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Calloescu belügymlolsaternek a Noiuaetl U Játatt-
Ifés  A'CTPoaláról tartolt rádióbeszéde teljen egész* bea 
i»y hcngzlk: 

__ Cs*i k*t •ét telt el aaóta, hogy törvénjes 
Mhati'ioazáasM po'ltlkbl m r v létesült ás máris három 

fél  millió polgár Iratkozott be a Nmsctl Ujjássüle-
i-i Arcvcnai&ba. O vau hatalmas EsavasaiBsám es, 
fm»'yo(-k  f̂ iét  itm iudiék megfzrtsnl  a mulibeü 
Dírirftdózerek.  Ez a m-gáilppltÍB li nutntja a mozja-
Ipm n. gy-ccftlaaágát.  Másrészt a bejegyzett csatlako 
•ésok s februári  népszavazást követő másedk nagy 
púi megnyilztiozést jelentik. A ig egy év a'att t?hát 
m ország eryasf-rBen  du határoiottan megújhodott ti-
z-laeibt-c Mi a jelen'ó^ége a megayllMkozásotnak, 
mÜyen követseztetée vonható le belő ük ? Ugy vélem 
ki>l követieite'és. K óizör: Aa or-zág végleg \Í9?za-
ztadtja s regi po-ltik*! r» ad-z' r", m'Eod«zor: uj eez-
p'nvekkel és uj t b p e t u uj eletet óhajt kezd-ni. 
Valéfca"  ti támogatja m» a ifgl  rendszert ? Senki. Ki 
Mjoáltotií Ietfin6eín?  Nehánj an. Bi ami meg jelit m 
tft!)  >z as áitaiáeos véiemeny nem blronyos leiliálla-
p3t, bsnem észszerű meggondolás er dméaye. 
1 partok önmaguk fölött  mondottak íteletet.' ' 

— A egyén attól a pillanattól kezdve, mikor a 
pártok léte megezttnt, kiszabadult ófidl  kStnleaettaégel 
k̂ afll.  vi-raaeyprt* Ité'óitép'feégét  én te'jea egeszében 
(s'ío t̂a » múltbeli á"apo'<ok megtévesztő jall*ţ»t Etp 
t !e!ti Vyamatra rávilágíthatunk néhány m gjegyaés-
cel I»y a múltbeli pártok annak id'jén a n*m*et aka-
ritari hivat'; eztak, mint a kormányaié jogának al»p-
jéra. D' kérdem: mikor nyilatkozott meg Ó'zIlWz a 
necz i akarata? Az e'nu't tusa év a!»tt melyik párt 
ví'afttáBáv!»!  saemben n>m emeltek zxjos kifogást? 
Ar. is állították, hogy mlndsu kormányzási eró apar-
isinentben BSÍ spontoüu! é< a farion  <ui fEggviltcaége 
j'i'ntl magát a rendfz»r  lényegét. M lylb p-r'airent 
retdülkezelt ténylegesen eiz «I as erénnyel ? M»or do!-
•ciott kl a parlament egyetl'n tűrvén)t is? M tor 
buktatott tormínyt? Kt ne tndiá, hogy a pari&ment 
c?ak kUlstln volt, amely mögött a politikai k ub haiá 
roiott. 

— Alsndóan hangoztatták, hogy a progTam kii ti 
ij.-ai» ez országot a pártokkal. A program hHj*lentése 
pedig s í i n vallásos kültőafgek  között m>nt végbe, 
ci r maram részéről nrm vonom kétségbe a program, 
ra nt irányvonal hasznosságát, de kétségbe toncm, fcogy 
a váNsatási idlkben tett ígéreteket a kormányon va-
S»M ii teljesítették. Kktppea állott eló aa általános 
ketk(d4s jelensége, amelylyel a po górok ügyelték n 
p-orr, nők Formát. Ugy vélem, Vogy a romániai d' mek-
i-'iirü r ndszer scha aem dl ikrrdhálíamegátfájdal-

masabban, mint 1987 dtc-ítr.ber-áfcen,  amikor két, es-s-
meileg oilealálws part Mövtitségeskéot <<°p*tt f-.l  az 
or-aég szlae elén. Mit jelrnlhet es aa öassifotAs 
eszmeileg és a polliUal bicrtlet Bzempoaijábói ? Ugy 
hiszem, hogy ebbes as ti kban pecsöteiódött m>-g a 
régi reudsz r *orsa. A pár.ok ünmaguk felett  mondot-
tak ítéletet, mert nylivánv:'óvá lett a ret dster hamis-
sága #s hatsoatalanaéga. 

— Oyatran hivatkoztak a politikai pártok l?!ki 
lendClet=M M 'ym lendö'e! ia volt z? Vaiaiaocnyun 
benne éliörk s ne tudnók, bo^y es a leodUl 'í a kor-
mányra ju.as lt'ho'6 legei sz>rint rrő ódó:t és vált-
semmivé. Na tudnók, hogy a p >riokoo be-ói az eg,á-
nrk le.'ke«i»íét is aa érvhn>eslilfsl  :eh«-tőŝ gEk 
bálvoit'ék ? T hát cupin ui érd?k Icndu et-trd. beszel-
he'ttolr én sem tpitö kndöl-^tró1, »meliy«.'l & r^gl red-
szer idejéa n^m igen talá koztuik. 

L íetdíki nt hat aa az áiii-ás Is, hegy a pártok 
ISzérdtk t k-p.ifitek.  M*i uk a técí»k c falták  meg 
a pár oknak ezt a magyarázatét. Aa e*y$ég m- gte-
rrmtéstre Irén u ó felhívatok  ngy^cia minden r-setben 
hstáataíanek nt*KÍtaV. É- m orréig U.*a.kcd'!>j» 
jövóbenl vc!ia6lyek b-z'.os ínrg'-sUrá*»! es a hatfcű 
pötel<»..qiégteljf>>  ités müv iryii^teiiii á-h^tv >, hányrzor 
hívta fal  a po'ltlkii'uk éa a pírok Hjive^met a va!4. 
aágTb I Ab innág U.alki dója kev>g. 1</Di nyngcdt lelki 
ismerettel ál ihat a történeit-m tz'ae elé. 
„Saonvedő szerepre karhoztattek aa államot". 

— Mi V0:t a-pártoV vVarzs, milyen érze'ro-ií te 
fogisl«tosaégok  lránylto*tál aongMariamVst? Bacnyár*-
nem *s ország magas és ál ardó érd-kf!,  hanem rpró 
• gvéni -rdekrk. Erre as la a; sárra tliéglt a párioi 
ssé'forgécsoláaánt  k i»mcrt fc  ystttt* Is. Mert i> pártok 
megs*^po;odásáD»k Igazi ét ni- y Oiái » kielegöíésre 
töfó  személyi aitbeókban Ml >e.-esnl. Amikor p d g 
a poIittVei erSk J«t.>kB fwijlÂiV  bktaUmia ja-->ita«t, t«!\-> 
kenyBégIlket arcai verd ék, hogy Ir-romfcolthk  ml:-d«zt, 
smii elődeid ípiteüeV. A regi reudseert̂ BZ jt-ii^mts e, 
bogy megosztott» iz cróket, kimélvi'. -lt^ a gyűlöletei, 
kölcsönös magvetésre tentto'.ta *z fm^Tuket  és ci<ck-
kent<>Ua bz erköisl erői ert--t^«. Ki ne i-merré » 
sseuvedéljekcek fzt  »z í»r«dAté; ? M ^dei-kl hrratf  .-F-
ktdett, ho?y megsemm'tiiise po i k>i eiieif  'lét. K h«!' 
!» svttiői t'Bz^elot ós a ti stvér zsretet. A csakdoi- vsd 
mobóséggal támadtak eg^másre, b falvnk  éiete vsló-
ságos poVoilá víl cioít Éi (Bt bivtik poTisélisrak I 

— M vé lrtt na áll»m Uyon k^rű!méoye« köeö'.i ? 
Bz-nv.dó Fz>repra .'áihrzt^tták Mid-n tötv-ny at 
ailam jcgali i<\ekezett csrubllací éa i-rejét csökken-
teni, hogy f>aabad  utat cyis on as í«rv«n megoyilsUo-
aáBalcak. Aa egréa foglalta  el a fóh  ly*t, mlg aa á'lnr 
8l0rendel-ji*v4 váltorot*. As á'hmn»k «ap>sziví><a? 

kérő ib Igazi lemondássá alaknU át. Ba a helyzet pedig 
magával hozta a tekht-'-ly etsméjenek össseomlását. 
íme fzért  mondottam, hogy a mostani népi megnyi-
latkozás e'sősorban a régi rurdszer megtagadását jelenti, 
Aa Arovonal mindenekelőtt román szerveiot. 

— A N.-mzetl Ujjássttletés Arcvonaláhoa való 
cdatiaí ozásoknak aso tban — folytatta  a belttgymiaiss-
ser — aBmcüak aeg^tiv értelme van, hanem egyben 
kifejezi  azt *z élénk óhajt, hogy az ország aj életet 
ketdjen. A Nemzeti Ujjásaflletés  Arcvoaala mindenek-
ílő'.t román saerveset és forau  a s aki baonosltanl 
akarja vr'i»me!y más kttlföldi  tserveaettal, ez ugyan-
ci»k té^fd  Lihstnek egyes formai  basonlóeágok, de 
a mosgalom forrása,  sa^hemo, ciijí, sajátosan román. 
Ktiiönbcn cz a mrzţalom r-tgi hagyomáoyt ébresatfol: 
a román n«p nehéa pillanatokban mindig megtalálta 
z egyesülés útját. így volt na 1869 oen, azután a 

fbggeuenséíl  bábomban éa 1916 bau ie. Erre az etyo-
süiésre csodálatos pâd->t adott Erdély la. As Unlé 
pillanatában s eiu'-áa is egyidelg. n-dily fl  il egyetlen 
poUil -ül bz* rvezetben tömörültek, amely aagy tokintéíy-
qek erwidjlt. Akkor va'óban kw«l« lelkesaig ha-
totta át e szervezető;, njm ugv, mint később, amikor 
bfkövrtkFctpk  a ssakfd-*sok.  H toyssor hallottam üreg 
erdélyi k t b azálnl arról a d'Cső'éges korszakról, ami-
kor mlrdacnţiukal ng- anasok az eszmények hatották 
4t és nem bontották meg soraikat fcgyéni  törekveeek. 
M« t.-hit, amikor nemzeti egysigbea Baületünk ujjá, 
B dtiy hagyományos lelkületét tessatik magnakévá. 

Fslhlvia a kiaebbaégokhoz. 
CaJi'nescu óe/ógyininiatfer  ezután s kuéhbn-

gekröl  beatéit. 
— A mozgalom felbiviat  intézett  a kisebbsé-

gekhez  is m befogadta  éket  a Nemzeti  Újjászüle-
tés Arcvonalába. Ez a táoj,  amely féoyt  ret  a 
romaoeag politikai  felfogására  éa  sajátos  lelküle-
tére.  nt lepjen  meg senkit.  Nemzeti  állam  rogyunk, 
ez nem kétséges.  Főidőnk:  román féld.  Mi  vagyunk 
a logelső  és  legrégibb  nép,  amely eat a főidet  bir-
tokába  vette és műveli.  Ha  később  egyes területek 
az idők  mostobosága folytán  ideiglenei  idegen  ura-
lom alatt  voltak,  vz a körülmény  osak béklyóba 
vetette  alapvető  jogunkat,  de  nem ráltoatathatta 
meg azt.  Nem  változtathatta  meg továbbá a román 
nep jellegét  sem, amely nép megőrizte  nyelvét  él 
nrmreti  létét.  Következésképpen  a román állam 
határai  a román nemzetnek is. Megy  ontsuk nem 
valamely  megállapodás,  végy  szerződés  eredménye. 
A történelem  ea természetes  jogok jelölték  ki ato-
kát.  Étért  e hetárokat,  atent  örőkaégként,  a leg-
nagyobb elhatározással  védjük  majd  meg. 

— A határokoD  belül  azonban tiroli  idők  óta 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 

Irta: Dr, Ábrahám  Ambrus. 
Az ágy e ő t ült a kicsi httkkfasaéaen  a pityókát 

nactott, mikor oto'j&ra láttam. A medvefüttőbec  csór-
» ţe'i r nyirf  t, a sod görbületét befogta  a korom, a 
láhoiy végiben pislákolt sz öreg szu^z'ora a a csempe 
hátuljáról gomolyogva duvad. a fdat  az firas  hluia. 

Az aszta'on a keader-abrosa sarka alnl kln< i >tt 
fel  barna rosekenyér. A kenyér mellett voit a 

tWttyeiii b'csba s a deeskfr  dézsából kilátszott a 
rnaşen rtsort u ó. Mindezek törül kany»g rend>tlen-
«íb-n ta'tlt magának helyet egy kfeel  ór ött tó, egy 
»b'a üzalosna, emellett a fatál  s benne a fakanál. 
... „ A " ör̂ g kotló kotyogott aa aBstal alatt s néha 
anbáRen vsgott bele csőrével a hás sarkába támiHlott 
* D ) ' r lisatts zsákba. A csürkék cslpegotték a padlóra 

k î rtet s a nvHott ajtón keresstül bchallatsaett 
» martján kUrgkcdő nyírfák  esü sóhajtás». 
. „ \al,8®l nyugtalan nagy rendetlenség ülte meg 
•őrháza», az ódalházat, ahol halomban fsirásott  a 
[ ' "7 «J^». » kicsi kamarát s m halok-c-tomóval 
u.i w r > w áKit. csak aa őssbecsavarodott öreg ember 
]»•• »«€», piros arcán ée tisata, kók szemében veit valami 
aliK» D1Ky nyugalom, mikor végig 

h ' ! , r a ) t a ^rkóBző tekintetem, c^ak as 6 ulntelen 
?!',»« volt valami boldog nagy békeség, mikor 

Ml felelte;  dű jól vagjnik.. 
m-h M ţ r t , h * » ó Így beszólt atkor Is, ha csak magáról 
l „ * , , ó \ P e d , « hányszor moadtam már neki, hosv 
B?m . 8 "Okiak bocsélzi D j Mába - Mű 

Utt . I . j ü ^ • » fnralya?  A ma* nincs nekttnk, 
« eiadtaV, hangzik a asiggatott válaaa. — Hát azt 

1 - « » német sógornak. — H«t asl ngyaabisa 

mltor? — Hit as u<v volt — filzi  tavibb i ecót « 
s<orgcBkcdó öreg — bo^y, mrkor a h -boru alatt itt 
voltak a nímet katonák, azok, aVis a m hizUban 
laktak, eokszor átjövének h faám,  hoey farulyá.'j^i 
nekik. Éi furuyált.m  es. Egşszer osz.án es egyik 
német, mikor haaa készült, tzt kérdezte, ho«y nem 
iide^m-e el neki a furulyát  — Éa el, mondám neki. 
— É i menyiért kérdé esment a n4met. — Éo err» 
klnyajtám as egyik nagyoljam s azt mondám, hogy — 
á*c Áoc — kérdé eBment a nemet. — Ácc — rroo-
dám én rejja b«jjealőleg — Erre a német a Vsr -mbe 
nyomá aa egyetlen ezüst korosát, elmene s vé.le a 
furulya... 

Mintha gyermek éveim emlékeiből vitt volna ei 
valaki va'amit nagyon msBPz'r ', ugv hatottak r^m 
9reg ember Bssval. Vilami méla fájda'om  nállta meg 
a islvem, a lelkem s as agyam, mikor rám nézett sz 
öreg s a kicsi tekenyőben vacakolni kezdte a hántott 
pityókát.. 

Mert szerettem Dadabát s sserettem nagyon >*zt 
a bét sütött likkal m»g ú ideit likas magyarófa  dfira 
boc-kV, melyből annyi-z r-I ' t fel  a természet szabad 
ölén élő ember rejtett fajdalma  s a s'í?n?k rltlán 
érzeti, de akkor igaz öröm* Szerettem Dulabát, padit 
ó nem volt sem előkelő, ó nem volt sím tudós, rom 
p«dig gazdag; cs«k egysserüen ember volt ée boldog 
volt, az egyedüli boldog ember, akit éietombea láttam. 
— Ember volt, akinek ajkairól nem haogrott pmua 
bzó aki sohasem sk irl többet, mint amil csendesen 
megadott aa élet, akinek nem volt tel|aslth ttetlrn vágyé 
és megvalósnlhatstlan álma. 

Aa erdóa született egy homafából  összerótt 
házban a Htfglta  aljén, azon a lankás közön, melyet 
a K4polos-m*aó — és Bngó pataka fog  körre KveV-
bttkk tet-ia alatt. Apla pásztor ember vo't a őt is annak 
aainta. K"CSkék ós Juhok után lépegetett lóssór pó-
ráMal ügylbsa felkWMMt  talpalt booskerában Nagy-

v r. m o d Jai.ól f  ii a Vü us-kutlg b Buggyanó pusztá-
jától Lugfó;ő  ár&álg. Ei iiy-nkor, ha mar vsreslett a 
kos-(p%r feie  s a báránykák n*m kértek .eper levelet*, 
a kicii A ital Jinos Duda furulyáján  felcsendült  az 
őrök pásztor nóta: 

A njireabói, a nyáraaba, 
Egyik likbó.i, a mátUba... 

I .koiába n̂ -m jart, templomba nem hívta a harang, 
de píí 'ében ott élt az Istenfélelem,  ajkáról nam hallot-
tam káromkodó szókat. A f  nyós ÓB bükk'js erdők 
/osz jru bodros é.i füves  mető volt sz Iskolája a es 
voit a temp óm». Itt Ieste a vlrágnyiláat, Itt érte a 
levélhullás s Innen állott hó a mérték alá, álkor hívta 
a törvény... 

A b-ja eaCrke veit, estkor a aaomaeédaok lett. 
Btó sör csak ktresste.'ó<t, radlotkor s lakodalom után 
látogatott hoasánk és furnlyálta  aokfzor  és fáradba-
tatlannl a lassú kétlépstüst: 

Elveaztettem kecskéimet 
Megver apám érte... 

Ilyenkor a «od mellé m^lapultam s Ugv elnése-
gettem aa öríg Dudá% amlot (Silea melléből zörej-
űango.tal adott mellrksőngét a furulya-hanghos  és 
eln- z. gettem as öreg örömapát és örömanyát, mikor 
híj-ott térddil éa ráccoa képpel járták a .lassút" aa 
agyagtapaszos h >tfó;djóo.. 

K«ó)h gyakrabban megfordult  nálunk. Atyán 
'"llátts tűzifával  a ó dolgozott naküek. Mikor, anlnt 
n<igvobbacika diák haza-haza mentem, sokszsr találtam 
ott hAznn< e'őit a hidon s ilyenkor mindig magkBss-
dSttllnk. P rdze ő voit az erósebb. Egyszer aztán sslnte 
ugr. s <SKrülog megnőttem s m°ig Is erőaödtem. Mint 
egy tnpa Iteatet keot«m fel  as öreget a hídról a a 
pattk relé vittem. Dudabá nem Ijedt meg éa nem eről-
txdit t c ük anaylt mondott: többet dlákval s orvai nem 
kdssdaok... 

Arattnak, takartuk, kapáltnak ogyMt aoiat • 
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más népi  «redetü  polgárok  la élnek.  Olyan ji 
aég  ez, amely osaknem mindé  o országban előfordul. 
Ezekkel  i polgárokkal  kőző»  érdekeink  vannak, 
amelyek  miként  a oivilitáoió  eszménye  ée  a közős 
jólét  is, ugyanazon állam  keretén  belüli  együttélést 
irnak elő.  Politikánk  az etnikai  kisebbségekkel 
szemben mindig  világos  volt  és  ma is aa. Minde-
nek előtt  állithatjuk,  hogy a népi  kisebbségek  sehol 
sem örvendtek  jobb bánásmódnak,  mint  Romániá-
ban. Az ország alkotmánya  teljea  egyenlőséget 
biztosit  nekik a törvény  előtt.  Következésképpen 
minden  állampolgárt  azonos polgári  és  politikai 
jogok illetik  meg Ekeretek  kőzött  a kisebbségek 
szabadon  használhatják  nyelvűkét  egybáaaikbaa, 
sajtójukban  és  egyesületeikben,  a közigazgatási 
hatóságok  előtt  és  bizonyos feltételek  mellett  az 
igazságszolgáltatásban  is. Ami kulturális  fejlődé-
süket illeti,  jognk van iskolákat  éa  egyházi  intés• 
ményeket  létesíteni  a az anyanyelvet,  előadási 
nyelvként,  az állami  iskolákba  ie bevezettük.  Meg-
felelő  részesedést  fogn  %k kapni azokból  at állami 
jövedelmekből,  amelyek  nevelési,  felekezeti  éa 
emberbaráti  oélokat  szolgálnak.  Minden  foglalko 
zást  gvskorolbatnek  és  közhivatalokat  elfoglalhat-
nak. Végül  a kisebbségek  képviselve  vannak a 
szakkamarákban  és  a községi  tanáosokban.  Azok-
ban a helységekben  pedig,  ahol számuk tekiotélyes, 
lehet  polgármesterük,  alpolgármesterük.  íme  a 
kiaebbaégekkel  való bánásmód,  röviden  összefog-
lalva.  E rendszer  bevezetését  pedig  teljes  óczicte 
ség  jellemezte.  Eiért  nemosak a dekrétumokban 
vontuk meg a politikai  irányvonalat,  hanem alkal-
mazásuk fölött  is őrködtünk  Belügyminiszteri  fe-
lelős  minőségemben  jelentem  ki ezt, hogy irány-
muta'ásul  szolgáljon  a végrehajtó  szerveknek. 

— Eá a bánásmód  természetesen  nem jelenti 
azt, hogy a kisebbségek  fel  volnának  mentve a 
törvényekkel  szembeni tökéletes  engedelmesség  alól 
és  magától  értetődik,  hogy a törvények  megsze-
gése  esetén  éppen  olyan büntetésben  részesülnek, 
mint  birmely  román állampolgár.  Miazoobannem 
kételkedünk  a kisebbségek  lojalitásában,  éppen 
ezért  politikai  együttműködésre  hívjuk  fel  őket  az 
ország magas érdekeinek  előmo.lditásáért. 

„Sseretetünkkoi vigyük körül a Trónt". 
A további*kban C»lln<-Fcn miniszter aat fejtegette, 

hogy a Nemzeti Újjászületés Arcvonala nem a régi 
értelemben vatt párt, hanem mozgalom, amely aa állam 
éa a nemaet érdekelt képvlaell. Aa Arcvonal vlaaan 
akarja helyezői aa államot régi jogaiba Aa egyéni ér-
deket caak annyiban veszik figyelembe,  amennyiben 
összhangban áll a közö <ség érdakelvel. Ás Arcvonal a 
nemzeti eszme és méltóság hordozója, amely védel-
mezője leaa a családnak, a keresztény hitnek éa a 
kiahaazou munkának. Emellett kiválogatja a veaetéare 
hivatott értékeket. 

— Természetesen —- mondotta a jövőben nem 
lehat BBÓ aa egyének válasatásl hozadékáról éa a ren-
delkezésre álló hiveţ csapatáról. Ez a követelmény ma 
már eiat ult és hasaontaian la. A veaaiőit kiválogatása 
a aaakmal munka terén megnyilatkozó éa elismert 
egyéni írdokek szerint történik. Ea a rendaaaer uj ele-
meket hoz f  .'lszlire, elsősorban fi  ital elemeke*, miáltal 
aa Arctoial mozgalma dibsmianiU-iBal telítődik a komoly-
Big éa hoaaáértés jegyében. 

— Miért van szükség egyetlen Gasrveaelra, miért 
kell caopor'oútanl minden energiát egyetlen keretbet? 
A migyarázat nagyon egyszerű éa loglkna a egyben 
p rancaazerü konklúzióját jelenti megának aa Arcvonal 
ersdetének. Valóban, ea a szerveset, mint aa állam éa 
a nemzet védelmét aaolgá ó ezamel vérteaet jött létra 

éa általa a nemaetfentartás  ösztöne jnt klfejeaésre.  Igy 
felhívásának  aa egység megteremtésére kell Irányulnia 
éa nem a megoszlásra. A taklntély megerőiltését éa 
nem gyengítését, aa eaamék egységét én nem felapró-
aáaát aaolgáljs. 

— Nem akarok táiékoaatlanaágot éa aggodalmat 
kelteni. Ellenkezőleg, a Nemzeti UjjáaaBletée Arcvona-
lát derűlátásnak, a nemaet éa aa Mlam jövőjébe vetett 
határoaott bizalomnak kell jellemeznie. Mtgta hozzá 
kell tennem, hogy vesaélyek is leBe'kedhrtnek ránk. 
Erre aa érára pedig, bármennyire óhajtjuk ls, hegy 
•nlnél measaebb legyen tőlünk, fel  kell készülnünk. 
Ébren kell tartanunk valamennyi nemzett erőt éa behozni 
aa elvesa* tt Időt, A Nemaetl Ujjáazületée Arcvonalának 
jelszava, a haza védelme. Nemzedékünk re aa a hivatás 
vár, hogy blatoaitBa mindazt, amit az elődök annyi 
áldozattal építettek. Bsért a jelen érában felejtoBk  el 
mlndanylan aat, ami a múltba elválazatett bennünket, 
béküljünk darae éa aa orsaág megerősítésén dolgoava, 
'orakoaiuak fel  egységesen aa Arcvonal ztealója alatt. 
A ljnak őraéget a határon éa saeretetüokkel vegyük 
körül a Trónt éa a legbölcsebb éa leghaaafi  <sabb Ural-
kodót, akivel * sors megajándékozott bennünket: II. 
Carol K'rály O felségét. 

mikor nagyobbacska lettem együtt khBzál'utk 1B. lgta 
j'j do'gu, kla Igényű ta fáradhatatlan  ember vo't, aki 
nem uata a munkát, nem vállogalo'.t, nem panaszko-
dott, soha senkire Irigy nem volt éa aankit meg nem 
BíÓlt. . 

Ereji fogyogatott,  amint telt aa Idő, d) ő a leg-
vastagabb fübtn  a a legnagyobb nepsüMBben sem akart 
a renddel tlmnradnl tőlem- — Da egyszer csak mégia 
eroarad; végleg. Atyám, aki akkor litván öcsémmel 
má hol volt e fogla  va, azs^l hizott m°g, hogv Dudv 
bávat menjek el káráéiul le az O t parijára. És Dudabá 
jött. J itt reggel a hosszú, hágós, poroa orgiáimon 
éa jött rendületlenül az Illatos, virágos, vastag, Imolás 
fűben.  Siakad'ak a reedek marhaderék vastagságban, 
ijesztően nőtt a kasiatzrió a ml csak egysaer Izzidtunk 
meg — reggel.. 

Uiaamenet csendes volt Djdabi. Arcára hosaan, 
mély árkot vágott B fáradság,  járása csosaogóa volt. 
mint kasaáaé a fú  ten s m-.kor hasaértünk nem jött 
vacsorír*. Anyám kérdésére nun mondtam egyebet, 
minthogy fáradt  aa ör<tg, mert nem akart elmaredcl 
tőlem... 

Mikor máanap találkoztam vele e szemembe 
mondta: dlákval s urval többet nem kaszálunk. —És 
azóta nem jött dolgoanl el hozzánk. Ha munkáját el-
végezne kiült aa u ra a ha valaki járó kelő dologra 
biztatta, csak azt felelte:  nú ma többet nem dol-
gozunk... 

Egyszsr a falumból  soká elmaradtam. Mikor estén 
njra hazamentem, meghatottan láttam, hogy a Dudabá 
ház»táján kialudt aa élet. A háa aátva volt a a gaa 
d&tian udvaron nagyot nőtt a bogáncs... 

A gödör-marii nyírfákkal  tovább küasdlk a szél, 
mondogat a patak a a túrnád! öreg templom előtt, hol 
meaeae multak bánatáról mesét mond a fenyő,  kalap 
eaegőa fehér  harisnyában, kék hímez ujjnaban a fekete 
kaltpbaa — jeltelen hant alatt aluslk Dudabá. 

A pannonhalmi főapát  intelme. 
Ml egyea emberek egy egy korszak fiai  vagyunk, 

látókörünk Űrben erük, Időben korlátolt. De próbálja* 
ea Egjbéz saemével néanl aa Eseményeket. Aa egy-
házéval, amely csak emberileg véve la a do?gov, idő-
ben két évtized tapasztalatával, térbe n a földkerekség 
legmegbízhatóbb figyelésével  méri fői  aa emberi tör-
ténéseket. Bt akkor éazrt vtFB'ük, hogy kőd  éa  pára 
mindet,  amire ma esküszünk, amit  ma világra 
szóló  eredménynek  hirdetünk:  ha benne hiányzik 
vagy egyenesen károsai az emberi elem. 

Az örök embtrl elem, amely a terem ő Itten 
akaratából örökre klkppcjohatatlsn alkotó ré zi ez 
egysek és a közöaségek boldogulásának. 

Mennylen h;ttek vllígot megrázó tcr^nelml jel 
szavakban és mozgalmakban. Éiezek eltűntek. Nyom 
tilanul eltűntek éa aa emberiség kijózanodva visszaér 
ahhor, ami benne öiök érték. 

Mennylen hittek csa* g minap még a marxizmus 
vlágmegváltó erejében. E< ma már látják, hogy két-
élű  kard  volt  as embervsditás,  amelyet  ma mások 
sajátítottak  ki ós sikerrel  forgatnak  épp  a kezde-
ményezők  ellen.  És igy loss es emberiség  a tul 
hajtott  oaoiooálizmussal  szemben ia Rá fog  jönni, 
hogy i z aa a'apjátan caect éi nemes érzés, erény — a 
ssertalenséglg túlhajtva — az ntció-retkc'ó törvényi k 
értelmiben ugyanazt errdm^nyeal a többi népeknél la 
A nemzetek pedig nem élhetnek egymás mellett örökké 
ktsüléere, láagra'obbaaáafa  késs villamos fowű'tségbee. 

Mi még nem 'áunk éa hallunk, de keae^ü tanul-
aágok után minden nep látni és hallani fog.  Ét akkor 
látjuk azt ia, hogy a „Betlehem* nem öreg és tehe-
tetlen papbácsik klta'áláaa. Lá el fogjuk,  hogy a sze-
retet örök éa mellőzhetetlen törvény. É< akkor majd 
újra vlauatér B tleh»mbe a világ. (.Magyar Kisebbség") 

Az életbölcseség iskolája. 
• rágalomról. 

Nehéz Időkben sek keserűség halmozódik isi 
a lelkekben. Az elkeseredett kedélyek — a bajok 
miatt — kOnnytn t&madn.k egymásra. Ez egyik oka 
társadalmi életeink ama bántó jelenségének, mely 
abban nyilatkozik mpg, hogy napról-nipra fogy 
az egymás Iránti megbecsülésnek érzése és kSte-
Imsége, A jelenségork másik ée Moka: a rigalom 
Ha az emberek egymiit Jól befeketítik,  akkor bl-
zocy összedől a kfiloeSnOs  megbecsülés alapja. 
Mtndsnkl gyanns aki él Hová lesz Így a bli.lom 
egymás 1> in i ? Lehet • doigoint ie alkotni a bizal-
matlmsig mérgezett levegőjében? Nem akarjak 
elukarnl a bajokat, a hibákat: mondjak meg azo-
kat egymásnak őszintén, a aseretet Uptetatival. 
De vallánnk b ebből folyó  mélyebb emberi érzé-
sünk egyaránt r.it mondja: na rágjuk egymást. 
Ha as embert élet magaa saempontn értékelésének, 
a remes iletbBloxeségnek (elsőbbségen ntjaln já-
runk, mentesek leszünk a könnyen terjedő embeil 
nyavalyától: a rigalomtdl 

Alább koriunk — Flé»hler, kiváló francia 
egyházi szónok nyomán — pár gondolatot a rága-
lom mibenlétérdi ia megjelöljük az elkerülés ha-
tékony módját: a sz'gora OnblrálatVan. 

I A rágalom könyörtelenül támadja a felebarát 
legérzékenyebb oldalát, legdrágább klccsét — becaüle 
tét. M"gsebil a távol, vagv Jelenlét ó;, a barátot éa 
elless get, a bűnöst éa ártatUnt egygránt. Megsérti az 
Igaaaág és a keresztény szeretet elemi törvényét 
aslnte erűmét leli a kegyetlen rosszmáuságban. A Baént 
iráa kardboa hasonlítja, mely átaanr, h< gyes nyilhoa, 
mely meaazlrői a ;bea, klgyóhoa, mely alattomoaan meg' 
harap éa megmárgsa. 

Kétfajta  rágalom van -. aa tgylk közvetlen, a m^ 
•lk közvetett Aa első vádol: valakim k oly hibát ti laj 
donit, melyet nem követett el; piacra tiaa hibákat, 
amelyek>ő! a szeretet taplntata hallgat; nagyit olya-
nokat, m'lyek már agyta Ismertek ; ha nincs mit csi-
nálnia a hibával, amiről mindenki iud, akkor asaásdé-
kot firtatja,  amit senki ae lát 

A másik, a ktz/etett rágalom — tagtd. N>m 
akarja meglátni embertársában aat a jót, amit mások 
benne eílamemek; eaáltal igvekaaik megfosztani  őt a 
megérdemelt elismeréstől; igazságtalan hallgatásasl 
klaebbltl az érdemet, ameliyel mások adósnak neki. 

Ion ebben áll a rágalom. Ba a társalgások főcse-
megéje: kedvteléae aaoknak, akik beszélnek, élvezete 
azoknak, akik hallgatják. Biélkül elernyed a társalgás, 
Olaéaial a neUca«ssé|; ebben mladaakl kedvét toll. 

mindenki találékony éa ékesaaólé. Ilyen a világ uija-
máa bő*£n szórakozni, Játszani máa jé hírnevével! 
frissé  teaai a aaellemet, élénkíti a hangulatot. V^e 
ennél asooban embertelenebb? Nem ls késlekedik Ssest 
Pál odsnorolni a rágalmat a legntálatoaabb vétkek közé 
a a rágalmaaókat kizárja a mennyek orazágából. 

A súlyos rágalmakra gondoláik; de aok könnyu. 
nek látszó la Idetartozik. N* mondd tehát: csnpineiy 
ssó volt, minden aaándék nélkül; c»k egy kis fruoy  S 
tréfából.  Nam mentség ea — agymond Uaent B r̂oát 
a gúny könnyű lehet a gunyolénak, de BnlyoB a kitgi 
uyoltnak; a aaomoru vigaBstalás utóbbi fz  imára, Lo» 
nevetve aebzik Bziven. 

II. Aaért félelmetea  bűn a rágalom, mert Igen 
könnyű elkövetni a a legneh' z >bb jóvátenni. Az e^vsitr 
elröppent BBÓ nem áll meg, hanem megy, szé;u!d 9 
hihetetlen arányokban növekedik. Mennyi ezéthuíá-oak 
egyenetlenaégnek a magvát hinti el. Klképea megál it?ni? 

DJ aat mondhatná valaki: eat a fiaom  csemegés 
caak egyetlen-egzyel közöltem, a hallgatás, a titok bit 
pecsétje alatt. .Ml-rt mondod est — Má>t f-l  japg»; 
Aranyssáju Sient János — másnak ? Ht másnak nĵ ti-
lod a ha'lgatá%t, miért nem követed a tanécnot kí:( 
sorban tenmagad? Minő joggal fed»  fol  egy mvot, 
melyet magad sérthetetlennek ítélsz? N -m lesz e bará-
tod ép oly gyöng\ mlat te ? N^m less-e neki is Lî l-
®a:-a? l;y megy a Utok kéaről-kéBre, mlg egtsz.-Q 
nyilvánossá leaa Mindenki ajánlja a hsiigmjt, d? 
senki Bem tarja meg. As 'ff  j'a titok legjobban fur|s 
aa ember oldalát: mindenki igyekszik szabadulni ;iit=« 

Baálljunk t^hát magánkba, vlzagáljui meţ 1 kl-
iameretűnk^t a legtüok szlg«'U birál először 'a om-
gu knak ; lese ott bőven, ml felett  i-.életet tbr.-sru-k: 
hluiág, Irigység, hatugaag, m'ggordo'atían tték'ZM, 
bosazu á/y, itazaágtalan-iág — mind megs-uyi furişa 
és nlknlma a rágalomoak. (—'. —)) 

Apróságok. 
A világháború emiékel mér belevesztek a tün»-

nelembe. Az irjdalom fe.'do'goztt,  a fim  bperg 
annik minden borzaimét. Nincsen mit beeré'n ral.s 
ojat. Különben azóta aanyl sokféleképp  >n gyötriV » 
emberek eg .mimak testét és leikét, hoţy a lo7r.; h". 
hőalea meghalásnak id'-je már egész a n m?g3z?[.iit. 
A t;z nhétmliiló hősi halottat eltrmető vllájthiboiu 
vlaeaUd )aéae olyan hangulatot tt r^mt a lélekben mint 
példtul a háromnegyedbe keringő muzsika a régebb: 
nemzedakbon. A becsületes, fj'fi-.í  küzdelem e^-^en 
letűnt korszaka saépnek, ÚvánaUsiaíc tűnik f-l  ntt 
nbban az elferdült  erkö'c-beo ami éppen ne eileck'ti 
sötétségeket lfpiell  elő ápltő erényekké A-. ölve^í.t 
hónapos nagy vérontásban meg lehatott halni dí piufcém 
ezerszer. Áz egéaa világ egymásnak vo't rs.e Aí 
ÖB'ẑ a tllágtájakoo állott a huc. A tizenhat év.-s ev>r-
mek ól aa ötven éveBeklg mlndeckl ott ál'ott az £r;ok-

A nehéz gránát tömeggyllkoasáfának  a m^rţ-s 
gáz fojtÓBaagának  biiz-it viaszt veri tz emlékezíf,, 
És mégis mieden jobb volt akkor. Mart nem volt em-
ber és emb*r kizitt Ilyen nrán;u a gyűlölet, ra nt 
oapjtirkhsn. Aa akkori frontokon  aa árkokat m-giö!-
tötte n bajtársi együttérzésnek legtekélet aehfc.  Ipgrca-
gaaabb lato'ája. Az ellenléggel szemben p di? foiy-a 
katonai rrényeit legssebb, legnemesebb értelemben 
vett küzdc-lme. U i nem gyűlölet fii  ölte a l»:co< 
M>ghal,aok salvaa»n a kötolesaégte j;EÍ:ég mag^itb 
fBtmíj  ért. — T ssék azljjel n( z-.i a mai vl á 'tau. 
Alta'ánoBBágban az egéaz földen  N-m csók ' z eg>f  jvi 
oeírzilek polgárainak 1> 1 e van átitatva az e.yn^ 
Iránti gyűlölet mérgével, de mindenfele  tiláy.i c-ti 
alapon fijok  fijok  ellen olyan azédüietea gyűlölet f  rnpót 
dlktá'nat, amely kiöli a lelkekről a küzdelemnek :ddi( 
ezokáaban levő erkö'cselt. — Asért mondjuV, ho;y » 
világbáberu szörnyű véres emlékei megsaépültes r"on<r-
nak vissza lelkünkbe, amikor széjjel nézünk * 
porondon, amelyen ez ember teljesen elvesztette mto-
don jóaanságát és rohan a legsötétebb holnap Mé. • • 

* 
N-m htaaem, hogy valaki közvetlenebbül t-seicl-

hetné a meghasonlott ember ktpkcdáetit mltt a toj-
nak mnakása. Hogy mekkora valságba került 0< tm 
beri lélek ast felmérni  csak az tudja, aki hUfttásnnál 
fogva  foglalkozni  kény eién aa eecmenyekk I. Aí ujsaR-
Iráa sem egyéb végeredményben n.int rögzítésé scohi: 

sokfé  o akarásnak, ami klasakad ebbőlanng, bate-
*a klboatakoaáeokat kereső tmberbői. És ÍZ; ke'I iáin1, 
hogy aa eseményekhez kapcsolt élet n«m tudja ftlgget-
lenltenl magát aaoknak ttr«aságától. I<y a ma embere 
is éppen olyan ÖBBsegabajltott a megépítésében n'lnt 
amilyen id »geaen-bolond aa aa idő, amelybea élni kény-
telen. — J t j mennyi keserűség okoaója ea a megálla-
pítás anna*-, ati arra van ítélve, hogy eszel a ®rí* 
nyomorított emberrel foglalkozzon.  Mlyen klaẑ mitb»-
tatlan ennek minden porcikája. Az első baj ott kezdő-
dik, hogy aa embermk ebben az utóbbi negjBdstwt 
ban kitermelt tipnaában tuteng az önállóság, a b u«»j(. 
Ma mindenki egy aaüietett egyénhég az utolsó hu toi-
négy órábsn valamelyik Baemétdombról felszedett  küion 
véleménnyel. Ét ea b'rá!, ea agyonsújt, ea Itölk'z t 
maga gyakran váltakozó néző. zigéből Irányit, névtelen 
levelekben moedia meg közérdekű kérdésekben a • 
ményét. Mondom nem kicsi dolog ilyen adottaáioV 
közepette njságot Imi. Ha jót Irei, aaert harsgrz k.Ht 
a szeretet őrök gcndolatat sro'gálod, aa nem teisci--
Hí gyűlölködsz, aat Ufogátolja,  hogy nem tugtál b»le 
elég szélsőséges alapon embertestvéredbe. E<yEzovi>l 
keatrtt kenyér ma aa a munkaterület la, amely penná-
val akarja Nsolcálnl aa emborleaeéK condoiatát. 

Töltö-tollak javítását és tisztítását 
vállalja a Yákár-ttaltt. 



C 8 I K I l a p o k Stk «MaL 

Királyi szavak. 
Egyetlen vezérgondolatom a mult évben 

8 Í Voit, melyet as uj alkotmány a'kalmával 
v a l l o t t a m : „Románia megmentése". Ez nem 
voli csupán gondolat, hanem jelszó, vészkiáltás 
volt. Különös örömet érestem, látva, hogy as 
orszAg erre a felhívásra  a nlpssavasás egy öntél ti 
aiaviirKtaivsl felelt  és azsal a lelkesedéssel, 
amellyel a Nemseti Újjászületés Pártjába való 
be!W!kozáeok történtek. 

A kisebbségek belépése — 
a Nemzeti Újjászületés Pártjába. 

Magyar k i s e b b s é g . 
Szombaton, január hó 7-én a kolossvári 

gíéktsrtóság épületében tanáoskosás volt, 
melyen réezt vettek: Silviu Dragomir kisebb-
é i l ormánybistos, I. Hodor ssamostartományi 
főtitkár,  Vásárhelyi János református  pQepOk, 
Varga Béla unitárius pflepök,  Márton Aron 
római Utbolikus püspök, Bánffy  M'kiós volt 
kll'llgy^io'szter, mint a msgyar ku'tur&tis egye 
eiiletek képviselője és Bzász Pál, as Erdélyi 
Gazdasági Egylet elnöke. A megbeszélés tár-
gyát a romániai magyar kisebbségnek a Nem-
zeti Újjászületés Arcvonalába belépése képezte, 
ezen arcvonal szervezéséről szóló törvény éB 
végrehajtási utasítása alspján. 

Az ei vek ben. melyek alapján a magyar 
kisebbség ezen aicvonalba beléphet, megegyez-
tek A megbeszélések tovább folynak. 

Őszinte tanácsok farsangra. 
Siéke'yföldön  Viakereaatkor kezdődik a f*rsagg 

Ahogy egjili háznál megtörtént a házaacnteléa, mind 
jirt fi?  f  (Hangi napokat kivárnak a házbelieknek. Ezt 
a 8«fp  szokást betartják. Addig nlnca hej e-huj a, mlg 
t pap a básat meg nem áldj». Sokszor előfordul,  hogy 
»i egvik .<)zegy-ben már Bsél a muzilka, de a másik-
ban míg mély csend honol, mart a p'abános ur máa-
nsţra oazto'ta be ott a háasznnteléet. Ssjoos, a legtöbb 
helyen nlig várják a szent Karácsonyt, már ls murz 
nak s nm la gondolnak arra, bogy jó lenne házukat 
meg8!°nteltetnl, mert .boldog ház, hol KrlBBtna lakik, 
csaun sátán eltávozik". Aaért la maradnak ia egész 
évbec boldog'slacoV, szenteletlen házban nem ia lehet 
máskép. 

Egyik fa'u*>an,  álkor a tanító aa Iskolában Lladta 
a hrsr-nţi vakációt, mert es „kldukál" nekik, aajnoa, 
van külön gyermektánc. Iskolsa gyermekek bálja, aat 
mondta: a farsang  aa ördög ünnep». Iraza volt, ekkor 
Fî di legtöbb áldcz>tá*, ront|a meg a fiatalságot,  c?á-
btjs tl ?z lakoláaokit Hány embernek, kicalnek-
c.tjnak - gyárán', teatl-lelkl lezüllére farsangban  kez-
dódMt. .Kitáncolom a lelkemet, elmu'atom a pénae-
m»t I' g ebhez hasonló hőaködéaek két óbb a leggaz-
daţohbskst b legegARBségesebbeket is ko'du botra b 
í'rházta juttatta*. I<en, r^gl Igaraág: rövid farsang-
csí boa eu tőjtje van. Most d nom dánom, holnap 
íiárom bánom, i a ördög du-i aratást rendez ott, ahol 
nem vetett: a lelkek nagy aaántéföldjén. 

Az-rt óva intelek kedves olvasóim mindnyájato-
kat. kikn g o sorok eljutnak, hogy vigyázzatok, mert 
,'z örd ĵj. mint ordító orosalán körül jár, keresve, 
loíV '<:t"ket elnyeljen* a Ismerjétek hamar fel  a kígyó-
képben öitöiött ördögöt, Boksaor báránybőr ben jelennek 
mf-g  körietek, de belsőleg vatóaágoa ragadoaó farkasok. 
Akíoek rii'el varnak a halláara, hallja meg! 

Farsangkor bálban, táncban, törökbnaa-foaatogató-
•Blékábsn meiegrdnek öhBse a fiatalok,  Ismerkednek 
meg a leányok éa legények a hamarosan lakait csinál-
n , k Sjomcru megéllapltáa, hogv aa Ilyen syora házas-

gyors elválás a vége. Mámoros fővel  lépnek 
e Itíc--.-?;.ohb életu'ra, nem gondolják meg komo'yan, 
oojty mily»;n azentfl  titok a báaaaság. Nem ceoda, 
klaa at ördög boronálja össze őket, mert erre hallgat-
nak, d-> nemsokára aaét la kergeti őket. 

Azért engedjétek meg, hogy a léha farsangban 
tctnolyan besaéljek veletek, külön a leányoknak, külSo 
b legényeknek a együttesen a házastársaknak, hogy 
mtcdagyîk megkapla a maga porclóját, ígérem, egy 
, ® ro-idtíl meg. T.ssta éeesel, megfontoltan  mondjá-
tokno* eg máanak ez egéaa életre, aőt as örökké 
vaiiBiţra kiható Bsavskat: Igen, nem s ne könnyei-
ben használjátok a legezibb igéket: aseretlek, nem 
HíretUk, Nem labda tz, hogy játasadossntok vele I 

I Figyeljetek leányok, ho'rá'ok beaaélek, rólatok 
"n szol Mlyenek legyenek a hajadonok? U(y-e <zt 
* terdeat Intézitek boasám. Bizony, ea a legfootoeabb. 
U'cdsGklt érdekel. Ba»nt Kláráról neveaett Ábrahám, 

h r*B hltsaónok 260-260 évvel eaelőtt megadta 
• wrdéare a caattenó válását, amely mindig érvényes. 

e*'rtnte aa Igaal hajadon olyan legyen, mint a 
h.i, .í) < * J t i harangok: eaendes és vtaasavenult. Nem 

»<|a raavát ok nélkll, nem kaagee a háa tájéka 

ő y e r g y ó i ţ l ţ t 
lármázáaától, nem veri fel  a szomszédok c'_-\dj4t 
éktelen veazekedéaekkel. 

Alkalomadtán legyen olyan, mlot aa orgona, 
amely hangosan BZÓI, mihelyt megérintik. Mordjt el 
kurtán, de ne furcaán;  röviden, de velősen, ami lelkén 
fekaz'k  * ne pusmogjon; beteken k«reasiUI du'-fu', 
füstölög  magában, de aa egész háabio senki 8° tndji, 
ml a baja. Ha pedig szemtelenül bánnak vele s Illet-
leneket beszélnek füle  hallattára, tz ínnal érintse meg 
lelke érzékeny billentyűit a erélyesen kérje kl magának 
a utaMtaa rendrs aa nccabetyárakat. 

Lágyan o'yan, mint a kórhiri  leves: nincs sok 
zalrssemecake rajta, tehát ne kacsintgasson körű'. A 
betegek leveae nemcsak sovány, nehogy vaialt félre 
értao a egészsége róváaára soványító knrát tartson: 
hogy karcra legyen; hanem a a e r é n y étel, igy a 
leányok 1B saereasék az egyaaerüaéget. Nem filtüocl  a 
m'dtvatbao, hanem kitűnni a jó Islésb^n, mely meg-
engedett határig alkalmazkodik a dlvathrz — legyen 
a főelvük.  Akkor tz liigvkedéa h'u«ág; ntcán az egy-
más gurztáláss; a templomban fejek  forgatása;  női 
rnhák Baemmeltartáaa elmarad. 

Ingyen a hajadon olyan, mint * b a g o l y : ez 
ritkán jön kl odújából a napvilágra. Szeresaen a csa-
ládban marrdnl, a hátban elrejtve do'sosnl a kerülje 
a feleslegre  torzózácokat. L bnő'eg ceak bevásárlás, 
rokoni látogatás, egészséges levegővállozáe, feilldi  ó 
séta saó'itSB kl szülei odújából. 

L ígyen mint a lámpába zárt mécs : igy szépen 
világit, B*abadon azonban h«mar kialszik. EyyedUI ne 
lépje á' a báa küssöbét, hogy kim*nj-n a nagyvilágba. 
Stttlcl, rokonai témBégábrn, meghitt becBÜletes barát-
női körében sétáljon. metj n el, ahova kötelessége, 
ártatlan szórakoa^Ba elhívja. A he.i-don szüleinek a aa 
egétz hízoak n*pja, ne engedje, bogy bPnöB felhők 
elhomályosítsák. Tiszta környezete rdja meg mindig 
a keretet, a zártságot, iry kfdtes  gj eraieklelkDletévei 
* naiv bájával világit mindent nek, megvilágítja a tlsr.ta 
érsések kla ösvényét; különben szeme tiszta lángja, 
lelke ártatlan tüae ktalssik. 

L'gyen főleg  a hajadon olyan, mint a teknős 
béka; ea mindig otthon van, mert házát mBgával 
hordja. Aa Igazi hajadon Is leginkább otthon tartóz-
kodjék, hogy a gonosz a>ke m»kat e^rti'je. mert aaok 
a nők, akik mlcdun uton u feltn  nu ogatjék msguVat, 
l-hü ő gavalléroíttl, coh-t Blicsene.k biztoBBágban Ha 
Jikob leánya, a tlasta lelkű D oa ottbon maradt vo'na, 
a veszélyt e k°rü 1 B nem yfs-tl  «-I Fejnélalra méltón 
becsületét. Hí ped<g otthonit eib gţnl kényaztrül n 
Ivódon, vigye mogáyal e.hAa szd .mét, legyen ter-
mefz  teB éa ősz1 dte megje)enéséb»n ób besa^dtben 
kerülje a nagyzolást mánlát és aa ff^táláat.  Gondolj» 
meg, hogy Btülel s testvérei vesalc körül b amit aa 
ők jelenlétében nem tenne éB moid^na, azt se 1b tegye 
éa mondja 8ehol. 

Iiyen legyen a ma bajadona la I Sbben a légkör-
ben növekedjék, fejlődjék  a mi kis lányunk. S mi 
legyen a leányainkból? teBsik fa'  a második kérdést, 
a kétségeskedik. Felnek, ha Igy nőnek fel,  férjhez  n m 
mennek, mi rí aonkl mag nem kéri, el sem veszik. N m 
apácákat akartak nevelni a hajadonokból a mai modirc 
gondolkodik, hanem feleségeket.  Hit ml legyen leá-
nyainkból ? Eg;lk ameilka' újság est a kérdiat vetet>e 
fel  olvasóinak B a legjobb vámezolórak ju almat Igén. 
A nyertes ff  lile te es vo1': .Mi l«gyen a leányainkból? 
Mindenek előtt ker»sztények. Atu^n részeaü jetek jé 
elemi oktatáaban. Ticuljanak m»g cey elfog;,  dhi. ó. jé 
eb d:-t fréraltenl,  mosti, vasalni haiinyát j vltacl, 
gombot foUvarrnl  és rnhákat kiszabni. Tadj&n^b ke-
nyeret daga stanl éa ne felejtBét  el, hogv a konyhi 
•ok gyógysaertárl költséget takerlt mer. Todomáaéra 
kell hoanl, hogy egy dollárban Biáz c nk van; hogy a 
takarókoaaág a kiadások korátoa<sában ál B ho«v a 
nyomor felé  evez, aki többet költ, mint ker.íS. E'ié-
aükre kell adni, ho^y ejy kifiz  'tett kartonru1™ jósban 
áll, mint a selyemruha, melyért tartozunk. Tudjanak 
Idején éa Jól vüsárolni a kiadásaikról számot vetni. 
Itmótelnl kell előttük, hogy egy kötényea ób ingujjaB, 
de becsületes munkásember százszor többet ér, h* 
saegény ia, mint egy h!u B élhetetlen fn  ur Tanulják 
meg raaretnl a természetet a általában I ten müveit. 
Micdeaek után, ha az anyagi erő megengedi, részes 1-
hetnek aongora éa rajzlockékben, de jól megjegyz'<ndó1 
hogy eaek tudása csak misodrendü a nv.m a legfon-
tosabb aa életben. Tanu'ják továbbá megvetni a hin 
'áUaatot és állításuk legyen aigen', tagadásuk .nem". 
Éi ha elérkezik a férjhezmenéa  pillanata, aa a meg-
győiődés éljen silvükber, hogy a boldogság a házas-
aágban nem a fúj  gardagaágától és állásitól, hanem 
erkölcsi tn'ajdonságától éa Jellemétő. függ.  H t mindoat 
sikerűit náluk elérni, velük megértetni, aalvükre kötél, 
elméjükbe vésni, nynged<ak lehetünk, hegy leányain* 
bo dogok leesnek éa megtalálták ntjokat. A többit ble-
auk az Úrra". 

Asonban leányaink Így nem neve'ódhelnek a kor 
zón, moziban, strandon, ruaaos szájjal, festett  arccal 
éa Jól ápolt, manikűrözött kézre), lakkozott uiakkal. 
áa Ilyen leányok mindenképp» férjhez  akarnak merni 
a Jó pártira rávarrják magokat, hogy aa eltartsa őket. 
Ellenben, ha a ml lányunk, ha még meg nem nőtt 
easkbrn le, ne Járjon aa ndvarló, később mikor .meg-
nőtt már a ml lányunk, járhat k nd már minálunk B 
ha megkéri a ml lányunk, akkor, akkor járjon mlná'unk*. 
Da ami lányunk ám nem dől be a legelső „saereocaé-
nek*. mert a báa óságban nem elhelyc akedéat, gond-
talaa megélhetést lát, baaem hivatást és komoly mán-

két Dolgornl Ind és saeret, aaért nem fél,  ha kéalk 
vagy véjleg le 's marad aa igaal kérő, meri két mun-
kás kezével megél még a jég hátán la. 

Az okos hajadon szem előtt tartja a „hásaaságl 
öt paraacaot", melyet egyik német kathollkna újság 
elmésen öa?z?á'Htott: 

1. „N-* menjetek férjhez  szülőitek beleegyeaéae 
nélkül*. Több szem többet lát A szerelem vak, aőtét 
verem, aokan estek bele. A aaűlők tapasztaltabbak, 
egéaa mu't áll mögöttük, ők leányaik igaa boldogaágát 
akerják. Tanultak a saját kárnkon, moBt gyermekeik 
0* u janak raj'oíc. Ha nagyon saereted la kiválasztotta-
dat, valóban Igazi jeliem ia, győzzed meg erről szülei-
dst b ők ezlveaen beleegyeanek a áldáankban réssé-
eltenek. Bnéikül mindig boldogtalan leaael. 

2 .Ne menjetek férjh  z hitetlen, Istentelen, 
temp'omkerüíő és aa igaa vallást gyalázó emberhea, 
mert aki latent — akinek mindent kőaaönhet a a vál-
tást — amely erkölcsre nevel, nem becsül', annál 
kevísbbé becsüli meg feleségét".  Nem mind arany, 
ami fénylik,  köztük legtöbb a talmi. Nem a azin a 
fontos,  hanem a szív. Aa elBŐ elfakul,  megváltozik, a 
m&Blk megmarad. A piros alma 1b sokaaor belül rothadt. 

8. „Na menjetek férjhez  olyan emberhez, aki 
anyjával, testvéreivel rosseul bánik, mert reátok la 
hasonló Bors vár*. Aki otthon durvB, az egy darabig 
még a mézes hetek alatt megfékezi  magát, de előbb-
utóbb kiüt a rossz természete, ami látható nyomokat 
hagy a Fzigény feleség  hátán B egész életében érsl. 

4 „Na menjetek férjhez  vagyonért vagy olyan-
hoz, aktről észreveszitek, hogy pénzecskétek, hozomá-
nyotok Iránt érdeklődik". Itt a földi  kincs as összekötő-
kipoc, azonban, ea nagyon laza, hamar elszakad. A 
p->nz elúszik, elmegy a hozomány B megmarad a me-
nyecske. 

5. „N9 menjetek férjhez  káromkodó, réaaegea 
emberhtz mert eg<az éltetekben nyomornak néatek 
elé". A ku-ya a Bzőrát elhagyja, de a részegeB, károm-
kodó roBSB Fzokáaát soha el nem hagyja. Akárhogy 
igérl, égre földre  esküsalk, ahogy kutyából nem less 
Fztlonna, ujy az Ilyen fétjből  se lesa józan, Istenfélő 
életű soba. (Folyt, böv) 

Gyergyói székely szőnyegek és képek a budapesti 
erdélyi magyar képzőművészeti kiállításon. 

Gyergyóazentmiklóa, 1939 január 6. 
Bndapeaten a Nemzeti Szalonban most megtartott erdélyi 

magyar képzőmilvéazeti kiállításon szerepeltek Gaál Farancní 
székely szőnyegei éa Karácsony János gyergyói nékely 
festőművész  képei ia. 

A székely házi szflnyegazövés  egyik elaó mankáaa és 
megteremtője Gaál Ferencné, aki még azülöíalnjából hozta 
a székely népművészet iránti szeretetet éa azt az akarást, 
mellyel a székely házi szőnyeg szövést ma már fejlett  házi-
ipar éa fontos  gazdasági tényezővé és kereseti foiráaá  fej-
lesztette. 

Először csak a székely .osztovátáH-val, később az 
általa készített és a kívánalmaknak megfelelő  szövőszékkel 
dolgozott, mellyel ma, egyvégben és szélességben nemcsak 
művészileg, de színárnyalat tekintetébea is szép, művészi 
szőnyegeket Aliit elő. Ezek az úgynevezett székely gobelinek, 
melyek igazi értéket is képviselnek. Ezt bizonyitjik: Szőnyi, 
Aba Nóvák, Nagy Im.e, Varga, Barcsay, stb. testflművénzek 
egy-egy bires képei és Szervácinsz osere alkotásai. 

Egymásután teregeti ki a művészi tökéletességig fej-
lesztett szőnyegeit, a Bzebbnél-szebb székely varrottasokat, 
sőt a csikrákosi Cserey kúria művészi értéket jelentő fal-
festményeit  is, szőnyegre vive. Tov&bbá Szent Lászlót a 
sárkánnyal, Nagy Imre értékes rajzfiguráit,  székely csempe 
mintákat és saját maga készítette figurális  kompozioiót is. 

Csendben, öntudatos kitartással dolgozik. Legdicséretra 
méltóbb akarása, hogy másokat is tanitson és háziiparra 
nsveljen. A szorgalmas székely asszonyokból egész gárdát 
nevelt és ma is sok család ebből keresi a mindennapi kenyerét. 

Apróbb-caeprSbb akadályok miatt nem tndott el menni 
a kiállításra. 

Karácsony János, nem rég jött haza Nagybányáról, 
ahol a tanulmányait folytatja.  A komoly, tehetséges művész 
emberekhez tartozik. 

Műterme, magában is egy külön kiállítás, ahol fel 
frissül  az idegen szemlélő. A falakról  melegség, fény,  han-
gok áradnak, melyek osendes, kétkedő örömök között szület-
tek művészi értékké. 

Téli képein fehéren  lapnl a hó 8 a fenyők  mint azét-
szaladt felkiáltójelek  egyenesednek a szürke ég felé.  Táj-
képei közül, a faluk,  mezők, a széles zöldtisztáson dolgozó 
székelyek színes csoportja tökéletes alkotásai a festőnek. 
Portréi megszólalásig hü figurák. 

Első, de egvik legjelentősebb állomása a budapesti 
Nemzeti Szalonban most megrendezett képzőművészeti kiál-
lítás, ahol több festményével  szarapai. A kiállításon nem 
todott részt venni. 

Székely művészeink munkái és művészi alkotásai hir-
detik az erdélyi élniakarást, tudást és azt a komoly törte-
tést, melyben az eredményt legjobbjaink mellett ia oaak 
aiker koronázza. 

Örömmel köszöntjük és gratulálunk nekik. 
(Caiby.) 

Idősebb háztartási alkalmazott kerestetik azon-
nali belépésre, 2 személy mellé. — Cim a 
kiadóhivatalban. 
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A mult hét. 
— A napok a betek csal n?y repülnek felettünk. 

Eolk moagalnfisabb  a má«iknei. Aa izta'msk kerge-
tóam.k az imbrrl Idegeken. A kfl'Sfböaó  tengelyek 
telítve vscnak Vcrdemór.yezéBSol. E-i a ti ágban ugy 
asjlsne.k ez események, bogy »zlpta lehetetlen követni. 
Nincsen Idő tz -lraélázásr', A gyors cselekvések irsma 
t-ÖLgyöli a világrészeket E> Li tudná megmondani ml 
boz a holnap, a jötó hU erre a Bsereccsétkn, f  rre ez 
egyenpu'yábé! kifordított  emberiségre 

— A kolozsvári rfndórség  elfogta  GianeaStnfa-
nefeu  egyeteai rektor merénylőit. Diákok voltak. 
natisált. elnevelt, esztelen gyermek-emberek. Akiket 
megbolondltott a lelketlen propagazda. Az, amelyik 
mindenki ?!őU emlékezetes hogyan ásta alá e tekintélyt, 
b józanságot. Senki rem kér azokból aa Időklő'. Ei 
bálát ?db« az orazágnas mlnd'n polgá-a, hogy a 
tekintély uralma visszavezetett a rocdjs kerékvágásba. 

A koioaavári egvetemi rektor elleni mírínylet 
tettesei A tofuel.  U.a és Dumitrescu orvostanhallgaiók 
beismerő vallomást tettek. Nyüatkoaataik megdöbbentő 
korképet tárnak fal.  D ákok, jóhisaemii gyermekek 
milyen módon kerültek bele a felforgató  gondolatokba 
én lettek annak szerencsétlen áldozatai. Szomorú dol-
gok fü̂ ik,  am! mindenkinek Beám i n tanulságu' kell 
szolgáljon. Nem szabad lelkiismeretlen Játét o' Uanl a 
Ielkekkel. Különösen nevelés alatt á!ió anyag kell fz»nt 
legyen. Aki ezt nem érti mrg, az szerencsétlenné tesz 
eey eg^iz nemzedéket, megmérgezi as életet ember-
miiliók szilára. 

— A jó üreg Chamberlain l*méi útra kelt. Ami-
kr.r a mult év vége felé  olyan nehéa órákat é!t a vén 
Európa, «Z angol miniBStarelnök megjelent a bet"» 
ágyánál. Sikerűt a vá;aág03 hsljzitet megold»!. Ei 
miita urv látsz k ha baj vsn, a jól bevált r?c»p'et 
e'övefizi.  Maet Cbsmberlsln és H l̂ifex  Somába u si-
tak, bogy megint rerdit teremtsenek az étvágyak kö 
rüi, amelyek moBt a földközi  tong»r kérdésekben Idéz-
tek fel  furépul  válságot. Mart lit a világ m'cden sarka 
tel* vai tüíf^zik'íei.  A'lg oltotta el ef-ylbe*,  már H-
vynledt a má i~. — A világ érdiklőd:Be most ar örök 
Rimán van, ahová es angol irial z"rr*ln'ik j:iru4r 11 én 
megérkezett, hogy elrendezz* ;zoHt « bonycd*lmafca*, 
amelyek bizony könnyön háborús k robbanáaokhoM ve-
zethetnek. 

— A mult hét^n negv katonai pomr.ával temették 
el azokat a magyar hősi halottakat, skik Musklca v;dil-
miben estok el, nnaak ez orvámadásnak sorén, amelyet 
a cseh katonaság intra^tt Munkács ellen- Áriában a 
Filtidák a felelőtlen  izgatások színhelye. Különösen a 
Kárpá.t ' j i került az ea-nmésyek gyupon jába. E<é.-zn 
Li-isámit'iatitla!), boţy bo;4 veze-hetnek ezen az u'vo-
uaion i-t tsok a nagy t>r;;ek és terekvénffe,  amelyik 
ma oljan kiélezett hş>!v?ffiet  teremtettek ezr-n a külön-
ben 602: i megpróbáltatást látott Bzegáuy földdirnbon. 

— Európa másik Barkában Is harmadik efztrndejs 
fo'yl's  kéiségbetB3tt tastvár háboiu Spaoyo orfaág-
b»n a K tilán fronton  Franco hndrer:ige átter e a köz 
társaságiak arcvonalát t>s * burkot egyre jobban szo-
ritji B rc^'ota körül. — Mic oda pu^tu'áB emberben, 
f?üHsc<bsn.  Sjha kl nem hevtrl cz >z ország tz'kat 
n viíz»i.'S4geiet, amhut harmadik éve okotnftk  a spa-
nyv'c« a s ját fö'djliiín.  Azoa a föld->n,  am*ly amu 
kvisolvaa sovány k"ovr,rrt adott a n*'p .nek. — D h^t 
i'v*n ez ess'elennég. Fatidéz?! könnyű a bajt. PUÍZII-
t .ci mindenkor könny-bb, mint íplteil. A ţp^ryolok 
m >jd 1IJ vtgire  érnsk ecnnk a szörnyű megpróbáltatás-
nak csak akkor fogják  )á;ul, ho»y öngyilkosság vo'.t, 
amit végig csináltak. 

— Távolkaleten sem klilcnb a he!yset, rr>lnt lde-
hiie » ml Enrópánkbao. 0 t a j^pán k oni nvoi fl  ktu»" 
ör i sárgáSrfit.  Hojv rá. torstíSibft  îogyenmott J pán 
k-s U. h }•• i k«DPi Sa^iitoroszor.faâgţ»),  sa Ejycsiilt 
Á"8TLOJ ptdlg Jjpásnal. 

— Alt gondolom ez a pár darab mult heti hír-
anyag ia világosan bizonyltja, m'feerint  eierkeatlinV n 
m ,scd'k b;ih^.hcn. A v 'gísi'-ok Ismét ös?sezavart. N m 
éríjli'; egymás, m^ţ azokkal k>uí, akli: uţynaazoo 
Lyalv^n ^sz^intiţ-. Ennél lökéifctcBebb  k*o?z m m volt 
P fö  DID. E • nbogy^n n- pról-napra kiéiik a végső ÖB<>«P-
bolflBdn's-líJ  ig már m^ca a tnUvérz' tökíly. Nem hl 
gsem, h-ig? bib isi e fid^ink  nagyobb boíz^rtésütl r~o 
(1 voioa meg azt a bizonyos épitkt z ősüket, miat 
ahoji.'.n ml csináljuk, egyszorre a földüké  minden 
pontján. 

A mezőgazdasági Iparok nagyszabású szemléja lesz 
az országos mezőgazdasági kiállítás. 

A m&ra'us 22-én BadtDea'rn meRoytld ora'&gos me?6g*z-
dósig  k ill  táa oMkíszületel ín&r je'eDtâscn előrehaladtak. A 
tenyés állat c3opoi totba-i & bejent^aek hatirldajo már lojlrt. 
leldolRozásak mé^ folyamatbao  van, annyi azonban m&rls 
megálUplthí'A, hcjţy a bejelentének alapj&u a mait évit la meg-
haladó étsz&mn és mluAsAga lesz a teayésiál!atk>Ullt&a. 

A többi csoportokban la lg»a előre htladtak az eléké-
tzületfk  Az Idei k:i!littsnak klruelke A iénza !esz éa blzony-
ny>l nngy érdeklfidéet  fc.R  kelteni a mezóRazdas&gt Ipa'ok 
tárgykörébe vágó klá<lltá«, amelyet a ISldmtvalésOgyl mlntsz-
téri nm mezAgfizdaságl  klnérletOgyt Intézményét rendeznek 

Ez a kiállítás f>:)el«lt  az erjedési, konzerváló, a bnreo-
nyafeldolgozó  ipatok, a keményíti, keméayltflailrnp  éa krnmpll. 
rnkot gyártás, a ezílő, lll.tve » must és bor feldolgozás  a 
gabonaleldolgozás, a száraztéaztatpir, a autóipar, a pap-lka-
és takarmány par lemart-tését. A klá Utás a felsorolt  mez«-
gazdaságl termények Ipari faldo'gozásának  bemntatásán klvOl 
érzékel teta fogja  ezkr-ek az Iparágaknak a mezógaz laságl tar-
mslésHPl - alo kapcsolatát «a ennek megfelelAan  kttsrieukedik 
a magfelelA  ipari növények termesztésére vonatkozó adi.trkra ls. 
o . . . A . kjállltiaon réaztveainek az Er)«déstanl Állomás, a 
SzőlA- éa Borgazdasági Központi Kísérlett Allomáv, aSsékes-
fóvárosl  Vegyésijtl és Élelmiszervizsgáló Intézet, a Uafcona-
és li'sztklaérletl A'lomás az Országos < hemlal Intézet, a sse-

Ennek a kiállításnak az anyagát folh.sználják  a Bnda-
pesten ez é» jnllusában a nemzetközi mezAgazdaságl Ipari 
kiállítás oéljftlra  Is 

A ktsérletUgyl Intézmények mezAgazdanágl Ipari kiállí-
tását klrgészltl a U Klr. Knlíerfskedelml  Hivatal klá lltájl 
osarnokában a mezőgazdasági 'pari kész termékek értékesíté-
sére vonatkozó kiállítást anyag. Az országos m zAgazdaaágt 
kiállításnak a mezigfz'aiáRl  Ipa-okra vonatkozó anyaga tehfct 
lész'etes képet fog  nynjténl azoknak az Iparoknak közg»zda-
ságl és mezAgizdaaágl jolrntísígéríl. 

Vidám szöglet. 
Nem minden farkas  szürke. 

Egyik kórház klinikáján megjelent egyszer egy ember, 
aki rosszullétről panaszkodott. Az orvostanár éppen előadást 
tartott at ülő életmód káros következményeiről és magya-
rázta, hogy az adott eset is hasonló okoknak az eredménye. 
Meg volt ugyanis győződbe, hogy ez az ember is ülő élet-
módot folytat  és hogy nagyon keveset mozog. Szavninak 
megerősítésére e kérdéssel fordul  a pácienshez : „Mi az ön 
hivatása ? Bizonyára sekat kell iilnie, nemde ?" 

— Dehogy tanár nr — felelt  a kérdezett — éppen 
ellenkezőleg: én levélbordó vagyok. 

Megnyugtatás. 
— Pincér, ebben a borban egy légy van. 
— Lehetetlen 1 
— No nézzen cssk ide. Nftn  látja? 

Érdekes. Pedig az előbb minden legyet kivettem 
belőle. 

Mondja, 
Elég ok. 

Vízvári ur, mi okból nem űzeti az Biró : 
adósságait ? 

V í z v á r i : Tekintetes biró ur, erre éppen tiz okom 
van. Van hét gyermekem, van egy feleségem,  van egy anyó-
som ée egy üres pénztárcám. 

Ismeri az apját. 
T a n í t ó : Kóbi, ha az édasapád tartozik tízezer lejjel 

és minden hónapban visszafizet  ezer lejt, egy év múlva 
mennyivel fog  még tartozni ? 

K ó b i : Ezer lejjel, 
T a n i t ó : Hogy mondhatsz ilyen szamárságot ? 
K ó b i : Tanitó nr, én ismerem az édesapámat. 

A jó szándék Is elegendő. 
Bérmanton van a püspök s emint egyik községből s 

másikba akar menni, hívni negysz^retettel veszik körül s 
ei akarják kísérni egy darabig. 

— Nem kivánom, bogy elkísérjetek, inkább lássatok 
munkáikhoz — monda szeretettel a főpásztor  — én jó-
szándékotokkal is megelégszem. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Csíkszereda vároa 1098 évi anyaköny l adatai. 

Csik*z°reda város mait évi ai>yaki)ny?l adatat a kOvetkezék: 
Az 1938 évbt-n köttetett a vá-oi anyakönyvi hivatalánál 36 
házasság éa bejegyeztetett 6 tálául eset. A h lálozásck azáma 
77 volt. Szfl'etések  tzárna 76. 

— Január hó 1-töl u j betegsegélyző bélyegek léptek 
életbe A betegsegé'yzA pénztár Igazgatósága f.Ohlv]a  a biz-
tosltás-n kötelezettek figyelmét  arra, hogy 1939 január 1-tfil 
krzdAdAlpg al fajta  biztosítási bélyegek léptek é'etbe. amelyek 
kl'/áróleg 1939 tanuártól érvényrsek A légi fajtája  bé'ycgek 
1938 deafmher  hóM-lg voltak érvényesek, attól kezdve az ai 
bélyegek ragas/ tandók, a betegsegélyző könyvekbe. 

— Aa erdélyi kerületi bajnokság Jégkorongtttő mér-
kőzésének elsó fordnloját  városunkban ja tsa 'k le január 
bó 16-én vasárnap. Az első mérkőzést városunk c<apr.ta játsza 
a ma-osvásárhnlyl „Murea" S C os«patával A mérkőzéxt va 
?á:nsp délután ttrtják meg Jannár hó 22-éu pedig a C S 0. 
utazik Marosvásárhelyre reváns mérkfizésre.  A ja' n&r 15-lki 
mérkőzést különösen nagy érdek Adés előzi meg. Tekintettel 
a bajnoki küzdelemre, a Sutában ezen napra hirdetett álver-
senyt nem tartják meg — Közönségünk figyelmét  felhívjak 
a téli szezon sporteseményeire. A vezetőség "sak akkor tud 
ntvós téli szórxkoztatáaról gondoskodni és elsőrenda osapato-
kat lekötni mérkőzésekre, ha a közön'égllnk megértő módon 
támogatja az Intézős/g ezlrácyn Igyekezi tét 

_ — A BcformAtui  Nöaaő etaég B) csoportja 1939 évi 
jüEU&r hó 15 éD, vasárnap este 7 órai kezdettel ti-rtja meg ez 
évi második teaestjét melyre ezntei hívja meg a város éa 
vidéke közönséget A Hefo  mátns Nőszövetség városnnk egyik 
legszerényubb koretek között mflködő  egyesd'ete, amelynek 
közönségünk részéről semmi más támogatásban nlnos^n >észe, 
oaupán ez évente kétszer megrenJezet* tea-est jövedelméből 
tartja fenn  magát így annak támogatása mindenki részéről 
kötelesség. 

— Aa Iparoa Nőegylet kő'gyűlése. A helybeli Iparos 
Nőegylet folyó  évi janaár hó 19 én délután 3 órai kezdettel 
t&rtji rendes évi közgyűlését a mnnkakamara vendéglőjén »k 
kaszinó h^'y'ségében. A közgydlét tárgysorozatán az egye-
sület vezetőségének az 1938 évi működéséről nzó ó Jelentése 
a tisztújítás és ka önböző Indítványok szerepelnek. A közgyű-
lésre a tagokat es ton Is meghívja egyesQltt vezetősége. 

— Hl lesa ebből P An angol lapok részletesen foglal-
koznak Funck német gaz laságl miniszter római tárgyalásai-
val. Ugy <udják, h gy a német és olasz f?gyvergyárakat  a 
több termelés szo'gálatáb<n rgybekaposolták Az angol a>jtó 
azt írj-, hogy • nímet repülőgépgyárak a végsőkig fokozott 
Iramban dolgozi ak és h ivónként ezer repQMgépot állítanak 
elő. A „ '*ally Tíleg-aí« azt la tudja, hogy Német- éa Olasz-
orczágnak a mult. évi válság Idején hatszor akkora v 0 l t a repülő 
parkja, mint Anglia és Fram laotszág együttes repülő-állománya. 

~ A gyolafebirviri  pflspőkl  Iroda beadványa alapján 
a marosi királyi helytartó 4224-1938 szám alatt határozatot 
hozott amelyben utas'totta a köz gazgatásl és közbiztonsági 
hatóságokat, hogy tartsák be a 6 hadtr stpi ranoanokságnak 
rendelkezését, amelynek értelmében a törvényesen ellsmait 
egyházak öaszejö vitel el aemmlţema hatósági engedélytől nem 
foggnek. 

— A német kisebbség <eatflletl!eg  belép a Nemzeti 
Arcvonalba Rcininlának egvettto  politikai pártja a Nemzeti 
Újjászületés Arűvcnala, Az állam láitjának nemrégiben meg-
je ent végrehajtáal atasltása lehetővé tette a hazai nemzet 
kl«-bhsíg-knek Is az Arcvonalba va'ó belépésüket. Ennek a 
lrh'tőségnek értelmében megkezdődtek a tárgyalások ugv a 
magyar valamint a német kisebbségekkel, A kormá y a német 
k aebbséggel már megegyezésre la jutott a ennek értelmében 
a német nepközösség nevében Fabrici na Frlgyea felhívást  Is 
L î l ? " 1 " f m '  k f k , h e a .  hogy január 15-lg minden köz" 

8 ° ' ° ţ 1
b i n l e l e " , g é k belépésüket a Nemntl Újjá-

születés Arovonslába s ezáltal tanas'taanak njból jóakaratot 
a román néppel való baráti egyOttmOködéare. ' 
m n n k f ^ ' r . " 0 * ^ '  k ® r 8 V a i í ™ «mbar. bármlly.n munkára. Clm: KoTáoa Jisaef  Somlyó, Rita SáidoináL 

9?aaste*t VIHrá? WtefvsifísMA'tt*», 

Kibővült a Marostartománjl kormányzóság hatiaköre A 
nemzetgazdasági m nlazter'um következő jogkörrel rohn:..„ 
a klrálvl helytartóságot. A házaló kereskedelemről szrt l8"r 
vény végrehajtása telles egészélion, az á d.ügítás inegf:,-,,^ 
séről szóló törvény régrehaj'áia HZ „eUfir.'ndü  közsztlÍ,;rIu',' 
oikkek" meghatározásának kivételével, a iogl « > m 4 jvqé^röl 
szóló törvénv a'ka'ma-ása, a jrgt «zeniély:ségg. l rr-r lelkei 
társsségrk működé 'ének e'lenőrzése, az állatvásárok, • i*á.0t 
so-ompók, pUcok atb. f-lügyelő  HiottségH^nBk k n e w ú , ' 
zálogházak mUködéNén.'k ellenőrzés, a tartomány, g . z j . ^ , 
informá  lós hivatal raepaz«rv<-ztartományi &ruoi<ntar'á '̂ 
rok és klállltá'ok engedélyezése az Ipari szabályzat a^Mm" 
zása, az energia törvény végrehajtása, végül a mértékh.tele] 
sttő h'vatalok ellenőrzése. 

— Legide&lisabb hashajtó, vertisztito, , p 
hajtó a D-. Fű'dea-féle  So'vo pirula. Bzékr^cd^ 
bélrenyheség, roB?s emésztés, gţomorroD^n. 
dáa, gyomor éB héifájd  «Imáknál teljes gyéjiu ábl r,)njt 
Egy doboz é n 20 lej. Mmden váiotl és vidéki gyó^y. 
szertárban ksphaté. j g ^ 

— A postahivatal felhiváaa  A helybeli poatahirau] 
ez'ton hozza a n-gyközönaég tudomásár», hagy bel- és kül. 
földi  hl-lipokra előfizetések  a postahlvata atján is eszközöl-
hetők. Az előfizetés  dijáról a postahivatal nyugtát ad H ai 
előfizetési  áron felül  semmiféle  dijat nem hzad a pénz toráiih'. 
tásáért. A külföldi  lapokra való előfizetésnél  "lncs szilts.'g a 
Nemzeti Bank engedélyére, ha azok a posta utján ta téunek, 

— Újra érvénybe lépett a Hsat bonok haezaaUti 
A pénzügyiulniszterlum 1938 december h6 22 vel Israéi éKa'. 
léptette azon régebbi rendelkezését, hogy a liszt á asi hűit 
külön könyvek felfektetésével  ellenőrizze. A llsz »t á.-D«itó 
kereskedők tehát ajból kö e'esek beszerezni a Iiszt-hocokst 
azokat lát'amoztatnt is tanomak a p^nztlgy'gazgatóség^a' _ 
Előre ls figyelmeztetünk  m'ndenklt, hogy • pénzUgy guz^tó. 
ság osak azon kertskodők llszt-bonjalt láttamozza, am.ilyek<j*i 
cégbejegyzési -endbon van. A 1 szt-bonok és regi'z'.erek be-
szerezhetők lapunk nyomdájában. 

— Halálozás. Özv. Jánoa Dénosné szül. Hanoz Anna 
47 éves knráhan, ja-nár hó 13 án meghilt. Cslk^z-mdába. — 
Teinotésa 15 é i délután 3 órakor lesz. 

A marosvásárhelyi (targu-muresi) ke 
reskedulmi és iparkamara közlemenyei. 

No 49—1939. Az ériekéit vállalatok tudomására aia in, 
hogy az 1938 deoember 28 án kelt 117394 az miniszteri Ui4 
tozat szHiint (Mon. Of.  ^o. 303—'.938, XII. 30) az alk»lio>zo-.-
tek személyzeti listáját fo:yö  év f-bruár  hó 1-lg kell h 
jesztenl 3 példányban az fiíetékes  I'.'arfflüey  -lásegh-z (M ş. 
Cina és Odoihilu megyék a S b u-1 lp rfelUgy^lőaégbez  t.rtoz 
uak) — Azok a válla'atok, melyek 5 személynél kevcs:bli 
alkalm-zot at tartanak nem kötelesek bejelentést tenni, ba i 
mnnkeadó és az alkalmazottak román állam, o'gárok — í t é -
letes felvtlájKOSl'ás  kapható a Kamara titkári hlvatalábari es « 
Kereskedő tá salatoknál. Kimutatások Csíkszeredában a Yákár 
könyvkereskedésében szerezhetők be. 

— No. 41—1939 A Casa FonHn'.ul N.ţ onal az Avi. ţ ei 
bízott-ága. a Kereskedelmi kamarák £zöV':-tségi')nek közli u-
járására 1 38 d vemher 21-ikl ülésében hozzájá-ult ahoz, hopy 
mindazok a prooea-vei balok, am'ket kiskereskedők e'len köov-
vek nem Tez"tése miatt 1933 november 21 előtt vettek f  i! — 
amennyiben a büntetések nem lettok még k fiz^tvo  — a C F 
N. A, bizottsága elé teijesztendők, meg^emm.sités végett. 

Convocare. 
Potrivii art 11 — 13 din Legea Corpului Conta-

bililor Autorizaţi şi Experţi Contabili şi ari. 33— 33 
din regulam?ntul acestei legi, Domni membrii ai 
Secţlunel Corpului Contabililor Autorizaţi şl Experji 
din Merciirea-Cluc, sunt convocaţi la 

ADUNAREA GENERALA 
pe ziua de Duminecfi,  29 Ianuarie 1939, ora 10 di 
mlneaţa, in localul Băncei Naţionale a României I!ÜI 
Mercurea-Ciuc, la ordinea zilei fiind  următoarele che-
stiuni : 

1. Aprobarea bilanţului şi contului de profit  ?i 
pierdere pe 1938. 

2. Descărcarea consiliului de adminislraiie do 
gestiunea sa pe anul 1938, după-ce se va asculta ra-
portul Dior Cenzori. 

3. Aprobarea proiectului de bugel pe anul 
Dacă la dala sus anunţată nu se va întruni nu-

mărul de membrii, conform  legei, adunarea se VJ ţ:;p 
în ziua de Duminică, 5 Februarie 1939, la aceeaşi ură 
şi în acelaş local, când se vor lua deciziuni cn ori-ce 
număr de membrii prezenţi. 

Preşedinte, P. BOJ1N. 
Secretar, I. PĂCURAR. 
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I«sr a. Jésffefa 
butorâzeme, Jigodia - Zsögöd 

Varrógépek Kerékpárok 
Alkatrészek • 
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Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. | 




