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Békesség és lelki egység. 
Irta:  Gyárfás  Elemér. 

E'mordom njra mpg újra a karácsonyi angyalok 
foháez^t:  „Bkésség a jóakarata embereknek I" B szi-
vem mélyéből kívánom, hogy a bethleheml kisded 
saületéaének ünnepén békeeaég költöizik mlodsn mi-
gyar testvérem lelkébe. 

Sejno*, a tücóban levő esztendő Bebova aem hozt» 
meg eat a békoBaéget, főt  szétzilálta azt Is, eml a 
világháború óta eltelt két évtized alatt valamennyire 
már gvökeret eresztett. 

Európa nagyhatalmai Ismét fegyverrel  állnak 
szemben egvmáBBal B a sem'egea cemzetek aggódva 
nézik a jövőt, hogy a vlröaön nem áraRzija-e el óket. 

Aa erdélyi magyaraág belRŐ életét la Eulyos pró-
bára tette a letűnő osztandó. Mélyreható rendszer-
változás s eaaal kapcsolatban radikális személy cserék 
mentek végbe, látszólag előkészítés nélkül, a nagy-
közönségre nézve jóróazt váratlanul, sót mrglepiléa-
saerüen. 

A különleges helyzet megakadályoata, hogy e 
változás okai a az ezeket előidéző tényezők állásfog-
lalásai a nyilvánosság előtt feilárassanak  és közvéle-
ményünk a tények teljes iBmeretében Ítéletet mond-
hasfon  álláspontok és magatartások, lelépő és feltűnő 
személyek fölött. 

Aa egymást kergető eaeméoyek s az egymással 
megütközött érvek keDŐ meglsmeréaének hiánya kettóa 
Irányban 1B érezteti káros hatását. 

Közömbösség ÉB fásultság  áramlik a tömegek 
fe'ől,  melyeknek nem volt alkalmnk akciók éB sze-
mélyek fölött  szivük szerint állást foglalni;  bizalmat-
lanság éa ellenérzés ütközik kl azok oldalán, asik aa 
ügyek Intézéséből kikapcsolódtak anélkJI, hogv ennek 
saükaégéről vagy kényszerűségéről meggyőződhettek 
tolna. 

N->m ke'lett k'i'öaöcr bb polliikel bö'ciewie abhoz, 
hogv e fatális  lélektani folyamat  előrn megjó olhitó 
legyen. Az előrelátó lelkikben feltörő  aggoda'makat 
elciliithatoá a kormány által engedélyezatt n-ptöaös-
ségl aaerveaet randazerea kiépítése, amit azonban — sok 
egyéb ok mellett — fájd»lm*san  késleltetnek aa álta-
lános helyzstből folyó  akadalyok. 

Icy aalvaaorongva kell látnunk előre kifejezett 
aggodalmaink fokoaatoa  teljeaüléaét. 

Aiá^fogla'Asok  és megnyilatkozások — BIO.OJ ÓB 
koavetlen kapcsolat hláiyában — nehezen találják el 
a közvélemény érzését As felfogását;  a bfaalmatlan-
kodea megnyitja a füleket  felelőtlen  holyrői kiinduló 
tetaaetŐB hangoknak s az igy fakadó  ellenérzések meg-
gondolatlan, kalandos elhatározásokra csábítanak. 

A jövőbe tekintő aaam m«gbora»d, ha végig nézi a 
fásultságok  éa bla* m tlan ág.k sai ta ema lelkiállapot 
további tragikna követkecmanyeit. — Bz-íkadáeok éa 
pzemb»á'léBok, FzótlöredezaBtk és ellenaégeakedásek 
veszélye fenyeget. 

Karácsony ünnepére való készülésemnek össze-
seedettaégeben kötelességemnek érzem ezért kérő szó-
val forduml  minden jóakaratú éa jóaaáadakn magyar 
teBtvér«mlra. 

U*y érzem, e megszólalásra fel  Is jogosít, de 
kötelez Is az a teljesen érdektelen és őszintén elfogu-
latlan szerep, melyet az erdelyi magyarság mindenkori 
veze'-őinek oldalán —aaemelyi ellentéteket, féltékeny-
Bégeket a ambíciókat aoha figyelembe  Bem véve — aa 
ura'omváliozá? elaó ével óta betöltöttem éa érintetle-
nül megőrizni Igyekaaem. 

Iíanrem gyökerükben aa eBeményeke', Indokokat, 
magatartásokat, melyek a mai helyzet kialakulásához 
veaattek. Bem ellenaa^nv vagy elfogultBág,  sem a leg-
melegebb baráti éB bajtársi eraéa nem homályosítja el 
BB-memet, hogv vl'âţoaan ne IáthaaSBm, ktt milyen 
hibák, mulasztások, tévidesek, helytelen állásfoglalások 
terhelnek s kik ml'yen érdemekkel formálhatnak  Jogot 
örikös bálánkra. Tudom azt ia, hogy az eaemények 
alaknlátiá; mennyiben idéztek vagy segítették e'ó aa 
rgylk és másik oldal terb -re Irható magatartások B 
meiy helyietekben gyakoroltak az eseményük alakulá-
sára döntő befolyást  rajtunk kívül vagy eppen felet-
tünk álló tényeiők. 

Remélem, hogy előrehaladó borom dacára meg-
érhetem még, bogy mindezeket sorstestvérelm nyilvá-
nos tudomására bocsánatom, ugyanazzal a tárgyilagos 
Sággal, mellyel a eucaal paktum adatait és kísérő 
kűrüiményelt lerögzítettem. 

Ma aaooban, világháború közepén nem számon-
kérőszékek tariáaa a feladet. 

Ma csak arról lehet BZÓ, hogy akiknek a felet 
tünk álló eró:éoyezók lehetőséget nynjtanak a népünk 
érdekében való küzdésre éa munkálkodásra, Igyekezze-
nek erejük megfeszítésével  a a legalka'misabb munka-
társak caoportoaltáaával elvégezni aat, ami emberileg 
megtehető. 

Mindenki más pedig, aki tettel nem teheti, leg-
alább anóval éa Iránéi, éraéeael éa lélekkel s - Igen 

ia — Imádsággal la, sagltsrn abban, hogy eléressék, 
ami elérhető éa megakadályoatassék, ami megakv 
dályoahatA. 

Mindnyájunk egyeBltet; erejével sem érhetünk el 
o'yan eredményeket, melyek eihn^ á yoBithatnácfk  mu't-
ban szerzett Igaal érdemeket. Mindnyájunk öczjiieo 
támofratása  Bem óvja meg a ma élen-álléknt s;ió', 
hogy BB egyenlőtlen küldőmben előbb utóbb f?l  na 
morz'o'ódjanak, el ne kopjanak, In ne törjenek. Egyi-
künk sem fogja  magát a jogainkért és javalükért — B 
nem egyéni érvényesülésen — folytatom  gyatonati 
munkában begzennyeanl vagy jövó szerepiéare alkal-
matlanná tenni. 

Ne távolltBanak tehát el egymástól egyesek hibái 
ÓB emberi gyarlóságai s ne engedjünk ezek miatt egy-
más Iránt ellenérzeaekei úrrá Ipnol lelkűnkön. 

Hibákat helyre lehet ho?Bi, mul iBitásakat lehet 
pótolni, elvétett lépéseket kl lehet javítania legfókep-
pen nem csak lehet, de Bahkaéges ls, fcicseré'ni  a jó-
szándékuk d.cára alkalmatlannak, gyöngének, hibás-
nak bizonyult embereket a másokat állítani helyükbe. 

Csak egyet nem lehet, Baltő béke és lelki egy-
ség nélkül nem lebet a legcsekélyebb eredményt Bem 
elérni a egyetlen léphet Bum lnhei e őre tenni. 

A Gondviselés megkímélt miaiet attól, hogy at 
idei karacionyt ml LB fegyverban  töltsük, mint sot máa 
nemaet. 

Hiláljuk meg t-at a nagy kegyeimet azaai, hogy 
ápo'juk a minden ell»ndég>n erze»;ói Óvjuk Haját ao-
ralotban a békességet ea loikl egytsogei. 

Sjfruak,  jövóak fdgg  ettől 8 vágzeiünk iehet 
— mint volt sokszor a muitban — ha megőrizni nem 
tudnók. 

A karácsonyi kisded mosolygó arcába nézve B az 
ő saegénytB jászola eló't megalázkodva, hiszem, meg 
fogluk  talá;ni niymia i«atvHri krg > 1 

Magyarokhoz karácsonykor. 
Irti:  Bánffy  iliklog. 

Karácsony est, karácnoy ejjj'. 
A keraaatény emberlaag Bae aar.) a sseretet és a 

béke ünnepe. 
Az egyén számára a cialádé, da fóieg  a gyer-

meké, a jövőé. 
Bslmboluma a bölcső éa a Tavasa Ígérete: téli 

álmában la örökzöld fe. 
Bieretet éa beke, gyermek éa Jövendő. . 
Muy-en szép meg e Bzavak hangja isi HÍ vágig 

inoadiut ónét, mintha barangol kongünan^k. 
Ét midőn elgoudu jUi érteim izet, elebilnk lép 

mindez, &mtr<i vá^yls az emberi 6Ztv. 
Amir<e hlábA vágyik. 
M^rt körülöttünk újra háború tombol. 
E füdjömb  legnagyobo népol ujooi háborúznak. 

Újból háborúsa kaadau ujyanaz a nemzedak, aki VJ-
glg éile a világháború borz dsaii. Aaaeí tanulsagaibéi 
nem ait aatlrte le, hogy mindez modoa bitei  akarjo?, 
Oanem aat: mtkent lebet lókeletealtent mindent, ami 
öl. a ludomtny minden vívmánya eat a C3ii tzjigátja. 
Gipkocsií, rapüiőz, turbináé hajók. A kémia bonyolult 
cepieiel koadi nem annak van becsülete, ami tcrmö-
aeoyebbé tenné a földat  vagy vaguzoe lep.aval ea 
pestlsael, hanem annak, ami biztosaiiban gyilkol. Még 
a radló ls, melyről midőn megindult világszerte aat 
nl-HU, hogy a napak koaeledéaet fogja  Bzo.galal — a 
rádió IB cuk gylilo ségl eszköz a hidvlsdióz kozeben, 
romboló propagandara használjak vagy hadihiraik ki-
kürióleaére: ma eat a várost romhumazaa lódúc, eat 
a gyárat eipusailiottuk, ma ennyi rapiiiói, noinap eoayi 
hjjot. Ei bdaakon hirdetik: „Bjatbavelóinz Biaerrel 
működtök'... 

A tudomány Ilyen fényeB  vívmányai a haboru 
borzaimalt kitérjdBZiették a poigári íazosaagra la. Mig 
a múltban a civil lakóaaág — aggok, ashzoayoi, gyúr-1 

mekek — csupán neikülóaast BzenvtdtaK vagy vagyoni 
Kart, máma közvetlen eleiveazaiybe jutoiias óz is. 

A semleges országok helyzete ta megváltozott. 
A mull világháború idajen irigyleadó volt oa 

állapotuk. Giadagodiak. Gondtalant eilea és nyuga-
lomban. 

Ma padig fegyverben  állanak. Kanytalenak vele. 
„Légy kéaaen arr«, hogy ölj, necogy me^óieaaei" — ea 
oiuat a törvény. Keaatn ken itsnni miadan mogproüai-
lataara. 

Midőn pedig végig saemléljük a világnak ezt a 
lgaeziaian Sípét, magunkoa kell saillauaic. Mindao 

•ember kaielessagH ea. Miudanilnek, aki fd.eióaaegiet 
vlaol a vállán. É) kl az, attiuek nincs ilyen i-jrae. 
— Nlocs aanti, aki no bordeznt goadjat csaladiándk, 
faiujanak,  egyházának vagy n^psnex, aa^urlnt ahova 
aiilioua a sors. 

Eaart fordulok  ma édea szü.ófóidüak  magyar 
népéhez. 

Bizonytalan, amit hoz a jivendó. Bizonytalan, 
milyen problémák vagy magpróbáiUtások eié auit. Mii 

követelhet népi erőnktől és hÜBégünkiöl. De aa aa egy 
bizonyos: bármi következzék la, jó vagy roíaa, csakis 
aktor ailhatjuk meg helyünket a történelem lteióaaéke 
előtt, ha lélekben ÍB egybekapcsolódunk. Fogjunk hát 
egyetlen ÉB igaa Köaöasegbe ÖBSZO, békés akarattal éa 
testvéri szívvel 1 

Eat foţadjuk  m«g n kötselgő karácsony estéjén. 

üjra fÉlTiz&náliálL  a tiadiroUantaiat. 
A osikmegyei hadkiegossitő parancsnokság 

tudomására hozza a Csikraegye területen éió 
hadirokkantaknak ós mindazoknak, kik hadi-
rokkantak ugyan, de 1939 április hó 4 ig telül-
vizBgáiaton egyáltalán nem voltak s igy rokkant-
ságuk még elismerve nincs, hogy rokkantságu-
kat igazoio irataikkal folyó  év deoember 30 ig 
jelentkezzenek lakhelyük községházánál. A 
községi elöljáróságok utasítást kaptak a had-
kiegészítőtől a tennivalókra vonatkozólag, hogy 
milyen iratokat kérjenek a hadirokkantaktól 
B mindazoktól, kik magukat hadirokkantaknak 
vallják, de ezen jogún még elismerve nincs. 

A Karácsony ünnepének 
meghit, meleg hengu.aiaban — mikor a saent éj bűvös 
varaaBa s az angyali szózat ciodás zengése megérinti 
mag az elfáBUii  a eppeo ezen szánalmas éa aaagdny 
lelkeket ÍB — s mlaor a teli nyomor látása az emberi 
szive* melyebb rétegeiből eiőborza a rideg föidat  fel-
melegítő nemesebb eraeim.'kat: a résavet, a jóság, aa 
önzetlenség, áldozitkeaaség érzelmeit: — az emberi 
világ e kuraciOj) i me.iihetódó megreidüietióben és 
ünnepi úrömabej ne feledkeizüak  meg a nagy ma-
gyar kereazteoy  o.aIád  megpróbáltatásokkal  ée 
nyomorral  küzdő  gyermekéről:  az iskoláról  ée 
templomról.  Miíor OÍÍ á uax a Karácsonyfa  ragyogó 
fenyebsn,  Vigy a vigan loaogó kandalló mellett sza-
ra tteia 2 körebea — magjalt«nlk elöltünk cz a Gyermek, 
ránk néa hoBszisan keió a várakoao i6klaletiel. Nem 
koldn nl jö:t, hanem azért, bogy ha a Szeretet ünnepén 
Igazán akarnak Obnep-tinl — B ha azt akarjuk, hogy 
az égi irgalom es jóság f  lénk la Beálljon: akkor 
tegyük  meg a Gyermekkel  szemben a legszentebb 
kötelességet,  vagyis adjuk  meg neki  azt, ami Őt 
jogosan és tőrvényesen  megilleti. 

E Gj erőiek eiete a nagyoob magyar caalád lété-
nek és f  jnamaradisanak legfőbb  záloga Ba ellleaaked-
úAi-a leiekbői az angya!seregn6k a M.g*asagb&it di-
cső nő unesdba az, aki évek során át ajtót mutatott 
e Gyermeknek  vagy az őt  megillető  jogos rész 
helyett  koldus  — alamizsnát  dobott  oda  neki? 
Varnatja-e aa angyalodtól a jóakarata embereknek 
hirdetett cagy-nigy kincset: a békességet  házára, 
osaládjára,  önmagára az, aki e kérő  Gyermek  előtt 
elsorolja  minden  meglévő  és meg nem levő  buját-
baját s alig várja, hogy őt  a küszöbön kivăl  lássa ? 
Miiyen címen kívánja, hogy a nagyobb keresztény 
magyar cealád a maga kötelékébe tirtozónbk teklntBe 
ói, hü a Buját családja rz eggyel több gyermekéről 
(mart eauek kell toktníanuck az Iskolát éa tamplomot) 
— n?m akar tudomást venni vagy szánalmas az a 
szűkkeblűdéit, ahogyan tudomást vesa ? 

Es a Gyermik raír 10—12 hónapra nálunk nem 
kapót; Bemmit. N.UU!ö«, vorgödik, nyomorog. Aaért 
meg mindig vár éa kar. Leh>t idő, mikor többé nsm 
aér es nem vár, hanem vádo... A k»rácsony lelke 
óbressz íQ fel  benaiiaket »z öntés és el'áiultság sötét 
4jsz>k»jaí>ól a vazessea a legszentebb kötelesség ör-
v»odő telj'S.tí'iHsnak Hur-«rai tisppeUra. A. V. 

Összes vendégeimnek és kedves 
ismerőseimnek boldog kar&osonyi 
ünnepeket k ivánok: 

NEUMANN JENŐ, 
ai Europa-iaálloda vendeglöie. 

Mindenki köteles megjeleli a imMm előadásokon. 
A cjiki megyofóaöisög  az alábbiak köz-

lésére kérte fel  lapunkat: A belügyminisztérium 
gázvédeioii osztályának 11127—.1939. számú 
randt)le'<Aben közli a következőket: Az ország 
légvédV. •ni parancsnoksága folyó  évi november 
Ii6 28 kelt 2752. számú rendeletében köz-
hírre tusai, hogy a gázvédelmi előadásokon 
kötelesek megjelenni a tisatvÍBelÓk ÓB iparosok 
is, valamint mindan olyan külföldi  egyén, ki 
egy hóuapnál tovább érvényes útlevéllel tar-
tóakodik az országban, 
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Magyar Népközösség. 
A Romániai Magyar Népközösség Központi Elnöki 

Tanioaa vasárnap Kolozsváron, Bánffy  Miklós elnökletével 
nagyhorderejű ülést tartott, amelyre a i Elnöki Tanáos tagjain 
kivül meghívót kaptak a parlamenti oaoport tagjai, a vár-
megyei tagosatok elnökei óa kiküldöttjei. 

A Romániában <10 magyar nemzeti kisebbség kép-
viselői nagy érdeklődéssel jelentek mag az orsság minden 
részéből. 

Bánffy  Miklós elnöki megnyitójában a kővetkezőket 
mondotta: A mai napra azért kértem be a tagozati elnökö-
ket, kipviaalOinkat és szenátorainkat, mert ebben a gyűlés-
ben és ebben az öaasejövetalben látom azt a természetes, 
az élet által adott szervezetet, amelyik addig, amig népünk 
az intézőbizottságot a konstitúció alapján szabályssertten 
megválaszthatná, Erdély magyarságának a képviselője és 
ennek a terhét, gondját magára vállalhatja és közvélemé-
nyünk előtt képviselheti. 

A mai értekezletnek lényegea feladatai  vannak. Első 
a fegyelmi  szabályzat megalkotása, mely kiegészítése szer-
vezeti szabályzatunknak. A többi teladatokat részletesen 
fogom  ismertetni. Sorrendben azt hiezem agy mentünk vé-
gig, hogy az első pont az első kérdés, amelyet megszív-
lelendőnek és erről az értekezletről határozatként kifakadó-
nak látok: a szorosabb kapcsolat a központ éa a tagoza-
tok között. Feltétlen sztlknéges, hogy a tagozatok éa a 
központ állandó kapoaolatban álljanak, hogy az érintkezés 
az egyes tagozatok és a központ között mennél szo-
rosabb legyen, az értesítések sürüek, mert csak akkor tu-
dunk eljárni ott, ahol lehet, ha mentől alaposabban vagyunk 
tájékozva az illető vidéknek, tagozatnak, lakosságnak bajai-
ról. Ezt a kapcsolatot kell kiépítenünk és ki kell építenünk 
a szervezetet is. Ennek két ága van, ami aktuálisan ma 
előttünk áll. Amint méltóztatnak tudni, sikerült a szerve-
sett munkásokkal megállapodásra jutni. Nagy lépéa ez a 
mi kisebbségi életünkben, hogy végre a magyar munkásság 
felismerve  azt a kösöa érdeket, amely minket minden kul-
turális, gazdasági és szooiális téren összekaposol, a maguk 
jóvoltából és egydttes akarattal beléptek a Népközösségbe, 
sőt a parlamenti csoporttal való együttműködést is kimond 
ták. Ennek a megegyezésnek a pontosatait nem ismertetem, 
hiszen a lapunkból úgyis mindnyájunknak tudomása van 
róla. Az egyik feltétel,  amit örömmel tartunk be, hogy min-
den fokozatán  a azervezetnek a munkásság tagjainak mél-
tányos hely biztosíttassák. Ezt keresztül kell vinni a tago-
zatok ezervezésében oly módon, hogy ahol nagyobb munkáa 
központok vannak, ott több tag jön számításba, ahol el-
enyésző a számuk, ott kevesebb. Lényeges, hogy ez a szer-
vezett munkásság a legerősebb nemzeti és legerősebben 
szemben áll az internacionális törekvésekkel Ebből az kö-
vetkezik, hogy azokra a helyekre, amelyeket a munkásság-
nak ajánluuk fel,  a szervezett munkásság vezetői jelöljenek. 
Ezért arra kérem a tagozati elnököket, méltóztassanak meg-
állapítani, hány helyet gondolnak a tagozat körében bizto-
sítani, esetleg szakosztályi alelnökként vsgy titkárokként. 
Ezt teljesen az urak belátására és helyzetismeretére bizom-
Ezt aztán méltóztassanak a központnak beküldeni, hogy a 
központ a muukisszervezeti központot megkeresse és őt 
kérje meg arra, hogy jelölje ki embereit a megadott helyekre. 
Méltóztassék ezt a gyűlés folyamán  határozattá emelni. 

A másik oldala a szervezési kérdésnek az, hogy szük-
séges hogy a központ részletes munkaprogrammot dolgoz-
zon ki, még pedig nagyon rövid idő alatt, olyan módon, 
hogy az egyes szakosztályoknak feladata  nemcsak általános 
körvonalakban, hanem sorrendben is legyen megállapítva, 
mert minden dolgot egyszerre megfogni  nem lehet és a dol-
gok kényszerítenek arra, hogy sorrend legyen. 

Bánffy  Miklós a továbbiak során ezeket mondotta: 
Tatarescu miniszterelnök ur egy kisebbségi törvénynek al-
kotásáról beszélt bevezető szavaiban és ennek a kisebbségi 
törvénynek a keretét, mérvét és hatékonyaágát kell biztosí-
tanunk. Ezért már a tárgyalásokat dr. Szász Pál, dr. Bartha 
Ignác képviselő és többen Bukarestben felvették.  Ez az, 
ahol most a legfontosabb  munka fog  megindulni. Én remé-
lem, hogy BZ ígéretek nemcsak szavak maradnak, nemcsak 
törvényen viszik azokat keresztül, hanem az életben és 
annak minden fokozatában,  mert ez az, amit kívánnunk 
kell és ami nélkül minden törvény és rendelet csupán papi-
ros marad. — Ezekben vázoltam ami legközelebbi teendőin-
ket és azt, hogy mik a mi legközelebbi szándékaink. Be-
fejezés  előtt szükségesnek tartom hozzáfűzni  azt, hogy a 
tagozati elnökök törekedjenek az állampolgársági törvényből 
származó jogokat sürgősen kihasználni, hiszen február  1-én 
lejár a határidő és erre vonatkozóan addig ismételt tájékoz-
tatások és intézkedések szükségesek. Méltóztassanak tehát 
hozzászólni a mondottakhoz, elsősorban a munkáskérdéshez 
és a tagozati munka harmóniájának megteremtéséhez. 

A mindvégig nsgy figyelemmel  hallgatott éa állandó 
helyeslésekkel félbeszakított  elnöki megnyitó ntán rendkívül 
magaa színvonalú vita fejlődött  ki. Az elnök előterjeszté-
sére az Elnöki Tanács egyhangú lelkesedéssel határozatilag 
kimondja, hogy: 1. A Magyar Népközösség elnöki tanácaa 
örömmel veszi tudomáséi a szervezett magyar munkásság-
nak a Népközöaségsez való csatlakozását, minélfogva  tel-
jeasé vált a nép egység. A tagozati elnökök a gyakorlati 
életben mielőbb keresztül viszik a magyarságnak a tago-
zatokba való szerves bekapcsolását Az elnök indítványára 
egyhangúan beválasztja az Elnöki Tanácsba Bartalis Sán-
dor és Bartha Károly szenátorokat, mint a magyar mun-
káaság képviselőit. 2. Több hozzászólás után az Elnöki 
Tanáca hat&rozatilsg kimondja, hogy a szakosztályok záros 
határidőn belül részletesen dolgozzák ki a Népközösség 
munkaprogramját, amit az egyöntetű, rendszeres és folya-
matos munka beindítása céljából a Központ be fog  küldeni 
a tagozatoknak. 3. dr. Tusa Gábor, a Népközösség tauá-
oaosa behatóan ismerteti a fegyelmi  szabályzatot, amit az 
Elnöki Tanáoa egyhangúan elfogad,  mely ezáltal a mai nap-
pal érvénybe ia lépett. 

Az elnök megköszöni a tagoknak aa értekezleten való 
részvételt ós az üléat bazárja. 

Magyar  nap /ebvuár  3-án. 
Amint m á r hírül  adtuk,  a M»gyar  Népkötös-

aig Csikvármegvei  Tagozata  1940 f eb ruá r  8 án 
Caikaaaradiban  as agtss vármegye bevonásával 
egy n a g y o b b s zabású műsoros es te t t a r t . Az aat 
előkészítésit  rövidesen  megkezdik  és annak meg-
szervezésében részt  vesznek  Cs íkszereda éa v i d é k e 
összes jótékonysági  és kulturália  egyesületei. 

„A m a g y a r t á r s ada lom á ldoza tkész -
ségéből te l jes mér tékben s ikerűi t 
megvalós í tani a józseffalvl  építési 
p r o g r a m o t . " 

A Józseffalva  ujjáépitésére kiküldött nagybizottság 
tolyó hó 17-én délután 5 órakor a Magyar Népközösség 
kolozsvári központi irodájában népes gyűlést tartott, amelyen 
számosan jelentek meg vidékről is. Gr. Bánffy  Miklós, a 
Magyar Népközösség elnöke nyitotta meg az ülést és rá-
mutatott arra az erőt adó tényre, hogy a magyar társada-
lom áldozatkészségéből teljes mértékben sikeiült megvaló-
sítani az időre kitűzött építési programot, Május 18-án égett 
porrá Józseffalván  86 magyar telek, melynek következtében 
456 magyar testvérünk vált hajléktalanná. A Népközösség 
pillanatig sem habozhatott teendőinek megválasztásában, 
gyorsan éa ésszerűen kellett cselekednie 

A Népközösség elnökének felhívására  megindult ez 
országszerte ismeretes gyűjtési akció, melyl.en résztvett a 
napi aajtü, egyházi és emberbaráti intézmények és a Nép-
közösség egész szervezete. A gyűjtést a miniszterinm enge-
délyezte. Ezzel egyidejűleg megtörtént az újjáépítés műszaki 
részének a kidolgozása. Kós Károly és Seyi.ied Ferenc el-
készítették az építendő házak és istállók tervrajzát és javas-
latot tettek az építkezés gyakorlati lebonyolítására. 

Miután a szuceavai helytartóság a Népközösség meg-
bízottai által bemutatott terveket elfogadta  és hozzájárult 
ahhoz, hogy a magyarok segélyezését és építését külön 
lehessen végezni, az építkezés megkezdése elöl ez az akadály 
is elhárult és a munka Bálint József  vezetésével teljes 
iramban megindult. 

Albreoht Dezső jelentését a következő szavakkal ie-
jezte be : .Az idénre kitűzött munkaprogrammot — Isten 
segítségével — a rendkívüli körülmények, a rossz időjárás 
és számtalan akadály dacára sikerült maradéktalanul meg-
valósítani. Ez a tény önmagáért beszél és hálánk, Isten után, 
a sok százezernyi magyar felé  fordul,  skik vetélkedve bizo-
nyították be, hogy magysrságunk nem üres szó, hanem élő 
áldozatkészség, megnyíló testvéri segitség. 

Utólag visszatekintve nagyszerű erőpróba volt s ezt 
a próbát, a testvéri összetartás próbáját, az erdélyi magyar-
ság fényesen  kiállotts. S ez a tény kötelez. Kötelez arra, 
ami legnehezebb ; hinnünk magunkban, hinnünk abban, hogy 
az erdélyi magyarság nagy feladatok  elvégzésére képes, sőt 
azokra hivatott." 

Csiki gazdasági problémák. 
Magyar Népközösség osikmegyei gaz-

dasági osztályának munkaterve. 
A) Altalános  rész. 

I. Munkánknak ÖBBttnngban kell lennie a r o t á -
blai nemsetl újjászületés arcvonalával B törekvéseink-
nek arra kell irányulnia, hogy a központi magyar ki-
sebbségi vezetőségnek terhes munkájukban komoly 
sagitséget nyujthsBsaoak. 

II Mindenben BajátságOB csiki viszonyainknak 
érdakelt ssemelőtt kell tar tannak. 

III. M nden cslkl magyar muoká j i r a számítunk, 
mert a gazdasági tér megengedi. Az értékeket nem 
«lUposnl, de életre kelteni kívánjuk. Nem téveszthet-
jük czemelői, hogy kisebbségi sorsban élűnk, végre-
hajtó hatalom nélkül, nekünk egyetlen fegyverünk  a 
becsületes munVa. 

IV. Különösen hivatásunknak tart juk aa K. M. G 
E.-ltel, a megyei mesőgazdaBágl kamarával, grzdasági 
és állattenyéBBtÓBl fe;  ügye'őségével való összhangu 
működést, a többségi románokkal a békés megértő 
munkára való törekvÓBt, amit gazdasági téren semmi 
sem akadályoshat. 

6. Bármit csinálunk, ba keveset 1B, s s t jól c<i-
náljuk meg, mort az elhamarkodott rosss munka a 
különben jó es imét is e l ro i t j* . 

B) Részletes  munkaterv. 
I. Mind in községben önaatlen munkatársakat kell 

keressüik . 
II. A megyében legalább három g u d t s á g l kultur 

központot kell létesítenünk, ez6k pótolnák ná 'uck BZ« 
a hiányt, amelyet más vidékeken a nagyobb birtokok 
cslaáluak. Ezen ku' iur központok székhelyéül elsősor-
ban 8 imlyót ajánlom, a S w n t F renc rendi barátok 
bevonásával, második helyűt Cslk 'zentmártont ajánlom 
kSapontl fekvésénél  éa sokféle  termelést megengedő 
talaj viszonyai miatt. H t r m ' d i k helyű' podlg K «rcafalvát 
vagy SzeotdomoVost. 

III. Fentemiitet t helyeken egy-egy  táll gazdasági 
és kenéazst l irányú téli igVola állítandó fel. 

IV Fokozatosan minden köaségben kéthetes gaz-
dasági taofo'vsm  rendest: s 'ék, amit a i t sn az E. M 
G. E. jó I-T- dmABny<*l meg ls SSFTVPZRE. 

V. Ugy a földműre*  mint ez Intnlllgeis if.uiágot 
biztatnunk kell, hogy a gazdasági iskolákat foV.osato-
s n t b mértékben látogassák. 

VI. Mlnd n elemi Iskola mellett lóteslteBBék epv 
füves  kort, ea 15—20 egy-egy négyselmétart kitevő 
területekan. Ezen apró parcellákon a nálunk terme'heiő 
nemes füvek  Lüiöo-füiön  1B termesztessék, hogy az 
által okulva közönségünk a füvekkel  jobban megismer-
kedjék. Kllfőldön  esrével vannak füveskertek. 

VII. Mezőgazdasági növények a következő Bor-
rendben ótdamilk mog a te rmelés t : legelső helyea áii 

a pltyók", utána a aab. árpa, ross ÓB a busa. A ta-
karmánynál a lucerna, lóhere, ssarvaskerep és a zabos 
bükköny. L M , kender, lencse, mák, napraforgónak  as 
eddiginél nagyobb helyet biztosítsunk. 

VIII A fűmag  termelését be kell vezetnünk, óriási 
össsegeket flietűnk  külföldnek  esekórt, holott nálunk 
le, éppen olyan jól volna termeszthető. 

IX As állattenyésstósnél aa egéss vonalon töre-
kedhetünk egyöntetűségre. A ssarvasmarháknál a sl-
mentball, a lovaknál a javított hegyi fajták  a meg-
tervezett Irányban tovább folytathatók.  A Bertéseknél 
s íünjön meg as űsBse-vlsssa való tenyésztésnek nagy 
száma. Jól bevált f i jok  a mongolica ós a yorkBlrl. As 
apa- és anyaállatoknak csak tlssta vérben való tenyész-
tése ajánlatos, hizlalás! célokra (ók a keressteset tek 
pld. legyen aa anya yorkBlrl, a kan mongolica. A Juhok-
uál a fehérracka  fokozatosan  állandó tlaata clgája kosok 
használatával változtassák át clgajává, ml? a fekete 
rackák tovább maradhatnak. A juhok legelő képassé-
gét friss  kosok használata javlt ja. 

A barosflabnál  a régi fa!u«i  tyúkok, különösen 
na jobb tojókat és egyforma  sainűeket kiválasztjuk, 
jók, a teBt megiobb'.iására a külföldi  fajták  közül a 
pllmut és s rold lslandl ajánlható. 

X Szegény ember teh»nn B kecske, kiválasztás 
után a rágl jó Mőaök a külföldiek  köaül s iunnthal iak 
urdemeeek bessersésre. 

XI Eljött aa Id í je , hogy a házinyulakkal ne ciak 
mint Játékszerrel bánjunk. 

XII. A méhét z>t esélvédett völgyeinkben, külö-
nösen a letarolt vámterületeken az úgynevezett málna-
vészb»n érrlk jól magukat és hoznak szép haszaot. 

XIII. A tejgasdaBág terén teljesen parlagon heve-
rünk Jo f^jős  ti henek kellenek. Igen jó fejős  tehenek, 
bárom négy hónrpot töltött üsző borjait mintegy 6 0 - 80 
darabot csfse  kell vásárol tunk s ez ike t nálunk ken 
felnevelni,  nyáron e célra léteBitett minta lege.őkön. 

Tejszövetkezetek  alapitandók. 
Juh sajt készítésünk teljesen átváltoztatandó, arai 

c s í k ugy tehetségei», ha fejós  juhalnkat arra alkalmas 
válialatoknek pénzért b rbe adjuk. A berióoek majd 
érdeke lesz, kogy jó saj tot csináljon s a gazdáknak 
n«m 1(B4 mit panasakodul a kevés éa rossz sa j t mi itt. 

AlUtenyéez.éfi  egyesületek létesítése és a tej 
ellenőri intézmény bevezetése legfőbb  célunkat kelt 
képezze. 

XIV. A közbirtokosságaink ügykezelése gyökere-
sen megjavítandó, egyik fő  része les?, hogy legyen egy 
állandó felelősségre  vonható B csak a közbirtokosság-
gal foglalkozó  ember i . Igy a sok ügy kesdeBi hiba 
és poriekedés korláiosödnl fog. 

XV. Az erdó ós legelő ügyeknél törvényes kere-
teken beiül a gazdasági erdei es. fokoioitabb  v i d á m é n 
töretfiíüak,  állaLdó, BZ erdészettől független  legelók 
IttesitóBe nélkül á la t ten j ésstéhűnk biztos alapokon 
soha sem állhat. 

XVI. A gyümöIcBészet (Likban Igon nsgy Jöva-
delmtzősegi forrásokat  rej t magában. Faiskolák léte-
sl.éae. Sieíved-. t . hegyi oldalaink begjüinöicaöztetéee, 
egyik fontos  le iada tu tka t kell képezze. A mezőgezda-
sagl kamarák mar evekkel ezeiótt megkezdett gyü-
mölcsfa  ku t u n a t erőteljesen támog&tnusk kell. Htzas-
aág kölessor, minden gyermek Bzüiatesekor ültessünk 
egy-egy gyümölcsfái,  eunel szebb emlése t senki Bem 
á lithat. 

C likmegye éghajlata , talajviszonyai olyanok, hogy 
a legtöbb községben szép OB nemes gyümölcs termsazt-
heiő. T j v e s az a hit, bogy uáluak csak a vackor és 
a máa haajonia lau gyümölcsfa  fajták  élnek meg. 

XVII. A h zi Ipari a z i r t ls kell t á m o j a t c u n i , 
nogy l e á i y a l n í ne menjenek olyan nagy aaáaiba szol-
gálni. SzdvéB, fonás,  kötés, varrás, seprű-, kosár-, kafe-
kötés, f  f i ragás  már régen dicsári a azékely keseke; . 

XVIII AE egyesülési, Biövetkesetl sz i l iem nagy 
hiányai erezzük. E -szásadoa muiasBtásokat kell pótol-
nunk g jo ra ütemben. — A gazdakörök működésen .u 
eieveneboé tetelére viszonyalnkboz alkalmazott munka-
tervet készítünk. 

Hitel, fogyasztási,  ériékesltő és tejssövetkezote* 
kellőnek, amelyek ná uok nagyoa gyér számmál vannak. 

Tasteaiő , lelkestől becsületes, öoeetlen, a köz-
ügyekért lelktsedoi tudó nemz idaket keii nevelnünk, 
a Bsövelkeseti életünk kiszélesítése végett . 

N m a magán jövedí imi források  kiaknázására 
te l i gondolni a vezetéknek, hanem aa átfogó  Baovet-
keaeti élet önzetlen szolgálatát. A szövetkezetekért 
való uu?kálkodaB musa ' ja meg kinek-kinek as ő er-
kölcsi ér tékí t , 

Papot, tanítót közbirtokossági vezetőket csak 
olyacotból vá laserua t , a k i t a szövetkeaatl és egye-
sülési oszmánok hívei a akik „<> hitüket* tel tekkel Is 
tudják bizonyítani. 

Szike  Mihály, 
a osikmegyei  Magyar  Népközösség 

gazdasági  osztályának  vezetője. 

Hölgyek figyelmébe I 
JazruAr £LÓ 1-lgr 

a v i l l any -ondo lá l á8 
I S O l a ] H . I G I T 9 C H N É N É L 

W O s t k s a e r e d á b a n , a köspontban. 
(Löfller  gyógyszertárral n e m b e n ) 



Kt. náa. C B I K I L A P O K S- lk « M a l . 

â y ţ r g y o i 
Karácsonykor történt... 

Xrfea . :  O e l T o y X ^ o j o e . 

E«előtt negyvennyolc évvel, 1890 Karácsony 
havának egyik szomorú dólutánján, egy halá-
losan komoly éa kétségbeejtő oifra,  fekete  kooai 
állott meg a szülői hál előtt, v k ^ í a 

A kapu előtt várakozó, gyászruhába öltö-
zött tömeg, egy hullámzó mozdulással nyitott 
utat a kocsinak,hogy beforduljon  a köves udvarra 
s a lépcső előtt megállhasson. 

A mindent körQlforgó  szomorú pompában, 
csak az egyenruhások kardjai villogtak, akár-
csak egy villámlás a beborult égbolton, abban 
a fehéren  szikrázó decemberben. A háromágú, 
nagy, fekete  zászlót három ember erősen tar-
totta, hiszen osak amúgy rángatta a csípős 
téli szél. 

Gyász és szomorúság Qlt minden arcon. 
A harangok folytonos  zúgása közben, cso-

dálkozó szemekkei néz a gyermek egy mennye-
zetes, szép, nagy ágyat s benne édesapját. A 
körülötte égő, nagy fehér  gyertyák is olyan 
sápadtan, kapkodva veszik a lelekzetet. Valami 
hideg borzongás ömlött szét s olyan külOnÖB, 
érihetetlen volt minden. 

A gyermek még szunyadó fantáziáját  azon-
ban, a cifra  kocsi ragadja meg. Talán még bol-
dog ÍB, mikor engesztelhetetlen követelőzésére, 
a kocsis mellé ültetik, hogy boldog, öntudatlan-
ságg*l kisérje utoleó u'jára gyermeksége min-
den örömét ós boldogságát, azon a koszorúk-
kal terhelt gyászkocsin. 

Az u'on merre mentek, emberek állottak 
sorfalat-

A gyászkocsiba fogott  4 fekete  ló, fejükön 
a lombos bóbitákkal, ugy lépkedtek a harsogó 
trombiták ütemeire, mintha tanítva lettek volna. 

Végül, egy csuoya mély gödör szélén állott 
a kis gyermek. Egy WCJÍ beszélt, sokat emle 
g e t v e I í ' e n t . Mikor psdig fájdalmas  dübörgés-
sel hullott alá a föld  édesapja koporsójára, egy 
szivbsmarkoló sikoly tett pontot a kis család 
boldogsága u'án. 

A gyermek aiig három évds és árva... 
Később, nagyszüleinél lakik, egy csendes, 

öreg falusi  hizban. Nagyapja zsörtölődő izgága 
ember. Nagyanyja azonb* pótol mindant. Áldott 
jó szivü örfg  asszony, aki Bzép lelkének sok-
sok jóságával és szeretetével segített kicsi 
unokáján, hogy igy tegye könoyüvé a zsenge 
élet minden keserű terhét. Hiszen vér a vérből, 
aki fiának  korai halálával, mint unokája csep-
pent öreg ölébe. 

Tél következett 
Éppen ugy, mint a kis árva lelkében, akik-

nek hiába volt a drága jó nagyszülő féltő  sze-
retete, parányi lelkén jégcsapok fagytak... 

A csikorgó nagy tél fehér  pompája, a zúz-
marás ablakok és azok a nagy fekete  madarak 
folytonos  károgásukkal még gyászosabbá, még 
tűrhetetlenebbé tették szomorúságát. A kályha 
mellé húzódva, valami kimondhatatlan érzéBsel 
bámult a levegőbe. Ilyenkor aztán az a jó öreg 
asszony ÍB ugy el nézett ai ablakon LeresitQI 
B boroidás arcán csillogó cseppek gördültek 
alá, azokból a még mindég szép, osak már 
fátyolos  kék szemekből. 

Sírt. De miért? 
Neki ia fájna  valami ? Ai 6 életéből 1B 

hiányaik valaki? Vagy talán ő is szereit* azt 
a szakállas, drága jó ernbort, aki már nincs 
többé ? 

Nem kérdezte. Csak érzett, sej'ett va'ntmt 
abból a nagy titokból, ami ebben a közös szere-
tetben vergődött. 

Éjjelenkint, mikor a gyermekek ismeretien, 
kínzó éraéBek rázták fel  álmából, a szomszéd 
ágyból mindég valami suttogó, simogató beszé-
det hallott: 

Miatyánk, aki az égben vagy... majd: Édes 
jó Atyám, Te Mindenható jóságos Isten, aki 
tudsz és látsz mindent, segisd, őrizd és oltal-
mazd kicsi árvámat... Légy mellette az életben, 
mentsd meg minden rossztól most éB mindörökké. 

A gyermek tágranyilt szemekkel halgatta 
a nap nap utáni ilyen beszédeket s egy nagy, 
meleg érzéBBel lopózott bele a BZÓ; Isten.... 

De hát ki az? Mi az, akinek nevét oly 
sokszor hallja mostanában? Hol lehetne meg 
találni, hol lehetne beszélni vele?.... 

Ha kérdezősködött, ha még osak egyszer, 
egyetlen egyszer szerette volna látni édesapját, 
mindég azt felelték:  elutazott várj, légy jó 
gyermek. 

É9 várt. 
Közbe, elérkezett a Karácsony ÍB. AZ ELBŐ, 

a csillogás az angyal nélküli Karácsony, mikor 
ez a szegény gyermek tépett szívvel érthetet-
len, szenvedő érzésekkel, egy másik gyermek 
karácsonyfáját,  osak kivü'ről nézi. Közben di 
dereg, a lelke fázik,  vagy talán csak rongyos? 

Mindakettő. 
És most negyvennyolc év után, újra Ka-

ráosony van. 
Csillogás éa angyal nélküli Karácsony, mi-

kor a szomorú való, lelkemben újból csak igy 
zokog: Bennem szitál a hó, lelkemen j^gcsa 
pok, mondd osak kicsi Jézus, pihenést, merre, 
hói kaphatok?... 

Karácsonyi örömetI 
A földre  szállott, emberré lett Fiulsten örömet 

hozott az égből az egész vllágonk. Az angyal la Fzt 
hirdette a megrémült betlehemi pásztoroknak: 
féljetek.  mert nagy öröm»t hirdetek nektek. Ifi  szüle-
tett az Üdvözítő, aa Ur Krl-rns, Dávid városában*. 

Miért jelentett az Ülvöallő eljövetele örömet? 
Hit előtte nem volt öröm? SíJnoB, nem. Nem Ismer-
ték a llsata, Igazi, salvbell örömet, a .nagy örömet*; 
teljesen aa alacaony, alpári, érzéki, ,Us örömben" 
volt része »z «-mberlaégnek. Kenyeret éa színjátékokat 
Igényelt a pornép, magasröptű gondolataik — vágyslk 
nem voltak. Vérfertőzés  a a lega jaaabb nemi perverai-
tások Jollemeaték aa ókor legműveltebbjeit la. A rn-
gécy, beteg, elaggott a pusztulásnak kltéva, mert kö-
nyörfllet,  Irgalom, jótékonyság még hlrtői Bem vo'.t 
Ismeretes. Aki bírja, marja — elv dühöngött, mindenütt 
a vér?s bossau dívott: fogat  fogért,  eremet szemárt 
A felhő  tízezer lucalusl lakomákat rend zett, a milliók 
éh <«n pusztultak el. Milliók haltak m*g egyért, mert 
aa ember o'cBÓbb volt, mint az állat. Ribaaolgav&sáro-
koa a kereskedők potom áron kínálgatták emberárui-
kat. Vae vlctla I — ja] a legyőzötteknek I — nem jám-
bor sóhaj volt, hanem komoly valóság. Nemcsak a 
legyőzött férfiak,  da aaok családjai la a győaók aaák-
mányal lettek. Ha gazdasági, társadalmi élet ilyen 
rettenetes volt, milyen lehetett a vallási berendezkede-
BÜkl Taijeaen nívón alóli volt. 

Embereket, (a csásaár mindig Isteni volt) állato-
kat, köveket Imádtak, még a tűit la Istenné tették; 
az latenek haragudtak egymásra, azok la erkölcstelen-
ségben tobzódtak, Pokol volt a fo.'d,  benn1? as emberek 
eleven ördögök: ember embertársának farkasa.  T >bb 
volt a Bóhnj, mint a vaj MIMIók airtak, jajveszékeltek, 
bogy néhányan örüljenek. Da az aa cröm 1B fanyar 
volt, mert attól kellett remegni, mikor fagyasatl»  aj-
kukra a moBolyt akár aa ellenfél,  akár a halál. Érthető, 
bogy a józan gondolkoráeu, Jobb lelkek saerettek volna 
aaabadulnl ebből aa égő 'z  'métdombból. Az ókori 
bölcs vágyódása sokak epekedését fejezte  kl: „vagy 
jön ogy uj Iitcn, vagy a világ elpu«z>uiB. Mart aa 
emberi lélek életeleme az öröm. EoelkUl haldokiáara 
van kárhóztatva A Krisztus előtti emberi ora helota-
Bora volt: élő halottak módjára tengették magukat a 
föld  gyermekei. 

A bölcs alternatívája bevált: a világ nem puaz-
• olt e), mert aa A'kotá nem gyora enyéaaetre alkotta, 
aaért eljött aa u| Itten, az Umetetlen I.ten, hogy ae 
embereket megváltsa a bűntől. A betlehemi jászol volt 
aa az archimedesi pont, melyből aa Odvöaltó klmoa-
gatta a régi világot roz'dái sarkaiból s aa uj világba 
lendítette át. Aa latenl Gyermek ele térdel a páaator 
B a napkeleti klrá'y, a szolga éa aa ur, a szegény és 
a gaadag, a beteg és aa ecésaaéges, a féifl  és a nő, 
a karácsonyi aaent éjsaakán még a termésaet IB leve-
tette vadaágát, a fenevadak  fogai  a avéd mesemondó 
szerint megtompultak. „Nagy örömet* hozott a földre; 

KOVATVEZETO: CSfBY  LAJOS. 
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nagyot, mert mindenki oeatoahat benne; nagyot, mert 
pat senki el nem veheti tőle. Ba aa Igaal öröm. Kór-
házak, árvaháaak, aaegény a aggháaak keletkeztek, 
hagy a nagy öröm réBaeeel lehessenek a betegek, sae-
g 'ivek, á*vák ÓB öregek. A gyermek Jézua mindenkié, 
nem a magas O lmpuaon. Jelent meg, hogy caak a felnő 
tlaeaer jusBon közelébe, banem aa angyal anerint aa 
leBa a jel: .gyermeket találtok, pólyába takarva éa 
Jáaaolba fektetve*.  Sargény iBtálókunyhóba a koldus 
la bátran be mer lépni, nem mint a palotába. A haiaá 
való bejutást Bem köti külső etiketthea; a lelki flaom-
rág a legelső s legfőbb  feltétel,  amit az angyali kar 
röviden Így fejezett  kl: „Dicsőség a magasságban 
letennek éa a földön  békea«ég a jóakarata emberek-
nek". Akiben fz  megvan, annak „nagy öröm", Igazi 
öröm kelt fel  azlváben. 

A szent estén azért ajándékozzák meg a aaülök 
gyermekeiket, a felnőttek  egymáat, hogy nagy örömet 
aaeraizenak, de ez feltételezi  aa adakozókban a jó-
akaratot, a békUlékenységet tmbertáraaival szemben a 
a dtCBŐságadáBt Istennek. Minden karácsony aa elaó 
szent éjt boaza emlékezetünkbe : másnak adni az Igazi 
öröm; öntő az, aki csak követel B nem érez tartozást 
mással szemben, an önző nem Ismeri a Bzivörömet. 
Betlehemi Jéauska, hangold a népek akaratát Jora, 
hogy adják meg Iitennek a dicsőséget a a vezetőik 
hoazák, csinálják meg a békét, hogy ez angyal necsak 
hirdesse, hanem érezzék éa élvezzék a .nagy örömet*. 

P. Réthy Apollinirisz. 
H I R E K . 

Tul a Nagy Krlvánon. 
Mint már jelentettük, a „Kolplng* Legényegylet 

Karácsony m á odnapj án BzInelóadásBal egybekötött tánc-
estéiyt rend°z, mely alkalommal Farkas Imre: Tal a 
Nigy Krlvánon c. hangulatos, 3 felv.  operettjét ujltJa 
fel.  Aa estély iránt szokatlan nagy an érdeklődés, ami 
nem csoda, ha tekintetbe vesszük, a régi kipróbált gárda 
moBt ösaaeáilitott névsorát. 

SZEMÉLYEK: 
Clarlsae — — — — — — Zirug Lanke 
Gábor — — — _ _ _ Btrasaaer Jóasef 
Mra. CheBwlch — — — — — B ónessy Janó 
E-cma a leánya — — — — GUI Liké 
Archibáid — — — — — — Vékás Gyula 
Btratye Jinó — — — — Bienlpsiery L. 
Ancsára leánya — — — — Bálint Potyó 
Jinó A fls  — — — — — Portlk Lajoa 
KIBB Pista— — — — — — Z«ug Janoa 
SzomszédasBrony — — — — Nagy Kató 
Rudi > . . . — — — — Tőzsér Bálint 
Kajla » cigányom _ _ _ N é d a 0 ( ö r g y 

Táncolnak: Bléneaay Gial, Jungl Magd*, Kémenea 
Manyi, Kovács Kató, Nigy Kató éa Saáaa I onka. 

R-ndeaő: Solti Janka. 
Sugó: Bíró Károly. 
A darabot kiaérl Sándor István és juz zenekara. 
— ElőBcetóinknek,  olvadóinknak  ia iimeri-

seinknek  kellemes  karácsonyi  ünnepeket  kívánunk. 
— Uj menetrend. Folyó hó 18-tól, az uj téli 

menetrend saerlnt közlekedő vonatok városaokból: 
Maros  vásár h ely felé: 

É*ealk éjjel 2 30 Iadul 2*33. 
R k-ztk reggel 8 24 Indul 827. 
E keeik délután 1649. Iadul 16 52. 

Brassó felé: 
Érkezik reggel 6 14 Iadul 5 19. 
Érkezik délelőtt 11 06. 1 idui 1109. 
Érkezik este 19 31. Iadul 1935 
AB Idáig közlekedő vonatpár menetrendje, nem 

változott. 
- Meghalt Caaky Mihály, Gyergyósaent-

miklóson. Újból gyásza van városunk társadalmának. 
Csáki Mihály gimo. t*nár 55 éves korában rövid szen-
vedés után folyó  hó 19-én újjal, elhuayt. Amikor mind-
ezt csak igy a saoírott formájában  Jelentjük, szomorúan 
állunk Ciáky ravatala a;őt, melybsn nemcsak a halál 
r̂ mény>« mngdniibentő, h»nem sz a tragikus hirtelen-
ség le, mellyel eltávosotl. Nekünk kétszeres veszteség 
Csáky halál», hiszen ouikatáreuuk volt, aki még halála 
lőlll nipokb.n egy kis „anyagot* Ígért, az ünnepi 

^xámbi. Ée ima, sa ő h»laia lett az „tnyag", amiről 
moit fájdalommal  kell bsaaámolnunk. Egy muakás, 
Bzorgal oHB élet pzilit Blrba, aki mint tanár, a köteles-
ség mintaképe vo't TemetéBs 22 én mant végbe nagy 
részvét mellett, a róm kath. szertartás Baarlnt. Sírjá-
nál, tanár társai moţ d ittak bucsnatatót. Mi pedig Innen, 
•erről a helyről monduok utolsó Ietenhozzádoi neked. 
C'áky Mihály s keresztényi ra.-egbocaájtáaaal kísérünk 
tszon aa uton, amelyen mlndayá|an kövein! fogunk. 

— Falmentették a gyergyóaaentmiklóai 
közbirtokosság vezetőaegét. A gyergyóagentmiklófci 
gözhlrtoboBHag vezetősége ellen hűtlen v»gyonkezeIéa 
elmén bűnvádi f.vjeleatâaî  tett néhány vagyonközas-
aógl ta?. F vjelentéiük rut állította hogy az Igaagató-
ság a legutóbbi Fzildüotőtte fimennylsag  elediaa során 
4 tagok e őaeteB hoazájárulása nélkül a piaci áron 
jóva! alul értékesítette a közös tulajdont képező fa-
mennyiséget. Aa Ugyat moat tárgyalta le a csíksze-
redai törvényszék, A bizonyítási eljáráa Borán bemuta-
tott közgyűlési Jegyzőkönyvek, miniszteri ÓB más jóvá-
hagyásokból megállapította a bíróság, hogy a gyergyó-
szentmlklósl közbirtokosság veaetóeége minden tekin-
tetben törvényesen járt el óa a vádlottakat felmentette 
bűncselekmény hiányában. 
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Beszélgetés Csikmegye prefektusával. 
Drimba Iosif  alezredes, Csikvármegye prefektje  a 

legnagyobb nyilvánosság mellett Intézi vármegyéje 
ügyelt. Siakadi .anul dolgoalk. Gépkocsija hol ebben, 
hol abban a aaékely köaségben tüolk fel  A megyefő-
nök a helyszínen hallgatja msg a panaazokat, Ritkán 
parancaoi. Inkább kér. Nincs olyan ember, aki godol-
kodia nélkül, tehotaége és tudásához képest aaonnal 
ne teljesítené a hoaaá Intésett kéráat. 

A vármegye közügyeit a nyllvánoaság képvlaelől-
vel aa újságírókkal la megaaokta besaélni. Most hárman 
vagyuik a megyefőaök  dolgosé szobájában. Bgyik kar-
társunk B kösBégekben folyó  vásáriásokkel kapcsolato-
aan tesa aggodalmas, de nyílt éa határozott megjegy-
zést. Drimba megvefónök  örömmel fogadja  a fijye  mez-
tetést. Nyomban felhívji  aa Illetékes kösBég jegyzőjét. 
Azonnal részletes éB teljes magyarázattal szolgál. — 
Ugyanakkor utasítja a községi Jegyzi*, hogy a lakósság 
érdekei képviselete közben álljon erősen a lábára s 
ha bajt éssiel azonnal jelentse 

A váltoaatos bessólgetós során a hadfelsserelésl 
bonokra is sor kerül. 

Basel kapcsolatosan örömmel és tárgyilagosan 
mag kell állapítanom — mondja D/lmba alezredes-
m»gyafóaak,  — hogy Cilkvármegye lakóssága nemse-
tlaég és felekezetre  való tekintet nélkül fegyelmezetten 
jelentkezett éa tehetségéhéz mérten jegyzett bonokat. 
Nom volt szükség semmiféle  nyomásra, vagy biztatásra. 
Egyetlen ember, teztülat, vagy más vagynnnal rend .4-
kező közöss -g aem akadt, aki eluiaBitásBal felelt  volna 
falhlvásunkra.  Munkás, gaada, iparos, kereskedő, köz-
ÓB magantisatviselő, réBavénytársaBág, közkereseti vál-
lalat, szövetkezet, egyházak és közbirtokosságok egy-
aráit teljesítették ezlrányu kötelességüket. A beiyl 
ügyvédi kamara p ildául vagyona 60°/o át fektette  had-
feúserelási  bonokba. 

— Eízel kapcsolatosan meg kell állapítanom — 
folytatja  a megyefőnök,  — hogy a mostani körülmények 
között a legjobo és legelőnyösebb befektetés  a htdfel-
Bzerelesi bóo, Eat a lakósság mlndn rétego megertotte 
B ennsi tuUjdonioató, hogy a már l°jegyz<;tt es még 
várható jegyzésekkel kielégítő eredményt fogunk  elérni, 
H szem, hogy továbbra is hasonló megértő magatartást 
fog  tanúsítani a vármegye lakóaaága a hsdfelsaeralési 
bónok jegyaésével kapcsolatosan B aa ecélra rendelke-
zésre álló eszkösöket eaokba aa értékpapírokba fokteli. 

A további beszélgetés során elismeréssel nyilat-
kosik a ssékely ot lő: Drimba alearedes. 

— A vérmegye ösezes egyesületei ÓB Intézményei 
vezetőinek bevonásával mozgalmat icditott&m a szegény 
Iakós'ág felsegélyezéBe  érdekSben. EsiráLyu munkámat 
misdenki örömmel és ezeretatte! támogatta. 

— A minisaterlumbíl 10 000 lejt kaptunk aa akció 
beindítása érdekében. Esen a pénzen gyapjúfonalat  vá-
sároltunk. A vármegye asszonyai közölt azétOEztottuk 
a fonalat,  bogy köaseoek meleg téli ruhát aa arra Baoru 
lók réBzáre. Magható ennek a népnek a kereBstényi 
emberszeretet?. Minden kiló gyapjú helyett tlaai kap-
tunk vissza. Igy munkánk eredménye meg tlzazerezódótl. 

A c-ikFomiyói árvahi'z nagyszerű munkájáról be-
stéi a megyefónök.  Nagy eíÍBmerést>el emlékBzlk meg a 
nehéz muikát végző éa Boktzor súlyos gondokkal küzdő 
SsesKtBcéa uóvérekról. 

— Közbe jártam a miniszternél — mondja Drimba 
ezredfB  — 8 arra kértem, hogy aa árvaház jó karban 
hozása érdekében utalványozzon 380000 lejt. Bsrban 
földművelésügyi  alminiazter úrtól hdtaroiott ígéretet 
kaptam, bogy a Ezüíságps oarz»get utalványozni fog-
ják. Mindenekelőtt az épület tetpjét fogju'i  rendbe hozni. 
Villanyvilágítással látjuk el és vízvezetéket Bzerelünk. 
Pillanatig sem téveBstem szemelő!, hogy gyermekek 
laknak as árvabázbtn. Gyermekek, akikre bármilyen 
nen zjlisrgb éa hitilök legyenek — vigyázni kell. Rendbe 
keli boznuak azt ez épültet, msrt az valamikor nagy-
szer!} karban volt éa ea látszik I?. Nagyazerüen beépí-
tett fórdője  van például, csak — n?m működik. A város 
társadalminak la több gondot kellene fordítson  as árva-
ház éa a véle szomszédságban lévő ,szü őházra". 

További sk során muskatársuik réssletesen Ismer-
teti a közbirtokossági tagok legégetőbb sérelmét. Tivaly 
óta az erdészeti közegek csak azzal a feltétellel  enge-
délyezik az esedékes vágterületek eaátosatáaát a tulaj-
donos vagyos-kőaÖBSégl tagok köaött, hogy a szétosz-
tott faanyagból  seírmiféle  Indok alapján — egyetlen 
szál fá*.  Bem szabód eladói. Aa eladásra kerülő faanya-
got csak egy tömegben nyilvános árverésen lehet érté-
kesíteni. 

Több alkalommal han>oatat(uV, hogy sz erdészatl 
közeg&k fennti  álláspontja sérti a magántu'ajdon Bzont-
Bégiiént tisztelt foga'mát,  miközben súlyos anyagi hely-
zetbe juttatja a gaadáka*. Csikmegye meiőgazdiaágl és 
állattenyésztési szempontból, éppen an rddlgi fejlett 
erdőgszdasíga miatt, nlpc* abbsu a helyzetbe, hogy 
kiadásait fed  zhasse. Mlndeak^pp-a rá vau u alv* a 
fára.  A fajutaléka  kiegészítő rá a«t képen évi j ivedül 
mének s ha ea elmarad egésa háztartása felborul.  Ntm 
la bőszéivé arról, hozy a jelenlegi raadszsr Indokolat-
lan előnyb>?n részesíti a nagytőkét a tulajdonos lerhér-. 

Drimba megyefŐJÖk  nagy érdeklődéssel fi^yelta  a 
panaBat. Jegyzeteket keazitett s megígérte, bogy a le-
hető legrövidebb idő alati tájékoaódlk a kérdéiben és 
a Bsékely gazdák B>gltíónóre siet.) 

Vendégeimnek, jó barátaimnak és 
ismerősöknek kellemes ünnepeket 
kívánok: KalfAs  József. 

Ipartestületi vendéglős. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Orvosi hir. Dr. Ba'.ássy Kálmán cslksaeredal 

közkórházi főorvost  Ismét vlsaza helyeztek a helybeli 
közkórházhoa és Így rendeléseit ismét megkezdte. 

— A bíróságok karáosonyi ós ujevl aaü-
nete, pénteken, december 22 en kesdódöti óa Január 
hű 9-ig tart. A tsünetben a sürgős ügyeket szünett 
tanácB Intézi. 

— Marton Aron erdélyi püapököt binták 
meg an egyoaltatt aiatmar—nagyvaradt kath. 
püspökség ügyeinek ideiglenes vozetesevel 
Fiedier István, a ssatmár—nagyváradi egyesileit római 
katholikus egyháamegyék püspöke lemondott méltósá-
gáról. Fiedler litván 1932 ben már felajánlotta  lemon 
dását a Sientszéknek, aazal a megokolással, hogy a 
aét egyhaamegye vezetése nagy feladatot  ró rá éa ea 
meghaladja erejót. A Bzentazek arra kerte aaonban, 
hogy maradion meg a helyén s továbbra is irányi'.Ba 
as egybáimegye ügyelt. — Most egészségi okokra és 
előrehaladott korára hivatkozva, lBmel benyújtotta le-
mondását, amit a Szentszék elfogadott.  Az egyház-
megyék Idalg enes vezetésével a Szántanék Msrton 
Aron, erdelyl római kathollkus püspököt biata meg. 

— Ötvenazaaalekos utazási kedveamenyt 
léptet eletbe a CFA a karaoaonyl Unnepok al-
katmaból. A CFR vezérigazgatósága a karácsonyi 
ünnepek alzalmaból a kövdikaző uiazáal kedveama-
nyekrft  lépteti életbe: DiCamber 24 én, éjféltől  kezdve 
as 1940 január 5-sn éjféli  24 óráig terjedő Időben a 
személyvonatok bármelyik oaztáiyán 50 szazalékoa 
utazáai kedvezményt nyújtanak. Esael ssemben a gyors-
ea vlllámvonatoion, a feláru  jegy msllell, a különbö-
zet teljes egészében flietaodó. 

— Dr. Boga Alajos es Gajdaoai Bela pápai 
prelatusok. M*gaa kitüntetés erie a gyuisfahorvarl 
Rimal KatbolUus Egyházmegye előadóját: Dr. Boga 
Alajos dr. kanonokot éB Gíjdscsy Bslapüspöei Iroda-
igazgBtót. A két érdemes egyházi féiflut  XII P.us 
papai preláiusokka navezte ki. A t in evezem Mir>on 
Aros erdélyi róm. kath. püspök sadnulyeden közöite 
dr. Boga A'ajosaal. A köztiszteletben alió kanonok ki-
tüntetése általános megeiegedéát kelteit. 

— Nyolo lej a külföldre  szolo levelező-lap 
ára. Rtll Gbaorghe ciUszeredit poaiafőnös  kerdaere 
köaöijüt, hogy a postavezerigaagatoság rendelete értel-
mében a külföldre  aaóló levaleaó-lap karcon illetéke 8 iej. 

— Tüneset. Tanké András gyimeBfelaő.oki  gaidi 
csüra kigyúlt ea leegeit. A vizsgalat szerint a usiri 
Tankénak egy hit eves fii  gyújtotta fol. 

— íteletek. Domokos Sandoroé gyiaieBl lakóat 
2500 l' j píazbiinietssra halták, tner. Dojiosoa András 
uei összes.;iita. 

— Uj- ttncBak Ilyen ös?ziseidA-i Ugy miatt kapott 
Szász Jjauooe csekefitlvi  lakos ib> 2500 iej büntetesl. 

— Szentmarton visszakapja a jarásbiró 
Bagót. A'c^iz jogkereső köaönsegsnek régi héreime, 
hogy ezaióít esztendőkkel bbszüaiették a csUszent-
mártool járásbíróság működését. Az lgazaágügyminisz-
t?r most elhatarozta, hogy 1940 január 1 tői Umat 
visszaállltja BZ alciikl járásnak ezt a fontos  saütBJgeB-
sógot A csízssersdal lorvényszék einoke aa erre vo 
naitozó lniszkedfseket  már foganatosi.o^ta. 

UJ RADIO-ÜZLETI 
Szíves tudomására hozom a n. é. 
közöuségiiek, hogy társas viszo-
nyomat megszüntettem és a régi 
üzlettel szemben a „Kultur-kör" 
épületében 

UJ RÁDIÓ-ÜZLETET nyitok. 
Akkumulátor töltést, készülék ja-
vítást és átalakítást vállalok. To-
vábbra is a mélyen tisztelt közön-
ség pártfogásai  kérem 

VÉCSEY GYULA M.-C1UC 
okleveles elektrotechnikus. 

I Megnyílt a „Salon Rose". § 
tg 

3 Tlait«lettel érteiitem Osikaaerada Tárol ét ET 
vidéke nagyérdemű hSlgyköaSnaégét, hogy g j 

divat kalap-szalonomat m 
1.0. Brktlanu-uooa 64. aaâm alatt — a Vákár-
fiaiét  eiomiiédaágában megny i to t t am. P 

•g & legmodernebb kalapujdonaágokkal éa legké- Í P 
« I nyeaebb Igényeket ia kielégítő átelakitáaokkal P 

állok nagyrabaoifllt  Tevőimnek rendaUeaéaére. 
Pontos éa lelkiismeretes aaunka, Béraékelt árnkl P 

fm  Silvea páttiogáat kér. kiváló t lsi telettel - P 
-A-naTsrue XfeózaL,  Oelbszaroda P 

— Jégpálya megnyitás. A C. 8- C. vezetősége 
értesíti a Bporto'ó k^inséget, hogv a jáspályi msg-
nyílt s ae a köaönség raadelkezés'rs áll. — A dijak 
agyaniioV. mint a msjelőző idmyben voltak. 

— Eljárások nemzetgyalázás miatt. SJBS 
József  csatóBBegl legény ellen eljárás Indult.többrend-
beli nemzetgyalázás miatt. — Ugyaccs?k eljá-ás iadu t 
Szántó Iyés elbocsátott vasutas ellen is. — Figyel-
meztetünk mindenkit arra, hogy őrizze meg nyugalmat 
és józanBégát. Különösen nyilvános holyekeo, boros 
asztalok mellett ne könnyalműsködjUnk, mert rendsze-
rint az ilyen alkalmak okozzák aa oktalanul való meg-
hurcoltatásokat. 

— Dsoember 18-án életbelépett n j menet-
rend. Docember 18-átói kezdve a meneirecdnen követ-
kező változások vannak : Csíkszeredából Brassó-faié 
induló vonatok: Riggel 4 óra 15 p., 7 ér* 12 p., 12 
ora 47 p., d i ui&u 4 óra 38 p és eBta 9 óra 22 p. 
Brassóból vlsssa felé:  reggüi 4 óra, 8 óra 05 p.. 12 
ora 35 p., dj.'uiáal 6 óra 05 p és este 9 ora 10 p. 
Csiszárodéról—Miroavásárhely falé  reggel 6 óra 43 p , 
deiutan 3 óra 15 p., mlndíét vonat knavetien. Eten-
bivül Indulnak 12 ora 55 p., 10 Ara 57 p., eatn 7 óra 
22 p., eate 8 Óra 45, amiiyeknez Midéfaiváról  G/imei-
fele  van kapcsolatuk éjjel 2 óra, reggel 7 óra 32 p., 
diíután 13 óra 10 p. és eate 9 óra 6 p. 

— Nagyaaabáau Saent Antal délutánt readaiett aa 
Oltáregyiet ea Iliasilóa Nőegylet. Az Oltáregylet és K .to-
ii kas Miaszlósnőegylet r&sárn&p a fáglmaáz.um  torma m-no-
kában, a szegényei karáosonyi lelssgitisére erkBlosileg és 
anyagilag fényesen  sikerült Szent Ant«i délatáat rendezutt. A 
rendezés nehâz mankáját dr. Nagy Béalni elnöklete alatt Al-
bert Istvánné, Durvái Istvánné Eigel Mihályné, Kozáu 
Imréné, Takáos Lajosné és iUnoz Sándorné nrhblgyckból 
álló bizottság végezte. — A kltQoâ mllaort Dlma Józs kt 
hegedUjátéka vezette be. Az alig hét évas kla mttvész n̂ héz 
klasszikus számokat adott elé kifogástalanul  Pototzky Oigs 
zongoraklséretével. — Utána Palohard János főgimnázium1, 
tanár, a Magyar Népközösség kultúráin szakosztálya elnöis 
mondott beszédet, melyben kiemelte a nál lélek jóságát, ünooi-
ságát éB örök segítő készségét a sz.'géuyakkel, elesettekkel 
S'-emben. Majd Baba-tána kövdtkezott. Három, hat év körüli 
leányka és tin lejtett szlaes, kedves tánoot annyi bájjal és 
keasességgel, ame'yet ősapán ártatlan gyermeki lé'ek tal ki-
termelni. Albert Mancika Fenke T.ajoslva1, Gál Ibtke Billniu 
Bélnskávat, Gáspár Katóka Albert Sinyikával és Szabó Ellasita 
Ztkariás Baadlkával matattak be táncokat Moldovái Joiánka 
betanításában, Igen nagy sikerrel. Beothc wan-szmíónláktt zou-
goráztak 4 kézre György Baba és Mayer Erzsike kltogásta an 
mOveszleBséggel. majd Albert Istvánné szavalta el Várady 
Antaltól .Eiüst fátyol  legendája" c mii melolrámát. Ei a ki-
veszi félben  levA műfaj  ezúttal sem tévesztette el hatását. A 
mély átérzéssel, klt(lnö hangsúllyal, Pototzky Olga mesteri 
zoogoraklaéretével és hatásos leánykóras aláfestésével  elsza-
valt költemény szokatlan n^gy sikert aratott. Egyik kltvlaó 
száma volt a műsoros délutánnak Kósa Vince éaekázáiün, 
melyet alkalmi nn zen-kar klsi.t. A Kóu behízelgő hangja 
valo*ágg. 1 elragadti a kö/.tínséget és szilnnl nem aka ó tipsdil 
jutalmuzta agy a szép éneket. mi&t a zenekar munkáját. A 
termet zsarolásig uiegiölio közönség egy fővárosi  színvonalon 
ál:ó műsoros déiatán emlékeivel távozott azzal a fjlemdló  ér. 
zéssel, hogy adományaival hozzájárult sok szjgény boldogabb 
karácsonyához 

Kiadóhivatali üzenetek. 
Köibirtokossag Ditrú. Hitralék 1939 év ve-

géig 260 Kj. 

S MODELL KALAPOK 
^ tlz naponként n j formák  oioao 

á r b a * , a&«»f l r t* lEtXkt tx« t<Slz 

M VSNCZfiL  TANÁRNÉNÁL 
n Ugyanott késntűmek mlndaa-

memfl  l ó i kalapok eisAremdfl 
M i anyag hcnnáadáaával. Knlapsk 
rf  iialakltfte»  a legrövidebb idő aiítt 

Mercnrea-Cluc, I . C. Brat iaan (Oiaan. 
niuzD-nooa 111. sa.. a Sftraán  kftaelébea  « 
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Hirdetmény. 
A ditraul kriztirto o'-ág I rtsgatónugt az Erdé-

szeti Iispek'o-xtus No. 18352—1939 <ngsd i.vév>! nyili-
ár?erésen, 1040 januar ho 8 ea delalAtt 10 óra-
kor eladja uz: Eitefan,  Hjssiupatak, Btlhó teriietei 
lavő frt'pucolt  és utak mellé rakásolt faanyagot,  m-'y 
ca. 900—-n' tesz kl, apróbb téte'ekben az alanti fe:a 
telek mulatt: 

1 KikláltáBl ár m'-klnt 170 L)i 4- felkásait^i 
költség. 

2 Árverező köteles az árverés megkezdése eiitt 
i kikiáltási ár 10°/. át készpénzben biatozlték képpen 
» pénztárba beflsetni. 

3 Árverés után «zen összeg klegéez tendő a vétc-Ur 
50°/o-ra. 

4. A teljes vételár árveréBre számítva 3 napoa 
belül n pénztárba befizetendő. 

A részleteB feltételek  a közbirtokosság Irodáj^bso 
bármikor megtol Inthetők. 

Dltrsu, 19 Djcamber 1939. 
BlrO Sándor, 

kb. elnök. Oáll Bal int, 
J*gy:ő 

Kertésztanulónak felveszek  egy ügyes, 
szorgalmas fiat.  — Wilk-kerteszet, 
M. Oiuo, a vaBUtállomással szemben-

9tm»m ¥«U; HwwiéUtom. 

2 drb. díszes villany fiiggölámpa eladó, 
Megtekiniheló: Sir. Rjsetti 28., Csiksiereda. 




