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Âz újévi ünnepségek: Őfelsége  és a pátriárka-miniszterelnök beszéde. 
A miniszterelnök az elmúlt esztendőben elért eredményeket ismertette, Őfelsége  az ország jövendő célkitűzéseit vázolta. Bucurtatl, Január 2. i 

Síi'v->Biter éjszakáján 12 6rakor őfelaége  aa Urai-
kodé rédiószóaatot Intézett aa oraaághoa. 

— A mos» végiódő ÓT, éppen AGR, mint aa eddi 
giei — mondotta ai Uralkodó — egyaránt hoaott örö-
met és fájd  ilmat, de ai 1938-as év uj reményeket, uj 
muokí- és f-íjlődéalehatősógeket  la hozott. Romániának 
ma nagyob1» szüksége van arra, mint bármikor, hogy 
fiat  egy bitben éa egv lendületben egyesüknek. Mari 
csak egy újjászületett Románia körüli tömörüléssel tud-
juk megtalálni aa erőt, hogy sziklaként álljunk v*la-
menovl vstedr lemmel éa ellensogeakedfBael  Bzemben. 

Románok I nbben a pillanatban, amikor átlép-
jük ei 1939 es év küssöbét, tekinteteteket vessétek 
előre a haladás és f-jlőd'is  útjára, amelyen a haza 
halad. Találja m jg mlodankl a lelkében a haaaflia  aslk-
rél, i-me'y a nemz»'* újjászületés munkájában való rész-
véte're kész'eaae. Ő leink Istenéhsa fohászkodom,  hagy 
adjon országomnak és nép-mnek egy olyan évet, amely-
bea tűnjön el minden gyűlölet, amelyben ne lássunk 
mé̂ t. mint as érzésnek es gondolatoknak a hasa javara 
va'6 telj»s egysegét. Adjon nekünk aa Isten bőaóget, 
bekével éa nyugalommal teli évet. Ive, eaek azok a 
jé kivénaétok. amelyeknt lelkem mélyéből éB teljes 
sz°rexetemrael Intézek Romániához éa a románokhoz, 
mind"nyiutaak hagyományos boldog újévet kívánva. 
Éjen Rimanlal 

A z flnnepaég n trónteremben. 
Jtruér 1 én, vaaárnap délelőtt ófolsége  es Mihal 

D3gyva;d« résztvett a pá'rlárkituii ssékeBegyhfzian 
tar:o'.t újévi latentiszteleten. 

Uiron CrlBtea dr. pátriárka miniszterelnök nagy 
bestédben tolmácsolta Őfelségének  a kormány éa az 
orazAz hódolatát és jókívánságait. A kormányfő  kiemelte 
bwsi- dében azt a nagy eseméryt, amelyet aa uj alkot-
mány megszavazása jelentett. Ezáltal a tekintély elve 
valósult meg, nemcBak morális, hanem köajogl értelem-
ben ia. R «mulatott arra, hogy a Korona föltétlen  te-
kintélye volt az az egyetlen orvosság, amely által a 
po'gárokat ez alkotó, békés ÓB termelő munka felé 
;>he>ett Irányítani. Eonek aa elvnek aa alkalmazása, 
péro-n'va Őfelsége  kiváló képeBBégelvel, aa oraaág 
megmentései jelentette. 

— Az ország polgárai tehát — mondotta — kö-
vetni fogjak  Felséged tanácsait, teljesíteni fogjik  a 
p-i'ir.cíobat, abban a meggyőződésben, hogy Felséged 
ók?-» a béke ÓB a fejlődés  nj elete felé  veaetl. 

A továbbiakban a pátriárka-miniszterelnök beaaá-
mo't a kormány eddigi tevékenységéről, külön véve aa 
e<y«a m'nlszteriumoket Kiemelve a román elem támo-
gjiá^ra Irányuló Intézkedéseket, valamint azokat a 
gyökeres újításokat, melyek nj intézményeknek vetettek 
meg ez alapját. 

A kisebbségi kérdez. 
— Nem feledkeztünk  meg etnikai kiabbbBégeink-

rói eem — folytatta  —, amely kisebbségek évszázadok 
óta élnek Románia földjén.  Hitelvl fejlődésük  közvetle-
nül a háború után biztosíttatott a rásaükre nyújtott 
te jes önkormányzat uján. Kulturális téren fuj  édesük 
vi'égtébb, mint a háború e'ólt volt. Mjaögazdaaágl, 
kereskedelmi, ipari éa gardssági téren kisebbségeinknek 
jobb a h'lyaetük, mint bármely más államban. Est nyíl-
tan el keli ismerniük mindazoknak, akik ixmerlk a hely-
zetei es nem az a céljuk, hogy a külfaid-jt  tévedésbe 
ejwik Merészt az elmu't évben jó helyzetÜE és egyes 
j0j{08 li.áoságalk megoldásának b z osltását szabály-
zatba fogiaüuk,  amely a külföld  jóváhagyásával talál-
kozott. Ami a jövőt illeti, aa uj politikai ea parlamenti 
szervezeten ók ls olyan helyet foglalhatnak  majd el, 
Rffi-iy  a Trón éa az állam iránti hűség keretében tör-
t t é normállá fejlődésük  szempontjából megilleti őket. 
A román állam teljes megértéssel lesa mindazokkal 
Bzemben, akik közéleti tevékenységüket őszintén aa 
egyeali't Románia határai köaött hangolják öasae. 

E;ntén a kormány külpolitikai tevékenységét te-
meri» a kormányfő.  As emlék eaetes nemzetközi válság-
ból Riménla nngoövekedett tekintéllyel került ki, 
amelynek bizonysága aa a páratlanul fényez  fogadtatáB, 
amibe* Öfelaégenek  külföldi  utja során rétza volt. 

Románia külpolitikáját a ssövetségi éa baráti kap-
csolatok ápolása a limélyitése jellemezte, valamint aa 
a végy, hogy uj baráti kapcsolatot hoz jusson, hatha-
tósan asolgáiva Igy a béke eszményét. A miniszterel-
nök ntal a zzalonikl és a bledi egyezményre. Eszel aa 
utóbbi megállapodásnál kapcsolatban azt a reményét 
fejezte  kl, hogy ami a Mtgyarorssággal való viszonyt 
Illeti, kiinduló pontja leu olyan kapczolatok megterem-
téaéaek, amiket ml minél meghittebbeknek óhajtunk 

A beszéd a továbbiakban részletesen beszámolt a 
falvak  érdekeben kifejtett  munkáról, valamiat az egész-
ségügyi hadjárat örvend a te^ eredményeiről, úgyszintén 
a közmunkákról ls. N jrczetgaadaságl vonatkozásban 
Ismertette a kormány hitelpolitikájának ujjáéiessó ha 
tusit, a nagyarányú borubizkodisokat éa a külkeres-
kedelmi mérleget, amely fölösleggel  zárult. 

A román etnikum elsőbbsége. 
— A román eBsme von es marad — emelte kl 

ezután a kormányfő  — Felséged kormányának vezérlő 
csiliaga tevckmyaégéufk  minden ágában. M r̂t nem 
engedhető meg, hogy Romániában tovább la fennma-
radjanak a múltbeli igazságtalanságok, Így paldaul, 
hogy 4200 etnikai roman orvosunk legyen több, mint 
4600 nem román orvossal szemben Iiyen paradoxonok 
maa teren IB fennáilanak.  Ennél fogva  a roman etni-
kum elsőbbaége állameletück, nemzeti méltóságnak ea 
Románia megteremtőinek első parancsa. 

A kormány aa elmúlt évben román ifjak  ezreit 
helyezte el küiünbötó állásokban, 816 Idegen jellegű 
vállalatol, amelyek a romát eleme* «ih-iiyezaae ei« 
akadályokat gördítettek, 4 millió 633 406 lejt Liteió 
pénzbüntetéssel sújtottak. 

Ami a zsidókat illeti, a kormány intézkedéseket 
foginaiOBltott  annak érdekében, hogy gátat eme jen a 
koaepeurópai események által elóid zjtt esetleges b<t-
özöméBÜk ele. A kivándorlás probiemajának megoldása 
takloteteben R>manla hajlandó ngvütimüködal minden 
oiyan nemzetközi kezd m'nyezéssel, amely a zsidóság 
civilizált eszk-zikkel való lotelepitéaét c-i.ozia. 

A kormány a megnövekedőt kiadások ellenére 
biztosította a költségvetés egyeasuiyat, másrészt min-
dent elkövetett a pénzügyi .«ibágások megbüntetésére 
A pátriárka miniszterelnök n'it jsllemzó körülményt 
említette fo>,  hogy a vámkióágáaokat 94 siáiaiekbttn 
olyan vállalatok követték el, amelvekoek élén idege-
nek állanak, ez adósaökevónyek 61 azáaaléka p^dig 
szintén Idegen. 

A beszéd kiemelte végül az orazágőr szervezet, 
valamint a Társadalmi Szolgálat tevékenységét, majd 
rámutatott a Nemzeti Ujjáazttletési Arcvonal megalaku-
lásának jelentőségére, amely egyetlen politikai seerv 
az „egy hit és egy akarat" jelszavát tetie magáévá. 
B jfejezéBÜl  a kormányfő  ezekit mondotta : 

— A kormány, a jelenlovő vezelők és aa orBzág a 
hála érzésével kíván Felségednek szémos évet éa 
ugyanaat aa eredményes muikát, lelkes együttműkö-
désben aa orezig valamennyi fiivá'.  É jen a király, 
éljen Mihal nagyvajda ő'elsége I 

A JelazA: Románia megmentése. 
A miniszterelnök szavaira válaBzolva Őfelsége  a 

következő beszédet mondotta: 
— ab 1938 év a nemzet történelmében az aggo-

dalmak, de a megújhodna éa a nemzeti ujjáébredé* 
esztendőjét la jelenti. Az elmúlt évben egyetlen vezérlő 
gondolatom az volt, emelytő az uj alkotmány megaza-
vaaása alkalmával ls vallomáat tettem: Románia meg-

mentése. Nem volt csupán gondolat ea, hanem jelező la, 
vészkiáltás. Különös örömet éreztem, látva, hogyan 
válassolt erre a felhívásra  az ország a népszsvpzis 
egyhangúságával és azzal a lendülettel, ahogyan a 
Nimzetl Uilássületéa Arcvonalába ve'ó beiratkozások 
történnek, örvendetes Jel es, amely ezt bizonyltja, hogy 
országunk egészséges és lelkesen tud válaBzolni azok 
felhívására,  akik Javát akarják. 

— B felemelő  gondoUt hatotta át kormányomat ls. 
A mlnlsatorelaök beszámolója mindenki az ám ára nyíltan 

rámutat aa atkoláBokra. M.nden jó bissemü embernek 
el kell Ismernie, hogy hatalmaB erőfeszítés  történt éa 
letétetett az állam észszerű alapja. Ennek áldásos ered-
ményei nap, mint nsp mutatkoznak. Ha pedig minden 
olyan élénk ütsmbeo megtörténhetett, annak tudható 
be, hogy valamennyien megértették az uj Idők első 
parancsát, amely igy szól: munka. 

— Aa idő nem vár az emberre, kötelességünk 
tehát, hogy mi Irányítsuk hozzá lépteinket, egymást 
sagltve az állandó erkö'cal és anyagi emelkedés utján. 

Emlékezés az őzükre. 
— Misik nagy Begltségem az elmúlt esztendő al-

kotó munkája folyamán  a pénzügyek rendezettsége volt, 
amelyek a régieknél sokkal nagyobb erőfeszítéseket 
tőitek lehetővé. A mai napon tehát kötelességemnek 
velem teljes meggyőződésből köszönetet mondani kor-
mányomnak a kifejtett  munkáért és alkotásaiért. 

— Aa 1939 év küszöbén számba kell vennünk a 
tegnapi tanulaagokat éa bizalommal s határozottsággal 
tekinteni a holnep elébe. A megkezdett ütemet habo* 
zas nélkül tovább kell fejlesstenl.  Pillanatnyi pihenő 
sem engedhető meg Románia újjászületésének és meg-
erősödnének annyira szép utján Ezekben a pillanatok-
ban, amikor sok veszély merülhet fel,  minden román-
nak köteleaaége, hogy a személyes érdekeket félretéve, 
kéz a kezben dolgozzék a nemzeti megszilárdulás egyet-
len gondolatától áthatva. Mindenki tudatában kell, hogy 
legyen annak, mlazarlnt csak a román kőaÖBBég meg-
tróiödésebtio éB virágzatában találhatja meg vedelmét 
és egyéni előhaladását. Csak Ilyen egéssséges éa virágzó 
közösségben találhatja meg mindenki boldogulását éa 
nyugalmát. A ho napi Romániában nam létezhetik olyan 
magánérdek, amely ne álljon öeszhangban a haza érde-
kével. Az oraaág konszolidálása kötelesség a történe-
lemmel és ama sok száz n--mz?dékkel szemben, amely-
nek tagjai harcoltak éa szenvedtek egy meglngadhatat-
laa nemzet fenntartásáért,  amely nemzet hallgatva, de 
határozottan játszotta saerepét aa európai civilizáció 
fejlődésében.  Ennek a múltnak és ezeknek aa ősöknek 
> nevében, akik annyit ssenvedtek a román nemaet 
életképességéért, kell nekünk a maiaknak éa aaoknak, 
«kik u.ánuűk jönnek, harcolni és összefogni,  hogy ea 
a dicsőséges örökség védve legyen minden ellenséges 
veszedelemtől. Ét ha ma Románia határozottsággal és 
az uj ütemnek megfelelően  akar lépni aa egyre jobbá 
éa szebbé váló u;ra, ezt csak ugy teheti, ha tudatában 
van ainak, hogy ez aa uj épület azoknak az ősöknek 
6Z áldozatkészségén ÓB ellenállásán emelkedik, akik 
szerényen ÓB csöndben dolgoztak. Az ő slrhalmnkon 
épül a jövő. 

Az ország felfejlődött  Ipara. 
— Annak a téuynek, hogy a román nemaet a 

ezázadok folyamán  saembe tudott szállani annyi ellen-
séges bu'lámmal, anélkül, hogy elveszett volna, anélkül, 
hogy vesztett voloa életerajéból, nemzeti büszkeségünk 
legfőbb  ténvező]ét és jövőnk döntő biatoaitékát kell 
jelentenie. Volt idő, amikor M kellett néanünk a hatá-
rokon. ba a civilizáció fejlődését  akartuk figyelni.  Ez 
aa Idő elmnlt. Ma, anélkül, hogy lenéznók a mások al-
kotásait, büszkék lehetünk arra, amit ml alkotunk, ngy 
szellemi, mint anyagi téren. Fej ődésünk óriási ÓB nem-
zeti blrtokalioményuakat gazdagítja. Iparunk termékei 
ma már klmegitik csaknem valamennyi szükségletün-
ket, a rónái éaz termékei pedig a világ aaelleml blr-
tokállományánsk is értékei. Legyünk büszkék mindarra, 
ami román es mindenki érezte azt, hogy nemzeti gyárt-
mányt hmnálvn és támogatva, aa oraaágoak segedee-
aik fdjlődesében.  MU den állampolgár, aki méltó erre a 
névre, legyen büase hazájára ös büszke arra, hogy 
román. L'gyen tudatában annak, hogy nemaetének a 
nuve dicsőséget jalent. Einek aa éraéanek a fejlődése 
egyik föltétele  aa emelkedésnek. 

— A román munka éa büsskeaég nemzeti paranccsá 
való emelése folytán  nézadnk bizalommal a jövő elebe 
és vegyük Bzámba azt, amit a jövőoen kell megvaló-
sítani. E>ső sorba a hadsereg felBsereléaét  helyezem. 
A legfontosabb  és a legsúlyosabb követelmény ea, amely 
nagy anyagi áldozatokat követel amellett, hogy hoza-
déka csupán közvetett. A nagy mü védelmében aaon-
ban az orsiág gazdasági éB társadalmi élete nyugod-
tan fejlődhetik.  Végrehajtása nélkül nem dolgozhatunk 
és nem fejlődhetünk  nyugalomban. — Reménykedjünk 
abban, hogy aa uj év csak békenapokat tartogat aaá-
muakra, ez a béke ez ónban annál biztosabb lesz, mi-
nél erősebbek leszünk, minél inkább képeaek leszünk 
megvéd nl jogainkat. 

Külpolitikánk a nemzeti méltieág politikája. 
— Rom -nta nem támadó aaandekkal epiii fel  fegy-

verez erejét, Határozottan nem. D« ugyanolyan határa-
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•ottan munkálkodik hadereje megerfltésén,  hogy min-
den pUltin-aban védelmére lehessen termésaetes hatá 
ralnak és a román nemaet jogainak. A hadseregnek ea 
a megerő'ltése blatoiitja nemaetkSal helyaetllnket éa 
nagyobb súlyt ad saavunknak. Segítséget ayujt küipoll-
tlkaoknak, amely a függetlenség  éa a nemaetl méltóság 
politikája. J6 vlsaonyt akarunk mindenkivel éa békés 
együttélést Bsomssédalnkkal. MegőriaaUk szövetségi kap-
csolatainkat, saeretnl fogjuk  barátainkat és arra törek-
BSÜnk, hogy ujabb baráti kapcsolatokat építsünk ki. Am 
határozottan védjük majd meg ssent jogainkat. 

— Angliában, Belgiumban, Franclaorsságban és 
Németországban tett utamrél assal a meggyőződéssel 
tértem vissza, hogyorsságom szempontjából es a leg-
egészségesebb poliuka Bs alkalommal kötelességemnek 
erzam kifejezésre  juttatni, mennyire boldoggá tett az 
• fogadtatás,  amelyben eaekben aa országosban resae-
süeutk. B fogadtatásban,  amely saemelyemnek ssólott, 
Románia nemzetközi tekintólyenek elismerését látom. 

A gazdasági fejlődés biztosítékai. 
— Az uj év legnagyobb gondját a gazdasagt fej-

lődésnek kell képasnle. Valóban, evek óta minden al-
kalommal halljuk, hogy gazdag ortzig vagyunk, talán 
egyike a ieggazdagabbaknak. Ez a megállapítsa azon 
ban nem elégséges. A szavakat teltekke kell váltanunk. 
Elvéként minden túrén es keil, hogy legyen a jolan-
legi re&daaer joilemaő sajátossága. Románia termeozetl 
kincsének klaknázaaa a holnap absíoiUt saÜtsegcBié-
gel köza tartozik. Nem hagyhaiuaic annyi rengeteg 
Lincsel gyiimilcdózetienül. A fejlődéshez  uj esszözökre 
van ssüke&günk éa ezeket as eszközöket meg kell találni. 

— Még 3 terület van, amelyeken a jövő essten-
dőben olyan alkotásokkal kell jónnUnk, amiknek hol-
napi lendületünk uj aiapját keli képeanlök. Ez a három 
terület: a mezőgazdaság, a köslekedss és a kózegess-
ségügy. 

— A mesőgasdaság síkján az elmúlt év ssép ered-
ményei meilett tovább kell folytatni  a termelés fo.o-
sáaara éa a fii  vak népének felviiagOBitásara  Irányuk 
tevjitnysagui. A földnek  az agrárreform  folytán  tor-
tám feisproxOdása  mezőgazdaságunk jelleget alapyeiően 
magvauoztalia. Ndm ldnet tovább foiytatnl  a külterjes 
termelést, belterjes gazdá kodáera kell tárni, amelynek 
kl kell terjednie a fold  minden terményere. Aaokat, 
akik noizi^ridsael dolgoznak, segíteni kell, hogy fej-
lesszék muok ̂ eszközeiket. A termelés éssBzerüsiteset 
minden ressleieben át kell tanulmányozni ás fejleszte-
nünk kell mezőgazdasági iparunkat ls. 

— Ami a köslekedsBt illeti, mindenki tudatában 
van annak, milyen nagy szerepet játaziz cs aa orsság 
gaidibágl fejlódisóbtta  és milyen döntő tényezője a 
civilizációnak. Szlkiágí.s tehit a megkezdett progrsm 
erélyes tovább folytatása,  hogy minél hamarabb elérjük 
az utak modtrnlzalását es a vasúti közlekedés megja-
vítását. Ennek költségéi végső következtetésben hasz-
not hozók, mivel gazdasági eiőak kiteljesedesinak leg-
főbb  tenyezójat jalentlk. E problémának van még egy 
másik oldala ia, amelyet nem szabad figyelmen  kívül 
hagyni: az idegenforgalom.  Mert minél jobbak és mo-
ddra»bbuk köziekedesl uisink, annál többen Jönnek 
majd országuntba, hogy megismerjék csodás terméssel! 
szcp-égein::ei. Aki pedig megismer, as eseretLi la fog 
bennünket. 

Egészségügyi teendők. 
— Egy ország tzonb'n nem fejlődhetik,  ha gas-

da<)ági élota nem áll ösaahangban a lakÓBBág egészség-
ügyi heJyselevel. líindmkl tudja, hogy ezen a téren 
rengeteg a tenni való. Tuberkuiúsls, népbetegségek, 
malária óa cstcsemőhalardísAg vágnak Baeies rendeket 
s általában a nép tigé»BB gl helyzete sok kívánni valót 
hagy mr.ga után. Eten a táron aa államtevékenysrig 
komoíy erőfeszítésére  van Bzükség nemzetünk megerő-
sít.t. o drdí-kében. 

— A föntiekben  fefcoroltam  annak a munkateljes-
Bégnek néhány pontját, &me'yn»k a nemzeti újjászüle-
t ő j gyéb-n *eil végb" mennie. Tudjuk, hogy azok. 
akik erre a muakára hivatottak, pinaniti" sem fognak 
h-bonni n gy mii elvégzése során, amelytől egéBz 
jóvónk fuţg. 

— Kiváncm, hogy miden román bizalommal néz-
zen A j;»ő C.hbe ('B bizzék azokban, a'.lli a közügye-
ket Ví-u iiR. E j VBgyok aa első, aklntk cicca más óhaja 
ás c - v j m u t a b ; B i békés f  j ődésének blztoeUs». 
Romiciiank jobb ós rrjgaótb nemzeti életre való 
njjáBíük>tf:aát  kése vegyok va lamannj lünk segítségével 
veghíz vinni. Gazdasági, de ugyanakkor erköcíi ujjá-
szibtísnnk kell lennie. 11a napság nem élhet román, 
aki minden erijat és igyok véset nem ennek a célnak 
a stolgelaiaba áliitja. S.tját és az államügyek vezetői-
nek cróftffzi'.ásót  nagyban meg fogja  könnyíteni, bt azt 
érezzlk, hogy aa egész nép együtt működésivel támo 
gatja ezt a munkát. 

— Aa ország újjáépítése á!hatatossággal, eréllyel, 
fegyelemmel  és lg»ziággal történik, de a nemaet lelki 
b:z,a>ásávai is. Tömörüljetek mindannyian, nézzetek 
eióro. Q-.őznl fogunk  B ezt az Istesádotta országot a 
isgbo dogabb és a legvirágaóbb orfz'jgok  egyikévé 
fogjuS  tenni. Kosiöscm Si»cts?godnek n n^p nevében 
hozzám IntézMt meleg szavait és a jókívánságokat. 
Köszönetet mondok mlndazo nak, akik aa elmű t évben 
szeretetül és odaadással dolgoztak Románia megeiősl-
tesén. Kirem a Mindenhatót, ho<y ajánd^osza meg 
országomat egy bőiéges, nyugalmas és főleg  békés 
esztendővel. Mindannyioknak szivem mélyéi ól boldog 
újévet kívánok. 

Idösabb h&startási alkalmazott kerestetik azon-
nali belépésre, a saemély mellé. — Gim a 
kiadóhivatalban. 

Békés ünnepek után. 
A Megváltó születésétől a három királyok Jöve-

teléig rövid aa idő. Csupán két hét, tlsennégy knrta, 
borongós téli nap telt el, de mintha e két hét egy 
ünnep ssakadatlan láncolata volna. Mindenkiben benne 
el a nagy élmény, a világ megváltás nemoB gondola-
tának kiteljesülése. Belopóslk a szivekbe as ünnepi 
hangulat s annak jóleaő magába mélyedése Fzalidltóleg 
bat a kedélyekre. Aa emberi lélek a mindennap lét-
küzdelmének robotjából visszatér egy pillanatra Iitenó-
bes s Igyekszik méltónak maradni abos, aki feláldoata 
magát erette, kereset-halált, tzornyü kínokat Bienvedve 
a szeretet eszméjének e földön  való diadalra jutta-
tásáért. 

Valahogy eat a hangulatot sserettük volna ki 
éresnl minden évnek esekben a napjain, mikor két 
ünnepi het küszöbén kél esztendő találkozik egymás-
sal. As isteni gyermek Baületéae befejezését  jeleni! egy 
elmúló, gondokban elillanó esztendőnek, de egyben as 
uj, a reményekkel teljesebb, a jövőben való bizodalom 
s a boldogulásunkba vetelt hutel eltöltő másik év 
küssöbet 1B ükkor lépjük át. Oyan nagy, ősrégi hagyó 
manyokkal teljes Idő as emberiség történetében es a 
zomor évciere, hogy sslnte önkéntelenül adódik Ilyen-
kor a mtgunkbaierés. M*gU, a karacaonynak eat a 
léiek-fürdót  jeientö imádiagos haogulatát njgyban be-
folyásolsz  aa élet-körttimenyek. H > c*afc  itt a magúik 
kis szakoly birodalmában az esztendőket vissza fele 
lapozzuk, azt tapasztaljuk, hogy minek békésebb, köny-
oyebb eletet engedelyesó esztendői röppentek el fejünk 
fölölt,  annál kevésbbé ereshettük népünknél a keresz-
tény vallás lelki sselldaégre nevelő áhítatában való 
elmélyülést. M.nél könnyeob volt a megélhetés, annál 
kevesebbet gondolt népünk arra a kereszten vonagló 
megkínzott testre s aa eszmére, melyért as e sorsot 
magára vállalta. M.nel könnyebben jött a pénz, annái 
szertelenebből folyi  as alkohol lelket ölő mérge a Bse-
Mly garaton lefelé  a a karácsony áhítatába évről-évre 
bele Ciendüit a leciapodó blcjka suhintás* s a lelek 
ártaiianBágának teher mezét magára öitő föld,  saékely 
fiuk  te«teból kiCturranO veriói termékeoyüit. A kará-
csony s aa asl követő ünnepi hangulatnak farsangi 
duhajkodásba vesző Ideje véres emiekeket idesett a 
Bzekely anyák lelkeben s a temető komorságát témaBz-
iotta elébük. A végtelennik tetető ünneplések korcsmai 
szórakozásaiba, táncmulatságaiba Itt in, ott 1B belevegyült 
a haiál sikoltás, az ital okozta szenvedélyek kirobba 
násanak véres megnyiivátu ása. Boha, asékely anya 
nem tudta e napokban, hogy élve vUzontlátja-e hasúi-
ról távozó fiat  B as újságok bünUgyl rovatának minden 
ünnep után megvolt a maguk véren szenzációja. 

Ebben az évben mintha minden megváltozott volna. 
A fZíkely  falu  Cáetdten ünnepelt. A lelkeket megülte 
a nagy vuágungerben kitörni készülő vihar nyomasztó 
csendje. Az üontpak elteltek s a farsang  fele  rohanó 
>dő folyását  s.hoi nem lav&rja m?g as indu'atok ki-
robbanasa. Min'.ha a szekely lelkek elfelejtettek  volna 
mioden haragot és gjüióietet, ami sziveiket egymás .ói 
eddig elterítette. Bdbonnan n^m Jelentettek e ntpit 
alatt verektdest, hangulairontó veszekedaat vagy epptn 
gyilkolást a székely faluból.  A lelkeken úrrá lett a 
felebaráti  szerete», a krisztusi önfe:áldozta  megértésé 
nek gondolata. As elkövetkező nehéz időt, a nagy le-
számolástól való félelem  tudatalatti osztón éraete iett 
úrrá a nyájon, mely Így magába ssállt a M-gváltó 
saüleiésenek ea évfordulóján.  S nagyon jól van ez igy. 
A székely falu  térjen magába. Ne legyen termőföld  a 
gyűlölet magvetőinek. Maradjon meg a kerm-sieny 
vallás Igtzi aiupj&ll jeikepezó szeretetnél s ebből mu-
tasson követésre méltó példát máB fujok  gyermekeinek. 

As idői karácsony békéB hangulata legyen határkő 
a nép életiben. Hitarkő, amely uj meBgyet jelent: a 
józanság, as egymaet tamogatni akaró es közös boldo-
guiaiuikért tórsenő nepl munka kezdetének határ-
meígyeiát. K tudattal, népünk fennmaradásának,  jövő 
beni hivatásának e gondolatával Induljunk neki aa uj 
farsangnak,  amelynek lehet ugyan veaerhangulata a 
czúrakozas, de annak nem szabad soha elvadulnia. B 
hi Ilyen esándekkal megyünk a jövő felé,  akkor ea ut 
esztendő vaóbau njesztendó ÍBBS életünkben: a népi 
UijáStÜlntÁB uj"SZ«"DdnjB. 

főnök,  kl tlnnep előtti napon a fogháaat  meglátogatta 
alkalmi tosaéd keretében a megyefőnökség  aîapj ibÂi 
700 1-Jt a/ánlott fel  a rtbok segélyezésire. Eaen uiae» 
bői kenyeret huat és dohányt vásároltak, hogy 
ünnep első napján a rabok bőségesebb táplálékot 
kapjanak. , . 

A megható ünnepségen aa orsságőr-Bzervezet hoki 
alakulatainak egy caapata karácsonyi Játékokat mntg. 
tott be. As ünnepségen jelen voltak a fogház nzemélv. 
setén éa fssk  hossátartozóln kívül az Iparos N4»fylet 
küldöttsége és hezzátartoiólk valamint as érdekeli két 
egyhás képviselői. 

Mindazoknak, akik támogatásukkal lehetővé tettéi 
hogy a büohödők is éressék aa ünnep melegségét, ^ 
emberiesség ntvAhen mondunk háláa köRzör>evat. 

Helyreigazítás. 
Az aleatkl kSzbtrtokoaaégok kBrgynléaén történt i,). 

azólaliaomboz több lapban o'y é-talmozes füzAdfitt,  ami 
fedi  • valdeégot i s Ipy félreértésekre  adhat alkalmat. g n & 
eslkl kOzségak általéinoa elszegényedéséről nem szálam de 
nem Is szólhattam, mert Istennek h&la, n&lnnk a szegénység 
legjobb fokmérője,  a mnnkanélkQllség, nem ls isme-etea 

Éa os-k mint gazdasági egységeket hasonlítottam ÖÍSz, 
a Csíkban levő 6s«aeaen alig 5—15 holdat kuevi Imtok ,kBl 
a sokkal jobb talajon fekvő,  kedvezőbb éghailetl v:Rzonyot 
kflzt  lévő, szintén k'sblrt-kokkal, de ahol ezjk a klshirtukok 
mégis 15—50 hold terjedelműek. Ebből termész-tizei a>eg 
folyik,  hogyaaa!kl maginkeaekben levő birtokok Bókkal k:s»bh 
értéket képviselnek és Így a létalapot biztosítani kr-ves'é 
tndják. Ezen Bsszehasonllttet azétt tettem, hogy job' Ba kl. 
tűnjék aa, miszerint a kBzOaen használt erdők, lőleg 
legelők, sztrvea k'egészttől a os'kl apró birtokoknak, s aitt 
Ilyenek, mint eddig, ngy ezután ls lét-.lapot kell kép^zet,^ 
s nem kell valótlan állításokkal kereanl a jogalapot n íajm,. 
lék megkapásához. nem építkezünk, akkor ls ke'! a | ( . 
mert ennek ára pótolja szerény, kisebb blrtoka'nk jövedelmét! 

Ezektől eltekintve vármegyénkben a gtzlas&gi t̂ ren 
örvendetes haladást törekvések vannak a kézz«l f  jgb^.ú ered. 
mények ia láthatók pl. éppen Caekefalván  ezévbe : lefolyt  s a 
megyei gazdasági h'vatal által szorgalmazott gaidasipi vet-
aeny folytán  több, teljesen modern trágya-telrp készüli, ami. 
nek jótékony hatása nem fog  elmaradni. A beindított f a l a . 
manka. ami engem la felszólalásra  késztetett, jóakarata kei. 
osönös felvilágosításokkal  os?k ió eredményeket hozlut itt 
van az ai mezőgazdasági törvény, amely gazdálkoiá^anktt 
tör énelml változásokat jelent Ebből ősik a 43-ik s?a^aszt 
említem, mely a legelőtnlajdon'-sokat 1940 jaraar l-'g üzem-
tervek kész'tésére kötelezi, az üzemterv elkészítéséig i< g?ló 
kihasználási tervek készitendők. Ha a törvény ezen intéztedé-
sének pontosan eleget tesznek, a Sfkat  panaszolt legelóügj 
elintézést nyer, mert ai flzemt°rv  egyik fősarkpontjn  az á.ist. 
állomány egész évi legeltetésének nyugodt biztosítása, ami 
szükségessé teszi elegendő legelőterületek klhasltáaát. 

Csekefalva,  1939 jannit 3-án 
SZŐKE MIHÁLY, 

ny. földm.  lsk, Igazgató. 

Karácsonyfa  ünnepély a fogházban. 
K'ifz  um U.unk Bzbieteaet ea évben kuicnoa^n 

nagy Oon«poly keref  bau ünnepelték a helybeli fog 
házban. Aa Istentiszteletet B-ircin lián helybeli ortodix 
lelkesa tartotta a románok réeaére, kl Nicoîae metro 
poliţa Őszentségéntk ünnepi szózatát olvasta fel.  A 
katholikuB hívek szamára Látzó Dines római kathoil-
kus lelkész tartott istentiszteletet, erkölcsi tartalmú 
prédikációjával sírásra fdkaestva  a foglyok  jóressél. 
A karácsony ünnepének jeleniőiégét a bebörtönsöttek 
előtt Giurgluveanu Ion fogháalgaagBtó  méltatta, majd 
beaséde végeatuvel a szegtnyaorsu rabok köaött 2735 
le] értékű íuhantmüt osztott kL A ruhanemüek meg-
vásárlására a p-nzt gyüjtéB utján teremtettek elő, mely-
ből 1000 lejt a törvénybsék mellett mőködő beuörtön-
aötteket gondviselő egyesület adományozott. 

A pénsgyüjtéB éB a ruhák vásárlása G urgluveanu 
fogháalgazgató  k< zdeményeaésére történt, kinek e fl  ;yel 
met érdemlő keademányesése révén 9 Baegénysorau 
rabot Blk«rült téli ruhával, fehérneművel  éa cipővel 
eiiátnl. 

Külön említést érdemel a helybeli Iparos Nőegy-
let képviseletében megjelent hölgyek: Bcdő Akosne, 
Albert Jóssi fné,  Falka Béláné, Csássár Felixaé, Paulo-
vltB Antalné és R tnca Ilonából álló kttidöitséce, kik 

taBeP' kalácsokat és gyümölcsö-
ket ontottak Hét, mlg Mihail Viotor eaedN-megya-

Meujelent az aflóvallomások:  beadásának: batáridejéről 
A Hivatalos Lap január 2-i száma közli: A pénzügy, 

minisztérium most kiadott rendeletében az egyes adútheiüi 
kategóriákra nézve a következőképpen intézkedik az Kiló-
vallomások benyújtásáról: Január hónap folyamán:  1. Kid-
iparosok és iparosok, akiket 1936-ban osztályoztak éri 
időtartamra. 2. Akiknek osztályozása 1937 március 31 -ín 
lejárt 3. Akik 1938 áprilia 1 óta gyakorolják foglalkozá-
sukat, vagy űznek kereskedelmet. 4. Kereskedők és ipaio-
sok, akiknek adóját évenként állapítják meg, valamint » 
részvénytársaságok, közkereseti és betéti társaságok. — A 
részvénytársaságok a mérleg jóváhagyásáig halnd-kot kap-
hatnak, de legkésőbb április vépéig be kell nyujtauiok aJú-
vallomásukat. 5. Szabadtoglalkozáanak. 6. IngatlantiiUjib-
nosok, szállodatulajdonosok és albérlők. 

Aprilie 1 és májna 15 között a jelzálog me3'-rin-
léaeket feltüntető  és az elapadó, valamint a suprukvoti 
csökkentések.® vonatkozó vallomásokat kell benyujtaui. 

Az év folyamán  10 napon belől vallomást Ml be-
nyújtani szabadfoglalkozást  kisipari, kiskereskedelmi, ipaii. 
valamint erdővágatáai tevékenység megkezdése után, úgy-
szintén esetleges jövedelmek esetén is. Mindazok az 
fizetők,  akik abbahagyták kisipari, vagy kereskedelmi tevé-
kenységüket, úgyszintén az ingatlantnlsjdonosnk, ii" "*2 

ingatlan értéke negyedével csökkent, vagy emelkeriet'. vah-
mint azok, akiknek ingatlanára nézve az adómentessé meg-
szűnt, kötelesek 1 hónapon belől nyilatkozatot benyújtani. 

Egyéni vagy kereskedelmi cégek kötelesek egy li'»ua-
pon belől állandó, vagy alkalmi alkalmazottaik i""''1 " 
lakását közölni, azoknak az összegeknek a megj-1 Miével, 
amiket az illetőknek tiszteletdíj részesedés, vsgy r'eul^» 
dijak formájában  fizettek  kL Részvénytársaságok » közgyű-
lés ntán egy hónapon belől kötelesek névjegyzékei h-np.1-
tani az igazgatóság tagjairól, feltüntetve  azokat ; i a B Z > " 
gehet, amiket részükre az év folyamán  részesedés, jelgn_ 

léti dij, fizetés,  képviseleti költeégek, vagy más ciireu utal-
tak ki. 

• « w u t x x x j u t i i l M u u u u u e x e 
I BUTOR1 | 
Şi Igen síép berendelések kaphatók % 
K különböző farnéros,  Î* 
K pulituros kivitelben, 
9 o l c s ó f e e t « t t  lD-ator á r l s a&i 9 
3 I l l T O . f é M O t ,  g 
? 5 - butorflzeme,ligodlB-  Zsögöd. ^ 

E l a d ó 2 hold térjedelmú b e k e r í t e t t 
be l sőség , kb. 150 drb fiatal  gyümölcs-
fával.  — Felvilágosítást ad OyönOs Gyúl* 
Cgiknereda, 
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Királyi szavak. 
Komaoiáoák ma inkább síüksége van, mint 

bármikor, as ösaiea fiainak  egyetlen bitben ée 
e e y e i | en lendületben való egyesülésére. 

Csak mindnyájunknak as újjászületett Ro* 
mania köittl való felsorakozáaáva1  tudunk csor-
bi-hatatlan aaiklaként ellenállni minden veszély-
nek és minden ellenségnek. 

ő y e r g y ó i ţ l ţ t 

T á v i r a t . 
Victor Mihail ezredes nrnafc 

Csikvármegye Prefektusa. 
Ö felsége  II. Károly kirily megbisisiból, 

l - gmag»a»bb köszönetet tolmácsolom, aa újév 
alkalmából küldött jókívánságukért. 

Oonst . F l o n d o r , 
a királyi udvar maresél ja 

Belar Margit: 
T l i k m n t . 

Már elme t n pap, 
de a szobábae itt mmdl 
éa száll a tömjén Rkstje, 
még haüaz k: 
.az Ur áldáaa, tisztasága, 
békesége"... 
lelkem mAg vágyik 
hallani aa Igét, 
de jönnek a saűrke 
hétk?za»pok ismét 
a ml verejtákeave, 
egymást nem kímélve 
lázban törtetünk.. 

köaySrögve bérünk J >zns, 
maradj vclEnk 1 

Visszatekintés. 
A karácsonyi angyal működésével városunk terü-

letén 'z évben különösen meg lehetett elégedve az 
isteni G/ermak. Az elmúlt éveket la Jóval túlszárnyalt» 
ti id-i legelyakeió. A megsaokott helyekea gynltak 
kl s Ri"gaoynk karácsonyfáin  a kedves kla gyertyák 
iéngjui, de a karícunyfa  körül ea évben bőségesebben 
hsimozódiek a szeretet adományok, mint aa eddigi 
években. Eanek magyarázata kétség kivül aa, hogy a 
segelyezé̂ böl ea évben a Fóesperea nr bnsditására 
minden társadalmi oiatály kivette n maga résait. A 
fiétely  asszonyok megható buzgósággal hordták Bsaaa 
a kenyeret, kalácsot, kolbásat, huat éa hasonló do'go-
kit, ho<y as tinaepet kellemeaaé, gondtalanná tegyék 
• cvoTortanyákon is. Aa iparosok éa iotelleatusl oaz-
tá'y \i kivette bőségeien réaaét a karácsonyi angyal 
szerepéből. Igy történhetett, hogy nemcsak rakott sze-
ker indulhatott pénteken a gyártelepek saegényeihea, 
de a Fzsgyenlós, hallgatag aaükölködók ablakain la 
b?kopog<a»tak ez eat sötétjében a csomagokat szá'lltó 
„Mg>aio*\ A Bzemethia öregjeinak a a kórház elha-
gyató;: betegjeinek la jutott karácaonyfa  a egy-egy 
„sz-rdCt-caomag*. 

A legmeghatóbb volt a karácoayfa  ünnepiét 
kátf->?  cívül a gyártelepen. ;Iît a .Kla kongregáció" 
t-iltotru, a karwioayfát  a aa űnnspaeget Liazló Ignác 
ióe-p r-s vezette le. A köael aaéz fényi  gyermek-
ser-g-: igtai krlaztuil melegséggel, szeretettel moso'y 

E ó fit  nagyon hangnlatoa ,hittan órát" tartott. 
A k c.-i J i*ut születését valósággal átéletta a gyerme-
k- »e: Azután kifejtette,  hogy eat a aok ajándékot, 
most íz én kapják, mert a klcal Jézusnak egyaaer 
a szennyek a p latorok vittek ajándékot Jézus aat 
efo^d.i,  da azóta minden évben aokeaorosan juttat)* 
azt viH-iza a szegényeknek. KÜabtn énekeltek a klcsl-
nyak, mijd tágranyllt szemmel bámultak a csillag* 
torok fényébe.  Aan'.áu lmádkoatak, majd nyilvánosan 
bn-m-rfi*,  hogy sotaior hibástak, jaruást ígértek a 
i aUor a karéc oayl ének hangjai közt megkap ák a 
m>goz kia tz retet-csomagjaikat. A gyermekek öröme 

a felnőttek  következtek a • kiosztásnak csak aa 
este vststt véget. 

A karácionyl angyalok aoraa, hogy névtelenül 
működjenek. Aa adakoaók nevét Itt In elhallgatjuk, 
bî -ua nevüket biatoenn bt Írták aa égbe a jntalmnkai 
megkapják Attól, Akt mondotta: ,MU a legklaebboek 
cse.ard ctek, Nekem cselekedtétek. 

Vissza emlékezve mladeaekre, nyugodtan mond-
batJok: Ea évben bo'dogségot, örömet hozott váro-
EODiiba a karácsony. Hiaaen örvendeztek azok is, akik 
kaptak, d e talán még Inkább azok, zklk — adhattak. 

(nnz). 

„Za hart" vagy „Zo&rd". 
m. , A °7Ukoatí környéki Czohárd-hegy serének eredete agy 
j, " 0 " 6 1 » köztudatba, mint a aa hart némát azóoak magyaron 
«.«iWse Azt hiszem eladnak Ilyen Iránya megyarátsttsl Ebner 
a q ÎÎ. •zo'Rált Pitar János dr. azerkeastéaében megjelent; 
& »tikelyfoid  és izékely nagyjaink e lun mnnkáaak 39 olde-
lTj " ' 6 I J k j i r : A tó (Gyllkostó) hátterében k u k felól  emel-
í*f,  » n «87 Caohárd. (asOveg «lattl jegyzet) znvél onnan 
k&ll a * M r l I > t > ^«87 n*m«t kőfaragók  márránykersaés 

m't JSDaer ia* u m u annyira i i m t n u vau negy 
. En mint bentasUíOM gyergyól aobaaem hallottim 
állítólagos mondáról. H t ptdlg a begy anytgáaak 

•égéról akarunk beaiélnl, akkor meg egyáltalán nem 

Már lalkra eMtt la erfltoMtmk  tOatk iel « a m«gy* 
ráiat, am't^ Ebier la* ehhe» az annyira tomartté vált hegy 
nevébe*, 
•rról aa 
keményaégáról 
vonatkozik a „an hart* megnavazto. 

Mlg ellenben azt, hogy a Zoárd, Zairdnak as iamagya-
rok egyik v«xéréaak nevét vtaell, — ez a méltóságteljes szikla 
— Inkább elfogadható,  még akkor le, ha oaak a névegyezról 
beazé hetünk. Minden esetre érdemea egy hasonló néregyezést 
itt megemlíteni, btsonyságkóppen, amire egyik barátom hívta 
lel a figyelmemet. 

Aki a Both vára regéjét ismeri, emlékezhet Htrlpné 
mondabeli két tiára: Domokosra és Ábrahámra, kikről a hagyo-
mány szerint a izomasédox hegyat elnevezték. Az egyik, az 
Ábrahám hpgy vagy inkább domb az 1600-as feljegyzése  nkben 
nem mint Ábrahám, — értve a blbUn Ábrahámot — hanem 
mint Ab'án fordul  eli. Tehát kétségen kival, hogy az ábrán 
hegy a székel; Ábrán nemsetaégtil kapta nevét a az sem lehet 
véletlen, hogy a gyergyót szétely még manapság sem ejti 
másképpen ki, mint Ábrán hegy. Hogy pedig Hirtpné fial  as 
Ábrán neassataégbU valók TOitak-e, az nem valószínűtlen, h -
azeo tnJkapásaikat éppen mint tiesteéget viseld egyének követ-
tek el a • miatt lettek gyOIOletoaek a gyergyót ezéke vek elótt. 
Ugyanis a vérségi aaerrezat a ezékeiyaknél egées a XVI. szá-
za* derekiig fennmaradt.  • tisztségeket nemek és ágak szerint 
ontották 101 magok közOtt, ngy hogy a bíróságot és hadmgy-
ságot 24 évss olklas alatt mtnden nemnek, minden ág> föl-
váltva viselte. Hát sem és minden nemben négy ág volt; s 
az Ilyen ági Örökséget, melyhez a tisztségviselés joga fQzáaö.t, 
lóüaégnek, ptlmipiTatasnak nevezték. A nemek és ágak nevét 
teljesen eaak Marosszékból ismerjük a többi székból nagyon 
kevéa adat maradt fenn,  de Dgy látásik, hogy a hat nem nagy-
jában véve mindegyik székben azonos voi», as ágak neve azon-
ban már kQlOnbOzOtt. Két nem, a Jenó éa Adorján, megfelel 
as éemagyar Janah (helynevekben Jenó) és Tarján tOrssnevek-
nek; a t«bb< négy, n. m. OrlOcz, Medgyea, Ábrán (Zábrán, 
Sábrég) éa Halom már epeeiáltsan széáely nemsettaég név. 
Olyanok, kik tObb lóléség birtokában voltak, mindegyik örök-
ségek -után viselhették a tisztségeket, tehát a 24 éves olklas 
alatt többször ls, pl. Barosay Oáipár (1491—1514) ötször volt 
fóhadnegy  a négyszer fóblró  ez tzen évekre esó ágbeli lófósége 
Jogán. As ilyen osaládokat nevezték fóbbekn-k,  prlmoroknak. 
A tisztség jelvénye a zöld ág volt. De térjünk vissza Zjárd-
hoz éa nézzOk m>t is tndank róla. 

Zoárd (Sxoárd, Zoárd), Haleknek, Álmos vezér sógorá-
nak (más felfogás  szerint Átmos feleségj,  Emese bátyjának) 
fia  és Kadocsának testvére volt (Névtelen Jegyzd, 7 fej),  de 
nem tartozott a fóvezérek  közé. Árpád Z bárdot éa Kadoesát 
Hubával együtt küldte a nagy-morvák ellen való hadjáratra. 
A három vezet, Vajtát ls magák mellé véve, ntóbb Glád ellen 
haroolt; (Névtelen, 44 le)) Zoárd és Kadosza Görögországba 
la bbosipott. Fillk>popollazig éa Datiazoig portyáztak, sót Zoárd 
mrg is telepedett sson a vidéken, odavaló nőt vett fslsségOl 
a ott is halt m*g. Mépe még sintán sem térvén haza Magyar-
orsiágba, emiatt a görögök ls, magyarok la gonyne rekkel illet-
ték és ssába, stóba vagy astóba magyaroknak nevezték óket 
(Névtelen, 15 fej.)  Igy nem lehet tudni, a magyarországi Szoárd 
nemzetBéget azaoai-s ettól a Zoádtól szái maztatnl; Rézal azb 
aa Áipád-Korabell Lehel vezértől származtatja. 

Szoárd (Zoárd, Zaord) nemzetsége Kézat szerint Lehel 
törzséből vált kl. Oklevelesen először a XI: 1. század elején a 
váradl Begestram említi 1310-ben a Szoá d nemzetségben egy 
Kaiooaát (Kadyoha) ls említenek, a Uó-io fiát  (Orsz. levéltár 
L)l. 1148) a így  a honfoglaás  korabeli két vezér neve a iám-
ben és C diádban aligha találkozik véletlenül. As oklevelek 
1274—1436 közt többnyire osak birtok ügyekkel foglaUozt»k 
lökep Bskéa, Bihar éa Gsste-g >m vármegyében Összesen 43 
birtokot sorolván lel. E nemzetségből váltat kl az etyal BM-
seny- ynek, Fagytak, Izsáklak é« Korvalak. A Szoárd-nemset-
séget illetve a esepeel monostor kegyari joga ls. V. 0.: Wort 
ner, Nemzetségek (II 339-345.) 

Ha nem Is átkerül teljesen megtalálni a k»pcsolatot a 
Csohárd b e n ée Zoárd között, még* szerintem elfogadhatóbb, 
mint egy lehetetlen „Za hart" kltaláláa. 

öy. Blénsasy Alajos. 

Apróságok. 
UjennteadébeUp.ünk. A huaaoa.'gycdikb', amióta 

gj bazat rendall a sora. N-m árt ba mindenki m tgáii 
egy pillanatig ée gondolkozik. Mi történt voltaképp?* 
velünk. Mennyire matatkozott alkalminik ea a nép 
aa uj helyzetbe való bellleazkedáera. Es ennek a küz 
delemnek kiépült-e a legfontosabb  alapja: aa egymást 
támogató aaeretetnek, a testvéri öeasefogásnak  aalik-
aége. — Egys«éval megtalálja mindenki magában a 
feleletet.  Nem. Ds lehet, még Jobban aaétestünk m:nt 
valaha. A magynr átok klte'jeaüit felettünk.  Ahányan 
vágynak annyifelé  gondolkozunk. Nem Ismerjük egy 
máa gondolat világát Banki nem tartja számon értő-
keinket. As elvégaett mnakát aenkt nem veszi figye-
lembe. Biképesaió bizalmatlanság ült a lelkedbe. M u-
den gyaous, a miú i alótt. Bo%zuáliáa, Irigység tölti 
meg a nehós (dót levegőjét. É< mindennél eiblrnatat 
Unabb ea as egymásra acsarkodó babel, amibe jutt itovt 
a kétévtla-dee megpróbáltatta. — Nem ls csoda. — 
Lssaan hossan esztendők telnek el, anélkül, hogy a 
magyar társadalom a legprimitívebb életfunkciókat  vé-
geané. Aki korcsmába nem |ár annak nincsen alkalm* 
arra. hogy gondolatait kicserélje. Aat sem tudjuk klboo 
ml lakoaik. Ig; csak nccáról lemérjük egymást. B«m 
lelki eem gondolat köaösség nincsen már ki?züttünk. 
áa emberek legnagyobb réazéntk egyetlen lelki táplá-
léké aa újság. Azon keresetül van teljesen ismeretlen 
Irányban elvadítva, megmaaalagolva vagv egyedül Ud-
vözitőnek képaelt Uányban kiművelve. Ebbói a felleg-
várbél gyűlölködik, utál, gáncsol, bUalmatlankodlk, Ítél 
elevenek éa holtak fölött  Ét nlncaen együltérzea 
semerre. Akárki leüthető közülünk. M ĝ csaa essébe 
aam jnt senkinek kiállani, védelmebe venni vagy 
testvérkez^t nyújtani. Kit érdekel Itt a másik sorsa, 
a másik nyomorulága. Ha e'eatél nem emel fel  senti. 
Csak titokban örvend, ha aoha talpra nem állasa. — 
J j j üzomoru esatendők ezek. Pedig minden okunk m -g 
volna, hogy jóakarattsl, jóéraéaael legyünk egymás 
iránt. 

A nyomtatott betű nagyhatalom. Tömeget Irányit, 
lelket fonnál,  ezért van olyan elhatározó szerepe, A 
betű »1, a betű felemel.  Őrük lgzaságok eaek. Káért 
kell nagy gondot fordítási  uokra a lajtó termékekre, 

amelyek a tömegekkel 9aaaekMteté»t tartanak. — Csak 
egy példáját Idézzük vlsaae aaoknak a aaomoru Idők-
nek, amelyeknek clkövetkeaéaében olyan nagy nerep 
lutott a betűnek. Aa 1916 as iaeoeomláeok Ideje ea. 
Siha nem lehet elfelejteni  milyen mesterien kéaaltette 
elé a betű a lélek rombolását Háború volt. A magyar 
katonai erények 1914 nyarán tökeletea azépaégükben 
vonu'tak f)i  a vtleg minden tája felé.  Lelkesedés töl-
tötte meg a sziveket A haz», a király fogalma  épek 
voltak. A hőai halál dicsősége, csorbítatlan ékeaaége 
a férfi  tBiágnak. — Amíg a gyermekek ls kivonultak n 
lövéssárok Bzenvedásel közé, aa alatt idehaza minden 
megváltozott. A vicc-irodalom termelni kezdte, a ma 
la baiaaálatoa azMamalt: , »én inkább élni akarok a 
haz "vért, mint meghalni*. Étere aem vette senVI éa a 
front  mögötti bujkái áa rréanyé lépett elé. Vagy a 
másik: ,n»|keptsm a Ili ik oez<. katonai várótermet 
a fakeroeattel".  Bgéaaen élvezhető formában  lejáratták 
a katonai vitéaságnek éa áldozatos^ágnak értéket — A 
frontról  hazatéré katona mar *.báboru vége felé  aat vette 
ésare, hogy Idehaza a sajtó, a vicc-irodalom, a kabaré 
éa egyéb műfajok  kezdtek felforgatni  egy nemaetnek 
a lelkét A kitüntetése* sorozatával haaatéré katonát 
m -gmozolyogták, a .hazáért élni elv" alapján. Aa ár-
kokban csak tlzennyoic éves kölyök-emberea és eloyfltt 
Ötven évesek állották a rohamokat. Aa életrevalóbb 
köabeesó nemzedékeket már átitatta a front-undor 
»rénye. A bomlasztás mérge tökéleteaea felszívódott. 
Bt egyéb már nem ls hiányzott mint kiejteni a kénből 
a puskát, letépni a csillagokat, a kitüntetéaeket éB egy 
nemzetre ráereszteni ízt a csatorna-tzennyet, amely 
aonak idt-jén elvégezte a maga munkáját. — Csak 
emlékezzünk éa vigyázzunk a nyomtatott betűre, amely 
észrevétlenül gyilkolja meg a lélek legfenaégeaebb 
'.dtáljalt. Minden nemaetnek aaámára intő példa lehet 
ea a dicstelen szerep a a betűnek. 

A targa-muresi (marosvásárhelyi) ke* 
reskedelml és iparkamara közleményei. 

No. 1782—1938. A maroaváaárhaiyl kereskedelmi 
Iparkamara köz'l, hogy a céghivatalnál bejegyzett s aa 
áilampoigáraág felüivlzsgá'áBról  BSÓIÓ törvény randel-
kssésel alá elő egyéni és társas céggel bíróknak a 
Jogerőiiégi aaradákkal ellátott felülvlzogáláal  határosat 
másolatának bsnyujtáal kötelezettségére adott határidő 
1989 Január 81-ig maghosszabbítást nyert. 

A kamara nyomatékosan felhívja  ujy az ilyen 
cégek tulajdoflosait,  mint aaok Igazgatóit, IgazgatÓBági 
éa felügyelő  bizottsági tagjait valamint cégjegyaéit 
hogy fenti  frtlhlvásnak  íz adott határidőig feltetlen 
tegyenek elaget , mivel ellenkező esetben kiteaalk magu-
kat a cégjegyzékből való töriéanek. 

Aaok, kik több cégnél bírnak valamely fentebb 
emiitett minőséggel, a határoaatot annyi példányban 
keU benyújtsák, aháay c>gnél aa be van jegyeave. 

—No. 1833-938 A marosvásárhelyi kereskedelmi 
áa ipara»mara felhívja  HB érdekeltek figyelmét  arra, 
hogy a céglajstrom letosliéaéről eeólé törvén/ 1938 
ieeimb- r 15 én történt módosítása folvtáe,  mtod<tsok, 

jogosulatlanul ütnek kerwked «lmot, 10.000 —100,000 
•í jig teij dő pénahlraággal és 0 hónaptól 1 évig ter-
jedő elaáráaaal bűntetteinek. 

Mjnata ludanesti MezícazdasáEi Kiállítás elészöleteL 
Az Or • ,ii(09 Mijyiir OaadMagi E<y^aUle( • letil-

tás rendező bizo:latga elhatározta, hogy aa 1939 évi 
sorrendobu immár negyvennyolcadik klá<litá<ta nagyobb 
«rányokban reed-ai meg március 22—27 napjain. Aa 
i:ó<öszületek ennek fl^yelemoeveielével  foiy»ak,  a 
xiáliltá><i Iroda aa ősz kesditeéU teljes felkészültség-
gel dolgozik és a kiállítás korai Időpontjára való te-
kintettel már régebben szét küldtek a jelentkeaéal 
felhívásokat,  BŐI a tenyészállatok csoportjában a be-
jelentések határideje január 6 án már le Is jár, mig a 
többi csoportokban a bejelente* határideje február  15-e. 

A gftalák  mátla nagy érdeklődéssel és várako-
sással tekintenek az idei klailltáa elé, amely ig6n 
tanulságosnak, aok tekintetben njízerttnek igérkeaik éa 
mi&t eddig, előreláthatóan most is igen nagy asolgála-
•Ot fog  tenni állatteoyésatáslinznek a legjobb minőségű 
'.eoyéaiállatak központosított forgalmának  lebonyolítása, 
ige>2 m^zőgszdaiiágunknak pedig nsgy oktató és ne-
7eló hatása által. A kiállításon a tenyészállat értéke-
bitest és besaeraéat jelentős esállWáal, hitel éa külön-
féle  egyéb kedvaamenyek fogiák  elŐJioadltanl. Bal-
földön  60 aaázalékos, a anomesédoz államokban ugyaa-
csak jelentős utazási kedvezmények Isaznok a kiállítás 
alkalmával, amely a magyar gazdasági élet egyik leg-
jelentősebb eseményének Ígérkezik ebben aa evben fi. 

A kiállítási iroda kéetséccel ad felvilágosítást 
bármilyen irányú érdeklődésre (Budapsat, IX, Köatelek-
ucca 8. BZ., telefoa  18—79—64). 

H Í R E K . 
— Bljegynóa. L4zár Klérlka éB Kibdebó Tibor 

folyó  hó 6eo, Schüil Katalin (M troavasarhely) éa FJ-
renca L-t jos (Oyergyóasentmlklss) karácsony másod-
napján tartottak eljegyzésüket. 

— Három gyermek tragédiája. Tape'ut Ji-
kab éa felesége  hodoaai lakAsok latogatóba mentek a 
köziégben lakó aaUleikhea. Hmm kiakoru gyermekü-
ket otthon hagyták. A 2—3 éa 6 évea gyermekek 
játékból meggyújtották a házat A két kisebb gyermek 
halálra égett, a nagyobbik megmenekült. A aaülők ellen 
gondatlaoiág miatt eljárás indult. 



lk oldal. C I K I L A P O K . á 

Az életbölcseség Iskolája. 
Az ó-év alkonyin a a következő kezdetén boldog uj 

évet azoktuak egymásnak kivinni. Vannak, kik szívből teázik 
ezt, vannak, kik szokásból. Mindenképpen — tudatosan, vagy 
öntudatlanul — a boldogságból kiesett emberi lélek ősrégi 
epedése, olthatatlan vágya szól benne az elvesztett boldog-
ság után. Sokan kiábrándultan néznek e kívánságra, mert 
az egymást követő évek nem hozzák meg a kívánt boldog' 
ságot. Nem, mert a legtöbben tévúton keresik azt s hiába 
ujulnak meg az évek, Ok a régiek maradnak. Megmarad az 
önzés, a kapzsisig, sz irigység, a gyűlölet, a testet-lelket 
pusztító szenvedélyek egész özöne, melyek miatt annyi p* 
nasz, kesergés, aj-baj, annyi szomorúság, egyenetlenség és 
szerencsétlenség széjjel a világon. 

A földi  élet — bárkié legyen — via-crucis, keresztút 
és mégis lehet boldog. Ennek, a földön  elérhető boldogság-
nak titka a lélek megújulásában, a teljesen Istenre feszülő 
belső, u. n. lélek-embernek kialakításában áll. Egyháznnk 
szent tanítása gazdagon nyújtja az ehhez szükséges eszkö-
zöket. Az egymásután jövő újévek oly mértékbeu visznek 
előre az igazi boldogság felé,  amint velilk együtt előre tu-
dunk haladni a belső embernek, a lelkiségnek nehéz, de nj, 
szebb világokat feltáró  utjáo. E belaő újjászületés nj, jobb 
időket teremtő erőket fog  kisugározni a gyakorlati, az anyagi 
életre is. 

Alább közlünk nemes életbölcseségtt, nagy szellemek-
től gondolatokat, melyek segítenek előre vinni az igazi bol-
dog újév, a boldog uj világ felé. 

A tiszta lelkiismeret. 
Legyen jó lelkiismereted s örömben nem lesz soha 

logyatkozásod. 
A rossz lelkiismeret mindenkor félénk  és nyughatatlan. 
A gonoszok nem örvendenek soha igaz örömnek, se 

belső békeségnek, mert nincs békeségük az istenteleneknek 
— úgymond az l'r. 

Ki az igaz a örökkétartó dicsőségre vágyik, a mulan-
dóval nem törődik. 

Xftgy  lelki cseodességnek örvend, ki nem gondol az 
embereknek se dicséretével, se szidalmával. 

Nem vagy azzal szentebb, -ha dicsérnek, sem alábbvaló, 
ha gyaláznak. 

Ami vagy, az vagy s mondva nem mondhat senki többet, 
mint emi vagy Isten előtt. ^Kempis: Krisztus követése.) 

Csak azon iparkodjék mindenki, hogy a lehetőségig 
jóvá váljék; ez a legbiztosabb mód, hogy a lehetőeégig 
szerencsés legyen. 

Ha valaki sárral dob, nem viszonzom, mert le kellenne 
hajolnom s bemocskolnom magamat, ha ngyanazon fegyver-
hez nyúlnék. 

Aki teljes bizalommal imádkozni lud, az a legfőbb 
boldogságot, melyre képesek vagyunk, már elérte, mert a 
világ minden hatalma, élvezete és dicsősége, mi azon meg-
győüődéflhez  képest, hogy egy határtalan jóságú és hatalmú 
lények közvetlen gondviselése alatt állunk ? 

^Eötvös: Gondolatok.) 
A jótékonyságról. 

A iöldi javakat jobban nem használhatjuk íel, mintha 
a jótékonyság, az irgalmas szeretet szolgálatába állítják; 
ezáltal mintegy visszaadjuk Istennek, aki adta nekünk azokat. 

Milyen nagy tisztesség — szolgálni a azegéuyekben 
az Urat! U mondta: ugy tekinti e szolgálatot, mintamelyet 
XeLi tettünk. 

Ua egy szegény betegnek szüksége van rád: hagyd 
abba olvasmányod, vagy írásod és mondd: Uram, Te vagy 
Kbbcn a szegényben, Téged kell tehát elaősorban kiszolgálnom. 

Azok, akik szerelték a szegényeket, nem fogj&k  érezni 
a halálfélelmet.  Páli Szent Vince j, franciából—t.—a. 

A madéfalvi  veszedelem. 
Xyiió József  a legtermékenyebb széksly író most fejezi 

be történelmi regényét, l'j regényének cima a ,,Madélalvi 
veszedelem". Az iró legújabb regényéről, amely a csiki 
székelyeégnek legvéresebb idejéből meríti tárgyát, a követ-
kezőket mondja : 

A történelmi keret a Mária Terézia által elrendelt és 
három esztendei szívós ellenállás után 1764 január 7-én 
hajnalban Madélalván rendezett vérfürdő  árán végrehajtott 
halárőri katonaságnak felállítása,  az ezt követő bosszn-
hailjáiit (e  a csiki népnek tömeges kivándorlása Moldvába. 
Egy népuek egész múltja omlott itt össze és nyugszik a 
ínadi'falvi  tömegsírban. Hetekig szóltak utána az áldozato-
kat temető harangok Csíkban és még 1780-ban is ott állot-
tnk az akasztófák  a szeredni vár előtt a rájnk függesztett 
tizenegy egyszerű székelynek arcképével, akiket vezetőkként 
ítéltek halálra, de vagy meghaltak vagy sikerült elmenekül-
niük. P-dig se n. n. „tőkőse", ae tulajdonképpeni vezetői 
uern vi Itak a népnek. Maga a névtelen nép volt a iőhős 
szabadságszeretetének és emberi kiválóságának teljes nagy-
ságában, iriut a mártírok. Módszerük is a mártírok mód-
szere volt, hiszen gondolatnak is olyan nagy, hogy már-
már hihetetlen, hogy négyezer ember jogai és igazsiga 
tudatiban, keze megmozditása nélkül engedje lemészároltatni 
magát, mint Krisztus, hitvallói bitükért. Ez az oka, hogy a 
megtorló, a „bünfenyitő"  bizottság hosszú vizsgálata sem 
tudta kinyomozni a .felbujtót",  a vezetőt, a főhőst,  azt a 
hatalmas egyéniséget, kit ilyennek lehetett volna nevezni, 
vagy megtenni, pedig még a halottak ellen ia éppen ugy 
lefolytatták  a bűnügyi eljárást, mintha életben lettek volna, 
emi egyébként elég ritkán tordul elő egy népnek történe-
tében. Ezért kell a regényben is a tizenegy bitófa  mellé a 
tizenkettediket is felállitani  a azeredai zár elé, ami külön-
ben művész-szempontból is félelmesen  nagy feladat. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Hásasság, Vaalüu Crlstea Eugen a királyi 

lovas-gárda főhadnagya  folyó  év január 8 án délelőtt 
tartja eBtüvőjét Simlnlcann Angéla llsrla k'.sssssonnyal 
Bacureítl-b D, as Atrzel teuiplombar. 

— Heghosssabbitották a kék-sárga ezer-
lajos bankjegyek beváltási határidejét. A B<nca 
Naţionala köztudomásra hozza, hogy a 19—VI -15 - 33. 
nyomási jelzist vlse'ő (Ip. II ) eserlejes bankjegyek 
beváltásának határldejér, amily decomber 81-én járt 
volna le, 1939 március 31-le meghosszabbította, A 
barkjegy uralkodó Bslnei a kák és vüágossárga, mlg 
a középen levő Bzöveg Illa nyomású. 

— Cseh katonai osapatok támadása Mnn-
káos ellen. Vlakerepzt napián január hó 6 án su'yoB 
hatirsértóat követtek el Muzkácsnál a csdh r«nd«B 
katonai csapatok. Viakeresat napján a bajnul órákban 
a cieh 36 lk ezred két százada és négy iaekja paran-
c-.ot kaptak Muakáca megtánindisérn és elfogla'ására 

A határj szolgálatot eilátó magyar ka'on*Bá* 
amint éssre vette as orvtámadás» asonnal akcióba 
l'.pett. A harcba beavatkozott a csendőrség, a rendőr 
•íég es Munkács város mlrd n fegyverfogó  embere. 
Ann*k d teára, hogy a határ szolgálatot ellátó magyar 
csapat csak a legszükségesebb létszámon volt, tüzér-
•ég vagy tankelhárító nehés géppuskák nélkül, mégle 
sikerült a csehek támadását visszaverni. A csehek 
tBzérsíge lőtte Mankácsot Is. Teli találat érte a városi 
színházat, több magán épületet. Magyar részről meg-
halt 4 tiszt, 6 közlegény és a Bu'yoaan sebesültek 
számi 10. A támadás vlassaverésévsl a magyar csa-
patok 1 tankot, több gépfegyvert,  puskát SBákmányol-
tak és sok foglyot  ejWtek. — A magyar kormány 
tiltakozó jegyséket tüldítt Prágának éa as eBetet be-
jelentette ugy as olaes mint a német kormányoknak la. 

— Január 15. A C'lksz redal R'formáim  Nő-
szövetség B) osztálya, januá* 16 én a Bucureşti szál-
lód» termeiben nagyszabású tna-estet rendez. A házi-
asszonyi teendőt DUrrné H-*lIw g Bila vállalta. Aonyh 
már elŐM elárn'hatnnk, hogy o»gy meglepetésben lei-z 
riazlik a résztvevőknek a ez IÍBS a farsang  legszebb 
s logélvesetesebb estélye. 

— Legideálisabb hashajtó, vertisstltó, ep > 
hajtó a Dr. Fó.dea-feie  Sovo pirula. Székrekedes, 
halrenybeség, rossz emésatés, gyomorrontás, felfúvó-
dás, gyomor és bélfájd  imáknál teljea gyógyulást nyújt. 
E<y doboz ára 20 lej. Minden vároíl és vidéki gyógy-
szertárban kapható. 9—20 

— Köszönetnyi lvání tás . Szent F-rrne harma-
dik rendje mindazoknak, akik ntmes adományaikkal 
iinzzájárulias a Bzegány Iskoiás gvormekek karácsonyi 
rub«segélyéhez — ezn'.on Is hálás köízönet^t fejezi 
• i. K pMt 7 gyermek cipő*, 3 téli kabátot, 2 flu  1—1 
rend ruhát, 2 nadrágot, 1 Inget, 4 leányka felnő  ruhát, 
3 alsó ruhát, 1 harisnyát, összesen 23 gyermek része-
sült rubasególyben — 6248 lej értékben. 

— Hegverték. Mezel L»joB ditról lakós jelentést 
tett, hogy I léa Péter, Puikás Imn és Mesei Lőrinca 
m-gvertak. K'hallga'ásuk Borán kld*rfl!t,  hogy valóban 
alaposan elv-rték. Aat vallották, hogy M zel annyira 
tözmagk-otránkozratóan viselkedett nyilvános helyen, 
hogy kónvtel»nek voltak k'jóaaeitanl. 

— Hamis ötven lejen miatt. Bilibók András 
rvlmeel csángó a ve»u'i pénztárnál hamis 50 lejetsil 
fl<ei'  tt- A hatóságok beindították a nyomozást. 

— A gyergyöi kösbirtokosságok évi tiszt-
újí tó közgyűléseit a járásbíróság Január 15 és 30-a 
söaötti idóre tűzte kl. 

— Üaletrablás. Marthy Károly kilyánfalvl  ke 
r-skrdő tz «tut feltörtélt  éB oonan 4 ezer lej értékű 
árut elloptak. 

— A részegség áldozata Gil F reoc alf*lvl 
gazda BzekerÂvul h?z«f<V!d  tartott. A g«r«<ra felöntött 
ember neu tért ki a vele ssembe jövő 247-ea számn 
«U'ó élői, ugy hogy az össssütkosés elkerülhetetlen 
volt. A gazda lovának eltörött a lába, megroogálódott 
aa antó és szekér. Milyen nagy kár mindaz egy sze-
gény embernek a mai n'h^s Időkben. Él mindezt az 
okozza, hogy részegeskedés nélkül, tiszta fejjal  nem 
tudunk borúiról klmo»dulnl. 

Töltö-tollak javítását és tisztítását 
vállal ja a Vákár-Aslet. 

S P O R T . 
As E- K. B al-s>ako«atalvanek h u l versenye 

január 15-én. 
Az Erdélyi K:-pát E/y*tü!et C Ikssékl 0 ztályá-

'»k cl zakosztálya a váro-uokbsn m<*Ktartacdó Bzeke v 
Kupi vers6nv>kre sz'rgnlmaaan készül. A ff  hm ár 

jón mrytsrtardó ver*en>en Br»Beó és Sjékelyudvsr-
hely, valan Int GyergyÓFzeatmUléB slzői la rásztveBB-
nek s Így aa Igen nlvó»n*k áa lagalmaanak ígérkezik. 
A Székely 8-ri' got BE EKE helvl osztálya nyerte meg 
s most ennek megtartásáért nehéa kOrd*'mct kell \ivnla 
a sokkal jobb anyagi hörB'ntónyekkel s ennél fogva 
iobb felkészültséggel  IB rendelkező egyesületekkel. A 
verseny fontossá»ára  v«ió tekintetni aa egyesület 
vezetősége elhstércza, hogy j^tu-r 15 én reggel 9 í n l 
keid-ttel a nutal ujrésáocnál nagysntbásn selejtező 
versenyt rendes, anrnly erőpróbára Jóelőro felhívjuk  a 
al-sport Iránt érdeklődő kt zinség fl<cyelmét,  A verseny 
ugyancsak helyi jellegű less, csupán helyi titők rész-
vételével. de as Igy is szenzációt Igér as érdeklődők 
nek. Miu'án a verseny tartama egésa napos, a sntal 
melegodóháa helyiségeiben a réestvevők közöa ebéden 
'esznek rérzt s arra jelentkezéeeket as érdeklődő1' 
körétől ls elfogad  as egyesület vesetősége. A sportnak 
mlndea társadalmi korlátot eltüntető lelkeket össsefogó 

hatása még Jobban érvényesül a közöa ebéd benső. 
séges hangulatában, amiből lfjnaágunkr.ak  egéstsége. 
iebb, alkotásra képesebb, testvéri együtt muakálko-
dáan s»Hl«tbetlk mrg. 

Bomboneria Centrală 
urează On. Clientelei Sala 

Noul an cu fericire! 
A központi Cukorka-üzlet 

igen tisBtelt vevfikfisőoségének 
Boldog Újévet kíván l 

Eladó: MAV beniinmotor 22 számú sajú' 
SüekérMl, nut féderes  gyaluz^p, iogaíüri^z 
Kirchner gyártmányok, MAV gö̂ ĝp 36 ló 
erós, ciartörőg^p, villanymotorok l'/s és 
2 HP., csapágyak, ssij'árciák, tengelyei:, 
injeotorok, kazánkémény, lépcaősrostélyok 
fdrészkorpatazeléshee,  ga'terkocsik, fttrész-
fenőkorongok,  gya'ukéaek, gyaiukésfenö-
késililék, használt és uj melegítő és fózö-
kályháb, kCrfQ-ész  faasstallai,  gatterfüré-
ssok, tengely és kerekek motorokhoz, viz-
tartányok, fltschenzug,  forgósaiba,  táberi-
fuvó,  kuplungog, ventilátorok, piló'averő-

1-03 felvonó  oigával, (gráaik) 
Qvir uak megrendelésre mindennemű g>p-
alkatrésst a legjobb kivitelben mélyen le-

szállított árak mellett. 
Ferrum turnătorie de fler,  vasöntöde 
Mereu?** Ciuc, S r. Căpitan Vulovici 53. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legeaebb óe legtartósabb 
kivitelben a legjntanyosabb 
á r a k m e l l e t t eszközöl a 

Vákár üzlet . Mercurea-Ciuc. 
Fakereskedő urak 

figyelmébe! 
In atenţiunea Olor co-
mercianţi de lemne! 

Bevételi és kiadási utalványok 
Mandate de intrare şi eşire 

Bérfizetési  jegyzék (Lista de plată) 
Anyag- és erdőfelvétell  könyvecskék 

Carticici de inventar pentru materialul in 
deposit şi pădure 

Előleg könyv (faragottfa,  gömbfa,  gömbrud) 
Cirticici de avans (pe lemn rotund etc.) 

Fuvar-bárca (Bárja pentru cărăuşi) 
Munkások nyilvántartása (zsebben hordható) 

Evidenta lucrătorilor (ptru purtat tn buzunar) 
Orvosi utalvány (Certificat) 
Számlakönyv (Factura) 
Szállítási kimutatás (Consignatio) 

állandóan raktáron, 
legjutányosabb áron 

beszerezhetők 
VÁKÁR könyvkeres-
kedésében, M.-Ciuc. 

totdeauna In depozit, 
pe lángA preţuri mo-

derate la 
LIBRĂRIA VÁKÁR 

Mercurea-Ciuc. 
Mindennemű nyomtatványok megrendelésre a legszebb 

kivitelben a legpontosabban eszközöltetnek. 

Varrógépek Kerékpárok ? 
,k I 

G Y E R M E K K O C S I K ^ 
nagy választékban A 

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. I 
i w w w w w w w ^ ^ w w ^ w w É f w t f y i H 

MODELL KALAPOK § 
t l i sáponként a j formák  olosó ^ 
árban, Ba .«r t* lKtB. t la .« tâ lc % 

VBNCZBL TANÁRNÉNÁL § 
Ugyanott késnttlnok mladon-
nomft  ntfl  kalapok olzórondft 
anyag konnáadáaával. Kikfá 
ItnhUtiM a legrövidebb Idő alatt. 

Nararea-ülne, I . o . Brat lann (Olmná-
dua ) - aooa l U . s a ^ a Sörháa kóiolében. 
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