak. 8 Márton Aron valóban pásztor,
la a történelmi kapcsolatban blapu'ó barátságra — áa alk. A vlrágUUtárban szin-s rovarvilág fürdik, keres- saületéséiól fogva. Szülei egysserü harisnyás ssékely
nj g^zdanánt szerződés a r*gl Jó vlsiony újra kesdését gél és sümmög, ciripel, mókáslk és iz>ret. A virág emberek, kik ott tarják az ősi rögöt a kemény falcslkl
Jelenti e ufchége és kormánya a legteljesebb Jóakarat- ^hullik, illata elmu'lk s a maghásban megérik a mag. talajon ma Is. Uţyaneaen a talajon, a történeti Piez<ortal támogatnak minden olyan k«»d»ményesést, mely a Ki nem akad senM, aki elő tuiloá állítani a magot és bükk s a Gr acea oldalán telt el Márton Aron ifju-ága
JóvisiODy ki mélyítésére saolgál. Őfelsége a továbbiak- nem akad senki, aki söldbe tudcá borítani tavaszai Is, hogy íztán a hegyi pása'or ssekely harlsnyaját a
ban Bok ts rsncaét kívánt a követnek, hogy haiája as elárvult g->'yat és bimbót tudna fakasatonl a levelek Nvereadával felcserelve, a lelkek pásztorkodásának
köiött. Csak 0 as, egyedül as Iitun, kinek Bsavára még nohesebb és falelősség-teljeBebb utján haladjon
érd»kelt om'gackt>an sok é"en át faolrá'hos^a.
megjön a tavasa, érik a batár és hósaemfedó alá megy rlőre a mai eredmény: a püspöki páutorbot felé.
aludol as élet..
Csik várm egye Közön s ég éh ez!
A nyáj, as erdélyi magyar kathollkuaaág nyája
uj pásztort kapott Márton Aron személyében s mikor
Közelgő újév alkalmával as igazságosság éa
ember megszületik, esztendőkig csak vír, kinevezését oly kitörő örömmel üdvöall, azon bizalmátörvényesség Által vezettetvén, őszinte Bt ívvel kí- mind Aa
nt másoktól vár. nézi a világot és nem lát belőle nak is kifejezést ad, hogy aa uj pásator a rábízott
vánok vármegyénk minden lakosának örömet semmit.
astán meglndni. Megindul a lába. az esze, feladatnak a legtökéletesebben meg Is fag felelni. A
éi egészséget ugy az egyéai mint a kőtélét min- 4>aem«, EÍ
megindul
és érez É-ea örömet éa érés fájda'mtt. mai nehés, válságos Idők egéss embert kívánnak minden megnyilvánulásában.
Lílkét
megüli
a
tú
és ssemeből kicsordul a könny. B-zét, den olyan helyre, nHy a nép Bsellemi ÓB lelki vessAdja az Isten, hogy a napról-napra kilőttünk
ÓB karját scéllá veri »s Idő Agyában fényesség tisére van hivatva. B különösen egéss embert kíván
szorosabbá váló kölcsönös megértéssel a bizalom szivét
mai induljunk as újévnek, hogy örömmel éa boi- ayullad, Eziretetnek lángja kapcsolja azokhoz, kik mel- as a feledat, mely elé a 42 éves Márton Áront a legdogan láthattuk minden téren vármegyénk elé lette vane*k, kiktől életet, kenyeret s sseretetet kapott felsőbb blaalom Ilyenfl italon oda állította. As erdélyi
egyhásmegye sllált anyagi vlssonyalnak rendez áse s
menetelén°k megralótuJitit;
mindannyian búti- " kiknek 0 kincse, álma, vágya éa mindene...
Es a kerék fordul. A ul kerül minden ami eddig as eszel járó ügyvezetés Időrabló vezsődségén kívül
kéi lehettünk az Utalunk elv ég tett munkára, ét
fent volt. A szálak vékonyodnak, fotynak és szakad ott vár rá a másik, a sokkal emberibb feladat melyet
arra, hogy Ctikiak vágyónk.
milliónyi kathollkuB hívőjének a helyes Irányhyen jóakarattal fogom meghallgatni a vár- oak. Megjön as újév és mogjön a Billvesster. A ván- Erdély
ban
való
lelki nevelése Jelent. Nagy dolog mima Igador
lépeget,
ruháját
belepi
as
ut
pora,
megtépi
aa
ág,
megye minden szükségét t azonsai intézkedni fogok
kathollkusnsk lenni s a keresztény hit alapvető
axoic orvoslása iránt t így as idők követelményei- lábát mogsebsl a tüske és-mikor vUssanés, farsdt te- zán
a politika köntösében hozsá tapodó álesanek megfelelően, bitvin
a vezetőinkben, akik kintete, keres, kutat, di hiába, mert mesrzlre vannak fogalmaitmeuteBan
érvényesíteni tudni. Da ha mindezen
mindenkinek javát akarják, Istenbea retett bita- már aaok, akikkel elindult. Éi ilyenkor milyen Jó, ha méktől
feladatok
megoldását
a legfőbb egyháal hatalom bifölébe
ceog
a
dal.
a
r
<gl
vlgaaataló
ének:
lommaJ fogjunk ortiigunk javára a beotületet
zalma M Tton Áronra ruházta, ugy még inkább előle.Itten, ki aa Időnek határát kimard
mániához, megtzereivén atéltal Uralkodónk őfelgt sl neki est a bizalmat Erdély magyar katholiknssága
B atyai bölcseséggel sorsunkat Intested"..>ége II Károly király legmagasabb bitalmát.
R>rJ)s uton haladó, blaó, székely népem, Hne» a bisai, hogy Márton Aron aa erdélyi katbolikuuág
Csikvármegyének alőra kell baladnia s elóre
jkáról Eg felé szállott a Bsllveazterl hálaadó ének. fölölti pásatorkodásában tud majd Jó admlnlastrátor,
is fog baladni aegitaégatek által.
lelkedet eme'd as uj esztendőben Is Istened felé éB ót Hint én katholikus és Jó magyar maradni.
Boldog Vjárat s egétzségtt as Djévben!
ne
faledd soha, hogy egyedül O as, aki örömnek, fcuaak,
Caikr átmegy e Pretektuaa:
Márton Áront mindenképpen aa Idők állították
saanvedésnek éa reménynek határát kiméri • atyai
Oaloaal VICTOR MIHAIL,
u sxdélyl kathoUdsmus élén. A nagy Idők, anulyok
Mleiesé||«l Hrnakak UtM....

Milita Conetantlnescu nemzetgazdasági mlnlazter
HI8născn nagy érdemeket aieraett aa újjáépítés DUH
ki|> korBl. Aa utolBÓ tiz hónapban M általa veaeief
minisztérium számos reformot valósított meg. Aa ország
lakosságának n'gy réti) metőgazda lévén, aa Idei
kitOaA terméseredmények után Igen fontos volt a termAnyértékesltés problémájának megoldása. A g u d >•
siövetkezetek révén tartani lehetett a gabona belföldi
ír alt éa pedig 50'/o al a vüágp'acl árak fölött így el
lehetett érni a falvak vagyoni helyidének emelkedésit. De a reformok kiterjedtek as ipar, kereskedelem
éa bankálat aaabályoaására ls, külkereskedelmi tekintetben pedig jelentőn eredmény a német és olasa kereskedelmi egveaménvek megköti*?.
A munkásság segélyesésére létesBU as Ipari hitel,
a mácok támogatására o-dlg az arany ttrmeléa fokozása
révén talált módot. Mltlta Constantineacu mlnlsater
egéss |sid»ságl tevékenyaégét a romái elem támogatás* s a román Ipar és kereskedelem elősegítésének
ssAitüvegén nés?a, Igen nagy erodményekröl saémol-

A „harisnyás" püspök.
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talpig embereket kívánnak. Olvadókat, akiknek egész
Istenre bíztuk az újévet, ő életünk alfája éa
ki alcsiti tözbirtokossá^ok értekezlete.
élete ez kben a ráltora'os, vér/el, nyomorúsággal é' ómegája. Maradjon is mindig ezl Iitennel, Itenben
A
közbirtokosságokkal
kapcfolalos kérdések eívrR
megpróbáltatással teli helyietekben fogant. — Akik Iatenért k«zljük ez újévet, Így folytassak éa fejezzük
aa
Illetékes tényeződet g 1
végig csinálták a lövészárok saenvedéstől az ösese be. óh 1bár aa egéaa világ aa 0 kezébe tenné le sor- sűrűbben foglalkoztatják
;
umlâokoa kerezztDI minden változatát a nyomorúság Rátl A kor a sztp J-'zm mindig velünk lenne a éle- bajok orvoslása va'am nt a védekezáa módozatainál,
kidolgozása mindjobban a köaös ftllépéa szükBégsz^ry
nak. Akiket gránittá acélozott az a boBszn nt, amely tünket la széppé tennél
vezitnek. A kezdeményezést e téren la, m t„!
a háborút viselt tizennyolc éveseket ss iskola padok
P. Bétby Apollinirisz. Bégére
mindig, A'cB'k r ^edla magához. A CBlkciek<fahi köz
bél elindította..
blrtokoaeág ügybuzgó elnöke, B.rtba Láss^ kirácson»
Uirion Aroa Erdély pltpöke Ilyentiaennyo'céves
harmadnapjára Csikcaekefalvára ösasehi'ta az érri»k»it
A PJ?pökl'nk, annt.k a nemzedéknek a tagja, amelynek
aícslkl közblrlotosságck vezetőségeit, bogy a létérdefUtal leidre a siuronyrobam, a pergőtüa kord ók Írni
Az 1938 lk es'tendónek ls végére ériünk. Épp^n kükbe vágó problémák raego dásit együ'teaen rnegţ|!
a cagy itkola tanitás&lt. Erdély püspöki székébe olyan
ember jutott el, aki végig csinált legalulról mindent, olyan nyomaSKtó krrümények között Indult, mint tsBaék, Aa érceknzleten vendégként számos fr'c-lki
A legénységi állománytól, a férfias kötelesség-teljest amilyennel most lépür k aa uj easlendőbe. A most egy közbirtokosság képviseltette magát, azonkívül Igen É0 u
tóétól, a báboraa vitézség egása férfit kváoó nagy- évi Bzllveaater est sem nyitott reményteljesebb kilát á helybsll érdeklődő la megjelent.
Aa ériekealat levezetésére Birtha LWsló, a reg.
ságaitól az azután következő nehéz évilaedek válságon sokat a mainál. ÉJ eltelt.
Jil esik vlsBaa pillantani mind arra, ami elmúlt. d'ző közbirtokosság eloöke, Dr. Pitner A'pádot kéri
helyzetein keresztül a mai napig.
Erdély püspöke közülünk való. Az örömünk azért Ezekben a rohanó időkben, amikor olyan tu'z ufoltak fel, kl bevezetőjében Ismertette azon bajokat, melyed
o'yan határtalan. Azért hangoztatjnk, hogy közülünk az események, hálás az ember ba vtsiaa tekinthet. miatt a közbirtokosságok hivatása tnak meglelni n«m
való, mirt nem meredt ki, nem hagyta ki egyetlen H'ÍZ >n olyan felmérhetetlen a történelem Irama. A mai tuinak, majd kitért aton súlyos erdíazail rendílit^.
olyan etappját sem a történelmi Időknek, amelyet be eaateadők jobban aajlaaak, több eseményt halmoanak aokre, melyek a közbirtokosságok joşi helyarttével nem
számolva, a fakitermelést a megye egész terDl'táa
caülettel végig kellett jérola mindenkinek, aki tlaennyolc gymásra, mint aaelőtt évssiaedok.
Panaszunk nem lehet. Nem unatkrzunk. Ennek a megbénított ék. B szédo végén bizotteág klkü'd^.ét jaéves volt akkor, amikor a föd kimozdult a sarkából,
amikor a világ elveszítette a nyugalmát. — Ei meg- cemzedéknek alaposan kijutott a változatosságból. vasolta, mely a sérelmekot emlékiratba foglalva Bzokat
győződéssel hangoztatjuk, hogy Erdély püspöíl széké- Saemtanuja lehetett annak a világnak, amely szörnyű az Ulotékes batóíájok elé juttatná.
ben ma a legnagyobb érték éppen az a lélek, amely nyugtalanságának legelképesztőbb lázgörbéjét i'ja és
Pitner dr. beszéd;hea több hozzászó'á^, m.jd
végig járta legaíulrói kezdve mlndan fázisán ennek a az eseményt az elcssttanás pillanatában kéazcn ház- nlabbpauíszok felsorolása következik, végül d<-.
hoz saállitja.
nagy történelmi megpróbáltatásnak.
Kéroiy emelkedik azóiásre. Dr. Kovát" Kéro'y békéEiaotul természetesen a ml ifilöi öröm'lnk, hogy
A po'gár, a mai Idők szenvedő hőse cstk élvezi, dében klf j l, hogy a té'°ea törvény érselmtzisei mlati
a tört^nö'mi n»vek közé Márton Aroa-nal cslkl srékely zt a Bej át bőr<én nyargaló eseméoy-'a'tengéat és háláé az árvíré-isk körül sa'yos zavarok keletkeztek a :z?k
került, hogy Erdély püspöke csík szentdomokosl egy- i sorsnak ha megengedi, hegy a végére érjen egy-egy miatt igen gyakran a l*daotó;t fimeceylség is -> h_>iy.
szerű székeíy szülők gyermeke.
eeatendő programjában lepergetett történéseknek.
színén rothad, mirt a nyilvánít árreréííV ma'/ői siSwnttül hisszük, hogy aa Idő, annak szelleme
Pillanuunk c*aV vissaa leg-Jább nagy vonások- vei, magántaUjdonkéat eladott köablrtokos;ási részemagnyitja nrkünk a kibontakozás forrásait. Azokat, ban fogjuk össze 1938 év eseményeit. Aa esztendő sedést a kereskedőt n)m marik m-igvesnl, nehogy «
amelyek ma Márton Aron-nal már az trdMyl katboll- legmagasabb pontjáról tekintsünk vissza a megtett hitóságok részéről emiatt kellemetleaségü; ljşyc.
c!zmn=; élére korültek, hogy nagy időkben, Igaaán világ- útszakaszra. Éi alig fogjuk elhinni, hogy mindazt átéiB;őke M há'y nyug. fö'dm'vea-Ukolii lgns;gató
válságok között a lelki életünk Irányitól legyenek. A
megrendítő helyzetképben víz ólja a c^iti falvak ezeGondviselés böks mége megtalálta a helyes u:at, akkor tük, egy rovld esztendő alatt.
Ami be'polltíkallag történt velünk az ls a gyors gényiégét, melyet az erdő^lterneIrB9'« me^n^heEi.éBj
amlknr a püzpcki méltóság felemelte magához a szenvedések tüi-ban megacélosodott, n saját nyomommá cselekvések Jegyében zajlott le. A G ga kormány id'zMt elő. G.akor aii JavHSlatokat ad továbbá a
guokjo felnőtt, köztü-.k való Ez'ke'y pspot: M irton villá3>fz:rtt letűnése, az uj a^o m'ny me^9z«vaz^«a, AtalakitáRokra vona'kczó'it. A lejrelőí k^rdrgéh.z Df.
a halálbüntetés bevezetése a va?gérdánnk és e politika Kováts Karoly ujabb sÂreiror/ket Borakcztat fel, majd
Áront.
szenvedélyének gyökér*» klrp°r»láaa a nagy tömegek- At.r ,hém J^z~t;f dr rámutat srra, l'oyy a bajok icr°sze
bő',* uz uj közigazgatási trrvéey, BB uj tartományi oooan 'red, hosy az ellenőrzéssel m?gbi£ott;hatoságoi
b.-osatái ra általában az ország tekintélyének vissza nsm fo'tigya'etíit, bánom gondnokságot akarnak zvaállításira iráaynló komoly munka, »z egész elmúlt korolnl a krzMrtohosségl vngyono!; felett. Erre p dig
lágy hi.eiddtl 1 — ezt feéri e küzdő ember minden e'atendő alatt Igyekezett lépést tartani azzal aa Iram- a törvény értelmében semmi joguk si!:ca.
év elején Eőtte áll egy hoeszu Időszaknak, melyet mal, amelyet aa Idők dlktálteV.
Kováts Káro'y dr. után Pál Gábor dr. ea^lkedatt
át kell élnie, el koil töltfo>, melynek kilátásai 1: me
A romániai magyarság élete szintén ho.'zá volt széláora, biztatva aa értek z'.eten réEztvevő közbirtoretenek, Uhitőségel bizony ielacok. Nem lehet bepillana Pttcr dr. által említett emlékirat cfszctani senkinek sem, hogy mit hord számunkra aa Idő köt?e fhsz a mozţa'maB cae'okvésbez. A potlilkal élei kosságokat,
Tanácsokat ad aa emlékirat ösazeállitá^bra
n.éhe, vájjon boldogságot vagy bo'dogtalanaágot rej- megsaüntetésévo>, a pirt^zervoz^tek munkájának betil- Irásár.».
három főcsoporiban j^'öive m»g itni*?
tsgeî-e ne'iüa^, ép szerencsét saül-o részünkre vagy a tásával ns g züntettn r^Bk^d'Fct a M gyar P^rt is, vonatkon-ílsg
éa. p;d' : g: afcihfclroiossAgl vaţyoaok jogi
BJsrenciéiiac^g to'z azornyét? Mnt nhoţy Iítsn alj mint a romániai mígyarségnak -gyotlen öíszefogó srer- tartalmát
tz erdiszetl kérdés; k Aa e vaayonokrr. háruló
klkutathatlanok
s Ítélet?! megfoghrtatlaaok, u$y a veeete, amelyeik Lem volt soha pártjellego, csupán h'-lyzese,
külőn'^ző
terhek lím-trötése. E^v, a sscratieze'-l köz;
aa
elnevezés
kénysacrÜBég9
keresztelte
pérttá.
j ivó' k fdrkérzil, megbv.Aroii;' nem lehjt. Isten kesébe
A magyar kis'btaé^. nagy halottja Varbuchner ponthoz hsfon'ó Eüorv lóf.-altésé't aján ja az összes
futna* a történolam tzslei, O szövi az Idő a Így aa
kizbirtoios^irok tömörítésire, m?ly ez állami kczeţek
ember életének
Ezsrencíe-lngját vagy sz'-reccsétíenség Adolf gyulefebérvárl püepök. az 1938 év vesztesége, elleső.z-ijét
ra• gköaiyi'.ené, mluiáa a helyes irányír
roDgypaiáa:já
,
ahogy
megérdemli.
8z-p
aa
élet.
tüz,
at.it
egéBzen
váratlanul
RZÓ
i'.ott
ei
kozü
ünk
a
haiá'.
tásra
'oaatkaBÓlag
t^uác^okat adna. I'merteti szüzem,
,
vegyoabiz osltá ) da legssebb s lrgfontoaabb a Itilek- Utódát éppen eze'üban a napokban nevezte ki a római tervek haszQo ;ságát,
majd á tir as adie *r-»im9krc.
tii'osiiés. Ha ez megvan, a többi ls jön vei*. Jiius pép* Márton Aron szemólyéKen. Az aj erdélyi pü- pök. melyek miatt egyes közbirtokosságok
m:«r a vagyon
mosdja: Keressétek e'ő^zör Isten országát éB az ő akit a román kormány is megerősített méltóságában felosztanak
gondolatával ls foglalkozni k. T.nic o
IgRzságát, a többi mlcd meg datlk nektek. Amikor a csikl székely, calksEentdomokosl szülők gyermeke. kat ad az em'ékiritnaV
az adókkal foglaikoíé részére
Bz»p Jósu't kérjük, hogy legvan velünk cz uj esa.eod'- I.ţaz örömünk és bÜBzkeaégUnk a mait esztendőnek ez vonatioz ilag a m jgjaíöll azon
rend >lkezwket, melyekr)
btio, a legjobb kezekre bizsuk a beinduló 1939. évet. aa eseménye.
blvatkoz&l b;H k melyei', evámcs köonyitcst tvrtaimazAmi aa 1938 év világpolitikáját illeti, az Igezin nak, a^nban méír eddig CiKbtn nem érvényesítettéi:
Kezdjük »1 hát az újévet I s t e n n e l . Ő terem*
t - t mlnktt, Ő tart fenn. — Mikor ezt e'lamerjüir, végi* táncolt aa idsg^ksn. Aa egé«z esztendő a hábora őket. H icgmil-.-rzia v*gül a azakemb-rtk sedVség scsal: nzi tesszük, amit az állat lsracgte?z: m&glam&rl küszöbén állott. Telítve vo't a pu z nláj hangulatáv«i. ségát, kik tz emlékirat öe z?á'litásábM gyakorai
g-udÍjat. Ea az embernek nem érdeme, hnnem köte- A kezdeményezést Németország tartja kezében. Ét Ba9mp3otokat fiţyel&mbe vebeük.
lesig» luen kormányon minket, tehát
függünk tőle. attói a pillanattól kezdve, hogy márc'u? havában a
Az értekezlet gazdasági elősdójnVént végül dr.
Am kor alarendeitBégüaket elfogadja1', nem csinálunk oémM csapatok bevonu nak Auez riába és azt Aiglla
rond-.lvüli dolgot, mert ez ne' ünk erdekünk. Ugy szá- éj Franciaország mlndin tiltakozása ellenére Nemet- Pitner Árpád l*mert»ti a közblrtol-osiágok előtt áüú
míthatunk Istentől megérdemlett bérre, jutalomra, or<-zághos csatolják, egvmást érik a meglepetések. kilátástalan jövőt, hangsn'yozv», hogy a v*gyo"ok
ahogy rzoígálunk neki. Azért ami jól felfogott hasz- AorliU 12 án aa auastrl i népszavazással, amaly szinte megme:tésóre a iegcőfrtvfz^tőhl) v(d^t?z-Bl mód a
núik, hogv Kennelt járjunk a kedvébe. Istennel sokra 100 száz«i^koa eredmécnysl pecsételi meg a csatlako- azövetkezntl tömörülés. Mind n köeblrtokoaaég mtfmegybnk, I ten nélkül semmire. N»l* nélkül Bemmit zást, végűt ér N motorsáig eiaő nagy lepéae, hogy alakithatja a ma^a Raöreikectét e k tTm^iheíifaj.t
oaövetkeaetl a'apoa. A kérdéah z többen hoziásaólnb- ,
sem tehetünk, Vele mindkor* kép eik vagyunk. Nem rövidesen elkezdődjön 6 c ehor z <gl aandeta-ügy.
bangeu'yoeva a szövetkezetek megalakításénak tz'<khiába van a román clmerb-in a nagy Igazság, mert
M'odsnki tudja, hogy mit élt át a világ aaeptemuţyls van, nevünk Is ligy n joszaiuaí: Nikit s ne Deo. ber hvá>an, A mozgósítások harci zsja, a hábora elő
b-ífemit
I ítn né-kUlI Mtidoni Ifieimtü
Ková s Kéroly dr. »zon nf'z .lések sd kifejezétt,
szele n< h4í heoken kera> z ül nyugtalanított, mlg ampMâfodjior ktzijük meg az Újévet I s t e n b e n . tember 80 án MJnchsuban Chamberlain, Hitter, MasBO- hogv jó volna, ha mind-in kbzbiriofco»ság. m'.H erköic-;
bí Erdúlyl Gardisí'l EgyvfüietJ - u a bit mo.dotU: IÍÍ-D országa bennünk van s ury linl és Dsl .tli r átvágják a gordiu?) csomót. A aouseţek t-»B»ület,p tagja lenne
!
«/oltott me< in d^ozi'l, hogy kérjük, jöjjön <<i az vissza kapják a ssudMa vidékeket, Magyarország a nHk, m !y egyeaü e!i Crissafgvfi klrend-^i^ógét klbívitve, m tgéra vá!liih»»ni a közblrtc'' oi. ájok iráeyita
Ü o;5£iK,i. Az Apostol hird îl, hogy Istenben vagyunk, Felvidéke'.
átií.A condoUt aa érdekelt-k körében nagy tet fésre
e.'itik és mo*t,U'i. Ez majától követkrzib az eiőbblTovább n»m Is kall részle^ezal a dolgokat. Azóta
bfil. H-> iateooek dolţozutk a V -le kezdjük aa évet. sem saÜol|r m-g A nagy diplomád»1 versenyfutás A •nléit. E/!U*áti áz emleklratoV megPB-'rkeBBtÉRére t-l/e'dokior Oo-nn3 vagiank, m rt egée;ea átadjak magun- diplomaták, aa á'lanfők áilaudéan U!oa vannak, a fegy- hndő Mzottaág megválasztása követtezeft. Pál Gábor
kat, azoc-o-iTjak akarataikat aa Ő «?»nt akaratával, vergyárak ss'd'ileteR tempóban dalgoanak, a gyűlölet dr. indítványára az értekezlet egyhangúii g dr. Pitner
megnyúzzon* Isteni véfz 'seisen. nem zugolóduok óráról órára nSvekaatk éd ér^nttk, hogy lamót kritika* Vpíd^t bízza m"g n munkával, munkatársatul ms 'â
adva: Dr. Pál G^bor,
Dr. Kováts Karoly és dr. AbraE'kn , BÓ k«Lüatbea-fektUnkb?n dicsérjük az áidott esztendőbe léptünk át.
hám J»ísef |igyv'dakAt valamint 8;őke Mlhálv uardsnavét. Szöv.'-^éget kőtück Vele, baráti viszonyra
Súha nem állott blzoaytaUnnbb esztendő eiőtt na sásl és B'tankó Zjltán erd sase ti s<akér:őket. E biaot;püiik. ik;or Őbenne élHnk, mert agy pillanatra Bem
iehe.Uik meg Ni^üle. Ő aa életünk navv egyese, ml világ, mint 1939 kezdeten. Foiju'i m?g 8e*retett l ság szükség esetén még máB szakembereket ÍB bevon
r.ullá% vagyunk, 0 ad értéket n?könt. Vele vagyunk egymáa kezét, kapaszkodjnok meg jól aa Baiaetariozás hat maakájába.
egeszek. Jobban tarjunk Ist^thez, m'»t a>zi>m' ikr.-k szánt adottságtb \n, ho^y átlábalhasBuk aa előttünk
Aa értekezlet végül elhatározza, hogy legkésőbb
^Rymáshoz, folvton szemeiőtt tartjuk Ö . aaértŐ jönne sötétlő nehézségeket.
febrnár vegéig nagygyűlést biv SBZZO CrfllBzeridáíia a
mcz;uok, mari O ad erőt iába'aiiba, eletat teKittobbe
'ovábbl torvek magbesaéléaére.
L gvea programmuoV; Mindig Istenben marsdal. Mert,
Mélyen titztelt vendégeimrek, jóberiteimnak
biii Istenben marad, I trn la benne marad.
ii itmeriaeimnek boldog újévet kívánok!
Harmadszor kezdjük el az újévet I s t e n é r t . Ez
Kvlfis József vendéglős.
nem ls lebet máskép. AVI ItírDfl s I.tenben vap,
c^sis I-tsnérL dolgoihit. Eíy a cé', öesz do'gnm k,
t bát pzétruiámak nincs h-;lye. As ernb r keresi I<ten
Hegjelent — Bodea Miklós: C«lk-, Oyergyó
d crőitégét, Iatt-n m?gndja aa emb^r boldogságát D c ó ée Káaaonaaek Uirasa c mü m>,nv.«ja. End.^ M IÍÓJ
séf a ma*aea4?haa Iueonek, béke a földön a jóaka- ->k C?lkm«gyrrő' irott ra;yaa«básn rru ikája az erd -iyl 4 Csíkszeredában, a Petra Rares ^
rata embernek. Eţyik a másik Léikül lehetetlen. Azért könyvpiacon ls megjelent a akik a könyvra e óisgyez
Int az Apostol: Akár esztek, akár Uz ok vsgy bármit t-k, azok azt 800 lejea árban megkaphatják a ko't z'
In cselekecztek, Islen d c'ő'ógére tegyétek. Istea<^ vári Mloerva könyvkiadó vállalattól (S'r. B.L. Pop 5 sz)
minden, aján juok fel m!nd -n*, sdjnak oda mindent, Ő Aa elójegyző? csoportosan la kérhetik a ködyvet. E<
megad mindent nakünV, amire szlkségünk lesa. Az eeetben ea összeget e'őzeteeen beküldik a kiadóember Igy haaa dolgozik, nem Kaéteaór. hanem gyűlt. vállalatnak 4a mejelöllk a elmet, amelyre a könyvgimnáziummal szemben.
^
Mattiak legyen: Mindent Istenért!
csomagot küldjék.

Visszapillantás.

Oh szép Jézus ez uj esztendőben
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Látogatás Márt» áros az ni neiyéspispöt int sznleínél Csiszeatdomokoson.
»ÍTM «N, H M h M l m k kMtft.
Afiatal ssékely pap püspökké történt kinevesése,
Az emberrá-fejlődés törtenetében az öröll'snek
. g t | g n örömet keltett nemcsak kathollkus körökben,Igaaságát soha nem léttnk jobban érvényesülni, mint
2.Vdélvben, minden Igss ember lelkében Is, abil: csak Jelen esetbfn, amikor rz , s r5Hs" minden cdot estt
Umerlk eit afiatal ós kiváló tehetségű papot.
ben és váltosó körülményesnek megf. le ő módon ig>tk
[
Di még nagyobb örömet éa bo'dogaágot hozott zlk és tud, tökéletest és célszerűt formálni.
(« usl kis házia, aa öreg saölőknek, akiknek még
Délután három óra....
oeo is ol>®° r é g B n csak as a végjük volt, hogy fiak
A vonat nemsokára jön, bucsuscom kel).
plébános lehessen.
Borra köszlntöm eseket a drága embereket s
Vonattal, egy órai nt slrcs Cslksaentdomokos, ahol ssándékosan hagyom u'oljára a Nagyasszonyt. — Újra
ii uj megyés-püspök, Márton Áron Esüleit keresem. kesembe I r!on kezét, vlgasstalom, jó egéitséget,
Karácsony másodnapja van. A frissen esett hó gyógyulást kívánok s mély tisztelettel hajlót: öreg, rán
cos keze fölé, hogy megcsókoljam.
tt jirásó fehérsége még Baebbé, hangulatosabbá tessl
Ágoston bácsi Jó darabig elkísér aa uton, de hai
ünnepetB
A kis fa usl háa&k sí erényen lapulnak a nGara- vas, csípős ssél fuj, nem engedem tovább.
Mikor ecyrdül maradok, megállva néaek a közeli
j í b - (övében s a falut körül ölelő „Fekete-rea*, „Miroabfikk" és .O.tfpjfc" közül, mint hatalmas kérdőjel ágas-havasok, a „Vérbükk", a .Bzádok-luti* kaszálók felé,
a .Donna* »s „Komlósrét* Irányában, ahol még az
k o d j a k a balánbáayal Bzlkla-óriá?ok as ég felé.
egész
fiatal Márton Áron kaszált, vagy szántott, hogy
Harangoznak.
Itt, a csllf mezők és erdők tiszta levegőjébe lehelje
Moet .harangozzák hé" a nagy misét...
magába r zt a mélységes szeretetet, népe és as igazság
A temp'om felé tartok, ott majd csak elig; z'ta- iránt, amitől táplálkozik, amivel híveit ia boldogít'a
kc.ţv
1
h
székely
mutat
épptn
a
templomtól
jobbra,
DJ
Ő, as Isten választottja, aki arany ekével ssáct
efy40^"c egy ssép, as uccára néző két .ablakos házra.
lleg'lietődve nyitok a tágas, nagy ssobába, abol tovább a lelkek meztjén, hogy magas méltóságában
esi pillanatra senkit sem látok. De mégis... A szét- kétszeres erővel végezhesse as tas áld ison munkát, melynek dua termését örömmel arathassa Isten dicsőségére.
b o n t o t t „vet't ágy" puha fehérségében mozdul valaki s
Csiby Lajos.
kerdó tekintettel nés rám a püspök édesanyja, aki jelleg gyengélkedik.
Eg'seen közól á'lok hozzá s ugy tarlom kezembe
Aliol az áldozattti csodálat miivel.
lotri, Iszas kezét, amikor elmondom jövetelem o'.át.
Még juniusban történt, hogy a maroshévizi
II ilyen fúrja belém fekete, tisztán csillogó szemét
i uey vitsgá1, hegy kinek és vájjon érdemes-e elmon- kath. templomból, egy nagyértéktl Monstrációt
d-i.i, szólni arról az öröm és boldog tágról, ami most ellopták.
fjjil, melegíti édesanyja lelkét ?
Elképzelhető tehát as a megbotránkozás
Szája megvonaglik s ugy láttam, mintha egysserre s kétségbeesés, ami ennek a gálád dolognak
jirca és nevetne a Nagyasfzony...
nyomán következett. Egyrészt, a nagyértéket
Hellyel kínál, miközben mindegyre hálát rebeg a
jó Istennek. Lttsalk a tirikeny, jelenleg beteg, kicsi képviselő Monstrác!ó miatt, másrészt pedig a
«iszony on, hogy alig bírja az olyan hirtelen Jött, nagy kevés lelket számláló egyházközség szegénysége miatt, abik már első pillanatban arra gon
boldogságot.
doltak,hogy ezt pótolni kell, de miből és hogyan?
Nem szeretném fárasztóul, kérem pihenjen...
Dă rppen most főnnek Ágoston báosi, as édesapB,
Azonban mit tesz a jó Bzándék és áldozatDomokos, a legkisebb fin, már nős és Anna, a leány-készség ?
testvér, aki legjobban hasonlít püspök bá'.yjához Anna
A minden dicséretet és elismerést megérazonnal beteg éd^Banyjáhos siet s megható sseretettel
demlő munkás nép, alig két hónap alatt 25,000
babusgatja.
A Nagyasszony lehunyt, fársdt Bseme sarkában lejt adott össze egy uj Monstráció beszerzésére.
míg ott csillog egy le nem törült könycaepp.
Voltak olyanok, nkik 2 - 3 népi munkájuk kereÁgoston bácsi, a 73 éves, öreg, sséksly sem setét ajánlották fel, máBok p dig a kenyeret
sokáig tartja magát. Ahogyfiáról bessél elcsuklik hangja vonták meg maguktól, csakhogy uj szentség
s hallkan. töredesve buggyannak a szavak:
— Éppen moit akartam Írni... Irai a fitmnak • tartójuk legyen..
Bitnek az áldozatkészségnek lélekből jött
megköszönni... megköszönni est a nagy, nagy boldogságot, amit nekünk sseraett,..
megnyilvánulása mindennél szebben bizonyit.
Ee most már folynak a könnyek, nem lehet vlsssa
MunkásnépQok, akik Isten jóságát nap nap

1939
eme.
kedves vevőinek és
fogyasztóinak a

ScfiMoU=J>astaJi.z
!Biaşov=ÎBucuveşti

Az uj betegsegélyző törvény lényegesen
eme ti a tagdijakat, de gondoskodik a
rokkantak es öregek ellátásáról is.

A Hivatalos L".p csütörtöki szántában megjelent
a beteg.iegéiyaesről szóló uj törvény czövege. A törvény
2 §.-ból áll ÓB foaloaabb rendelkezesei a következők:
A pénztár tagjai.
Bittegsegélyzől tag kell legyen minden alkalmazott,
•oki' t'Jt neikül &z aikalm&zás jogi természetére, ha
hóaepi fijatóae nem haladja meg a 8.000 lejt. A
biztosítási kötelezettség nincsen összefüggésben a fizetési módozatokkal, sem a munkaszolgáltatás természetével. Kötolezó módon tagjai a betegpénatárnak: a) A
kereskedelmi és Iparvállalatok alkalmazottai, b) a mezőgnzdsaági ipari aika mazottak, amist tz, a fóldmlvtiléB
feikaro áaáról szóló torvény előírja, c) a mezőgazdasági
vállalatok városi raktárainak alkalmazottai, d) a városi
éa városkörnyéki kertoBzetsk alkalmazottai, t) a mezőgazdasági gépek munkásai, f) jogi BzemélyiBégek, c.^hek
aikalmazotiBl, g) beteggondozó Intézmények alkalmazottal, b) a kötmuakáknál felfogadott alkalmasottak, i)
a szabad foglaikosásu aikalmazottsk, j) a betegsegélyző
blconyoB alkalmazottai, k) a házi kiszolgáló személyzet.
Ai iparosok helyzete.
A alkalmazottakon kivüí köiolesően tagjai a betegpénatárnak :
6) öaálló mester tmbérek (pstronil meseriasi), t)
aa önálló mu^káaok ( ucratorlí Independenii), c) a hásltpiri munkások, alvállalkozók, d) soffirők. kocsisok s
hasonlók, e) szttkiresdk, t) váudorkereskedők, hordárok
B baBonlóak.
A tagok jogai.
B itegség éa baleset esetén a tagok ingyenes kenőiéiben részesülnek. Munkaképtelenség megállapítása
eset'n a betegsegélyző tagjainak o'ztályonkínt változó
pénzboli eágé yra van joíuk. A bategaegélyső nőtagjei,
uriaşi.
ba as utolsó évb.rn legalább 36 hete*, vagy as utóbbi
után
minél
jobban
tudják
értékelni,
Bkik
az
ő
Csend van, senki Be bessél...
2 évben legalább 62 heti járulékot btfliettek, Beülés
szeretetében
hova-tovább
jobbsn
elmélyülnek,
bsetén kez-ilesben és 12 betl pénzbeli segélybon részeA Nagyasszony csendesen EUg Annának valamit,
példát mutattak sok, nagyon sokak részére, aillnek.
mire aszta; terltas következik.
Rokkantsági 6a baleseti aegály.
Ágoston bácsi gyorsan törüli le könnyeit, mintha akik nemhogy csak pár lejnyi egyházi adójukat
L g.Vá ib 200 a ni jaruíak járuiák befizetése essszígyeniené ezt a n*gy „gyengeséget" s tovebb bessél. nem fizetik, de még csak templomba sem járlén, amennyiben a biztosított mladen évben legalább 16
— Mindég jó gyermek volt. N»m emlékesem, hogy nak. Akik legelemibb kötelességükkel sincse- hetet befliítsst, rokkantság esetén rokkantjáéi n^Ujdijejiíier is vtozamoodott volna... llint gyermefc Is csen- nek tisztába, nem ismerik as adakozást, pláne ban részesül. B<er heti befiaotés u*.an a rokkaotaági
dé hallgatag B est a terméBaetét felnőtt korában sem ha Egyháza a temploma, vagy a tanítókról segély akkor is jár, ha a munkaképtelen ember, mar
bsgţta e1. Soba sem savette a hangosságot, nem ke- van sió.
nem tagja a pénztárnak. A segély ÖBBsegj 4800 lej
barátai társaságát... csak dolgozod, tanút és
évente. B <le3st nyomáa bekövetkezett munkakeptelenA maroshévizi kath. munkásaink azok, akik aég
imadozott...
eaetón a tagok ba>Sátl segelyben ressesülnek.
Ujbál elcsuklik a hangja.
annak aa örök igazságnak hirdetői, mely szerint:
öregaági nyugdíj.
— Mikor hazajött a harctérről, többet soha ne mindenek fölé emelkedik az isteni igazség és
Hi a betegsegélyző! tag60lk eleievét b»iöitöite
Unok Ucignl... Vélem jár; meaóre szántani, kassáin!, hit, mely embersorsokat veaórel és irányit.
öregségi nyugdíjra van joga, hogyha legalább 400 h»tet
az erdőre, havasokra, mindenüvé, ahol csak dolgozhatott.
és évenkiui legalább 16 hetet bt űzetett. Ltgaiaba 1000
(ca.
1.)
Ő alnte örömmel tessékelnek as asatalhoa, ahol
hét bifisetéBe eüQten a kötelesé évi 16 nettől e;U k.nmár pvo'og a leves.
Ballay Margit:
tenok. A fn'dalatt dolgozó muokások 66 eves, a dolA Nagyasszony párnák kösött Bl s leánya tartja
gozó nők 67 éves korukban mehetnek nyugdíjba. H*lál
BIIItümUI,
e'otte a tányírt jó, erő levessel. Jóságosan nés rám,
esetén aa elhunyt tag hátramaradottal tometéBl segelyBsllvesster van, késő éjjel
kioái, majd aggódva vizsgálja a terített asztalt.
ben részesülnek.
e'őttem ketyeg as óra
A betegsegélyzói tagok járulékai.
— Miden rsndhe van-e ? Tegyetek tésstát és kaéB lesem, hogy mUor másslk
uciót aa asztalra.'...
A
betegsagélyzől
tagok jövedelmük arányában 8
éjfélre a mutatója?
osztályba vnnaak oaatva. As első osztályba tartósnak,
Facyképek kerü nek elő. B ţylk egy gyermek zászakik semmifizetést nem kapnak. Esek hetenkint 8 lejt,
Csak néhány perc,
lást matat, a mfeik már csoport kép. még a VIII,-lk
hénaponklnt 34 lejt fisetnek be. A II osztályba tartósde ja) ml volna, hogyha most
glmnaalnmbói. Astán nagy szünet a fényképek terén,
nak, akiknek n»vi jövedelmük nem h si» dj a meg a 999,
egy parancsáéra
e^izen a kolozsvári plébánonl hivatalába történő beiknapi jövedelmük 39 lejt. I;t a boti járu< 'k 14, a havi
megál-'ana élet, Idő..
'•atígiig, ahol a megkapó templomi szertartás látható.
60 lej. A III. otz áiyba na 1499 iej jövedelmet húzók
s Jönne felénk a temető
Később már aa általános életről éa szociális dolkerülnek b :ii 24 h«vi 100 í^j nefizetéssel. A IV. oszodvas torkát felénk tárva...
gokról beszélgetünk. Uetve bessél Ágoston bácsi, akitály az 160—1999 lejnyi jövedelemmel rendelkező egyéviiégnéaete, élet elgondolásai, ön.ndatos és célját
Ember, vnjlon hogy találna ?
neket
öleli fel, akik hetenként 34, hónopoaként 140 lej• ^r^i akaró, b-csületea munkássággal felépített élete
jel adóznak.
* mindcae-Lcn végig húzódó erős akarat és tiszta Jellem
Az V'ik osztály.
^oylra meglep, hogy csak hallgatni tudok,
h í r e k .
Akiknek
hírt jövedelme 2000—2499 '*j, heleoklnt
Ez az ádasapa.
1
— • Kolplng Legényegylet Kirfc >ony má^od 42, h *vont int 200 l'j< flíetn.:k be. A Vl-iií osztály
miKj A® f^OBanya pedif, — Anna leánya szerint — nap|án megtartott t^a-eatje, r*g nem látott egységben tn«j»l 2600-3999 >'ej jav delemmel hiti 68, havi 260
® ®sg beteggé dolgossá m>gát. H ába kérik, ne tegye, és jó hangulatban tartott a reggeli órákig, amelyen lej iárnmkoi fizetnek. A Vll.-lk osztályba tartoaA tagov
« larasMa
kl magát, hlssen már 66 éves... A N»gy- társadalmunk minden rétege képvisalvo volt.
4—6000 l-j jövedelemmel, heti 86 éB havi 360 lejt
" ?" a v C»k a becsületes munkában, a rendíthetetlen
Esküvők. Ditrói Puskás l^lyka és Lu^écsfy fleetaek. V éül a VIII lk osztály tagjai hetankmt 100,
«noicsosaégben látja as emberi életet, de amiben aa- Lajos kereskedő folyó hó 26 án ter:o'ták esküvőjüket havoiblnt 400 lejt flzitnek a pénztárnak.
"egalkuvást aem Ismer.
A fenti járulékokon kívül még a rokkantsági alapra
as örményszertartáiu templomban. — Ugyancsak folyó
& az édesanya.
hó 26 án volt as esküvőjük Mturer Anna és Bíjgó is kellfizetni 1—14 te] jájulékot. Ezenkívül aa 6 alkalFülöpnek |s. mlg Sc wirtz Piroska és Molnár B »ndl masottnal többet foglalkoztató vállalatok még a fiaetém
lai.
" » e n l e h ' » >gyermek, ha mindezeket
'«P hi'ijdoaaágokat
eggyéneveljük, eggyé ojliso'juk? folró hé ,27 én esküdtek BrOk hűséget egymásnak. zek után 120 százalékos külön taxát Isflf itnek.
nn
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— Vonatkiaikláa FolsAt6m6s kAselében

Sehol egy égő tüz a fagyos lelkekben. Csődöt mondott
December 21-én dá!után 3 órator F ,1-ótömös közelében
demokráoiák. Félig kijátszott, útközben elrekedt világmentéMinden Szilveszterkor meg-megállunk egy kicsit, hogy sek elavult szólamai között egyre erősödik a bosszúnak, a kisiklott egv mozdony éa a forgalom enoak kövatkeiaz életiramban megpihenjünk. Kőiben hátrapillantunk, hogy leszámolásnak a kiteljesedése aa uj embertípusban. Minden tében hosszabb ideig szünetelt. A kMklásiak rizsilássuk, mennyi utat tettünk meg a egyben előre ia nézünk, apró jel bizonyság amellett, hogy a mai embernek egészen nek áldosatal.
Adományok a antal melegedő h á m Péozadomi
hogy még mennyit kell megtennünk. Az idén a .Csíki Lapok* jól fekszenek aaok az események, amelyek a gyűlöletnek a nyok: —
S íhmldt József építészmérnök 150 lej, Vákár- ég loo u"
jubilál, mert télszázados határkőhöz ért. Nagy idő ez az bélyegét hordozzák. Es újra tetszik a fegyver, a fojtógáz, a Dr. Talpak Lajos 100 lej, Dr. GrOn Antalné 40 lej. T a rmés t e t
ember életében is, annál inkább a szellemi világban, mikor tank elé fekvéshez való kikészítés nevelési rendszere. — benl adományok: Petres Andor kereskedő egy tábla tWee i"
látjuk, nap-nap után, hogy az egyes sajtóorgánumok pár Hát mit lehet itt csinálni. Ha valaki féltette ettől az ujabb üvegezés! mnnkálatok, Bálint Béla gazdálkodó egy i u v „ ,
Oóoay A. & J. oég 10 kg. tengerlffl, O undmann vas
éves kinok között kimnlnak, illetve jobb létre szenderülnek. megpróbáltatástól a világot mi igazán az összes adottsága- Sitába
kereskedés Arad 10 darab bevésőé sir, Lőrinc: Fereno & 92l ,"
A terebélyes éa hatalmas tölgyeket is az idő megérleli, koro- inkból folyó keserűségek tanitásaival igyekeztünk arra huzm, Tos Zsögöd 2 drb dnpla ablak. Egyed Elek asztalos CslkUploci
náját megtépássza, ágait kikezdi s gyökereit megingatja. amerre a becsületes, igazságos és emberséges megbékülés 1 drb dupla ablak, Jánosi Károly asztalos 1 drb dnpla ablak
Hát még a szellemi termékeknek mennyi ellensége lehet I igéjét hirdetik. — Sajnos minden ugy néz ki, hogy egyidőre Booskor Antal aaztiloa Csíkszereda 1 drb. dupla ablak, v a t J
Pál asztalos Calkazereda 1 ajtó, Réazegh Sándor asztalos M><fZ
Hisz az ember a legkártékonyabb, a legtöbb rosszat viheti idejét multák ezek a bárgyú tanok.
falva 1 ajtó, Nedelka János aaztaloa ZsOgBl 1 ajtó, Sohmldt
véghez, mert értelme és szabad akarata van. Célzatosan mérJózsef építészmérnök 17 drb tiszafalemez a mult évi ski-varseoţ
gezi a kutakat, mely a szomjúságot oltja, de azokat a csagyőzteseinek készítendő emlékérmekhez, Rozen'eld ödflo ,j r jJ
Sok mindenben vezetünk mi azért. Nem is hinné az az emlékérmek kidolgozást munkálatait, Holezer Gábor véaoSk
tornákat is megmételyezi, melyek a tudás szomját csillapíta vésést munkálatokat adományozta.
ember,
hogy
egy
ilyen
kis
városból,
amelynek
lélekszáma
ják. Hogy tud befeketíteni lelkeket, élbe állítani egyéneket,
— Kenyeret lopott. Veress Lajos dltról lakós felj^enegymás ellen ugratni az embereket. Az erős a harcot meg- alig éri el, egy jóforma hajó fedélzetközi utasainak a létszáállja, a gyenge a küzdelmet feladja. Az a szellemi orgaflom mát, mi minden telik ki. Mennyi nagy látókörű, diplomáciát tist tett a raendőraégen, hogr frissen aült kenyereit ellopták"
Saját
nyomozása
során megállapította a tolvajt és Csibl Imréné
érdemel dicséretet, amely szembe száll az árral, az az njság és világpolitikát értő nagyságnak a földi porhüvelyét őrzi
személyiben, kl ellen eljáiás Indult.
életerős és életképes, amely purifikál, nem kntat mérgez, de egy ilyen két ucoából álló metropolisz. A névtelen levél
— Aa E. O. E téli tanfolyamat Celkvármegyében,
kutat tisztit. Arkangyal módiára lángpallosal áll a szellemi irásmüvészetétől le éa fel a hasonló ágakig, kapcsolatos Deoember
első felében az E. G. E., Caikvármegye 3 községéforrások mellett s azonnal lesnjt kérlelhetetlenül arra, aki válfajokig és hason-szakmákig el, a lelki éa szellemi felemel- ben tartott 2—2 hetes téli gaztaságl tanfolyamot. CsukszoDiazokat felzavarni merészeli. Az irodalom eélja olvasóit a kedettségnek mennyi sok szép nemes példáját és példányát györgyön deoember 3-án, Cslkszentlmrin dsoember 17-én és
porból a magasba emelni. Nem a prózai életet megmutatni őrzi egy ilyen ősi hely. Milyen sok cégjegyzett szapuló és Ditroban deoember 18 án f-jezte be a tanfolyamokat, auie v«.
ket összesen 80 gazda hallgatott végig A t»nfo!yamokon, miit
hivatása, mert abban úgyis bnnne vagyunk, hanem az ideális kritikai központ látja el a közéleti kiegyensúlyozásnak fel- előadók
közreműködtek 9zőke Mhily nyug. földm isk.'igu.
oldalát megmutatni. Az njság rendeltetése nem a rosszat adatát Oh milyen finom májjal és felkészültséggel kapcso gató, Dr. Réazegh Tamás állatorvos, Péter József, Angi Uit&zs
feltálalni, amit amúgy is minduntalan látnnk, hanem a szé- lódnak bele ezek a nyilvános házak és illemhelyek a kritika Uyerkes Mihály, Szikla! Béla, Kandel László Az E G1 j
pet megmutatni. Nem elnevelni, hanem nevelni kötelességre. áldásos munkakörébe. — Vannak azért értékeink. Csak következő tanfolyamait rfrkszentdomokoson tartja 1939 fa raimáralus 11-ig és Gyergyószentmlklóson miroias 13 tói
A jóizlést nem tompítani, hanem fokozni, az életkedvet nem számon kell szedui. Nem szabad elkallódás» ítélni és a 27-tól
máic>ns 25-lg, amelyre e uton is fe'.hv.uk gazdáink tigye wéi.
elvenni, hanem nagyobbítani. Amikor lapot veszünk kezünkbe, nemtörődömség gyilokjával ledötni. Kár volna. Azért időn- Ezeken a tanfolyamokon gazdáink a legkiváóbb gyako'ls i
szórakozni, társalogni akarunk, hogy kellemesen eltöltsük az kint akármilyen nehezek is a napjaink, vessünk egy-egy gazdáinktól szerezhetik meg azokat az Ismereteket, amelyek
időt, utána felfrissüljünk. Uás tájékra, magasabb régiókba pillantást arrafelé is, ahol a kis város legmetszőbb, legor- elmara hitatlanul szükségesek a haladó gazda számára. M aszeretnénk szállani, akár tengerpartra, akár a hegyekbe, cátlanabb, igaz, hogy egyszersmint a legártalmatlanabb élete denklnek érdeke tehát, hogy ezeken a tanfolyamokon resztregyen e az ott szerzett tndissal gazdaságát tovább fejlessz?.
csakhogy üdülhessünk s érezzük, hogy föld fiához közelebb folyik, ahol a mindenhit lebiráló, a becsületekben könyökig Az E G E minden áldozatit meghoz gazdálak tadásin.k
az Isten. Sok lap és njság azonban, mikor olvassuk, nem vájkáló semmittevés ördögi színjátéka zajlik.
gyarapítása érdekében, amit azzal hálálhitnnk m-g, ht m n*l
szélesebb érdeklődést tinnsttnnk a tanfolyamai Iránt — Fodor
pihenter, de fáraszt; nem szórakoztat, de nntat, utána nem
Pál mérnök az E G. E. oalkmegyel megbízottja ezoton Is kéri
jobbak, da rosszabbak lettünk. Szellemi barátunk lehangolt,
Vannak magyarul beszélő Bzemélyek, akiknek rágalom aa érdekelt gazdaközöoséget, hugy vetőmagszükségleteiket már
szép érzékünket elcsorbitotta, nem nagyobbak s többek,
most Írják össze és jelentsék be olmére.
hanem kisebbek s törpébbek lettünk, szóval elrontott Mada- hadjárata ellen nem kötelező az elégtétel keresés. Ugyanúgy
léteznek
ékes
magyar
nyelven
megjelenő
úgynevezett
„ráme— Tanonook karáosonyi jatalmaa -aa. A város keresrat tolláról, embert olvasmányáról ismerik meg. Aki szurokkal foglalkozik, fdkete lesz a keze, aki pornográfiává), annak nős" újságok, amelyekkel szemben szintén nem szükséges kedő és Iparoa társadalma tz évben ls Igyekezett klveuni részét
a
tanonook karáosonyi segélyezésébál. A helyi tanonamég a poffal, vagy korbáccsal való védekezés sem. Ugy a
a lelke lesz szennyes.
elhelyezett tanonook között a karáosonyi ünnepek
beszéden, mint az íráson keresztül való rágalom rendszerint otthonban
alkalmával a helyi kereskedők ia Iparosok adományaiból vásáaz
élen
álló
embereket
támadja.
Az
egyik
az
nccán
dolgozik
rolt téli keztyüket, zsebkendőket osztottak kl. — A h-lybell
Amikor a „Csíki Lapok* az aranyos jelzőkőnél megáll,
nyugodtan tekinthet vissza a megtett 50 év szolgálatára. az élő beszéd alaosony eszközeivel, a másik a zsarolás fegy- .Unlve Bul* konfekolós üzlet egy szegény Inai gyerek teljes
felöltöztetését vállalta. A nemes lelkű adományozóknak e^atcu
vereivel
feketít
ée
népszerűi
lenit
vezető
egyéniségeket.
—
Fenyőillat csapja meg arcnnkat, a havasi levegő telíti tüdőnla hálás köszönetet mond az otthon vezetősége.
ket, Hargita szele lisztitja-telszáritja utunkat, a jó borviz Közöttünk éppen elég divatosak ezek a patkány típusok,
— Tan a borgoprandi papírgyárban. TÚJ
ezek
a
férgek.
Munkás
közéleti
vezetőink
igen
gyakran
áldooltja szomjunkat, a gyanta heggeszti sebeinket Egészséget
terjesztett és árasztott maga körül fizikai a szellemi élet zatai ennek a sötét éa aljas munkának. Mindenki tisztában pusztított a borgoprucdi pap rgyarban. A ttta as egyik
terén. A székelyben ápolta a hagyományok s vallás szere- van és ismeri pontosan azokat, akik ezt a gyalázatos sze motorból klpittantsalk-rától keletki z itt,rövidesen lángba
tetét. Ötven éven át kárpáti Őrszem volt s védte a földet s repet vállalják, akik valósággal a más becsületének aláakná- borította a két géptermet. A helyszínre rövidesen kiföld lakói érdekeit Anyailag keblére szorította a beteget, zásából élnek. Történjen ez a munka a korcsmák szentéjé érkeztek a beszterczel tűzoltók s több órás muiku
az elesettet, de atyailag korholta a lustákat és resteket. ben, vagy a betű nyilvánosságán keresztül az egyik éppen után Blkerült elfojtani a tUset. A kár több mint kétBecsülettel állott a király, a haza, a közjó mellé, megadta olyan telelőtlen, mint a másik. Védekezni egyenkint nem kell, millió lej, amely blstosltás révén megtérül.
— Vonatössaeütköaés. Karácsony napjára hajló
a császárnak, ami a császáré, de Istennek is, ami Istené. de nem is szabad ellenük. Ki kell azonban termelni ezekkel
Ezért érdemel legőszintébb dicséretet és elismerést a .Csiki a tetvekkel szemben népünk együttes megvetésének a leg- éjjelen Otlac ÓB Bisarabeasca állomárok kiaött kel
hathatósabb ellenmérgét. — Ezzel szemben azután ugathat, személyvonat egymásnak szalad», minek következtében
Lapok".
firkálhat a szeny és soha nem érhet fel azoknak a magas- 115 en halálukat lelték ÉB 325 en megsebesültek. A
193*2 áprilisban meghalt Briand, a nagy írancia állam- ságába, akik a köznek jóakaratú munkásai.
borzalmas vasu<l katasztrófa ügyében a vizsgálat még
férfin. Emlékét hálás nemzete a következőkben foglalta törfolţlk.
vénybe: .Briand jól szolgálta hazáját". Legnagyobb kitüntetés, amit a trancia köztársaság adhatott.
„Csiki Lapok'-nak még életében, fennállásának 60-ik
esztendejében már nyugodt lélekkel megállapíthatjuk érdemét:
— • Református NAsnövotség második
„Hiúdig becsülettel, jól szolgálta Istenét, királyát, hazáját tea-estje. A helybeli Reformé'na Nő zövetség folyó
s a székelységet*.
ÍV január hó 15 én esti 7 órai kezdettel rendezi meg
Isten áldja e lap szerkesztőjét, kiadóját, szedőit, íróit második teaestjét a Bukarest kávéház termeiben. A ff Igen szép b e r e n d e z é s e k kaphatók
s olvasóit! Isten segitse e szellemben a második félszázad R iformátus Nőszövetség teaestjei mindig városunk legh
felél B. u. é. k.
hangu'atosabb, legbcneóségesebb szórakozási lehetőséh

Megállás az ötvenedik mérföldkőnél.
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P Ré by Appollicéritz.

Apróságok.
Nem nagy dolog az egész. Egészen jelentéktelen. Es
mégis annyi bizonyító erő van benne. Például. Este 7 óra.
A kis város ilyenkor készül elpihenni. A tyúkokkal. Sok
minden megváltozhat a nap alatt Vannak hagyományok,
amelyeket az idő va9toga sem képes megemészteni. Ilyen
annak a bizonyos kisvárosnak az élete. Szóval este 7 óra.
A rendőr megelevenedik a posztján. Megszólal szájában a sip.
Es egyszerre, az üzletek redőnyei vezényszóra dördülnek le.
Nincsen az az elohtrizált üteg, amely külömb és pontosabb
pergőtüzet nyomna le. Ez igen. Ez be van állítva nálunk.
i llyan halálos pontossággal működik a „záró szervünk", hogy
példát adhatunk belőle a legm&dszeresebb népeknek is. Ha
egyebet nein is, de zárni azt tudunk. Olynn meghatóan Bzép
este 7 órakor a pontosságra szoktatott polgá.1 kötelességteljesítésének ez a záró-akkordja, hogy azt a betű erejével
érzékeltetni nem lehet. Tessék egyszer megnézni. Fürdővárosi nevezetességnek is előléptethető egy ilyen jól megszervezett zárás. Mint egy őrségváltás olyan szép. Nem tudom
más is ugy van-e vele. De minden tiszteletem azé a kétségbeesett polgáré, aki az esti 7 órás sipjelzésre a redflhuzóval
olyan esztelenül rohan ki az üzletéből. Nem azért, hogy a
napi összegyűlt keserűségét levezesse a világ agyonütésével.
Hanem, hogy bizonyságot tegyen a rend, a törvénytisztelete
mellett. Az a „redöny-pergőtüz", ami esténként 7 órakor
befejezője a kisváros napi munká énak, azt jelenti, hogy mi
vagyunk a földkerekség legtegyelmezcttebb és legtörvénytisztelőbb népe.
A mai ember egyre érdekesebb. Hiába is tagadná,
észrevétlenül siklik ál és merül bele a szadizmus karjaiba.
Semmi sem elég megrázó, ami mással történik. Nincsen olyan
tragédia, amely kielégítené szenzációkra éhes képzeletét
Röviden, a mással történő baj soha nem lehet eléggé nagyra
méretezett ahoz, hogy legmagasabb megelégedését kiérdemelné. — így van ez. Divatos irány ma- a más szenvedéseiben való gyönyörködés. Es valahogy minden erre ia ne-
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get nyújtják mindenkinek s afigyelmes rendas s lebe
tővé tesz', hogy azokon társadalmi különbség nélkül ti
mindenki jól éresse magát. Ezúton Is felhívjuk tehát
vá'osunk és vidéke közönségének figyelmét a január Í j
g
15 lkl tea estre.
— Hasasság. Botár Ferenc kereskedő december
hó 26 ín tartotta esküvőjét Bálint Ijnéc és neje Vass
Juitnot leányával Wnkével, Clktap'oczta.

— Egy kla meteorologia közlemény. Gyergyószentmlklós a tenger színe fölött 814 méter magasan fekszik. Még
a háború előtti Időkben létesült e kla vidéki városban egy
meteorologia állomás, amelynek vezetője 1933 évig Ferenczy
Dénes adóhivatalt tar ácsos volt, aki ugyan es év augnsztusábin elhalt Eey éven keresztül Benkl sem foglalkozott a meteorologia! megfigyelésekkel, mlg végre 1934 január elsejével a
bucuriştl-bOzpontl meteorologia in'éret engem bízott meg aa
állomás újra szervezésivel és vezetésével. A megfigye'iseket
1934 május l-tíl végzem — Azok számára, ak ket érdekel kfizIfik eag pár 'ontos adatot ez év 1938-ból. A legmagasabb hőmérséklet — mailmnm — tnn'-us éa jnllos hónapokb- D volt.
juclu» 29-én 29*3', 30 án 30« 0'. jullus 9 én 30«,0' 10 én
31* 3'
A legelaosonvabb — minimum — jasaár hónapban T o ' t lg
ptdlg 7 én 28*3', 8-án 30«' Az uralkodó szelek E, W és N.
Január hónepban esett kérés hó 15 cm m*ga*ságu — Legfontosabb szoobsn ránk nézve a csapadék 1938 évben a oaapadék 100 mm-el kevesebb volt, mint a mult évben 19^7-ben
640.4 min. osapa^ék esett: ez évben 540,4 mm. A legtöbb 081P'dék esett jn'lus hóban 1145 mm, legkevesebb deoember
hóban, eddig 4 2 mm, deoembei 19-én esett az eleő kevés hó.
Ez mindenesetre szomorú, mert vetéseink a száraz hdeg miatt
sokat szenvedtek. Gyergyószentmlklós, 1938 deoember hó. Csáki
Mihály Iloeuml tanár, a kOsp. mat. Int. megfigyelője.

— Legideálisabb hashajtó, vértiestitó, epehajtó a Dr. Fddes-féle Bo'vo pirula. Székrekedés,
bélrenjheség, roBia emésztés, gyomorrontás, felfúvódás, gyomor és bélfájdalmaknál teljes gydgţulâst nyújt
Egy dobos ára 20 lej. Minden városi és vidéki gyógy
saertárban kapható.
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palitaros kivitelben,
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Varrógépek
Kerékpárok
Alkatrészek
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GYERMEK KOCSIK^
nagy választékban

A

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. J

MODELL KALAPOK
tta naponként n j formák olosó
irbaa, a&e*telA&t]a.etó]E

VBNCZBLTANÁRNÉNÁL
V g j a a o t t késnftlmek mladenaunfl mól kalapok eisArendfl
•I
u y i g honaáadáaával. Kalapok
ttakklttM n legrövidebb Idő alatt
üortnrea-OhK, I . c . Brati&au (aimaámnm)-uooa 11>. ss., a SArhái kftzalében.

— Felrobbantották a brüssseli lgaszágü;yi i w x a o i a i o i o r K B o i o i r x s ^ ^
palotát. A brüsszeli Igazságügyi palotáben eddig még
kl n?m derített okból robbanás történt. A robbanás
kövatkestében tüz keletkezett, amely a hatalmas épüveli a mai tömeget Ninosea sehol egy világító gondolat. letet csaknem teljesen elhamvasstotta. Több mint 6000
nagyon fontos Irat odségott.
vállalja a Vákár-üzlet.
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