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A diadalmas útjáról hazatérő Uralkodót az egész ország elismerése, szeretete és ragaszkodása várja. 

Őfelsége  H. Károly klrély. 
ÖMsége londoni u'ját ne egész vilAgBsjkó a leg 

é'értebb fiuyelemmel  kísérte. Ba as érdeklődés további 
utj*c ie el-isérte Ő'elaégét, mintán utjának jelentősége 
viláipolitik'il viszonylatban olyan fontosságú  volt, bogy 
ei ae ''g4»s vllágközvéleméavét ébrentariotta. 

L-rdooból vÍBsaatérve, Őfelsége  II Károly k.rily 
éa M haly nagyvajda meglátogatták Brüsszelben a belga 
fegyverkezési  ipar fontosabb  Üzemeit, majd Por.s-felé 
vette útját, ahol vasárnap Lsbrun kíz áraaságl einök 
d areb^dst i dott tiszteletére, majd elkísérte a tisztele-
tire rendezett vadászatra. Pariéban az Uralkodó kihall 
gaiésen fogadta  a francia  kormány tagjait, t.kikkel be-
bati tanécakrz4sokat folytatott.  A francia  aajtó rósa 
leteti bí-siáiroykbao a legnagyobb elismerés hangján 
oyl'a'kozott Ófelaégéről,  mint atradiclonálls román-
frarr'a  barátsáir l*gfóvb képviselőjéről. 

K»dd:n ŐMsége tovább folytatta  u'ját PáMsből 
Sinmariogen-Mé, abol a Hohenzollerc család tagjait 
látogatta meg s résstvett a Hoheuaollprn FrigyaB herceg 
által rendezett fényes  vadászaton. Őtslsége németor-
eiágl látogatásával kapcsolatosan ugy határozott, hogy 
"fogadja  Hitler birodalmi vezér ' B kancellár megblvá 
rét cs B ich etgrdfnbe  u'Eiik Csütörtök déle őtt folyt 
!P a berchteagedeel ta'áitoiáe, melyen Rlebentrcpp 
Gemet iiiil'gyminlBzter ls rétzt vett s a 8 államférfi 
boírísbb Bélát tett a B^rcbtesgadeni hegyekben, mialatt 
ai időszerű problémákat megtárgyalták. 

A nétre'crfzégl  látogatás uralkodónk utjának be-
' j<zó akkordja leBz s innen egyenesen hazafelé  tart 
Ö Küégp. H •latérésének őrömére az ország méltó 
to2?.diatáct rendez. Nagyszabású előkészületek folynak 
nr egész útvonalon, abol Ófolaege  és az udviri vonat 
e ha i d s Bukarestbe érkezésekor hivatali és issoial 
«tünet t rendelnek el, hogy » főváros  lakósságén^k 
tniod -c ré ege khoru'baBson az Uralkodó és trónörökös 
fog  dtatá?ára. Da remcak a főváros,  hanem ss orsság 
micd'D vár<s» egyformán  készül erre a nagy nspra, 
mikor ac UrV'kodó az ország érdekében teljes tett kö-
velíFgéból hazaérkezik. Városnnk és latóssága 1B kl-
veBti részét az ünnepléstő', hogy kifejezésie  juttassa 
eru-oD is királya Iránt érsett tlssteletét ÓB megbe-
C9Ü'é?ét. 

eső e ő ralátásnak megnyilatkozásaival. Az lrányliott 
sajtóanyag maga is számtalan változatban igyckesik 
közhangulatot teremteni amellett a vezérelv mellett, 
hogy az ország minden szlnÜ kuliuréját be kell kap-
csolni as építő munka rendjébe. 

Hass esztendő alatt ez a kérdés a politikai pár-
tok csemegéje vo't. Keraken hetvenkét párt taglalta 
mind Inkább fokozódó  értelmetlenséggel széjjel a lénye-
get. A vigén már a babiloni Borzavar csak gyenge 
kezdőn) k számíthatott rzon ösrzi viiseaBág közepette, 
ahová a kormányzat nagy problémait u n hozzá nem értő 
politizálás lealJoBi'otta — ÓB a maga apró cstpró vici-
nális elképzeléseinek szolgálatába Igyekezett hajlítani. 

Ennek a hu z esstendónek egyetlen kézzel fog-
ható eredménye van csak. ÉJ pedig az, hogy a lényeg 
eleik k dt az állami élet minden vonalán. A szabadjára 
engedett or z igmentésben alig akadt önzetler, ennek 
aa országnak különleges helyzetét látó és BB összes 
itt élő népekra építő elgondolásu vezetőelme. 

Aa Uralkodó kellő Időben észrevette ezt a nagy 
bajt. Ét kénytelen volt egyik-napról a má*ilr* kesébe 
vacnl azt a gyeplót, amelyet a már százielé ringató 
politikai pártok egyre sokasodó tömeze tartott hova-
tovább felelőtlenebb  módon kezében. Minden vitán felül 
áll, hogy az oraaág érdeke mindenkor igaaolja az Ural-
kodó lépését. A pártélet olyan felelőtlen  színvonalon 
állott, az uszítás rombolás o yan bűnösen folyt  azét az 
ország területén, hogy az jóra nem vezethetett. Caele-
kedol kellett. Ai Uralkodó p.dlg erélyeB lépéssel szét 
kir^ette azt a semmittevő politikai kalandorságot, 
amelynek különösen ml klaebbBégl népek Bsenvedtük 
kárát. 

É< ebben a helysetben érktz itt el a december l-l 
egyesülésnek huszadik évfordulója.  Ennek a nagy idő 
nek minden peic^ a szemünk előtt pergett le. E őttűnk 
teljesedett kl a világneaeti alapokra került nagy vonal-
vezetések éa átváltozások kora. Egy nagy darab tör' 
ténelcm bomlott kl azemb'nt lát>ár% amely olyan lépé 
aekkel vitte előre éa olyan parancsoló módon hangolta 
át a neuzttek életét, amelyre aaelótt caak hoBSiU 
aaáaadok voltak képesek. 

Ennek sz országnak energlkm, gyors elhatároiá 
Bokra kész, határozott kszü Uralkodója van, aki jól 
látja azokat a parancsoló kívánalmakat, amaíyek az 
államvaaetésben egyre váitoaatosabb feladatok  elé állít-
ják aa Államfői.  Ma nagy felelősség  élen állani. És 
bizonyos, hogy mind Inkább olyan rohanó természetűek 
az események, hogy azt egy ember kell átpillantsa. 
Aki nem tkar elvet zoi, annak hinnie kell, ennek a 
berendezkedjenek jövőjében és bizalommal teli letenni 
a nemset jövőjét ebben a kénben. 

Ennek az országnak kisebbeégi magyar népe 
mindenkor királyhüaegben élt. Aa egyenüiea ntáni buia 
esztendő megerősíti a tótéit. Az itt elő magyar nap 
hagyományaihoz híven mindenkor tisztelettel es biza-
lommal vette körül a Trónt. Az egycBlilóa ünnepének 
hussadik évfordulóján  ls törhetetlenüi hisszük aa Itten 
kegyelméből való Királyi felsőbbrendűségnek  abban 
aa Igazságtevő bö'cseBségében, amelyet aa idők aür-
gatnek. 

December 1. 
Románia történelmében forduló  pont. Husz eez-

lerd-ue! ezelőtt az erdelyl románok ezen a napoc 
manaották ki az enyaorsaághoz való caatiakozábukat. 
A i u'sfehérvárl  határozatok ezen a napon szövegez-
te meg az »gyUttíleB pontjait Ét ezzel a mjaoa 
Oobbodott Románia elfoglalta  nj történelmi Bzer-pat 
kelet kapujában. 

Egy szörnyű vérontá^nak befejező  hangulatában, 
ÖTLm mámorában született meg aa egyeBŰlés műve 
A pyulaf<:h~rvárl  pontokat at erdélyi román nép küz-
da'm. i teljesítették kl és nem lebet eltagadni, bogy 
azokban benne volt az egymás mellett élő népak ügyé-
nek elreedi ziaére való törekvés. Az elsó felbuidulás 
bavébr n kétségtelenül voltak IdeállB elgondolások, 
messzelátó akarások. Sanki nem vitatja el, bogy 
egyesll ést leszögező gyulafehérvári  pontok egylk-
maeikában nem lett volna meg as egymás kultúrájá-
nak tiszteletben tartásán felépítendő  uj állam beron 
dazéaének szándéka. 

Nam nyilatkozunk arról, bogy ml lett aa alap 
e'tből. AZ idők folyamán  kldarűlt. hogy maguk aa 
erdélyiek lettek első sorban hűtlenek Pedig huss esz 
tendő blaonyaág amellett, hogy as etv nim változhat 
m g és eat ai országot cîak aa egymás mellé kény 
Bzsrliett kulturák szabad f̂ J'ődéBB  teheti naggyA 

A királyi (zivakban elhelyezett legfelsóbb  gon 
dolatok kösött nem egyssar találkozunk ennek a Jól 

S mivel Krisztus nem tette meg eat, aaért nem 
fogadták  el Megváltónak. Nehésményesték, hogy annyi 
csodát tea*, betegeket gyógyít, halottakat feltámaszt, 
de nem VBBZ annyi fáradságot,  hogy népének országát 
megszilárdítja. Azért kívánták halálát ÍB, mert csalód-
tak benne, a hozzá (űzött tervük, beléje helyezett 
reményük nem való u't meg. Nem tudtak megbarát-
«czil Krisztus elveivel: AB én országom nem e vllág-
ró való, nekik e földi  uralom Imponált s kellett. 

Mi már aa újszövetség régi, kipróbált utjain ha-
ladunk H ágiink Krisztus túlvilági országában, tudják, 
hogy O aa Ígért Magváltó B többé llysn szerepben nem 
jön e<. MágiB a régi Advent homálya kisért sok tekin-
tetben, a köd as elmékből s telkekből nem akar fel-
szállani. Újszövetség kéteser éves világossága dacára 
még mindig a ÓBsSvetaég több eser évi sötétségében 
állunk ÓB botorkálunk. Bok klrzó probléma égeti lel-
künket, sok fájó  miértre várjuk a megnyugtató feleletet. 
Nem vagyunk megbarátkozva a szenvedéssel és sze-
génységgel, fáj  a nélkülözés és munkahiány, mélyen 
megütközünk, hogy a világban Igazságtalanságok ész-
lelhető;. Mind nézünk az égre, hogy meddig várat 
magára a Biró, hogy lgazeágpalloBa lesújtson. Fel-
hánytorgatjuk maguakban, hogy a Mlatyánkban mily 
sokszor eltemételgetiűk: jöjjön el a te orsaágod a 
mégis aa ördögnek még mindig nagy hatalma a be-
folyása  van. Miért engedi a fákat  égig nónl? Hogy 
néshetl napjainkban IB a Kain—Abel harcot? Miért 
tűri as ut Bíbel tornyok építését fllosoflában  ós teoló-
giában ? Nam VBBBI észre, bogy ezzel egyháza kéteser 
eves kapuját döngetik? Eszel caak árt tekintélyének 
a lehetetlenné teaal as .egy akol éa egy pásstor" kilá-
tásba halyeaett tervét? Hol van u a miért nem ssól 
bein a világ forgásába?  Vagy már átadta a kormány-
rudat földi  halandóknak? Iyen s sok más hasonló 
kifakadások  hagyják el a mai modern ember ajkát. 
Mi ez? Adventi sötétség és homály. Kik ezek? Ke-
resztény BBidók. Keresztény a nevűk, de zildó a men-
tálltáBuk. H sztk, hogy Jizns országa nem e földről 
va'ó, da aaeratnék megfelezni:  itt ia legyen, ott ls 
maradjon valami. Nem tudnak felemelkedni  Krisstus 
gondolataihoz. Nsm gynrla át lelküket-elmójUket aa 
evangélium kovássá. Baját maguk beBÖtétltlk házaikat, 
azért nsm látnak napvilág mellett sem. Bokán letörnek, 
elvtssfik  lólekjolenlétűket, kétségbeesnek. Mások api-
rltltmmban keresik a mentsvárukat, többen idegen 
isteneket imádnak vagy a hitetlenségben merülnek eL 
A kommunizmustól várják a segítséget. 

Krisstus hirdeti: Itten országa bennünk van, a 
lélek felemelkedettségében,  mikor ura leBaűnk magunk-
nak, vágyainknak, Ez a lélek-világ omlott össze sz 
embereinkben, i zért romlott meg as életük. Ea a lólek-
ország több a földi,  teatl világnál. Es a lélek-orsság 
mindig u-aljs a Krisstus „nem e világból való" or-
szágát. 

Eat a lólek-országot, lelki ti'ágot kell magunk-
ban újra felépítenünk  Ebhes kérjük Istent, hogy küldje 
el a nagy léleképltő Mestert, KMsztust ss ő kegyel-
mivel. Aaért vagyunk B élünk még moBt ls Advent-
ben: hívő reménnyel, vágyó lélekkel: 

Varjuk as Uratl 
P. Réthj  Appolliairút. 

Várjuk az Urat! 
Az ó-RzövetS'igl választott nep soha Bem felejtette 

el az Isten igéretét, malyet az ő-tz nőknek adott, hogy 
elküldi a Magváltót. A atidúság erre várt tebb e«rr 
esztendő] at, annál jobban, minél nehezebb lett az 
életaora s homályosabb a jövő boriaonija. Mert le k 1 
ben ólt a vagy a bo dogulaa ut*n, az életoBztön biz 
tatts, erősítgette a bitet, hogy a tüafalleg  f jük  fúiett 
eloszlik, a gondköd elpáro og a aa eg klüsatui. Csak 
Igy tudott a F>r ós kemény bánásmódja a a negyven 
évi puiztat vándorlás nebézsege dacára is erőa, kitartó 
maradni B nem roppant össse fis  kal ag és lelkileg. 
Mikor már-már elvesztette volna munkakedvét, felte-
kinted az égra a a remény csillagát njra meglátta a 
megint erőre kapóét a nép. Minden péntek eate aaért 
gyújtotta meg hálában a gyertyát, mert várta a Jabovát 
B ha megél kaik, vegye eaare, hogy éberen vigyáznak 
jövetelére, nehogy ott hagyja őket s tovább mesjen. 
A Messiás volt minden egyes atldó minden álma-vágya. 
Aaért óhajtottak annyi gyermeket, mert Isten áldaaá-
nak tartották s közben ast a titkolt remónyt táplálták 
ssivükben, hátha a Megváltó aa ő családjukból Baar-
mazlk. Ezért Balvesen elviseltek éhséget, faradságot, 
eltűrtek minden ezanvedÓBt a jobb jövő reményében, 
mivel akkor bőven lessnek kárpótolva. Azonban egy 
nagy tévedéeben volt mindenki Z idóorsaágban. Nem-
csak a telkeket ülte meg a köd a sok kétkedő kárdés 
éa tépő blaonytalaneâţ miatt, hanem homály uralkodott 

elmékben és as eljövendő Megváltó szereplése körül 
ók valóban Szabadítót reméltek és vártak, kl vissza 
helyesi orsaágukat régi dicsőségébe ás fényébe. 

A mult hét. 
Az Iurédy Vormioy Magyarorsságon n mult héten 

nobéz n tpokat élt át. A magyar belpolitikai élet súlyos 
he'yz tikhe sodródott azokkal a reformokkal  kapcso-
ltban, ame'y *knt Imrédl kormánya akart megvalósítani. 
Ktt-íóetílennek látszik, bog; Ismét a magyar nagybir-
tok torpedózta mţg az In'édi becsületes elgondolásalt, 
amikor sikerű t biz ilmatlanságot szavaztatni aziránt, 
amely a felv  déM magyarság visszatérésével elórkesett-
n )k látta az időt több ldőaaerű reform  mogvalósltására. 
Amikor a nagybirtok észrevette a késsűlő „veszedel-
mei" ÖPFZ 'fogott  éa a nemzeti egy Bég pártja nevát 
vlae'ő kormánypártból csaknxm fele  kilépett a tagoknak 
én f  zembefordu't  a* I-nrédl kormánnyal Végűi la Marechal 
Ferenc a nagy birtokosok szóvivője volt földmivlésűgyl 
mlnlaater a Bztranyavszky csoport nevében beterjesz-
tette a magyar parlament szardal űléaén aa Imrédy-
kormány Iránti bizalmatlansági javaslatot, amelynek 
aorán a kormánypártból kivált képviselők aa ellenzék-
kel együtt megssavf  zták a bizalmatlanságot. Egyébként 
nehés eligazodni a magyar kormányválság va'ódi okait 
illetőleg C<npán aa bizonyos, hogy ast Ismét a saét-
bueásoB magyar átok Irányítja. A magyar kormány-
válság körül még nincsen végleges megoldás. Most 
folynak  a kormányfői  kihallgatások. A kibontakozási 
tárgyalások idejére, a parlamentet november 80-ig el-
napolták. 

• • * 

Chamberlain angol miniszterelnök ás Halifax 
kBlügymlnlaater november hó 84 éa Párisba értekeatak 
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ai angol-francia  egyezmény megkötésére. Aa angol-
francia  egyezmény éle természeteaen Németország sakk-
ban tartáséra Irányul. — Amint már hivatalosan ia 
mege> őiltik azi van egv francia-német  megegyesés 
köaell megkötéséréi la. Emiatt Ribbentrop birodalmi 
kttlügyminiBzter mág november végén Párlsba érkealk. 
A megogyezés lényege sierlot barátsági nyllatkoaatot 
Írnak alá és kötelességet vállalnak arra nézve, bogy a 
vlsaályokat csak tanácakoaáa utján Intézik el. 

* * t 
Pirow a dálafrlkai  unió külügyminisztere Csütör-

tökön látogatást tett a N imetblrodalom Vezérénél, 
akivel gyarmati kérdéaekró! tárgyalt. 

• 
Franclaorsaágbaa ériási méretű sztrájk mozgalmak 

kezdődtek, amelyek aa uj kormányrendeletek elleni 
tiltakozás jegyében zajlanak le. 

• 

A csehszlovák—német határnak véglegeB megvo-
nása aorán Díványt la megkapta Námatorazág. Liget-
falu  után most Dívány la Németországé lett a ezzel 
Pozsonynak mindkét oldali bekerítése betelj aBÜlt. — 
Csak veszekedjünk tovább mi egymásra utalt nípek itt 
s Duna medencében. Amig ml veszekedünk, add'g 
Divánr nél Is elvesaett valami. Valami, ami mindig e 
kárpál népeké voit. 

• 

Európában szünet nélkül folynak  B látogatási kör-
utaiá-ok. Legújabban Ciano olasz külügyminiszter kel 
temtt útra és Varsóba utazik. Miudan va.'ófczlnÜBég 
szerint az utazás célja keletcurópal kérdések rendesóse. 
— Karoly román király angliai útja után Pal jugoszláv 
kormány zi herceg ls Angliába Indul. 

• • 
• 

Bncurestlben a mult béten kisebb szünet után 
újra megkezdte működését an a bizottság, amely a 
küifo  d orvosi oklevelek felülvizRgáléSával  foglalkozik. 
A bieot'.Bág sztgoru döntéseket hozott. Vizsgára rendelt 
több olyan küifd.diu  végzeit orvost, aki o yan egye-
temen végzett, amely nek munkarendje nem egyezik a 
hazai egyetemek munkarendjével. 30 ilyen orvosnak az 
ügyét letárgyalta és rklevelüket egyszerűen megsem-
misítette. • * • 

Maud norvég királyné november 20-án 69 évea 
korában meghalt. Aa elhunyt norvég királyné rokon-
aágban volt a román királyi csaláldal is. Htiála alkal-
mával Romániában ls országszerte gyásalobogék hirdet-
tek a királyi család gyászát. 

* * 

• 
Koma! Atatürk török köztársasági elnök holttes-

tét november hó 21 én temették el Ankarában. A török 
nemzet kegyelete impozáns keretek között búcsúzott 
ei a mindaa törökök Apjától kematól, aki Törökorszá-
got moderné és naggyá tette. 

Apróságok. 
N«m tartozunk aaok közó a n^psk közé, akik 

egységesen tudnak lebonyolítani valamely problémát. 
A magyar történelem la azt mutatje, hogy minél na-
gyobb a megoldásra várakozó kérdés, annál megdöb-
b intőbb módon széthúz a nemaet. Bz lg; volt mióta 
a vilfti  B u^y látazik Így ÍB lesa, amig caak két magyar 
laoB a földön.  — Nagy átok ea rajtunk. Ét annak 
dacára, hogy naponként rádóbben ennek igazságára 
mind in magyar ember, még aem tudunk rajta vál oz-
tatni. Mig kell csak figyelni,  a legutolsó kérdéseink-
ben legalább annyiféle  uton akaruak ellndu'zl, mint 
ahányan v«gju:k A fontos  mindenesetre ss, hogy 
valahogy ügy veleményen ne legyünk. — Oh milyen 
szomorú Istenverése ez rajtunk. Minél Inkább hangoz-
tatjuk az eg>ségea áilá.pontnak eredményt hozó Biük-
BrgiS, annal iiiioaságodibban közé.k áli a történelmi 
vjgzüt gyis*os kisértéaű magyar á tka : a Bzétbuzás 
crdiş». — Bt nincsen kiút. Vinni kell ezt rz átkos 
örik3=g t a történelem egász viharán Kisebbségi eerí-
fc  >.n csak ugy, mint örömeinkben vagy tragéd ánkbóu. 
Háb* panaszolju't. Nmcsen segítség. Lttje eat minden 
gyurmaKe fajunknak.  Még Bem lebet megelőzni a baj1. 
Riik :ZiVi'd az mltdig caövea:ől. D • mindig abból tz 
air-phibankbó', bog/ az Iiten nem adott nekünk éléit 
öaiuditot tz egy formaságban  rejlő nemze:l értékek 
fíMam-resíre.  A baj ta'án ott IB van, hogy ennek a 
nemzetnek a tabtét igen kisajátították ai Idegen élős-
diak. AÍO ,̂ akik cdott helyzetben micdlg más szem-
üvegen keresztül látják a magoldás módozatait. Mái-
keppe-, m3rt a nsmzathez való tarto^áB egyetlen lelki 
óa erk&icdi kspesát mindössze egy-egy rosazul sikerül-
ten magyarosított és vltezeBltelt nev képezi. Eonól több 
semmi köze a nemzet igazi cálkitüzéstihez a- m törek-
véseihez. — Aki ma szétnéz a magyar nyehtcrliietg-
keu ásnak ökölbe azoral a ktze. Hig.v miképpen gáa-
CiO'ju el a legigazibb magyar e iodu ásókat es *z td -g«n 
köntösbe bujtatott idagen lelkű álhaz fisig  sz egészen 
siralmas. Éppen olyankor, amikor a nemzetnek leg-
inkább „Qgyeegts pár;oi* kellene legyen. Akkor jönnek 
a legkülönbözőbb akarasu és klmondhatatan nevű 
embarek, akik kiválnak, átválnak, torpadóznak ia 
mindent csinálnak caak a széthúzás aa alkalmas pilla-
natban tökéletes legyen 0 yan legyen, ami n nemzetet 
nagy feladitok  elvegaéaére képtalenné teBzI. • » 

* 
Mintha álom volna. Most husa egy néhány év 

után ugy gondol az ember vlsiza a harctéri élményekre 
mint egy rosaz álomra. N<m la salveBen beszél rólut' 
Talán el sem hiszik, A mai nemzedék elótt talán a 
haaudozáa azlnelbe ls keverediél, ha hadosztályok 
megsemmisüléseiről, Üzeaerea számú halottak tömegei-
ről, pargó tűsről, szurony harcokról kesdenM beszélni. 

A mostani ember ennél ssörnyűbb embertelenségekhez 
van szokva A gyűjtő-tábor fogalmához,  a sserzett 
jogoktól való eiőszakos klpofozáa  kenyórfosztó  kjnyör-
telenaégébez. A kiutasítás, a hazátlanná* lólekbomlaBzió 
főldtfnfutóaága  a mai rendszerek pergőtüze. Van olyan 
eredményes pusztító erő mindezekben, mint akór milyen 
harctéri borzalomban. - Csak azért mondom, hogy a 
mai ember, aki ezeket a modern harci eszközöket 
élvezi minden harctéri vitézségnél nagyobb hőw az 
időknek. Mártott meglehetett halni minden pillanatban 
Hősként lehetett elpuaztulnl. Itt p dig nyomorultul ke» 
mea dögleni Féreg módjára kell éhen pusztulni a nyu-
gati ku'turát kezdeményezéaének örök dlcaŐBÓgére 

• • 
Rohanó Idők, rohanó eaemények._ A technika 

tempójának fejlődése  meggyorsította a történelem ke-
rekének forgását  is. A hírszolgálatot ugyszólva plllar 
ástok alatt el.'á ó telefon,  távíró, rádió és televíziós 
készülékek nem tudnak lépést tartani aa események 
egymást követő gyors összehalmozódásával. Soha mag 
korszak nem élt ugy benne a történelemben, mint a 
miénk. Csak két azem kell hozzá és egy csöpp éles-
látás, bogy az ember követni lud|a a szerkezét tom-
boló megmozdulásokat Ninca Idő gondolkozásra, tépe-
lőd^rc, mérlegelésre. Feltartóztathatatlanul rigpd ma-
gával bennünket a törtenelem dagedi fo'yams.  Hívé, 
merre, az még beláthatatUn előttünk. Csak mepyüok 
elóre, bekötött szemmel. Vsgyla Inkább nem megyünk, 
hanem vezetnek. Ml pedig hamv uk magunkat vezetni, 
mert FZ a kényelmeaebb ut. Enni, aludni, do'goznl, 
adót flietnl  ÓB — nem gondolkozni. Ba a mai polgár 
elete Bzertc-széjjel a nagy világon. .Szép élet, vlg élet, 
ennél jobb m4r nem lehet". 

l u í e M B T I A 
a legnagyobb meglepetés a legnzebb ajándék az nj Arany 
Karaosonyl Altum Karácsony Ünnepén mindenki osak öiöm-
met akar szerezni. Örömet mindenkinek, de különösen azoknak 
akiket szeretünk. 

Az nj 1938—1939 évi Arany Karáosonyl Album össze-
állítóit, a Bárd-Rózsavölgyi eéget az a oél vezette, hogy közön-
ségének s mindazoknak, kiknek kezébe fog  kerülni az nj album, 
Igaz ö:ömet szerezzen. 

Az idei Arany Karáosonyl Album még a legnagyobb 
Igényekkel várakozók számára ls, nagy meglepesés. 

Meglepetés mindenekelőtt külalakja. Harmonikus szín-
pompában ragyrg a nyolo színben nyomott olmlap, A külső-
nek megfelelő  örvendetes meglepetés a gazdag tartalom. 

Az nj Arsny Karáosonyl Album-ban m-gtalálja mindenki 
az ízlésének 1 gjobban megfelelőt.  De üs öröm, jókedv, érzelmes 
nótázás, pottogó tánorltmus árad szét a tartalomból a mindez 
a jólzlés és zcnal-szép határain belül. Élvezet éa öröm mindenki 
számára az aj Arany Kirácaonyi Album Kedvesebb, szebb 
ajándékot senki sem adhat önmaginak, zenétkedvelő Ismerősé-
nek, vagy hozzátar oz'ján.k. 

Előrzör, mert a j uj Arany Karáoaonyl Albom minden 
szána népszerűséggel éitékjelz-tt sláger, másodiz r, mert 
kiállítása, sokszínű eredeti olml.pja, nyomása szebb éa iobh, 
m'nt bármelyik más albumé, harmadszor, mert felsorolt  előnyei 
m llett olosó a maga nemében egyodülálló 1938—39 évi Arany 
Kuráosonyl Allum, melynek minden egyes száma különleges 
sláger. 

Az 1938—1939 évi Arasy Karáosonyl Album tartalom-
jegyzéke : 

Operettek — Z nésmüvek. 
Egy azót, osak egy szót akarok — Tangó — Egyet-

len éjszaká-a — — — — — — — Iiosonczy 
Éa, a pásztorok királya — Dal — Jánoa vitéz — Dr. Kaoaóh 
Jóska, leveltt kozott a póata — Foztiot — Legyen 

ugy, mint régen volt — — — — — Erdélyi 
Ma éjszaka — English waltz — Dinasztia — — Brodszky 
Ma éjszaka, ha ráér — Lambeth AValk — Angyalt 

vettem feleségül  — — — — — — Loionozy 
Nlnos jén nekem fogatom  — Foztrot — Legyen 

ugy. mint régen volt — — — — — Erdélyi 
Hmgosfillmek  : 

Egy édes — Foztrot — Azur-ex press — — De prles 
Fütyül a rigó — Foxtrot — Erik a búzakalász — Sz'ttt'.nay 
Ha valaki szereti az urát — Foxtrot — A hölgy 

hozzám tartozik— — — — — — — E'ssmann 
Ha valami jobbat tadua — Hlowfox  — Szerelem Kit Z9rlnváry 
Koosmajáró korhely lettem — Magyar dal — Borcsa 

Amerikában— — — — — — — — Dr. Sándor 
Pántok Rézl lndu ó — lndn'ó — Pántek Rézi — Dr. Sándor 
Tdá'tam egy ragyogó csillagot — Tangó — Nem 

leszek hálátlan — — — — — — — Marknsh 
Modern tánook: 

A házunk tetején zsupp födél  van — Foxtrot — Erdélyi 
A szeme két kék lbolyasz?m — Tangó — — — Kalmár 
Azért van a szív — S'owfox  — — — — — Champiy 
Cs'k egy»zer mondja azt — Slowfox  — — — Szabó 
Egy szerelmes tangót s!r a hegedűm — Tangó — Kola 
Elsírom éa az egész világnak — Swingblues — MÍ-kush 
Hiába lennék hü — Tangódal — — — - — Buttola 
Már én csak lyen vagyok — Tangó — — — Nádas 
Mon amour — English w.ltz — — — — — Z írlnváiy 
Szereted-e mig a kék Ibolyát — Slowblnes — T?e frles 
Volt-e már szerelmes — Taneó — — — — Szerdahelyi 

Magyar nóták : 
Barna lány a babám — Csárdás — — — Balázs 
Bogyó, bogyó, szólóbogyó — Csárdás — — — E délyl 
Ha meguntál édes rózsám szeretni — Hallgató — N'pdal 
Megeredt ez eső — Csárdás — — — — — Dr. Slmkó 
R?pülj szellő — Hallgató — — — — — — T-ghze 
Roakodozó kiesi kunyhó — Hallgató — — — Kádas 
Szeretem a kertet — Hallgató— — — — — P Horváth 
Ti akartad, hogy Így legyrn — Hallgató — — Schaok 
Törött ablakomon — Hallgató — — — — — Garami 
Tu' jutottam mindenen már — Magyar nóta — Ka'már 

Dalok — Chansonok: 
Az egyik ember boldogul, a másik lent marad — Dénes 
H-gedU - — — — _ . _ _ _ — _ Buday 
Két szlvot, két szivet kötöttünk ml össze — — Buday 
Ma lettem husz éves — — — — — — Bródy 
Româno — — — — _ _ — _ — _ Buday 

Tánook csoportosítva: 
0 S84r ,? í!? "7. 1 Slowblnes 
2 Ergllsh Wi l t z - 3 Slowfox 
? f°X l í ° Íu  w 1 Swingblues 
1 Lambeth Walk _ — _ _ _ _ _ 7 T>ng,5 

Operettek, hargosfi'mek,  zenésmüvek otmek aaerint: 
A hölgy hozzám tartozik — Hangosfilm 
Angyalt vettem feleségül  — Zenés komédia 
Azur-expresa — Hangosfilm. 
Bo-oaa Amerikában — Hangosfilm. 
DlaaaiUa _ Q p w « u . 

- Operett. 
Nem leszek hálátlan - Hangosfilm. 
Péntek Rézi — Hangosfilm. 
Szerelem Kft.  - Hangosfilm. 
Az albumban szereplő zeneszámok verselt liták: 

«> 1. . . . Kádat György NálaSJ Béla 
Ö l l r A Kalmár Tibor Róofy  György 
Bodái MereS Kellér Dezső Dr.^Sándor J e n 4 
Dénes GVUU Kola József  Dr. ^lnkó Elemér 
?rdélvl &°hálv Dr- Koncz Dezső Szabó iKálmán 
Fi kas Imre Kovács Kálmán Széosén ÍJ.hály 
Fonó Frigyes Kulinyi Ernő Szilágyi Láa»'j 
HarmatLYmre Marcali Frigyes Tiszai Márton 
Heltal Jenő T ö r ó k R 

Ara gyönyörű nyolo zalnben nyomott fedőlapba  kötie, 
hat pengő 

Megrendelhető: Rózsavölgyi és Tárga cégnél Budapest, 
IV. Szervita-tér 5. 
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Hölgyeim 
nem bolt többet Braasób* m nnirk 
a r c b ő r ü k k e z e l é s e v é g e t t , mert 
villanyra berendezett m o d e r n 

kozmetikai rendelőmet 
1938 évi december hi l-től megnyitom 
Csíkszeredában, Str. Bulevardul 8 BZ. 
alatt, (Dr. Z tkariás-féle  h á z b » fold-
Rziiten, D ívid szállodával Bremben.) 

Vállalom garanoia mellett bármely aalroa vagy 
azáraa arobór kezelését, masBaget, ezümőloa irtást, 
SEŐrtelenltéat, — megfelelő  vitaminos p derek, 
krémek, aroviaek rendelését — helyi soványitast 

stb. a legújabb eljárások szerint. 
Re:dalok: délelőtt 9-12-ifl  és délután 3—7 ig. 

Szive a pártfogást  kér : 2— 
S Z É K E L T G I A E I . 
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— Martos Fereno, az ismert operattlró r.o ' 

24-én, Budapesten, 63 óv<a korában meghalt. Marios 
irta a legbájosabb op 'r^tteket, mint u Bob here ;g, 
Gll B ib», K a gróf,  S.byil éa m é ; Rzámos más nagy-
értékű darabját a raaţyar ssiaptdi i'odilomiaV, 

— Lógvadelmi gyakorlat. Fo'yó hó 24 t c 
d-S n*án 5 órakor íégvrdölmi gykoriatoket tartott te 
az fgász  országb-.n. Vitromaihan a gy alocat a leg;-
nagyobb rctd ;in folyt  ie R a megszó'aló Bzlrenák 
figyelmeztető  jeVrs mindenki f-'gyclraeeeUen  menekClt 
a k j.löit menfdithalyţkre. 

— H&lalozások. Kilanír G bor k<)res\' dő, egy 
báz'.aoéc 03 éB blrto'ioa fo'yó  hó 21-én díleiőtt hossza i 
azenvedéa u án elhunyt. Kalamár Gábor alig 46 evet 
élt Ar^nylsg tiiíalon r«gad:a el kozö ünk a hrlá: >z 
a ralcd-inU által L-agyrabtcslilt, derék embert. Teme-
tése fo'yó  bú 23 án daiután von, igen nagy Bíáma 
közönség részvetá mellett. 

— Mi'náa.-y G^u'a csikmind-z inti hadirokkant 
63 év> a k-ir^ban f.  6v november 19 én eibunyt. Világ 
bátorul járt, sokat Fzonvtdeit bojtóra \olt. HUÍZ é 
u án moat á lőtt a nyu^dij ügye r.>cdezéB előtt. Nem 
^rh-itte m9g. Nagy család gyászolja az elhunytat, aki; 
életében mint becsületes es igazán jóravaló ember, 
aa rg^Hz krzség SZT tete és megbecslése vett serlii. 

— Érettségi1 Isaga uj rendje. Mint Ismerete», az eddíR 
érvényben levő szibály szem.t HZ érettségi vizsgán mlndöasz.! 
háromszor 1 hatett j^ientkeznl. Hí a julöitnek 3 esetben ne:.i 
sikerült az éiettséglje, többé nem á lhatóit, a bizottság t-1 
A nemzetnevelésügyl m'n'.szterluai ruost ugy Intézkedt tt, hop> 
a háromszor megbukkottak újra jelentkezhetnek vizsgán, h» > 
nyoloadik osztályból Ismétlen magánvizsgálatot tesznek. 

— Tudniva'ók a bélyegtörvényböl A vállalatok kizá-
rólag belső használatára szolgáló Irata: bélyegm'ntesok. lh c-
nek például a pénztári blokkok, a főüzlet  éa fióküzletei  kö2öi 
kü önböző 1 Tbtv&ltáaok, a főüzlethól  a fiókokhoz  kü'döct áru^ 
átvételét, a niipl árusítást feltüntető  jegyzékek, stb. O.y u 
átfét.  ll vagy á-uszáll.tásl elisinervények, amţ tyúkét at átvevj 
alál-, a lörvényiS nyugtabélyepg-1 látaadók el. Azok a re;< 
d lő lapok, >melyek összegek felvételét,  valamint szü-zödéies 
kikötéseket nem tartt.'mamak s amelyek alapján számla boosát-
tato'.t kl, nem bélyegzeudők. Szorződéses jellege azoknak van, 
amely ket m'.ndkét fél  aláír, tehit ht osak n meg'eudő Irt» 
a'á o. m'-g:end«ló lupot, nem bélyegzendő abban a feltevésben, 
hegy erről szabályos és törvé- yszerir.t bélyegzett sz'.inU les* 
kibocsátva A felragasztott  bélyegek megsemmisítése a cég-
bélyegzővel v.'gy átírással akként történik, hogy ugyanaz a 
bélyegző vtgy a áirás folytatóligos  nyerni látható legyen u 
ootoron, a bélyeg minikét ré zén éa a felbélyegzett  lratou. 

— Kibővült a helytartok hatásköre. A nemzetgazU 
aágl miniszter um következő jogkörrel ruházta f.il  a kiráivi 
helytartókét: A házaló kereskedői -mről szóló törvény vág n-
hajtása teljes egészében, az árd'ágitá9 megfékezéséről 
törvény végrehajtása az „el«ő endü közszükségleti olkkek" m g-
hitározásának kivételével, a jogi Bz»mélyiségiől szó'ó törvény 
alkalmazása,a jogi személylséggol rendelkező társaságok miltö-
desénck ellenőrzése, az állatvásárok, vásárok, sorompók p'acúk 
stb. felügyelóblzoltságainak  kinevezése, a zálogházak működ-
éének ellenőrzése, a tartomány, gazda'ági lnfo<máolós  h ^aul 
megazeervezése, tartományi árumintavásárok éa klállitásoi 
engedélyezése, rz Ipari azabályzat alkalmazása, az energ a-
törvény végrehajtása, végül a mértékhitelesítő hivatalok 
ellenőrzése. 

— Asaaonyt éa beretvát köloaön ne adj. A s zabá ly tó l 
e'terően Nsgy B»lá-/.s mindszenti lakós kölosön adta a be- J'-
váját Ambma Bálintnak, Miután nem adta vissza, egy azép-n , P ° ? a beretva tulajdonosa átment a ezomazé hoz, hogy is-
mét birtokba vegye a tulajdonát képező Ingóságot Röviden, 
N gy átment a beretvája ntán Ambrusékhoz. A házban csak 
egy leányka tartózkodott, aki elótt magához vette b e r e t v á j á t 
tokostól éa eltávozott. — Ambrus ezután a.t kezdte hangoz-
tatni, hogy a beretvatokban 500 lej la volt, amit N gy nem 
adott vlaaaa. Nagy a rágalmazásért beperelte Ambrua Bálintot, 
aktt a törvényszék l hónapra Ítélt. 
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( î y ţ r g y o i ţ l e t 
(el eaek a tényezők ? Mikor IBFB aa .otthon' újból 
csendes, nyugodt, napsugara?, mlxor vonul bs a csalidba 
újra aa egysserű, házias öröm r.a örökös házosklvüll 
szórakozások. gyermek-ssnrok, drága, fényűző  gyermek-
bálok helyett. A gyermek élete össsahasoniithatatianui 
jobb lenne, ha a ssűiők megteremtenék a családi élet 
komoly ttsstaságát. 

Neveljén aa Iskola 1 AS takola roadelkesésóre 4—5 
óra áll, esalatt tanítsa meg a gyermeket aa előirt tanítás-
anyagra éB nevelje ls. Még as elemi Iskolában 1B ne-
hés es, mert már 6 évea borában a gysrmk jeliem 
fejlődése  elhatározott. Mit csinálhat a közép'skob, hogy 
neveljen tu' nJpes osztályban a t&nár, még ha hivatott 
mttvészo 1B a foglalkoaáaánal  ? Az Isko'a pokat t?het, 
ds csak a BZŰ'ŐI ház feltétlen  segítségével, őszinte 
bizalmával. Aa anyáknak kellene nagyobb megértéssol 
nyújtani segítő kozUket aa iBkola felé. 

A tanítás és nevaléa kölcsönösen segíti egymást 
aa Internátnsaal rendelkező Iskolákban. Különösen olyan 
nevelő Intésetekben, hol a ssülők, rokonok ritkán ke-
resik fel  a gyermekeket éB ntm zökkentik kl a mpg 

szokott n;>pl munkából A< Internátus nem áll a saülő 
és gyr-rmek közé, sőt erősebbé tessl a gyermeki saera-
tetet. Aa io'.ernátnsban minden irtflk  történik, anélkül, 
hagy olyan cenirumnak, olyan értéknek tarthatnák ma-
gukat, mint a mai családokban. Baodálls közösségbea 
élve, alkalmBzVodnlok kell egymáshoa, aa Intéz at rend-
iéhez, Így mogezotják a közösséget éB az élet nagy 
közösségébe könnyebben belelllesskadnek. 

A modern internátust élet arra törekszik, begy a 
növendékek as Intézetben eltöltött Időre mint vidám 
Ifjúkorra  emlékeiz'ntsk, mikor komoly tanulás, gya-
korlati tevékenység, nyugalom és játék megfelelő  válta-
kozásával melegen érző, tisztán és élesen gondolkodó, 
muntabiró emberekké fojődtek.  Főcél, hogy a gyermek 
vezetőiben jóakaróit láBsa, kik ót szeretettel nevelik. 
Erezsék, hogy szellemi éa testi jólétüket vesetőlnk szi-
vükön viselik és d'csérstüket, vagy büntetésüket mint 
saját csalekedetűk erkölcsi következményeit tekintsék, 
bogy egységes, nemes jel emüek legyenek, Üknek gon-
dolkozása a modern elméleti tudás magaslatán álljon 
és Ba mmel tartsa a gyakorlati követelményeit. 
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Műkedvelőink vendégszereplése 
a testvér székely városban 

Csíkszeredában. 
A „Crlki Lapok* mult heti száma, 2 lk oldalán, 

— A gyergyól műkedvelők városuakban — címmel 
Dem ls annyira kritikai, mint egy komoly tísstán látó 
é? bíráló cikk jelent meg, mely többek köaött a követ-
kezőket Irja: 

_ Városunk közönségének ritka műélvezetben 
volt ráBse folyó  év november hó 18-án. A testvér ssé-
kely várjanak, Oyergyószentmlklóa kitűnő műkedvelői 
látogattak el hozzánk, a „Marica Grófnő*  müvóssi elő-
tdasával. Mindenekelőtt leszögezzük, hogy aa elődáB 
tökeletescn sikerült stb, stb. 

Boldog örömmel könyveljük el mindeneket a ked-
ves megállapításokat, amit Csíkszereda lelkes és mű-
értő köaocBige, a micd»gjre ffl-feltörő  vas-tapsaival 
már előlegezett ls réaslinkre. Érentük, hogy lélekből 
jön, éreztük, hogy szeretettel vártak és hogy most sem 
hiányzott as n hagyományos támogató BSeretet, ami a 
vecdég^aerepló műkedvelőknek kijár és mindég kl Is járt. 

Éppan eaért, rám hárul aa a kedvea kötelesség, 
hogy ngy a magam, mint a veaetósem alatt álló mű-
kedvelő gárda nevében újólag 1a köszönetemet fejeszem 
kl, Csíkszereda kedves és hálás közösségének. Kérem 
engedjak meg, hogy Itt, eriól a helyről, pótoljam ast, 
amit a színpadról nem mondottam, mert akkor még 
nem mertem elmondani, hogy: van még város és van-
nak emberek, ahoi és akik tudják, érsik, hogy mi as 
élet igazsága éa Bsépaége? Higy ml a hit, mélyBég és 
méltóság, melyek mind-mind a művéssetben vannak, 
ebol az emberek — ha találkoznak, csak sseretal, 
t sjlelnl, becsülni ÓB megérteni tudjak egymást. 

És milyen azép es Így... kÓBsen ami a va'óságban 
vas, a sslirke hétköznapok mögé rejtve, az mind csupa 
voiutien kapkodás, Ctunya tülekedés, az elhibázott eiet 
mindennapos magunkba néseBB, mely tele van, köddal, 
szenvedéssel... 

A aainéssetűnkre háruló faladatokat,  — miként a 
cikkíró IB mondja — mükedfelesünk  kell átvegye, hogy 
a ka tura ssolgálatában teljeBltse azt a falumuntai, 
mjiya.k szeretete, fej  less lése és ápolása miadannyl-
uatDik ssent kötelessége. 

És az, ami erfit  és kitartást ad. Ba az, ami a 
iz cpid szeretetére kéBatet, hogy mint ellanáihatatlan 
er5; ul iiüUv* a kuliura okos, hntzaos es nevelő szolgá-
latába mig ak*or is, ha léleknalküll, kicsinytitű, kicsi-
nyeskedő emb rek .komédiásod nak neveznek. 

Egyébként — irja a cikkiró — a magnnk részé-
ről CÍHK megdróaitbeijiik acokat as eiismerő szavakat, 
i-tnely- k a gyergyól mükedvetőz müvöfZl  ludasaval ez 
ra^nnetsagevrl logialkoatik. Kiemelve azt, togy min-
tha siisai-rdsre szamot tarthat aa a lelkes munka, 
ama y G,ergyó"Z40tmiKiós varos műkcdveió eletei es 
Lû uraiis eiorotöredat o yan ez.p eredmeayekhes Sigiu, 

a mostani vendeg BStr p.eaűk is. 
(GydrgyóaaenimikléB.) Csiby  Lajos. 

Néhány szó a nevelésről. 
Milyen nagy küsdelmet folytat  ma az ember az 

tm-~c,r elies.' Muor állott még ilyen ellenséges érzel-
>1 fc^yBăsB*l  szsuiben tz ember, mim ou 1 Q izda-

f  po.i'.Kai os eszmei kérdések vívják irtózatos har-
e Hai ea bármelyikük ls dud ilmaskodik, as eddlfci 
írLicek nagy rosze elpusztul. 

Kobtn a lehangoló légkörben élünk már kösel 
fiííjroazdzada  és tanítjuk: as emberiség fejlődésében, 
lóita.j-.csödíSóben rendül Ellenül hlssünk os ennek a 
ci cietebtdéscek alapja as erkölcsi éB szelleal fejlődés. 

H 1&2ÜK, hogyha mi ilyea bo.dogtalan, nyugtalanító 
íurtislban ls élünk, o t vannak a gyermekek, az élet 
•o-;a.ú<i(űi, kik átmentik kuiiuránk szeiiemi eredmé-
ny t:i és boldogabb korban élvezni ls fogják. 

A gyermek a legnagyobb érték, aa elet meg-meg 
u.u j folytatása.  Mmdsn egyes gyermekkel uj élet, 
nutdeni eiő.ról kezdő eró indul frjíődasnek,  aa uj 
nemzedek. 

Milyen less ea aa uj nemaedék, mely bennünket 
fi.vali,  magaba foglaija-e  aa emberi élet emelkedésé-
nsK lbotióséget ? Szeretni fogja-e  a jót, ÓBzreveaal-e 
a tzcpjt, idt á ja less-e aa igast? 

biaz éB Bzás ktrdés vár feleletet  a gyermekkel 
foglalkozói  lelkéban. Mi a nevelés? L^het-e nvvelnl 
- .TTÚAN? Kik &s igazi nevelók? A BZÜ Ó és as Iskola, 
' "igzit mindbnfeiól  as utóbbira as a válasz. Igen a 
K/ imotaií testi neveléBét kitbnően érti as anya, ellen-
'̂-n az eikaicBi es erteimi nevelés terén a családban 

ctb.z^gek vannak. Különösen, mert a Beülök nagy 
rscieno* nincs lelki nyugalma, vagy házonkivűli as 
c fô u  taáguk, vagy nem rendelkeanek aszal as Isme-
r-uc., amellyel a nevelés helyes irányában vezethető. 
^ Ĵ n eredmony varható, ha olyanok veszik keaükbe i u c«vt<iési, a legbonyolultabb feladat  megoldását, kik 
"üg fezentelitk  idót, gondolatot azoknak az elveknek 
e.uhjaiiiásara, melyek ne.kül Igazi nevelés el sem kép-
"siii8iö. Hogy vaiski kaispút, vagy ruhát cslnáibasaon, 
utttftioa  vagy bármi lehassen, hány évet kell tBnulás-bal eiioittniu, csak a neveléB, aa éaz- ós jeilamfejleBs-
'•ta oíy Lonn̂ ű dolog, hogy mindenki előkészület nél-
kül jooban art hotsa. H» valaki világra hozza gyerme-
két, nem feltétlenül  tudja jól is nevelni, még ha min-
den kiiisó körülmény — harmonikus családi élet, caa-
ládi eszköz , k stb. — ma&fdlaló  la. Psdlg hol ltlkotók 

A marosva^árnelyl itéiótabia legutóbb egy ingat-
lan bekebelezési ügyben hozo» elvi jelentőségű dön-
tést. A p?r eóamenyei a kövatk' zók: 

Egy gyergy< Bzentmiklósi ingatlan tu':jdoaos 1928 
oan a Brass>i A.talános Takarea pénztártól 200.000 ei 
üölcsön folyósítását  keríe. A bana m-után a kéreimező 
telekkönyvi lapja szerint sz ingatlanon még m-m vo.t 
i-hsr, foiyósiioíta  a 200 000 lc>j kölcscnt. Kséóbb azoe-
ban kiderüli, hogy e aoicaönt mege.óiőieg a« ingatlan 
mldjdonosa Sző.iósi Sámuel azoBsgyárostól 48.000 lej 
kölcsönt vett már fel  meg 1927-ben. A zsessgyaros a 
Kölcsön folyósítása  után kerte a koicsönnek e telek-
köayvbtn taló Biéljegyséaét. A kérést a telekkönyvi 
hivatal ssabályaaerüen iktatta, eaonban a kérdaaee 
telekkönyvi lapon elmulasztotta bavezetul a tehertetelt. 

Amikor es as elrf  hlteleiónsk tudomására jutott, 
elsóhbBégi kérést eyujiott ba a gyergyószentmiklési 
járásb!róiá<hoz. A járásbíróság elutasította a keres-
tet, mire Síóiiósl a cdtszerc-dai törvsayszé^hoz feloo-
nezett. A törvony.zak k tárgyalta as ügyet és arra sz 
álláppontra holygnkedait, bogy a telekkönyvi bejegy-
séseknél a sorrendet tz Iktatási aorrend határozza meg, 
helyei adott a fdlebbtztBnek  s a két hitelesé közötti 
elaóbbségl vitában a sseaygyáros áliátponija mellett 
dóntött. A törvényszék határozata ellen Dr. Fakato 
János, a bank marosvásárhelyi jogi kép vise ője a helyi 
táblábcz nyújtott be falebbesést,  ameiy érveléseinek 
helyet adva, jogé:ói döntési hozilt, amely tssrlnt a 
kielégítés sorrendjecél a telekkönyv nyilvánossági alap-
elve a i irányadó. Tihái annak eilenere, hogy a BB<»a£-
gyároB Igénye korábbi éa iktatási sorrendben mege.őzte 
a bank igényét, annak nyilvánosságra hozatala csak 
a bank igényének széljegyzése utáa történt és i.{y a 
kielégítés ls CBak a bank igényelnek kielégítése után 
történhet meg. 

„A nemes magyar nemzet." 
A fajvédaiemnek,  amely aa utóbbi időbe-s külön-

féle  alkotásokkal lepte meg a világot, O.aezorBzágbsn 
egy*a erősödik a hangja. Napilapok 6a folyóiratok 
hadakosnak már a fajvedelem  frontján.  Aa élén Inlandi 
folyóirata,  a „Diffesa  della Rtzi" áll. Tartalmának 
túlnyomó részM teimáfczjtesen  a uidósággsl foglalko-
zik, de a kíváncsi erdeklódő általános faji  kérdésekre 
1B bukkanhat. Az egyik számban például aa európai 
fajokról  saól egy taau mány. Arról, hegy kl árja, kl 
nem árja, melyik ériezesobb fej.  As egyik sorban meg-
úti aa ember saemét a „magiara* saó. Itt rólunk van 
aaó. Lássuk csak: 

„Vannak Európában nem árja fajú  nemzetek, 
amelyek aa árja faja  nemzetekkel ezorencsésen soha 
nem keveredhetnek. Klvetelt kell azonban statnalnl t 
Követkeső esetben: a nemes magyar nsmzet fajára 
nézve ugnan nem árja, de a leik*, testi, Baelleml tulaj-
donságait, képességeit tekintve árjának kell tekinteni." 
Ni csak ml sűl ki aa eg«Biból. Tissteletbell árják 
vagyuk aa olass fajelmélet  sserlnt, Ba valamilyen 

spiritual?, szellemi pr pooderíueljra épített elmélet, 
amely as éiet, a váltság tóry^vel rzimol. — Néhány 
sorral odébb azután li is jalanti a c.kkiró, hogy as ó 
fogalmuk  inkább splrliu4!ls össsetevótböl épül, asoa-
ban ssámol a blo'oglal téniekkel, ezeknek a tényeknek 
alapvető jelkgével. Ae OIFBZ nép természetesen mind-
két tekintetben „razza pura". Ami bennünket Illet, ml 
blcony magelégedhetünk a kva'iflVálással:  „'a nobile 
geme msglera..* Ennél szebbet idegenek nem Igen 
ínondtek még róluob. Kevéebbé hízelgőt annál többet. 
A« olass fajvédeleml  ó' ennyit tehát bátran elfogad-
hatunk. 

Egészségügyi szervezetünk lényege. 
Csak ép teetben lakozhatlk ép lélek, mondja a 

bölcs. — Hogy ezt elérhessük, szükséges aa egész-
ségre gocdot fordítanunk.  Na hlgyje senki, hogy ba-
jainkkal legtöbbBzör as Isten látogat mpg. A betegsé-
gek túlnyomó réssét a írl könnyelmű vigyásatlanságunk 
okozza, amely csakhamar rombadönti a legerősebb 
fhibur.ot  is. Főképp°n, ha nem áll idejekorán orvos 
rei delelésünkre. Már prdig ez nem gyakran van kéz-
ügyben, kifál.k'j'P'n  távoli faluhelyeken.  I/y pusztul 
«.ztán az élet, amelyet talán köncyen meglehetett volna 
menteni. 

Nemcsak omberi, de faji  szempontból is Igen 
fontos  aa elhanyagolt egészségi állapotainkon való 
apgités. Orvog éa gyógyszer k»il a fiivaknak.  A vároa 
mesHse esik a községektől. Éi éppen es a távolság 
sok bajnak as okozója. A nép tetemes része, pénz 
hiányában, a Boruár > blrz i betegét. Vagy ha talán 
meg Is rzarzl ast a pénst, aisieliyel orvoet vehet, hosszú 
tdókig megérzi azt a költséget, amelyet betegségére 
fordított.  Nam i>?y fainei  testvéremet hallottam Igy 
felsóhajtani:  .Ha ssegény BS ember, pusstuljon el I* 

Est az állapotot lehetetlen tovább tűrnünk, mikor 
az egyetemek fakultásán  annyi Ifjúnk  tanú'. A magyar-
ságnak gondja kell legyen reájnk ÍB, a népre ls, mikor 
körleteinkben elhelyez egy egy fiatal  orvost. Egy körlet 
600 csaladjának belekerül es az orvos családonként 
havi 8 lejbe, 4000 lejeB flzjtést  alspuí véve, amely 
ösuzegért bármikor orvos áll reedelkeséBre. Egy Ilyen 
orvosnak nem less majd érdeke, hogy minél több 
heti'gi) legyen, hanem hogy minél kevesebb. Ez less 
as ó érdeme, amelyet el is ér, ha esetenként sorosa-
toB egészségi tanácaoikal ÓB folvllágosltáaokkal  látja 
el a népét. 

R ndes munkaköre: Hetsnként mindennap egy-
egy ktzségben vlssgal a kultúrházban d. e. 9—1-lg. 
Komolyabb betegeLhoa házhoz megy. A ssükséges 
gyógyszereket magával viszi, amelyeket bessersésl áron 
juttatja a reá ezoru'óknak. Ilyen formán  nem a nép 
volna iz orvosért, hanem megfordítva  a mindez évi 
96 lei rt. B'ii*ske lehetne ac a népklaebbaég, amely 
ezeket Ilyen módon megtudná valósítani. Eletképossé-
géről tenne tanub'zonyságot, bogy eser év eser nyo-
mornnéga után ls megtalálta a jövő élet kulcsát saját 
ssivének rejtekéhes, abol fBikel  a jóság és a saeretet, 
amelynek Bsándéka egymáshos veaet, köaelebb visa a 
namss cél felé.  PáUiy MIkióa. 
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— Meghosszabbították a bérlati ssersődósek ntán 
járó lUetekek beflaetését  A pénzügyminisztérium a bérleti 
szarződésak ntán járó Illetékek befizetésének  határidejét 1938 
deoember 31-le engedélyezte. Az év utolsó napiáig tehát as 
edd>e be nem fizetett  bérleti Illetékek késedelem dacára la 
mentesOluek a bírság alól, kivételt csak az az eset képez, ha 
a késedelem miatt a pénzügyi közegek má' jegyzőkönyvet vet-
tek iel Ezzdl az Intézkedéssel a pénzügyin nlazterlum egy ntolsó 
alkalmit akar adnt a bérleti Illetékek beUzetésére. 

— Diesel-motorhoz osak nyereolajat giabad hssa-
nálnl. A hivatalos l«p nagyfontosságú  pénzügyminiszteri ren-
deletet közöl. A rendelet szerlct a jövőben sem kereskedelmi, 
sem pedig vámmalom nem kaphat működést engedélyt a köz-
ponti buzaértékesltő hivatal véleményezése nélkül. Ugyanezen 
rendelet deoember l lg utolsó haladékot engedélyez a keres-
kedelmi malmok részére már korábban előirt önműködő mér-
legek felszerelésére.  A pénzügyminisztérium körrendeletet kül-
dött széi a pénzügyigazgatóságokhoz, amelyben utasítja az 
Illetékes pénzügyi közegeket, hogy eUenőrlzzék, milyen üzem-
anyagot használtak a Diesel-motorokkal dolgozó Iparvállalatok 
s ha nyersolaj helyett egyéb üzem»nyag hisználatát állapítják 
meg, vegyenek fal  klhé^ási jegyzőkönyvet és ezt terjesszék 
í-1 a pénzügyminisztériumhoz. 

— Halálozás. Cslkosomortánl azületésü Bakó Antal 
varsagl nyugalmazott Igazgató-tanító munkás életének 78-lk 
és 46 évi tanítói szolgálat után, nyugdíjazásának 10 lk évében, 
hosszas szenvedés után meghalt. Temetése VarBágon, ahol 
mintegy negyven évig szolgált, nagy réizvét mellett történt 
meg. H lálat gyermekei, unokái és rokonai gyászolják. 

— Bajok vannak a somlyói barviaael. A somlyói bor-
víz ugy hozzánőtt a szeredal ember életéhez, hogy anélkül 
elképzelni sem lehet a várost polgár lakását. Isten tudja mióta 
van ez Így, de ml el sem tudjuk képzelni, hogy szeredal pol-
gár megtudna lenni ezek nélkül a háromliteres, vörösre ége-
tett oserépkorsók nélkül, llost aztán ugy hallatszik, hogy a 
ml ősi cserépkorsó luk körül Is bajok vannak. A na okban a 
pénzügyi közegek egy napra betiltották a borvíz szállítását 
hzcn indokolással, hogy ezután osak üvegekben lehet a bor-
vízit szállítani, az üvegek után pedig darabonklnt 60 banl 
adót kell fizetni.  Az érdekelt borvíz szállítók kétségbeesett 
utá-ijáráiára aztán megengedték a borvíz szállítását és határi-
dőt adtak a szállítóknak az üvegek beazerzéaére 

— Ujbol a városhoa csatolták Zsögődöt. Zaögöd 
község hétiőn, november 21-én tartott népgyűlésen szavazást 
rendelt el a községnek Csíkszereda városhoz csatolása mellett 
vagy ellene. A szavazás túlnyomó többséggel a városhoz való 
zsatlakozást eredményezte, Ezek szerint mihelyt a jóváhagyás 
az Uktékes minisztériumtól viaszajön, Zaögöi község a város-
hoz taitozónak syllvánlttatlk. 

— Adományok a sutsi házra. A Kárpát Egylet Csik. 
széki Osztályának elnöksége a következő adományokat nyog 
tázza: Pénzadomány -k : Dr. Kemény Miklós, Csutak Ernő 
(Llqui.lator-cég), K«áosony János, P. O 100—100 lej, T. A. 
B. ti. 30—50 iej, özv Grün Antalné 40 lej. Természetbeni 
adományok: Altér Salamon Daradlos András, Merba György, 
Kiss Ferenoz az épUletfcstési  munkálatait; dzabó Dezső 600 
lej értékű oementet. Kllnger-rzövflgyár  SapBiszentgyörgy 47 m. 
matrócvásznat. 

— Fatusi háztartási és gaidaaágl tanf j lyamok  Er -
délyben, nók réssé re. A tél folyamán  Erdély külömböző 
vidékein az £. ti, E a filujl  gazdasszonyok és leányok részére 
hathetes női háztartási és guzdeságl tanfolyamot  rendez. A 
tanfolyamokon  a hílyes és gazdaságos főzés',  mosást, vasalást, 
szabászatot éa varrást, baromfi,  sertéstenyésztést, oseosemfl-
gondozást, egészségtant stb. fogják  tanítani. A tanfolyam  oélja 
az erdélyi magyar gazJasszonyok és leányok nevelése, Irányí-
tása a háztartás és kisgazdaudvar helyes vezetése terén A 
tanfolyamon  résztvehacnek asszonyok és leányok 16 éves kor-
tól f  ilf-lé.  A tasfolynm  részvételi dija fejenként  az rgészhat 
hét tartamára összesen 500 lej. A vidéken lakó és bent étkezi 
leányok naponta az ellátásért ezen felül  még 10 leit fizetnek. 
A tanfolyamra  konyhafelszarelést,  edényeket, továbbá varró-
gépet a tanfolyam  rendezősége visz magával. Azon községek-
ben, amelyekben a tanfolyamra  kellő számú jelentkezés törté-
nik, összeírandó a jelentkezők száma és a névsor e«y kérés 
kiaé-etében beküldendő az E. G.U.-hez, Cluj, Str. R-gal& 16, 
aliol a felvilágosítást  készséggel és szívesen megadják. Ezek-
től a női gazdasági és hártar ás; tanfolyamoktól  remélhetjük 
a kisgazdák lakásviszrnyalnak javulását jobb és változatosabb 
táplálkozást,, a gyermek gondozás és nevelés szlsvonalának 
emelkedését, a gyomaiul borított belsőségek konyhakertek, 
baromfi  udvarok virágzóvá, jövedelmezővé tételét, a család-
t 'gok f>  Uérnemülnek éa ruhatárának házilag va'ó elkészítését. 
H í megismerjük azokat az előnyöket, amelyek egy Ilyen gaz-
dasági és háztartási tanfolyam  rendezésével járnak, önkénte-
lenül ls adódik a kérdés, hogy hány leányt éa asszonyt képez-
tünk ki évenként e téren és hogy hányat kellene és lehetne? 
A feleietet  könnyen megadhatjuk. Éppen ezért kívánatos volna, 
hogy a tanfolyamra  Erdély magyarlakta vidékeiről számos 
jelentkezés történjék. Az eddig megrendezett falusi  ről hat-
hetes gazdasági és háztartási tanfolyamok  Igen szép ered-
ménnyel Zárultak Az E. G. E a tanfolyamokat  a (elentéezé-
sek sorrendjében fogja  beosztani. 

— A kutyák saetragták holttestet. Csikó 
János csttszentgyörgyi jubp*sstor 13 6vas gyermeke 
jubozat őrzött as erdőn. A fiu  még szeptember 19-án 
ehtiDt. Most találták meg a szegény gyermek holttestét, 
amelyet a kóbor kutyák csaknem egéssen szétmarcan-
goltad A vizsgálat megállapította, hogy a kis páaitor-
fiu/al  szívbaja végznt. 

— T ű z b e d jbta a t á r s a pénz tá ro i j i t . B ilini 
J^03 és Lu*r Miklós hoilga békési lauóeoz együtt 
fuvaroztat  az UJ?Ö gyl fürészgyáraál.  Bilin; a társának 
BivtíUj 6 e&er ltjt tartalmazó pénztárcáját és amikor 
tzi vhsza köve e'te egyszerű n a tűzbe dobta. A helyi 
törvényadás Biliotot 3 hónapra és as elégetett 6 ez*r 
iej megtéri léséro itélte. 

— Ki korábban kel aranyat lel. ToMas Jt-
nos éa Miller A bert ssatmáii aómunkiaok gyalog in-
dultak uinak H iromszékmcgyóből a cilkl kőbányák 
felé.  Uisözben betértek egyik csikazentBimoni korcB-
máha. Jái magebídaltek es tivább iadutak. Amiat 
kiariak a tcezó sséi-jre ujy határozlak, hogy egyet 
a uiaaak. U*y is lett. A kit muaiái fáradt  teáiét caik-
himar mily á ómba ringatta aa utazéil árok. Tóbiás 
ebredi hamarább a alvó tusának siebérfl  kilopta 1600 
i-|Jt. Amikor Miller falébredt  mir citk hil; hsiyst 
tilJita Tobiái barátján a1! s 1600 lejénak la. Gyorsas 
ermitettd a ciendírsjg^i, aney vígig érintette az 
egasz vonal őrsjit. A hűségi* uiazi-tiMai még aznap 
este el ls fagtái  Madafalva  egyik korcsmájában, ahol 
a pénz egyik reasót mir megforgatta.  A Tirvénysaék 
meat tárgyalta .z ögyet éa ugy találva, hogy Tóbiás 
na* meger hat hónapot ez a kirándulása. 

~ N y l l v a n o < kösaönat. A c iksoniyól árvaház 
vezetőség a ezutoj nyilvánítja háás k özönétét a csik 
Bzer̂ dal kereskedőt körnak, kik KaUmár Oitor tae-
társuk elhalálozása alkalmából a calkeomlvói árv.h.z 
novendak'tnek koaaornmegváltáa elmén 6Ó0 lejt ada-
koatak. Lfu  flseaso  meg I 

— Tohén-lopáa. Pál Imre cslkszentklrályi 1 
két tehenet, 2 borjut éa 4 drb Juhot lopott. A törvény-
zaék egy évi börtönre Ítélte. 

— Magánlaksértés Brassal Iroác snárheyyl 
lakós feljelentést  tett a ciocdőraágan V 'ress Lajosne 
allén, aki beállított lakásába B ott to jásén önhatalmú 
lag -házkutatást" tartott. Felforgatta  az egész lakást 
i miután Jól végez e do'gát elment. AB eljárás az 
llgyéaal hatáskört gyakorló harclaB menyecske ellen 
megindult. . . , 

— Itt a piros — hol a piros. A fenti  elne-
vezésű játékot mindenki Ismeri. Sólyom Gábor tusnádi 
(akós min nem Ismerte. A kosmásl vásáron ő is meg-
ismerte. Bídoki G/u'.a koloasvárl lakós tanította meg. 
Nam is került sotba. MlndÖBBsa hatezer lej tandíjat 
fiaetett.  — A tanítómestert a törvényszék most 6 hó-
napra Ítélte. 1 

— Lopás. György Imre lóvéssl lakóst letartós-
tatták, mart kiderült, hogy a kőasógbell házakba betört 
a a készpénzt mindenünnen elrabolta. Cslbl J tnostól 
2500 lejt, Voa'obán Todortól 7500 lej», Cslllp Máriától 
2500 lej*, Baekeres D jmetertói 750 l'j», Bjkor Todir-
tól 36 ezer lejt lopott el. 

— Legideálisabb hashajtó, vértisatitó, ep? 
hajtó a D-. Pö dei-féle  So'vo pirula. Székrekedés, 
bélrenyheség, rossz emésstés, gyomorrontás, felfúvó-
dás, gyomor éa bél fájd  «Imáknál teljes gyógyuáat nynjt. 
Egy doboz ára 20 lej. Mind n vároil éB vldskl gyógy-
wrtárban kapható. 2—ao 

— Jó tett helyébe Jot várj. A baj ott kezdő-
dölt, hogy Puskás Antalné dliról lakéB 1500 lejét köl-
csön adta Bajkó Mihály Ezom ŝ̂ djfntk.  A köcscn 
ügyletnek Ditróban la ugyanaz n véga, mint máahol 
Eíyeser VBsna kell fizetni.  Brjki is viasza fisette.  A 
baj cBupán ott esett meg, bogy amikor tz  asszony a 
pénzét kérte, akkor B ijkó verésB»: fi  telte meg kamatos-
kamatodtól. 

— Es sem utolsó eset. As es?t hőse a cslk-
aeentdomokosi perceptor, névsaerlnt Georgercu Nicolae. 
E<y reggel beillltott Gusran J«noshoz. Látogatóba. 
Kü önb-n, amint később kid rül ő sem tudja miért. 
Kö<zönés helyet a levegőbe lőtt, majd éktelen mód» 
saldalm ẑal kezdte a gazdát. Nim adósiedői minőségé-
ben Ő sem tndja milyen ciman, c<ak torkásznl is 
k zlte a Fzgény embert. — A törvény szék most fog-
lalkozott a különös esettel. — G -org»*cut 5 napi elaá 
ráara ts 1000 lej büntetésre Ítélte. Valósalnű moat a 
vádlott meg<ud:a — miért. 

— Eöanönotnyilvánltás Ezúton IB há'ás köszö-
netet mondok mlni*zon lamarősökn̂ k és jó barátaink-
nak, kik fslej-.hetetlen  férjem  elhalálosása falatti  nagy 
fájdalmunk  Iránt bármi módon ré zhéttel vo'tak. 

ötv. Kalamár Oábornó és oaaládja. 

Baroul Advocaţilor din Mercurea-Ciuc. 
Nr. Bar. 204—1938. 

Convocare. 
Avem onoare a Vă invita să binevoiji a lua parte la 

adunarea generali deliberativă 
a acestui barou, care se va ţine în ziua de 5 Decem-
vrie 1938 ora 12, In sala Nr. 44 a palatului Justiţiei. 

In cazul când membrii nu se vor prezenta in nu-
mărul prevăzut de art. 168 din legea advocaţilor, adu-
narea se amână pentru data de 12 Decemvrie 1938 
ora 12, când se va ţine cu ori-şi-ce număr de membrii 
prezenji. 

Faţă de membrii, cari nu se vor prezenta şi nu-şi 
vor justifica  lipsa, se vor aplica sancţiunile legale. 
(Art. 190). 

O r d i n e a de z i : 
1. Raportul secretarului. 
2. Votarea bugetului pe anul 1939. 
3. Propuneri (cari se vor înainta in termen de 10 

zile inainte de ţinerea adunarei generale). 
Decan: Cons.-Secretar: 

Dr. Alexandru Vasu. Dr. Eugen Zakariás. 

Perfeot  román, magyar iroda- óa raktárkeaelő felvétetik, 
nyugdíjasok előnyben. — Ajánlatok • „Ozlkl Lapok" 
aaerkeaatóaégébe kéretnek. 2 - 3 

Fényképész tanulót 
mentesen, fizetéssel  — felveszek,  Aiadics 
mérnök, Csikssereda. 2—r, 

Eladó 1 drb 21 hónapos, tenyészigasolványos 
s i m e n t h á l i b i k a , Gergely ny. jegyzőnél 
S&utimbru- Ciue—Caikaaentimrén. 

Kis társzekér hozzávaló lóval és hámmal eladó 
Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban. 3_3 

Eladó egy jókarban levő ebédlő berendezés. 
Cim a kiadóhivatalban. s-a 

Jó forgalma  vegyeakareaVedóa vidéken aionnal kiadó 
Szükséges tőke 150 000 Lel éa 50000 Ingatlan — Cim á 
kiadóhivatalban. 1—2 

Keresek  40—50 szekér  érett  trágyét,  lehető-
leg  kihordással  (a Suta mellé).  Cim  a kiadó-
hivatalban.  1—2 

Egy drb  női  ernyő  találtatott,  igazolt  tulajdonosa 
átveheti  M kiadóhivatalban. 

Figyelem  í f 
A mélyen  tisztelt  vevőkőzőnség  tudomására 
hozom, bogy üzletemben  mindennemű  kon-
zervek, főző  olajok,  csokoládék,  cukorkák, 
gyümőlos,  kétszersült  cukorbetegek  részére 
és  befőzni  való tésztafélék  kaphatók  olosó 

napi áron. 
Mikulón  és  karácsonyi  ajándékok  ! 

Síives  pártfogást  kér:  liálinth  Béla. 
1 - 3 

ÉRTESÍTÉS. 
Tisztelettel  ériesiiem  t. vevőinket  bogy a 

boldogult  férjem  neve alatt  előnyősön  ismert 
füszer-üzletet 

továbbra is fenntartom  és  mint  eddig,  ugy 
ezután is legnegycbS  készséggel  állok  vevő-
kőrőm  rendelkezésére 

További  sr.ives pártfogásukat  és  bizalmukat 
kéri  kiváló  tisztelettel 

özv. Kalamár  Gáhorné 
Csíkszereda. 

MF»  Ugyanitt  10 cseléd  méh  eledé,  -^g 

á r t e e l t ó s ! 
A mélyen tisztelt hOlgykÖBÖnaég szíves figyel-

mét 'elhívom, hogy a „Pelru-Rarea" glmnázlnmmal 
szemben levő 

HÖLGYFODRÁSZATOMAT 
• Munkakamarával szembe, Fejér Bélaur házába 
helyeztem U. - Uj helyiségemben kimondott 

k e l g y t t â i 4 i H i « t 
nyitottam. A mélyen tisztelt hölgyközönség további 
azlvez pártfogását  kérve, maradok 8 

teljes tisztelettel 
Vezseoyi S.-né szQl. NAGY ANNA 

1 - 1 Csíkszereda. 

Váká r k t a v m á í á h ^ M a r r o . i w . o t M ~ 

Primăria Comunei Ghimeş-Fâget, Judeţul Ciuc. 
Nr. 3270—1938. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa generala, că in 

ziua de 16 Decemvrie 1038, orele 10 
a. m. ae va ţine licitaţie publ ci ti locilut 
Primăriei Gh meş Fáget, Jud. Ciuc pentru fur-
nizarea a 4 costume uniformă  pentru gutrzi 
omuaali (vestoo, pantaloni şi chipiu). 

Valoarea este Lîi 10 000 Lei. 
Licitaţia 89 va ţine îa conformitate  cu 

dispos ţ unile a*t. 88—110 din Leg)a Conta-
bilităţi Publica BÍ cu respectarea norme'or 
generale public»te îa Monitorul Oficial  Nr. 
127—1938. 

Giranţ a de 5°/o din suma oferită. 
Dâvizul si ctetul de sare ni se pot ved^s 

zilnic îu timpul oreior de birou la notariitu! 
Ghimep-Fdgat. 

Ii caz de nereuşita se va (inc a dou»; 
licitaţie în eceleaşi condiţiuni, In acelaş loc 1 
şi aceeaşi ora, î i ziua de 30 Dt c-jmvrie 193» 

Ghimeş-Faget, la 18 Noemvrie 1938. 
Primar, Notar, 

P. G & r b e a . Z. R a d a . 

F I G Y E L E M I 
g A „Sirály" cipőüzlet g 

felhívja  a n. é. vásárlAköaönaég J j 
K 
9 S 

felhívja  a n. é. vásárlAköaönaég 
figyelmét,  hogy üai»tébe meg-

^ ^rzeztek ekz 1 9 3 9 - e s m m 

? hó-, sárcipö és cipő újdonságai, x 
t i Ugyanott azok ezaksaerü javlIáBi Î» 
K gerarcia mellett. Mérték utáni # 
^ megrendelések. — Szolid árak! 
^ Szíves pártfogást  kér ós msrad kiváló t'SBtelettel jţ 
K Domokos Jakab # 

2 - 3 üi letveaetö. 

i 
Varrógépek Kerékpárok 

Alkatrészek 
GYERMEK K O C S I K J 

nagy választékban A 
Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. | 




