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Békesség a jóakaratú embereknek I 
Irta:  Gyártás Elemér. 

Az angyalok karácsonyi éneke I-iten dicső-
séga ufán,  második jó hírként békességet hir-
det as embereknek. 

E két tételben benne van a kereszténység 
egész programmja, mely Isten országát akarja 
megteremteni a földöd  s ebben az országban 
a legnagyobb földi  jót — a békességet,  meit 
a békesség az előfeltétele  annak, hogy egyének 
és családok, népek és államok hivatábuk be-
töltésén dolgozhassanak s az elébük tűzött 
colokat elérhessék. 

Az angyalok éneke azonban ezt a békessé-
get csak a jóakaratú  embereknek igéri s ezért 
mindenütt es mindenkor, ha békétlenség, vi-
szály 6s széthúzás tépi éa szaggatja az embe-
rek kisebb uagyobb csoportjait, eleve tudhatjuk, 
hogy e szenvedések  oka a jóakarat  hiánya 
— az egyik, vagy másik, igen sokszor mind-
két oldalon. 

A nagy Báthory István erdélyi fejedelem 
h!r9S mondása, hogy Isten három dolgot meg 
tagadott az embertől és saját magának tartott 
fenn  semmiből teremteni, a jövóbe iátni s a 
lelkiismereteken uralkodni. A jóakarat, vagy 
ennek hiánya is lelkiismereti  kérdés.  Objek-
tíve csak Itten látja ezt tnztán. A földön  az 
egymással szembenálló felek  mindegyike a 
másiktól vitatja el a jóakaratot s nincs biró 
más, mint a lelkiismeretek Ura, aki ebben 
igaiBágot tudna tenni. 

Aki azonban őszintén akarja Isten orszá-
ginak békességét, nem azzal fog'alkozik  e'sö-
sorban, hogy vájjon ellenfelének  szándékai 
egészen tiszták-e, hanem belenéz a saját lelki-
ismeretébe s szigorúan megvizsgálja, van e 
neki magának elegendő oka, jogcíme, erkölcsi 
alapja ahhoz, hogy az élet küzdőterén szembe-
álljon ember-testvérével. 

A karácsonyi ének felhangzásakor  ezt a 
belső lelkiismsretvizegálást kell elvégeznünk 
nekünk, ideszakadt magyar kisebbségnek  is, 
melynek sorsáról annyi szó esett mostanssg a 
na>y világban. Az önismeret utján megindu va 

kell kitQznünk a most következő esztendőben 
követendő utunkat, meri nem mások, hautm 
egyedül osak mi magunk vagyunk hivatouak, 
jogosultak éB kötelesek a magunk céljait meg 
jelölni, amint ugyancaak nem mások, hanem 
mi magunk, öntésiünkben fogjuk  megszenvedni 
az elhibázott célkitűzések káros következmé-
nyeit. 

Nagy hiba volna, ha helyzetünk vizBgála 
tánál tulsoká g időznénk a történelmi  evüknél 
s a prioritás iBmert elmóletenol. Nemcsuk azért, 
mert az ember nem burgonya, melynek érté-
kes része a föld  alatt van. Hiába voltak na-
gyok ma már földalatt  lévő nemzedékeink, ha 
csenevészek és hitványok vagyunk mi, az ő 
u.ódjaik. Azért sem, mert ma mar mindkét ol-
dalon miemerik a történeiemiudúBok, hagy 
Transilvania (Erdély) földjén  olyan viharok 
lUgtak keresztül, melyek ismetelien pusztu.ási 
és teljes eln pteienedest okoztak s ezert azo 
kat, akik e földre  betelt plliitk, az ililévök 
mindig tárt karokkal fogt>dif.i>,  mint segito 
munkáskezeket és kardforgaio  fegyvertársakat 
egyaránt. Ne vitatkozzunk lehat arról, hogy a 
hegylakók, vagy vöigylakck votiak b az eleOk. 
Meddő minden ilyen vita elsősoiban azért, mert 
bárki is volt az első és barmiként kerültek is 
ide a többiek, ma itt vagyunk mindannyian, itt 
gyökeret vériünk, őseink csontjai itt porladoz-
nak, kimondhatatlan, véget nem érö ezenvedes 
zudul mindnyájunkra, ha egymást meg nem 
értjük, holott együtt is mindig kévében vagyunk 
ahhoz, hogy ez istenáldott fö  d egész termelő 
erejét céltudatos muakáv<tl feldolgozhassuk. 

Ugyanilyen hiba vo.na egyedül Cdak jogi 
álláspontokat szegezni egymacBüi szembe es 
ezeket a végsőkig kieitzni. A magánéletben 
sincs olyan emberi töiekves, melyre ne lehűlte 
kereBve keresni s taiálni is valamelyes jogi 
alspot. Pedig a maganeíeiet a minden ember 
fölölt  álló s valamennyit egységbe foglaló 
államhatalom pontos körülírásokkal szabályozza. 
A közelmúltban lathatiuk, hogy az államok 
egymáshoz való viszonyában mar mennyire el-
halkul az irásbafoglalt  jogszabályok tiltó szava. 
A népek, sőt nép öredekek ellentéteit illetően 
pedtg csak legújabban kísérelték meg jogelve-

ket leszögezni, de ezek érvényre juttatásáról, 
az ellenkezőre irányuló törekvések kivédéséről 
gondoskodni nem tudtak. 

Jogok érvenyesiiése, védelme, ébrentar-
tása — minden elő szervezet önmaga iránt 
vaio kötelessdge. De tehetetlenné válik minden 
jogvedelem, ha e jogok beleütköznek mások 
valódi, vagy veit jogainak ercfalába.  Nincs erőa 
kezű biro, aki ezek közölt igazságot tegyen s 
áa van is, a szembenálló felek  as itéleimon-
d&sba bele nem nyugoBznak, saját jogukat má-
sok ellentétes jogának feláldozni,  vagy aual 
megegyeztetni nem hajlandók. 

Mitől függ  tehát egy nép vagy néptöredék 
léte, fennmaradása,  birtokállományának meg-
orzese, fejlödesének  biztosítása, törekvéseinek 
ervenyesitese ? 

Mindig mosolyogni szoktam, amikor aier-
VtíZkedöbok alkalmaval mérföldes  vita folyik  a 
különböző tisztségük betöltéséről, mert tapasz-
talaiból júl tudom, hogy & vezetés és irányitás 
nem attól függ,  hogy ki ag elnök, ügyveiető 
alelnök, főtitkár,  vagy igazgató, hanem minden 
testületnek az a tenyiegia irányitója, aki a 
legtöbből a legeredményesebben dolgozik, a 
kitűzött celert, ha mindjárt osak irattárkezelö 
is a hivatalos címe. 

Az Ur Jezui, látva tanítványainak az első-
ségért való vetélykedéBét, a legnagyobb gya-
kor.ttu igazságot szövegezte meg, mikor azt 
mondta, hugy aki első akar lenni, az legyen a 
többinek a szolgája, mert ha valaki nemosak 
keprau ató alázatosságot színlel, hanem tény-
legesen szolgál  a többinek, vagyis hasznukra 
van, elvégzi helyettük a közös munka oroaz-
iaureszét, viseli a nap hevét és hordozza a 
terhet azzal a tiszta szándékkal, hogy fáradt-
aaga es igahordozása a közös nagy célokat 
mozdítja elő s valóban könnyebbe, elviselhe-
tőbbe idgya a többieknek sorsit, az ilyen mun-
kát ós szolgalatot mindenki előbb utóbb elis-
meri és nagyra értékeli. 

Na keressük tehát az első helyekek a 
ne bekttlenkedjünk, ha nekünk nem első hely 
ju.oit. Az első helyekkel fokozott  nagy felelős-
seg jar hien, lelkiismeretünk és — népek 
életében — a történelem előtt. Bgy öreg falusi 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Az én vadászörömeim. 
Irta: KÖSZTLER ILDIKÓ. 

Az én drága édesapám eléggé sajnálja, liogy miért 
nein teremtett engem a jó Isten fiúnak.  O ugyanis fiatal 
évei óta mindig lelkes barátja és művelője voll a kü-
lönböző sportoknak, főképpen  az általa még ina is kulti-
vált vadászatnak és turistaságnak. S mivel mégis csak 
unalmas az egyedül való bolyongás, partnerre van 
szüksége, rcszben a szórakoztatás kedvééri, részben a 
sport-örömök megosztása céljából. Hát ki lehetne ez 
az önfeláldozó  sportpartner, ha nem a fiúnak  óhajtott, 
de »csak« leánynak születelt egyetlen csemetéje. (»Ha 
nincs ló, szamár is jó«.) Igy tehát e soraim nyájas és 
nagylürelmü olvasója meg fogja  érteni, hogy miképpen 
nevezett ki jó Atyám az utóbbi években engem állandó 
jellegű vadász és turista partnerévé. Igy lettem én 
»lelkcs« sportslady, miután apám által is elismert jó 
fizikumom  és izmaim volnának, de — szerinte — egyéb 
képességek híján (Mily hizelgö megállapítás) Apám 
ezen kitüntető elismerése alapján igy aztán «szeren-
csém» volt eddig intenzív részt venni az O — szerinte 
— testet cs lelket üdilö vadászatainak egyikében-
másikában és hegymászó, vagy ahogy ő mondja: «kéj-
gyalogló*, turista útjaiban. 

No írjak először a vadászat «testet és lelkei üdilö» 
örömeiről. Emlékeztem fonalán  visszaereszkedem zsenge 
korom legelső debütálására, amikor is jó Vadászmes-
terem azon kijelentéssel vitt el engem először Diána 
berkeibe, hogy kostolónak ismerkedjek meg egy rend-
kívül könnyű, nőies, szinte gyeimekded vadászati ki-
rándulással. Egy Cluj melletti szalonka vadászai voll 
kitűzve ezen célra. 

Gyermeki fanláziámban  már napokkal a kitűzött 
nap előtt, ébren és álmomban is, szalonkák csoportok-
ban röpdöstek. Kedves barátnőimet már előre szeretet-

lel meghívtam szalonka-pccsenyére és jó Anyám gond-
terhesen állította össze első vadászkoszlümömet (szép 
kreáció volt). Egy ösgermán Brünhildát is felülmúló 
büszke amazoni öntudattal eltelve, kemény léptekkel 
köszöntem el a nagy nap délutánján családi házunk e 
nagy eseményre összegyűlt tagjaitól és léptem fel  a 
kapunk előtt várakozó autóba. Az eseményről már ér-
tesülve levő szomszédok is megjelentek ezen emleke-
zetes starlolásomlioz, nekik is bőkezűen igérgeive a 
szalonka-pecsenyét. 

A kora tavaszi délutáni enyhe napfényben  jó kedv-
vel vonultunk át »kincses« városunkon, inajd eliiagyva 
annak külső perifériáit  is, soffőrünk  bekapcsolt a »feicki« 
kapaszkodóba és nemsokára letérve az országútról egy 
erdei mellékulra, liamar ott találtuk magunkat egy erdo-
széli menedékháznál, honnan az autót visszaküldtük. 
Az éppen leáldozó nap utolsó sugarai mclietl frissen 
kapaszkodtunk egy meredek hegyoldalon fölfelé,  majd 
egy felórai  izzasztó menetelés mán után egy Kies tisz-
tásra értünk, ahol apám megállított azzal, hogy itt ma-
radunk meg, tekintve, hogy e helyen már többször löt! 
szalonkát az előző években. Hátizsákunkból megvacso-
ráztunk és mikor zsebóránk mutatója hét felé  közele-
dett, összeszedelőzködtünk, mert már rohamosan söté-
tedni kezdett. A levegő is hűvösödött, kabátjainkat 
jobban összegomboltuk és felállottunk  a tisztásnak egy 
megfelelő  helyére, honnan minden irányban jó kilátá-
sunk volt. Apám még néhány figyelmeztetést  intézett 
hozzám, majd megtöltve fegyverét,  mozdulatlanul vár-
tuk a jó szerencsét. Vártunk, vártunk és mindjobban 
elsötétedett. Kezdtem fázni,  unatkozni, ásítani, de fész-
kelődni nem volt szabad. Szalonkát ínég mindig nem 
láttunk. Kérdőleg néztem édesapám komor arcába, mire 
ő eleinte türelemre és várakozásra biztatott, később 
már az időjárás szeszélyességét kezdte okolni, majd 
azt mondta, hogy ugy látszik a szalonkák még lent a 
völgyben tartják huzásí vonalukat. Mikor már a nyu-
gati horizonton is az addig még szürke égbolt is elsö-
tétedett, apám arculatja szintén elsötétedett, mondván, 

hogy ugylátszik a szalonkák mégis már a csucsok-felé 
tartjak huzasukat. Szólnom nein volt szabad, pedig 
legszívesebben aludni tértem volna akármilyen kuny-
hóba Ahogy igy felidézem  lelki szemeim elölt barát-
ságos oithonom, kellemes esti melegét, arra riadok fel, 
hogy jó atyám hirtelen suttogva hivja fel  figyelmemet 
valami ínég allalam uctn ismeri kurrogó hangra, majd 
a sötet égbolt alatt felénk  ide-oda cikázó madarat 
pillantottam meg. 

Egy villanás cs durranás, majd mindjárt utána a 
földre  egy toinpa koppanás, mire apám örömmel szól: 
«keressük meg a szalonkát.« A zuhanás irányában 
iramodunk és izgatottan keressük, a bokrok közé esett 
zsákmányt. Keressük keressük de nem találjuk. 
Lekuporogva négykézláb bujkálunk a szúrós bokrok 
alatt, szeműnket kimeresztjük a sötétségbe, majd elő-
kerül a zseblámpánk is, de ennek fénye  mellett sem 
kerül meg a sűrű bozótban szemünk elől elveszett 
egyetlen drága szalonkánk. 

Öreg Nimródom mérgesen fogadkozik,  hogy töb-
bet kutya nélkül nem indul szalonkázni és én csalódva 
első szép vadászálmomban, leeresztett orral kullogtam 
a sötét éjszakában morcosan haladó atyám mögött. 

Ime a vadászat örömei!.. De hamarkodjuk el íté-
letünket, még nem értünk haza. Apám szótlanul keresi 
előttem az útirányt, meg-megáll, morog egyet magában, 
gondolkozik, tájékozódik, majd megint mennyünk egy 
negyedórát, botorkálunk a mind sürübb sötétségben, 
közben bele-belenyekkenünk egy nem látott árokba. 
Apám kutató megállásai mind sűrűbbek lesznek, végül 
pedig mikor megkockáztattam azon kijelentést, hogy 
kétszerannyi ideje mennyünk már visszafelé,  mint a 
mennyit jöttünk a menedékháztól, apám nehezen beis-
merte, hogy bizony eltévedtünk a sötétben. Nagyot 
szusszanva mondja, nincs mis .hátra, mint felmenni 
egyenesen a legközelebbi magaslatra és onnan meg-
pillantva az esti villanyfényben  fürdő  Clujt (Kolozsvárt), 
toronyirányában nekivágni a városnak. Tehát megkezd-
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Ö-év. 
P. Réthy Apollinárisztól. 

Minden határkőnél az utas megáll és körül 
néi. Siámba veszi, bogy mennyi ulat tett meg 
eddig s mennyi van meg hitra. tíz részint 
megnyugtatja e örömmel tölti el, ha meg van 
elégedve az elért ertdirénnyel a lelkesedést 
ad a továbbira; lehangolja, ha mulasztási vagy 
lassúságot vett észre útjában. 

Az ftlet  u azás, fo.y'on  m;nni kell. Aki 
nem hilad, az iem^rad. 1936 öv d^c imber 31 én, 
Szilveszter napján élet (luk ilyen ídőmércehez 
jutottunk el. Egy év eleuhant fejünk  felelt, 
egy évvel öregebbek lettünk. Nem árt, ha mi 
élet vándorok megállunk egy kicsit, hogy pzét-
néziünk, körül tekintsünk maguak körn^e/e 
teben. 

Mi msrndt meg az ó-évbői? S mmi. Ls 
pergelt sz idö'í homokóráján a 366 nap utolsó 
percig. PéniÜLik elfogyott,  illúzióink azotfosz 
lottak, terveink füstbe  nunek. Vájjon okul 
muk-e a mu'ton, tanultunk e a saját karunkon ? 
Mert az élet iskolájában az Idö a terfító,  mert 
ö a történelem nagy tanúja és cainálója is. 

Mi lett az újévből ó év végire? Megvaló-
sultak e a hozzá fűzött  ieményt:tnk ? Ha öre-
gebbek letlüuk egy évvel, öregebbek lettünk e 
a mult tapisztalatain ? Az okos ember a s-iját 
kár-n tüou1, a bö'cs a másén. Okosi»bbak vagy 
bö'ciebbek vagyunk-e? M-srt nem szabad, hogy 
ez idő nyomtalanul tűnjék el. Nshopy a hom-
lokon látszódjék m.g ráncok alakjrban a 
iyorsin repülő idó v-icy a híj hul^s-iban, 
ea9ilrg 03* ülésében, foghtautosEágban,  gyenge-
ségben, hanem a lélekben és érteledben ia 
véss-', í r j b e a maga tanulságát. 

Tir son mind n ember önmaga feh-tl  eíry 
rögtönzött Ítéletet, egy i-éiieibetbi ei; ti-umrc-
hívást. Bs ftliapi  sa meg e fofcu  ailarul, hogy 
s mint haszná'tuk fel  az elmúló évot. Több 
emb-rek vol unk-e ir,i maro'.Bvi m'pek vsgy 
a lurátii átok nyomán egymást tunuk el ma-
gunkui? Megérd* mrl:ük e ci év<-t. mi tuduk 
a magunk igazo á?ái a felhozni?  Vájjon I n e D , 
emberi tórsada'om s önmatru ik meg vsgţuik e 
elégedve mi magunkkal? N c ak c»gy iratok 
ban, mu'atozásokb<iU s hsjatlig tarló szórako 
sásokban bucsuizuok az ó-evíől, hanem ol̂ u va 
a mut tapasztalatain a jövő évet jobb alapokra 
kell fektetnünk,  ha nem aktiunk óle'C'íd 
elé jutni. 

Saent Ágoston gyönyörű megállt pHáBS 
mindenkire ráulál: M igai p»stu', sed ex rs 
vUm. Ntgy lépesek vagy neki lendülések tör-
téa'ok az ó óvbíö, d-t sajnos az uton kivül. 
nem az emberi közös nagy cM érdt;kéb n. Az 
eĝ ftz  óv apró, önző csaleíedetein'í láncolata 
volt, de az egyetemes emberiségnek nem volt 
ebbíl semmi haszna. öimagu iknak éltünk, 

másról megfeledkezünk.  Mimlia bz ember 
egyedül önmagáért lett volna t? rpictve s egye 
dül állna a nagyvilágban. Mindentől függetle-
nítettük magukat, emberkepcíolafolat  szét-
szakítottunk, autonom egyenek lettünk. Az élet 
vágányáról letértünk s ugy rohantunk, szágul-
dottunk előre, »zt gordoiva, hogy a szerencse 
ölelő karjaiba, dehogy — a saját vesztünkbe. 
Ne csodálkozzunk, ha az élet u jén soretregé-
diákkol, katasztrófákkal  találkoíUDk. Újévet 
kfcsgva  kezdüi, most sirva fejezzük  be; 
akkor mu'atiunlí, nost nélkülözünk. N-ncsak 
idő, di élfttvoíztege-ők  vol'uok, nerccsak időt 
lop'unk, de boldogságot pocsékoltunk. Minden 
• apnr-k csak a rózsáját szakasztottuk le, az 
ágival, lovelAvel mit sem törődtünk. Nem 
osztottuk b°, nem használtuk fel  ez időt, most 
egy évvel koldusabbak, nyomorultabbak lettünk. 

Mit tanít Szilveszter estéje? Vissza as élet 
vi'gAnyokrn, gondoljunk másokra íb, különben 
végleg elpuszm'uok ! 

BH1L- KS KÜLFÖLD. 
A rom'nini  migyarság  egységéről.  K'r'ilötíUok 

mind i f-lé  forrong  a vllá*. N*gy e. eiuények vihar z-
oak az rgîBz f  ld«4 én. Nvkitok romátslai meg>>r kl-
ubhírének is m?g'eh='ös»n kijutott a nehéEB?g»ktő', 
nrnr'y áltsl.than ma vígig pusutlt RZ í-p^B világon. 
Ejy t'eü m-'tgv'.r riohrcr-k S' in waktd elft  t< juni nitt, 
hojy 'Z -.í-t a neiK'zspgrikt-t c-tak ugy Ieh t megjárni, 
ha Öntudito ,̂-' r c^srl oduit BK egységüekbör, ha 
s«--re'.et!F'l ápo'juV cic-.-máshoz va'ó tnr oiss érzognt. 
M-» » n'-míf̂ -j"  vfiii•  1 rocl- és ön udato-Mtásánnk 'de-
j-t t jiik. fjftfe  pgiiĉ p!>r-n blf1!»  mik, csak saját VS-
rüíi.kbi.n ho dííu'b''u711: Â kor v̂ a é et biitcfi'tvn 
szárouiikr-s, ti. m'-gh- e i! j-ik v?zi töirl' i, ibKsm'ÍEyplD-
k t. szer'-ee&t inki-t, ha kpo&on kr.reHztill ti ctfletörn 
s-rtju' tlrv n "151 r-t. — Ma egxô en ösf'feeó  fzir-
v-r. «•»>•>•• n u OTzájh-a a M sryar P rt. Emr'r 
h v jtí.i-rt, kr̂ v « d Wd' a ron-. in n pp»i t-öiSs 
háBthr..<>.it f.'ő  mn-g«ari>/.g D-n:7iti tUiit'nf-k  lth»:6'ó-
g il tlv oMií'r, jöxéj'r.ffc  al>pjs't Krslj», yi Pfyütteles 
ó-ven m-h-z n.iirít tlEiosltra Ó îA»-i fe'fíat,  f-mr'yet 
ni ist Ffiţ.'n  tikt-rr-'! vr>chpzvirr.s n< m lth>t. Cenk ez 
itt .'lő o»;'sy«.r<íg tsn^é.f/.m  foodo  lőrésevs1, f u j t  n t -
er-t»fét--v  I. Br'udí.'O-.S'p^v*'. —Husz e-etrrd-je Wf-
"«d hoiv 11. ft '^ípt  torba f  zstsd uel. Bzalatt Fokft 

uKurk Ad-l g h-m ro't ei a n^p elkér.yczt^tptt. 
VW kellet: li;?d p.i a mirdtnnaji krryirert Mtra 
sjo^bsn m1 (T"H- u hRt'ut, hoj v mrgu ' on kivül pectl 
mishan n*-rr bit-ha'ur.k a vi'ígen. E;pen ca'rl no 
o '.oeíju'il: í -T *, n» krpsr-ük niásfeiH  a to dogu á-

»u-i:»*, hi C'in p/pr»tHttel ípoljuk az egsüvétsrtop.ás 
'Tiém.x.  T a r fuv  Miztt-lf-tben  a más cépek i u túráját, 
d» sffrHPtK':  !-h rarsszkodjunk írlndecbeB tmi a mienk. 
Csv.k igy lí h?t srra gordnlul, hory néplink átvergődik 

gviilü'ttrck PzeUtn a pu-ztitó napjain. 
A román perlemantet  jauuir 18 ig elnapolták. 
A spanyol polg'-rháboru  h rc70isUln a mu t 

hiten l-m?t v^res h->;cok dúltak. 
A román kötigstási  tisztviselők  tanfolyama. 

A be ügymtoi*BV.riua elr nda':-:-, hogy év.nkant hi-
romsror mitd^n tő/igazgatási tisaulHelőneb egy-egy 
hrn pos továbbképző taofolyamot  kell lehallgatnia a 
fővároeban. 

ssidó mondta nekem életem egyik keserű órá 
jában, hogy nem az a súlyos büntetése az Úr-
istennek, ha valakit a pincébe taszit le, mert 
ha valakit az Úristen igazán meg akar büntetni, 
azt fölviszi  a ház tetejére, hogy onnan essék 
le. As utolsó helyekkel kevesebb felelősség  és 
kockázat jár. Nam az a fontos  tehát, hogy 
milyen helyen Qlünk, hanem hogy betöltBük 
méltón a nekünk jutott helye', igy azt magunk 
nak megtarthassuk s érdemet szerezzünk Brra, 
hogy feljebb  emelkedjünk. 

A mi kisebbségi népünknek akkor lesz 
igazi karácsonyi békessége, ha ilyen tiszta 
jóasándékkal tudja meglátni saját helyzetéi s 
ha az angyalok áital hirdetett őszinte jóakarat-
tal igyeksíik segítségére lenni a velünk együtt 
élő többi népeknek & közöa teher hordozásá-
ban, közös céljaink munkálásában. 

Bz a tiszta, őszinte jóakarat nem gyáva 
és élhetetlen lemondás és nem kapuuyi.áü 
mások kizsákmányoló lörekvásenek. A nyilván 
való rosszakarattal szemben becsukódik, mint 
az érzékeny virág helyhe, ha elfordul  tőle a 
nap b rászakad a sötétség. De kitárul ismét, 
ha világosságot és meleget, mások ugyanezen 
igazságokra törekvésének fényét  s hasonlóan 
nemes szándékainak melegségét érezheti. 

Csak a nyilvánvaló rosszakarat kívánhatja 
egy nép minden társadalmi osztályának szo'ga 
sorsba züllesztését. Az ilyen rosszakarat lehe-
tetlenné tesz minden közös munkát b jéggé 
fagyaszt  minden jóakaratot. 

A karácsonyi békesség ünnepin higyjük, 
hogy Benkit ilyen rosszakarat nem vezrst s 
amit az élet nehéz óráib&n ilyennek láiunk, az 
osak félreveceiések  eredmécye ée sajnálatos 
elszigetelt jelenség. 

Mi pedig próbáljunk meg igazi Rzeretetiel 
és jóakarattal fordu  ni velünk együttélő ember-
társaink felé. 

Kietlen pusztaságot máról holnapra virágos 
kertté nem lehet varázeolni. Ahol t ddig csak 
pusztítás folyt,  ott nagy elhatározás ásót veani 
a kézbe. De neai hiszem, hogy 
szívós akarattal, Kpésről kp^sre haladva, ne 
lehessen rendre egy egy darab fö'dcn  a puszta-
ságból visezbhódiiani. S ha ugy volna, akkor 
Bem szabad hinnünk, hogy fegyverrel  üss^k 
meg azt a kezet, mely nem fegyvert,  h*nem 
ásót forgat  s nem kárt akar okozni másnak, 
hanem a közös földet  akarja termővé tenni — 
mindnyájunk javira. 

Dr Búzás Qerö plebknos  urnák. 
KarádOüv  v*n. ÉT,  a kommunistának  kikiál-

tott  pogány nem akarom  a karácsonr  szent han-
gulatát  megzavarni azzal, hogy gyűlölettől  izzó 
rágalm-izáeaira  most válaszoljak  Egy hétközpapi 
számot fogok  választani  erre a célra.  De meg-
nyugtatom,  bogy a válasz nem fog  késni. 

ferencz  Gyárfás. 

lük a völgyön le, a hegyen fel  való kínlódásokat, köz-
ben bokáig jártunk az akkor éppen olvadó hólében, a 
bokrok szúrós ágacskái erös harisnyámat is összelép-
desték, cipőmbe is befolyt  az iiditó és hlisitö jeges v:z, 
mire keservesen felértünk  egy emelkedésre, ahonnan 
megpillantottuk a nagy fényözön  közepéből kiemelkedő 
öreg főtéri  templomunknak sötétbe meredő karcsú tor-
nyát. »Föld, föld»  kiáltottam, mire YYzérein kiadta a 
parancsot, hogy »toronyirányában a város-Ielé 1« 

Rövidre fogom  az aznapra még hátralevő soroza-
tos vadászgyönyöreiin elsorolását: három völgyön és 
két hegyen keresztül dolgoztuk magunkat, cipőm talpa 
végleg elbúcsúzott tőlem, többször megcsókoltuk az 
édes anyaföldet,  amazeni fantáziám  a vadak, illetve 
szalonkák helyett most már a sötétben felénk  közekdő 
útonálló rablókat vélt felfedezni  Majd közeledve a 
városszéli kertek felé,  a csodálatos gyorsasággal szapo-
rodó és dühösen lámadó kuvaszokat csak lövésekkel 
tudta apám elriasztani. És mire a lágy esti szellő 12 
tompa óraülés hangját rezegte'.te fe  lénk, becreszkedtünk 
a Holdvilág-uccába (holdvilág nélkül) és az első ház-
előtti padocskára roskadtunk. Amint igy hallgatagon 
külön-külön magunkban elgondoltuk a -vadászat testet-
leiket üdilö gyönyörűségeit.» 

Fortuna istenasszony mégis csak pártfogásba  vett 
engem, fáradt  vándort, mert egy mull századbeli rozoga 
konflist,  vezérelt elénk, amibe beleültünk és jóval éjfél 
után voltunk, mikor éppenséggel nem amazoni lendü-
lettel, hanem szerény világfájdalommal  csusztunk be 
csöndes álmadozó otthonunkba. 

Igy végződött tehát az első vadászati szereplésem, 
amelyen először ismertem meg a vadászat élvezetes 
gyönyöreit. Utána sokáig nem forszírozta  jó édesapám 
Nimróddá való kiképzésemet, de hosszabb idő után 1 
alkalommal azt a kijelentést lette, hogy a múltkori eset 
egy pecches kivétel volt, egyébként is a szalonkázás 
nem komoly vadászat, nagyon is nőies (ojjé, de meny-
nyire tapasztaltam ezt) és majd ősszel a sokkal bizto-

sabb örömeket nyujló nyul-vadászal miszlériumaiba 
fog  engein bevezetni. Eleinte rajongtam alyáni ujabb 
jó szándékai iránt, de a kellemesen áiíiirdözölt nyár 
elfelejtette  velein a márciusi szalonkázás emlékeit és 
ősszel valóban vágyódtam megint egy ujabb babérle-
velet szerezni Dianától. 

Tc hál beköszöntöli az üsz és miután jeles Vadász-
mesterem ehggé inegéitelte velem a már valamivel 
férfia.-'abb  i.yul-cs^rkcszcs csodalatos varázsait, novem-
ber elején újból elindultunk (íelöliözködésl, starlolást 
lásd, mint elsó pont aluli.) Vonalún kiérkeztünk valami 
kolozsmegyei megállóhoz, aliol leszálliunk és a vasúti 
bakler csodálkozó n zésé'öl kisérve reményteljesen 
indultunk a közeli vetések iolé, melyek barázdáiban 
velle tapasztalt Nimródom felfedezni  a iapsifüleseket. 
Egy negyedórát sem nien'iink, mikor egy bokor alul 
kipattant az első nyúl, amit Apám lövése ulán naey 
hátizsákomba siilyeszlettem Hallali! .lói indulunk, rz 
inár az Ián komoly dolog 1 Igaza van Apámnak : ez már 
élvezetes vadászat. «Gyerünk tovább Apukám — kiál-
tom — ez már tetszik nekem, ez inár vadászat, ma 
még sok nyul kerül a liáiizsákornba.« Ilyen és hasonló 
Iflkcndczésekktl  biztatva magamat cs derűs aicu öre-
gemet, ruganyos léptekkel jártuk a zöldelö zsenge 
vetéseket. 

Apám érdeklődésére megnyugtattam öt, hogy a 
hátizsákomban levő nyul terhét nem erzem (apám 
ugyanis a saját hátizsákjában az elemózsiánkat cs a 
kabátot vitte) és biztattam őt, hogy csak löjje tovább 
a nyulakat, mert én akár hármat is elbírok. 

Tovább menegetünk, de csodálatosképpen a má-
sodik nyul nem akar jelentkezni. No nem baj, csak 
türelem és kitartás, ez a vadászat két főfeltétele.  Köz-
ben a még elég melegen felsütő  késő őszi nap a 
szántásokról és vetésekről az éjszakai kis fagyot  meg 
a reggeli zúzmarát leolvasztotta és mindez meglágyí-
totta a fekete  zsíros földet.  Bakkancsainkra nagy sár-
rögök tapadlak, ami megnehezítette a járást. A napi 

melegét is mind jobban kezdtük érezni, de a második 
nyul még mindig nem került elő. Mind nagyobb uta-
kat teltünk meg, kezdtünk türelmetlenkedni, rájöttünk, 
hogy nem minden bokorban bóbiskol egy nyul, mire 
vadászmesterem a «többet ésszel, mint crövcU elv 
alapján komplikált taktikai terveket határozott el meg-
valósításra. 

Kiindulva azon lényből, hogy a [elzavart nyul 
leggyakrabban a lejtőkön alulról iölielé szokott futni, 
egy-egy kiszemelt alkalmas terepen apám elfoglalt 
egy kiemelkedő magaslali pontot, engem pedig lekül-
dött — természetesen nagy kerülővel, hogy az esetleg 
olt fekvő  nyulai meg ne zavarjem — a völgybe, hogy 
onnan az oldalon apám irányában fölfelé  haladva, 
zegzugos irányban, előírás szerinti csatakiállásokkal 
iî ra^szaui ki az álmodozó hosszufülücket.  Meglettem, 
hogy presztízsemen csorba nc essék és valóban «férfia-
sabbnak» minősítettem én is a nyul vadászatát, mikor 
löbb kilós neliczitckkcl a bakancsomon, lihegve kapasz-
kodtam fölfelé  az olvadozó földeken,  barázdákon ke-
resztül, természetesen az utasítás szerinti cikk-cakkban, 
közben a fenn  trónoló parancsolóm kedves biztatásaira 
erőteljesen utánoztam a kulya-ugjtást. A kutya ugatott, 
a vad.isz hallgatott, de a nyul nem ugrott, én meg 
melancholikusan állapítottam meg ezen «férfiasabb» 
vadászatnak is élvezetes keilcmességeit.Dene szaporítsam 
a szót. Az előbb részletezett hadmozdulatokat még 
megismételtük (jobban mondva csak én ismételgettem 
meg), de nyul több nem akadt. 

Déltájban fáradtan  ebédeléshcz telepedtem, de 
nem a szokásos szabadbanni farkas  étvággyal. Én csak 
kimerüllen pihentem és álmodoztam a vadászati élmény-
nélküli és egyhangú leányszobámról, annak heverőjére 
gondolva. Közben hirtelen beborult, az idő lehűlt és 
éppen folytatni  akartuk a nyulkcresést, mikor a saját 
iK-me iránt ugy látszik gyöngéd együttérzéssel visel-
tető Diana isiennő protekciójára az égből alapos havas-

leső zudult a vadászterületre és nyakunkba, mire jó 
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Angol — olaaz megegyezés.  Aa angol — olau 
megegyezés létre jött. Aa egyezség szövegét csak aa 
njeaatendőben teaslk kBsaé. 

Bárom hónapra itiltik  Poográoz  Gellért  mi-
norita leiként.  Pongráca Gallért aradi minorita lel-
kési os év áprilisában gyászbeszédet mondott as 
ottani Katholikns Dalárda karnagyának temetésén. A 
besséd miatt államellenes ingatás vádját emelték a 
minorita atya ellen. Különösen kifogásolták  ast a ki-
jelentést, bogy „a magyar ssé és a magyar dal soha 
Bem fog  elhalni ajkúikon". A bíróság saarint aa alkot-
mány bistoeit!a Romániában a magyar nyelv saabad 
hasinál a tát. Tehát minden olyan beállítás, amely sze-
rint a magyar nyelv használatát gátolják, alkalmas a 
kedélyek Ugatására. Éppen esért a bírózág Pongráci 
Gellértet 3 hónapra Ítélte. 

Panaszkodni  pedig  nem szabad.  C«ak a mnlt 
héten adunk birt arról a nagy felháborodásról,  amelyet 
Pop Ghlta nemaetl parasstpártl képviselő felzzólalasa 
okosott a román parlamentben, amikor hangot mert 
adni aton észrevételének, hogy a P. "gátiak elözönlötték 
Erdiiyt. Ugyancsak általános vihari kavart fel  Hillpa 
képviseld interpellációja, aki a beszaráblal szegénysé-
get tette azévá. a képviselőház viharosan tiltakozott 
aa ellen, bogy Hi lpa eimondhaasa a besazarábial hely-
zet ismertetését. — Jorga egyébként megjegyezte ecnél 
a felszólalásnál,  hogy beszaráblal és erdalyi képviselők 
jobban tennék, ha nem jönnének Bucurestibe, hanem 
otthon maradnának. 

A mai helyzet  nagyon hasonlít  az 1914 es 
időkhőz.  Az angol alaébáa külügyi vitájának Borán a 
helyzetet az 1914 BB Időkéhez haBonlitották. — Eden 
külügyminiszter elismerte, hogy rendkívül nehéz OBB-
teadőnak a végéra értünk, dn azért nem szabad tul 
sötéten megítélni a helyzetet. B um francia  miniszter-
elnök zzerint Európa auiuazluaban a háború örvényé-
hez ér. Lehet, bogy igaza van, mondotta Eden, de 
a«ért nem szabad faladni  azt a reményt, bogy a békét 
egydtteB erővel biztosítani keil. 

Stojadonovics  jugoszláv  minisztereinők  Romá-
niában reaztveaz a karácsonyi Unnrpek alatt a Bánság-
bán rendoaendő udveri vadászatokon. 

A nemzeti tiltura lcnoel vonatiozása. 
Lengyelország hajdan a Bzabadság hazája volt. 

Kandklvül büazke arra, hoyy nemcsak Európában, ba 
nem az egész világon neki volt a legazabad >bb alkot-
máaya. Annyira ment a szabad tág kutuszában, hogy 
egyetlen egy emberaek ellenzéki szavazata megakaszt-
hatta muikájában aa egéaz törvényhozást. Ei a rend-
szeresített, a szabadságjogok védelmében parádézó f 
elaprózott fellépésében  ia hatékony ellenállás lehetet-
lenné tette a központi hatalomnak, a nemaetl erőforrá 
t-oknak magfelelő  szervezkedését és Izmositasát B mint 
hogy egy ellenzéki Bzavazó mindég akadt, aki szembe 
helyezkedett a többlek akaratával (H a sorsdöntő Idők-
ben a szomszédos hódító hatalmak már gondoskodtak 
róla, hogy ez a tagadás állandóan éa következetesen 
kifejezésre  jusson a lengyel országyüiéBen), ennek kö-
vetkeztében az ország sorsának Irányításában lazaság 
éa erőtlenség, a közerkölcsökben a becstelenség, a 
közállapotokban véBzea aüiléa és fijetlenség  hatalma-
sodott el. A szörnyü nemzeti hanyatlásnak ebben a 
korazakában Katalin cárnő azt Irta Nagy Frigyesnek, 
hogy Lengyelországban minden az nccán hever B csak 
ie kell hajolni: a legbecsesebb értékek szabad prédául 
kínálkoznak. a három hatalom közöa megegyezés-
Bal lehajolt B mindenik egy darabot löszeit magának 
Lengyelország testéből. 

Igy történt Lengye'oraa&g első felosztása,  amelyet 

aztán még több felosztás  követett, mig a lengyel álln-
mlságol teljesen eltörölték a föld  snlnéről. 

Amikor a lengyel nép látta az iszonyú végzetet, 
mindent a világon elkövetett, hogy megfordítsa  sorsi 
kerekét. Da már késő volt. A szervenett hatalmas 
államokkal szemben, melyek függetlenségét  és büszke 
szabadságát elnyelték, minden ellentállás B minden 
falkelé?,  lásadá* és szabadságharc meddőnek bizonyult. 
A lengyel hazafiak  hasztalan ontották vérüket Európa 
és Amerika szabadságharcaiban la, senki Bem aegitetl 
rajtuk. A lengyelség sorsát megpecsételték. Oda haz» 
rettentő üldözés és nyomáB, Earópaszerte pedig, amely 
tele volt lengyel menekülttel, eleinte szánalom, útibb 
gunyoB lenésén volt az OBBtályréBzUk. A lengyel főúr, 
kinek otthon elkobozták a birtokát, kacagtató köz-
mondás lett Eu'ópa előkelő szalonjaiban. A Péter PAI 
erőd pincéi, Szibéria ólombányái, a porosz uralom 
lélegzetfojté  kíméletlensége éa Európa gúnyja: ezps 
voltak Lengyelország kálváriájának állomásai, nemzeti 
létének megszüntetése után. 

Ei Lengyelország még sem pnpz'ult el. A világ-
háború gyors fordu'atal  nyomán azt látjuk, bogy az 
elválasztott részek egyesültek s a lengyel nép uj nem-
zeti létre virradt. Milyen isteni c°oda hozta ezt a for-
du'atot? 

A rejtelem nyitja röviden ez: a nemzeti ku'furá-
nak varázsa tartotta fenn  Lengyelországot ez biz'osi-
totta nemzeti feltámadását. 

A különböző Bzinüre mázolt hatalmi sorompók 
alkothattak ugyan meetersé"escn elválasztó vonalakat 
a lengyel nép között, a lélek átható ereje nem ismer 
elválasztó vonalakat s nem engedi megbontani a mag» 
szent egységei. A lengyel nlp a szerencsétlenség isko-
lájában megismerte és m»gt«LU'ta arokat az erőket 
melyeket földi  hatalom meg nem dönthet B melyeknek 
ápolásával bármi moBloha sorsban Is feltétlenül  blzto 
Bitani lehet a nemzőt együttérzését, összetartását ép 
ezzel az erkölcsi erő-nl f  nnmarsdáaát la. Eifyfalöl  a 
némát nyelv éB némát vállá* ('u'ht rínlzrcuf),  m4f-f»l6: 

az oroaz nyelvek és BZ orosz ortodox a malomkövei 
közé szorítva, részint tndatoaan, r? z:nt öntudatlanu', 
a lengyelség a töm?glélck önfenntartó  ösztönével iattn 
éa megérezte azt, hogy két erősségben r j'ik n»rozeti 
üdvössége: egyrészt a nyeljehez, ^ároszt a val'ásá 
hoz va'.ó szívós ragaszkodásban. És Hthol a világon 
olyan szent áhítattal nem ápolják a nemzet nyelvét 
mint Língyilországbsn B az egyetemes kathoUu* 
vallás százszorosan megszentelt nemzeti hitvallása a 
lengyel népnek A lengyel njelv ÓB a n»mzetivé tüze 
•ledelt lengyel katoltcizmu;: ez -k a hatalmaz erők 
óvták meg mind a némef,  mind az orosz beolvasztási 
törekvésekkel szemben. Él eaikkel k.rtfltva  haladt & 
nemzeti zónának, a bűbájos longyel dtloknik és éne 
keknek, a nemzeti irodalomnak éa irűvésretnek és F 
történelem dicső emlékeinek művelése. A hatalmak 
három felé  osztották az orsrígot. dr a lultura minde-
nik elválasztott részben uştybtKZ \o'.t a az érze'mi ét 
lelki kppcE.o!at Bratyszálaival meg* on'batatlan egy-
ségbe vonta a lengyelség ösBzesBeĝ t. A nyelvét, a 
vallását, a költeményeket, melyeket szájiél-szájra adtak, 
az ártatlan meeetrondásban tündöklő regény köteteket, 
az egyszerű ni'pdalokat éa Chopin alkotásalt. Mit?j; o 
ír ú vészt tét, Msckievlca, Sz'ovsc-i vagy Blenkitw'cz 
költészetét nem vonhatták el a hatalmak a lengye! 
orptől, mely ezekben élte egységes nemzeti életét s 
ezekből táplálkozott a jövőben vetett bit rendíthetetlen 
reményében. 

Di szomorú tapasztalataik és leazürt tisztánlátá-
suk nyomán a lengyel politikai magatartás IB megvál-
tozott az Idők eorAo. Nem pazarolták többé a vérű^pt 
éa az életüket meddő Vfres  felkelésekben.  N"m ván-

doroltak kl többé, sőt a kivándorlók is módját keres-
ték, bogy vagy ők, vagy utódaik vlB8iasaánnaahaBaa-
nflk  h izáju ba. Megalkudtak a változtathatatlannak 
mutatk ozó helyzettel. Vállalták a nehéz szerepet, mely 
rájuk várt, di nem Bzolgáltattak okot az erősebb hata-
lomnak arra, hogy kiirtsa, börtönre vesse vagy kiebru-
dalja s Mid nfutóvá  tegye őket. Várakosó álláspontra 
helyezkedtek, abból a meggondolásból Indulva kl, hogy 
a jövő szempontjából a legfontosabb  mégis aa, bogy 
a n"m,iat ét-tb'-n maradjon. 

Eanek a politikának s főként  a kultnra lélek-
f>me'ő  éa ÖBBztfogó  erejének tulajdonítható, hogy a 
lengyel nemzet feloszlása  óta meg nem fogyatkozott. 
Száma ma le akkor.», mint volt végső felosztása  Idején, 
kPrül-belül huszonkétmillló lélek. 

Atyám felmenteit  az aznapi további vizslaszolgálat alól, 
lefújta  a vadászatot és utunkat a tőlünk pár kilóméterre 
látszó vasúti megálló felé  irányítottuk. Közben átázva, 
átfázva  a felázott  sikos földeken  többször önkéntelen 
pihenőre helyezkedtünk el. Igy érkeztünk meg az őrház 
-kellemes» várószobájába, ahol csekély 3 órát kellett 
várnunk a legközelebbi vonatra. Igy aztán bőséges 
időm volt átgondolni, hogy mennyi örömet és élveze-
tet nyújtott ezen vadászat is. 

Még sok hasonlo ténykedésről tudnék beszámolni: 
téli hajtóvadászatokról a gyalui és később a ciuci (csiki) 
havasokon is, amelyeken 20 fokos  hidegben, dermesztő 
szánutakai kellett megtennem csökönyös vadászmeste-
rem mellett és térdig érő hóban lesni a közeledni 
remélt rókákat. 

Beszélhetnék befagyott  vadvizekbe való bezuppa-
násokról, sikos hegyoldalokon való önkéntelen leguru-
lásokról, vagy téli ködös éjszakákon 3 órakor való 
felkelésekről.  Szólhatnék a nyári özbakk-lesek vérszívó 
szunyog-offenziváiról,  vagy meghálásokról a csűrök 
szénáiban, ilyenkor átélt «gyönyörűséges» zivatarokról, 
megemlékezhetnék az áprilisvégi fajdkakas-dürgések 
didergő élményeiről, az olykor még derékig érő hóban 
a Hargita-tető alalt, vagy ugyanitt szeptembervégi 
hajnalokon a szarvas-bőgésröl. írhatnék még tavaszi 
kacsavadászatokról az Oltmenti vizenyős kaszálókon 
térdig ázva, amelyek mind arra lellek volna hivatva, 
hogy a vadászat iránti rajongásomat fokozzák,  de nem 
akarom untatni ezek részletezésével e soraim álomba 
kívánkozó olvasóját. Mindezek ulán elégtétellel állapít-
hatta meg szeretett Atyám, hogy sikerült neki velem 
megismertetni és megkedveltetni a vadászat gyönyöreit 
és engem Diána istenasszony lelkes hivévé felavatni. 
Legyen ugy, ahogy jó öreg Nimródom hiszi és elgon-
dolja. Külön véleményemet magamnak tarlom fenn  1! 

Kellemes  karácsonyi  ünnepeket  ét boldoe 
újesztendő-  kíván  vendégeinek,  jóakaróinak  és 
jóbarátainek!  Kai  fis  József,  vendéglős. 

V é a r m t í i . 
A psatl kislány vidékre ment, 
hol oly' csodás volt a naplement 
s az eaték CBeidje, ha megjelent. 
Virígos mprőo járt szerteszét, 
hallgatta szellőknek szent neszét, 
fény  bűvölte meg szivét, eszét. 
Embert ÓB állatot elkerült, 
a zöld pázalnton ba elterült: 
an ég mély kékjében elmerült. 
Itt aranytengerben VIBZ BZ ut, 
egy sziget bnnne a tiszta ku*. 
melyből az Elet itala fut. 
Aranybölcső, meîybea buza ring, 
áldozópapoVon fenykerln? 
ez a mező s illat, rozmaring. 
E«űst fonált  fonó  fényorsó 
a N»p B fénnyel  teli nagy fénykorsó, 
— fény  ömlik belő!? : féoyborsó. 
Pacsirták ssállnak az Égbe fel, 
egy hlmnuazt, máa zsohM énekel, 
égi dalt, mely Földnek, Égnek kell. 
Aratók szive sem néma lant: 
Zengi a legszebb zenét alant, 
Kereszt nő, molynek árnyéka hant. 
Cnupa fécy,  ragyogás Itt m'nd»n, 
szemkápráitató sok kis színben, 
a fény  Mindenség fd'd-vltrlnben. 
Pisti lány, te sápadt kis galamb, 
ha álomra biv a kla harang, 
mond, ad-e ily mámort csók s kaland? 1 

SMŐOS  Pál. 

A népnevelés 
kérdésivel foglalkozott  egy cikk a mult betekben e lap baaáb-
jain. E/. a probléma bizony az utóbbi időkben egyik leg-
súlyosabb faj  kérdéssé nőtte ki magát itt a Székelyföldön. 
Porainkat irtja a testvér bicska, alkoholfogyasztásunk  állandó 
emelkedőben, bűnügyi krónikánk első helyen 411 az ország 
összes megyéi között. Ezek mellé járul még a feljelentgeté-
sek, lestvérirulások napról-napra való szaporodása éa a 
székely atyafiaknak  csekély anyagi, vagy máa előnyökért a 
szélső jobbtól a szélső balig minden politikai párttan való 
tömeges szereplése. 

Az bizonyos, hogy mindezek B dolgok fegyelmezetlen-
ségre, a nevelés hiányára vallanak. Látszik, bogy niues ki-
építve sehol az a komoly népi szervezet, mely országos, 
vagy legalább körzeti jellegének súlyával az ilyen elfajulá-
sokat megfékezné.  Ez a szerv pedig életbevágóan fontos 
hivatást tölt be egy kisebbségi nép életében. Lám a szom-
szédos szász népnél mindenütt, a legutolsó kis faluban  ia 
megvan a kerületi választmány képviselete, melynek válasz-
tott tagjai teljes felelősségük  tudatában döntenek fajuk  kul-
turális célokat szolgáló szomszédságok, melyeknek a kerületi 
választmánytól független  anyagi alapjuk is vau iskolafenn-
tartás és más kultur, sőt altruista célokra. Érdekes azt is 
megemlíteni, hogy miképpen jöttek létre ezek az alapok. 
Például Sighisoaran (Segesváron) a szomszédságok megsza-
vaztak családonként heti 1 lejt. Olyan összeg, amit senki 
sem érez meg. A pénz összegyűjtésével az ÍBkolatönntartó 
hatóság vau megbízva, amely ugy oldotta meg a dolgot, 
hogy az elemi iskola növendékeit szomszédságonkint beosz-
totta és minden két gyermeknek adott 10 családot. A gyer-
mekeknek lüzeteik vannak, ahová a tanitó beírja a 10 csa-
lád nevét és a heti dátumot. Minden vasárnap délelőtt meg-
indulunk az apró iskolás gyermekek kettesével és rövid 
idő alatt bejárják a körzetükbe beosztott tiz családot, a 
begyült pénzzel pedig templomozás után azonnal elszámol-
nak a tanítónak aki szintén hetenkint elszámolni köteles 
fölötteseinek.  Ilyenfürmán  nagy összegeket gyűjtenek össze, 
kevés fáradsággal.  A dolog olyan egyszerű, hogy nálunk is 
meglehetne csinálni, mert a legszegényebb azékely család 
sem tagadná meg ilyen kis összegnek hetenkénti fizetését 
és el sem mulasztaná azt, miután jelentéktelen tételről van 
szó. Az ügyes szervezés pedig szép iasaan biztoaitaná az 
iskolának a létalapját, a tanítónak a fizetését,  vagy ha ez 
biztosítva van, ujabb éa ujabb, a neveléssel foglalkozó  egyé-
neket lehetne ez összegből a kulturmunka szolgálatában 
állítani. 

Xálunk is van egy hatalmas tömegszerv, mely hivatva 
volna e kulturális munka beindítására. Erdély magyarságá-
nak egyetlen politikai tömörülése, a Magyar Párt, eléggé 
kiépitett pártszervezetekkel bir országszerte a hogy a töme-

I gek lii/almát is birja, azt sokszorosan megmulatták a válasz-
tások. Ili sem természetesebb tehát, minthogy a beindítandó 
nevelő munkának innen kell kiindulnia. Ha nem indítja meg 
a párt országosan az akcid', meg lehet azt csinálni helyi 
keretekben in, rsak pár önzetlen, fajának  ügyét mindenkor 
szolgálni akaró pártvezetöségi tag szükséges, kik egy helyi 
iutézőbizottsági ülésen elhatározzák az ügyet éa azután tel-
jes erejükkel munkához látnak. A szervezésben elsősorban 
a/.l a réteg.-t kell igénybevenniök, amely erre a nevelő 
munkára leginkább hivatva van és amelynek leginkább lét-
érdeke a munka lelkiismeretes elvégzése. A felekezeti  taní-
tóság volna elsősorban arra hivatott, bogy e munka beindí-
tását sürgesse és azt felkarolva,  minden erejével diadalra 
jultassa. Egy tél elég volna arra, hogy megyeszerte kiépül-
jön A ken't, kipróbált, meghízható emberek kerüljenek az 
élére, kik a helyi viszonyok ismerete mellett a tömeglélektan 
terén ÍH némi ismeretekkel rendelkezzenek, hogy aztán er-
kölcsi tekintélyükkel is hatni tudjanak a vezetésükre bízott 
fiatalságra. 

Egy tél elég volna a keret kiépítésére s a jövő évi 
progiamhan már gondolni lehetne a kulturelőadások előre 
való kidolgozására. Egységes knlturtervet lehetne kidolgozni 
az egész inegye részére, ami nagyon megkönnyítené a vidéki 
szervek munkáját. Mennyivel könnyebb helyzete lesz annak 
a falusi  kulturbizottságuak, amikor az egész télre kidolgo-
zott előadássorozatot előre kézhez kapja és nyugodtan dol-
gozhatik annak végrehajtásán. Még az előadáaok sorrendjét 
is meglehetne megyeszerte előre állapítani, hogy zavar ne 
keletkezhessen s a hatóságoktól is előre lehetne tömegesen 
kérni az engedélyeket, amibe aztán nem szólhatna bele aem 
csendőr, Bem más falusi  hatalom. Az előadáaok pedig olyan 
anyagi jövedelemmel járnának, hogy minden közaég a saját 
külön kulturalapja mellett egy bizonyoa százalékot a köz-
ponti kulturbizottság fenntartására  leadhatna éa mégia ma-
radua annyi, hogy a helyi szükaégletek kielégítése után mig 
minden községbe lehetne a tél folyamán  egy pár azékely 
irót lehozatni, ami a kulturmunkát még változatosabbá, a 
uép körében még vonzóbbá tenné. Ezenkívül a helyi kultur-
élet számottevőbb egyéniségeit is ki lehetne vinni egy szom-
bat estére a azt hiszem, hogy ők nziveaen vállalnák ia azt 
a munkát költségeiknek minimális megtérítése mellett. 

Mindez persze egy kis tiradságot igényei, amig a 
mozgalom beszerveződik. De, akik a fáradságot  nem aajnál-
ják, azok mag ia kapják irta méltó jutalmukat as eredmé. 



-tk oii». C S I K I L A P O K 52 

nyes munka esetén. Az anyagi előny melleit, amit ei jelen-
tene, meg volna az elismerés lelkileg ia, ha látnák, hogy 
munkájuk eredményekép a székelynip szép lassan ott hagyja 
a kucsmát és lelkesülve vonni fel  a tartalmasabbnál tartal-
masabb kulturelőadásokra, melyeknek v&ltozatos összeállítása 
B legkényesebb igényeket is kielégítené. Ha pedig egyszer 
azt megértük, hogy a nép tömegesen vonul fel  kultnrája 
megvédésére, akkor ép oly fegyelmezetten,  ép olyan töme-
gesen log felvonulni  a vezérkar parancsszavára politikai 
téren is, mikor jogainak megvédéséről van szó. 

A Magyar Párt, miat keret, nagyon alkalmas ennek a 
munkának a beindítására s ha jól körülnézünk ember is 
akad közöttünk elég, aki vállalkozna a szervezésre. Nagyon 
Bok fiatal  magyar iutellektneit lehetne igy a nevelő munkába 
beállítani, kiknek megélhetési lehetőséget nyújtanának a nép 
filléreiből  begyülő alapok, de ugyanabból felbecsülhetetlen 

munkára fordítódik,  ha hadioélokra is éa kiküszöböli azokat 
a pénzügyi nehézségeket, melyek az ország felszerelése 
útjában állottak. 

Ebből a reformból  kétségtelenül kitűnik, hogy az or-
szág valutáját, tehát törvényes fizető  eszközét, nem ez arany 
támasztja alá, hanem az a munka, melyet a fizetési  eszkö-
zök segítségévei elvégeznek. A pénz értékét nem a Nemzeti 
Bank manipulációi tartják fenn,  hanem az ország dolgozó 
tömegei, melyek termelnek. Még nemzetközi viszonylatban 
sem azt keresik, milyen aranymennyiségek vannak a valuta 
mögött, hanem azt, mit lehet a valutáért kapui. Már pedig 
a lejért ezután is azt lehet kapni, amit eddig, amit éppen 
az bizonyít, külföldi  viszonylatban a lej helyzete nem vál-
tozott meg. Az a muló jelenség, hogy néháy nemzetközi 
spekuláns most a lejt megjátszani igyekszik, a helyzeten 
nem változtat semmit. A kormány fizetőképessége  határo-

szolgálutokat tehetnének Sk is fajuknak  munkálkodásukkal,1 zottan kedvezően megváltozott és ezzel bebizonyította, hogy 
mig most sok értékes energia kihasználatlanul őrlődik tel' az államhatalom rendelkezései biztosítják a valuta értékét, 
a tétlenségben. | Mert ha ezentúl is változatlan értékben lehet a lejjel köz-

iloet, e tél elején nagyon megszívlelendők ezek a BO-jés magánpénztáraknál űzetni, akkor a lej belső értékében 
rnk ugy a vidéki, miat a helyi társadalom irányító t é n y e z ő k sem történt változás. Ua pedig a kormány ügyes pénzügyi 
előtt. A „Caiki Lapok" már sokszor kérte hasonló munka 
beindítását s az ősz folyamán  is ez már a második cikk, 
amelyik fölveti  a kérdést. Sajnos mindig süket fülekre  talált, 
mert mindig voltak fajmeutő  székelyek, kiket jobban éide 

politikával a belső árszint rögzítését is eléri, akkor ez a 
valutareform  a román gazdasági élet minden vonalán áldásos 
hatást tog kiváltani. 

De képzeljük el azt a szokatlan esetet, hogy az ilyen 
kelt a spanyol ügy vörüs és fehér  volta, vagy más haBonló: vagy ehhez kasonló valutareform  nemcsak a hadifelszerelés 
problémák és tudtak polemizálni mindentéle sületlenség fölött:  céljából jouue létre, hauem azért, hogy a békés fejlődés 
de sajnos még eddig nem akadtak olyanok, akik R BB ját J útját egyengesse, mikor num a hadigyárak hallatlan profit-
portánkon néztek volna körül és erős kézzel igyekeztek járói van szó, hanem nsgy népi tömegek kulturális és gazda-

sági boldogulásáról. Vájjon akkor is ilyen jól működnének 
a pénzügyi agyak, vájjon akkor is megdöuteuék-e a pénz-
ügyi ortudoxia merev dogmáit ? A tapasztalatok legalább is 
eddig nem igen engednek erre következtetni. Egy azonhan 
bizonyos. A szemek, ha lassan is, mégis caak kinyiinak. 
Es ha mind többen megértik, hogy a nemzet péuze a nem-
zeté, akkor számiihatunk arra, liogy a péuz nemcsak a 
pusztulást fogja  szolgálni, han-ni a békés boldogulást is, 
azt az épitő, teremtő munkát, mely BZ emberi alkotóvágyat 
segíti és fokozatosau,  de soha meg nem állv<i viszi előre a 
dolgozó embert a boldogulás és megértés utján. 

volna sok egymás ellen elfecsérelt  euergiát itthoni épitő 
munkára fordítani. 

Próbáljuk meg egyszer ezt is, hátha igy nagyobb 
eredményeket tudunk telmutatni. Az talán majd nagyobb 
lelkű megnyugvást log adni, mint a veszekedés. 

A román valutareform  tanulságai. 
Irta: Temesvá ry Lász ló . 

A sok egy kaptafára  húzott devalváció után végre 
egy szellemes megoldás. Nem egészen uj, de ötletes és 
merész. Ez is csak azt bizonyítja, hogy egyszerre megte-
remne» a pénzügyi ötletek, ha a pusztítás finanszírozásáról 
van S7Ó, amin a nagy kapitalizmus badigyárai kövérre híz-
nak. A bébe pénzügyi finanszírozását  azonban még kevesen 
támasztották alá ötletekkel, pedig ez is volna olyan fontos, 
mint a háború. Nehogy azonban félreértés  legyen belőle, 
egy pillanatig sem állítom, hogy a fegyveres,  lelkészültBégre 
nem volna Bzükség. Az örök béke éppen olyan lehetetlen, 
mint az örök pihenés. 

A román pénzügyek sohasem állottak valami szikla-
szilárdan és a tömérdek kültöldi adósság egyáltalán nem 
tette hiváuatossá a devalvációt, ami az B lejben kifejezett 
adósságok felemelését  jelentette volna. Ezt kikerüleudő ugy 
oldották meg a kérdést, hogy a lej aranyparitását megvál-
toztatták. A román valuta és az arany közötti arányt a 
törvény akként állapította meg, hogy egy kilogramm fiaom 
arauy ára 111.111 lej. Ez az aranyparitás azonban nem 
egészen fedte  a tényleges helyzetet, mert az ügynevezett 
.erős valuták"-», melyek alatt arany valutákat értettek, 38°/«-os 
t-lárat tizetett R Román Nemzeti Bank. Ezzel az eljárással 
azonban csak a lej és a kültöldi valuták közötti érlékkiilönb-
ségfket  sikerült kiegyensúlyozni, de az államkincstár pénz- — „A lábtej huszonhat csontból áll, amelyeket rnate-

, , | matika és építészeti technika szempontokból tökéletesen 
ügyi nehézscgei nem szűntek meg Az allamhaztartss állandó „..„oldott pillérekuek és boliiveknek tekinthetünk". 

A láb problémái és a cipö. 
i liheorgheni.j 

A lábak tormai szépsége, gondozása és ápolásával 
szoros összefüggésben  vannak a cipők, illetve azok elkészí-
tési módja, melyek mint problémák szerves kapcsolatban 
álliinak az egészség és a test kultuszával is. 

Ha igaz, hogy az emberi szervezet még a mai napig 
sem idon'ult át az egyenes testtartásra, ugy könnyen adód-
nak az egyensúly zavarok és ezek leggyakoribb következ-
ményei, a lúdtalp, vagy más különböző elváltozások. 

Ezek aztán először csak B láb tonnáját, mig később 
az egészséget is veszélyeztetik. 

Hogy Amerikában például milyeu fontosunk  tartják a 
lábápolást — összefüggésben  a cipő viselésével, semmi sem 
bizonyítja legjobban, rniut az „American Medicinal lournala 

nevü uagy amerikai orvosi lap ankétjei, melyek szeríut, a 
lábfej  neincsa; meghosszabbítása a lábaknak, hanem sok 
más fontos  feladata  is van. 

hiányait a kormány a Nemzeti Banktól felvett  kölcsönökkel „ , . , . , 
egyenlítette ki és nagymértékben eladósodott. A tokozódó1 . E i e í . ? Z e " n t tehAt műiden olyan gyógyító eljarással, 
hadi felszerelési  kiadásokra pedig már nem jutott péuz. R ' T ^ T ' ' , " ."P ' 

i, „ , , ' • , . . . . ,. . / . i . boli iv rendszert" nem szabad hlyeimen kivul hagvni. Nem-
Lgy szellemes ötlettel azonban mind a két bajt elintézték.; ^ ^ r ^ mH..firzéa  de az í "ak é.- 1 
Mégpedig ngy, hogy a lejben kifejezett  aranyértéket felemel-!,  , , , ! , a , , ""l® \ Z a e ' 1 & z . , s . a a P 
t * A kormány rendelete értelmében egy kilogramm finom  I h d . , V ! " J megkeménvedése, tyúkszem, és hasonlo kovetkez-
arany ára ezentúl a 111,111 lej helyett'153.833 lej, m e i y l " 1 ™ ^ végett ts leg „ntosabb a jo cipó, .melyek 
. ,, ,, . . -.„ii, I . i i - . a latiak eredeti, természetes helyzetét biztosinak, 
telértékelés pontosan aunak a ortu/0-nak telel meg, amit J  J 
eddig valutafelárkéut  fizettek.  Ezzel R Román Nemzeti Bank | Czipőink — melyek töbhé-kevésté megfelelnek  a láb 
aranytartalékai lejben kifizetve  3tíu/o-al többet érnek, vagyis formájának  — a francia,  vagy a legutóbb divatba jött 

'egészen vágott orruak voltak, mig ma már egy legújabb a bank aranytartalékainak megtelelőleg UH0-,-kai több lej 
bankjegyet bocsájthat ki. A híradások szerint ezt a bank-
j e g y mennyiséget 10 milliárd lejjel emeli, amellett, hogy a 

7. -os arsnyfedezeti  arány változatlanul megmarad. 
A kormány e rendeletével nagymértékben fokozta  a 

Xem/.eti Bank bankjegykibocsátási kapacitását, de magáról 
sem l'-dedkezett meg, mert ezzel kiegyenlítette a bankkal 
szemben f-nálló  adóságait és ezen felül  hatalmas, milliáidos 
összeget nyert hadibiadások fedezésére.  Klkeiülte a deval-
vációt, mert a lej és a külfuldi  valuták közötti értékkülönb-
séget megszüntette és a 38a,<,-os felárat  inár nem lizeti fel-
árként, hanem abban a többletben, amely az uj aranyparitás 
megállapítása óta az idegen valuták és a lej között kelet-
kezett. Ezzel azonban az idegen valuták közötti különbség 
kiküszöbölődött és már nem különböztetnek meg erős valu-
tákat, mert ezentnl miuden valutára érvényes a lej ujabb 
aranyparitása. Különösen jelantősége van ennek a német-
román viszonylatban, nhol eddig a márkára nem fizettek  fel-
árat. AZ ujabb román-német megállapodások már ennek a 
jegyében történtek. Remélhetőleg a román valutareform 
román-magyar viszonylatban is kellemesen érezteti .hatását 
és a magyar-román áruszállításoknál és fizetési  forgalomban 
is megszűnnek a nehézségek, melyek az utóbbi időben sok 
bajt okoztak. 

Van azonban ennek a valutareformnak  sok érdekes-
sége más szempontból. Vájjon mit szólnak az intiációsiszony-
ban szenvedők, aWik a bank jegymennyiség szaporításában 
fellétlen  inHációt szimatolnak és kétségbeesetten tiltakoznak 
ellene. Mert e pénzügyi trükkel kétségtelenül nem lett volna 
nagyobb Románia erenybészlete és nem lett volna emelhelő 
a b a n k j e g y mennyiség. Élihez több arany lett volna Bzüksé-
ges, ami ellenben nem állott rendelkezésre. Ezen a román 
kormány ngy változtatott, hogy az arany értékét felemelte. 
És ezzel az intézkedéssel az állam milliós adósságoktól 
szabadult meg éa még tokozott katonai kiadásokra is fede-
zetet talált. Az intiációtól pedig nem ijedt meg. De nincs 
U ijedelemre oka, mert a bankjegymennyiség felfokoiáia 

forma,  a hatszögletes orru cipők kezdtek „láhrakapni'. 
Ilyen cipőket azonban még csak Toplita-Romana Maros-
héviz) és környékén láthntunk, ahol mesterük és kitalálójuk 
Miklós Pál tartózkodik. 

Miklós Pál a láhbelikés7.itó ipar egyik tehetsége» 
munkása,(abi érdekes és meglepd elgondolással néz a jövőf.'e 
ée aki a cipészipar útját és jövőjét a becsületes niuukában 
és az ez ujitásokahn keresi-

Szrrinte mindig ujabb és ujabbat kell adni a közön-
ségnek. Az újításokban azonban nem kell utánozni másokat! 

Ezelőtt két év el saját elgondolása szerint csinálta 
ínég a hatszegbstes kaptákat. .Jelenleg egy ujabb, még töké-
letesebb formán  dolgozik, amit csak az országos minta-
vásárok keretében B/eretne bemutal ni. 

ll)3-l-beu Tg.-Muresen ^Marosvásárhelyen; reudezett 
ipari kiálliláson aranyérmet kapott. Később ezüst éremmel 
tüntették ki. 

Kiállítási tárgya egy kis lakk csizma volt, melynek 
mérete 25 cm , súlyban pedig 20 dekát nyomott. 

Gyönyörű munka. Csakugyan megérdemelte a kitün-
tetést, ami a tudás és ipari tehetség méltó szin bnluma. 

Beszélgetésünk serán rátértünk a fogyasztó,  a cipész 
és a bőrkercskedfl  egymásköz'i életviszonyára is. 

Mindannyian és egyformán  siiunk — állapítja meg 
Miklós. 

Mikor még könnyebben kaptuk a hitelt, könnyebben 
hitelezhettünk mi is. Ma a cipész és bőrkere.ski-dő szeren-
csések lehetnek, ha nem esnek áldozatául egy harmadik, az 
ugyancsak hitelre szorult fogyasztó  közönségnek. 

Mi a véleménye —- kérdem — a bőrbeszerzési és 
értékesítő szövetkezetekkel kapcsolatban ? 

A bőrkeieskedeleinmel kapcsolatos üzletek éa az e 
szakmába tartozó vállalkozásuk nem rossz elgondolás, csak 
maradjon miudenik a saját működése teréu s ne kontárkod-
junk egymás dolgaiba. Különösen fontosnak  tartom, hogy 
mi oipéizek maradjunk a kaptata mellett, amit ha tökéle-

tesíteni tudunk, ngy felvehetjük  a versenyt; a gyáripari 
készítményekkel is. , 

A kisiparosságnak termelő szövetkezetekbe való bele-
olvadása — szeriutem — veszélyeztetné függetlenségünket. 
Sokkal helyesebb megoldás volna, ha az általunk otthon 
készített munkáinkat a termelőszövetkezetek értékesíthetnék. 
Így volnának csak előmozdítva a mi érdekeink. 

A cluji (kolozsvári .Dermata" cipőgyárra hivatkozik, 
amely a kisiparosság bevonásával igyekezett segíteni rajtuk. 

Mit szólt a hölgyközönség a „hal szögletes" újítás-
hoz — kíváncsiskodom tovább — mire Miklós most már 
az orvosi tudománnyal párhuzamosan, igen talpraesett ma-
gyarázatba kezd : 

A lábbelinek mindég olyannak kell legyen, bogy a 
láb jól érezze magát. Hogy ez lehetséges legyen, a cipőt 
erős és jó bőrből kell készíteni. Elengedhetetlen a talp 
vastagsága, hogy a talajjal szemben megvédje a lábat. De 
mindennél legfontosabb  az alacsony sarok. 

A hölgyek kivételeikül még mindég a magas sarok-
hoz ragaszkodnak. Ez pedig lőkép a keskeny cipőknél még 
a lábét is megváltoztatja, ami soiozatos fájdalmakkal  jár. 
Itt aztán már nein segítenek a kenőcsök, a tapaszok és 
a tyukszemirtók, meit ebben az esetben a láb izmai és 
szalagjai vannak megtámadva és orvosi segítségre vau 
szükség. 

Bábultani ezt az alig 27 éves embert, aki fiatalkora 
dacára is csak a becsületes munkában, a szorgalom éa ipa-
rának ffjlődésébeu  látja a boldogulást. Tanul és keresi a 
hibákat, amit ha talál, igyekszik kiküszöbölni, l ' j megoldá-
sokat keres és íVScélja iparának tökéletesítésében az ifjúság 
nevelése. Góbé. 

Amarosvásárhelyi(targu-mureBj) keres-
kedelmi és iparkamara közleményei. 

No. 2912—1936 A B.nca Naţionala helyi flólji-
nak értesítése: 

Közöljük, hogv a kötpoot birtokában jelentős 
öfszegü  különböző d vizák vannak, meiyeket egyes 
nutorlztlt bankok előzetesen engedélyeztek bizonyos 
t-xporiokfrt. 

Ezen devizák Isiéibe helyezéeí'ől hén«pok teltek 
«il anéltül, hogy az f  xportá'áít végrehajtották vo ua, 
miért is e< ieit határozva, hogy az össies i xport cj-
gifc,  kii előzőleg nem en -̂dméry 'zik a devizákat, 
kötelmek auiorlzált backgArarcU melldt az ixportot 
eszközölni, 6 hit alatt az ért_BÍHs keltétől szémitva. 

Ezen határozat végrehajtása érdekében körirat-
ban erteslt<>ttük az lU'orlzált bmkokat, hogy hívják 
feí  UgyM'.'ik figyelmet  arra, bogy akik e!őz;teo'U 
engtdmiDVHítek devizát rk rxportra, kötelesek 1936 
d-'C mber 8 tói száirltoi! 6 bét alatt AZ exportot esz-
közölni, m rt különben a devizák, minden kü ön fl<tyel-
meztetésü1! nélkül, rangáiosoktól vásárolt davizáknak 
tekintetnek ét így rxporira nem jogosítsd ik. 

I;y tehát a jövőben, hogyha a? előzetesen enged-
RNÉNVAE-tt deviza letevők EZ értesítés keltétől számt-
ioU 6 bét M>t nem ^zkbzlk bz exportálást, kiosnei 
az xoortálbK jogából. 

Az BU'orlzált bankok ugyanabban aa Időben kö-
telesek a borderou ban feljegyezni,  hogy az t xport a 
meghatározott időben *égre lesz hajtv.i és faltüatetnl 
ugyanakkor az 'xport természetét is. 

— Fdlhivjuk az érdikehek figyelmét  a Banca 
N»tionala-nak RZ Ausztriával Bíembenl flretési  módo-
t*iokrd vo!)?.tkozó köz'eménye:r',, am l̂y pzerint a de-
cem'tnr 15 u:án e°e>:özö t smztrai importokra vooat-
»ozó kérdek a? ABC forir.ulâron  a Banca NaHsnais-
oál bemutatandik, vinzont a drc mber hó 15 nlő''i 
imrortek iikvid tlása iráuti kérrsnk mint rdd'g, 1937 
évi február  1-lg a l ompouzációs formu'írokon  nvui-
taodók b« a Birc> NatloDsli ho?. Kozelobbl inform'.-
c'ék az 'p r̂kiimsránál vapy a Bauca Nitioaala híiyi 
fliljipá!  bfphntók 

— No. 2910-1936 A bu'gir küiiigymiaisit. r 
líöelés? szerint, az 5, 10 2b, 50 es 100 lavá* bank-
jegy >k a forgalomból  kivoa»tnak i>b 1937 j m u v 15 
után mi' nem fog  dt<mak el. 

— Nr 2911-1936 A? '«"gir 1 (Afriks)  5-ik nem-
z tknei vúnár 1937 mircut ho 20 tói április hó 4 lg 
lösz magUrtva 

— No 2898—1936 A Minist rul Muncii 100339/ 
1936 számú hnturozata szerint a vegyes eislmlsz r-
ilz oteb (m ĝazln"le m xte de alimenti-), melyek oza-
téc? c kteket la áru'nak, zárol kötelesek l/«2—'/«4 ig 
<>s esto 8 ór.-ikor. Vasárnap és törvényes üonepaapokou 
egérz n»p zárva iBnn*k. 

A Lod-'gák '/,2—VÍ4 között, továbbá nyolc óra 
után valsmínt vâ arnsp és törvényes ünntpn»pokon 
nem áru;hstn*k élelmi clkkoket elvitelre. 

— Nr. 2961—1936 A helyi munkaügyi in-piktor 
értesítése alapján fniblvjuj  aa érdekelt kereskedőd 
flgyflmét,  hogy akik leltározás végett zárőrántnii foţ-
lalkoztatásl eng«d;'yt akarnak iĝ Lybe venni, az i/>z 
iránti kfrgeket,  nz igénybe veeodő időpont elölt 
legalább 10 mppM adják be a  Munkakameráhor, 
ahonnan aztán fel  lesz terjesztve aa iiletékeB felettes 
hatósághoz; a kéréshez csatolni kell az alkalmazottak 
beleegyező nvllatkozatát íb 

— No. 2963-1936 T .rgu Muresan a legköze-
lebbi országosvántr a Primario "oulose szeriot a követ-
kező n«p<Jvon tertatik meg: 1937 évi január 13—14 4n 
l̂ vá-<ár, 1937 január 15—16 án szarvasmarha es Bér-
téjvásár. A ttrakóv^ár pedig, a közbeeső vasárnap 
miatt hétfői,  1937 január 18 áo tartatik meg. 

— No. 2977-1936 A 89834 siámu miniszteri 
rendelet sz álat, d?c mier 22.23 24-én («edd, szerdi 
ás csütörtöt ) as üzletek a dili órákban U nyitva tart-
hatóak. P nil napokon az üzletek este 8 órakor zár-
nak. Dicember 27-én (vasárnap) a szatócs- ás álelml-
sasr üzletek déli 13 éráig nyitva tarthatnak, 
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A nagy idők egy esztendeje. 
Nagy időket élünk. MndanWnek BE id'geln végig 

szántanak ezek a napok, amelyek telid-e vannak nyug-
talansággal, válsággal, gyűlölettel éa kibontakozásokat 
kereső bizonytalanságokkal. 

Biroult két évtizede, bogy a világ elveszítette 
a nyugalmát. Egy nemzedék nőtt fsl  már ebben a 
szörnyű katasztrófában,  amely semmi mást nem látott 
maga körül, mint vért, nyomorúságot, a hibo'ura ké-
szülő békének ideget ölő kürdelméve!. 

Rohanó időic ezek. A történelemnek egészen 
furc>«,  rendkivüil por.'odma, amely sisteregve Blakltja 
sortu lkat. Mi, akik benne éllink ezekben a vágtató 
tirtenasekben, n»m IR tudjuk f''mérni  azokoak vesze-
dslmtH iramát. A történelmi rend-mrezés ÓB távlat van 
hivatva arra, hogy egykor öaBzefojja  ennak a kétségbe 
ejtő mának áttekinthető képé!. 

E<y nap alatt több történik ma a földön,  mint 
azelőtt éveken keresztel. E?ylk ospról a másikra nem 
tudhatjuk mire ?brrd a világbékének ügye, ame y körül 
o'yan kavargó a hullámverés a amelyre oiyan esztelen 
fcgyverkerépBel  vigyáznak. 

TetinMik c<nk át hirtelen as elrru't esztendő-
nél: e.-emeoyeit. Li.ci fogiuk,  milyen hatalmaz ütem-
ben Bodsrták azok a kiérlelés fa  é a készülő, a levegő-
ben l̂ iié nehéz problémákat. 

1936 január hó 22.n mechalt V. Ovörgy angol 
kiráy. Koporsójánál az egéei világ találkozott — B a 
nagy temetéshez felvonhatták  a ma Idő'ierü összes 
k'jrd ŝeket. — A?óta e/y  év se lelt el, VIII Eduird 
házassága nehéz válságokba sodorta az egész angol 
világbirodalmat, amely végül ia VI. György királlyá 
választásával egyensúlyba kapta válságos heiyzetét. 

Aa o'ai-z—abesszin hábtru ebben az í vben bonyo-
Itdi'< 1°. M iju. 9 én jelenti be Mussolini Abesszínia 
meghódiiáBát. M ndenlí tudje, hogy ez alait az Idő 
alatt háryszor lógott a levegőben egy ujabb világ-
hitoiu kitörésének veszedelme. 

1936 feb-utrjában  tám«d:?k fel  a Fpauyolországl 
torzalmav. amelyekről még mt sem 'udjuk hová ve-
zanife.  Fdbru rbun ejtették meg a spanvol választá-
sokéi, amelyen a nfp  front  balo dali köztársaságiak, 
szociáhaUk, kommunisták és a forradalom  ellenes 
p̂ r-ok allénak szembe,i egymással. Amint tudjuk a 
valasztásofcoa  a népfront  győzött. Márciusban mAr 
v-Tr-fs  uccaí zavargások du'nak. Ju iu'ban már Franko 
tábornok, a nemznti k^djrők psratc noka rendszeres 
hadműveletekbe kezd, a közben te'j?sen kommunista 
szhüvé alslu't népfronti  Lormány ellen, ameiyO-osz-
orsiágbói retd zersa támogatást kap. Oro**ország be-
avatkczását n m nézheüík lélleriil, sem Oliazorezág 
sem Németország és Igy vég*r;d.T>''nyíen a pp̂ nyo' 
po'gárháboru az Európa nyugati részében f-szket  verő 
orosz kommuaizTrui kipusztítására megy. — Hogy ml 
ie?z a vége ennek a harcnak n?m tudjuk. Szintén 
egyik vesif  d̂ lraes pontja a vllágbékén̂ k. 

Msrcius 7-»n ujabb Irgalom van a világban. H tler 
kij.'lenti, hogy felmondja  a versaillcsi bekesz rzód:'st 
éa a német cs-pitok azonnal bevonulnak a rajnai had-
moi'taa övbe. Óriási Izgalom, miközben március 30-án 
a német birodalmi vá'szatásokon Németország mint 
egy ember igazo'ja Hitler poétikájának helyességét. 
N'ms'.or-zag n m Bo'-at törődik a hatalmak kFpkodá-
sával, rövidesen ujabb meglepetésekkel szolgál és 
elitmeri Ausztria függetlenségét,  kétszeresére tmeli 
H h dsa'pgét, m?gköt| a német—japán tommuniata-
eílenís szerződést, közben arra is marad id>.j<\ hogy 
mogrfndazse  Euţusztns 1—16 között BZ ol'mpiai ver-
senyeket, amelyen a kicM M gyrorBiág a világ összes 
nagy nemzetei között a harmadik helyen végzett. 

1936 év nevezetes arról ip, bogy S ovjstoroaz-
oruág eţyre n-jyobb befo'váat  nyer a po'gári Eu-ópa 
ügyeibe taló beii-rzólásra. Ebben az évben franci.— 
orosz katonai szerződést kötrek. Ang'la p diţ tenge-
részei egvezroényt köt a Szovjettel és a julluiban 
megindult D rdinel a tárgyalásokon is vezető szerepet 
visz. D t nyilvánosságra kerülnek olyan jnlenaégek IB, 
Eire'iek kétségtolonné teszik azt, bogy Oroazazágban 
nagy belső váságok pusztítanak. Erre mutat a hiri'B 
Z novj?v p"r. am-lynek igyszerre 25 vádlottját lövik 
ag; oa. — Ha Európában állandó a zür aavar ugy távol 
K l̂ot̂ n, Áriában ÍB egyre jobbat éleződik a helyzet. 
Oro-zorsirág, Jap n, Ki a a, az Egyesült államok ;éa 
Aoglla között 

A mult fe'o:uírban  J-pánban katonai forrada-
lom töri ki, amely a Szovjetekkel való leszámolást 
i-ilrzere. Entea a pillanatban pedig a S.O'j >.t Kínában 
g-. ujtotta lel a japán-ellenes tilz t̂, amely ssintén a 
loVao^ nehéz bfiyzetét  tsr.oga'.ja u világnak. 

C upán a legfontosabb,  nag-,!>zabe.sn eseménye-
ket vázo u'r ft>l  az elnu't év es»nienyeltói D'véget 
c-m érő asot-n̂ k a sztmünk előtt zxjló áilamféiflu 
látozatáso'snHk a Bzáma, t.melyek szakadatlan Bzövlk-
fonják  a bonyodalmakat a Bbf>kb"  körül. 

A m i ember együtt él ezekkel a vágtató ese-
ményekkel. A rádió korszakában ennek a nagy beteg 
viiágnuk a pu'tutáo tarthatja kezét és pillanatról-
piilanatra módjában van figyelni  azt a verg6dést, amely 
I isz^nithatatlan fordulatokat  rejteget. 

É'-zzük, iátjuk, hogy a beteg a:l>-pola vMaá̂ os. 
Magrlxd.'a gondo unk az e'jcverdó esztendőre. E< ciak 
azt kérjük a Gocdvlsel-stői, hogy adja vlSBia ennek 
az olyan su yos mcgpróbáltatácok közé jutott omber-
nak a nyuga'mát, a békéjét. 

K irácsony-váráasal van telítve a keresztény tár-
sadalom szive. E?y pír napra elnémul a lelkekben a 
gyü'ölet szava É< csak azon függ  a világ békéjének 
Uryp, boív a felt>o!ygatoU  lelkekben ma újra Btü etett 
Krtiz'Uá aliandó TanüómeBlero, Vezérfonala  marad-e 
azoknak az Igyekezeteknek, ame'yek annyi kélségbB-
esésael fáradoznak  a béke mUvén. 

Nézz körül t 
Nézz magad köré a egy kiesé oaak figyeld, 
hogy mioden hogy rohan, 
száguld az élet, a az örök 
óramutató azaladja 
megszokott végtelen utjit 
BZ Űrben oéltalao. 
Nézd, hogy virrad ia alkonyul, 
ott lehull egy csillag 
a helyette száz kigyúl az éjben, 
a mögttlUk éltetO mosolyát 
leküldi hozzánk az latén. 
Nézz körül és lásd, bogy kacagnak 
mindenen a vének a az ifjak, 
dáridót csapnak, ha gyereke 
szttletik a szomszéd nejének, 
könnyeket hullatnak, 
ha felair  a koporsót kiaérfik 
ajkán a halotti ének. 
Nézz körUl éa lásd, hogy mig a 
gondtalan vének Iatennek 
nevével ajkukon hajtják le fejüket 
álomra csendesen, 
addig a gondterhes iijak majd 
sátáni szitkokkal, borgSzös 
caók-párbajra indulnak részegen. 
Nézzed, hogy születnek, 
a halnak meg szerelmek, 
ártatlan csókok, hogy csattannak 
s vissza aoh aem térnek. 
Hullnak bua könnyek, 
szállnak BÓhajok, 
lapulnak kacajok mögé 
elrejtett bánatok, 
játszanak azinéazek, 
bus élet-bohocok 
szépitnek könnyeket, 
s rúgják a bánatot, 
zajongnak vad, hangoa 
kegyetlen kacajok, 
hullanak bu-könnyek, 
csattanak vágy-csókok 
titkon és csóktalan, — 
a Te mégis állsz, — mosoly 
és könny nélkül, csóktalan. 

I'.l3(j Decemer 4. 
Miklós Ferenc. 

Aa «IsS mtfteia. 
Kattogott vigan a kirak: 
Bzállott a füst  meg a korom, 
szinte az ab'ak üvegét 
átütötte a homlokom. 
Lenn mentek, saâlltsk a mezők, 
csillogó h-rmat volt az áfy 
éa az elmaradó vidék 
abban moBta, moata h'ját. 
Mndjobban csillogott haja, 
mindjobban csillogott szeme, 
mikor a napnak kocsija 
kiszállott a mezőkre, le. 
Megszáradt minden p rc alatt, 
A f<k,  az erdők, a mezők 
ugy ragyoglak, mint tán Boha, 
Aioa a nyári délelőtt. 
Ó, utaztam én azután 
ezerszer napos tájon át, 
mesebeli Riviérán 
Bzámolatlan Ittam caodát, 
de azóta Bem ol-anok 
a fák,  az erdők, a mazők, 
m'nt aktor, eltő utazás 
alatt, a nyári délelőtt. 
Homályban áll erdő, mazón, 
amerre vonatom ezalad 
B hiába Bzáll a táj fölé 
vidáman, fanyesen  a nap, 
már átitatni nem lehot 
az én vidékem tájait, 
Moit már az uj vlddknmen 
Rembrandt örök tomálya Itt... 
Kattog még most ÍB a kerék 
ÓB Bzáll a fdst  meg a korom, 

az ablakomnak üvegét, 
majd kiüti a homlokom. 
De nem a régi már a táj, 
a szemem som a régi szem 
és nem a régi a vonat, 
amely a tájakon viszen. 

Holló  Ernő. 

Tessék vigyázni! 
Az állatkínzók figyelmébe. 

1937 január hó 1-én éleibolép az uj büntetótör-
vényköny, amely — nagyon helyesen — védelmébe 
veBzl aa ember hatalma a'att élő állatokat la éa súlyos 
büntetéseket állapit meg azokra, akik az állatok véd-
telenségét kihasználva, akárhányszor durva ütlegekkel 
gyötrik éa kínozzák azokat. 

Miheztartás és alkalmazkodás végett közöljük a 
törvénynek az áliatok védelmét célzó intézkedéseit. 

593 §. ö. naptól hu«z napig tarjedható fogházzal 
és 100 Icutól 600 leig terjedhető pénzbüntetéssel 
Miateteiidők azok, akik cy lvános helyen kegyetlenül 
bánnak as állatokkal, vagy kínozzák azokat. 

A nyilvánosan elkövetett kegyetlenkedés és kínzás 
fogalmát  kimeríti: 

1. Az állatoknak erejükön felül  való megterhelése 
és fáraBztáaa; 

2. Az állatoknak olyan munkára való kényszerí-
tése, amelyre korúinál, betegségüknél, vagy sebeBÜlé-
aüknél fogva  alkalmatlanok; 

3. A legyengült, sebesült, vagy beteg állatok 
apoláaának elhanyagolása; 

4 Az állatok embertelen bántalmazása. 
5. Az állatoknak begyea szerszámokkal munkára 

vagy m-násra való kényszerítése, avagy Ilyen eszköz-
zel vaió öaztököléae, ha előznek, megsebesülnek, vagy 
betegek; 

6. A baromfiaknak,  vagy mía kisebb állatoknak 
összekötözött lábbal, fejjnl  lefaló  való vitele. 

(Ezt a szakaszt különöaképpan ajánljuk a házi-
asszonyok éB a háztartási alkalmazottak figyelmébe. 
Ne háborodjanak fe',  ha azéri a rendőr feilrja  őket.) 

7 Az állatoknak a nyilvánosság elölt való muto-
gatása, ha az az állatnak fajdalmat,  szenvedést okoz. 

8 Az állatoknak kísérletek coljaira olyaténképpen 
való fdlhiszná'áüB,  még tudjmányos, vagy tanulmányi 
céira ls, bogy az a néződből szánalmat Idézzen fel, 
vagy azok Ízlését BértB?, kivéve az egyetemi klinikák 
vagy intézmények állal Bzigoruan a tanár vagy igaz-
gató főügyelete  alatt végzett kísérleteket. 

9 Az állatoknak an uccán, vagy más nyilvános 
helyen való levágáaa. 

594 § E{v naptól 10 napig terjedhető elaárással 
és 60 ifjiól  1000 lejig terjedhető pinzblraággal bün-
tetendő. 

1. Aki a fenntl  kihágásokat nem nyilvános helyen 
követi el. 

2 Aki embertelen eszközök Igénybevételével ido-
mít á'latot. 

3. Aki a hasznoa madarak féazkát  pusztítja. * 
• • 

Az újévkor életbelépő uj törvény mégis abban 
különbözik a régitől, bogy mig amaz az Ítélkező ható-
ságok belátására bízta annak megállapítását, bogy mi-
ben Iát állatkínzást, az uj törvtny folsorolja  azokat az 
eseteket, amelyek állatkínzásnak minósilendók. 

Mindenki jólteszi tehát nemcsak az emberiség 
szempontjából, hanem a saját érdekében ÍB, ha gondo-
san ügyel, bogy a fenntl  szakaszokba ne Utköziélr. 

— FELHÍVÁS  LAPUNK  ELŐFIZETŐIHEZ. 
A „Cfiiri  Ltpok"  kiadóhivatala  tisztelettel  kéri  az 
olvasóit,  hogy az eióű.etési  dijakat  az év végéig 
rendezői  szíveskedjenek.  Lapunk az előfizetésekből 
él. A mai nehéz viszonyok között  nem tudjuk  nél-
külözni  kintlevőségeinket.  — Éppen ezért  kérjük 
mindazokat,  akik  elismerik  azt a munkát,  amelyet 
lapunk  elvégez  a vidéki  magyar ujségbetü szol-
gálatában,  fogadják  megértéssel  jelen felhívásun-
kat  és támogassanak  ezután is a régi szeretettel. 

A .CSIKI  LAPOK" 
szerk.  ós kiadóhivatala. 

ixleryal l E e t á n *bá>'t rag-yogróeun. 
f é n y i 6  c s i z m á j á é r t . 

Örzse anyjuk is osak az uj 
eljárás szerint gyártott 

S C H M O L L - P A S T Á - t 
vásárolja. 

Ez ragyogó f é n y e s s é  és 
vízhatlanná teszi a lábbelit. 

Örzse anyjuk takarékos  és  csak a 3 számú 
dobozt  vásárolja. 
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Megkezdődtek a budapesti mezőgazda-
sági kiállítás előkészületei. 

As Országos Magyar Gazdisági Egyesület klálil 
tás rendező bizottsága elhatárolta, hogy aa 1937 évi, 
borrecdoea Immár a negyvezhatodlz kiállítását nagyobb 
arányodban rendazi meg március 17—22 napjain. A« 
eiőkéBz'dletek ennak figyelembevételével  fo.ynak,  s 
kiállítási iroda minden osztálya teljes felkészültséggel 
dolgozik és a kiállítás korai Időpontjára való tekintet-
től szétküldték már a jalantkezéBi felhívásokat.  A 
tanváazállatok csoportjában a bejelentések határideja 
1937 evi január hó 6, a többi caoportokban 1937 évi 
február  hó 1, 

A gazdák máris nagy érdeklődéssel és várakozás-
sal tekintenek a jövő évi kiállítás el4, mely igen tanul-
ságosnak, sok tekintetben ujszerUnek Ígérkezik és mint 
eddig, előreláthatóan most is Igen nagy szolgálatot fog 
t'ioni állattenyésztésünknek a tenyésiá'latforgalom  köz-
pontosított lebonyolítása, egész mezőgazdaságunknak 
padig oktató halasa által. A kiállításon a tenyeBzállat-
uriékesiiéat ÓB baszerzest j -leülős szállítási és külön-
féle  ctveb kedvezmények fogják  előmozdítani. Biiföl 
d'in 50°/o os, a szomszdas államokban uţyancsas je 
len'.ÓJ utazási kedvezmények lesznek a kiaiiltás alkal-
mával, amGly az 1937 évben a magyar gazdasági elat 
egyik legjelentősebb eseményének Ígérkezik. A már 
eddig ÍB számottevő külföldi  órdeklídas fokozatára  a 
rendezőség felvette  a kapcsolatot a szomszédos álla-
mod hivatalos testületeivel, gazdatársadaiml szerveze-
teivel és utazási irodáival. 

A kiállítási iroda készséggel ad felvilágosítást 
bármilyen irányú érdeklődésre (Budapest, IX., Köztelek 
u. 8- telefon  18—79—54.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Doktorrá avatás. Oyörgy Antal ügyvédjalöl 

tat dr. György G ibor pénzüjy'gazgató fiát  az állam-
tudományok doktorává avattak. 

— A vasúti igazolványoknál is igazolni 
keli ai adoflsatest.  A Va-utlg%zg-»tóe\g erteaiii 
mindazokat, akiknek bárm'lya ciman vasúti kedvaz-
menyvik van, hogy igazolványaikat a jövő eszteLdöre 
szóló la.ttimozással caak abban az esetben látják el, 
hí az iietó Igazolja, hogy adóját és u Platókét kiflaitte. 

— Személyi hir. Dr. Filó János v. egyetemi 
tanársegédről csak nemrégen adiuik birl, bogy részére 
a magyar mezőgazdaság fejlesztése  érdekében kifejlett 
tavekenysége elismeréséül a magyar kir. g-zrlasógl 
tanácsosi cimst adományozták. Moat p̂ dig örömmel 
ves-zuk azt a hírt, hogy ez a tehetséges, törekvő csiki 
emb9r sikerrel letette az egyaégas bírói éa ügyvédi 
vizsgái 1B. 

— A jótékonyság jegyében uj égyesü'et 
alakult loan Crietea közjegyző-szenátor fuleaege  elnök-
letjvji várofu  ikban la megalakult ez „O.todcx Nőszö-
vetség. Az egyesület cslja a jótétonyság gyakorifis  t. 
H:t«kkel eze.ő.t az „Astr." nkgytermében fényes  si-
keiü t"?.eet keretében ILU atko-iak be városunk táraa-
d̂ imanak. A Nőszövetség kltUznt: céljának megfelelően, 
az estély jövedelmeiből a Bilikölködó és nélkülözések 
körűit elő gyermekek részére ruhaneműket és szeralet-
csomâ okat vásárolt, melyeket azét is osz'ott BZ «pró 
tmbcrp ilánták között. A mos ani gyűlölettől IBZŐ viiag-
btn sokszorosan m°gbecsüecdő a szeretet ritkán érez-
hjtó gesztusa. Öiöirmal köszön jük az U' emberbaráti 
s-íert-tM jegyében alakul és rvüködó v-ţy-alil let B meg-
vág uik győződve arról, kogy fenkölt  sze lemü elnök-
nójevai sa elen sok könnyet, bána'o: éa nyomorúságot 
fognak  letörülni ott, ahol arra, különösen a mostani 
neb ü idősben — annyi saükség van. 

A HELYI  IPAROS  NŐEGYLET  KARTOV 
ESTJE  Kartcsony  másodnapján  lesz az Európn-
siállod*  nagytermében,  melyre minden  é. deklódőt 
szeretettel  hív  és vár a rende  őség. 

— Hazassag. Kuona Ferenc és J mossy K ári 
f.  év decernbar 22 én váró unban házasságot kötőf  ék. 

SZILVESZTER  EST  KALFAS-NĂL.  Ealfás 
József  ipartestöleti  vendéglős  ee évben is meg-
rendezi  szokásos Szilveszter-estjét  a volt  testületi 
székház  összes helyiségeiben,  amelyre esuton is 
meghívja  és jó szívvel  látja városunk  kőzönhégét 

— Súlyos erdAlesi bírságok A h* yi törvény-
Bzék la&uíobb TJOCIOJ József  éa Hz*bó F r̂ -rc c'uc-
sangeorgiui (cslksaenlgyörgyi) <'Nzd«kat tl 'o t erdóléB 
cira jn egy-egy bavi fogházra,  1700. III? ő "g 800 ''j 
péjz l̂rságra és Tórök Jízsef  ghimeii (jylmeH) (fiydát 
15 napi eizárasra éa 1600 lej pénzbírságra Ítélte. A 
szigorú isélet»k nyomán jó IHRI al posin meggondolt) 
a tiltod erdóiaal, m-rt eokat kell do'goznl éa ülni egy-
egy törvénytelen szekér fáért. 

— A Qheorghenil kat. .Kolplng* legény 
egylet műsoros tunoeatelye A .KVpinn" legany-
ê yiet evi mu^kprogrimmĵ boz fclven,  f.  év december 
26 án karácsony mascdiapján eate tánccá1 «gybskötö t 
BZ ae.óidist rendez, moly aikalommal a .H trangvlrág" 
cimü 3 filvonisos  vígjátékot sdják e ő. Ha eigoodol 
jul, hogy özeknek az egyesületeknek á'dásoa mÜkö 
dese, nem a feltűnni  akarás, h-.nem a befelenézés 
komor, magasztos megnyilvánulásaiból áll, melyek a 
bitéleten keresztül a kulturát IB szo'gá'ják, ugv jogo 
Ban kérnek és várnak támogatáHt, ame'y azoaban n« 
cak  szánalom, de kötelosséga is lágyan mlndioklae't. 

— Karaosonyi nogelyt kaptak a székely 
gyermekek. Aa Orsaágoa Teatnavelésl Intézet igaz-
gatósága 20 000 lejt jutatott a helyi állami iskola Igaz-
gatóp áfához  azzal a rendeltetéssel, hogy az összeget 
fordítsák  a megye szegény sorsú gyermekeinek kará-
csonyi felsegelyezéaére. 

— Zaróra rendelet a borbélyüzletekre. A 
borbélyüzletek december hó 26-án karácíony másod-
napján déd 12 óráig nyitva tar.batók. 

— Az ilfovi  törvényszék  1935 évi október 
bá 30 án kelt  1947. számú ítéletét  a bucureşti 
Curtea de  Apel 5-ik szekciója 1936 november 24 én 
8920/129.  szám alatt  jóváhagyt*, mely szerint  a 
Sbimy-Pasta  tulajdonosát  Sterntbal  Ferenc  szat-
mári'lak  őst  a . SCHSIOL  L-PA STA'  doboz  fedelei-
nek jellegzetes  utánzása miatt, védjegy-hamisítás 
óimén kártérítés  űzetésére  kötelezte. 

— Aa ügyészség utján elszámolásra szólí-
tottak fel.  N.'goascu I id ditraul (ditrói) tanlíó ellen 
an .Udlvertu." cimü fővárosi  lap feljelentést  tett a 
helyi Ügyészségen, hogy a cinnre bizományban küldött 
lapokkal nem Bzamoit el s azok ellenértékei nem fizette 
be a lapvállalat pénztárába. A feljelentéa  adatéi tisz-
tázása érdekében vizsgálatot vezettek be. 

— Szerenoaétlenaég. Czáka litván ha'ybul 
mészárost a mu t héten su yoa szerencsétlenség erte. 
Autójsvitás közben lángot fogott  a benzinnel lemosott 
teza. Suiyoa égési sebeket szenvedett. A baleset kö-
vetkeztében Czáka n<?m jáBzba ot: a helybeli jégkorong-
ütő ci»pjt bajcoíl merkőzéstin ŝ m, ami a caapat 
teljesitóképeBgegan m< gérzett. 

— ötvenszanalekos kedvozmenyt ad a C. 
F. R A vasutak vezerigazgatoBága karac-oiyra meg-
adta a Bzokásoa 60 százalékos utazási kedvezményt 
az ÖBBBOB vasútvonalakra. A kedvezmény december 
24-én 0 órabor lép érvénybe és jinuár 5-én ejje.l 
24 óráig tart. Rapid vonato .ou az u~aBok kötelesek 
az úgynevezett .tlkettjegyek" teljeB árát meţflz  tnl, 
mtrl a kedvezmény csak a j-'gyre vonatloiik. 

— Elképeaztö allapotbaa vanuak ararma-
seni (menaaagi) földnönyvek.  Armaaeol (C-ik-
manaaág) közaég lakoasaga tömegesen panaszolja, hogy 
fóldtónyvei  éa kataszteri blrlokivei elképasz>ó álla-
potban vannak. Nam lehet tisztázol a birtokviszonyokat. 
Ennek következtében az adózas la helyiden. Éniza 
dakkel ezrlőtt tulajdonost ĉ erolt birtokok hdoĵ t 
nem >u ajdonosokra, sok esetben időközben meghalt 
emburekre vetette kl a pénzügy a most a behajtások 
körül általános zllr-zavar keletkezett. I y n körű mé 
nyek között érthető, ha a lakosság a fonioa  ügy min̂ i 
előbbi rendezéaet követeli. 

— Életébe került a fahuzatáa.  D ikó Ferenc 
18 éves tülghesl (gyergyótölgytai) legeny fat  fuvaro-
zott az ottani .Latoa" cégnak, Egy 16 méteres fenyői 
akart átvontatni a C'g Iparvní-u ján, m közben m̂ g 
akadt a rönk a a legény fibu«ó  cakkánnyal akart 
rajta Btgiteci. Közben a hatBlmas fünyó  megcsúszott 
a a legényt maga alá temette. Tarsai orvoshoz igye-
keztek véle. de útközben belebalt BérüleBeibe. 

— Fegyvereket és robban) anyagokat 
talaltak a hmntl . Fjgarassy E emór c.crui (csin-
cz'csói lakosnál szsbalyszerö ügyeiaségi engedeiy ;yel 
házkutatást tarto.t a csendőrnég. Ê nek során nagyobb 
mmnyiségü lőszert, robtacóanytfot  és fegyver,  let 
talállak, melyek eredetére nem tudott Velió msgyirá-
zattal szolgálni. Fjgarassy ellen tiltott lóaaer ÉB fegyver-
tartás c.men indítottak eljárást. 

S P O R T . 
Kariosony  másod-  és h irmadnapján  nngy 

barátságos  mérkőzések  Bucureşti kombinált  es 
C S. C között  d  u. '/«3 órai kezdettel. 

Nem gyermek Ön! 
Mart tudj a, hogy a bizalmat és siaktudázt 

marói-holnapra nem lehet msgszereznil "91a 

RÁPIÓT 
o l y a a e é s a é l ? e g y e a , ftkol 
« leadelke^aefe  is 5 

HOL? 
VÉCSEY és BIRÓ 

„Radio-Teohaica", Merourea-Ciac 
a Fkilips,, StamáasA» 
i u e « a i « O e U a U i 

Osikmegyei képvieeletnel. 

Egy nagy szoba bútor nélkül kiadó. 
C:n a kíadóhivata ban. 

Ejy dlcfa  ebédlőasztal, 8 drb szék, ejy naţy 
ágymműs IAd« vntpintokkal (58 cm azéleB és 
magas éa 120 cm hoaszu) és csép ő̂ ép tikaró 
ponyva eladó. — Érd ik 'ódol DJcay J mosnál BZ 
udvaron, az Iroda mdlettl lakáaban. 2—3 

Alig használt korcsolya eladó. Oim a 
kiadóhivatalban. 

Boozkor Antal volt törvényszéki biró lakásán epy 
ebéd'ő, különböző bútorok, könyvek, konyha búto-
rok és edények szabadkézből eladatnak. 

« Ne dobja k i pénzét » 
hasztalan holmikért! & 

« » 
K Ha valakinek igazán örömet óh íjt sze-
U rezn', ugy a legcélszerűbb JJ 
âKflRACSOHY1 ÉS ÚJÉVI| 
* AJÁNDÉKTÁRGYAKKAL U 

4- lepheti meg. Nagy választék y 
K X 
3 Miobna & Solymossy üzletében, ?? 
? Mlerourea-Ciua — Caikaaeredában. ÍT f>  <t 
ti K 
lg Szolid árak, lelkiismaretea kisaolgalaa I ^ 

FAJBOR-LERAKATOT £ 

S ÉRTESÍTÉS! 
4 6 Tisztelettel é:tealtjUk v&roaunk 
(jg éa vidéke boriogytBZti közSnaé-
| ia gét, hogy a került a termelőktől 

egy ttaztán kezelt kuktlllómentl 
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blaományban léteaitoni, ahol 
viszonteladóknak, esküvőkre, 
táraaBkirándulóknak már 5 Uter 
vételnél 10 le j tő l fel lelé  jó 
zamatu kUiiUllőmeDtl butokk.l 
állunk a közönség szolgálatára. 

V Á R O S I V E N D E G L Ő 
Merourea-Ciuo—Caikaaereda, 
1.9 Duoa-uooa 61. azám alatt. 

Ugyanott haaanált, de jó álla-
potban levő b j r o e h o r d o k 
megvétetnek. 13—13 
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E l a d ó ket darab c i p é s z v a r r ó g é p 
öav. B ilogn Gézanénál, Marcurba-C.uc. 3—3 

SZERETI A SZEPET7 
Tisztelüttel értesUem a nagyérdemű közönaéget, üogy 
kül'öldl taaalmányutamrdl visszatértem, hol a legmo-
dernebb f'.-stészeti  dolgokat sajátítottam el és Így gaz-
dag tudással állok m. t. megbízóimnak rendelkezésére. 

Barnilyan iparművészeti festést  elvállalok. 
Ujymint: Dakorició éa diazlst-fsstsst. 

Modern FALRAGASZ-TERVEZÉST és KIVITELEZÉST. 
ÜVEG, BÁDOG , 
FA , VÁSZON-

ÉS 
VILÁGÍTÓ 
(Tlí .NSPARUNT) 
C 1 M T Á B L Á K 
FESTÉSÉT 

KKKLÁU BETŰK 
ÉS KIRAKATOK 
ZOMÁNCOZÁSA 

Éa 
Ali iNYOZAdA 
MARVÁNYOZÁS 
Éá FAERblZÉS 

u legszebb kivitelben keazülnelc. 
M jdarn szobafestast,  tapstaiast, epűiet és bútor 

mázolást a leujulányosibb áron kéatitak. 
Egy aienaácÍJB oégtábla festéssel  f .gon  diaaiteni 
varosunk üzlet-jit, nálunk még te jeaen ismarctleu 
A NAPFÉNY TÁBLA, gyönyörű osillogo aainei-
v.l a ltgfdltünóbb  reklam-tábU. — A nagyérdemű 
közönsd^n k szUea pártfogását  kérem, mély t.azte'ettel: 

DRÓOSA I M R E , 
r>— Merourea-Ciuo, I. Q. Duoa-uooa 118. 

Egy fényezett  diófa  ebédlő-asztal eladó 
Cim a kiadónivaia ban. 

S M O D E L L K A L A P O K g 
tíz naponként nj fonnák  olosó fc 

w árban, >&.«art*kElAtl3.«tâk: j ţ 
fi  VENCZBL TANÁRNÉNÁL * 

Ugyanott koznűdnok mlnden-
Sí só nemű lói kalapok oizdrandfl 

anyag hoznáadaaával. Kaiâ tk 
w Itnlakltása a legrövidebb idő alatt, 
w Mercurea-Olue, I. C. Bratlanu (Olnua-

alnm)-uooa 111. aa., a Bőrház köaelébea. 

Vl«n«Mtt V4UM ktejTBícmdájábM, M«rqwia-Cías 




