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Boldogabb uj esztendőt... 
Jrta:  Dr. Ábrahám Ambrut 

lemét tovatűnt egy óv megrakodva búval 
éa örömmel. Iámét siegényebbek vagyunk bu 
ban, siegényebbek vagyunk örömben és siegé-
nyebbek vagyunk fealő  reményekben. TovatQnt 
az ó év, de itt hagyta ai öniést, itt hagyta a 
hatalom vágyat, itt hagyta a féktelen  gyűlöletet, 
itt hagyta az agyarkodást s itt hagyta e maroknyi 
létben a szebb jövö után saOntelenQl hiába vágyó 
éa hiába váró, fáradt  emberi lelket. Itt hagyta 
a véres, fagyos  csatatereket a itt hagyta az 
elvesztettek után azOntelenttl airó, szenvedő 
anyákat a a mindeoQktöl megfoaztott  panaszos 
árvákat... 

Fagyos, véres csatatereken tovább ömlik 
a vér, csendes, boldog családi otthonokban tovább 
szakad az élet. Valami ma még nem ia sejthető 
szomorú vég körvonalai kerdenek kibontakozni 
a kultur ember gépekkel felfokozott,  féktelen, 
kegyetlen s borzalmas harcából. Ijesztő hangjá 
val minden ház tetején ott vijjong a kuvik s a 
béke angyala halk szárnycsattogással szalad vén 
Európa viharvart házsorai közül... 

Nincs az a lángelme éa nincs az az ArQlt, 
nincs az az idegrendszerébea megsérfllt  és 
szellemében megvénült ember, aki a vesztébe 
egykedvűen rohanó emberiségnek meg ne tudná 
muta'ni az utat, amely a megértéshez vezet. A 
porból kikelő a a porba ismét visszahulló arasznyi 
lét szakadékba került s az isteni szózat hal a 
tára egykedvűen tovacammogó ember n*m látja 
már többé, hogy merre vezet az u'ja. „Elig van 
az embernek vej két napja a azt es igy kell 
eltölteni " irta egyszer nekem egyik a sors 
csapásai alatt megroppanó székely atyámfia.,. 

8 ez ember mégis kezdi száműzni a vihar-
ban, a bajban, a vészben egyedül vigasztaló éB 
egyedül segitö Istent s a nagy kérdések nyo-
masztó súlya alatt árván maradva eszeveszetten 
rohan a vesztébe. Mart nem titok és minden 
földi  ember számára világosan vagyon törvénybe 
irva észben, könyvben, célban, útban és remény-
ben, hogy az élet nagy kérdéseire Isten nélkül 
nem jön a felelet.  Mert nem titok az sem, hogy 
voltak mindig és vannak ma is próféták  és uj 
szellem bőségével megrakott megváltók, akik 
a tömegeknek utat irnak elö, de Bzentül bizo 
nyitja minden csepp vér és minden bombarob 
bánás, hogy ez az ut aelymókes talajon épült 
s a rajta haladok alatt megnyi'ja a földet.... 

Nincs ember és nincs tudomány, nem volt 
ember és nem volt tudomány, nem lesz ember 
és n9m lesz tudomány, amely ai ut a a cél 
nBgy kérdéseire feleletet  adna. Az elet értel-
mét, az élet célját, az élet kezdetét a az élet 
végét Isten nélkül megmagyarázni nem lehet. 
Ahogy véges a lét és véges az emberi elme 
ugy véges a tudás és véges a végtelen kérdé-
sekhez irányuló emberi ut ÍB. Ott, ahol meg-
szűnik a hit a ahonnan azámüzve van a segitö, 
a bajban vigasztaló a az élet nagy céltalansá-
gában és sötétségében egyedül utat mutató 
személyes Isten ott komor a nappal éa borús 
az éjjel, ott sötét a vég éa céltalan az élet... 

Világvezérek étheri szónoklataiba (ágyú 
dörgés, puskaropogás, bombarobbanás vegyül s 
az élesre fent  szuronyok hegyéről párolgó, 
piros embervér ciepeg. Erőtől és élni akarástól 
duzzadó ifjak,  eáp&dt arcú aggok és gőgiosélő 
gyermekek ajkán nem sejtett pillanatban némul 
el a BZÓ, az imádság és a dal a mit az emberi 
szellem örömére termelt romokban hever. Világ-
nézetek harcába jajkiáltás veg>01 a a valláa 
vigasztal 4aától ia megfosztva  milliók keserve 
kétségbeesésbe merül.... 

E ternyi bajjal, ezernyi jajjal megrakodva 
itt hagyott a« ó év a mi kiket a Mindenható 
áldó éa védő keze megtartott idáig, mélyen 
megilletődve álluk a nagy ravatalnál. Síivün 

ket fájdalom  marja, lelkűnket tépdesi a bu s 
elménket megüti a ború MögöttUak a véres, 
fagyos  mult, előttünk a titokzatos jövő. Utun-
kon nőnek az árnyak, lábunk alatt megkoppan 
a hideg föld,  fejűnk  felett  felhős  és borús az 
égbolt. Rjményeink ágain csipós, hideg szelek-
kel küsködnek a bontakozó rügyek, de szivünk-
ben ott él a hit. ott él a szeretet és a bizoda-
lom. Hogy tul minden Bötétaégen és tul minden 
reménytelenségen, tul a földön  és tul az égen 
van Valaki, él Valaki, aki ércet termel a szen-
vedő emberi Bzivre, aki letörli a könnyet az 
elborult emberi arcról s isteni békéjével meg-
hozza nekünk a boldogabb uj esztendőt. 

Székely testvéreim, kik csak valahol éltek, 
dolgoztok, bizakodó lélekkel a teljes remény-
séggel Istenhez imádkoztok, szeretettel köszön-
jelek s kívánom szivemből, hogy adjon a Minden-
ható Isten nektek azebb jövőt — éa boldogabb 
uj esztendőt... 

A nagy munka éve. 
Az elmúlt ev a nemzetvédelem nagy ké-

szülődéaének éve volt ugy erkölcsileg, mint 
anyagilag, még pvdig nem támadó szándákkal, 
hanem azért, hogy szükség esetén a területi 
épséget és a történelmi jogokat védeni lehessen. 

Erkölcsi szempontból, őfelsége  a király 
kezdeményezésére, megerősödött a lelki egység 
a Nemzeti Újjászületés arcvonalán belül. Ezalatt 
padig őfelsége  a hadsereg felszerelésének  nagy 
müvét vitte véghez, megadva önnek a legjobb 
szervezési és pénzügyi aiapot. Az ország vezetői-
nek minden gondja azokra és azok családjaira 
irányult, kik arra vannak hivatva, hogy az 
ország határain őrt álljanak. Ezek megélheté-
sére nagy könnyítéseket tettek a biinditott nagy 
mérvű segélyakciók által. 

A helyi közigazgatási hatóságok, a tartó 
mányok, megyék és községek gazdaságos ala-
pon való megszervezése Itheiővé tette, hogy e 
szervek a bevonultak szűkölködő családjainak 
jelentós segélyeket adhassanak. 

Az 1939 év hasonlóképpen az ország gaz-
dasági és pénzügyi megerősödését is jelentette 
a költségvetés kiegyensúlyozása által, biztosítva 
a kellő fedezetet  az ország óriási szükségletei-
nek ezekben a nehéz időkben, az uj mezőgaz-
dasági irányelvek pedig a termények szaporula-
tát eredményezték. A gabona értékesítés terén 
bevezetett bölcs rendszabályok és a gabona-
raktárak épitése, a buza és kukorica szabad 
versenye, a mezőgazdasági termények iparosí-
tása, mind az ország gazdagságát gyarapították 
s segítettek az összes s£ü<<ségietek kielégíté-
sében. A mezőgazdaságnak a román reménysé-
gek előterébe való helyezését jelképezik az 
őfelsége  által a szorgalmas gazdák között ki-
osztott nagy lelkű eke és gazdasági eszköz 
adományok is. 

A népegészség, mint a nemzetvédelem fon-
tos tényezője, nagy előmenetelt tanúsított a 
faluk  egészségügye iránt eddig soha nem látott 
gondoskodás által. 

A nagy közmunkák terén beindított moz 
galom tovább folytatódott.  Uj utak és vonatok 
épültek, mjnt a Kisilva—Doroavatrai vonal, az 
Apahida-Tővis, Brassó Cámpiana atb. vonalak. 

Megerősödött a hit is, az ország Nicodim 
őszentscgé>t pa!riarch»vá választotta és uj mit-
ropolitákat választott Fontos iskolaügyi törvé-
nyek az ifjúságnak  a praktikus pályák felé  vaiő 
irányítását eredményezték. 

Az ország a legbékéaebb érzelmektől át-
hatva. Bemlegességének érintetlen megőrzésé-
ben, de minden lehetőségre felkészülve  erős 
lé.ékkel és reménnyel, Istenbe és Uralkodójá 
nak bö!cse*égébe vetett hittel várja az eljövendő 
éret. Hozzon az 1940 ik év  bétéi  e földre 
éi megegyezést aa emberek kőié. 

U j é 
Az emberi élet határmesgyéjén a kezdődő 

évek mérföldkövek,  melyek jelzik a megtett 
utat. Szilveszterkor hátra néztünk, hogy eddig 
mekkora utat tettünk meg, moBt újévkor előre 
tekintünk, hogy még mennyi van hátra. Minden 
óévkor zárszámadást készít az élet vándora, 
újévkor megcsinálja a költségvetést, az elő-
irányzatot, de vigyáz arra, hogy a mult vesz-
teségeit a jövö nyereségei helyrehozzák sigy 
a mérleg egyensúlyba kerüljön. 

Óévkor sokan szomorúan megállapították, 
hogy multjukban nincs öröm, mert érdemleges 
eredményeket nem mutathattak fel,  most nem 
mernek biztacólag előre tekinteni, mert félnek, 
hogy a sok mínuszt kiegyenlíthetik, sót hogy 
még p'uszra, többletre is legyen kilátásuk. — 
Pedig a veszteseknek nem szabad kétaégbe 
esniük, kedvüket elveazteniök, mert mindent 
helyre a rendbe lehet hozni. Utána kell nézni, 
hogy mi az oka a veszteségnek. Mintahogy a 
kátyúba jutott autót azonnal nem helyezik for-
galmon kívül s dobják az óazerre, hanem ala-
posan megvizagálják, tüzetesen megnézik min-
den apró Brófját,  hogy a hibát megkapják, 
kijavítsák s újra használatba vegyék: ugy em-
beri életűnket ia töviról-hegyire átrevidiálni kell, 
hogy rájöjjünk a meglássuk azt a kis gigazert, 
ami napjainkat, igy évünket is nehezebbé tették. 

Azt hiszem, a legelső hiba onnan ered, 
hogy az embereknek az életről helytelen, hamia 
fogalmuk  van. A földi  életüket kényelmeaen 
rendezik be, hogy Bemmi hiányt ne szenvedje-
nek ; robotolnak, küzdenek, gyűjtenek, harácsol-
nak, hagy öreg napjaikat nyugodtan, flottul, 
gond nélkül tölthessék el. 

Ha közben számításuk nem válik be, élet-
untak lesznek, sorsfildözötteknek  vallják magu-
kat s folyton  arról jajgatnak B panaszolnak 
fünek-fának,  hogy nem tudják, miért, de az élet 
megtagadta tőlük a boldogságot. Nem tudják 
elképzelni, hogy milyen nagy bünt követhettek 
el, hogy az élet hozzájuk mostoha, rideg éB 
idegen. Pedig csak egyszer élűnk itt a földön 
s ha az is szerencsétlen, akkor mit is ér az 
élet? Semmit 1 — adják rá azonnal a választ 
s kész a megoldás: tehát el vela I dobjuk el 
magunktól azt az életet, mely csak tövist, ke-
resztet, aebet adott — jelentett azámukra. 

Milyen előre gondolkodáa a helytelen fel-
fogás  ezl Az életre hárítani a felelősséget  a 
megijedni tőle: a legnagyobb gyávaság. Csak 
a nyulszivü, félénk  emberek futnak  az élettől. 

Az emberi élet nem csupán a főidre  korlá-
tozódik, mint ezt a szerencsétlen flotások  vélik, 
hanem tovább halad, a halállal az örökkévaló-
ságba bele torkolódik s ott pompázik teljes 
szépség - ben. Ahogy ezt a liziői kis szent Terézke 
oly szépen mondogatta az édesapjától tanult 
költeményben: „Az élet csak hajód B nem a te 
otthonod*. Az élet hajótöröttjeivé azért lettek 
a mai modern emberek, mert az életet, ezt a 
földet,  rövid eiralomvölgyi tartózkodásunkat 
véglegesnek, igazinak, egyedülinek s örökösnek 
tartották. Azt valották, hogy a földi  életen tul 
csak a Nirvana, a nagy megsemmisülés van. 
Púdig a földi  élet csak hajó, mely minden 
Siilveszterkor ujabb kikötőbe befut,  kitataroz-
zák s újévkor megint a nagy vizekre engedik, 
az idő óceánjára, hogy majd igavi otthonába, 
valódi hazájába befusson  B a halál révpartján 
őrökre kikössön. Mert ha tudom, hogy az életem 
osak bajó, akkor másként értékelem, rendezem 
be, meri meggyőződtem arról, hogy ninca itt 
maradandó hazánk, hanem az örökkévalóságot 
kell keresnem, mert csak ott nyugodhatom meg 
blztoaan. 

Az élet célja nem a föld,  hanem az ég. A 
földi  élet hajónk, mely hazánkba, Isten orszá-
gába visszavisz, mert Istentől jöttünk • Istenhez 
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térünk vlssia. Igaaat mond sient Bonaventura: 
.A kormányos, hogy a osolnaknak jó Irányt 
adjon, a végére fii".  Földi életünknek mi va-
gyunk a, vezetői, kialakítói, e kisded hajónak, 
icipici osolnakunknak kormányosai s eveiói. S 
minden attól fflgg  Prohásska sierint, hogy mi, 
mint kormányosok .milyen világot hordoiunk 
magunkban s mik annak súlya, energiái, oaillagai. 
Azért hirdeti a bölos, „bármit teszel, okosan 
tedd s néaid a végét, a célját I' Ha csak a 
földet  tartjuk célunknak, csak a mulandóra tekin-
tünk, megnehezedik a szivünk, értelmUak, lel-
künk, hiába ülünk a csólnak, a hajónk végére, 
jó irányt nem adhatunk, mert Bulyunktól felre-
billen s mi a viibe fordulunk.  Eleknél a csolnak 
valóban léiekvesatóvé válik. 

Aminek nem Isten a eélja s alapja, ai semmi, 
amit nem Istenért testünk, annak nincs értéke. 
Ne osodálkouunk asért, ha a sársiámadáeunk 
vesateséget mutatott ki, mert csak Istenért nem 
dolgoztunk, hanem még voltak más alantos 
szándékaink, ami csak minusat, adósságot 
jelentett. 

Újévkor legyen jelsiavunk: Istennel kec-
dem el as 1940. esetendót, Istenért végiem 
minden dolgomat, hogy földi  életem, az a hajó 
Istenben kössön ki, hol van aa igazi othonom. 

P. Réthj Apollioiritz. 

Székely-csoda Szereth-ben. 
Rigyogóbb éa értékéaebb angyuflát  aenkl sem 

kapott aa idén, mint aa ősrégi bukovinai Siereth város. 
Husa reglaaterea tündéri kttlsejd Aa e:ragadi hangú 
orgonát kapott a nagy templom, amit német Aa lengyel 
hívek látogatoak. A aaerethl zengő asenaáclónak sa ai 
Ardikeasége, hogy eit tz orgonál aa utolsó slplg, a* 
utolsó gombig a köalamert hirianyâa ssé*e:y tGÚvésa, 
a jóaseffalvl  SiAkely Albert ké zilette. As 1080 alpn 
tartalmasé Aa teljea töké'.etesaegü rendkívül ss^jnn 
hangaó remekművet azok a körülmények la páratlanná 
teszik, amik között m^guHetett. Jjz uttaiva leégése 
elótt ndbáay n-ppal kötötte míg a ez »rzld st a aaé-
kaly mú/éii Sierath város veznő egyAalsAgelvdl, a 
20 ragliz teres aj orgonára, amisek a kikötés saerlnt 
karacaony első nipján kellett megszólalnia. Ugyan-
akkor ldeaaállltoiták nskl a aierethl nagytemplomot 
valóban eltoraitA, nyafogó  hanga kétszáz Avea orgonát, 
hogy annak két aorayl, még bessnáihi'ó alpaorát bele-
épltneaae aa uj mttbe a négy elemit végaett harlanyáa 
múvAaz, aki olvasóink előtt már meglehetősen ismert 
a raillagáaaatl csodaéra révén, amit aa eucbaraalikus 
koogreaaaaa Idején a Karitáaa kiállítása számára fara-
gott Aa amit Pacelii blboroa vitt haaa, a jelenlegi Papa. 
Ka aa egyaaerü külaejü székely ember faragta  J->zief-
falva  aenAlő toronyóráját la gyökér gyertyánfából  aa 
Ismeretes koronamüvel, aminek mintáját csak hallo-
másból hallotta Nürnberggel kapcsolatban, de a meg-
oldás még eredetibb amannál. Aa idaaaállltotl aaerethl 
orgona aa anyagra adott előleggel együtt Aa a falával 
egyDtt porrá Agett. Ijedten rohantak Ide antón aa első 
kenyereket aaállitó autó nyomában a aaeretbi urak, 
hogy mi leaa moit már a mnnkával ? I... Történelembe 
való geaatuaaal válaaaolt a aaékely, akinek utolaó aaer-
száma Aa rongya la elégett. Fölkapott egy muiaka 
sauronyt, amit a három oroaa megaaálláa valamelyikén 
aa oroaaok dughattak el Aa most ott csnayálkodott a 
lábunk alatt. Odament vele a háaa parazsához As a 
aaerethl urak Baemelástára megkalspálta, magsdsatta 
belőle elaó uj eaatergakéaAt. Aa e-ziergagépat is meg-
faragta  nemsokára alegett körtefájából.  A legelső Jóaaef-
falvi  asüksAg salat ő iiusts fel  a tűz utáni héten, aho! 
a parázi, a hamu, a korom fölött  elketdta építeni 
csudával határos aaép orgonáját- Kiadta megmentett 
állatalt éa terméaét 1* mag a libán, ciakbogy ura 
maradtoa adott aaavának Aa mint mondta, igen aoksaor 
.Hogy bjcaüietel aieraaaek Adea fajtámnak"...  Meg 
foghatatlan  ennek a remekműnek a aaületése és a 
mesébe liló eaergla, amivel ez aa óriáamü Idejíre 
pontoaan elkésaüls. A aaegény aaékely, aki köaben 
edeaapját la eltemette, hetekig le aam vetkóaött. Egy-
két órácskát aludt aaersaámmal a kesében, a pedálok 
pAdiumáo guggolva, hátát aa uj orgona aaekrénynek 
fektetve.  A tlaata készült front-Blpoiat  Is önmaga kezé-
vel Apitelte, domborította. Eme frootslpok  leghoaaaab-
blka 2 méter 70 centiméter. Az embervastagságu leg-
mélyebb pedálaip, amiben, mintha a Niagara augna 
2 méter Aa 80 centiméter. Míg kell még emllteol a 
kifogástalan  billentyűzetet, a rendkívül könnyű behő 
mechanizmust, a több, mint eaer rugót tz aaslepet. 
amelyek köitti egyetlen gyári darab sincsen, hanem 
valamennyi magagyártotta remek Aa precla réuecske. 
Meg kell említeni aa orgonaaaekrény aaépsAgét, ahol 
bámnlatoa és mégis természetes harmonláb* olvad 
Saaae a korinthnal osz.opfej  éa a tnllpán-glriand. 

Karácsony vigillsjái vaaároapon saenteiték föl  aa 
nj orgonáL Nemcsak Saereth város polgármestere éa 
valamennyi előkelőaége volt arra hivatalos, hanem aa 
uj caernovical apoatoil kormányáé la, Riltmayer Jáaos 
valamint Bukovina aenei világának aok érdeklődője. 
Aa ünnepi beaaédet német éa lengyel nyelven Bib-
aalcaky, Bsereth város kathollkusainak febérheju  fő-
papja tartotta. — A nagy misét SabeatyAn Antal pápai 
kamarás, kanonok, Htdikfalvának  Jelenlegi főeapraae 
végeate, aki 24 éven keresa;ü( józseffalvl  plébános la 

volt. Mellette láttuk Andrásfalva  derék plébánosát, 
Malec Jánoa kánoaokot Aa orgonát Bsékely Albert 
pártfogója,  dr. Németh Kilmán saólaltatta meg előaaSr 
a nagymlBén, aki néhány napon éa hideg éjjelen ke-
reaatGl hangolta törekvő blve kedvéért ezt aa lgaaán 
vérrel enyvezett és martirlélekkel késsltett orgonát, 
amelyik a magyar akaraterőnek 4b a aaékely asenláU-
táanak néhány aaáv Aven kerseatUl lesa aengő blzony-
aága. A Beemelést fényes  dlssebéd követte. Megható 
volt látni aa előkelő vendégek kossorujiben a szsrény 
mttvéBzt az ő aaép aaékely viseletében. Aa álmatlan-
ságtól vöröaek voltak a aaemel, de mégis boldog volt, 
hogy becsületet aaereahetett fajtájának.  A német, román 
éa lengyel pohárkösaöntőkre aa ő nevében Jiaatfftlva 
plébánosa válaaaolt. Aa Ulusstria vetd4gek megdöb-
benve bal'gatták a körülmények vázolásé1, amik köaőtt 
Saereth orgonája megaeületett. MAly meghatódáa vett 
erőt rajtuk. Ez a nap Saereth városában a magyar kén 
dladalmaa ünnepe volt. 

m, 

Megnyílt a „Salon Rose", g» 
m 

m 
m 

vidék* nagyérdemű hSlgykSafimégét,  hogy g j 

«a divat kalap-szalonomat m 

Tlaatelettel értealtem Calkuereda Tároa Aa 
rldak* nagyérdemű hfilgykőifiniégát,  hogy 

I. O. Brfttlena-aaoa  64. Mim alatt — a Vákár-
üalet aaomtaódaágiban m e g n y i t o t t a m . 

A legmodernebb kalapujdoniégokkal és legké-
nyesebb Igényeket la kielégítő átalakltiaokkal 
állok nagyrabeotűlt Tevőimnek rendelkezésére. 

Pontos As lelkilsnaretea munka, mérsékelt árakl 
Silves pártiogiat kér, klviid t l s c t e l e t t e l : 
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Oyergyódltró nagyközség közbirtokos-
ságának 2 0 0 0 kisbirtokos tagja a Osik-
megyetól Marosmegyéhez szakadt kisa-
ját í tot t birtokok határvonalainak igaz-

ságos megállapítását kéri 
Papp Danila királyi széktartótól. 

Otvenkétezsr hold birtokoaaágl vagyonból huaionötazer 
holdat aajatitottak ki a Maroamagyébsz caatolt román 

kőiaégek részére. 
A román lmpÁrlnmnak C >lkvármegyére történt kl-

tBrjusstéau óta, a C îkvármegye éa Miro-megye köaötti 
határvonal áliaodAan változ k. A különböző kormányok 
Oyergyóbékás, Oyergyóbohó, Gytrpyótö:gyes, Gyergyó-
lélbor, sőt Biraaik községeknek rgylk, vegy másik 
megyéhez való csatolásával, a kbt vármegyn közötti 
határt állandóan bisoovtaUns^gban tartották. Végra a 
mostasi állapot aserlnt Gyer«y6bákás éa Gy^rtyótölgyes 
községek Cilkmegyéhez, Gyargyóholló, Bsr«z)k éa 
Gyergyóbélkor kösségek pedig Maroamegyéhea csatol 
tattak. Ez tette BsttkBégeaaé a két vármegyének ezen 
kösségek köriatébs ea4 határának véglegea rendezését 

Mln>h)gy a batárrend^aén csak törvónyhczái u ján 
eszközölhető, a vonatkozó törvény e.'ókcBzitéae érde-
kében kttlönböaő köslg°zzatásl saarvek évek óla álan-
dian hilyailal vlasgálatokat tartottak éa tariaiak, hogy 
javaslataikkal a kérd is törvényhoaáal döntését eiőae-
gltaék. 

Cilkváríuerye gyergyól járásába tarSoaó D.tró 
községe éa kösblrtoVnasága az, melyet ea a kérdés 
elsősorban érd<kel. ÉoDen eaért a lakóaaág nevében, 
dr. Giál Endrének, a C tiki Magánjavak Igaagatójának 
megfogtlmasáoáhan  a köablrtokoiság elóterJflsatéBael 
fordult  Papp D intla, Maros-tertomáoy királyi aaéktartó-
iáhoa és ebben feltárta,  boţy DHró politikai köaaég 
talekköavvl e köslgasgatáal területe aa agrár-reform-
törvény végrehajtása e'őit Otvenbéteaer hold volt Ennek 
aa 52 eaar ho'd tertt utnek birtokosai klv»tel nélkül 
d tról po'gárok ro'tak, vagy pedlc eann ditról terüietre 
települt Id^g'tn köa^égbeü lakópo'i Etek *zocb?n cssl> 
kevéa az4zalékát tették kl a lakósságoak. Dltró köaség 
kö«lg<«agatáBl hatósága tehát erre ea 52 ezer holdra 
terjadt kl a e tekluteiban a ssom^srdköia^gebkal vllB 
nem merült fel. 

Az Bvrárklsajátltáaok során erei 52 eznr hold 
tsrü'ettő1 25 ez^r ho dat kls já itattak éa p-dlg Slrmás, 
Hado'a, Holló éa Iior^aék kösség»b javára. Amikor nsen 
kli«játltáaok fogytán,  eaen utódIA kBigégek éa Ditrő 
kösaég köaött a hatéro T a terttlutnk feletti  köalgeaga-
tásl joggyakorlás üiempo-Ujából viták koletkeztek s 
ennek Borán a felsőbb  krz faagatéal  hatóságok a kér-
désbe beleav-.tkoatak: aa 'rdakelt községek a hílyl 
«lczmyok Ismerete éa fontos  m rlegeléaa után a hatá-
rok takln etében egyességet létesítettek s aat a kormány-
zósághoz terj Bttmték fel  azon cé ból, bogy ee«>n meg-
állapodás flfoiad^sával  s UsstelMben tartásival old-iF-
aék meg a két vármegye köaötti határ k«rdéae. 

L 'lutóhh G?nrgyého'ló köaaégnek egy á irutibél 
— melyben Dltró köaségtől már előre o'yan területek 
után k»r köaségl sditérltés», m«ly m*g nem lett aa 6 
tirületéhu CJstoiva — arról aaeraett tudomást akös-
blrtokoaaág, hagy a most tervezett területi elhatárolá-
sokkal a ditról saékeiy vsgyonköaöaaég ternietét kétfelé 
szakítják a annak esyrésaét Ho ló kösséghea és Igy 
Maroamegyéhea csatolják. 

Aa Így terveaett magosatáa a Dltró köablrtokos-
aága érdekeit anlyoaan sérll s reán'ava olyan helyzetet 
teremtett, mely st oraaágban egyedül álló, ráírt Kr. a 

köablrtoko«ság veastőiége felterjesstíaében,  hogy a 
királyi aaéktartóaág járjon köabe a türcény e őkésaltő 
blaotlságnál, hogy a székely közöa vagyon rgéas terü-
letét hagyják meg Dltró köaaég éa Igy Csík vármegye 
határában. J , . 

A blrlokonág eaen kéréalnek lcdokal n«m érselml 
természetűek. Riánézve tökéleteaen mlndflgy  az, bogy 
melyik vármegye, vagy közaég területébe tartoslk s 
csen bposztás Jogán az ellenőrzi szervek a csikl pre-
fekturáról  B pénsügylgaagatóp 'ól, a csIVi gazdanágl 
As erdéBsetl h*tófáiokról  kerülnek e kl, vagy p.̂ dlg a 
mnrosiungyel prefek'ura,  pérzOgylgszgatóság, grzdaságl 
vaiy erdészeti hatóságoktól. Nem mindegy azonban ez, 
hogy a 27 ezer ho'd területű Ingatlanokból 11 w r hold 
Cilkmegyéh. z, 16 ezer ho'd p?d!g M-rosmegyébez tar-
toizék, «őt ezt még Jobban zavarólsg a caikmegyei 
területek felett  a cstbi megv f̂őnöV,  a csikl p'nzlgy-
igaagató, a cMki gazdasági hivatal a a csikl erdőgond-
nokaágok intézkedjenek s a Maroamegyéhea Jutandó 
területek felett  a marosmegyel prtfi  ktns, a maroovásár-
belyl plnaügylgszgató a marosmegyei ggfdaeigl  blvala', 
vagy maroamegyel eriógondnokságok r< nde'ketaeoek. 

Eiből a helyzetből — ha csakugyan megraületik 
a törvény — Iraza köalgBsgetáel snomálláknek olyan 
állandó porrzila Bzármnlk. m l̂y a blrtokosság bely-
•etét elviselhetetlenné teasl O'yenközlgaagatásl abazur-
duro nyer törvényéé ssln'aetet, melynek párja nem leaa 
PZ egész oMségbto. 

A helyzet taríhatatlr.nságát a kfzblrtoko=ság  a 
sok kötü!, melyek n plríbden lesznek, c?ak egyetlen 
példával világolj* m^g. me'y etonbsn mngébavéve Is 
elég «boz, bogy ez e'csatoloB következtében eiőálló 
bonyodalmakra élénken rávilágítson. 

A birlotost^gnik Bzimterve van. Es pootoven 
e'őlrja est. mektora menrylBégü fa  a melyik területről 
kerül klb«ezná!ásri«. Ennek kijelölésé', a vágterlllet 
mennyiségi felvételet,  a (ameno>iség eladaeábcz fzlik-
séges munkálatokat, mint az értékelép, F Z érverés elő-
k^'zltéa» Rtb., az erdőtörvény értelmiben ez állami 
ardőgQEdiokeág végzi. Fdltezel a kérdést a közbirto-
kosság, hogy aa ő kétfelé  pzriradt erdőterületén, Rhol 
míg mi is tgm köany-m m>gtÖrténhetlk, hogy miga az 
evl vágt>rU et ls m'ndíét mievp, vagy község teriile-
térn ealk — ezt a truikát kl fogj*  végezni, a gy r̂tryól 
erdőgondnokaig-e, ahová • ddlg tartozott, vagy amaros-
hévlzl erdigondiokság-e ? 

Az árverés alá kerülő famennyiség,  vagy a báci 
szUkBégle're kiadott fsm-nnyloAg  u'én a blr ovo'Pág 
'U vnn ed jt f l » z  A'lf.ma*k.  E«t ac adót a «trliers 
IlletftkeB  v'r n"ţy > p^neüg^lgisgatéja veti 11. Kl fágja 
már a legköí"lebbl frdó.ábis  után ezt HE adót kivetni? 
A cilkszer-rd i vagy a marosvásárhelyi? 

Az ad^ bchijtása a p^rcepclák utj4n tőrtinik. Kl 
fogja  a hehajtá.i cBsköeölni? M»lylk megye péazllgy-
igazgatéja s mely kerületek percpclál ? 

A behajtó't állami adóból a közBÍgek bozeéjáru-
"én (^diclonálé) i letl meg, a bástartáaa jivára. Melyik 
kösaégnek l-̂ sz joga ehea az ad'clonáUhoz? A marói 
megyei Hrió közaégnek-e, vagy Ditró községnek? 

— Nekürk — mondja többi kc'zitt BZ emlékimt 
— megvannak a tapasztalataink a mu'tból olyan ese-
tekre, amikor különböző hatóaágok vitáztak a fölött, 
bogy kl van jogosítva bizonyos esetekben eljárni a 
előre látjuk, hogy a gyergvói erdőgondnok az ő bMga-
dérjaiva! éppen ugy fog  velünk rendelkezni, mint » 
maroahévist, a csíkszeredai pAnzügylgazgató agy fog 
adóstetnl, mint n marosvásárheljl, a pénzügyi ellenőrök 
mindkét kelyrői foglak  állandóan a hirságokat és bün-
tetéBeket kiszabul éB kö>önböző hatóságok útvesztőiben 
a aa ertkös paresked^tb »n és véd Mesésben anyagi éa 
erköicsl erőink fel  fognak  moriBolódnl. 

As említett egy erdőnledási példában nincsen fel-
sorolva szoknak a Ieh>tŐBégeknek egész sorozata, 
melyek oiőtt állhat a blrtokosság, ezeket felForo'al 
alig In lehetne, mert maga az élet, az ő örököa válto-
zataival termeli kl az eseteket Bl.-oqyos csak egy, hogy 
teljesen elviselhetetlen helyaet állana be. 

A közigazgatás feUdata  as, hegy megeiősae az 
llyee e:őfo'du<bató  esetek meglörtAnhetéaét, preventív 
iitézked^aeivisl már eleve kizárja aat, hogy Ilyen he v-
aet előálRas^on. Diirá községnek kétez r kisbirtokom 
lakósa tagjM ennek a közbirtokos^égoak, akik az élet 
minden kötalékével a Baját közs>-gUkböz B C-ill tDeg\é-
bez vannak láncolva, melyet h* megskarnek TÁ toatatni, 
akkor ct-ak legnagyobb gocddal. figyelemmel  8 alepon 
aaaktudáíissl kell eljárni, különben ez állampolgárok 
egjríaaénck okn^iküll z*kla'á;át teszik lehetővé s M 
hatóaágoksak fee  fenek  oknéikOll hitáskörl vitákat, 
melyeknek kárát lamét c?ak a közbirtokopság fogja  éreeci 

D.:ró kfiraér  közbir̂ oVosBágánnk la/jal blaalom-
mal tekintenek P<pp Danila királyi síéktartó utján 
döotéare kerülő ügyük elé ós remélik, hogy a törvény-
hozás figyelembe  vesz! su!>osés méltányos lidokalUt 
éa vagyonrészüket meghagyja CsUmsgye területén. 

Alburi Utvín. 

„CSÍKI L A P O K " 
Politikai, kSigaadaaégi éa szépirodalmi lap 
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á y c r g y ó i ţ l ţ t ROVAT VE Z.BTO : CSIBY LAJOS. 

Az EME ez idei gyergyószentmiklósi 
vándorgyűlésének tanulságai, 

ii. 
Alakítsuk meg Csikvármegya fQrdöl  ét HimMikui gyógy-

helyeinek szövetségét. 
irta; Dr. Csiby Andor. 

Múltkori lapszámunkban megemlítettük, hogy ai 
HME vándorgyűlésének egyik figyelemreméltó  látvá-
nyossága a nagy hozaáértéssel megrendesett n'prajsl 
éa turisztikai kiállítás volt. 

Ez a kiállítás fz'rt  la nevesetes marad, mivel 
most elad iaben történt, hogy vármegyénk fürdői  éa 
klimatikus gyógyhelyei li ott szép propaganda anyag-
gal Fz*rtp illek. Egy egész termát töltöttek meg a 
GMIkosti. Kázzonjakabfalva,  a csak most előretörő 
Sötétpatak és a gyergyóssentmlklóBl nyári fürdőről 
felvett  Fiebbnél nebb képek éz fotogrtflák,  ugy, hogy 
igy együttesben látva Aket, valósággal felBdltóleg  éB 
kedveean hatottak a látogatóra. 

Pedig bány és hány fürdőnk  van még vármegyénk-
ben, amelyeket ailatén Itt sserettünk volna látni ki-
állításunkon, nemcsak a«ért, mivel a propagálásra ugy 
hírnevük, mint gyógyhatásúinál fogva  teljesen méltók, 
hanem aaért la, mivel vannak olyan fürdőink  le, amelyek 
C"ak f>a  utóbbi Idókben kip »k lendületet a Igy még 
a kizd-t nehézségeivel ktudentk • /ppen eaért rá 
vannak utalva a hirdetésre. 

Minden országnak, mely rendelhetik gyógyhatású 
fürdőkkel,  vagy klimatikus gyógyhelyekkel, legelső 
kötelessége, hogy a sajátjaira hKja fel  a gyógj u'ést 
k»resö kötcnstg figyelmét.  Igy nekünk is első sorban 
a saját orsságbeil gyógyhelyeink m^gltimeriae és propa-
gálása a kötelességünk, ssBkcs vlsionyalnkban pedig 
legeltA sorban Is oaikvirmegyei  fürdőink  és gyógy-
helyeinknek  megismerése és megismertetése, mert 
hlsaen kostndomáíu, hogy közelebb áll lestünkhcz sz 
ing. mint a kabát. 

Ait blssem, nincs még megye orsságunkban, emily 
annyi gyógyha'ásu fürdővel  rendelkeznek, mint, Cslk-
vármegyénk. Hssen egésa cdki Hirglta vonalunk és 
a mellette és alatta elterül* v'dékünk valóaágoi Un 
csrs bánya e tekintetben. E< mégis alig hallunk vala-
mt rr ui, kivéve amár régóta köilsmert és jól propa-
gált Tusnádfiirdősket. 

Lehetett volna-a erre jobb alkalom a most le-
ssjlott EMB vándorgyűlésnél, amelyen tudományos 
vllâgant, közöttük ssámos nagynevű nrvrsilnk Is, majd-
nem teijas Bsámban résatveltek ? I Éppen es a gondo-
lat vrsette a helyi rendezőblaottságol Is, amikor vár-
megyénk minden fürdőjét  és gyógyhelyeinek veaetőaé-
gét felkérte  a kiállttáron való részvételre. Sajnos, 
érthetetlen volt elóttflnk,  hogy hívó szavunkat nem 
értették meg mindannyian éa hogy csak olyan korlá-
tolt számban vettik résst kiállításunkon. 

Es aaonban nem saabad elcsüggesssen minket, 
hisz» talán a távolmaradásra as is volt aa egyik ok, 
hogy ehő laben történt egy ily nemtt kiállítás. Tehát 
semmiképpen sem ssahadaa a gondolatot elejteni, sőt 
ellenkezőleg, mindent el kell követnünk arra, hogy aa 
megvalósuljon. B ez a megvalósulás nem la olyan 
lehetetlen. Fogjon öasae vármegyénk minden gyógy-
fürdő  éa klimatikus helycink veietőséga, alakítsak 
meg szövetségüket  s ennek keretén  belül  rendez-
lik  meg évről-évre  gyógyfürdőink  és klimatikus 
gyógyhelyeinknek  vándorkiállítását  — összekap-
csolva ezt egy ügyesen megrendezett valamilyen 
tudományos  Jrongresszossai. Eziel nemcsak fdrdólnk 
éB gyógyhelyeink propigftáiit  érnénk el, hanem egy-
ütt»! hathatósan elómosditaná az illető fürdőnk  tudo-
mányos feldolgozását  Is. A megalakított aaövetkeael-
nek aatán legelső kötelessége is aa lenne, hogy vár-
megyénk összes lyógytürdől és gyógyhelyeiről elkészít-
tesse ások összefoglaló  prospektusát 

Nem akarunk most Itt réraletekbe bccsátkosnl; 
célunk csak as, hogy a gondolatot felvessük,  hogy 
lascanklnt érjfk  és hogy ha ml magunk 1* arravalók 
vagjuik, a goodolat valósággá Is véljek. Éppen azért 
nagyon eredményesnek és célaaerünek tartanánk, hogy 
ha as érdekelt körök elBŐ Borban, de mások Is, akiket 
érdekel a felvetett  gondolat, boazászílenának lapunk 
ha. áSjalo a k^rdéih'Z. 

Aa EMB Idei vándorgyűlésének az lenne a leg-
ssobb eredménye, hogyha aa ott elhangaott Igen tar-
talmas előadásoknak vármegyénkben meg lennének az 
Ilyen a esekhes hasonló kézsel fogható  eredményei. 

Erdélyi magyar háziipari és népművészeti 
kiállítás Kolozsvárt. 

Az erdélyi magyar földmivelő  nép sorsát és életlehe-
tőségét nagyrészben a mezőgazdasági termelés eredményes-
sége határozza meg. Ezzel kaposolatban nagyfontossága  van 
annak, hogy a mezőgazdasági mnnkából kieső téli hónapo-
kat miképpen tudja kihasználni? Kétségtelen, hogy a téli 
napok kihasználására legalkalmasabb eszköz a falusi  házi-
ipar. Ha ezt jól megszervezzük és bevezetjük, rendkívül 
hasznos és értékes mnnkát végzünk. A multat tekintve meg 
kell állapítanánk, hogy a háziipar és népmttvészét kérdései-
vel elismerjük, hogy a legnemesebb szándékkal és önzetle-
nül de csak ötletszerűen és alkalmilsg foglalkoztak  az ügy 
iránt előszeretettel viseltető lelkes műkedvelők. Az EMQE 
a kebelében háziipari szakosztályt alakított, amely szak-
osztálynak a feladata  a háziipar megszervezése, a népmU-
véssetí értékek, bagyoaáayok aegőnése, a kásiiper fsjlses-

téss, a háziipar nyersanyagának legjobb minőségéiül való 
gondoskodás. A szakosztály telailatkörébe tartozik az Ismert 
jelentősebb háziipari vidékeket zárt t< riilettA való m ilváni-
táss az ilyen vidék termelésinek védelme, inát riszt tan-
folyamok  rendezésével való tejlesztésu. A gazdasági szük-
ségleti cikkeket előállító háziiparnak minél széleaehh kör-
ben való népszerilsitése, természetesen miudeniltt figyelembe 
véve a rendelkezésre álló nyersanyag minőségét (íüzvesszö, 
faanyag,  gyékény, stb.J 

A házi szükségleten tellll termelt háziipari cikkek 
értékesítése, a piac teremtés egy tovább menő feladat,  más 
kérdés, amelynél szemelőtt kell tartani, hogy a fóldmivelő 
nép ne 10 — 20 lejt keressen egy nspi munkájával, banem 
legalább egy szsrény napszámbérnek megtelelő összeget. 

Az EMGE ház ipari szakosztálya a háziipari termelés 
mennyiségének és minőségének emelését tűzte ki feladatául 
és ennek a célkitűzésének megvalósításában szívesen látja 
aa Ugy önzetlen lelkes mnnkásait és barátait a munkatársai 
sorában. 

AZ EHOE az 1940 tebruár 17—21 napjain Kolozs-
várt rendezendő vetőmag kiállitásávsl kapcsolatban az egye-
sület háziipari kiállítást is rsndez, smelyen az összes házi-
ipari termékek bemutathatdk. A szakosztály a iebrnári 
kiállítást felhasználja  arra, hogy a szövő és Utaragó házi-
ipar jelentőségét és remekeit bemutassa. 

A kiállításon résztvenni óhajtók részvételi szándéku-
kat február  l-ig kell bejelentsék az EAlGE-nél Cluj, Str. 
Regala 16. A kiállítás tartamára változatos és tanulságos 
programot állított össze az EMGE, melyet közelebbről rész-
letesen ismertetni fogunk. 

Oh szép Jézus. 
Fagyosan ropogtak a gyergyói havasok, aa Ur 

1989 lk esztendejének ntolsó éjszakáján. A máskor sö-
tétén kékiő hegyek, szikráié fehérséggel  világítottak 
Gyergyé kilenc fa.'uja  fölött.  A zuimorától csillogó 
alcsl falust  templomokban pedig, d der^ő ssáju székelyek 
áltlloslák: Oh szsp Jssus es Uj esztendőben... 

Bágyadt, haaug csendesség ült a hargltaaljal kicsi 
házak között. 

• • • 

Szilveszter éjszakáján 12-ót mu.at aa óra. A 
kaiácsoayfan  egy ssál gyertya eg s alatta ez ajándé-
kok 1b mintha össséb hugódlak volna. Hirangzugás 
hallatszik valahonnan messsl s ml újra, meg újra meg-
tanulunk hinti... 

t . * 
Kint csikorgó tél s mennyi ssan'edó ember? Bannt 

meleg van s ka'ács aa asstaloa.. A sajos nagy világ-
ban pedig kitudja hányan verekednek egy utolsó falaton? 

Éi fáznak,  dideregnek. 
• * 

• 
A karácsonyfán  csillagszóró sereg, egy ember 

bessé)..., mlg zugnak a mélyöblü harangok, olyan min-
den mintha Itt járnának as égből leczálott angyalok. 

Csak kint csikorog a tél, saámtalan j»J és sok-
sok ssenved&s... Embervér fröccsen  valahol a ssüsl 
fehér  havon a nagy világban szanaszét.. 

• • 
• 

A söld fenyőről  sírva folyik  a gyertya vele sírunk 
ml s az Ariálló Qréees, Kázres b a jó öreg Hargita.. 
m»Jd lmédioiUQk... Jó Isten kl tudss a iátss mindene, 
add jobbodat z vesesi... Ember I Te csak hlgyj, remély 
és saereBB 1 • • • 

Harangok zugnak valahonnan meBssl, a Kárpáto-
kon Innen, Kárpátokon tul... Békét CBak békét kérnek 
mindenütt, hol gyilkos ssenvedély du'. . 

* • 
• 

Szllvessterkor éjjel 12 órakor, ha jól figyeltél  Te 
jóságos Isteni Míg kellett halljad aat a sok foháaat, 
amt Fdled röppent... Sírva, könyörögve ami feled  ssái 
lott a minden fohiisz  uiái, hogy: légy ezerszer áldott... 

ca. 1. 

H I S G I L . 
— Oyergyóazentmlklós város róm. kath. 

magyaraaganak nepeeedeai klmutatasa az 1939. 
evról. Szűletéaek ssama 182 leiek, eb bő. 86 fiu  ea 96 
leány; eaekbAl törvényes: fia  77, leány 84, urvény-
txlnn: fin  9, leány 12. A asttletések ssáma 1938-ban 
213 lélek volt, tehát as Ideihez viszonyítva 31 leiebsxám 
csökkenés irutatkoalk. A hsláloaást iélekaaám 128, 
ebbAl féifi  60, nA 38, gyermek 80, idsgan 6. As 1938 
é«l haláloaAal 135 lelekssámhoz vlsaonyllva 7-al ked-
vsíóbb aa 1939 evl. Tiszta saspotu'.at tehát 64, as 1938 
évi 78 al Baemben. A hásaiultak ezána 1939 évben 44. 
aa 1938 é l 66 al ssemben, tehát 12 vei csökkent. 

— E jegynés. Qareóffy  Juci tanítónőt, Oireőffy 
Csanád nyuf.  Igazgató ieányát eljegyezte Siraga JAasef 
gyergyóBzsntmlklósl gyógyszerésa. 

— B U. É KI A régi világban aa év utolsó 
napján rendsaertnt különféle  jóslatokkal próbálták as 
emberek kifürkézsnl,  hogy ml mindent várhatnak aa uj 
•sstendő ől. Ma nem vigyünk kíváncsiak erre. Nem 
érdeke nek a lóslstok, a jövendölések és nem öntünk 
ó'mot Sellveszter éjszakáján.Aa 1939 es ssomorn háborús 
esstendA ssegény, elfáradt,  roilgnail embere csak egyet 
vár, kér, óhajt, könyörög aa uj évtől: Bskét I... Ebben 
a közös óh»jbaa kUáauak olvaaólaknak bákéa éa bol-
dog újévet I 

— Kifelé  megyünk. Kicsit talán különösen hang' 
tik most, amikor nyakig benne vagyunk a télben, az1 

mondani, bogv — kifelé  megyünk. Pedig ugy van. Az 
öreg nsptarról, mely már csak az év utolsó nepjelt 
jVt, IckerU.t a lap, tmely december 21-ét mulatta, 
amikor legrövldeho roll a nap és legboassabb aa éj-
saaka. Tuljutoítunk tehát eaen Is. A sötétség mélypont-
ján. tár a tél nagyobb rásse még hátra van, jóleső 
örömmel könyveljük el a perceket, amennyivel naponta 
fogy  a Bötétség és megkönnyebült folssabadol  ássál vesa-
szük tudomásul: mégis c»k kifelé  megyünk a ha 
egyelőre minden nap csak egy-egy perccel 1B, de — 
világosodunk I... 

— KaraoBony Kálmán cigány aenéss favágás 
közben véletlenül jobblába 4 ujját levágta, akit keaeléa 
végett a helyi korhásba szállítottak. Karácsony saabad-
ságos katona. 

— Nyugdíjasok Agyaiméba 1 A „Solidara* 
orsságoB kösny útdíjas egyesület bukaresti köspootjának 
közbejöttére, a Siguranţa Vesérlgazgatósága 86 126— 
1939. as. alatti körrendeletével as 6000 lejen aluli 
njútdíjasokat aa Iden ls mentesíti a40 lejes kérvény-
belyeg alól, aa életbenlétet Igaaoló bizonyítvány kérel-
maséséoél. Es vonatkoalk a hadiözvegyekre és árvákra, 
valamint a hadirokkantakra ls. 

Sseraődeat hamisított egy gyergyóbékásl 
gaadalkodo. Htnaa Cila Oheorghe gyergyóbékásl 
gezdálkodi birtokol vásárolt saomssédnAjetői Zinaaga 
M-irioaraiól. A birtok tulajdonjogában több testvér la 
resaes volt, tehát aa adás-vételi ssersAdéat velük 1b 
alá kellett volna Iratul. Esen ugy segített H inas, hogy 
a szeraődéBre ráhamlsltotia aa össses érdekelt testvé-
rek nevét. Magánokirat hamisításért Indult eljárás ellene. 
A törvényeséi három havi elzárásBal éB öteaer lej 
pénsbünteiéBBel sújtotta. 

— Kőaségi olőljaróaagok flgyelmebo  I Valau-
tók névjegyaékenek össseirásahos ssükseges nyomtat-
ványok (EUglslru pentru Înscrierea listelor elector^1 e) 
elkesBÜllek ea bármily mennyiségben bessereahetők a 
Vakár könyvkereskedésében, CdkBseredában. 

A tagdíj fizetés  kötelességéről. 
A mai kisebbségi embernek kétségtelenül sokféle 

kötelessége van. A kisebbségi sorba szakadt nemzet 
mögött nincsen semmifdle  támogató hatalom. A nem-
zeti, kulturális, társadalmi, gazdasági szervezetét maga 
kell megteremtse, maga kell fenntaraa. 

Nam kicsi do'.og ea. MáB kisebbségeknél, ahol 
több évBzázadoB mult már kialakította éa megalapozta 
a kötelességeket, ott minden megy a maga rendjen. 
A Bsásaokról ssóiva mindenki Ismert közösségi életük-
nek nemsöl fenntartó  lökéleleaségelt. 

Mi magyarok aaonban mlndössae huss esstendó 
alatt kellett beletörjünk a kisebbBégi .kötelességek tel-
jesítésébe, Egyhás, iskola, szociállB, gazdasági intés-
ményelnk szakadtak egysserre reánk. Egyik napról a 
másikra kellett átsserveaAdnle a ml életünknek, átréte-
gezAdnle egésa társadalom építésünknek. A nagy át-
ertékelések, átrendezések Ideje nagy megpróbáltatások-
ban telte próbára a nemzeti AaerAl. 

Éi lasBan kezdtünk belesaoknl aa önellátásunk 
nagy rendsaer váltosásába. Keadetlünk rájönni arra, 
hogy egymás nélkül nincsen élet Bzámunkra. Kezdett 
bomlani és esamélnl a nepl közösségünkön épüiA ma-
gyar család. Éi sok össsifogó  életlrány ssüleiett ebbAl 
a kénysaerü helyzetből, amely még jótékonyan ls hatolt, 
sz öniudatosltáaunkra. 

Igy lassan meg kellett tanuljuk, hogy a sokféle 
kötelező adósás mellett léteslk egy önkéntes teher-
vállalás, amellyel saját Intézményeinket, szervezetein-
ket kell megteremteni, fenntartani  éa átmenteni a 
jövőnek. 

Ba a ml népttnk dicséretea Intelligenciával meg-
értette a kötelességét. Nem mondjuk, hogy nincsen 
sok kivánol való e téren. D > acoi megfelelő  népi mun-
kával leküsdautAk voicájuk. As enyag maga kiváló 
ás há áían visszaadj * a b9léfektetett  munkát. 

Egyebet nsm emlitsk mint aa Erdélyi Magyar 
Gtrdisági Ejyeelilet c>lkl munkáját. E<y esstendó alatt 
több cserre növelte a tagállomanyüi, c»upan aaáltal, 
hogy ar évi 60 lrj:S tagdíj fajeben  ad vuiauit a gasdá-
nak. Adja az „Erdélyi O uda" cl mii havi folyóiratot, 
«me'yben koso'y célkitűzéssel foglalkozik  a gaadával. 
TJHIIJH, oktatja mindarra, amire a gazdának a földdel 
való nagy küldőimében rzikaégo van. Tanltja a föld 
okos művelésére, áilatue vetésre. Lép ist tart a föld 
tudományával. 

A csíki gazdának érdeke, saját maga Iránti köte-
lessége hogy megértse aa E. M. G. E. calkllflzéselt 
éa támogassa ann^k a magyar gasdatársadalmal egybe-
fogó  muaká]4t. N »m kell magasabb kisebbségi öntudat, 
annak világOB meglátására, hogy azsal az évi 60 lejes 
tagdíjjal, amivel hossá kell járumia minden csikl gasdá-
nak as B. M. G. E erősítéséhez, aszal a saját érdekét 
ls szolgálja, mert lehetővé tesal Bsaklapjának az .Er-
délyi Gaadának" minél tökéletesább saerkeiatéBét. 

A laauárra eBő kötelességek között ne feledkes-
aen meg egyol'en ciiki olvasó sem azokról a felada-
tokról, amelyeket reá ró a kisebbBégi életmenetnek 
blatoBitása. Mindenki vessen saámot kötelességeivel éB 
amennyire lehet i t > ! nahéaaágek között la teljesítse 
becsületesen kőtelesBsgét egyhásával, Iskolájával éa 
mindenfele  Intézményével szembM. 
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= „A nagy IdOkhOx  nagy nemnedék  kell". 
Márton  Áron pútpók  a kóvetkeió  sinvakkal  fejezte 
be as Egyházmegyei  T&náes  közgyűlésén  mondott 
beszédét:  A ráHtinkra  Behegedő  szerep nagy 6$ 
felelősségteljes,  de  agr beasűlaek  meg a az idők 
mérlegén  no nyit nyomunk, amennyi igazi értéket 
önmagunkban,  magatartásunkban,  feladataink  telje-
sítésében  felmutatunk.  A saját sorsunkat  mrgunk 
korácsoljak,  az élettől  os»k annyi kegyre  számít-
hatunk,  amennyit tőle  makaos kitartással,  meg 
bonthatatlan összefogással,  oéltudatos  és komoly 
munkára!  kikényszerítőnk-  A kényelmes  napokról 
nekünk  le kell  mondanunk.  Harcok  idején,  törté-
nelmi fordulóban,  eszmék és népek elkeseredett 
mérkőzésekor  születtünk,  de  a nagy időkhöz  nagy 
nemzedék  kell,  s megéri hogy a szerepet rállaljuk, 
összefogjunk,  mint még soha, s nyomasztó jelenben 
is tántoríthatatlan  bizalommal  dolgozzunk  és min-
dent  megtegyünk  a szent óéiért,  azokért,  akik 
utánunk  köretkeznek 

A. M T J L T S É T . 
II Károiy Roman!» kiralya Ssliveazler éjszakáján 

a következő ssósatoi lotázte aa orsaághoa: — Újév 
ünnepén gondolataim szeretettel szállnak népem felé. 
Mindannyian tudjur, bogy aggasztó Időket élünk, — 
vágyta oyan Időket, amikor az egységes gondolni és 
bll körül a nemzeti együttérzés és egység érzésének 
Ballárdibbaknak kell lennie, mint valaha. Eo, aklm-g-
lngathatatlanu! őrködöm aaon, bogy Rimánla htlározot-
tan ráléphessen a békéa fejlődés  útjára, mindenkinél 
jobban éraem annak aaükBÓgét, hogy aa oraaág minden 
öntudatos ereje vállvetve küadjön a ráuk váró felada-
tok teljeaitéseérl. E pillanatban tehát különösen azokra 
gondolok, akik megértették eal a parancsolatot a akik 
BsoroB egységben éa baboaáa nélkül egyetlen nyugalo ura, 
békeBégre es jobbra vágyó csoportba tömörüllek. Leg-
forróbb  kívánságom az eljövendő évre; hogy országo-
mat kímélje m?g a vihar éa békés fejlődésében  minél 
nagyobb előrehaladást tegyen; de ugyanakkor a román 
öntudat e ssent egysége adja meg a aaükBéges erőt 
nekünk, hogy megvédjük mindaz % ami szent éa ősi 
jogunk. Foháukodjuak tehát a Mindenhatóhoz, hogy 
nekünk éa aa egéBa vi'ájnuk meghoaza a békél éa a 
népek köaötti jó egyetértéBt, Bsldog ni évet I Egéssséget I 

— Aa angol kormány köaölte Finnorsaág londoni 
követével, hogy Anglia teljes mértékben támogatni 
fogja  Finnországot. Frarciaorsrág IB teljesen magáévá 
tette az angol álláspontot éa Angliával egységesen Jár 
el Finnország támogatásában. 

— A törökországi földrengés  borzalmas méretei 
még csak mo?t bomlanak elő leljss megdöbbenéssel. A 
belőttek számát még n̂ m tudják pontosan, de sck-soi 
ezer ez áldozatot száma. A földrengés  kczpontja a 
többnyire örmények által lakott Erzlncun volt, am l̂y 
teljesen eltűnt 16 ez?r lakóaáva' a föld  siloérő1. Ri-
mania a földrengés  sújtotta vidékek segítségére 10 
millió lejt küldölt a török kormánynak. 

— Afganisztánban  tovább fo'jik  a moagósitáa 
Általában az események alaku'ása aat mutatja, hogy 
Keleten ls gyülekeztek a háború viharos felből.  Ko-
molyan aaámolnak azzal, bogy a Ssoijet, Afganisztánon 
kernszlül előre tőr Iadla Irányában. As újévi lávlrat-
tá'.tátot Borán aals kiderült, hogv a tőrök-szovjet barát-
ság már nam a régi, erre mutat Sital'naak rld'g han&u 
válasa távirata a török külügymlnlsster gratulációjára. 

— Eszterházy Jinos a sz'ováklal magyarság ve-
zére ujévl üzenetében többek között ezeket mondta: 
Mi magyarok, amikor jövő coljainkat kovácsoljuk, az a 
jalazavunk, bogy a Duiamedcoctbcn egy a soMköaös-
sag. Emelett azonban az önfenntartásunk  parancsa sva, 
bogy tapodtat ae engedjünk azokból a jogainkból, 
amelyeket nem ajándékként, hanem eaer-éves megpró-
báltatások árán juttatott nekünk a sors. 

— Törökországban a legtöbb német éa orosz vál-
lalkozás beszüntette müködéBét IB megkezdte a felszá-
molást. H r szerint mindez abból a lehetőségből szár-
mazik, hogy Kóaelkelet esetleg belátható időa belül 
hadszíntérré változik. 

— A klllönböző európai harctereken a nagy hideg 
következtében szünetelnek a hadmüveletek. A francia 
és angol—némát harcterek ea nem történtek említésre 
érdemes esemény ak. Eszel ellentétben a ti in—orosz 
háfcorubaa  a fljnek  bóal elsaánt«ággal verik viasz a 
túlságos nagy esőzkol indított orosa támadásokat. Az 
ujasatendő első napjtlban bárom oroaz hadosztállyá' 
Indultak a fiau  állátok ellen az oroszok. Ebből a bárom 
külöalegea orosa hadosztályból a fbnek  keltőt tökéle-
tesen megeemmlsilaitek és óriási v» siteBégeket okoa-
tak aa oroszoknak. A világ figyelme  nngy rokonBaenv-
vel kiséri a kies fliu  nemaet nagyeaerű küzdelmét, 
Bmely BZ angol aajió hangja aaerint a minőség küa-
delme, a mennyiséggel Baamben. 

— Újév alkalmából vitán nagybányai Hirtby 
Miklós magyar kormányzónál megjelent József  főher-
ceg, Tuleky Pdl gróf  mlnlaaterelnök, valamint a kor-
mány tagjil, sa egyházi közü eiek veaatől, hogy sae-
rencse klvánatalkat fejezaék  ki. A diplomáciai testület 
BaerencseVlvánatalt Aige'o Ro'ta pápei zusclua to'má-
caolta Horthy kormányaónak. ÖJvöz 6 táviratot küldtek 
ea alkalomból aa angol, oltás, román, norvég, bu'gér 
uralkodók, Hitler kancellár, Pál ju^oulávrégenshurceg, 
valamint Franco tábornok. 

— Gróf  Teleki Pál mlnlaaterelnök a külföldi  ma-
gyarokhoa lntéaett rádlóbesaédében a következőket je 
lentette kl többek között: „Istenben való reménységgel, 
szilárd akarattal, bátor nyugalommal éa M «gyaroraaág 
őai fennmaradására  alapított blaakodásunkkal állunk 
őrhelyünkön a harcban álló Európa köaepén. Aa ország 
megaagyobbodáaa uj köteleaaégeket ró ránk, amelyeket 
hivatásnak tudatában éa mind» törekvésünkkel telfe 
sltenl igyekaaünk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Nagy hideg Cslkmegyóben. As utóbbi na-

pokban kemény b'deg van a vármegyében. A hőmérő 
nappal la a 15-20 fok  alá sülyed. Az éj|ell frák^ee 
szánban a 20-26 fokot  la eléri a hőmérő. Aa utóbbi 
esztendőkben r>t>m volt ebez hasonló hideg időjárás 
Cülkmsgyn területén. 

— üjévi üdvözlések Drimba vármegyei 
prefektusnál.  As uj Jv alk-slmából Dr.mba Iwif  ezra 
dM-prefettmt  az egyházak, köiiitézmények és egye 
RÜletek kep Iselől népea küldöttségekkel kereBték fel, 
hogy kifejezzék  jókívánságaikat 

— A bukaresti magyar diak-bal. A buka-
resti férfl'zövetseg  Koós Ferenc Köre 1940 é\l január 
hó 27 én diák-bált rendez, a bukaresti L'edertafel  ler 
melben. A Bukarestiben tanuló ma?var diákok a kö-
vetkező felhívást  bocsátották hl: A Bukarestben tanuló 
erdélyi magyar egyetemi éa fő  skolal hallgatók diák-
bili meghívókat Aa tisztelet jeggyel á'lltanik be hozzá 
tok. Körülbelül 200-an vágju k már, kik egyetemi 
tanulmányaink vtgaéaére Erdély különböaő falvalból 
éa városaiból a fővárosba  jöttünk le. Messze saü ő 
falunktól  nehéz anyagi helyzetben élünk, segítő támo-
gatásért m<"d°n évben egyszer, dlák-báunk me»ren 
dezésekor Hoztátok fordu  unk. Tndjuk, nem fogtok 
rólunk megfeledkezni  ez évben sem B adományatol k»l 
lehetővé fogfátok  tenni sok-sok msgynr diák tovább 
tarulását. örömteljes karácsonyi ünnepeket éa boldog 
ujtsztendőt kWátiuik minden velünk együltérző Test-
vérünknek. Bukaresti M gyar Eryeteml éa Főiskolai 
Ht'lgatók. — A tisztelet-jegy meaváltáRl diját kérjük 
Gyönös Karoly Bucureşti II , S r. Bflntll  Voevozl Nr. 62 
címre küldeni. 

— Si-tanfolyam  városunkban. A romániai 
al-srövetség december havában a Bucsecsen kiléte 
napos sl-oktatól tanfolyamot  rendezett, melyen váro-
sunkból Drócsa Imre éB Blénesey Albert vettek résat. 
A tanfolyam  komolyságát mi sem jelleirz' jobbao, mint 
az, bojy az azon résztvevő 110 je'ölt közül az oktatói 
vizsgát csupán llzsnbnton tudtak letenni. Kttlönöaen 
büsakén említhetjük fal,  hogy a tizenhat újdonsült sl-
oktató köaött ott saerepel a mi Drécsa Imrénk neve 
1«, kl n|abb blionyltékát adta annak, hogy ő a c'ikl 
«l-sport országos viszonylatban la értékes büszkesége. 
Drócaa Imre a tucecBl sl-oktatól tanfolyamon  saeraeti 
Up iSBtalatalt egy tanfolyam  keretében fogja  a csikl 
öltőknek továbbítani. A caiksz^rsdal ei tanfolyamot  na 
ErdMyl Kárpát EgyeBÜlet »utsi ugrósáccánál fogják 
tartani, hol kényelmen melegedőbéa áll a tanu'ók éa 
as érdek'ődő közönség rcodHlk'zésére. A teofolyamot 
rendező sl- és lurista-egyesü e» ugy hhtároiott, bogy 
« jelentkezőket két c^oportbe osztja beéa pedig: akik 
hétköanopokon 1h ráérnek tacu'nl, siók külcn c oport-
ban, kiknek pedig cs*k vasárnap ven szabad d-jlili a 
cpor'oláara, atiotén lU ön c^oporil-an Ssnu nak. R-ssle-
takre egyébként méj> visszatérünk. d« sddlg is jelent-
kezni leltet Drócsa Imrénél, BZ I. G. Ducs uccábsn 
'evő laláaán. 

— A biróaág felmentette  an elitéit, de 
kéafibb  felmentett  oalkatentklralyi allomaa-
fAnók  fíljeientőtt  a a milllóa kártérítési igényt 
la elutaaitotta. Tizenkét evve'. ezs őit Vislle Btrsan 
vo't a c«lkss90iklrilyl vasúti ál'o-nás főnöke.  GrUnstelo 
Dtvid, Popper Izidor, Bsáníó Stndor, Qú:< Mihály, 
B<nkő Jikab és Mind tl G rő odavaló fakereskedőz 
együttesen bűnvádi feljelentést  adta1! be aa á lomáfi-
főnök  ellen éa azzal vádolták meg, hogy caak abban 
aa (-setban bocsát vasull kocsikat a ftkereBkedők  ren-
deli ezéaére, ha kccslnklnt bizonyoa ösaaeget megfizet-
nek sípként. A törvényszók a vádat Igazoltnak ialálta 
és B írsant egyévi elzárásra Ítélte. A tábla a büntetést 
félévre  szállította le. B trsan felfolyamodásaal  élt a 
Bemml'ŐBzákhez, mely az elsőfokú  Ítéleteket megvál 
toztatta, felmentette  a vád éa következménye alól. 
Baraan a jogerős felmentő  Ítélet birtokában feljelentői 
ellen fordult.  H >mls vád miatt bűnvádi feljelentést  tett 
ellenük és aat állította, hogy a teljes erkölcBl éa anyagi 
romlásba döntötték éa egymillió lej kártérítés meg-
ítélését kérte. A lörvérysaék a napokban foglalkozok 
a régen busódó üggyel és a feljelentő  fakereskedők 
jóhiszeműségét megállapítva, felmentette  ői-et a bamb 
vád alól éa aa egymillió lej-B kártérítési igénnyel ls 
elutaBl'otta a meghurcolt állomásfőoököt. 

— Letagadta aa őraesére blaott péoat — 
bizalommal val A vlaaaaeleaert megbüntették. 
8ta nerZ<lgmond gylmesl kareak(dő, amíg üzleti ügyelt 
távolabbi vidékeken intézte, megőrzés végeit ötvenezer 
lejt adott át jóbaráijánsk, Juig>rm«nn Satzu ktraa 
kedőnek Amikor néhány bét után Sieloer kérte vlasaa 
a pénzt, Jungarmsn kijelentette, hogv Boh« életében 
nem léto't egy lejt Re St-lner pénzéből. Bizalommal 
való visszaélésért büovádi e'járaa Indult Jangermnno 
ellen. A tá'gyíláson Stelnernek «Ikerült h»blionyltanla 
Igarát. mirf;  a törvénvsaék Jjngsrmannt 6 *<>tvl elzá-
róra 3000 lej pénzbüotetésre é> ea 60000 lejnek 
végrehajtás terbe alalt va'ó metfleetésére  Ítélte. 

— Amikor a vadAri es hatoaági erdöőrt 
utonáliazert vonja fe>e  őssegre aa ügyesség 
Biré Dsnes â Síatere» Dmiel gyergyYuif  'M szitely 
cazdU fát  fu  troz xk Marosvásárhelyre. U knabep, a 
Bucnln-tetőn megállította őket C^nstnntin Dumltrle 
vedőr éa Nagy Lajos hatósági erdőőr. B4r a két saé-
kely gaada aaabály^aerü szállítási Igazolványt mutatott 
le', a vadőr éa erdőir fegvverrel  kénysaerltették őket 
arra, hogy a fát  aa n'.ra lerakják. A g*adák vlssaa-
tértek a községbe éa Jelentetlék as eaetel a csendőr-
Bégnek, mely Jegyaőkönyvet vett fel.  Aa ügyéssBég 
hivatalos hatalommal való vlBBaaéléa, útonállás éa Jog-
talan vegion elkobzáaa miatt Indított eljárást a két 
hatésá|l köteg  ellen. 

— Megtalálta aa elvesaett pénstároát, de 
aa értékeket nam adta viseaa tulaJdonosanak. 
Ader A'fréd  íumadfttrdől  villa'u'aldonos elve«atelte 
az uccán pénztárcáját, melyben 800 le] készpénz, egy 
pár arany kézelő gomb és thbb eltebb ku'cs volt. A 
pénztárcát megtalá'ta Züd I itvÁn tusnédfürdől  lakós, 
azonban nem rzolgálta'.t» be a hatósárhoz, sem vl-sz^ 
nem adta eredeti tulajdonosának. A csendőrség ház-
kutatást tartott, melynek során megtalálta a p-t ' Arc*t 
és kérető gombokat, azonban a pénzből csak 205 lej 
k rü't olő. Zöld ellen bizalommal való vi£Bzaéiés miatt 
indult eljárás. 

— Betörtek egy madéfalvl  kereakedd üa 
letébe László Mtrlooné madéf'lvl  kereekedónő üzle-
tébe egyik éjszaka betörtek és 7000 lej késrpénz', sok 
árut elvittek. A csendőrség erélyes nyomozás* Indított. 
Több letartóztatás la történt, aaonban gyanúsítottak 
még mindig tagndoak. — Bstöréel kísérlet történt 
ugyancsak fzon  éjpzaka Láiár J izBef  calkrákoal Igaa-
gató-tanltó üzletébe is. A betörő "t a család megziv^rta 
éa sikerült elmenekühlök. A cs-ndőrség feltevése  sae-
rlnt a betörést éa a kísérletet egy éa ugyanazon egyé-
nek követték el. 

Keresztelő a börtönben. Btrola Mária 
görög keleti v»lláf>u  óklrályságbell assaony aa Itteni 
fogtáz'ian  tölti kl lopáa miatt kirótt hat hónapi bűn-
tetéaét. Köaben a fogháaban  egéBzaéges leánygyermek-
n k adott életet. A tia l»áoykán*k a UBpakban volt 
a kereszte'ŐJe a nem mfndsnnspi  íz'lletéBehea mérten, 
nem mlndannapl körülmények között. A keresatanya-
ságot aa állami elemi Iskola egyik orazágőr egysége 
vállalta el. A derék orsaágőrök vásárol'ák meg a 
csre^emő összes kelengyéjét, gondoskodtak aa ő éa 
édeaanya é'elmezésétől. A keresztelésl ezertartáet a 
fogházban  Bircan Ioan görö«k»lell lelkész végezte. Az 
orsfá;órök  nevében Himzea Jo'anda I. oszt. taru.ó 
tartotta keresztvíz a'á a D din» Eugenia névre kernsz-
tett caec<>emőt. Aa orrzigőrök Cocstanllnescu Igazgató-
tanító irányításával megvtndégeluk aa tdtBinját. E 
közben BZ'p beszédet mondott Borcan lelkész, melyet 
Rlrvn hallgatott végig a rabságban sínylődő fdesanya. 
A keresztolébl tzerlanáson jelen vo tak Cardel tör-
vényszéki elnök, Mlrcea K eln főügyész,  Tiiu C trateanu 
rendőrfőnök  és mások, akik 484 lejt adtBk ÖBSZS a 
csecsemő tejjel való ellátására. — Az adakozóknak 
Angbelercu fogbáalgazgató  mondott köBaönetet. 

— Száz oaomag dohányt loptak el egy 
madefalvi  vendeglöaifll.  Regdrliitái madáf<iivl 
vendéglős jelentette a csecdirsegen, hogy néhány pilla-
nat alatt, mlg a másik helyiségbea volt dolga, ellopták 
száz csomag dohányát. A gyanú Furca Simion vasutasra 
•treifloöt  , akinél héztuwtás során meg ls találtak 
67 csomag dohányt. Furca ellen az e jár&a megindult. 

— Megszöktek a felosikl  üaletfosztogato 
betörök. E őtó h r .dámokban jelentettük, bogy isme-
retien .ten-k feltörtek  L'ÍSZ Ó Mártonná nudefalvi 
lakés üzletét, 7000 lej késspéezt és uagyértéká árusai 
raboltak el. Az: ts meg'riu's, bogy ugyanakkor betörést 
kíséreltek meg Lirsr József  cázrákosl lakós üzle'óba 
ls. A csendőrség megáliap-olla, hogy a belöréat, Illetve 
a kísérletet Rimaoc'.uc Varga es Ciripovszky Iasil 
besszartbi l kóborcígáayok követtékel, akiket azoaoan 
elfoitnl  n°m iehetett, meri m<̂g Idejében kereket 0 -
dottak. Ornfaţos  köröaiial recd iltek el ellenük. 

— Elveszett a csíkszeredai fürdőtől  a Czell-
sörgyárlg ttr^edő a.vomlon egy kisebb btras bőrönd 
rubanemOulkel, kérjük a megtalálót, hogy ad|3 be a 
Dűrr bőrüaletébe. 
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S MODELL KALAPOK S 
tla napanként «J formák  oloaó 8 

t i árbaa, mmalmls 1 n l l f  11ila ^ 
S VBNCZEL TANÁRNÉNÁL H 
M Ugyamott késaülmek mladea-
K asmfl  l ó i kalapok elaflreadft 

anyag keaaáadázával, Kalapak 
Q átalakitáaa a legrövidebb idő alatt. 
2 Mercurea-Oiao, I. O. Bratlann (Olmna- i 
^ alúm)-neoa 111. sa., a Sörház köaelébea. | 

1 pár ló, 
2 drb. Btráfszekér, 
1 fedeles  koosi, 
I szán, 
úzleti berendezés, 
mérleg, stb. 
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