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Az egység parancsoló szüksége. 
Mióta megalakult a Romániai Magyar Nspkösöa-

ség, lelkesen folyik  b sserveiő munka aa ország min-
den magyarlakta részén. A Magyar NépLSzöaség aa 
Itteni magyarság öasnefogó  Merve, amelynek kereté-
ben szabadon dolgozhatlk gaadaaágl, művelődé»1. éa 
társadalmi célkltttzései megvaléaitásán. A politika kivUl 
áll a néptrözfaségen,  a politikai kérdések megoldáfára 
ae 0'szág egyetlen pártja a Nemzeti Uijássüleléa Frontja 
hivatott, melybm külön aloaatályt állítottak fel  a ma-
gyarság ez imára, amelynek parlamenti tagjai köaött 
olt vpnnfck  a magyar k'pMselók és szenátorok 1'. 

A Magyar Népközösségnek tagja minden románlat 
magyar. Nem saükaéges tagfelvételi  kérvényt benyuj-
>»nl, tagja abbéi az egytz'ril lényből kifolyólag,  hogy 
magyarnak esUleMI. A Népközösség nem egy mester-
séges sserveset, hanem egy fennálló  állapot lerögzltése. 

Est nocsak tudnia kell mindenkinek, hanem 
éreaole 1;. Éreznie aat. hogy mint magyar beletartozik 
K köaösaégbe s bogy vállalnia kell aa ebből származó 
kötelezettségek**. Az első kötelesség aa egyaégbe való 
b;lliesskedd!>. Túvábbl kötelesség as enne* érdekében 
vaió munka. A maga kis körében mledanklnek alkalma 
ry ik dolgozni s ások a célok, amelyek megvalésilá 
eara a N'plőzísség alakult, megérdemlik, hogy min-
den magyar megtegye, amit tud, amit meg ls kell 
Unnia a krziseég érdekében. 

A romániai magyarság n'pl együvétar'.Oiásának 
küM megaw vánnlása a N-piösesaég, amaly eleőfel-
sda áiak ezt tekintette, hogy ezt a n<?pl -gységut k«z 
cal fogható  valósággá IB tegye. As első lépés enne* 
érdekében a szervesé*. A szervezés tesal a gondolati, 
eszmei együ^élar oiást olyan tényezővé, amelynek je-
leni őségét nem IB lehet eléggé hangoztatni. 

A ssarvesésl munka vidékenként z helységenként 
megindult. 

örverd;tea Jelenség, hogy mindenütt f  lism«rték 
aonak jelen őségét s a legjobb elemek síeltek felaján-
lani közreműködésüket a közös cél érdakeben. Bz min-
denki! ciak jó érzéssel tölthet el e indokolt reményt 
nynjt arra, hígy a szép Indulásnak még Bzebb lesa a 
folytatása.  A Bserveaés első szakasza erőink számba-
vétele. Ezt a f  dl adatot megbízottak végslk, oly5 n meg-
bízottat, akik múltbeli működésűkkel, a magatartásuk-
kal, képességükkel s mellékcélok nélküli munkaválla-
lásukkal ráesőig á lak arra, hogy a kezdeti háiyltásbél 
kivegyék a réstütel. Tibb helyütt annnylra ju:otl mér 
a írunk», boay megvárathatták a népkösösaégi vs-
aelősúget, amely mosl már a tömBgakiól nyeri fslha-
talmazáa alapján, mint a blaalom letéteményese kezd-
het neki a nfpiösösségl  program megvalósításának. 

A Népközösiég a magyarság gaadaaágl, művelő-
dési B sioc'élls falad  italnak, szHkBégelnek mego dáaára 
alakult Mindhárom térm elagséges végezol való van. 
Nahés a 3 hata'mas munkaterület közül tiválaaatani azt, 
fctnrly  B legtöbb gondot B munkát igényeli, de ha jobban 
uiácan'cünk, ssámbavfcsfzbk  aat, ami a múltban tör-
tént B amire a jelenlegi viszonyok a leginkább kény-
Fierltenek a gatdjságl kérdéseknek kell aa elsőbbséget 
iuttaliu'r az egyébként egyenlő fontosságú  tevekeny-
Kogl t-.rüle't'fe  kízölt. A gazdasági megszervezés a kg-
bl»toí3íjb es legjobb alap, am»l)re az össseomlás ve-
i-aélye nélkül 1-bet feUplleni  a művelődési és szociális 
mego'dáaokat. Bu'yos és megoldatlan problémáink talán 
legkevéebbé vannak ezeken a tereken, de Itt iz mara-
déktalanul meg kell valósulnia az egység parancsoló 
eaükBéiécek. 

N°m lehet eléggé hangsúlyozni az egyBég gondo-
latát. As egység erőt jelent, az erő p?dig azt, hogy 
elérhetjük ast, amit akarnak. Mig es nincs megteremtve, 
mig mlod-ntl el nem Ismeri átható fontossájgát  a nem 
csatlakczik Bajái jól felfogott  B általános érd»koől la 
hboB, biabavaló mlrdan erőfeszítés.  Az egység fegyel-
met 1) jelent, elfogadását  as irányelveknek a az azok-
bos való alkalmazkodást. A jogok egyenlőek, da min-
denkinek teljsBltenle kell kötelesaégét ls. Biztozitauk 
tehát aa egységet, Igyekezzünk azon, hogy munkás, 
do'gos, öntudatos, feladatainkkal  tlaatában levő tagjai 
legyünk a N pközasságnek, nemcsak annyiban, hogy 
magyarok vagyunk, hanem át ls érezve ea tudva ls 
mii jelent m^gvarságunk. 

A Magyar Népközösség beindította 
nyomorenyhitö akcióját. 

Mult saámunkban közöltük Dr. Kolumbán 
Józsefnek,  a Magyar Népköaösség esikmegyel 
tagozata elnflkének  a vármegye közönségéhez 
iatéaett felhívását.  A Magyar Népközösség el-
nöke bejelentette, hogy a köaöaségl gondola-
ton megszervezett magyar társadalomra nagy 
feladatok  óa kötelességek várnak. Mindenkinek 
bele kell kaposolódjon abba a munkába, amely* 

nek eélja aa egymáson való aegitéanek minél 
tökéletesebb megoldása. 

fijnek  a munkának a beszervezésére a 
Magyar Népközösség nevében Dr. Kolumbán 
Józaef  folyó  évi február  6 re általános értekez-
letre hivta össze városunk egyházközségeinek 
fejeit,  a jótékonysági egyesületeinknek, szer-
vezeteinek elnökségeit. — A hívó szóra nagy 
érdeklődéssel éa lelkes keszséggel gyűltek 
össze mindazok, akiket 20 év lefolyása  alatt 
mindenfitt  ott láttunk, ahol a kisebbsegi élet 
ezer tennivalói körtli dolgozni kellett. 

Aa értekezleten jelen voltak Dr. Kolumbán 
József  elnök, Dr. Kovács Károly kepviselÖ, a 
Magyar Népközösség szociális szakosztályának 
elnöke és Dr. Nagy András, ezen szakosztály-
nak alelnöke, Pulhard Jiaos, a kulturális szak-
osztály elnöke, Bakó Kálmán főtitkár,  Dr. Nagy 
Béniné, az Oltáregyes illet elnöke, Dr. Balogh 
Ltjosné, a Ref.  Nóegyeeület elnöke, Császár 
Felixaé, az Iparos Nőegylet elnöke, Bíró Fe-
renc főesperes,  Kovács Pal református  lelkész, 
Szász Gergely polgármester, P<*pp János gimn, 
igazgató, Albert Vilmos tanar, Caiby Károly 
egyházgondnok, Holló Gábor közbirtokossági 
elnök, Domokos Smdor Kaik. Nepszöv, vezető, 
Vtcsey Gyula elektromérnök, Vámózer Gaza 
tanár, újságíró. Ferenoz Gyárfás  hírlapíró ós 
Ríszegh Viktor. 

Dr. Kolumbán József  ismertette az érte-
kezlet célját. Ramutatott a népközösségi szer-
vezet köteleasegeire. Kerté, hogy láBBunk neki 
éa szeretettol oídjuk meg a feladatokat.  Fer-
közEtlak egymás szivéhez 6s jó lélekkel áli 
junk egymás támogatasára, megsegítésére. 
Vigytlnk életet a Nepközössegbo, mint egyedüli 
népi szervezetünkbe es töltsük meg a szeretet, 
a testvéri érzésnek, az egymásra utaltságunk-
nak tartalmával. Kérte a a megjelenteket, hogy 
gondolataikkal, gyakorlatukkal járuljanak honzá 
ehes a szervező munkátioz. 

A megjelentek között a problémák mélyéig 
liitoló beszélgetés kezdődött és egyértelmű 
lelkesedéssel állottak az llgy mellé. Valameny 
nyien ugy látták, hogy a magyar társadalom-
nak az egymáson való aegites közösségi gon 
dolatába való gyois beszervezése szükséges-
ség. Elért mindenkinek meg kell hozza a maga 
áldozatát. Bzt az akoiót nem a koldulásnak 
eddigi módjára kell építeni. Est az elindulást 
a testvéri őrzésében öntudatos magyar társa 
dalom fogja  biztosítani és eredményre vinni. 
Huji esztendő megmutatta, hogy a maguuk 
erején kívül nincsen egyéb alap. HA segiisegre 
szorulunk csak belőlünk kell kiteljék. Számot 
vetünk, becsületesen felmérjük  erőnket éa azt 
ugy osztjuk szét, amint megkívánja a helyzet. 
Végeredményben ez az éleinek, a kornak a 
szava. A közösséget mentsvárrá kell kiépíteni, 
amely egyformán  védelmezi azokat, akiket 
odaköt az egyfajhoz  való tartozás adottsága. 

Az értekezlet minden felszólalásából  a 
Magyar Népközösség iránti bizalomnak hangja 
csendült ki. Különösen kihangsulyozódou, hogy 
örömmel vállainak minden munkát, amely a 
népközösségi azervezéat beindítja. 

Ezután Dr. Kováea Károly elnökletével 
megalakul a Magyar Népközösség varmegyei 
segélyakciója. A Bzéleskörü bizottság munkáját 
Dr. Kovács Károly távolléteben Dr. Nagy And-
rás alelnök irányítja. Titkára Vecjey Gyu.a. 
Étinek a bizottságnak feladata  lesz várinegye-
szerte megsaerveani a magyar társadalom aido-
aatoaságát. 

Most pedig a magyar közönségen van a 
aor. Nem vagyunk álmodozók. Tudjuk, hogy 
nehéz időket élünk. Tisztában vagyunk a ma-
gyar társadalom aok irányú kötelezettségével. 
Nem ia vár senki egyebet ettől a közösség 
tői, mint azt, hogy becsületesen kapcsolódjék 
bele a mindenkitől áldozatot és ujabb köteles-

ségeket követelő időknek szellemébe. N9 vonja 
ki magát semmiből és tisztességgel vállalja 
küzdelmünknek azt a részét, amely a közösségi 
gondolaton keresztül jövőnket szolgálja. 

Jézus és a hütelen lélek. 
3 Miglamarlelek, ds ta nem ismertél. 
a) Rigót a ismerlek. Mág nam voltál a földön, 

még szüleid gondolatában sam saülettél meg, én már 
ismertelek. Higyoe ismernélek, hiai mikor a teremtés 
aagy munkájaban eladom a jalssót: „alkossunk embert 
a mi kapttnkre és hasonlatosságunkra* B megteremtet-
tem első remekművemet, alko'ásom korooáját: az 
embert, már rád gondoltam, lemartalak teged, vegtelen 
bölcseségemmel tudtam, hogy évezredek után te is 
megjelensa a siralom völgyében — Ismertelek, mikor 
édesanyád bei-lágyadnál Imádkoiott éned hozzám, 
hogy meggyógyítsalak. Ismertelek téged, mikor aa 
padjiiban lelki atyád tanított a hitre, hogy megismerj 
ingem. Ismertelek, mikor imádkoztál, beszélgettél va-
lem. Ujy-e emlékss-tl arra, hogy milyen boldogsággal 
lelt mag a kicsi szived, mikor elÓBzőr áldoztál? Azt 
moodtad, sserjtnél mîgbalcl, bogy a mennyországba 
jus«, mart ntlól fiUe\  bi nagy leszel, pokoiba kerülsz. 
Hat az; el iehst-e felejteni,  mikjr az élet msglört, 
senfcid  sem volt malletod, aót mindenki ellened, ekkor 
iletgyóaást vég9ztil, hogy hullottak a boldog, bűnbánó 
íöaoyoid, ugy-e est eifolejt̂ nl  sohasem labet?l Mind-
ez3ket én rjndjaiaai intáit^m, én nyuliam bale mslyen 
i* uiatedaa, esakböi éssrs vehatad, hogy hmarlek, 
mágp^dig jól IsmiridK téged. Hilyesan lauiar.ak, mert 
amber isru<!-ut9m a l<*g'.lső. Ho<y na iimaroém teremt-
aijnyelmsi, hlsa én alkottam óc^t Mini miudenben, 
ugy ebben sem téved k. 

b) D) te nata innsrtul. Ligalább azt mondod, 
liogy valamivé' előhozikodj, vaiíj?d, uuntaed magadat. 
Nam iru^z-pírulsz, hoiy ezzel haaakodol eló? Magba 
nem jártál volna iskolabaa, semmit s.*m hallottal volna 
rólam... Qando'.od, hogy est elhiszik neked? Mtndanki 
L.zi mondja aaavadra, hogy nem bess-iiBi igísat. Inkább 
itjezd ki inigad haiydjjbbjn a ósíiate^ben: nem 
höródss veiem, elfeledtél,  elhanyagoltál. Elfeledtet 
oagom valed a büo, a Bsenvedsly, a rossz szokás. 
Saanl Péter apostol is aa udvaroa a melegedők köaé 
aiioti B egyhamar asolgálók saavára esküvel erősítette, 
bogy nem ismer engem. Közönségesen megtagadott 
eng'jm. l_jan, aki korpa köas kevaradlk, aat a diasnék 
megesziii. Ti Ib aaérl nem Ismertél s nem lsmeraa, 
nert nem akartál. Ha lsinerez, akkor törvényeimet 
meg kall tartanod, a bili ujat el kell hagynod, aaért 
jobbnak tartottad, ha tagadsa. Gandolod, eszal könnyí-
tettel magadoa s könnyebtié tett-:d 6l9tedet? Na hidd 1 
Na c<aid mag magadat I Ép az a bajod, hogy te ls 
;ol Ismarsa, Bzarattied, ba souase ismertei volna engem. 
Bar tj;j^=»n iamarned ajandekaimal s mind<zt, ami 
békeségadr] szolgálnak, hogy megtérj, megjavulj b 
oj'.dog légy 1 

P. üéíhy Apoliioáriaz. 

Szeretetet a közönséggel szemben. 
Ez aksl a aorokta! a magoyUjvas oiyan sokat 

hangoziaío'it kérdasét akarjuk szolgálni. Eppan ezért 
mladsnkiuek flfyelméba  ajánljuk, akinek ciak valami 
köae van ahoz a gépazethez, amelynek feladata  az 
adóflselő  polgár nyugalmának és lelki egyensúlyának 
bizlosUiaa, 

K jrrdit, mlodsn helyzatet mérlegelni tudó, kép-
set! tlsatvlselő kar a jól szarvaséit állam alapja, A 
nigyközünség egész biatoasága erre a tálaira van 
építve. AmihMyt a közcins':̂  ös tisztviselő viszonyában 
•avarok állanak be vagy épp in bizalmatlanság követ-
kezik ba, kéiz^n van a jóvaiehatetlun htba. 

A mai Idők fegyelmet  és nyugalmat követelnek. 
É'zi eat mindenki. A legutolsó pogir idageiu k a 
faken  tartása is közérdek. Nim kivánatos semmi oiyan 
jelenség, am l̂y alkalmas ennek aa annyira kivanatoz 
agyensulynak megaavaráaára. 

As ujs^girásuak az egéss vonalon ennak a köte-
lességnek a szalgálatában áll. A sajtó első volt, amely 
aegérletle, ho^y a raodclvdll Idők áldosatot követel-
nuk s es as áldozat első sorban mindenkitől a másik 
iránti szeratet álláspontját követeli. 

fis  iit kell ba;o kapcsolódjon a tisztviselő aa 
«llami élet n̂ igy feladat  aóráDe. A tlsstviae őjén ke-
resziiil érintkezik aa állam aa ő polgáraival. Bs aa 
érintkezés padig csak a szeretainec, a magértésoei, 
a jólndulatu támogatásnak a hangján kerasztül tör-
léabat. 

A tisztvisalőaek támogatni kell a közdoséget min-
dan lépisében. Igy kívánja ezt nsmesak a Has (viselő 
morál, hanem ezeken felül  a mai nehéz Idők parancsa. 

A mai hivatalos tevékenységek zöme ellenőriz-
A tisztviselő ü tekintély ea résae azaal foglalkozik,  eilen. 
órai a polgárt, hogy aaáaoa tartani lehetetlen aok 
Irányú kőtele» igei köaött mit mnlaaatott el. Milyen 



J-lk oldd. 

bélvAcet nem ragasztott fel.  miféle  rsglsalerl nem ve-
aetott. mll nem Jelenlett be alb. A képisaégeket meg-
haladta • aokféle  kötelezettség. Épp» eiért fontos  aa 
ellenőraéare hivatott tlutvlselő lelki felkéaaftltaége 
é B "Ma aa emberek négy réssé lufessltl  Idegeit. 
Munkájuknak tekintélyes réaaét aa köti le, hogy valami-
féle  megnyomorltéssal eaemben kell védekeaaR Bün-
teléeek, egéaaen homályos és érthetetlen rendek esé-
sek röpködnek a levegőben. Es el lehet mondani, a 
polgár életének felét  abban tölti, bogy kiigazodjék 
eseknek a rendalkeaéseknek utvesstólban. 

Ha valamikor ssükaég volt a tlsstvlselő Intelli-
genciájára é« sslvére, akkor a mai Idók esők. Szere-
tettel eligazítani, felvilágosítani,  kötelességére büntetés 
nélkül figyelmeztetni,  kímélni ez illám pilléreit képesé 
polgári, rz a ma tisztviselőjének kötelessége. 

Hi ezek aa adottaágok hiányosnak a polgárral 
érintkeső tisztviselő lényegéből, akkor a közönség élete 
poko'lá válik ás gyűlöletté merevedik. 

Apróságok. 
Aa utóbbi eaatendők folyamán  sok minden lerom-

lott. Aa erkölcatól kesdve el egészen a legutolsó hét-
köznapi Jelenségig minden lerongyolódott. Ugy vehetjük, 
bogy es a leromlás! folyamat  elkezdődött már a nagy 
háborúval a azóta állandóan tart. Felgöngyölődöti 
benne minden úgynevezett békebeli érték. Ahogy mon 
danl szokták még az Időjárás sem a régi. Az la kilé-
pett ósdi törvényekkel megkötött medréből. Éppen mint 
aa ember, aki ott hagyta a régi kipróbált utakat éa 
most ujakon bódorog. Baessélyesen, bolondul, lezüllöt-
ten keresgél, fis  egymásboa láncolt barátjával ezzel a 
cudar világgal együtt eljutott megpróbáltatásainak leg-
megrázóbb pillanatához.̂  

Láazunk erre a leromlásra példát a kereskedelem 
vitájából. Nézzük a saabott-ár problémáját, amely olyan 
fontos  (örvénye a közgazdasági életnek. — Ebben a 
tekintetben a fogyasztó  közönség éz kereskedelem egy-
aránt iecsuMlak aa emelkedettebb etikai alapról. A 
fogyasztót  rosszul szoktatták, a ml kereskedelmi éle-
tűnk pedig elfelejtette  azt, hogy aa alkudoaáa rendszere 
egészen korcsezokás. Lialásó mlndakét félre,  amelyet 
a legerélyezebban kl kell küszöbölni. — Az egyes or-
szágokban már komoly lépézek történtek arra, hogy a 
fogyasztó  közönség bizalmát megzzerazve, a kereske-
delem visszaállítsa a szabott-ár uralmát. A komoly 
kereskedelemnek egyenesen létkérdése, hogy a saabott-
árak rendszerére vissza vezesse a tévelygő fogyasztót, 
A kereskedőknek öasse kell fogni  éa elvként kell el-
fogsdni  tzt, hogy azt as árat, amelyet a kereskedő a 
vevőtől kér vagy amely ár az árun kl van függesztve, 
az eladó alku tárgyává nem teheti. — Nagy jelentő-
zégű dolog ez. Ma, amikor a kereskedő a kiélesedett 
verseny viszonyok közölt smugyis a legalacsonyabb 
haszonkulccsal dolgezk, akkor mm szabad engedni, 
hogy a fogyasztó  közönség Hantán roaazul neveli meg-
szokásból és blzalmat'anságból alkudozzon. Erről le kell 
szoktatni és pedig a becsületes, tisztességes kereske-
delemnek jól bevált régi receptjével a bizalommal. — 
Ha országosan nem Indult még meg ea a kesdemé 
nyesés, meg kell helyileg kezdeni. Végeredményben 
kereskedőre is fogyasztóra  egyaránt jótékony hatás 
sal lesz ennek a megaláaó, clgánykodó alknrendnek a 
megszűnése, amely elaő lépés a komoly kereskedelem 
régi teklotelyének visszaállítására. A kereskedő kel 
kuláljon becsületesen, ragasskodjon a azabott-árboz, a 
fogyaBstó  pedig hagyjon fel  az alkudozással, a semmi-
képpen nem európai jellegű éz a közgaidaságl törvé-
nyekkel Is ellenkező rossz ssokáaael. 

• * 

Neveljük magunkot. Ríánk fér.  Különösen próbál-
juk meg lessoktatnl magunkat arról, bogy egymásnak 
ártsunk. Esen a területen olyan nagyok a magyar bű-
nök. Tapasztalat zzerlnt a hivatalos halvlaégokben meg-
forduló  magyarok nagy része áru kódé. N«m zajnál sem 
Idői, sem faradságot  arra, hogy jelentgetéssel ártson 
haragosának. Igen gyakran pedig csak a Jelentgetés 
gyönyöréből ls jelentget. N>m asükségea eat az állítást 
komolyabban alátámasztani. Ahol kél magyar összejön, 
már nyílt bestéd tárgya népünknek ez az érthetetlen 
szitása. — Milyen gyönyörű munkaterület, minden al-
kalmat megragadni, hogy eredményesen nyesegessük 
ezt a hibát éa megértessük, hogy az árulkodái milyen 
alávaló tulajdonság. 

â . S E T . 
Elmúlt bélen a pozsonyi tót rádió ismit példátlan 

hangú támadást Intézett Magyarország ellen. Magyar-
ország B sorozatoz támadásokra felhívta  a védnök 
nagyhalalom figyelmét.  Magyar ember alig érti meg, 
hogy Németország a védnöksége alatt élő téloknak 
miért engedi meg, hogy Ilyen provokáló magatartást 
tanúsítsanak a saomaaédoa Magyarorzaággal aaemben. 

— A Finnország elleni orosa támsdások egyre 
nagyobb erővel folynak.  A legutóbbi jelentések aserlnt 
a Bzovjat eiőknek sikerült a kare'ial rázzon behatolni 
a Manneraelm vonal eleő erődsorába. — E jyébként a 
francia—angol  haditanács elhatároz a a flinek  meg-
segítését. 

A nyugati háború egyelőre még mindig a fenye-
getőzés és mindenre elzaántaág állapotában van. Az 
angol hadügyminiszter február  8-ikl befz!déeeu  kije-
lentette, hogy aa angolok diktálni fogják  Némeloraaág-
nak a békél. Erre a hangra a német Bajié fenyegetően 
bejelenti, hogy an angolok majd megkapják a válását: 
aa angolok majd koldulni fogják  a békét. 

— Kanada mlnlaaterelnöke a válaeatéack kiírásá-
val kapcsolatosan kijelentette, hogy néhány hónapon 
beiül megindul a nagy támadás a nyugati hadszíntér*. 

Meghalt Tusnádi Ábrahám Ábel. 
Február hó 8 én, 66 évea korában Cslktusnádon 

meghalt Ábrahám Abel. Egéss élete kőatevékenyaég-
ben telt el. B'őljérója volt 85 éven keresztül a községé-
nek, egyházának, közblrlokozságának. Vallásáért, fajáért 
do'gozé egyénisége mintaképe volt a becsületességnek. 
Hilála mélységes fájdalommai  tölti el nemcsak a aaélea-
körű rokonságot és a családot, hanem a négy székely-
magyar köaöaaéget is, amelynek elhnnyt egésa életé-
ben olyan önaetlen, puritán jellemű munkáaa voll. 
Ábrahám Ábelt február  10 én, egéez Alcdknak óriási 
réazvételével temették el. Alábbiakban közöljük Dr. 
Kovács Károly képviselőnek, az elhunyt végllsatezsó-
gén felolvasott  gyásnlevolét, amely méltó klfejesője 
annak a veszteségnek, amely Ábrahám Abel halálával 
érte a csíki magyarságot. 

fedve*  Rokonaim, 
Mélye  a tisztelt  Gyászoló Közönség! 

Még ezelőtt alig pár héttel zzelld lakodalmi zaj 
zengett a ház körűi, szelíd, mert az olbalházban súlyoz 
betegen feküdt  a ház ura, súlyos betegen, de jóságoB 
lelkében Istenes megnyugvással a betegségében ls 
örömteljes megelégedéssel, hogy a jó I <ten megengedte 
érnie legkisebb gyermekének Is útnak InditáBát. Es 
most alig pár bét nculva ssomoruság, hangos sírás, 
Bzlvettépö hangjai hallatsaanak Igen, mert a veszteség 
Igen-igen nagy, olyan valakit veszítettünk el, aki az 
embert kor törvényei szerint még sokáig élhetett vo'na, 
aki telve volt emberi jósággal a alkotó tehetséggel, a 
mely jeles emberi erényeit nemcsak családi kincsként 
tartogatta, hanem bőkeaüen osz ogatta minden ember-
társának s különös husgalommal a közérdeknek, amely-
nek kora Ifjúságától  kezdve, mint községi pénsláraok, 
bíró, közbirtokossági tisztviselő és elnök B mint ezjkely 
népünk vezető embere több mint 36 éven keresztül 
hŰBÓ*es sáfárja,  szorgalmas napszámosa éB kemény 
derekú bátor tekintetű harcos katonája voll. 

Nsgy a ml veaztezégünk mélyen tisztelt gyászoló 
közönség s ezért nagy a ml fájdalmunk  la, bál csak 
hadd hulljon ls ssemünkből a könny, B fájdalom,  a 
gyász, a mályaégea részvét könnye, da ízért e koporeó 
feleit  mégis arra kérem Öaöket fojtsák  el aokogáaukat, 
szárítsák fal  könnyeiket, mert az o yan emberek el-
mu'ása, mint amilyen Ábrahám Abel volt, nem a vi-
gasstalau gyáss ünnepe, hsnem egy erényekben gazdag 
emberi lélek megdicsőülésének ünnepe 1b. 

Az olyan emberekkel, mint amilyen ő volt, még 
a kegyetlen halál is megkülönböztetett módon bánik, 
nem orozva, nem durva neklrohanáisal támadja meg, 
a hurcolja el mint a tigris áldosatát, hanem szándékát 
előre bejelentve, csendesen ezelld szóval magával hivja. 
I{V távozott el közülünk Ábrahám Abel is egy hoBszu 
érdamekben gaidag emberi elet utáo, Isten akaratában 
való aaelld megnyugvással, csendesen, mint a hogy a 
kötelességteljesítés nehéz munkájában elfáradt  ember 
elpihen. 

Szárítsuk fel  tehát könnyedeket mélyen tlsstelt 
gyásao'ó krzönség s aa Abrabám Abel végtisstasüégét 
tekintsük vlgaBStaló ünntpnek Is, hogy b Mindenható 
cetünk ilyen embert adott, iyen embert, akire mm 
csak d r̂ek gyermekei, családja a egész rokonsága, 
hanem ml mindnyájan bz egész Bsékely nemzet büsz-
kék vagyunk a ahoi méltók akarunk lenni. 

Kedvei  Rokonaim, 
Mélyen  tisztelt  Qyiezolé Közönség! 

A midőn ma reggel megkap'am a azosoru gyász-
hírt, hogy az én kedves Abel bátyám, azeretett roko-
nom z az egéBB vármegye magyarsága által oly nagyra 
becsült derék székely ember örök á'omra hunyta le a 
szemét, mély fájdalommal  gondoltam vlzsaa legutolsó 
találkozásunkra s a bucsusáBomkor hozzám susogott 
u'o'.zó búcsúszavaira. 

A kegyetlen sora ugy rendelte, hogy az a ta'ál 
kozás közöltünk e fö.'d̂ n  csakugyan az U'O'BÓ legyen 
Szomorúságomat még Inkább fotoata  az a sárga ealnü 
állami távirat, amely ugyancsak ma reggel érkezett s 
amely lehetetlenné tetle számomra, bogy még egyez r 
végtg eimltaam jóságos arcvonásait bánatos könnyező 
szemeimmel. A magas mlnlrztlrlum hívására Baka 
rtaibe kellelt utaznom, hogy részt vegyek azokon B 
tárgyalásoVor, amelyek a minket ctiU székelyeket o y 
Eöaelról érdeklő Magánjavak vltEzaedáta tárgyában 
megindultak B amelyeiről aa Istenben boldogult!») 
beteg szobájában legutóbbi itt létem alkalmával Is 
haazzasan elbessélgettem. Adja aa örökkévaló igazság, 
hogy ezek a tárgyalások mlndnj éjünk javára tlkeire) 
járjanak. Kedves Abel bácsi megígérem mngának, hogy 
msjd kimegyek a sírjához, a vliág legtaebb temetőjébe, 
a tusnádi temetőie a megvlsarm magának aa örömhírt 
és belesugom cseodez simába, hogy fáradságunk  nem 
voll h'ábi való. 

Fáj a lelkem, bogy nem lehetek Jelen a végtlfz 
tesságen s hogy nem mondhatok pár vigaBztaló szót 
élőszóval azoknak, akiket Itt kelle hagynia, drága Jó 
f«tőzegének,  szsiető gyermekeinek édez klz unokáinak. 

De lélekben velük vagyok Abel bácsi a velük 
gyáaaolok, lélekben beállok én Ib a sorba s a tuBnsdl 
harangok gyászos kongáaa kösben kikísérem magát a 
renyóf  «soron végig oda, ahol snnyl sok derék saékelv 
alusaaa örök álmát. Várják magát Abet bácsi, adja át 
nekik szeretetteljes Imádságos gondolataimat, a Kblo 
nok urnák, Katalin néninek, Inecs Jikabnak. szép 
Birihi Brigittának s mindenkinek mindegyiknek. 

Iit psd g Bukarestben a temetés órájában meg 
" táriy»lé »agy arakat, hogy aa én gyászom 

kedvééri keves Időre saakllBák félbe  a tárgyalásokat, 
amint aa Ilyenkor szskás, mert moat engedik le a alrba 
a koponójót egynek aaon derék székely családfák  közű 
akiknek megbízásából a aklkisk ooviben Ina lok . 

Kedves Abel bácsi — legyen á'dott az emléke, 
leg'en pVdtsdó mindnyájunk a különösen a (Utal 
nemzedék saámára, nyugodjék békében s Imádkozzék 
érettünk fenn  a magas mennyekben. Iiten vele a vi-
szontlátásra. 

A zöldmező jazdálMás jelentősépnek szemléltetése 
— az orszáp mezöiazdasání kiállításon. 

A Budapesten március 30 án megnyíló országos 
meiőgasdaságl kiállítás előkeaaűletel j«lenlősen előre-
haladtak. A tenyéBBállalcsoportokban a már le]4rl halár-
időig történt bejelentések a várakosáat meghaladóan 
nagy számúak voltak. A kiállításra saánt állatok mlcő-
ségl felülvlBBgálala  folyamatban  van, ez aat céloaaa, 
hogy a kiállításra a legnagyobb értékű állatok kerül-
jenek fel. 

Az egyéb klállltésl cwporlok keretei és anyaga 
is klalahnóban von már. Igy bizonnyal nagy érdeklő 
dést fog  kelteni a sö'dm-ző kiállítási, ame'yet ea évben 
a FJI1 őduaánlu'l Zfdmsö  Siövets^g reed- a, Btemlél-
tető módon mutatva be nyo c évi működésének tred-
ményeil, Es Idő alatt a bbövétség működést területén 
és Irányításával több eaar kai. holdat füvesítettek, 
Illetve létesítettek rajta nagyobb értékű gyeptakarót. 
Behatóan fog  foglalkozni  ea a kiállítás a legelők és 
rétek gyomnövényeivel éa eredményes irtá-uk módjai-
val Is. Bt a kiállítás ezen kívül még ssámos vonat-
kozásban fog  ha'zcos utmutatézt nyújtani a ssálas 
takxrmány t'rmisztés fokozásának  lehetőségeire vonat-
kozóin, amira épp»n az elmúlt év tapasztalatai alap-
ján zzilkság van álittenyénztóaünk k-iretelne't és szín-
vonalának fenetür  á >a Illetve lehe;ő emelése érdekében. 

Fontosabb pontok a osiki mezőgazda-
sági kamara 6 éves munkatervéből. 

Közli:  Közén  Imre  gazdasági  felügyelő. 
VII Saindikátuaok 

vagy gszdafâţl  társn aíok létesítése a pityóka, lóhere-
mag és a széna jobb értékesítésre. 

A vármegyéből évenként nBgyobb mennyiségű 
pityókát, azénát és még lóheremagot 1b szá'lltunk kl, 
a haszon azenban n>m a gazdák, hsnem a kösvetltó 
kereskedők zsebébe jut, ezen f-ItétlenUl  gardákat IlMő 
jövedelem megmenthető volna, ha gazdáink meg vol-
nának Bzerveave. 

Esen segítendő éB tekintettel arra, hogy az alcsikl 
részre — Tujnád környékén — egy jó néhány éva a 
kamara nagyobb mennyiségű .Könlgln lm Thai" faj-
pityókát osztott kl és Izy ebből nagvobb mennyiség 
jut elad'sr*, ezjn a rétz n ssátdtksris egy ssindiká-
tust létesltanl, Saárh'gy^n a széna értékesítésére éB n 
vármegye köspontjában egy lóheremag értékelő asio-
dlká'ust, ezt annál ls Inkább mert a lóhs-remagnak 
teraiesít^e örvendetesen és n'gy léptekb-n halad 
előre. Egy ilyen szervezet keretén belül remélné a 
kamara az arankának, a lóhere ezen vepatd'lmea ellen-
ség'nek terjedésit megakadályosnl, mely ellenség 
micderlk szom-ẑ doa váimegyében órláti károkat okor, 
de nálunk még alig van. 

VIII. A gyümőlostermeles felkarolása. 
A kamara most nagyobb lendülettel szerelné meg-

alakítani az úgynevezett „tyümötcsterme ő' csiki köz-
pontokat, azokon a r4szet en, abol az időjárás enyhébb 
és a vidik «'kalmasabb, nevezetesen Cslkssentgycrgy 
kernyétén, Tolgyts, Qyiires, K-.eion, Csomortán ker 
nyéken ültetvén az öt éves munkaterv keretén bellii 
legkevesebb 6000 drb gyümölcsfát.  Ugyancsak nzii-
dekszik B már meglevő csíkszeredai gyümölcsfa-Iskola 
mellé 2—3 uj gyOmö'cBfsiŝ olát  létesíteni a fennt  em-
lített környékeken. 

Esen felül  természetesen mie den tavaszon és 
minden község részére kioszt nagyobb menylségü fa 
csemetét kedvezményez áron. 

IX. Zőldaégtermeléa. 
A vármegyében aránylsg t agyon klc-i területen 

termelnek zöldseget, a jövőben a kamara, ezoa fog 
Igyekezni, bogy ez a terület nagyobbodjék és mlnd-n 
család termeljen l' galább annvl zöldsége*, mint áment-
nyíre évenként erüksége van. Est e:ó?efitecdő  akemtra 
is fog  termelni zöldség magvakat a varmegye krz-
pontjaban levő zbldaégeB kertjében, továbbá paláct» 
cevelő telepeit ezaporltrnl fogja,  bogy lonen ingyen 
vagy nsgyonji csín o?Bzon kl jó erős palástákat. 

IX. Fümagtormeléa. 
A váraegje állatién)éasléeét caak a legelők én 

kaszálóknak feljiivi  ásával leket eiőbtre vinni. Ezér: 
Battkséges B növényaet Is j4, eltörendő legyen, amit a 
legegyszerűbben fümagfe  ülvetésBel vagy eBetleg fel-
törés után rendsB fdv  Bltésael lehet elérni. Mint a 3-lk 
pontban már említve volt Ilyen Bikerea kísérleteket 
már végeztetett a kamara több helyen z mozt eat foly-
tatni fogj*.  ' 

T.klntettel arra, hogy a fümagvak  ára Igen ma 
gas, arra törekszik a kamara aa 5 évea munkatervé 
nek a keretében, bogy a szükséges fűmag  mennyiséget 
a gazdakczauBég termelje meg, a kamara felügyelete 
mellett. — Jelenleg a vármegyéken Vormaler Frigyes 
Bíárhegy éa Kosán Imre gaidaságl felügyelő  CsikBse-
redábnn termelnek tekintélyesebb mennyiségei. 

7. í ? 9 4 m,8l0gye««l, hogy a fenntl  gazdák állal 
tarmelt flm^vak,  n>gvon jók, értékesek és nagy 
mennyiséget adnak, ugy hogy termaléaüc Igon haaanoi 
ugy a termeiők, mint a gazdaköaöoaég ssemponljából. 

1939 évben 4 kisgazdát az a'csikl réaasn bekap-
A ? ,ernielésb8, az eredményt 1940 év ősséra 

várják. A kamara uţy a termelők számát, mint a terü-
let nagyságát nagyobbítani akarja aa 5 évea munka-
terv keretiben. 
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gyergyói íWt KOVÁT VB Z.KTO : CS1BY LAJOB. 
•l*Mal»M«»M*IM«Mia 

Készen áll Kassai Lajos síremléke a gyergyószentmiklósi temetőben. 
I m l t o i • S«87«l«tM kftla... 

Repü jelek mlndg magasba vágyva 
Lelkes csapat. '1 sa'kely aa<fl>k  I 
A törpe lelkek járnak porba ^u<av< 
As élet céllá: saépírl kttideol etek. 

László Ignác főeaparea  plébánossal együtt 
állok a Kassai LajoB sírjánál a gyergyószent-
miklóai temetőben. A kopjafák,  mint valami 
fehérbe  öltözött katonák, mozdulatlan vigyáíz 
állásban állanak körülöttünk, a szikrázó téli 
fehérségben. 

A tiszteletet keltő, szép síremléken, arany-
szegélyes, fekete  betűkkel irva áll a név: 

K A S S A I L A J O S 
kanoooV, fögtmnáiluml  Igugató 

1968-1936. 
Emelte a kegyeletes hála. 
Nyugodjék békességben. 

Kassai Lajos tb. kanonok, a székely ifjúság 
nemes lelkű n e v e l ő j a csíkszeredai főgimná-
zium nagynevű igazgatója, 1935 augusztus hó 
19 én ha't meg szülóvárosában, OyergyÓBzent 
míklóson 

Halála után 3 évvel, 1938 ban, még jalte 
len az elhunyt kanonok Birja. Az anyagiakban 
szűkölködő hozzátartozók nem képesek a jelen 
lős összeget kívánó síremlék költségeit viaelni. 
László Ignác, a gyprgyószentmiklósiak alig pár 
napos plébánosa, egyik megrázó cikkében for 
dul a közönséghez és azt kérdi: 

Maradhat-e jeltelen ?... 
Majd Albert István csíkszeredai közíró sflr 

geti a felállítandó  síremléket s megáll»pi ji, 
hogy harmadik éve áll síremlék nélkül, a Kassai 
Lijos eirja. 

László Ignác, megható visszaemlékezésben 
számol be arról a kegyeletes munkáról, ami a 
síremlék felállithatását  eredményezte. 

— Híveim közül alig ismertem egy kettőt, 
mikor legelső utam is hozzá vezetett. Ugy érez-
tem, hogy üzenetet kell vinnem részére abból 
az intézetből, ahol életét töltötte, amelyért éle-
tét bármely pillanatban áldozatul adta volna.. 

— Sokat jelent nekem ez a sir. 
— Mikor a gondok özöne, a lelkipásztor-

kodás ezerféle  küzdelme nehezedett vállaimra, 
gyakran jöttem ki jeltelen sírjához, lelkemet 
kiönteni, beszélni, erőt meríteni... E? a eir is, 
mint annyi sok más értékűnk, vádolt nem en-
gedett pih -nni.. Hálátlansággal, nem törődöm-
Héggel, kegyelet hiánnyal vádoltam magam, 
többi tanítványait, barátait s mirdazokat, akik 
ismerték, érezték az ő lelki szellemi nagyságát 
ÓB mint tanítványai kaplak is belőle. 

— Azt kérdeztem: Maradhat e jeltelen egy 
olyan jóságo9 tanárnak hivatását egész lélek-
kel betöltő igazi papnak a sírja? 

— Nem. 
— A síremléket azoknak k«'l összehozni, 

akikért ö élt, akiknek lelkében Ö int is a régi 
szeretetben él. Az adakozók áldoz itos készsége 
mutatja meg, hogy a másokért hozo'.t áldozatos 
életből mi maradt meg az utódok lelkében ? 

Lástló I?nác kegyeletteljea elgondolását, 
fáradtságát  Biker koronázta. Siker, mert ma 
KtBsai Lajosnak, aki tanitott és nevelt a ka-
tedrán, szószéken, aki tanitott halálával és 
egész életében, a széke'y ifjúságnak,  egész 
n*pe fajának  nagy neveltjének síremléke ma 
készen áll a gyergyószentmiklósi temetőben. 

Mu't év november havában a halottak 
estéjén szentelték be, mig a nyilvános á'adásra 
tervezett ünnepséget tavaszra tervezi a bizott 
sáp. A b'zottsá? tagjai: Dr. László D *ZBŐ elnök, 
Liszló Iţnâo eeperesplebános ügyv. elnök, Dr. 
Banké Antal ügyvéd, D.\ Cai ki János orvos, 
Fülöp József  állatorvos és Vákár József  örm 
szertartású plébános, pápai kamarás. 

A airemlékre adakozók neveit felolvasva 
a bizottság az adományokat nyugtázza is: 

A helyi örm. szertartású egyház hívei, 3760 
lei, a felosiki  kerületi pspBág, 3600 lei. A ősik 
sieredai főgimn.  tanári teatQlet 2300 lei. A 
háromszéki kerületi papság 1600 lei. Ai 1937 -

28-ban véglett csiái deákok 300 lei. L-iazló 
G4za Brassóból, Fülöp Jizsef  állatorvos 500 — 
lei. D.\ É.ihes Gyula 300 lei György Eiek 
Tusnádról, Boér Arthur kanonok, Bereczki Ar-
p d, Máté Mioi, Köiönte Géza, Gsató Árpád, 
Dr. Ferenczy Balázs, Garőffy  Csanád 100—100 
lei. A gyergyóazentmiklósi irgalmas Nóvérek 
200 lei. Köiönte József  40 lei. László Antal 300 
lei. Líszló Dezső 500 lei. Dr. Lengyel Euil, 
Nagy Károly 100—100 lei. A Gjergyo kerületi 
papság 3000 lei és Szabó György 160 lejt ado 
mányostak. Összesen 20440 lej értékben. 

A bizottság jelentése szerint, ebbőí az öszeg 
bői 20.000 leit a síremlékért flzottek  ki, mig a 
fennmaradt  440 leit kiegészítve 500 ra a hátra-
maradt hozzátartozóknak adták át. 

Tehát a kegyelet méltó és igazságos for-
májában borult Kaseai Lajos sírja fölé,  akinek 
pé dát mutató élete, munkássága, Krisztus esz-
ményeitől áthatott jósága és szeretete nemcsak 
tanított és melegített, hanem maradandó nyomo 
kat is hagyott mindazok lelkében, akik mellette 
lehettek. 

Erről az emberről írták a lapok mikor 
meghalt: 

— Volt egyéniségében valami, ősróinai 
szabás... kemény férfi  lélek, akiben a jellem 
párosult az igazság szeretettel. Akit nem rendi 
tett meg sem a gonoszság, aem az önkény arci. 
Finom esatétv, lelkület, aki az élet ertelmút és 
magasabb rendeltetését tisztán látó elmével és 
lelke derűjével aranyozta be. 

Gondolatait versben örökíti meg, melyek 
közül a csíkszeredai főgimnázium  uj tpü:etenok 
felavatásra  irt egyik legszebb verdét idézzük, 
melyet az ifjúsághoz  irt: 

Repüljetek mindég magasba vágyva 
Lelkes csapat, ti Bzeitely saafiik  1 
A törpe lelkek járnak porba csúszva, 
Az élet cálja; szépért küldeni csak. 
Magasztosult lélekkel küzdve járni 
A pálya érdemszerző útjait: 
Csak ez, csak ez a lelki nagyBág titka, 
Mely mennybe visz, de itt is boldugit. 
Az Ö lelkének szépségéből születtit meg 

a Csíkszeredai Dal- éa Z ioeegyesület jeligéje is: 
A Hargita alján, mig dalnokok Mnek 
Csak boldog időkről szoljon az ének. 

Ctiby  Lajos. 

Rendelet a vasúti szerencsétlenségek 
miatt történd k&rtéritéB-flzetésekról. 
Milyen  kártérítési  összegeket  űzet  a C. F.  R. ? 

A H.vataloB Lap minisztertanácsi jegyzőkösyvet 
közöl, mely felhatalmazza  a C, P. R vtzirlgasgatóságot, 
hogy vaautl Bserencsétlenaég eaeten aaonnal kártérítést 
folyósítson  aaoknak, akikel utaaás közbau baleset ért. 
Halálos baleset esetén a kárleritábl öasaeg a tuláló 
haaaBiársal, illetve gyermeket llleil. Házastárs éa gyer-
mek hianyában a torvenyea örököaök követelhetnek 
kártérítés», amenylben Igazolják, hogy a baíá'eset miatt 
kárt saenvediek. A rendelkezés a vasúton éa C. F. R, 
gepkocslkoa történő személyszállításra egyformán  vo-
uaikoslk. A vasuii személyzet baleset eaetec szíclén 
aalnten kártérlteare tarthat igényt, ba a Bzerencséilen-
aag felidézésében  a sasmélyzatel bün nem lerh.OI. 

A kártérítési összegek a kövdtkezők: Htlalwt 
miatt 1. osaiâlţu utasárt 400.000 iej. II ossuiyu u'a-
aert 300000 eaer lej. III. oaatá)u utajart 200.000 lej. 
Teljea, vagy rjszleges munkaképtelenség, vagy bateg-
seg Idejére járó kártérilés folyósításának  módját és 
aranyát a C. F. R. vezérigazgatóság klilón rendeletben 
fogja  megállapítani. 

A kártérítések folyósításához  szüksége s pénzalapot 
a C. F. R. a vaautl jegyek ulán ssedendó pótdíjakból 
teremii elő. Ezek a következők: I, oszt. 12 tej. II. oszt. 
8 lej. III oszt. 4 lej, tekín ei nálkU; H távolságra ÓB 
arra, hogy az ulas eeellsg kedvezményes ieggyel uta-
zik. Hivi bérletesnél a következő pótd'j Sietendő: I. 
oszt. 80 lej. II. ÓBB .. 60 lej. III. osat. 40 tej Szabad-
jegyeknél a havi pótdíj következő: I osz*. 80 lej. II. 
oaat. 60 lej. III. oszt. 40 lej. 

Msnlesek a pótdíj fizetése  aló!: a viszonosság alap-
ján a külföldi  vasúti lgaagatÓBágok által kiállított sza-
badjegyek, a Rspid-vonatokra adott uiaaásl Igazolványok, 
a katoaal uiaaásl igasolványok, behívók, elbocsátó pa 
rancaok, külföldi  kasoaatlaatek uiaaásl Igazolványai és 
• C. F. R. által szolgálati érdekből kiadott jegyek. A 
pótdíj flaetéae  alóli mentesség nem aaQatetl mag a C. 
F. R. kártérítési kötelességéi. 

Azok, uklk Bzamály.asonosaági igazolványaik föl-
mutatása folytán  utazási kedvezmányben részesülnek, 
a töveik-né pótd.jakat fi  jetik évente: I. oszt. 40 lej. 
II oszt. 30 lej éa III. oszt. 30 lej. 

Gyermekek, az utazási osztályra tekintet nélkül, 
5 lej pótdíjat fl  rétnek. 

A C F. R. gépke csíkon személyenként 4 lej pót-
díj flielendő. 

A podgyáizért járó esetleges kártérítések téríté-
sére EZIkségeB pénzalap előteremtése céljából a Beállí-
tási tarifa  díjtételei 2 lejjel emeltetnek. Az áruszállí-
tásra vonattozóan a C. F, R. veaérlgaagatóaág külön 
fog  lnlézkedal. 

Hétköznapok. 
Mi  lesz velünk  ?.,. 

A megélhetáB egyre nehezebb és különösen a kis-
ember az, afei  a legszörnyűbb módon érzi a drágaságot. 
A kereskedelmi alkalmazottak helyzete ugy, ahogy ren-
daaődött. Ugyanis dr̂ güBágl pótlékot kaptak. Ha azon-
ban tárgyilagosan szeroléljUfc  a heiyzetet, tuegállaplt-
oaló aa Is, hogy a drágasági pótlek emelkedése nem 
tud lépést tartani n drágaság növekedésével. Ugyanén 
a helyzet aa ipari munkásság nagy résaénél la. 

A drágaság elaőzorban a kiskereskedőt, a kisipa-
rost, az állami ea városi kistisztviselőt sutja, mert ezek 
nam tudnak védektzai a drágaság e-ien. 

Mit  mond  a kiskereskedő  ? 
Fclke,re: Síink <-gy kiskereskedőt, akitől megkérdez-

tük a drágaaágról való veteményét. 
A kereBkedő elkeseredve mondotta: 
— Az Ilyen kiskereskedő, min én, nemcsak hogy 

aaját maga érzi a drágaságot, da bűnbakk ls, mert ha 
valami megdrágul, a vevők ót tzidják, A magamfajta 
sis spt'cerajos. i ki a azoba-koayhas lakbért ea a bol-
tért bavl 2200 loji fleet,  akinek az évi adója 10 ezer 
lejre rug es BÜ csak lejes forga'.mat  csinál, azt ia hi-
teibe, nem birja már sozáig eat aa állapotot. 

— Készleteink cíacsjnek ós nem ls voltak. Egy-
két napra vaió aruVáeziatüok volt, a .t.eh9tós?bba ke-
rekedő lr.gfcijebb  egy hétru voló árukészlettel rendel-
kezik. A-uk^rleiünSíit a aagykeraHksdőktől vaió vásár-
lással -?jéi4lij.iz ki, hi valsai fo^ytu  vao. Aa t ma 
eiad'.am t^y bizojyos ároa, a»t baiuap már dragábbau 
kell beszereznem, a VÍVÓ pjdljj szid, hogy árdrágító 
és uzeorás vagyok. Magica .Km *apok hitelt, a vevőm-
nek ha tovább u<tm la, de szombat estig hitelt vagyok 
kénytulrn njujtanl. F.iloHk-gi«m os két gyarmeksm van. 
Rtggel fdl  héttői este nyolcig njr.íioi a pu t m .-ilett éa 
mérem az egy lajsrt eós, a kél lejsrt teát, az őt lejért 
fát,  a nyoic lejért cukrot és A kesarvcs muakával eltöl-
tött nap utáu örvjnd^t, ha ki ludom boaai a minden-
napit. a havi jóvedáiriím 6, maximum 6 tzít lej, ami 
bizony igen kicsi össieg, ha kól gyermeket kell belale 
gimnáziumba járatni. 

Egy kisiparos  panaszai. 
U;uak ezután egy cipászmasierhaz vezetett. A 

műhely szaba-koayhás lakás sarkaban van elhalyeave. 
Olt áil a aógyszögietas muikaasatalk», hosszú sorban 
a kapták éa a kooj hakredenc mellett a feltve  őraölt 
kloc: a clpész-varrógep. B jsaóigetünk a mesterrel.— 
Elmondja, hoiy mióta míadsn megdrágult, a miaden-
tispi Is » lg kerül ki. A lakás ára, ahol a műhely la 
vau 900 lej havonta. Adóra, betegsegályzőre 400—500 
lejt lehal «zároltául. Feleségével és három gyermekevei 
él a műhely-lakásban. A tavasz óta egyetlen uj cipőt 
sem csinált és ami munsájz volt, az csak javítás. Egy 
Időben még voltak ta'palások, sarka'.ások, da most, 
bogy a bőr árü égi taagaBságrr» emnl̂ adatt es egy talp-
sarok 160 lejbe kerül, már tslpaláB sincs, csak splccek, 
talpfoltoi,  falsarkok,  sarokpatkoíáaok És a clpóoórön 
levő l\u;ak s oppolása, foldozása.  Hajói megy minden, 
100—150 lejt ls megkeres egy nap, de blaouy vannak 
oiyao n^pok ls, — méj padig számosán — amikor a 
20 ltjt sem éri el a bevétal. Az utóbbi esős napok 
ki ücő 'b voltak, mart volt 3 oiyao nap, amikor a javí-
tásokból a 180 lsjt is megkerestem. 

A tisztviselők  szörnyű  helyzete. 
Felkerüstlink egy áüsml tlsstvls^lőt, aslhaz kér-

dést iitéjitüci arravonaikozó ->g, hojyaa él. Elmondotta, 
hogy fizetése  3200 lej. F^Uiiége és egy gyermeke van. 
L ikáBin hr.l 900 l j( flzs'..  A vlilaayczamla 120 lejt 
'.at-z ki havonta, rádlvjuk nlucs. A l'^as, annak vliági-
tása és fűtése  — kedvezményes á:u fával  — 1400 lejt 
toBz II. A gyorrnak naveltatési kö.tségel is 200 iejra 
ruguak átlag havonta, mert azarencséra mig elemtata 
és a fennmaradó  1600 lejből kall kiállani a kosato., a 
ruhát, a kulturazülBaglntaket. A cigarettáról — habár 
naclouált Hzivott — k'inytü'eii volt lemondani. Cipője 
aarkán éa orrán vaaslast V.49I. A ta'piba csak a-cért 
aem veret bakc^cízag-ikc'., mert egy „tisztviselő ur" 
mégsem járhat Így. Ruhára nem telik. Most már vóle-
gényl ruhájáoá! tart és azt viseli. Hi a ruha inkre 
megy, akkor az Itten tudja ml lesz, mjrt hiteibe nem 
lapnl. Az r.SBzony azlitén lemondott mlndau öitöazödáai 
igényről. Az étlapoa főleg  krampH, paszuly és puliszka 
szerepel. Has csak vasárnap éa csütörtökön kordi as 
asztalra Drágasági pótlék nincs éa hogy a fizetésből  ki 
tudj in jönni, a gyomrán kell mindent megspórolni. Be-
taéigetésűnk a következő szavakkal fejeaődótt  be. Gim-
aáaluml érettségim van, de bár iuaBuak adtak voma 
annakidején. MOBI talán, mint ipari munkáa, én Is job-
ban élnék... 
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A rokonok ismerkednek. 
Az alábbi cikket I l lyés Gyula 

személyei tapaaztalata alapján irta. — A 
nagyszerű iráat szószerint közöljük. 

Hogy mi a rokonság, azt igazán caak azok tudják, 
akiknek nincsen rokonaik; illetve, akik távol élnek töltik a 
bajukban, magányOBságnkban csak vágyakoznak utánuk. Igy 
van ez az emberekkel, de igy van a nemzetekkel is. Az 
egymáatól messze azakadt népek fiainak  találkozása, ha tud-
nak a rokonságról, van olyan megható, mint amikor család-
tagok találkoznak. Volt részem benne. 

Jó egy néhány esztendővel ezelőtt, egy decemberi 
éjszakán a berlini Friedrioha-Bahnhof  perronján fel-alá  járva 
hangosan vitatkoztam egy magyar barátommal. Éjfél  felé 
járt az idő, iszonyú hideg volt; köröttünk a vonatra vára-
kozók mintha parázson álltak volna, ugy kabkodták a lábu-
kat. Szemöldöküket, bajuszukat dérrel vonta be a fagy.  A 
vita kettSnk között magyarul folyt,  elég hangosan, talán már 
több is volt, mint vita. Vélt igazunk mellett nyilván a bideg 
is ingerelt bennünket. Egyszerre két ismeretlen fiatalember 
lépett hozzánk. — Bocsánat, maguk magyarok ? — kérdezte 
az egyik németül, arcán tétova, bocsánatkérő mosollyal. Jól 
megtermett, szSke fiatalember  volt. 

Épp egy mondat közepén tartottam, nem sok kedvem 
volt válaszolni, németül különben is osapnivalóan tudtam. 

— Azok vagyunk — mondta egy kis idO múlva és 
egy kicsit kihívóan a barátom. 

Az ismeretlen letette az utazótáskáját, arcán a tétova 
mosolyt a boldog meghatottnág váltotta fel.  Kezét felénk 
nyújtotta, aztán hol akadozva, hol gyorsvonataebességgel 
nekilendülve mondott valamit. Németül mondta, egy szót sem 
értettem belőle. A következő pillanatban átölelt, azt hiszem 
meg ia csókolt. Szeme mindenesetre könnyekkel küzdött. 
Karjai közül kérdő pillantást vetettem barátom felé. 

— Azt mondja, hogy ők meg finnek  — magyarázta az. 
Erre rajtam ia erőt vett a meghatottság. Átkaroltam 

én is a finn  testvért. Valóban olyanfajta  érzés áradt el raj-
tam, mint mikor egyszer négyévi távollét után végre talál-
koztam egyetlen testvérbátyáminal. Finn testvéreinktől, tud-
tam, jó néhány ezer évvel ezelőtt váltunk el, vaUhol az 
L'ral éB a Volga között. Sokáig maradiunk igy összeölel-
kezve, közben egymás hátát ütögettük. 

Beszélni, sainus, nem tudtuuk, az ezer évek alatt kö-
zös anyáuk hajdani nyelvéből mindketten sokat elfelejtünk. 
De ez nem volt akadályt. Azonnal elhagytuk a pályaudvart, 
ők is, mi is elhalasztottuk az utazást, beiiltonk egy vendég-
lőbe. Ismétlem, nem igen értettük meg egymást még németül 
sem, barátom vuit a tolmács. A finnek  lelkesülteo, e1 ragad-
tau beszéltek Magyarországról, a napsütötte déli rónákról, 
ahol mellesleg sohasem jártak. Éa még lelkesültebben a 
dicső magyar népről, az S hatalmas testvéreikről, akik közül 
elevent életükben először a mi személyünkben láttak. Kigyúlt 
aiccal emlegették Arpádut, Hunyadit, Potőlit. Mellem faszülni 
kezdett, valami személyes közt éreztem e uagy férfiakhoz; 
először éleztem egy hatalmas uemzet liánuk magamat. A 
finnek  nem győzték dicsérni hősiességünket, szabadságsze-
retetünket, műveltségünket, melyet annakidején leszállva az 
ázsiai törpe lovakról, olyau gyorsan megszereztünk. Bólin-
tottam. Mit tag&djrun, bősnek, szabadságszeretőnek, sőt 
feledve,  hogy még németül sem tudok, roppant műveltnek 
éreztem magam. 

A finnek  telteié,tekintettek ránk. Mindketten diákok 
voltak, nyelvészek. En is annak, nyelvésznek készültem, 
igy rengeteg szút ismertünk egymás nyelvéből, olyanukat is, 
amelyek az egypár ezer éves távollét alatt álruhát öltüttek 
magukra. Előkerestük ezeket ia. Tréfából  csak olyan ételt 
mndc!tunl>, anu'.yueí: ueve mindkettőnk nyelvében megvolt, 
amelyet tehát még közös őseink is fogyaszthattak  ázsiai 
lakomájukon, llalat rendellünk, mert azt finnül  is kala nak 
hivják, aztán vajat, illetve a finnek  szerint voj at. Kértünk 
még szarvast is, amit a finnek  sarvi-nek neveznek. Sajnos, 
nem kaptunk. Mivel azt a finnek  is vest-nek ismerik, min-
denhez csak vizet ittunk, még pedig jégbe hűlve, tekintettel 
arra, hogy a jég finnül  ia jüii. Igy ültük meg az áldomást, 
igy vigadtunlr, hogy alkalmunk akadt nem i? annyira az 
ételeket, mint inkább a szavakat nyelni, azaz niele, mint 
ők mondták. Kamaszos jókedvünkben majdnem kézzel ettünk 
csak f.zért,  mert a kéz finnül  is kiisi. Aztán nagys>kára 
mégis nekikészülődtünk, elmenni, amit ők is igy fejeztek  ki, 
hogy mene. 

* 

Kz volt az első találkozásom a rokonokkal. Azután 
jú ideig csak könyvekben kerestem őket. Megismerkedtem 
az ő Hadurukkal, a csodilatos Kalevala ravasz és bájoa 
L'kkóliával és ez az ismerkedés nem volt kevésbé megható, 
mint ez a berlini. Aztán a hatalmas összehasonlító szótárak 
és nyelvi kiadványok sürü és nem egykönnyen áthatolható 
bozótjaiban júl megismeihettem a többi rokonokkal is, a 
gazdag finnek  és é.-ztek utáu a szegényebb zürjénekkxl, 
osztjákokkal, vogtilokkal, akik a legszegényebb rokonok, de 
akik legközelebb állnak hozzánk, velük már nemcsak sza| 
vaink és mondatszerkezetünk közös, de szavaikból, némi 
keresgéléssel, mint Zsirai Miklós megtette, olyan egész mon-
datokat lehet összeállítani, amelyet egy kis odafigyeléssel 
minden magyar megérthet. Ezekkel még jobban szerettem 
volna találkozni. Istenem oly kevesen vagyunk ! Vogul mid-
összc ötezer él ott tenn az északi sarkvidék közelében, 
ahova konok szabadaágszeretetükben és reménytelen, de véres 
harcaik után az orosz zsarnokság elől felhúzódtak,  — az 
egész finn-ugor  család, belevéve még a liveket is, alig Bzám-
lál húszmilliónál több lelket. 

Volt olyan rokon is, akivel magyarul beszélhettem. 
Szórakoztató és ea egy kicsit borzongató élmény volt: ez 
most eaett meg velem. 

Ez a rokon hatvan év körüli kedves bácsi, könyvből 
tanult meg magyarul, ezelőtt vagy negyven évvel. Az egyik 
rokonnép egyetemén a magyar vogul hangtan tudós tanára. 

Magyar kiejtése kísértetiesen tökéletea volt, a nyelvjáráso-
kat ia ismerte H ha kívántam, a palóc dialektusban kezdett 
mondatot szegedi, vagv göcseji tájszólásban fejezte  he (eset-
leg Bzoazvai, vagy komlai vogulbani. A kiejtéssel tehát nem 
volt baj, noha a tanár ur leginkább csak az óráin gyakorolta 
a magvart, eleven magyarral nem sok alkalma volt társa-
logni. Éppen ezért beszédközben mindig egy kis szünetet 
tartott, összegyűjtötte legalább egy tökéletes mordat erejéig 
a mondandóit, a szavakat: nem akart akadozni. He honnan 
gyűjtötte a szavakat ? 

Az egyiket Viirösmartyból, a másikat Zrínyiből, volt 
olyan, amelvért Lehédáig nyúlt vi'Bza szemem előtt kapta 
ki a nyelv "alsó rétegéből, gyorsan meglörülgettc, hogy én 
ia ráismerjek, ugy nyújtotta telém. Kedves kék azemét össze-
vonva, rövid hallgatás után egyszer például ahelyett, hogy 
strand, azt mondta: fövény  ; máskor sógor helyett azt, hogy 
süv, majd pillanatnyi szórakozottságban az igéket egész 
mondaton át ugy ragozta, mind a Halotti beszéd prédikátora. 
„Hirtelen" helyett egyszer azt mondta: uiságtalan. 

Ekkor villant elém, hogy a hirtelen szóban a hir van 
elrejtve s egyszeriben Ízlelni tudtam a kifejezést.  Még egy 
ilyen szót leleplezett, megizleltetett velem a tanár ur kedves 
keresgélése. .Ájtatosság nélkül" mondta hangosan valakire, 
aki elég kihívóan kételkedni mert a linn-magyar nyelvrokon-
sághan. Kipirult arcán láttam, hogy valami gorombát akar 
mondani. Csodálkozva néztem rá. „ Ajtatoaságtalan 1" javította 
ki magát, Aztán mosolyogva, hogy m'glelte a helyes kife-
jezést, igazitott még egyet a szón. „Szemtelen" mondta. 
Ekkor jöttem rá, hogy a szemtelen szóban nem a szem van 
elrejtve (aminek semmi értelme sem volna), hanem a szent 
szó, a buzgalom, a hit. Az szemtelen az, aki semmit aem 
tart azentnek, még a finn-ugor  rokonságot sem. Később e 
hitetlennek működésére azt mondta : ármány. Napokig elhall-
gattam volna, ugy éreztem. Igazán csak tőle tudnám meg-
tanulni a magyar nyelvet. A inultján át annak jelenét. O 
mindezt ismerte a akaratlanul mintha percenkint felboncolta 
volna a nyelvet. Elbűvölve néztem kezenyomát, a nyelv 
idegrendszerét, csontvázát, egész titkos anatómiáját és hason-
lóságát, a többi nyelvvel, amelyekkel egy anyától született. 

A remzeti múltnak  ismerete fon  toc dolog. 
Minden  nemzet erre építi  jövendő  életét  A törté-
netírásnak  éppen ez a célja, hogy fe'támtsizn  a 
multat és azt ez illető  nép okulására,  épü'éiének 
szolgálatába  állítsa. 

Ezzel  az elgondolással  nyito'iuk  meg ennek 
n lapnak  hasábjain í; n .Nemzeti  múltúik'  című 
rovatát. Igyekezni  fogunk  nemzetink  történelmé-
nek ezer éves lapjait  tzerete'fel  forgatni.  Végig 
vetetjük  az olveset ezen a hatalmas múlton, a 
mellyel  nem sok nem let  dioaekedhet.  Hi-  zen Hellee' 
a műveltség  hazája nem élt  erer évig Róma a 
világnak  leghitelmas-bb  állama nvolcszáz éves 
fennállása  után már haldokolni  kesdett. 

Olvasgassuk  hit a történelmünket,  amelv 
reánk  nézve akkor  lesz hasznos, ha mélyen s i 
vünkbe visszük és az é'etben  követjük  a "nalt hősi 
erényeit és őntud-ttoain  elkerüljük  őseink  bűneit 

Kezdjük  el onnan, amikor  honfoglaló  Árpid 
és a kalandozások  kora  után lassan elnémulnak  a 
táltosok  szavai és nemzetünk  rálép megmaradásá-
nak, a kereszténységnek  útjára. 

Géaa fejedelemsége. 
A tirtéoeti'ás ugy jegyzi fel,  hogy a 997 lk e?z 

tirdS február  hón->pj*nak elaő napján saáliott sírba 
G.za fejede'em,  a magytr fejedelemség  újjá alkotóla 
a let»l»pit4a me^keedőj* ea H k-renitéoyH'g ut'ötőjn 

Étkor m-r egy éveaázsd< vo't aon<k, mióta 
Arpá.l vz4r u-mzetéval mng«á lott» a Dma két p-r:-
ját. TudjuV, hogy a hoiaúptó feled  slem Idejűtek 
magyarsága bekalandozta egépz Európát és bzcsapá 
saik rettegésben tirot ák a \iá»ot. A nyugati n.p V 
ío>.t Rzenvrdtek a magyaroknak ezektől a kü fóldi 
ialatdozásaliól éa zsátmáDyo'ásátől. 

N m vitás ap, higy a magvar törtAnelemn^k a 
iapja'u fö(nvy*t  érdemil aa, akinek novlh a fór.ólit 
MOi tíov^ed1», hogy a nemzetUrk jövőjéről go:doB-
fcodott.  Magkötött-< a nemzetet a honfoglalás  földjén 
«s állandóvá tette urtlmát. 

G <zának nagy f  j'delml cselekedete éppen abban 
Ai'ott, hogy a tn«gţar törzseknek nagyaaertlen fej'ett 
hadlrecdjit a fö  dböz kötött?. L >i z iktut'.a a kalando-
zásról. N-mcetét eünditotta a k«r»ztóoyaA» u jir». 

Midiz ncm ment elmán. G'za özembe ttlá'ilA 
magát « poiány hagyom Inyokkai. M ţ kalle't Ili d*tis 
a legekcsor-dattebb eli' n á'á ssl. ÉH bl.-ony Honuor 
o'yan rrésraVos lesekre k-oyz^rli t, nmxiytk a 
msgyar n««z-t m glie d ''íaébaa vez t̂t k V*raa har-
cik éa sok magyarosi i-lvesséss boná.yoqio'-Uk ei 
G'Z.a f  j d l-m emlékét a hsaal bagycmlnvban. 

E?er ceteedő távlata fzoubaa  megvilágítja Gísa 
fejedelemnek  azt a bölc-ei^gét, amal.v a mapyaroem 
aetat heliletz'.stta BZ európai or-Z 'gok sorába Mar 
nem lobogott szerte a viiíg a koronás tu u'madár 
mely a zaklatott népeket Etelére emlék^Ue a ma' 
gvar níp otthont talált, h-att foglalt  éa ebben G z* 
fi'jade'pmi  i rJem. 
bi.ii . f r í t d l l « m  v»'t az spja aa elaő Szent 
királynak Mvannsk, aki c^af  folytatta  és befejezte  b 
keresatény h>tre való áit. rés rögaltő munkáját. V-jk 
á l ? , l ' l d e U ' l n ' , e

F
k 8 legidősebb fla  vo!t, aki a kereeat-

!?5t ? ^ ! ' 4 " B e v e l 8 b B , 6 , B » magyarok ehő saeet királya. 18-20 éves lehetett István, Enikő, 
S i o Z V ^ í z " " k î 0 r l E a r ó P * legkeresBiényebb 
cuTwb ^ ' ^ i b 4 1 , a s r l 4 v a l G ««"Aval. Gés. dlplomá-
ciájának diadala voU ea a básaaság, emely egyben a 
magyar nemzet torsát is elhatárosóan megjelölte 
volnaAhlaJn

8»Tk n , 4 / 8 l k » r r41 ' h°W miképpen let. velna helyesebb. Pogánynak maradni, vagy kereu-

ténnvé lenni. Bi vagv aa blatosltotta volna InVább , 
namzetl nagyságot. Kl udja ml lett vo'os, ha n,m 
éppen a keménnyé le<t magyarság te»te fo,j,  r„ 
a későbbi nagy áasUI rohamost, ha nem kellett co'ns 
nyugatért éppea est a frissen  k'r sitiit nemzetet ano<it 
véreatetnl. 

A nagv pTt nem lehet eldüntenl. M'od C '"(-id 
egy hlatos ia ta aa, bogy ez a nsmaet keserv xen 
megváraett a kereBaténységóért és nyugat vídeln, >frt. 

Annyit minden mogymak ludnla k»U nemzeti 
mu'tjából, hogy mlképpsn lépat át a kalandosások p3-
gáoy magvarja a kereszténységnek ama oijáM, amelyf  o 
a történelem nemzeti létUnket éa megmaradásunkat látja. 

G*aa fejedelemnek  a nevét asért kell megismerni 
halála alkalmával emlékezni, mert amint mo-doiluk 

ő io t a kerdiméryízőj'i eniak aa elhatározásnak, 
amely a magyarságot a keresztény bltra toritette. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Tea-estely aa iakolai étkeadek segelye-

aéaére A vármegyi nzagenysoraa e««rmakelack pe-
gélyető bizottsága 1940 február  hó 17-én este 9 i'M 
•rezd •ttel Csíkszeredában, az .Astra" nagylermabrü, 
Drimba Iosif  alerred?B-prefektuB  v<diöks?ge alatt f3 
a Ltscar őrr.agyné einökletd mellett roílködő hö'gy. 
bizottság jólndnla u támogatásával tea-estélyt r?td i 
s szfgényforsu  gyern jkek lako si étkezdélnok H ftf;. 
S'g-'ly'-Béséraraiiţre lapunk uijan is meghívják IÍ-
rosuak és vármervéak cagfközonsé<^t. 

— H e l y r e i g a z í t á s . J » t s b L^jos nyug. ál1. >i mi 
Iskolai tanító hs'álftvii  kf.pt?o'a  os»n nvorad^nibjn 
kiad>tt gvéBa)eífii>tésből  ryamd^i hlbs L<5<;(Hkeitén»i 
raarodtbk H az elhunyt teatver-<l J k<b Bs 'a és M•[ 
oár Andrásáé svlil. J i t n b Berta. TívedseUiuot beiyr.-
igazltva, Fzivea elaézést kérlinK. 

— Halaloaasok. ösv.György Imrsni seül. N >gy 
Karo'.tna 76 íves korábnn, özvegységének 26 lk eiír B i 
február  hó 8 =u maghalt Caiiezvntimre kozsfgben  K-
hunytat hat gyermek<>, kilenc uooVája gyászolja. G/ói g, 
E dk nvuí. j'gyző édenenyjat veszítettn el. T.m.;i.'pe 
fjtruár  lO-én történ; meg na«y részvét mellett. 

öiv. Lukáoa Imréné 26 éves, románál tökéletesen 
beszélő fiatal  asszony két és fél  ive< tiaaskájával. házre^u-.a-
nek menne nrt általadhoz. Fé-je 7 hónapja meghalt h a kis 
oualád kenyir nélkil! maradt, özv. Laká^sné, sürü könuyjü 
között strja ul kéiségbeojtő helyzetét, aki bármely tisztesség,:* 
házi munkát vállalna, csakhogy magát én kis gyermekét e.Urt. 
hiaaa. Mikor azt íz aggodalmunkat fejeztük  ki, hogy bizoay 
gyermekkel nehéz lasz. e'kelíene helyezni valakihez, esautfg 
árvaházba, ez a szinte még gyermek anya kétséget nem tulro 
hengon jali ntotto ki, hogy Inkább ornlketten meghalnak.. — 
Címe: Oyergydszentmlklós Str. Simoil Mlou 19. 

— Kőizonetnyíi vauit aa Mindazon b^rátaixotk 
aa tlsztvin. ó lariMi JD kik mérSoict.ea báautcmüsr; 
oszlottat-, ezu'oo mocdok b.i'ás köszönetet. 0 :v . K n r 
G rirgvn^. 

Hwm  Vékát WtaíTssetMííí.vM, 

3—3 szoba konyhás lakast keresek april. 1-ra. 
Egy agyba való (3 reazea) uj lóssör m»trao 
eladó, Cin n kiadehivatalban. 

A Gri (tor fele  fodraaa-helyiaeg  ktado. ÉrijZazai 
özv. FJlöp Stndornéva1, Csíkszereda. 

Kiadó  3 szobís,  kertes  lakás  Ma'asetti  {vatw 
ucca 10 s:ám alatt. Értekezni  str. Duoa 70. 
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VENCZBL TANÁRNÉNÁL X 
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aemft  aöl kalapok eiafirenda  >í 
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Merourea-Ohio, I. c . Bratlann (Ólma* w 
altuB)-iieoa 111. aa., a SArhái kAaelebea. O 

2 drb. díszes villany függölámpa  eladó, 
Megtekinthetfl:  Sir. Rosetti 28., Caikssereda. 




