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Váljék valóra a M m pndolat. 
A romániai magyar munkátBágnak a népköaös-

ségi kf-retba  való belépó lével olyan egyensúlyi belycet 
J'ü bo, m«ly aa rdd'g fél  zsgen, bénán moagó nemzet-
klBefcbségl  önvédelmi szervünk erómérlegát a valóság 
nak magfelelően  helyra billentette, M«g* a népközös 
ség elnevezés íelzl, hogy e kereten belül egyformán 
helye van minden rendű, raagu ós táraedAlml helyzetű 
magyar embernek, ki e nyelvet beszéli és magát e 
fajhoz  tartozónak érzi. A mozgalmas Idők kijelölte 
korparancsnak tett eleget a romániai magyar munkás-
ság is, amikor egységesen, tömegeinek annyi harcban 
kipróbált öntudatosságával csatlrkoaott le ano a saer-
vUnkhör, mely nemzeti t u'turánknak, faji  fennmaradá 
snnknak. gyermekeink jövójének egyetlen biztosítéka 
a jelen helyzetben. 

A romániai magyar munkásság e lépése felmér-
hetetlen erkölcsi eulyt adott a népközösségi szervezet-
nek, mely most büszkén vallhatja magát a i o mániái 
magyar milliók egyetlen tömörDlésl formájának  a bát-
ran veheti fd  a küzdelmet a magyar kisebbség kul-
turális és gaidurâţl Bz'nvooalánsk megtartása éa 
emelése érdekében, A vezetők mögött áll, egységesen 
éa o'z hatatlanu1, a romániai magyarság két milliós 
tömege, mely nak összetartás ára acé!gyürttként bat aa 
» fegyelmezett  öntudat, mellyel a most lecaatlatozott 
mnnkásBág a védbástyán tátongó rést betömte. 

A ciatlakorás Indító okai as Időkben vannak, 
me'yek egyre jobban Igazolják azt, hogy az egy fajhoa 
tartozó ttm^geknek «gyBégaa vezetéa alatt, egy táhor-
ban van a helyük. Egy f«j,  egv nyelv, egy tuturs, 
egyetlen nagy köaös érdok. Mindaaeket blaonyár» ko-
molyan fontolóra  vette a romániai magyar muaki-saág 
veaető gárdája la, mikor nagyjelentőségű határozatát 
meghozta. Ním saabad azonban megfeledkeznünk  arról, 
bogy i csu'akoiás a népközösségi keret pillanatnyi 
erősödését jelenti ugyan, da korántsem jelenti a saer-
veaat tökéletna^dáset. Bőt ellenkeaőleg, még mtat kez-
dődik a népköaösaégi aaervezet Igaal építő éa tökéle-
tesítő mmkM4. maiynek c'l |aa közösségben tömörülő 
táraadilmt oiztá'yok ö*aa?hin;o ása. Külön munkát 
Igényel ea minden egyes társadalmi oaatály keretén 
balttl, külön nevíi^si programot, mely msgér.eti aa 
ogyea táraada ml oiBtálfok  taglalva!, hogy e köaöa 
azervezate-i belül mindenki egyforma  B a megbecsülés 
nem a tárjada'mi helyiét vagy saületés, hanem BB 
égvén razdasági éa kulturértéke valamint a kőaÖBBég 
érdakébsn végzatt önzetlen muikája után jár kl. 

A romáilal magyarság e aaervezate u| neveléat 
kell adjon a köréje tömörülő millióknak. Kl kell ala-
kulata a népközösségi nevelésnek, mely hivatva van 
e'ői'.iltanl a kisebbségi magyarság uj embertípusát, a 
népközöd >gl nnţyart. Em?k a népiöaösségl magyar 
embernek a klaliku'ása jelenti a jövendő erdélyi ma-
gyar életformát,  a közis testvéri szereteten felnövő 
m'nden társadalmi kor'áton filül  emelkedni tudó. cau-
pin az tgyünl értékeléeek a közöaaég érdekében, a 
magyar f  j érdekében kifejtett  tevékenységét meg 
beceűiő és tisatelő uj nemaedéket. 

Nehéz és nagy leled»t, rövid Időn beiül kiépíteni 
A ma még eaerf-tie  haauţ jaUaóval elvadított lelkek-
nek eaen !d>á!'s közös-égét. Abban a percben azonban, 
mikor a romániai magyar népköaoBBég külső védmüvei 
a mu'kástömeg^k öntudatos csatlakozásával tökélete-
sebbé váltak, elsőrendű kötelességünk beindítani e 
vldmüvek bflső  lelki megerősítését la a népkÖBÖBSégi 
neveiéa ntján. M«»rt, ba ee a nevelés meg nem valóaui, 
akkor az e{*az népközösségi keret csak olyan lesa, 
mint aa odvas fa,  melynél őserőtől dusaadó életet 
Bejtet a vaRtng kéreg a mlkcr aa első gyenge azél-
furáara  kldil, akkor látjuk, bogy be ülről megette a Btú. 
Már pedig sokkal jobb a szervezetből klöinl először a 
be'eő betegséget, hogy annál eredményesebben véde-
kezbeBaünk akülső ellen. Váljék valóra tehát minél 
hamarább a népköaösaégi gondolat, aa erdilyl magyar 
töm?gek testvéri szeretetének le'kl együvéiartozisának 
nemes gondolita. 

— Deoember 23-ig finomabb  tizeteket la 
őrölhetnek a falusi  vammalmok. A pénzügymi-
nisztérium közölte a pénzBgylgazgatéaágokzal, hogy a 
hangterekkel dolgozó fau»l  vámmalmok (piraaat-
malmok) december 8 lka és 23 lka között finomabb 
minőségű liaatPt ia őrölhetnek a falual  lakoaaág részére. 
A rendelet ea?rlat minden családfő  réaaére legfeljebb 
50 kiló fiaomabb  lisztet lebet a fenti  Időközben őröinl. 
Azok a malmok, akik eat a karácsonyi kivételt Igénybe 
veazik, kötelesek a hengerszék hoaaaus'.g mlcdan folyó-
métere után 1000 lej Illetéket a klncüá nak. Bat aa 
illetéket előre kl kell flaetnl,  mert a pénaügyl hatósá-
gok csak ebben aa eaetben veheilk le a flaomsbb  Hsa 
tek réczére szolgáló nyliáaról a pecséteket. Dscember 
23 án a klncatári köaegek a pecséteket tissaabelyealk 
a hengersaékskre. 

Prefectura  Judeţului Ciuc. 
No. 20397—1930. 

Félhlvás a vármegye közönségéhez. 
A napokban közzétett 4111—1939 számú 

Királyi Decret értelmében ezúton is felhívjuk 
a vármegye nagy közönsége figyelmét  a had-
sereg felszerelése  érdiében kibocsájtott köt-
vények jegyzésére. 

E kötvények jegyezhetők ugy a Pénzügy-
igazgatóság központi pénztáránál, valamint a 
Nemzeti Bank, Mercurea-Ciuc i fiókjánál,  min-
den nap a hivatalos órák alatt. 

Ez a legelőnyösebb államkölcsön, amely 
4.6 százalék kamatjövedelmet hoz. A kötvény 
jegyezhető 3, vagy 5 évre. A jegyzéstől, azaz 
a kibocsájtástól számítolt 6 hónap után, kifize-
tésre keiül az aláirt összeg '/, öd része, vagyis 
minden 1000 lejes kötvény után 200 lej, 3, vagy 
5 év után pedig a lejegyzett összeg teljes 
egészében. 

A 6 hónap múlva fizetésre  kerülő őtődrész-
szel s a lejáró szelvénnyel bármilyen állami, 
tartományi, vagy községi &dó fizethető. 

A kötvény a lejárat előtt a Nemzeti Bank 
nál zállogba helyezhető szükség esetén, mikor 
is a Nemzeti Bank a kötvény 70% át kifizeti. 
A kötvény ettől fOggátlenül  tovább kamatozik'. 

A fenntiok  ismertetése után felkérjük  vár 
megyénk összes polgárait, jegyezzenek tehet-
ségük sserint hadfelszerelési  kötvényt, meg 
mutatván ezáltal, hogy lojális s megértő pol 
gárai e Hazának. 

É g é s ? ? é g e t ! 
Prefectul  Judeţului Ciuo: 

Lt. Colonel I. DRIMBA. 

Nehéz pereskedés után a semmitószék 
a pálfalvi  közbirtokos-
ságnak adott igazat. 

A c-Ul közblrtokossájok tengeri kígyóvá fajút 
ügyiben érd ikes és beláthatatlan következményekkel 
járó fordulat  állt bt. Cslkpáifalva  közbirtokossága a 
semmltószi^en megnyert egy tlzév óta hnaódó pert. 

A fa  n határában van egy 4000 ho d ts erdóíerü-
!»t. E« aa erdő, a tlzive* p»r tárgya, a régi telek-
könyvi b»j'-gyzéB sserlnt C ilkpMfalvi  köaség kotbino 
IOS köz'iaa*gének tu'«jdoiu. Aa 1908 évi fö  dair.oi 
arányorltás alkalmával ennek a területnek Borsát a 
tu'bjdonjog Bzampomjábói nem rend.zték kétségét ki 
aáróla?. 

Éhből a lényagtelen formai  hibából, aminek eset-
leg kellemetlen kővetk^zm^nt elre akkor ban aenkl aem 
goodoit, áldatlan háboruik?dis tört kl a föhiti'cm 
vállos's után. A köztég naárnuz lakosa, akik vajy a 
közbirtokosság megalipitáBa ut^n vándoroltak ba, 7»gy 
birtokrósal jo^ut-it elherd ilták, moz;almat lrditottiik 
arra, hogy a közbirtokossági VBgyoa a közBégnek, mint 
közlgaaiatáal egyaégnek a birtokába menjen át. 

1932 ben aa uj erdőtörvény alupj-io a közblrto-
koiságot újjáalakították. Étkor az elégedetlenek l«mét 
követelték, hogy az erdőt a köaa^g összes lakóaat 
egv**n ő arinybin h>Banálhassák, aőt, hogy oaaaÁk fa 
a f«  nbe;lik köaött. A bízott1 á», ame'y na erdőtörvény 
ala.ján ujjátlakltotta a töablr 0k06zég0t, e ntaslt^tt» a 
kir-ht. A kérelmA*ők erre a cukBzsredal tervényizék-
hez filebbeztek,  majd mikor ott ta pervts t»Bek lettek, 
aemmlségl panaSBzal éltek a legróbb semmltósséknél 

A magas blróaági fórun  salaién elutasította » 
felebbeaést. 

Az elégedetlenek, még a sammltószék döntése 
elótt, látván, bogy a talfj  klceu zlk a lábuk alél, oly 
irányban kendtek agitálni, hogy a község Indítson pol-
gári pert a köabirtokoaság ellen. Ebből valóváţos ker-
ge'ó dl játék lett az egymást kővető választott köts^gl 
tanácsok os kinevezett átmeneti blzottaágok kfzitt.  A 
oála'z'ott tanácsok egybehangzóan oly»n határozatot 
hoztak, hogy nem Indítanak polgári p*rt. Az átmeneti 
blzattBágok ellenkező értelműt. 

Moat a samml'őjaék pontot tett a tengeri kltyóva 
lett ügyre éa Igazságot szolgáltatott a krzblrtokosság 
nak. Aa ítélet, mivil msgaasbb blróaági fórum  nl;cs, 
tovább nem felebbnabstő,  tehát aaonnall hatállyal jog-
• rőre emolkedítt. 

2 drb. díszes villany fíiggölámpa  eladó, 
Megtekinthető: S.r. Rjsetti 22., Ciiksiercda 

Magyar Népközösség. 
A Msgyar  Nóplcőzőtség  Caikvármogyoi  tago-

zatának elnöki  tanácsa Dr. Kolambán József  elnökleté-
vel tolyó év december 15-én elnöki tanáosiilést tartott. — 
Ennek napirendjén megtárgyalták a vármegye gazdasági éle 
tének munkatervit, amelyet Szőke Mihály nyng. gazd. isk. 
igazgató dolgozott ki, mint a Magyar NépkűzÖBség gazd. 
szakosztályának elnöke. A rendkívül értékes munkatervet 
jövfl  számunkban részletesen ismertetjük. 

Az elnöki tanács foglalkozott  a hadfelszerelési  kölcsön 
időszerű kérdésével. Majd számos belsfl  kebli ügynek a le-
tárgyalása ut&n elhatározták, hogy a Magyar Népközösség 
csikvármegyei tagozata január hónap utolsó felében  egy 
műsoros estet készít elfi,  amelynek rendezésébe bevonja a 
vármegye egész magyarságát 

A liagybr  Népközösség  központi  elnöki  t aoáoia 
Kolozsváron  dnoember  hó 17-én ülést  tart,  az összes 
tagozati elnököknek és a parlamenti tagoknak a megjelené-
sével. 

Január  második  felében  tartják  meg a 
Magyar  Iparosszervezet  alakuló  gyűlését. 

A deoember lO re kitűzött iparos gyűlést el kellett 
halasztani. Ezzel kapcsolatban gróf  Teleki Adám, mint a 
Magyar Népközösség ipari ügyeinek vezetfije  a következS 
felvilágosítást  adta : 

Márciusban adott programom szsrint a legnehezebb 
viszonyok ellenére is szervezd munkám előkészítő részét 
végrehajtottam munkatársaim segítségével és ,-z iparosság 
vezető embereinek megértő szellemének támogatásával. Köz-
tudomású az is, hogy ugyaucsak az október 22-iki előkészítő 
gyűlésen rész vett illusztris iparos vezérek egyhangú lelke-
sedéssel határozták el és prokramálták a Magyar Iparosok 
Országos Egyesületének megalakítását, melynek határnapját 
december 10-re tűztük ki, de látva azt, hogy az idfl  igen 
rövid, ugy döntöttem munkatársaim és ipsrosbarátaim véle-
ményei alapján, hogy december 10-re kitűzött gyűlést 1940 
január hó második felében  lógjuk megtertani. 

A gyűlés elhalasztásánál figyelembe  kellett vegyük, 
hogy a jelentkezO városok iparosságának egy része kérte, 
hogy közvetlen a karácsony előtti időről halasszuk sl a 
gyűlés napját, mert ilyenkor mégis oagyobb munkaalkalom 
iao, amit az iparosság ki kell használjon az amúgy is oly 
rossz munkaviszonyok közt. 

— Több helyről kérték a gyűlés elhalasztását azért is, 
mert ünnepek előtt rengeteg vásár vsn, melyen az iparosság 
nagy része részt szokott venni és mivel osaknem minden 
városból 10—15—25, sőt 50 kiküldött érkezését jelentet-
ték be vidéki tagozataink, a jogos és indokolt kéréseket 
figyelembe  kellett vegyük. 

A választói  névjegyzékek  öiszeállitása. 
Az uj közigszgatási törvény szerint a községi választói 

névjegyzékeket a községi elöljáróságok minden év dscembe-
rében készitik el. Szükségesnek látjuk tehát, hogy a köz-
igazgatási törvény végrehajtási utasításában foglalt  vonat-
kozó intézkedéseket az alábbiakban ismertessük. Választói 
jogosultsága van azoknak a férfiaknak  és nőknek, akik ro-
mán állampolgárok, lí)3lJ december 31-ig betöltötték, vagy 
betöltik 30-ik életévüket, ténylegesen gyakorolják a követ-
kező foglalkozások  egyikét: 1. mezőgazdaság és testi munka, 
2. kereskedelem és ipar, 3. szabad foglalkozás,  továbbá nem 
méltatlanok és nincsenek olyan helyzetben, hogy ez össze -
férhetetlen  legyen a választói jogosultsággal, végül legalább 
egy évig hozzájárultak a községi terhek viseléséhez. Ez 
utóbbi teltétel alól kivételt képeznek azok a férjezett  nők, 
akiknek a férje  községi adót fizet. 

& választói névjegyzéket a községi biró (polgármes-
ter) állítja össze személyes felelősségére,  a községi jegyző 
vagy városi titkár segítségével. A válanztói névjegyzékbe 
való bejegyzés hivatalból történik a tagok főkönyve  vagy 
bármely más felvilágosítás  alapján, végül az érdekelt fél 
kérésére. A választói névjegyzékek összeállításának kezde-
tét hirdetmény utján kell a községi lakósok tudomására hozni. 

A ilyenformán  elkészített választói névjegyzékeket 
január hó folyamán  15 napra ki kell függeszteni  a községi 
elöljáróságnál. Mindazok, akik kimaradtak a névjegyzékből 
utólagos bejegyzésüket kérhetik a kifüggesztés  napjától acá-
mitott 15 napon belül az illetékes járásbírósághoz benyújtott 
előterjesztés ntján. 

A járásbíróság az előterjesztések felett  sürgősen hatá-
roz. A járásbíróság végzése eUen a közléstől számított 15 
nap alatt telfolyamodással  lehet élni az iUetékes törvény-
székhez. 

Felszólítjuk tehát mindazokat a magyar etnikai szár-
mazású polgárokat, akik valamilyen okból kimaradtak a 
közigazgatási választói névjegyzékből, hogy a törvény által 
előirt határidőn belül jelentkezzenek a községi elöljárósá-
goknál. 

|Adóamnesitia  a gazdák  részére. 
A hivatalos lap 269. számában 1939 november 20-án 

megjelent az adóamnesztiára vonatkozó törvény, amely aze-
riut mindazok, akik 1939 deoember hó 31-ig bejelentik aa 
illetékes pénzügyi sisrveknek azokat az adó alá eső, de 
addig be nem jelentett, vagy az adó alól részben kivont 
jövedelmüket óa akik aa igy kirótt adót befizetik  aanosak, 
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hogy nem kötelesek • törvényes büntetéseket kifizetni  s í 
elhallgatás, vagy eltitkolás miatt, hanem ax egyszeres adó-
ból a kifizetéskor  még 7 százalék engedményben is résae 
sülnek. A részvénytársaságok ezt a bejelentést 1940 mároins 
31-ig bezárólag jogosultak megtenni. Mindazok, akik az 
idézett törvény értelmében nem jelentik be esen idSn belül 
a törvény nem ismerése miatt, elhallgatott, vagy eltitkolt 
adó, vagy illetékek alá esS jövedelmüket, 1940 jannár hó 
1-től kezdve a törvényben irt rendea adóbírságokon felül  a 
birság további 10 százalékát kötelesek a nemzetvédelmi 
alap javára lefizetni. 

Az idézett törvény intézkedései alapján tehát minden 
joghátrány nélkül pótolni lehet azokat a mulasztásokat, 
amelyeket legnagyobb részt a törvény nem ismerése követ-
keztében az adófizetők  elkövettek, később pedig a mulasz-
tást nem mertek pótolni a bírságoktól való félelmükben.  — 
Különösképpen felhívjuk  a figyelmét  mindszoknak, akiknek 
bármilyen illetékezetleo szerződés van birtokukban, továbbá 
akik valamely szerződésben nem a teljes összeget vezették 
be, azoknak a gazdáknak és más munkasdóknak, akik alkal-
mazottjaik fizstése  után elmulasztották leróni a minden eset-
ben kötelező fizetési  sdót, azoknak a kereskedőknek és ipa-
rosoknak, akik a forgalmi,  vagy logyasztási adót, vagy annak 
bármely részét elmulasztották leirni, hogy a törvény kivéte-
les kedvezményét kellő időben vegyék igénybe. 

A Nemzetvédelmi Alap Autonom Pénztára. 

Hirdetmény. 
A hadsereg felszerelési  kötvények kibocsátásáról szóló 

törvény alkalmaiáaáról. 
A hadsereg felszerelés  szükségeinek fede-

zésére és rövidlejáratú ingó órtékll tőke befek-
tetések lehetőségének céljából, az 1939 nov. 
hó 20-án 269. szám alatt megjelent Monitorul 
Oficialban  közzétett 4111—1939. számú magas 
rendelettörvény és az 1939 évi december hó 
1-én 279. szám alatt megjelent Monitorul Ofl-
cial-ban közzétett 3589. számú Miniszter Tanáosi 
határozat által, a Nemzetvédelmi Alap Autonom 
Pénztára feljogosittatott,  kamtozo és „tipări" 
átruházható „hadsereg felszerelésre  Bzolgáló 
Bonok" kibocsájtására. 

1. Ezen bonok kibocsájtása a Caîa Auto-
nomă de Finanţare şi Amortizare által történik, 
1939 december hó 1-tól kezdödóleg. 

2. A hadsereg felszerelési  bonok évi 4 és 
'/•"/••os kamatot hoznak, amelyek mentesek 
mindenfele  levonástól éB adótól. 

3. Fenti bonok egy úgynevezett „talon 
fracţionar'-ral  vannak ellátva, melyek segítsé-
gével, az aláírástól számított 6 hónap eltelte 
után, az aláíró saját kérésére bármikor vissza-
kaphatja az aláirt összeg egy részét. E cMból 
két fele  kötvények bocsájtatnak ki és pedig: 

3 évi lejáratú kötvények, 20°/.-OB „talon 
frac[ionar"-ral 

és 6 évi lejáratú kötvények, 30% os .talon 
fracţionar"  ral. 

4. A hadsereg felszerelési  kötvények 1000, 
2000, 6000, 10.000, 50.000 éa 100 000 lejes 
névértékű darabokban bocsájtatnak ki. 

5. A hadsereg felszerelési  kötvények ka-
matai félévenként,  minden év december 1 és 
junius 1 én fizettetnek  ki és ezen célból kifolyó-
lag a kötvények szelvényekkel lesznek ellátva. 

6. A hadsereg felszerelési  kötvények lom-
bardirozhatók ugy a Román Nemzeti Banknál 
és a Nemzeti Takarékpénztár és Postatakarék-
nál, valamint a Letéti Pénztárnál, továbbá biz-
tosítékul szolgálnak névértékük erejéig, ugyan-
úgy mint a többi állami értékpapírok, állami, 
közigazgatási és más árlejtéseknél, vagy a szer-
ződések végrehajtásának biztositékául. 

7. A hadsereg felBaerelési  kötvények, ugy 
a tulajdonképení kötvény, mint a .talon frac-
ţionar", valamint a szelvényeik, névértékük 
erejéig, az állammal szembeni illetékek éB adók 
kifizetésénél,  a lejáratuk előtti 15 nappal kez-
dödóleg — elfogadtatnak. 

8. Az aláírási nyilatkozattal egyidejűleg, 
az aláírónak kötelessége lefizetni  az aláirt köt-
vények teljes értékét. 

9. Kivételesen azok, akik 1939 deoember 
1. és 1940 március 1. között eszközük az elő-
jegyzést, az első félévre  szóló előleges kamat 
kifizetést  és egy visszatérítést élveznek, — 
ugy hogy 970 lej befizetése  ellenében egy 1000 
lejes címletet kapnak. Ebben az esetben, az 
előlegesen kifizetett  szelvény a kibocsájtás al-
kalmával vissza lesz tartva. 

10. Az ÖBBses aláírási éB kötvény kibocsáj-
tása iránti eljárások mentesek mindenféle  állami, 
tartományi, megyei, községi illetéktől vagy 
•dótól. 

11. A fenti  kötvényeket aa alábbi helye-
ken lehet jegyezni: 

Román Nemaetl Bank és fiókjai, 
PénzOgyigazgatóságok, 
Postatakarékok, 
Szövetkezetek Nemzeti Intézete, valamint 

az összes ezzel megbízott magán bankoknál. 

A kormány tagjai hetenként értekez-
letet tartanak a parlamentárokkal. 

Tatarescu mlnlsaterolnök teát adott a mlnlaater-
elnökaégen a képviselők éa asenátorok tiszteletére. A 
politikai teán a parlamentárokon kívül megjelentek a 
zormány tagjai, a királyi tanácsosok, a képviselőház 
és a saenátua elnöke, továbbá a kttlömböaő vallás 
felekezetek  főpapjai.  A kormányfő  en alkalommal ba-
ezídet mosdott, amelyben hangoztatta, hogy a hely-
zet szoros együttműködést követel a kormány és a 
parlament között. A mlnlsaterolnök bejelentette, hogy 
a kormány tlsateletban kívánja tartani a parlament 
alőjogrit, a a BÜrgós jellegű rendalettörvényeket a par-
lamenti aattuet idíjen ls beterjeszti aa illetékes blaott-
ságokhoz. Kérte ezután a pirlamentárokat, hogy érte-
sül eselket éa köaérdakü javaslataikat boazák a kormány 
tudomáaára. Banek megkönoyltesa végett minden egyeB 
miniszter bitenként parlamentáris tanácskozásokat ren-
dez, amelyek keretében a képviselők éa szenátorok 
feltárhatják  panaszaikat és megtárgyalhatják az orvos-
lás módozatait. 

Kijelentette eiután a miniszterelnök, miszerint 
szükBegeBnek véli leBaögeznl, bogy bármilyen politikai 
tevékenységet csaklB a Nemzeti Újjászületés Arczvo-
nalának keretében lehet folytatni. 

— Meg vagyok győiődve — mondotta, — hogy 
minden felelősséget  érző ember beillesz sedlk az uj 
nemaetl fegyelembe.  Nam érdekel bennünket néhány 
tucat javíthatatlan. Viszont a kormány vigyáz am, 
hogy tevékenységük ne váljék veszélyessé. Az enyhü-
lést és a békttlékenyBéget hirdatem Az enyhülés azon-
ban nem jalent jogot a törvénytelen cselekedatekhaz, 
a békliléB pedig jogot BB izgatáshoz Hiszem, hogy a 
fdlelősaégérzet  végül ls feletranztl  mindenki lelkiisme-
retét B a nemaetl szolidaritás estmeje rövidesen gj ó-
aedalmeBkedni fog. 

— Kérem önöket — fejezte  be beBsédét a mi-
niszterelnök — legyenek mindenkori hírvivői ennek a 
azoi darltásnak, 

A kormányfő  beszéde u.án Argetoianu feliá'yi 
tanácsos, a Bsenátus elnöke emelkedett Biólásra. Biz-
tosított» a kormányt a BZ ná.ui tagjainak együttérzé-
séről. Vaida-Vo ívod Sándor, a képviselőház elnöke 
megtl ap'.tottu, ho*y az eimut idői demagógiája meg 
hait. A képviselőház a kormánnyal együtt mUacd^b 
kési kivenni répáét na ujjn<-pltéB müvéből. 

Apróságok. 
A krziaaégi élew :k elgfontoaabb  kivánalma a 

munka. Mindenkinek vállalnia kell valamit a köztevé-
kenységből. Kinek-kinek a tehetsége sserlnt dolgvziU 
kall egy meghatározott munkaterületen. A közöaaégi 
élet fejlettségéről  ott lehet BZÓ, ahol öntudatosan él a 
munkának ea a kényazere ÓB a széles rétegek be 
vannak szervezve BZ egymáa boldogu ásának, támoga-
tásának hadlrendjébe. 

Tibb ízben javasoltuk, hogy tekintsünk maguakba. 
A felállított  tételek ellenórzésere mindenkor vegyük 
bocckéB alá a mi berecd-zkedéselnket. Kérjük caak 
s'ámon egymástól nyngodtan és becsületesen, hogy kl 
mit c'lnál, hogyan és mennyit dolgozik a faja  érdekel-
nek szolgalatában, a )ö\ő biztosításának érdekében. 
Kl milyen köteleBségtud iBBal juttat a maga felkészült-
ségét ói, fölöslegeiből  a fujt  összefogó,  aat felemelő 
köaös munka Baámára. 

Lelkiismeretesen vizsgálva a dolgokat lesújtó 
eredmenyekre jutunk. Ki fog  derülni, hogy az embe-
rek nagy Bzázaléka tökéletesen érzék nélkül való ami 
eaeket a nagy összekovácsoló gondolatokat illeti. Nin-
csen közöttünk élő kapocs Hiányzik aa önfeláldoaás-
nak a pluua, amelyet mind in kénysaer nélkül le 
kellene adnia népUnC minden gyermekének a köaös 
munka frontján. 

Azt akarnánk röviden érzékeltetni, bogy nincsen 
ratdaságosan megsaerveave a beleő klaebbsegl létünk. 
Tehetségeinknek a köa jövára fordítható  értékel a 
munka Baünetében elfolyn  ;k a vendéglói fehér  aszta-
lok mellett. Kiváló Bzervezó képességeket éa a bírálat-
nak nagyszerű lendítő energiáit nyelik el a faiuvégl 
korcsmák. 

Mit lehetne fajtánknak  aa Igy elpocsékolt Javai-
ból építeni a közös boldogulásunkra, ha be lehetne 
azokat állítani a m;gfelelö  munkahelyekre. 

Sajno*, a Gondviselés nem Ilyen könnyű uton 
Indította el, a ml Borsunkat. Azok közé a kivételes né-
pek köz) tartozunk, akik annál neheaebben értjük meg 
aa összefogásnak  ea köaöB munkának a parancsoló 
aaavát, minél lnkébb BzUkaeg van arra. 

* • 

Naponként hailjnk a megalapítást: rosszak az 
emberek. írsz. Az élet mlndan vonalán eldurvultak az 
állapotok. Kegyetlen módon kiveszett aa emberekbó 
mlndan aaép ea nemen éraéB. Oidöaött vad lett aa em-
ber a földön.  Aaaá tette Baját magát. 

Eaek ben aa Időkben, amikor a gyűlölet pnBztl-
táaa aa egérz világot kikezdte, nem lehet máa ments-
várunk, mint aa evsngelluml alapokhoz való meneküléB 
egyfelől  éa másfelől  as egy fajhoa  való tartozás teat-
vériesaégének ápolásában való megkapaaakodás. 

Annyi Bok követelni való van e téren la. Fal-
valakbaa, mindenfelé  olyan sok aa ellenségeskedés. 

Oktalan haragoBkodás gyengíti sorainkat öaszetartá-
aunkat. Értelem nélküli gáncsoskodáa, rrkólcsl éa anyagi 
javainkat feleméaatő  testvérharc dul « családokban. 
Jelentgetéeektől. egymásnak kárt okozó bospzuáiláaok-
tól hangosak a calkl községek. Saéthusások a »varják a 
falu  nyngodtBágát és békességét. Kösblrtokősségi ügyek, 
egyéb BaemélyeBked'sek elvise'b Antién hangulatot te-
remének egyik másik községben. Vannak helyek, hogy 
két ember sincsen jóban egymással. 

Btomoru kép. Tragédia, mert magyarok puaztlt-
|ák egymást. És ml tudjuk, hogy ez nem játék. A ml 
fajtánk  egyik a másikát minden ellenségnél jobban 
tudja gyűlölni. H« caak fele  annyi jóaaándék jutna 
egy mát mereteiére, mint amennyi elszánt energia 
pocsékolódik a „lelentgetésre* és egymás tönkretevé-
sét , akkor boldogok lehetnénk. 

Blaony Igy v*n ez. Valljuk meg őszintén, hogy 
tudunk róla. Es tehetetlenül állunk F^mhe eizil a 
pnsttl 'ó ellenséggel. P.-d'g lehetne a bajon segíteni. 
Munkával. Azzal a közösségi munkával, amelyről o'úbb 
szólottunk és amelvet vállalni keliene aokkal rendsse-
reBebban és öntudatosabban, mint azt nálunk felé 
képzelik. 

• » 
Tessék csak széjjel oézol ebben a megyében. 

Könnyen mig lehet számolni azokat az élő közületeket, 
ahol valamelyes köaös alcpon ösBaebango'ják az em-
bereket. H'vjék aBtBBÖvatkea»ta?k. gazdakörnek, d»1 ár-
dán sk, olvau kevés vnn belőlük. A« utóbbi időkig nem 
ls vo't. Mindez ara mutat, hogy lelkes mnaka nem 
történt évilaedaken • bt kell évszázadod oa keresetül 
eziránt, hogy a lelkeket összefogják  éa öasae m^lrglt-
Bók akár a magyar dalnak vagy szövetkezésnek, akár 
a gazdasági 8arrvezktd)snek kiválóan alkalraaB leve-
gőjében. 

Megmondjuk miért n°m. Mrrt mlndohea mnnku 
kell. Még hozaá a világ legönanthn*bh munkáj<t szük-
séges ahoa, hogy lelket formáljon,  hogy népi tevékeny-
séget folytasson  akár ennek, akár amannak a veiető 
gondolatnak a bedo'gozáfáisru. 

Nem könnyll dolo* ez s anínt a mellékelt íbra 
muta'ja fényes  eredményekkel nem Is Igen büsakél-
ked intünk. 
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Sötétségek a vármegyében. 
S i'-şy^n megvallani és p pirra f  'ktetni azokat 

a koa p'íori is tnldzirny»ló sötétségeket, amsiyek ebben 
a vármegyében divatoznak. Az ember »>gysíe.-üen nem 
hiszi el. hogy a ni»p'.érl időszámítás 1939 lk esztendejét 
Írjuk. H'helstlen, hagy amiior a ku'tu'a az é;htr 
hullámain nyargal, amitor valósággal házhoz Baállltják 
a művelődésnek, felvliágoBodáaonk  miodenfále  válto-
satát, akkor nálunk még a veszettséget kuruaslók gyó-
gyítják, f  íny torit ell a javasaBszonyoí ipara, a clgány-
BBBaonyok jobb házakban la tevékenyen és eredménye-
sen mesterkednek. 

Nemrégen számoüutk be arról a msgdöbb'ntő 
gyilkosságról, amelyet egy t á'tyavető bemondáBa nyo-
mán követett el egy babonára hajló srerenciétlen csik-
azentBimonl atyánifi).  — S-ját unokatestvérét ütötte 
agyon, csak azért, mert a kárlyavető ostoba mondásai 
rálllettek erre a mit sem aejtő rokonra, akiről a kártya 
nyomán rgótz meggyőződésével hltta, hogy ő lopta el 
az elveszett ötezer lejét. 

De aaóta ls egétz'n elképesztő adatok kerülnek 
napvilágra a falvaink  életéből. B-Bzélik, bogy egyik 
községünkben legutóbb veszett kutya garázdálkodott. 
Nyomában hlszterltus módon llpstt fel  a veszettaégiól 
való félelem,  átok köréten IB, akiket a veszett állat 
nsm mart meg — Ervmást bo ocdl otiék aa emberek 
mindenféle  mesével. V?gül 1B a f»  u vénei előszedték 
a tarsolyukból a legiehotet'enebb füveket  éB az önel á 
táa legtökéletesebb megvalósításához kezdtek. PaBtc űr-
nek ezek a csíki koakurenael gyönyörű eredményeket 
értek el. Akikot aemnlféle  veszett áilit aoha meg nem 
harapott, azok közül a kezelés során anki meg nem 
voBzet*. Ejy pá* embernek aaonban aalnte halálos ki-
menetelű vesegörcsei keletkeztek a különböző fttvektó:, 

N-m is jó arról beazélnl, hogy a másik nagy-
községünk bep, járási székhelyünkön egy egészen pri-
mitív cigányasszony, hogyan férkőzitt  » blaalmába egy 
családnak éa mlképpsn zsarolta meg 60 —70 ezer lej g 
a hiszékeny embereket. 

Ne la folvtaBBuk  tovább ezeket a sajnálatra méltó 
jelenségeket Valahogy nem talál, a mi okos, olyan 
nyitott eazü székely népünkhöz. 

H azen megtörténnek az llyenEzeitt eltévelyedé-
sek. Nehezek az idők, rendkívül terhes az élet. I yen-
kor bőséges talaja van a becsipáanak, az elbolondl-
tásnak. A nyomorúságban a szegény ember lelke haj-
lamos a sötétségekben való kalandoaásra. 

Mégis arra kell figyelmeztessük  a székely falut, 
hogy őrizze meg józanságát. Siámoitevó mü eitsógai 
és felvlIágoBodottságát  ne engedje kikezdeni ilyen h<-
aaontalan turuasláfokkal  és megBzégyenitó babocaiá-
gokkal. Tal vagyunk már ezeken. 

N'künk komolyabban mint valaha meg kell ka-
paszkodouak % népünk minden egyeB lelkében féklya-
kéat világl ó lu'tnrÍDak á'dSsában. 
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(Siyţrgyoi 4lţt 
„Bárhova mész, magadat, mindenüvé 

magaddal viszed"... 
Ai ember ssámára jelentős filozófiai  meg-

látás a hit, amelyben él s melynek csodálatos 
erejével vizsgál dolgokat, meglát, kitalál vala 
mit s azt fanatikus  akarással végre is hajtja, 
mert hisz benne. Az evvel járó szellemi élet 
pedig lehetőséget ad az élet megszépítésére, 
értelmet és mélységet biztosit. Uj korszakot 
nyit számunkra s egész más formában  mutatja 
be az embert.... 

A mai kor műveltsége már, a csillagok 
után nyui, a világ keletkezését és végét keresi. 
Atakarja hágni a térnek korlátait, a végtelent 
kutatja. Ebben a kultur munkában azonban nem 
az a fontos,  hogyan és milyen bölcsőben rin-
gattak az életre, hanem az, hogy mivel, hogyan 
és mennyiben járultál hozzá fajod  és nemzeted 
történelmi és kulturális fejlődéséhez? 

Ebben a kérdésben azonban, csak egy vá-
gány vezet. A tisztánlátás, a pártosság és enge-
dékenység nélküli erős akarat, a hajlithatatlan 
jellem 1 

Vannak eszmék, melyek sohasem születnek 
meg. Vannak fél  megoldások és vannak eszmék, 
Bzent akarások, amelyek százados tölgyekké 
nónek. Tehát van valami az emberben, ami 
c;ak Istentől jön. 

A lélek és kultura. 
Nemzedéki frontunk  ujabb és ujabb meg 

nyilatkozásait kultúránknak, a röghöz és körül-
ményekhez való kötöttsége adja; úgyszintén 
célunk kifejező  formáját,  hangját és stílusát is. 

Életünk egy háborgó tenger, melyben az 
élethez való ragaszkodást, a kapkodás jellemzik, 
de amely tünet azonnal megszűnik, mihelyt 
elmúlik az ok.... 

A hit és reménység, a mi hitvallásunk, 
melynek szolgálatában keressük azt a minden-
kinek ellenálló, tökéletes egységet, mely előbb, 
vagy utóbb a megvalósuláshoz vezet. Ennek 
keresése közben, vért izzadni, töviskoronát hor-
dozni Bzintén a mi hivatásunk. 

„Bárhová mész, magadat mindenüvé ma-
gaddal viszed". 

Kempis nek ez a mondása jutott eszembe, 
amikor Tamási epyik utóbbi cikkét olvastam. 
A vezér, ebben az önvallomásban mély és igaz 
emberi. Egészen uj, akiben tisztában érezzük 
a mindig tisztánlátó, de guzsbakötött akarást, 
a korlátok közé paranciolt nagy szellem lázza-
dozását- Mintha két malomkő között őrlődne s 
mint aki nagy felelősséget  hordoz, szenved is. 

Lehet, hogy tévedek, de szent meggyőző-
désem, hogy ö az, aki a kimondott szót, ma, 
nemcsak papirra teszi, hanem annak érvényre 
jutása, vagy elvesztése, húsába is vág.... 

„Da kitudja mit árulnak el ezekből a hullá-
mok az apály és dagály mozgása azoknak, akik 
a távolból a legnagyobb hullámot is csak Bzelid 
fodrozásnak  érzik" ?.,. 

Mi, Tamásival együtt hisszük és valljuk, 
hogy a lélek ÉB vérszerinti ember nem lehet 
többé csupán szinpadi töltelék, melynek varázsa, 
ereje, de főképp  erkölcsi értéke, egy pillanat 
csodálatában, el ÍB vész. 

A társadalmi egészség a népi boldogulás 
és nemzeti erógyarapitás érdekében való felelős-
séget pedig senki más nem érzi jobban, mint 
ö. Éppen ezért nem volna sz«bad még csak 
emlegetni Be, legkevésbbé felelőssé  tenni egy 
elsikadt Vásárhelyi hitvallásért, még ha annak 
a magva, benne ÍB született meg. Hiszen tovább 
is benne él. Benne van legújabb hitvallásában, 
abban a nemzetiségi haroban, melynek érvényre-
jutásáért csak mi leszünk felelősek. 

Ma egy ezerév temetőjében, me'ynek be-
telyesedése éppen reánk esett, ma amikor agy 
„égő csipkebokor" ez a szomorú nagy világ, 
lehet-e, van e jogunk, a nyájnak igy kiáltani 
a pásztor felé: 

.Old le a sarut lábaidról, mert a hely, 
amelyen állaz szent".... 

Szabad e eit éppen nekünk tenni, akik 
nyakába akasztottuk az .uri rendet" a ugyan-
akkor a nagy „egység' gyilkos szisszenését 

szegeztük hátának. Amikor a „magyar rend" 
ősi komolyságát, fontosságát  kihagyva, ősik az 
«uri rend" mindent takaró palástját borítottuk 
rá és ezen keresztül értékeltük, vagy vádoltuk 
s közben nem feledtük  el gondoskodni, hogy 
az a nép tapsoljon hozzá, amelyért él, dolgo-
zik, vagy meg is hal, ha keli 1 

„Mert vannak, akiknek a patikus adja a 
„tiszta" vizet és vannak akik elmennek a forrá-
sokig, hogy merítsenek belőlük," 

Igaza van Asztalosnak, amikor egy közös 
útnak a Vásárhelyi hitvallást és a Nemzedéki 
Vallomás eszméit látja, az erdélyi fiatal  magyar 
szellemiség papirra vetett lelkiismeretének. — 
Amely azonban számon tart, majd számon is 
kér, de hogy ne vádolhasson, ugy értelmes 
engedelmességgel kell követnünk mindazoknak 
útmutatását, akik a hslyes megoldást választva, 
semmi egyebet nem kérnek tőlünk, osak meg-
értést és a mögéjük sorakozott értelmiség, a 
sors által kijelölt helyén végezze apostoli mun 
káját, közös jövendők érdekében. (cs. 1.) 

UJ RÁDIO-UZLETI 
Szíves tudomására hozom a n. é. 
közönségnek, hogy társas viszo-
nyomat megszüntettem és a régi 
üzlettel szemben a „Kultur-kör" 
épületében 

UJ RÁDIÓ-ÜZLETET nyitok. 
Akkumulátor töltést, készülék ja-
vítást és átalakítást vállalok. To-
vábbra is a mélyen tisztelt közön-
ség pártfogását  kérem 

VÉCSEY GYULA M.-CIUC 
okleveles elektrotechnikus. 

Hétköznapok. 
Talán szeptemberben vagy október e'ején érte 

az embert aa a kevéabá kíIamíB meg'.epat̂ a, hogy — 
megdrágult a ká«é. Az a mi'.ötéí, amely legalább ia 
káveazámba megy, egyelőre 20—25 Bzázaléktal drá-
gult. Ai eddigi 260 éa 280 ltj:ia kilónkénti árból 310 
éa 320 lej lett. Keserű szájízzel bár, da tudomásai 
vetiüf.  Azt ia elhatároztuk, hogy kevesebb kávét fo-
gunk inni 1 Aztán.. ment minden tovább. A háború is. 
Gi az 1914 es világháború iái is sokkal Idegesítőbb, 
akaás, blokádos és egyéb jelszavakkal ellátott külöoös 
háború is. A napokban aztáu a kereskedő e őzékeny 
moso'lyal tudatta: B icsánatot kérak, a tlz dska már 
nem 32 lej, hanem 40. I<m4t drágult I Kilója 400 lej. 
Est mondja és mosolyog. 8 mivel a mosoly elbűvölő, 
a vevő, ha most már még keserűbb aaájíziel ls, d* 
fliet,  aatán hazamenet aa u on egy kicsit elgondolko-
zik : Par hónappal ezelőtt még 260 és 280 lej és ma 
4001 Hiaseo es 50 százalékos drágulási Ml less ebből 
UrtBtsn? Hit ezért kellett a tengerbe dobni azt a 
rengeteg kávét PI... 

• • • 
Valamikor, nagyol régen egy krajcár voit — 

moat két lej. Világhírnévre szert tett feltalálója,  a 
magyar Irinyi József  sem gondolta volna egykoron, 
hogy talaimánya ilyen karihrt fut  be, hogy valamikor 
liyen drága lesa. A közbeeső Idő alatt ugyan, mig ez 
a találmány aa egy krajcártól a két lejig eljutott, 
annyi minden történt a viiágon, hogy nem 1b csoda, 
ha a gyuja ls fellázadt  ÓB nem hagyta magát. Padig 
jött aa u| találmány: BZ öngyújtó, de a gyufa  rá sem 
hederilett. Tudta, hogy őt nem lehet aa „^lett-r'-ről 
kiszorítani, mert ő a biztonságosabb, mert szükség van 
rá, mert elvégre még Bem lehat a földkerekségen  min-
denkinek öngyújtója I Sióval — a gyufa  nem hagyta 
magát s a kis dobosokba préselve csak mosolygott 
azon, ha szidták, mert drágult, mert klBebb lett a feje 
és aaon ls csak mosolygott, ha néha-néha egy-egy 
régi tájáBU atyafi  a drágaság miatt Igy kesergett: 
akkor volt jó világ, mikor egy krajcár volt a gyuja I... 
Hat eszel a aaegeny gyufával,  helyesebben a gyufa-
skatu yávfl  moat egy kla baj van. H idlállapotba került 
ő is H.di gyújtó lett. Eddig a skatuyának mindkét 
keakeny oldala fosaforosva  volt. Akármelyiken lehetett 
gyújtani. Most csak aa egyik oldala foaaforozott.  S 
tudja Isten, ugy vagyunk vele, hogy ba as ember hir 
telen rá akar gyújtani, véletlenül se találja el a fosa 
foroaott  oldalt, előbb mindig a másik oldtlon hu>zt 
végig a gyufát.  N ahány nap óta, spórláal Bsempontból, 
ilyen „egyoldalú* hadi gyufaskatulyák  jönnek forga-
lomba. Da csak annyi baj legyen I Eivégra is báboru 
van a világon s a hadi gyújtót ls éppen ugy meg 
ssokjuk majd, mint a kék félhomályt  aa ueeákon, miat 
a megdrágult kávát ia annyi sok egyebet, ami mind 

ROVATVEZETO: CSIBY LAJOS. 

megdrágult. Talán még aat la megtudnánk szokni, 
hogy egyezar végro a mi egyetlen, rövidre ssabott, 
szegény emberi életünknek ls felssökne  as értéke, 
mint a kenyéré, a tojásé, a aalró... ha végre egyszer 
&z oktalan pazarolt emberi vért és sslvdobogást Is 
megdiágltanák I.. (g. a.) 

H I B E I . 
— Tul a Nagykrlvánon. A „Kolplng" Legény-

egylet Karácsony masodnapjára rendezett táncestélyót 
aalnelőadáB elősl meg, mely alkalommal Farkaa Imre 
régi, hangulatoB messjii operettjét, a Tul a Nagykrlvá-
non-t ujltja M. Hiába, egy ilyen régi, örök értékű 
operett még mindég többet nyújt a közönségnek, mint 
sok más a mai operettek közül. Ezekben van aaiv ós 
vannak élő figurák,  nnlyefc  mindég frissen  hatnak s 
melyeket a közönség szeretettel fogad.  — A darab 
megválasztása föltétlen  jó Ízlésre és kitűnő meglátásra 
vall, ami kűlömben Bem hiányaik a Kolplng értékes 
voaetóségében. — Aa előadáa külön érdekessége — 
a mai körülmények kösött — hogy B fősaerepeket  még 
mindég a gárda kipróbált férfi  tagjai játBahatjak. Ugyan-
csak jó kezekben vannak a női főazerepek  ÍB. Ancsurka 
'.serepsben a bájoa kla Bálint Potyó fog  bemulatkosni. 
Egéss uj, fiatal  arcokat ÍB fogunk  látni, akiket, ha 
Solti Jaaka választott magaköré, ugy nincs okunk 
aggodalomra. — Nagy érdeklődéssel várjuk ennek aa 
épkéstáb meséjű operettnek felújítását,  amit a tehet-
séges SolU Janka renden. 

— Legújabb Magyar Daloskönyv Bsékely 
Janoa (Koloasvar) szerzeafltéaében  a napokban hagyta 
al a sajtót a legújabb magyar dtloskönyv, melyben 
több, mint 60 magyar dal van ÖBazegyUjtve. Különös 
érdakesaégei ad a daloakönyvnek, bogy címlapján 
Lőrinc Vioia, városunk és a ,K*kuefelejcsu  Erdélyi 
Magyar Dailrodalmi Társaság egyik lehetséges előadó-
művésznőjének fanyk.pa  látható. A kU Violának érde-
meit elismerő kitüntetése osztatlan örömet keltett min-
azok körében, akik csak hallottak éa Ismerik eat a 
szerény, da tehetséges kislányt, aki sohasem ragad-
tatja el magát, hanem hivatását átérezve minden aka-
rata a komoly tovább tanuláa és Önképaés. 

— Nagy volt a felhajtás  a gyargyósient-
miklósl a l la tvasaron. A sxokásos téli nagyvásárt 
december 11, 12 éa 13. napjain tartották meg Gyer-
gyóBaecImiklóaon. A felhajtás  arácytalanul nagy volt, 
mintegy 3000 d.b. Gizd-t cSL-rólt kb. 850 drb., ami a 
gazdák takarmány hiányával ÓB pénstelenségével ma. 
gyerázható. Az állatokat túlnyomórészt idegen keres 
kedók vásárolták öaaae. 

I R O D A L O M . 
T. Ferenozy L. Maroella: Székely népmesék. 

Minden bizonnyal érdeklődéssel fogadja  a Székely-
föld  olvasóközönsége a fenti  asép kiállítású könyvet, 
amelyet a budapesti Atbeneum hozott ki, áldozatot, 
költaéget nem kiméivé, az ujdonaágok klizött a kará-
csonyi könyvpiacra. 

Talakyné Ferancsy L Marcellát jól lamsrlk a 
Székelyföldön,  de szMes erdilyban ia Kis lapja: aa 
.Uj Cmbora" r*vén la, de személyszerint 1B többször 
megfordult  közöltünk, mesélt ő 1B, de meghallgatta a 
mi mesemondóink mesélt ls. Lí jegy eate ezeket a mesé-
ket, bokrétába kötötte s ugy küldi moat nekünk, hogy 
megfürdeasüz  lelkünket a könyv harmatos saápségében. 

Ha a budapestieknek érték ea a könyv, mennyi-
vel Inkább érték nekünk, mikor a sa?raőja T Ferenczy 
Mircella itt küsd velünk egy sorban gyermeknevelé-
sünkért, kultúránkért, nyelvűnkért a főleg  érték aaért, 
mert a székely néplélek drága gyöngyeit hozta fel  a 
lélek mélyéről s gyűjtötte bokrétába. 

A meséket gróf  Teleky Ralph festőművész  képel 
öltöztetik díszes köntösbe. 

Keserves kálvárlás uton jut ma egy erdélyi Író 
odílg, hogy könyvét kiadják. S éppen azért is kell 
dédelgetett megbecsüléssel fogadni  minden megjelenő 
jó erdélyi könyvet. O vasnunk kell és terjesztenünk. 
Ezt a most megjelent könyvet is — a Teleklné Ssé-
kely népmeséit. Na hiány o szék a Székely népmesék 
Iggujabb gyűjteménye C-tlk, Hiromszik, Udvarhely 
székely családjainak a házából, legkivált ahol gyerme-
kek vannak, karácsonyra fzsbb  ajándékot nem ls kap-
hatnak e könyvnél. Ára 125 le] ós 10 lej portó. Kap-
ható mlndsn könyvkereskedésben, aa Uj Cimbora szer-
kesztőségében, vagy L page-nál, C uj. Kérje aa Atbe-
neum újdonságok jegyzékét 

MODELL KALAPOK j 
t l s n a p é n k é n t n j f e r m á k  a l á z ó | 
á r b a n , B M f f t e l K l A t b a t ó l c  í 

VENCZELTANÁRNÉNÁL J 
U g y u a t t kásaűlmek minden- ] 
nemű zől kalapok elaöreadü | 
anyag MeanáadáaáTal. Kikpik 1 
átalakítása a legrövidebb idő alatt. ] 

Mercarsa-Otoe, I. O. Bratlanu (Olmmá- \ 
zlum)-tLoaa 111. ni., a SArháa kűnelébei. j 
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Nagyfontosságú  semmitösséki döntés a 
volt magyar vasutasok nyugdíjügyében 

Az országos nyugdíjpénztár tartozik a MÁV Ittna-
radt agéaz személyzetének nyugdiját folyóaltanl. 

Nagyfoatoaaágu  döntést hozott a semmitől ik a 
volt magyar vaantaaoz nyugdijúgyaben. 

Amikor a Bolla-félo  nyujdij törvény alapján a volt 
MAV alkalmazottak nyugdljjogoanltaágának elismoresare 
került a sor, aa országos nyngdljpénztár megtagadta a 
vá.tó- éa páyaőrök ésaaoigák nyugdijának folyósítását. 
Arra aa átlagpontra helyeacedetl ugyanis, hogy a ha-
aonlo kategóriába tartózó CFR alkalmazottak sem Innen 
kapják nyu(di|ukat, banem a vaantl muokáBbiatoaltó 
pénatártól. (Caaaa Muncii CFR) Ba viazont aaaal uia-
aitoita el a volt MAV-latákat, bogy nála még kevéBbe 
van mit keresniük, mint aa orsaágos nyugdíjpénztárnál, 
mert a voaatkozJ törvény rendelkezései szerint nála 
caak aa jogosult nyugdíjra, aki tagja a Cassa Mnncll-nak. 

Vegra a legfőbb  semmltósaek elé került aa ügy, 
ahol a vaButaBok teljes Igazságszolgáltatásra és elég-
tételre találtak. A aemmltősaes kimoidotta, hogy a 
román állam lévén Magyaroraaág jogutóda Nagyrománia 
egása területén, Örökölte a caaiolt területekre vonat-
kozólag nemcsak a jogokat, hanem a kötelezettségeket 
ls. A panateli kőtelezaitBégeket pedig a pénaügyminlsa-
térium egyik alantoa szerve, köteles az összes lttma-
radt magyarországi jogoauliaknak nyugdiját folyósítani. 

A BemmltŐBzék döntése ellen nem lévén tovább: 
felebbeaésnek,  vagy a végrehajtás megtagadásának 
helye, mert már végre nyugdíjhoz jutnak a sokat nél-
külöző vaautaaok ls. Csak arra ügyeljenek, hogy lelki-
ismeretlen közbejárók keaei közé ne kerüljenek. — A 
aemmltóazékl döntés alapján aa érdekelteknek elvitat-
hatatlanul joguk van nyugdijukat visszamenőleg teljes 
egóBzóbtn megkapni, tehát senkinek Bemml clman vz 
ügy eiintéaéi.ere réaaeBedéaeB megbízást ne adjanak. 

Gyergyósztmiklöson sem engedélyez-
tek, hogy az erdöközbirtokossagi tagok 

eladják a fareszesedesüket. 
A gyergyóbzentmiklósi közbirtokosság hetekkel 

ezelőtt e határozta, hogy 18,000 köbméter̂ B vágt«rü-
leiéből 8000 köbnutert nyilvános árverésen elad, 10 000 
köbmeieri psdtg tagjai köaött feloszt.  A hatarouatrOi 
értesítettek sz llletékea erdőgoadaokaigot, aho: jóvá-
hagyták ás párto ólag ter^bziették a gyulafehérvári 
kormányzóság mellett mütödó erdésae.i feiűgyeiőaég-
bea. Gyulafehérvár  ls engedélyezte a kltermeieat. Egy-
idejűleg erioaiteitek a közbirtokosság vrzjtóségót, bo^y 
a tagok közötti felosztás  céljaira engsdelyazáti 10.000 
köOmáttr faanyagot  maguk a tuhjdonowk kötelt-aez 
kitermelni éB Baját céljaikra f-elhasználn).  Ea a famennyi-
ség nem kerülbat ktrasktddlml forgalomba.  Röviden 
az a beiyaet, hogy a köabirtokoa aa arányjog Baailnt 
él megillető fát  nem értékesítheti, mert erre a célra 
nem kap Mrcát, amely nélküi ptdlg aa uj fakiszáill-
tás ea ertékesitésre vonatkotó törvény alspján senki 
sem adhat el, vagy vehet fát,  mert aa ellenőraésael 
megbiaotl közegek ezt ryomban elkobozzák ée rövid 
uton elárverezik. A székely gazdák viszont rá vannak 
utalva, bogy fölöalegeB  fájukat  gömbfa,  deszka, vagy 
faragoitfa  alakjában értékesítsék, mert ebből a jöve-
delemből fi«etik  évtiaedek óta állami éa köaségi adó-
inkat, miután ez a vidék, éppan eedígl jelentős erdő-
gazdasága miatt, nem fejlesztette  ods|ţ mezőgazdasá-
gát Os állatitnyeaatéaét, bogy életszbkiégleteil ezekből 
tudja fddezci  Aa írdakel ei szerint ebben a saékely-
fó  dl viszonylatban igon súlyos kérdésben a leható 
legiUrgő^bben lépéseket kellene tenni a MtgyarNep-
köaösdag éa a NUA megvár tagozata veaetőségéneZ. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Aa ifjuaagi  Maria kongregáoió ünnepe 

a rCm kath. főgimnáziumban  A S^p'őielen Fo 
gamataa napján fógtmnáalumunk  Mária T-trsnlata szé-
pen sikerűit, bentőseges ünnepély keretében hódo t 
egl N igy asszonyának, feujltva  a jelentői dtiumntk, 
1854 d'cemoer 8 ának emlékrzatét, niior IX. Pui 
hiuuf  Sepp.n hirdette kl aa egétz világnak aa Egy-
h zhan krideitói élő seent bagyomácyt és mélységes 
bitet, bogy Utrla, a Megválté anyja, mentes volt tz 
ójaatiiók uiOdalra nebeaedő eredeti bűntől. — A flut 
vegyei- EB gyermekkarának megkapó énekel, Goado 
Antal IV. o. éa 8 moeff,  Tii>or VIII nagy ügytBsaggel 
előadott szivalalal, S trkadi E ek zenetanár remek 
hegedúsaóiója. György B.ba művészi zoogoratiaéreté-
vel — mind vonzó módon ringattak bele a kedves 
Mirla-ünnep megbírt B egyben fenséges  hanţu atába 
Dr. Nagy András orvos aa intézet egykori jeles tanít 
ványa, mélyreható ünnepi bsezédáben rámutatott a 
Márla-kultuez lényeg ra, micor éleBea kidomborítva, 
lelkére kötötte ltjnaagnak, közönségnek egyaránt: hegy 
lássa meg éa tiaaieije Máriában a csodás, emberfeletti 
mély lelklBégen kívül, a legemberibb a egyben leg-
vonzóbb, legszebb vonást: a mlod«n á'doaatra kész 
anyai Balvet B e tzIvbenmegteatesUŐ, mindvégig aegltnl 
kesa ez aegltni akaró örök n ó l i é g t . Dilegyletűnk 
kedver, lsmtrós tagjai — an ünnep méltó befejezéBe-
keppen — 8-irtsdl meater kipróbált vezetéaóvel, el-
énekeltek a Kodáty-aeae egyik remekét: a nyári se-
gesvári Pdtófi  ünnepélyen IB páratlan sikert aratott 
Mátral-kepeket, mellyel valósággal elragadták a torna-
termet BBuToiáBlg megtöltő közönséget. Külön gyönyö-
rűsége voit a hallgatóságnak a deloB hölgyek azln-
pompás aaőitese a a férfiak  magyaroa jellegű fekete 
ruhája. Jól lUett ea a stlluaos külső a népünk legmé-
lyebb 'elkl rétegelt meguólaltató, felsőbbrendű  szép 
Béget árasztó Kodály-énekekhea. (_ t ) 

— Deoember hó a4 éa 81. napján nyitva 
tarthatnak aa üalotek. A vasárnapi munkaszünet 
módosításáról s»óló törvény értelmében HZ üzletek 
vasárnapon és a törvénjes ünnepeken la nyitva tart-
hatnak akkor h* eaek az újév eiőttl napra esn >k vagy 
pedig, ht a karácsonyi ünnepek hétfőn  kevdődo'k. Az 
'din Igy esnek a vasárnapok, ennélfogva  a kereskedők 
ugy december 24 én, mint december 81-én pgész napon 
át tetszésük szerint nyltvo tarthatnak. Keráciony har-
madik napján, december 27-én az üzletek zárva ieaa-
nek. Az Idén december 24 napja ezámlt aranyvaaár-
napoak ea drc?mbf>r  17. napj», m'nt aranyvasárnap 
egyáltalában nem Jöhet tekintetbe vagyis most vasár-
nap Bt üzletek zárva leBznek. 

Elntazitották egy marosvásárhelyi hírlap-
író kegyelmi kérvényét Gyulay Zdgmotd maros-
vásárhelyi hírlapíró néhány évvel ezelőtt lapjában az 
egyik angol lapnak a dunai államok helyzetéről kap-
csolatban írott cikkét közölte le. Emiatt 6 havi fogházra 
Ítélték Gyu'alt. Eat aa Ítéletet végBŐ fokon  a aemmltő-
saék ÍB jóváhagyta. Amnesztia során a büntetést négy 
hónapra Beállították le. Gyulai ebből 87 napot letöltött, 
betegségére való tekintettel azonban szabadlábra helyes-
ték. Aiután kegyelmi kérvényt Intézett az Igazságügy-
miniszterhez, az IgarBágügymlniszter pedig a büntetését 
felfüggesztette  mindaddig, mlg kegyelmi kérvénye felett 
érdemben nem döntenek. Mo-t aztán a döntés meg-
történt. A kegvelml kérvényt elutasították és Gyulay 
büntetésének kitöltését december 11-én mégis kezdte. 

— Deoember 22-én kezdődik aa lakóiak 
karáoeonyl aaünete A kosok tatáaüíyi minisztérium 
rendelete az wiat ezldén a karácsonyi aaünldó az ösazeB 
Iskolákban dacember 22 én, pénteken kezdődik. 

— Nem árusítanak kóavetlen Jegyet kül-
földre.  A CFR Vfz»rlg8z  jatóíiégs readelet utján közli, 
hogy aa egyes jegypénztárak n°m árusítanak többel 
közvetlen vasúti jegyet a külfö  dre a CFR határmenti 
állomásain, csakis a azomaaédoa orsaág legközelebbi 
állomásáig érvéryfB  jmyet fognak  klsBOlgáltainl. A 
külföldre  utazóknak ezután az egyes orsaágek határán, 
az Illető or-z4g valu ájában kü'ön-külön k<*ll majd a 
vaantl jegyei megváaárolnlok. A namzstközl caomag-
forgtlom  tetiitr.tében n< m történt változás. 

— Angol oirkálOk megütkóatek egy német 
aseboirkalóval. Az urn;nayi psrsok mentén decem 
ber 13 án hajnalban megtörtent aa elaó nagyobb ten-
geri ütközet, az Amiral von Sch9er német aaebclrká ó 
máaré«zt három angol cirkáló között. A túlerővel szem-
ben négy órán krrcaet<ll hircilt a német cirkáló, 
amelyet végül 1B találat ért éa kénytelen volt 30 ha-
lottal Montevideo kikötőjébe mi n•elülni. Az Ex <tar nevű 
•tngol cirkáló is a harcban rn yoBan megrongálódott. 

— Aa iparoaaág fl^yelmebe.  A Muakattamara 
cslkmegyel klrecd vlsége e>u<on la fa'blvja  a képesí-
téshez kötött kisiparosság figyelmét,  hogy Iparenge-
délyükét váltsák kl, m*rt jövő év e éjén me^kesdődlk 
as Ip «renvd^lyek ellenőraégn. 

— Vizsgára kóte eaettek a feleaabaduló 
kereakedó-aagédek ia. A t^noncidejüket eitö.tött 
kereskedó-lnaaok, épp -n ugv, mint aa iparostaooccok 
c<ak vlasga alapján lehetnek Begédek. SÍÓ?B1 a keres 
kedő-tano:co«nak ls vtieg^ra kell álljanak. Egyelőre 
sz Illetékes miniszteriem ngy batároaott, hogy mind-
addig. amíg a kereskedelmi viasgáztató b!z)tleá(okat 
öaszfá'lltjáV,  addig a tanoacldejűket kitöltött kerer-
ked9lmi aikalmazottak, a felszabadulátok  alkalmával 
kiállított blaonyltványok alapján gyakorolhatják mes-
terségüket. 

— Bejegvaett oégek éa oégmódoaitások 
Caikvármegyeben aa utóbbi öt hónapban. A 
marosvásárhelyi fcernsir»de!mi  és Iparkamara, mint cég-
bejegyzési hivatal 1939 Jun us, ju In3, agu*zlus, saop 
tember éa október hónapotrs most tette közsé a be 
jegyzett cégekről és mídosltáaokról szóló jelentését. 
Esek Bzerlnt a vármegye területén ebben aa Időben a 
következő ervéíi c*gfkit  j<?yezték be: Nemet Albert 
««atécBŰz'el S'e-tm;bily, Pu'kás Lijos stat<c üa et 
R mete, Katsal András seMócel'z'etTaanádfürdő  Gser-
manazkl Lla fdkeresktdő  G.ergyósaentmlklós, Má'h'1 

J>zsef  faknreskedő  Imp-r. Miklós Viorica fakerrtbkpdő 
Sü-p iz K^dárJtnos fűrész  Saépvlz, Bcurtu Iian 
fdrész  Domuk, Btiint János tt m 'tkezéBÍ Intézet KHTCZ-
f '̂va,  Girbtt A1' x odrn szttócfüalat  G ?ímeBb'dkk, 
Kekes Mirgit ferjesett  D?utEch Lásaló könyv- éB 
p>plríer»-krf'l<ís  C lüBaerrdi, P :r M*!c< ti x 1 Gyergyó 
FzenlmlklÓB, F idor Sindor szitócsűalel Tusnád, J tegher 
E lás saodiviz Gyim°ebl;kV, DÓCÍI Andráa ea D cil 
János Cilksaeredel fildier-,  vas cég mOdoBltásaal a 
Dócil Aodrta nevéro át'rvt ogyénl cégg4 alaku't át. 
Akáczoa B'plamln BMtéc üzlet es termény Szentkirály. 
Bsjogyzett társas cégek: „Mercar" résavénytirsaaág 
fakeraatedelem  Bitn'slmon, Bnsos Mihály éa Fial 
füréazSzem  Csomaftlva.  — C •gmidosllások: Arno'd 
Frltsch ea H r>ttf>n--  J is f  ebe Gy^rgyóaaentmlklóa ahip 
tőkoemelés 200 eaar lejrő 880 000 lejre. T <k«rópi>takl 
ruréazüzim alap őrét emel400000 lejről600 000 lejre. 
OctavUn Bărbat R Rzvénvtarsasag Cdktz-reda a ka-
vitkeaő 3 évre: Barbat 0:t«vlan, Bírhat Netala, D 
Alextndru Vaso, I.-cu B rbat éa Ciman'clu Nlcolaet 
vftU»a'Ott®  iz ügyvezető tanácsba, Firma .Merfa" 
Szárhogy alsptőiiet emelt 1 milKó lejrő 3 millióra 
.Concordia" fdrész  ÓB malom G/ergyónjfa!n  alap 
tőkéjét 400000 lejről 4 millió lejre emelte. 

— Karaoaonyl kiránduláaok. Aa E. K. E. 
C'lksztkl Ostlá'ya a kxrácroayl Ünnepak a*atl több 
fflranduláat  szervez. Iidulás és érkezés különböző Idő-
pontokban lesz. Kirándulás lesz: 1. Az E K. E bálán 
bányd házához. 2. Aa EgveBkóhöz. 8 H trglta-ftrdó-
höa éa 4 a aaentimrel Bildös-fürdőhöz.  — Jelentkezni 
lehet Nagy F roncnél a Taraay-ttaletben. Nemtagok Is 
csatlakoabatnak. 

— Haláloaások. Id. Patrea János, 74 éves ko-
rában. donember 9-én meghalt Cilkpá'falván.  Elhaiytat 
felesége  Óiodl Mária, hét fii,  menyei, kilenc unokája 
éa nagyazámu rokonság gyászolja. 

— Holló Belátó szül- Aad* Vilma, 38 -iv* korá-
ban, dpcember bA 10 én elhunyt Cslktap octán. T 'm--
tése d ember 12 én volt a község lakósssgántk Igon 
nagy réaavéte mellett. 

— Imre Eiekoé szül. Dávid Karolina, 47 ÓVPS 
korában, december 7-én e^alálczett Cslkaaeredábaa. 
Tametáse 10-én veit nsgy'rétz ót mellett. 

— Megserthetl-e beadványában aa ügyvéd 
a biróaágot ? KIBB Agostom dr, gyergyóaaentmiklóai 
ügyvéd frlebbezésael  támadta ->ţneg a cslksasredal 
ügyészségnek egv ügvben hozott htjaároaatát. A felab-
bezés egyes kitételeit Verln c-ltBreri^lal ügyész Bérlő-
nek találta ÓB ezért blvataioa közeg twgsíriéte c mén 
felj9lentéat  tett az Hgyvéd ellen. Az üftv  a brassói Vg-
tonal törvényeik elé ksrü't. Var'u ügyész leölé-
séhez mellékelte aa ügyvéd felebbez  sót, amelyben K'BS 
Agos'on dr. aa űgyéaaaégl határoiatról BB* Irta, hogy 
aa .komolytalan éa lehetetlen", valamiéi, hogy „<*« 
ilyen határosatok jogrend taarünk összeomlásáhoa vese;" 
KIBB Ágoston dr. védője, Ba-oin kapitány, vídlhasaá 
dében rámutatott arra, hogy Varlu Ugyéna a saját aaa-
mélyáben n«m érethttl magát aértvo. Külöabea la az 
ügyéaa, mlot magánszemély tett jeljelentéat aa ügyvéd 
ellen, holott aa eljárái msglndilásáhaz falhitalmaiisi 
kellett volna kérnie a mlulsaterlumtól. Aa ügyvédiek 
joga van ahhoz, hogy ügyfele  érdekében uiegtagye :> 
kellő lépéseket. Kiis Agoaton dr. nem tett oryebas. 
mint űgrfela  érdekében járt el a kórdtaeB bsadvány 
megsaerkesatéaénél. A katonai törvényaaék megáuá 
tette a v'dő érveléaét és felmsntette  a megvádolt ügy-
vádat as ellsna emnlt vád alól. 

— Gyümöloa erdőt létesit a oaikazeut-
györgyl gazdakör. Belássy L-joi elnök, Mtr;oa 
G/cr/y titkár éa Miklós Gergely pénztárnok vezetésé-
vel példamutató munkát vég?n a cslkczeatgyörgyi gez 
dakör. a talajművelés, kaszálóiavitás, legolótiaet^ig 
és marőjazdaBágl és áMattenyéiziési aaempontból idő-
szerű éB foitos  máB kérdéseken tul a gvümölcst?rm<í-
léa saálpsebb alapokra fektetésére  ls gondoltak. C-ik-
pzentgyőrgy httári ngytnls Igen alkalmia gyümö CJ-
termelnare. Kzz'l kapcsolatosan naeysaerll méhásre^e-
kel leh"t felá  iitaol. Eoból a leh ):őjég*ől i)du l ti <t 
g^zdtk r, amikor a község etyik tlaeeének tuls doait 
képező hat holdas terű etét 30 évra bérbe vdtte, vz. 
óvea forgóra  parcellázta és a mei szaktudomány keve-
te'ményelnek minden tekintetben megfelelő  csemete-
kertet létesített rsjta. A gazdikor terva oa, ho>,y n 
f,iu  iiöz^léb^o fekvő,  több ezer holdra terjudó, n&gy-
saerü frkvésO,  pzMvéd-<tt. de elbinyagoit tarüetet 
gyiimö c áfával  beülteti. Eceato legalább 15 ezier, m 
éghajlati viszonyoknak m^g'e'olő gyümiilc^fá;  fognak 
ültetni és ezzel m^glnr^milk Csikvármegye első gyű-
mö'c-iöB nrd-jét AJ rdd'gi prócálkozá-ok ig^n jó er d 
m'nvt boztak. A g'td.kör vazaté-age felsró!i'.o:ia 
CsikBz^etgyörgy éa C-iibánkfilva  közbir.oko<-aágaii, 
hogy köitaégvetéBl lehetőségeik Bzerlnt vegyenek résat 
ebben a munkában. 

— Kőszönetnyilvánitáa. Míadizoa Íam-írősök-
nek ós jóbirátornak, lik felejthetetlen  feleségem  el-
haláloaááa felatii  mérhetetlen fjjdilmamhan  viga»z:alni 
lzyekeztek avagy rÓBavétüknek bármi módon klfejezóst 
adtak éa a temetésen megjelentek, ezúton la hálát 
köszönetet mondok. Imre  Elek. 

Megnyílt a „Salon Rose". » 
lift 

Tisztelettel értesítem Csíkszereda város és vid eke nagyérdemű bölgykösőnségét, hogy m 
éft g divat kalap-szalonomat» 
m 

1.0. Br&tlanu-nooa 54. szám alatt — a Vákár-
™ Qslet asomsaédságában megnyi to t t am. 

A legmodernebb kalapujdonságokkal éa tegké-
nyesebb igényeket is kielégitő átalakításokkal 
áUok nagyrabeosűlt vevőimnek rendelkeaésére. g ţ 
Pontoa éa lelkilamsretea munka, méraékett á rak l 
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Oslkmegyet. közönségének tudomására 
adja a Transsyvania Bank Rt., hogy 
a csíkszeredai éa gyergyÓBzentmiklósi fiók-
intézeteinél ia eszközölhető a hadfelszere-
lési bonok jegyzése. 

lateligeae,  44 éves úrinő  elmenne magános idősebb 
úrhoz, mint házvezető  nő,  ve gy eeetleg  üzletbe 
kasszába,  ve gy kiszolgálni.  Cim a kiadóba. 

Jó  karban  levő  éa jó hangú egéaz hegedűt  keresek 
megvételre.  Cim a kiadóhivatalban. 

Állásából  elboosájtott  magyar állásnélküli  tanár 
tanítványokat  kerea.  Rajzon éa zenén kívül  tanit 
mindenre  elemistákat  éa kőzépiakoláeokat,  aok 
évi gyakorlattal.  Érdeklődni  a kiadóhivatalban. 
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