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Midőn Armand Cálinescu átvette a nemzet-
védelmi minisztérium vezetését, programbessé-
dében bejelentette a tisztikar életének megja< 
vitását. Az intézkedések as össses rangfoko 
játokra vonatkoztak és ezért as Összes tisztek 
kivétel nélkül nagy örömmel fogadták.  Tudták 
ugyanis, hogy a Cálinescu által vázolt program 
nem marad bolt beta, hanem annak egyes pontjai 
ravidesen testet Öltenek. 

Ebből a felfogásból  kiindulva, Cálinescu 
miniszterelnök munkaprogramot dolgozott ki, 
amely a tiszti és altisstikar egéss sereg sérel-
mét ö l e l i fel.  Ezt a programot következetesen 
megvalósította. Ma a román hadsereg összes 
rangfokozatai  élvezik a Cálinescu által hozott 
intézkedések gyümöloaeii. 

1500 előléptetés történt. Ezeknek során a 
mult különböző tévedéseit is korrigálták. A 
tisztikar anyagi helysetét különböző előnyök 
u'jáa javították meg. E célból az uj költség-
vetésben 850 millió lejt vettek fel.  Rektiflkái-
tik s tisztek nyugdiját, módosították a hadse-
reg hite!pénztárának szervezetét, csökkentve a 
tisztek hozzájárulását és ugyanakkor 50 száza-
lékkal szállították le a kama'ot. Bevezették a 
tisztek életbiztosítását, amihez az állam évi 150 
millió lejjel járul hozzá Az utóbbi intézkedés 
folytán  egy őrnagy nyugdíjba vonulásakor a 
hitelpénztár részére eszközölt levonások téríté-
sén kivill 100 ezer lejt kap kézhez, egy tábor-
nok 200 ezer lejt. 

Ezek az intézkedések lényegesen megvál-
tozattak a katonai élet arculatát, hála a sséles 
megértés szellemének, amely CalineBCu egéBZ 
müvét aihatja. 
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A hetilapok panasza. 
Rigi és kellemetlen Ugye a hetilapoknak a köte-

les példányok kérdése. Minden hetilap kötelezve van a 
megjelenés után mintegy 85 könyvtárnak, mlnlssterium-
nak, sajtófőnökségnek  éa máB kisebb-nagyobb hatóság-
nak egy-két példányt a lapból küldeni. Minden héten 
el kell küldeni e lapokat a a sajtótörvény szigora bün-
tetéseket Ír elő azon lapok részére, kik e kötelezett-
séget nem teljesítik. Igyekezett Is minden lap pontosan 
eleget tenni ennek a terhez kötelességnek, mely a lap 
saámára meglehetős anyagi megtcrheltetést IB jelentett, 
mintán alig 5—6 Ilyen köteleié lntlzmény tndta meg-
szerezni a lap küldésében szükséges portómentességet. 
Igy a legtöbbször a szállítás költségeit ls aa Illető la-
pok viselték. 

Aa elmnlt időkben minden hetilapnál megvolt a 
poatakönyv, melyben a poBta Igazolta a lapok átvételét 
és esetleges elkallódéB esetén a lap izémára a posta-
könyv Igazoló erlvel birt a bíróság előtt, ami által 
számtalan büntetéz elől menekült meg a laptnlejnonos. 
Mert bizony elég gyakran előfordult,  hogy ae év végén 
(elentkezett valamelyik kötelea példányra jogosult in;éz-
mény és követelte azon Bzámokat, melyek a rendetlen 
adminisztráció következtében, vagy más okbil e kallód-
tak. Ez a követelés padig blról uton való felelősségre-
vonással IB járt Bson a elmen, hogy aa ületó lap elmu-
lasatotta a köteles példány pontos kii diáét. I yen eset-
ben az*án bizony jól fogott  a postakönyv, ahol ott volt 
a küldést igazoló hivatalos postabélyegző. 

A rendszer tzonban változik s ujabban B postánál 
Is behozták aat a divatot, bogy a postakönyvben csak 
az ajánlott küldeményeket ismerik el, mlg a nem ajánlva 
feladott  dolgokért a posta nem vállal felelőséget.  A 
köteles példányokra vonatkosólag ugy intáskedelt a 
posta vezérigazgatósága, hogy azokat átvétoii lappal 
kell feladni.  Igen ám, de az átvételi lapokra (bord»rcu) 
vonatkozólag a postának van egy másik lntétked^ae, 
amely szerint átvételi lappal caak azon köteleB példá-
nyokat fogadja  el, melyeknek portómentességl Joguk is 
van. Ilyen pedig, mint fentebb  ls említettük, alig van 
5, vagy 6 A többi 80 kötn'es példinvra tehát nlnca 
semmi intézkedés, azokat fel  kell hélyegeanl és ngy 
kell küldeni, mint köaönséges leveleket, illetve újságo-
kat. Bobén BB esetben pedig a lap kiad'hivatala újból 
kl van téve azon kellemetlenségnek, hogy BZ év végén, 
vagy a következő év elején fe'szó'ltást  kap az elmúlt 
év néhány köteles példányának beküldésére, nem tudj i 
igazolni semmivel, hogy azokat a keliő Időben, a meg-
jelenés után azonnal beküldte. 

Ez a helyzet ma még nem tünlk olyan végzetes-
nek fel,  miután caak egy év elteltével lehet majd ki-
hatásait érezni. Da jó volna, ha népközösségi szervünk 
Idejében megmozdulna e visszás intézkedés megváltoz-
tatása érdekeben, bogy kevésszámú magyar hetilapjain-
kat a további kellemetlenség'k ó' éa as esetleges be-

tiltástól megóvja. Mert tudott dolog, hegy aa utóbbi 
időben támadt anyagi n6háiségek miatt aok nagymultn 
erdélyi magyar hetilapunk kidőlt a a réglek helyébe 
olyanok támadtak, melyek elődeik erkölcsi sslnvonalára 
felemelkedni  nem képesek. 

Apróságok. 
Ij-sategeseük egy kicsit egymást. Kell-e 

jobb téma erre a háborúnál. Milyen volt a régi 
háború, milyen IQBZ a jövő emberpussütása. Mi 
láttuk as úgynevezett világháborút Átéltük 
minden változatát. Nem is volt olyan rossz. Sőt 
mondhatnám egyeseknek egéssen jbl végződött. 
Vannak osak az ember egészen közvetlen közel-
ségében olyan nsgyszerüen feldobott  háborús 
szerencsések, a kávéházi asztalok tövében itthon 
képzett stratégák, hogy bátran elláthatnánk 
velük a mai nagy kereslet mellett is az összes 
tengeren innen és tuli hadseregek vezérkarait. 
Egy boldog állapot volt. Máról holnapra sok 
minden lehetett. Lehetett megvakulni, meggaz-
dagodni. Kinek igy, kinek ugy. Szerencse dolga 
volt. De hagyjuk az egéssec. Ma már a mesék 
világába tartozó dolgok ezek. Egyszer volt, 
hol nem volt... Hanem bessélgessank a jövő 
háborújáról. Műnyelven szólva a totális hábo-
rúról. Arról, amelyikben nincsen .hinterland". 
Ahol hiányzik a front  mögötti paradiosom, ame-
lyikben annyit szenvedett és vérzett a mult 
háborújában, a bujkálók, szállítók derék had-
serege. Idézzük osak a jövőnek azt as Araletét, 
amely felszámolja  egy háborúnak ezeket u 
áldásos oázisait. A hadimilliomosoknak és kávé-
hási konrádoknak ezeket a legtökéletesebb vé-
delmi vonalait. Jaj ez borzasstó lesz. iBtenem 
miiyen hirtelen változások. Mindenben szélső-
séges idők esek. Még megérjük ast, amikor as 
első vonalakba csak egy-egy jól kijátszott szív-
billentyű tágulással vagy felssaggatott  gyomor-
fekéllyel  lehet kijutni. Ugyanazokkal, amelyek-
kel ezelőtt hátul lehetett verekedni. Mert a 
totális háborúk hátulról kezdődnek. A békés 
polgári lakosságon. A valamikor olyan utálatos 
hinterlandon. Éd hogy az ijeBstgetéat számszerű 
adatokkai is alátámasszuk, tesaék megtekinteni 
a epanyol-háboru mérlegét. Annak egy millió 
kétszázezer áldozata közül 450 katona éa 750 
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Mikea K e l e m e n . 
AZ 1711-ik év tavaazán örökre elhagyja Magyarorszá-

got az utolsó azabad magyar fejedelem,  a nyugati hatalmak 
hitegetéseibe beletáradt Il-ik Bákóczi Ferenc. A bnjdoaáe 
hosszú évei következnek. Lengyelhon, Franciaorazág, majd 
Törökország ad menedéket a bujdoaó fejedelemnek  éB kiaé-
retének, kinek megrázó bncBudalát egy elnyomott nemzet 
énekli tovább. „Rákóczinak dicafi  kora nem jő viasza többé 
noha", énekli keaervében a régi szép időket sirató kurac 
» a lehulló falevéllel,  OBZÍ harmat ntán megindnl a vándor-
lés, a hü emberek menekülése aruk ntán Sokan lemarad-
nak idegen szolgálatban a örökre elvesznek a magyarság 
»limiro. Az itthon maradottak pedig várják, egyre várják 
11 fejedelem  visszatértét. Ez az idő azonban nem követke-
zik be soha. Rákóczi Ferenc nem térhetett visaza hazájába 

Jeoiköj, majd Bodoató lett kijelölve lakhely hl számira, 
hoi mostoha apjának, Thököly Imrének hamvai ia nyngoaznak. 

1717-ben lép török tőidre a reményvesztett fejedelem 
6 ide követi leghűbb barátja, Bercaényi Miklós éa vele 
eK?ütt egész serege a bujdosó magyaroknak, kiknek száma 
a békekötés ntán ia egyre azaporodott. Errfll  az időről, a 
rodostói száműzetés napjairól, a magyar kolónia életének 
'olyasáról hü képet hagyott ránk a fejedelem  leghűbb apródja, 
Mikes Kelemen. 

A magyar a a aaékely nép sorsa elválaszthatatlan 
egymástól a nem puszta véletlen, hogy az utolsó magyar 
leitdelem kisérői köaött ott találjuk a székely íródeákot, 
kinek ieljegyzéaei annyi tontoa adatot tartalmaznak a tra-
gikus aorsn magyar fejedelemről. 

Mikea Kelemen a háromazékmegyei Zágonban szüle-
t e t 1690-ben. Fiatalon kertit Rákóczi udvarába • alig 
liuazegynehány esztendejével követte nrát a száműzetésbe, 
'•ogy aoha többé ne láaea meg a haaai földet,  a fejedelem 
é« kísérői életéről, a rodoatói magyar kolónia jelentősebb 

eseményeiről levelek formájában  számolt be az utókornak, 
melyeket egy képzelt nénjéhez címzett. 207 levélből áll 
ez a gyűjtemény, kibővítve vallásos példázatokkal és vidám 
elbeszélésekkel, melyeknek célja valószínűleg a mű válto-
zatossá tétele volt. Megtaláljuk e levelekben a rodostói 
magyar kolónia minden jelentősebb eseményét az 1717-ik 
évtől egészen 1768-ig, amikor ő lesz a kolónia feje  1761-
ben bekövetkezett haláláig. 

E levelekből tndjuk meg mindazt a vágyódást és 
reménykedést, mely a bujdosó magyarokat eltöltötte. Külö-
nösen fontos  adatokat tartalmaz e feljegyzések  a fejedelem-
ről, kinek Mikea egész életét a legodaadóbb hűséggel szol-
gálta, feláldozva  érte fiatalságát,  jövőjét, vagyonát. — Tőle 
tudjak meg, hogy a fejedelem  a bujdosás keserű napjaiban 
aem vesztette el a jövőben való hitet. Örökösen remélt, 
levelezett, összeköttetéseket keresett Ügyének jobbuliBira, 
miket Mikea igy örökített meg feljegyzéseiben:  „Mi tsak 
tülelünk éa várjak, mely felől  zavarjak a vizet, bogy mi 
is valamit foghaanuk".  Vagy egy másik évéiben : .A sze-
gény Urnnk amit a pennájával tehet, el nem malasztja. 
Eleget ÍB ir mindenfelé|  mert mi olyanok vagyunk, mintáz 
Evangyéliambéli beteg, az ki harmintz esztendeig volt a 
tó mellett, várván, hogy valaki vesse belé". 

A bujdosó kurucok minden országban próbálkoznak 
s levelezésük minden mozzanatáról, reménykedéseik minden 
szemernyi sugaráról beszámol Mikes. 1734-ben a Hotinban 
élő Jávorka és Kmpczay közvetitésével egy Kiss Jéaos 
nevű küldött érkéz k Rodostóba, ki a Felvidéken történő 
megmozdulásokról hozott hírt. Ez elmesélte, hogy a Gom-
bos fivérek  kUldik Czobránoról s egy Sajka nevii zsidó 
faktor  segített neki a fejedelem  nyomára akadni Lengyel-
honban. Mikor a fejedelem  és környezete hirt vettek az 
otthoni készülődésekről, Zay Sándor szájába adva igy tolmá-
osolja Mikes mindnyájok keservét, hazavágyódását: „Van 
itt agyán valamicském, de egy ümögben is haza mennék, 
ha lehetne". 

Ez a szolga volt as utolsó honi magyar, ki a feje-
delmet felkereste.  1736 április 8 án Rákóozi .az Istennek 
adván lelkét elaluvék, mivel ngy halt meg, mint agy gyer-

mek. Ö szegény árvaságra hagya bennünket ezen az idegen 
töldön. Itt irtóztató sirás-riváa vagyon közöttünk", mondja 
Mikes a fejedelem  utolsó óráiról írott levelében. 

Rákóczi halálával a remény ia mind kevesebb leac a 
hontalan bnjdoaók szivében. Érkeznek még hírek un tán is 
lázadási kísérletekről, de nincs többé a fejedelem  varázsla-
tos nagysága, hogy összefogja,  fegyelmezze  a felkelőket 
1735 tavaszán Békéamegyében tör ki a felkelés  s a knrncok 
megmozdulásához a rácok is csatlakoznak Czegedineoz Géró 
vezérlete alatt. .Velük tart a Kunság, Sarkad és Remeta. 
Felkelne egész Magyarorazág, de nincs fejük",  írja Miksa 
naplójában. 

Még egy utolsó reménység költözik a bujdosók szivébe 
akkor, mikor Rákóczi fia,  Józaei megszökik Bécsből és 
Törökországba megy. De az erőszakos és igazságtalan ifjn-
ban keservesen csalódtak. ,Vigasztalásuakra vártak az ifjú 
tejedelmet, de szomorúságunkra jött". Mindazáltal elkíséri 
Mikes az 1738-i moldovai hadjáratra, mikor elindulnak 
Erdély visszafoglalására.  Az itja beteges Rákóozi Józaet 
azonban Cseruavodában meghal 1738 november 10-én a 
vele végleg megszűnik a hazatérés minden reménye. Róla 
igy nyilatkozik Mikea: „Az apja telől elmondhatom, hogy 
ha született, bár soha meg ne halt volna. A fia  felől  pedig, 
hogyha a nyomorult világra nem jött volna, semmit nem 
veszített volna. 

Rákóczi József  halálával véget ért a Rákóczi-osalád 
történelmi szerepe. — Mikes még meglátja a háromazéki 
határhegyeket, de azokon többé át nem léphetett aoha. 
Fájó azivvel tér vissza Rodostóba a bujdosókhoz, „akik 
már egy szilvafának  ia eltértek az árnyékában". Itt Ui la 
hátralévő napjait, hallgatva a tenger mormolását a tenger 
habja fölött  futó  azél zúgását. 1761-ben hal meg 6 ia a 
sirja ott domborul a többi bajdoeóé mellett, a rodoatói 
temetőben. Leveleit s mintegy hasz kötetet kitevő egyéb 
kéziratait 1794-ben fedezik  fel  s ekkor örök időkre bevonni 
ő is a magyar irodalomtörténet Pantheonjába. Emléke pedig 
örökké élni fog,  amíg oaak székelyek leaznek a világon, a 
becsületessége, hűsége, arához való önfeláldozó  ragaaakodáaa 
példakép marad minden aaékely szemében. 
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ezer front  mögötti. Hadiszállítók éa egyéb há-
borús hiénák — jó lesa idejében frontszolgá-
latra jelentkeini. 

• • 
• 

Ha már a háborúnál tartunk, mondjunk el 
egyet-mást siókból a régi jóidókből, amikor 52 
teljes hónapon keresztül omlott a vér. Mit kellett 
kínlódni akkor, a mi primitív easkOseinkkel, 
amig naponként egy pár eaer fakeresztrevaló 
anyagot összelőhetett hoini. Négy éafél  esztendő 
kellett ahoz, hogy föld  alatt, levegőben, vizén 
éa alatta aa öaazea világtájakot felkapcsolva 
valamilyen elfogadható  eredményt lehessen fel-
mutatni. A mai ember egy siót se szóljon. As 
6 háborús felkészültségének  mindez egy pár 
heti, vagy mit tudom én egy pár órai munka 
lehet. 8B mi csináltuk éveken keresztül. Gali-
cziának a sártengerében, az olasa sziklák gránát-
verte borzalmaiban, — máBok Verdun poklaiban 
és ezerfelé  a világban. — Régi jó idók voltak 
esek. Mondom soha vissza nem térő ideális idői 
a bajtársi együttérzésnek, a szeretetnek, a halál 
közelségében kialakult tökéletes barátságnak. 
Annak, amit a mi .békebeli' óleíünk soha nem 
tudott és nem fog  tudni megteremteni. Mi ott 
tudtunk, egymáBért bármikor meghalni. Ma ki 
lud a másikért kiállani, vagy a bajában vele 
lenni. Ritka érték a mai embernél ez a lelki 
nagyság. Földhöz ragadtak vagyunk. Nem Begi 
tünk egymáson. Da a gáccaot annál jobban 
értjük. TeBsék caak egy kicsit elgondolkozni 
azon, hogy igy van-e ez. — Bár meg tudnánk 
valósítani egymás között a háborúnak, az árok-
harcnak családias, meleg és együtténő társa-
dalmi rendszerét. Ahol volt szeretet az ellen-
séggel szemben, a harcbtn lovagiasság. És vol 
tak olyan erények, amelyet a békének gyilkos 
embere soha nem fog  tadoi sem megérteni, 
sem megvalósítani. 

Az iparosok képesitési vizsgái. 
A csikmegyei munkaiaméra mellett működő szak-

mai képesítő bizottságok májuB hónspban ismét meg-
kezdik működésüket. Vissgára kerülnek es ujjonnaa 
felszabadult  tanoncok, kik segédek akarnak lenni és 
aaon segédek, kik a mesterkönyvet elnysral óhajtják. 
A segédvizBgára tehát azon iparosoknak kell jelentkez-
niük, kik kékszínű Igazolvánnyal rendelkeznek, mlg a 
mestervizsgára a piros ss'nű Igazolvánnyal rendelkező 
iparosoknak kell jelentfceaalök.  A jelzett napon reggel 
pontosan 8 érakor kell jelentkezőtök a vizsgázni óhajtó 
jelölteknek, kik a kijelöit műhelyekben napi 4 (segédek) 
Illetve 8 (mesterek) órát kötelesek dolgosai a vizsgáz-
tató blsotuág tagjainak ellenőrzése mellett. A megje-
lenés a vizsgára előirt nspon szigorúan kötelező, mert 
aki más napon jelentkezik, azt a bizottság visszautasítja 
és igy vizsgáját csak tz őtzl ülésszakon tehatl le. 
Ugyancsak felhívjuk  az érdekeltek fhyelmét  orra. hogy 
a már egyszer beflaetett  vizsgadíjak csupán 3 évig 
érvényesek a aki ezen idő alatt nem teszi la a vizsgát, 
annak B vizsgadíjat újból meg kell flsetnis. 

A képesítő vissgák bizottságai ós sorrendje a kö-
ve tkeső: 

Szabók,  női-szabók:  BlnSk Részegh Viktor gasda-
mérnök, bizottsági tagok Bsdő JSasef  Id. és Biró Antalné. 
Vizsganapok: május 3, 4, 5. 

Tímárok,  szüosők:  Elnök Buj -reann Altxindru 
erdófőfelügyeló,  a blsotsság tagjai Hajdú Áron és S ta-
kács Mátyás. Vissgaaspok: május 9. 

Cipészek:  Ülnök Részegh Viktor gazdamérnök, 
bizottsági tagok Albrrl Jízsef  éB Ferenc Gyula. Vizsga-
napok: május 11, 12, 13. 

Épület',  bútorasztalosok,  áosok és kerekesek  : 
Binö!r Bajoraanu Al- xiodru erdőmérnök, a bizottság 
tagjai Filé Árpid, Nagy Pál, Pusatnv András, Lázár 
Jínos. Vizsganapok: május 15, 16, 17, 19 

Mészárosok:  Elnök Vogel Jtkab vármegyei fő-
állatorvos, blaottságl tagok Cseh litván éa Bálint Ijcác. 
Vizsganapok: május 22, 23, 24. 

Kőművesek,  festők:  Bmök Bsántó Albert főmér-
nök, a bizottság tagjai Kocz^ás Béla és DÍÓCBB Imra. 
Vizsganapok: május 26, 26. 27. 

Keváoeok,  lakatosok,  bádogosok:  K nöV Bsántó 
Albert főmérnök,  a bizottság isgici Fodor Gyárfás,  Pus-
kás D ines és Bukovlcs 8 «nu. Vissganapok: májue 30 
31, jualus 1, 2, 3, 5. 

Borbélyok,  oői-fodrásjok:  Bliök Dr. Tinku Va-
lerlu városi főorvos,  a bizoüság ta?j^i Birtha O'zi és 
Grlger Károly. Vlssganapok: jualus 6 

A fenti  napokon a munkakamara összesen 315 
jelentkezőt irt kl vizsgára a vármegye területén dolgozó 
iparosok köréből s e jelentkezők nagyobbrésse olyan, 
aki már a legelső viasga-alkalomkor kl volt Írva s fz 
évben mladenképpen levizsgázni köteles, mert külön-
ben elveszti a beflaetett  ÜBSzeget. A vizsga két részből 
áll: gyakorlati műhelymunkából és BBÓbell, elméleti 
tudnivalókból. As elméleti réss a segédeknél csupán a 
szakmabeli Ismeretek körére terjtd kl, mig a mesterek-
nél a blaottaág tagjainak jogában áll maggyőződni a 
mesterré válni akaró jelöltnek a munkatörvényben való 
jártaaaágárél, valamint a isakmal Ismsrstdk, árssámltáa 

éa mnakaváUalás terén való Ismeretekről. A mestertln-
gára jelentkeaő jelölteknek ea ntóbbl Ismeretekről Irtá-
ban la tanúbizonyságot kell tenniük szakmai rajzok, 
költaégvetések, stb. kidolgozása formájában.  A vlasga 
tehát bizonyos elméleü előkészületet IB Igényel a ezért 
jó lesa, ha a jelöltek Idejében fel  is késaülnek rá, mert 
a visszautasítás nemcsak Időveszteséget, hanem anyagi 
megterbeltetéat Is jelent a jelentkezőre. 

— A muakakamara felhívja  még a tanonctartó 
mesterek figyelmét,  hogy Bsersődéselket, amelyeket a 
bacaul muakakamara lóváhagyott, vigyék el, mert kö-
zelebbről Ismét szigorú ellenőrsés lesz és kellemetlen-
Bégeknek teszik kl magukat, ba tanoncaik jogi helyze-
tét tlsstásni nem tndják. A tzarződések bármikor átve-
hetők a munkakamaránál, a hivatalos órák alatt. 

A mult hét. 
A diplomáciai körséta megindult. Az egész 

világ forrongását  igyekszik ea az ujabb erőfe-
szítés békés mederbe juttatni. Qafencu  román 
külügyminiszter Berlinbe, Párizsba, Londonba 
utazott. Vaida Sándor vezetésével nagy román 
küldöttség utazott Hitler birodalmi vezér 50 ik 
születésnapi ünnepségeire, Németországba. Te-
leky magyar miniszterelnök ás Csáky külügy-
miniszter Olaszországban van. Imrédy volt mi-
niszterelnök vezetésével Magyarország is kép 
viselteti magát a Hitler ünnepségeken. — A 
jugoszláv külügyminiszter olaszországi útja al-
kalmával nagy igyekezettel dolgo; nak a magyar-
jugoszláv viszony baráti elmélyítésén. — Rómá-
ban a magyar-román jóviszony ügyében is sok 
jóakarattal szeretnének rendet teremteni. 

A világpolitika legkellemetlenebb megle-
petése Roosevelt amerikai elnök béke szózata, 
amelyet a német kormáoyhoz küldött. Rómá-
ban manővernek tekintik az amerikai Egyesült 
államok elnökének szózatát, mig Berlinnek az 
a véleménye, hogy az amerikai üzenetet „ t é v e B 
cimre küldték". Csáki magyar külügyminiszter 
nyilatkozatában azt mondja, hogy az üzenet 
valóban vibsíateiszést keltett a msgyar nem 
zetben. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
—Csiksseredaban ésCsikaomlyón rendealk 

meg aa Idei katolikus nagygyűlést. Az Erd^yi 
Katholikus Népszövetség 1939 iuolus hó 80-án, julius 
hó 1-én éa 2-án rendest meg XII. Orsságos Kato'ikus 
Nigygyülósót Csíkszeredában éB Csiksomlyón. Az Er-
délyi Kitbolikus Népszövetség föidrajal  területének 
mindhárom püspök» jóváhagyta FZ Intézőbizottság fenti 
határozatát. — A XII. Országos Kahollkus Nagygyűlés 
vezérgondolata: .Krisztus és a gyermek". A vesárgon-
dolatnak megfelelőin  dolgossá kl a rendezőbizottség a 
nagygyűlés réssletes muukaprogramját. A munkarend 
kidolgozásában a rendező blsottság alapul veszi XI Piu < 
pápa apo'toll körlevelét „ás Ifjúság  keresstóny neve 
iéBerői". — As oreság katbolikusninak nagy találkozó-
ját nevezetessé teszi aa a körülmény, hogy az Erdélyi 
Katbo îkua Népszövetség földrajzi  területének mind-
három püBpöke megígérte megjelenését. 

— Elhelyeaték Teodoreaou megyefőnököt. 
Teodorescu Gheorghe earedes-megyefő  aököt a belügy-
minisztérium a bukovinai Btorojlnetl-megye élére he-
lyezte. Csikmegye nj megyefőnökének  klneveséséről 
még nem történt döntés. 

— Megkezdődtek a folyó  évi adóátlráaok. 
A csikmegyei sdóklve'.ésl pénaügyigaagatÓBág megkezdte 
aa 1939—40 évi adóknak átlráel munkálatait. Amint 
ismeretes as Idén nem leBanek adókivetések, cenpén a 
megállapított emelési kulcs sserlnt előírják a felemelt 
sdák&t. As adóemelés megközelíti a 20°/,-ot aa ipari és 
kereskedelmi adóknál. A földadókénál  egy pár ssás«ló-
kos aa emelés, mlg a házadók váltosatlanul maradnak. 

— Ores állások. A muukakairera kösvetltő 
hivatala közhírré teszi, hogy a helybeli Bluger varró-
glpflgynökBég  pályásától hirdet három pénsbeBsedó és 
eladói álláBra a gvimegi, ditról és bsrótl körsetekben. 
A pályázóknak 2000 lej óvadékot kell letenniük és a 
beszedendő összegek e'ajéig jó keseBektől aláirt váltó 
kat k«!l felmutatótok.  Fizetés: a beszedett összegek 
u án 7 szásalék, as uj eladások után 10 ezizilék. — 
Jalentkesők forduljanak  a Slnger-cég csiksseredal ügy-
nökségbe*, ahol küzelebtlt megtudhatnak 

— A honoaitásukat kérő külföldiek  figyel-
mébe. As IgatBágügymlniBSter körrendeletet küldött 
as össses alárendelt közlgatgalásl hatóságoknak, amely-
ban felszólítja  őket, hogy a vérbeli románoknak, kik 
eddig aa állampolgáraági lajstromokból bármilyen ok-
ból kimaradtak, a törvényes formaságok  elintéaésénél 
segítségére legyenek, bogy mielőbb elnyerhessék a 
román állampolgárságot. Ugyanakkor ások a külföldiek, 
akik honosításukat kérik, felszólíthatnak,  hogy csak 
akkor mondjanak le régi állampolgárságukról, ba a 
Bukarestben működő honosítási blsottság erre felszó-
lítja őket. A régi állampolgárságról való korai lemon-
dásnak ugyanis as lehet a következménye, hogy aa 
Illetők elvesalik régi állampolgárságukat, mielőtt még 
a román állampolgárságot megsaeresték. A honosítás 
Iránti kérelem nem váltostat a külföldiek  Jogi helyse-
tén, mert mindeddig külföldlak  maradnak, mlg a román 
állampolgárságot el nem nyerik. 

— Hagysaabásu ünnepségek a oslksomi*A< 
bUOBUn. A pünkösdi bucsu minden évben a vallái», 
hívek óriást tömegét vonzaa aa erdélyi kathillkuBaá» 
nak a Nekktéjába. Es évben Is nagyszabású előkés.» 
letek folynak  a bucsu programjának összeállltáaára 
Mint hírlik, a bucsu alkalmával Márton Áron erdélvl 
püspök fogja  a fiatal  papokat felssentelnl.  a pBsJÎ 
ugyanis ea évi bérmaköruiját ugy rendezi, hogy « 
pünkösdi bucsu híveivel együtt ő is résat vehe"6B 
Ugyancsak erre az alkalomra terveslb a katholikus M 
gimnáziumok toraaversenyének megrendezését, valamint 
a raja-, kftalmuaka  kiállítást, melyek mind külön vonió 
erővel blrnBk a bucsut látogató köaönség siámára. 

— Megkeadődőtt aa iparengedélyek kion. 
táaa. A helyi munkakamara esuton hozza BZ érdaksh 
Iparosok Indomására, hogy legkésőbb ez év aprlila hó 
30 lg minden Iparos Iparengedélyt váltani köteles. Ai 
lpa'engedélyek kiadása a mesterkönyv alapján történik 
esért mindenki a legsürgősebben váltsa kl meaterkönv' 
vét. A mesterkönyvhös csatolandó aa egésaségUivl h' 
vatal által kiállított működési engedély ér. a bniegs-' 
gélyző pénztár nyugtája az Iparengedély árábsn befl 
setett 200 lejről. Ezúton közöljük aa érdekelt lpiro. 
sokkal, hogy a vármegyei egéssségügyi hivatal m««o. 
drsl engedélye caak aaon Iparosokra kötelező, kik 193i 
után váltottak iparengedélyt. Ason lparoiok, kiknek 
iparengedélye 1931 előttről kelt és iparukat az Sta meg-
szakítás nélkül folytatják,  nem köteleztetnek a mliindíni 
engedély kiváltására. Ezek a munkakamarától kivAUoii 
Igazolvánnyal Igasoiják, hogy Iparukat 1931 előttről 
megszakítás nélkül folytatják  s eaen bizonylivónv a'ap 
Ján az egéssségügyi hivatal igazolja, hogy nem köte-
lesek működési engedély váltására. Az iparengedélyek-
nek a featl  határidőn belüli kiváltása annál ls inkább 
ajánlatos, mert ások kiváltása tlssta helyzet t-remt 
majd a mindjobban elharapózó kontárpír terén. Fel-
hívjuk tehát a megye Iparosságát, bogy fenti  retdeiks-
réseknek minél hamarabb Igyekezzen eleget tenni. 

— Működnek a nemzeti munkavédelmit 
ellenőrző bizottságok. M nt ismeretes, f?  Ipari 
üreiBöknet minden óv januárjábanzzemólyaptiltliruía ást 
kell bekü'd wiök aa iparfclüg;eiŐ3éghi>z,  m lybsa fel-
sorolják a náluk alkalmazásban lo\ő munVások éa 
tisztviselők iz mélyi adatait. A kimutatások ba csra 
küldése szigorú büntetést von maga u á i a l*y git 
minden érdekelt igyekszik idejében beküldeni, A ki-
mutatások azután egy biaottság elbírálása alá kerülnek, 
mely a román elem alkalmasáéról szóló törvény f>  ap-
ján fa!  ül vizsgál ja őket, A hét folyamán  s megyeheii 
több Ipirosbos megkeresés érkeaett a femi  biíowá?-
tól, melyben jóakaratulag figyelmeztették,  hogy a jövő-
ben alkalmazzon nsgyobb számban román «pméljje-
tet Is. Aa Ilyen megkeresések leginkább o yan kig-
ipsrosokat érintenek, atiknél alig van egy-kat a kai-
mázott, vagy esetleg csupán tanoncok vannak. Micdei 
arra vall, hogy a bizottság nem veszi fiţyelemb-  BI 
adott körülményeket s nem számol FZZSI. hngv C ik-
ban a tanoncok alkalmazása csak a tanoocotthon k rá-
lelnek meg'elelő módon Iehetségos, ami p»dlg a román 
személyzet alkalmazását illeti, a>t a blsottság flóirja 
ugyan, da nam jár utána, hogy aa Illető szakirában 
egyáltalán vau-e kínálat román alkelmaío takbao. Tod-
valevől?g lp»ri téren a román elem térhódítása nem 
olyan nagymérvű, hogy Uyensterü pártolásra ízBkeéi: 
volna s a bizottság e trran való tájétosatlaEBáeáhol 
aztán súlyos bünte étek ssülethetnek. Aa ezektől vaii 
menekülés pedig e'yan anyagi megetőlts'PRb* Icrü 
m»jd a megbüotetett bisipsrosnak, mintha a biic t:-s'. 
me^fizi'né.  Jó volna, ba a Nemzeti UjjfceUietí.-i  Arc-
vonal magyar alosstályának jogügyi alosztálya ticu -
mány tárgyává tenné e dolgokat s llIetékee h'ilyu 
eljárna, hogy az ilyensserü kellemetlenkedések MIÍD-
jenek meg a jövőben. 

— Aa u j oégjegyaéai törvény következ-
ményei Csikmegyében. Mu't év december bó 15 iu 
módosították a cégjegysésl törvényt. A módoBitás olŷ n 
elképzelhetetlenül megnfhezitette  a cégbejegyzési éj 
olyan sok költséges formaságokhoz  köti art, hogy BZÓIH 
különösen a kisembereknek miod n k»dve elmest » 
a vállalkozási ól. Egyébként a bizonytalan helyzet mi^tt 
a pénz ls elbujt, ugy, hogy az utóbbi 4 hónap alst; 
C»lkvármegyéb?n csupán 1—2 uj cég alakult, ellenben 
aanál nagyobb volt a asáma a cégtörléseknek. 

— Hirtelen meghalt. Kiss Albert gyergyóalfalur1 
Ia'iós munkaközben össseeBett és mielőtt orvosi beavat-
kozásra került volna a sor meghalt. 

— Elütötte a aaekeret a robogó vonat P*1 
Jizsef  rákosl lakÓB téglát hordott a vaent mellé. A 60 
számú ő h/zaál egy vasúti szerelvény neki rohast > 
töltésen áthaladó szekérnek B ezt öaeaeauata. Pá ni-k 
nem történt különösebb bántódása. 

— Lopások Madéfalván.  A nyomorúság ÍO!Í 
mindenr-3 rávlsil aa embert s ensek köveikerménye, 
hogy ma már a becsületességről közismert Seákel>fV;' 
dön sem éreshetl magát biztonságban as ember. A napok-
ban Medéfalván  törték fel  Kelemen Elek és Z il-
lán kirakatalt s a benne levő árat elvitték. — Midí-
falvB  vasntl elágazó pont, ahol sok Idegen megfordul 
B igy nem sok remény van arra, hogy a tettesek meg-
kerülnek. 

— A békítőnek mindig ea a aoraa. Peter 
Vendel calkbánkfalvl  fiatal  gasda Baépvisra ment láto-
gatóba aa apófáhos.  A felukfiaött  utköaben valami ve-
rekedésre lett figvelmea.  Amint érdeklődni kesdett azon 
vette észre, hogy Szatmári István nevtt sógora és annak 
teBtvérel Bzatmárl Péter és Lássló keveredtek egymás-
sal néseteltérésbe. A fittel  bánkfalvl  gasda, nyomban 
bossálátott, bogy a verekedő sógorokat kibékítse Amint 
közéjük állott az egyik megvadult sógor fejszével 
olyant vágott a karjára, hogy elttrttt. Snlyoa lérülé-
lével korháaba átállították. 
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Megjelent 
nr Cliby AndDrmk ,A székely közbirtokossági vagyonok 

eredete, történelmi éa Jogi fejlődése  az 
ösfoglslástól  napjainkig" clmQ kőoyve. 

Síékelyföldünk  közönségét talán nem érdikli Job-
ban pgye»len e*y kérdés aem annyira, mint a köabir-
lokeaságl vagyonok eredete. 

Nem ait mondjuk ezsel, mintha ssékelységünknek 
.es volna eaen kívül olyan máa tulyos problémája, 
°Dely tz ntán eleven busába vég. De a (okoaott érdek-
lödasnft  aa Indoka egyréaat onnan ered, hogy várme-
,v«ok 52 közbirtokosságának tagjai 99°/,-ban apró, 
fj rpe  birtokosokból áll, akiknek életexlsteccláját képeal 
kőiblrtokoBBágl részesedésük; másrészt talán nincsen 
iiékelysógünknek más olyan sajátságos lntéaménye, 
mejyo»k eredete és fejlődéséről  annyiféle  különböző 

Tá'«méry éa felfogás  alakult vo'na kl, mint éppen a 
TFIBLRIOTOSBÁGI vagyonok eredetéről és fejlődéséről. 

Sokan foglalkostak  már essel a kéreéssel, de Dr. 
Cslfcy  Andoron tivül senki Bem ssedte ugy rendsserbe 
„okflt  a történelmi adatokat, amelyek eseknek a va-
gyoDokmk eredatét a való tényeknek megfelelően  tá-
íasfzlotia  volna alá. 

A D*. Caiby könyvéből aaonban nemcsak e va-
j.üDOíQ'4^ eredetéről szerezhetünk tudomást, hanem 
Beismerhetjük e vagyonok történelmi és Jogi fejlődé-
iét ia- Megismerhetjük a közbirtokosság Jogi maghatá-
rcaáeát ÉB josl sasm^l?lségét; a közbirtokosságok jogi 
helyeztet sk állami főhatalom  megváltozása után. Tudo-
mást t í .re»b"»nek azon felfogásbeli  kDlömbségekról, 
usiyak a vo!t m*gy»r és a jelenlegi román állami fő 
hatóság köeöit fsnnáilauak  a feösblrtokossájti  vpgyosok 

níz^e B BÍEÍ minket a legfőkeppm  erd ;-
t bizto- mdoffiást  pz>rtzn8tünV arról, hogy a kösbir-
jl'iasáíl vagyonok kosgéji vftgyonak-R  vagy mtgán-
iuisjdoDt ktpeznek. Dr. Celby a törvények és aa ada-
ioi ha!n--«aval bizonyltja be, hogy mencylre téves i-zik-
Q i ţ s fe  fo^á>n,  aki? a kösblrto'.oaeágl vagyonokban 
tcísagi vagyont keresnek éB nem magántu'ajdont. 

Dr. Cübynek ez a munkája valóban hézagpótló 
Siíia!vfo!(tiiak  Irodalmában B annál érdekesebb S n Ő-
ni érd̂ lt óbb kérdést nem ls dolgoshatott volna fel. 
Épp;n -aér ' a kérd is alapos megismerését nemcsak 
Hi-kTHo figyelmébe  aján juk, akiket bármely vonat-
koíisb.iD is érdekel a kórdas, hanem legelt ő sorban 
sjmi'jui vnísmínnyi közbirtokosságnak és aaon Igazgató-
?tjiiinük h flíj-'lméb?,  akiknek legszentebb köteleesó-

sz ó-i székely vagyont mtadenféle  támadásokkal 
siemb»n megvédeni is megtartani az utódok részére. 

U{v értesültünk, hogy a könyv csak korlátolt 
rae&ayits-;Eb?n jelent meg s éppen ezért nem is kerül 
könvvárasl forgalomba.  Árnál szükségesebb ós sürgó-
»sbb tehit, hogy azt első porbtn minden székely köz 
birsotoíHágmk megrendelje. 

A könyv az?r»óaek saját kiadásában jelent meg 
8 Cie;r«dd»!h9tö 100 l»j előzetes bc-litt:d4tte mellett a 

GieorghflBl  Gyergyószantmlklóson (Jud. Ciac) 
Str. Bratisna 65 sz. alatt. 

Csodás meglepetések várják az idei 
budapesti nemzetközi vásár látogatóit. 

Bad»pes»ről jelenti tudósítónk: Ha eddig vásár 
Tira.-t építettek évenfernt  a VároBllgetbtn a Nimzát-
közi íáaAr c^ijaira, tzldén már valóaágoa metropolist, 
tot-Sr-sen felszerelt  világvárost kellett a nemzetközi 
-iái itcaereg éa a milliós látogatóközönség érdekében 
elóvarígsolni. 

K-ÍÍBI 1500 versenyképes IpBrl cég vonul fel  a 
vásár:-, anelycek immár neme Jak uccál, utal, körutat, 
tere', p^rVjsi, vendéglői, kávéházai és telefonközpontja 
v«n, hítiem míi 36 méter magas, karcau antenna hir-
det', Bíjét kii,ön rádió leadóállomása ia. Van persze 
küíön rscdórsáe-", kli!ön tűzoltósága, külön mentő-ZJI 
Rálata, óriási dlvatrevtt színháza és több fi  msslnbáza 
I', Bfm  la szólva a sok irodai és hivatali hsljiaégóről, 
amelyben as adminisztrációt bonyolítják és a közönsé-
get seolgáljék bi. 

Pfrpae  BO szeri, sem száma a meglepetéseknek, 
u újdonságoknak, aa újításoknak. Esek között, hogy 
^sk néhányat említsünk, nagy érdeklődésre tart azá-
U>t na eiaó kerékpár kiállítás, a légoltalom tökélete-
"Itett prop .gaodája, a munkásság egéBaség-Bsolgálatá-

éa a gyári hyglénlájának essközel, az Irodai műn-
két megkönnyítő legmodernebb gépek sorozata, ameg-
'apfien  szép .borkapuk' és nem utolsó sorban a moat 
Bépszariisltésro váró uj és o'csó .vlrsli-tlpus". 

Kár felépült  a hatalmas vásárváros, már zsúfolva 
érkeioak a vonatok Budapestre, hiszen a vásár utazást 
é9 vizumkedvezményel aa elmúlt kedd óta már érvény-
en vannak. Az utazási éB vlzumkedveaményeket bla-
'osi'ó váiérlgaaolványokat az ország minden utazáBl 

menetjegyirodája árusltja és Ilyet bárki szerezhet 
maiénak — ára 360 svájci frank,  3 márka, 120 le], 
0 0 din ér, vagy 80 Kc. • vásárt ápriils 28 án nyitják 
meK ünnepélyes keretek között. 

— Aa .Uránia" moai, vároennk egyeMen szó-
'atoaé helye ia baszüntetl előadásait. A beszüntetésre 
» látványosaági adók téves alkalmazása fzolgáltatett 

Tudniillik a napi 600 lejes megadóztatás nem 
•• olyan mozikra vonatkoahatlk, ahol hetBnklat alig 
tettó vagy három előadást tartanak. Igy tehát városnk 
•Wasége a heti ssérakosásátől ia tlsNtt. 

(íyergyói ^let 
V i d á m s a r o k . 

A gondos ferj. 
A férj:  Ht netán nem jöhstaék haza vac-or'ra 

a hlvata'ból, majd kü'dök levelet az altisztül. 
A feleség:  FölÖBlegeB drágám. A levelet mlr 

megtaláltam a zsebedben. 
Udvarias koldus. 

Kucseráné egy tál levest ad a koldulnak. 
— Kegyed maga főzte  ezt a levest ? — kérdezi 

a koldus, miután néhány kanállal bekebelezett. 
— Bn magam. Miért? 
— Bemm', csak örülök, hogy koldus vagyok és 

nem a maga férje. 
Szabónál, 

Az ur: Akármit beszél uram, engedjen meg, da 
8 rőf  posstó egy klcait Bok egy köpenyre. 

A szabó: Uram kevesebből nem tudom blaeabnl, 
Igy la caak PzüköBen telik kl belőle 

Aa ur. De kérem, megkérdeatem egy másik Saa-
bét s ez csak 6 és fél  rőföt  kért 

A Píftbó  Igen, Igen, as lehetséges, aa ő fiacskája 
még csak 4 éves, de az enyém nemsokára 6 éves lssa 

Élelmes térképárnsitó. 
Most, hogy órák alatt lesanek és vessnek orssá-

gok, az uccán egy árus Igy kiabál: 
— TesBék uraim, tessék. Európa uj térképe — 

radlrgummlval. 
Földrajz 103B. 

Móricka délután otthon a leckét tanulja. Könyv-
vel a kezében sságuld fel  és le a ssobában. Aa apla 
megkérdi tóle: 

— Móricka, mit tatulsz te? 
— Földrajzot. 
— Ét miért szaladsz közben? 
— Hogy aa események tul ne száguldjanak. 
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M m előadások GyBroószentmiklóson. 
Szombaton, foiyó  hó 22 én kezdte mag rövid Időr? 

szabott vendégszerep éaót a Maro:váairheiy—Brsssó-i 
Bzlntárau'at. 

Hoí9bu Idő után vAţre oHí.n előadásodban leaz 
réBifi  a közöaségaelr, mely méltón m'-'gl'leii » gyergyOi 
azinházlátoeritótat. A társul a; kitűnő f-rőkbói  sservo-
aóda'.t és f-gy*  'pm tekintotéheo s Liboru előtti Idókre 
emlókeniet. — M âomk nagvpsrrlifn  oaaaevalogatott: 
Szombaton este „N'ocs siebb mint a m rflem*  nagy-
uidonsâg ment, e:»ó ranjiu í iő'dáfhío.  Visáraap d. u. 
olcsó helyár ikkal: Ide gyerii rózsám, operett. Es1-" : 
n Mezei picsirta*, operett újdonság. Kedves saövpgát 
szebbnél Bsebb ének- és táncszimok tarki ják H tfó  : 
Bira I-tván éa Huiyadl BScdor tabb. mint 100 a.ipoa 
esymáfu'án  ment v'gjáté'za. Kedd : Babuí, líoei'.B víg-
játék. melynek előadása a lisojşâ^ ĵ tyftb  n saalsd, 
cr>opa öü-t éH he'ys^ttowlkuM. Sgardán: Angyalt 
vettem feleségül,  énektB vígjáték, &mt>'ynek kii.ön 
kommentálására ninca azUbség. 

Megjegyezzük... 
A romániai magysr kisebbig irodalmának 1937. 

évi könyvtarmelésérő! egy igen érdekes kimutatást 
olvastunk, mely Bzerlnt a könyvtermelés az előző évok-
hez viszonyítva emelkedő Irányzatot mutat. 

A megjelent müveket scakc^oportok éa megleld-
néel helyük Bzerint Boro'ja fel.  KolozBiár az erdóivi 
sselleml életnek a központja, mort a megju'.ent 274 
műből 134-et Kolozsváron adtak ki. A Borrendben 
Nagyvárad éB Miro^váaárhely következik, majd BraBaó, 
TemoBvár, A"d, Torda, Bzéke^udvarhnly. A kimuta-
tás szerint Oyu^fehérvár,  Cslc zBreda és Hitszeg 
2—2 könyvvel szerrpel. N igyenyed, Nagykároly. Sapai-
ezantzyörgy, KírdlvAaárhsly éa Nagysaebea 1—1 köny-
vet termelt. — A regátban 7 magyar nyelvű könyv 
Jelent mec, , , , 

Aa 1987-bon megjelent müvekkel együtt a romániai 
mazyar Irodalom termelése 1919—1937 években tehát 
6436 müvet tesz kl-

Nincs o^unk kételkedni a felsorolt  adatok való-
ságában, azonban az Összeállításnál történhetett valami 
hiba. H ba, mert a kimutatáab»a nem látjuk Oyergyót, 
holott csak Gyergyósaentmiklósoa két lamóratterjpaaió 
munka jelent meg, dr. Caiby Andor BzerkeBztáseben. 

Ha az erdélyi irodalom, a székely népiség ön-
tudaton meglátásain keresztül alakult egy közösaégl 
jelentőségé, ugy méltán kérhetünk részt abban ac 
eredményben, melynek kicsucsosodásáhos ez a fenyő-
lombos föld  is hotz «Járult az ő természetes asépaé-
gelvel, romantikájával, eredetlaégével és főleg  ontnda-
tosságávai. 

H Í R E K . 
_ Oondatlanaágből keletkezett tüa áldo-

aata Gyergyórem»te községben László József  gazdál-
kodó'három óveB Károly nevü firkája  egyedül voit 
otthon A kályha elótt falhalmozott  forgács  egy ki-
pattant szikrától tüzet fogott  és as egész IwMséfet 
lángba borította. A kis fla  olyan súlyos égési sebeket 
gieavedstt, begy néhány ára a i l v a meghal t 

— Varosunk vosetesét, amit eddig ideiglenes 
jîlleggel Babau Alexandra végaett, aa egéss város 
megoiégt d*sér;, ujabban Anastazlu Theodor ügyvéd, 
moat kinoveeett polgármester vette át —As alpolgár-
mester kinevezéséről még nem történt lntéskedés. 

— A a örökség m i a t t Qyergyócsomafalváa 
Atrdrás Antal gazdálkodó halála után gyermekei Márton 
éa Rtaa összevesztek a fali  óra birtoka miatt Márton 
alaposan eivorte nővérét, Rizát, aki Bulyos testisértés 
miatt feljelentést  tett ellene. 

— Aa n j adók behajtását saorgalmaaaa a 
pénzügyminlsater A pénzügyminiszter körrendele-
tet intésett az ösFses péusügylgazgatőságokhoz és fel-
saólÜoUs azokat, hogy szorgalmazfák  az nj adók be-
h»jtáei!, a kormány Ily Irányú utasításának megfelelően. 

— A repülő bélyeg postai alkalmanása. 
A köeün°ég tudomására hozzuk, hogy aa ujdljsaabás-
tan előirt egységes postabélyeg beszerzéséig a postai 
küidtrcBnre^et aa uj dij?z*bás sserlnt kell portemen-
tealtenl, d̂  a repülőbélyeget külön kell felragasztani, 
vagyis r?nde* postabélyeget ennyivel kevesebbet kell 
a feü  dí'éoyekre ragasstanl. Az egyszerű levelezőla-
pokra, válasz fiaetett  levelezőlapokra, kártyákra és 
nyomtatványokra ötven banl, &z egysserü levelekre, 
képjs levelesőlapokra, kisebb csomagokra, egy-egy lej 
repülőbélyeg ragasztandó. 

Tekints le Uram .... 
Lázas ajkaok békéért könyörög, azt kiált, 
TekintB le Uram, mert rombadói a világ I 
Tekints le, nézd háborog a tenger ajra, 
Ingadozva, rettegve állónk oaolnaknnkban I 

Szólj egy szót Uram, hogy szűnjön a vihar, 
Vagy csáb ints és megszűnik azonnal 1 
Eiilümben rombadöntik ezt a nagyvilágot 
Ea elaöpörnek a földről  minden imaházat I 

Azt zngják: „Nem kell templom, aa Isten, 
Törjünk és romboljunk le moat mindent I 
Dübörögjön az ágyú s ropogjon a gépfegyver, 
Faaztnljon el minden állat éa ember I..." 

Tekints le Uram éa hallgasd meg népedet, 
Uram, sugallj szeretetet, augallj békeaéget 1 
Maholnap már nem leaz kenyér, minden munka áll, 
Uram, a nép azenved, már nem birja aokál 
Vagy, ha ngy akarod, engedd legyen vihar, 
Hadd ömöljön a vértenger-fdrdfl  nyíltan I 
Hadd robbanjon ki a viaszafojtott  hang, 
Hadd működjön az ágyú, géptegyver éa a tank I 

Engedd, hogy robajjal nyíljon meg a Föld, 
Es homályosítson mindent a nagy köd I 
Legyen már vége e keserves nagy •••avedéanek, 
Jöjj és ítélkezz, Te szigorú Bírója aa Égnek I 

Es gyúljon ki a fényea  kereszt aa ég alján, 
Ha ugy akarod, boritaon be mindent a lángl 
Hadd pusztuljon el a földön  minden, da minden, 
Mntasd meg, hogy igen ia létezel, Ta Nagy Iataa I 

Gyarmathy Baby, 
Gheorghani, 1980 IV. 9. 
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— Haláloaáaok Vlloa Jakab birtokos 78 éves 
koriban, folyó  hó 16 án meghalt Cslkssentléloken. 

— Láaár János fBldbirtokos  76 éves korában, folyó 
hó 20-án, hosszas ssenvedés ntán meghalt Cslcaóban. 

— Fegyvereket loptak. Unu Nicolae gyergyó-
ujfalusl  állami elemi iskolai taoitó, aa ottani katonai 
elóképióa csoport parancsnoka Jelentést tett a csendőr-
ségen, hogy iskolájának egyik helyiségében őrzött 18 
darab fegyvert  éB blsonyos mennyiségű töltényt, aa 
ottani katonai elóképaős gyakorlatok ssámára. A napok-
ban valaki álkulccsal behatolt a helységbe s onnan 4 
darab fegyvert  és 900 darab töltényt ellopott. A csen-
dőrség nyomos aa ismeretlen tettesek után. 

Kirándulás a homoródalmáel barlang-
ból. Az Hrdélyi Kárpát Egyesület Cjlkszékl Oiztáiya 
a május elsejei kettős ünnep alkalmával társas kirán-
dulást rendez a homoródalmáel barlanghos. Indulás folyó 
hó 29-én, uombaton délután gyalog. Alvás a vadász-
háznál, honnan másnap reggel a Kormoson át tovább 
mennek a barlangig. Vasárnap éjszaka alváa egy CJűr-
ben a barlang köselóben, hétfőn  pedig Kérnly-fttrdő  és 
Hsrgitaiiget megtekintése, majd hasatérés ssekérrel. 
Jelentkezni lehet Máthé Jóssef  B. K. B. turlstavesatő-
nél a Baláaa-féle  dlvatfialetben. 

— Aa Iparl-ttaemek április 30-ig váltaik kl 
a képesitéa nélküli munkasok munkakönyvét 
A Muakakamara felhívja  aa ipari üzemeket, hogy április 
30 lg váltsák kl minden munkás részére a munkaköny-
veket. Ebből a célból beterjesBtecdő sürgősen minden 
könyvet igénylő munkáBt magában foglaló  kimutatás 8 
példányban, a betegsegélyző pénztárnál minden mun-
kás után befizetett  20 lei Igasolása, 2 drb fénykép  éa 
munkásookéot 8+1 lej kérvény bélyegének mellékle-
tével. A kimutatásnak tsrtalmaanla kell a munkás Bsüle-
téal helyének, évének, hónapjának adatait éa as állam-
polgárság megnevezését. A könyvek bélyegmentesek. 

— Hagaatelhajtáa miatt elítélték. Füstös 
Mária békési lakóBt magaatelhsjtáson érték. A bíróság 
3 hónapi alsárásra Ítélte. 

— ítélet. Lénk Rósa tusnádi lakósnak 2 éves 
Janó nevű fiacskája  aa udvaron való játssadosás kos-
ban beleesett a kútba ÓB belefulladt.  A bíróság most a 
gyermek édesanyját 3 hónapra Ítélte, de aa Ítélet végre-
hajtását felfOggeBstette. 

— Juhokat loptak. Oábor JánoB csekeMvl 
gasda Jelentést tett a csendőrségen, bogy ismeretlen 
tettesek 8 darab juhot és 6 darab bárányt kiállójából 
elloptak. 

Pollfla  de Reşedinţa Meronrea-Olno. 
Nr, 1818 dia 20 Aprilie 1939. 

PUBL1CAŢIUNE. 
In oonformltate  aa ordinele primite ae adase la oonoştlnţa 

publicatul pablloaţiunea de mat jos, pentru conformare  tn-
toomal. 

Şeful  Politiei de Reşedinţa Cluo 
TITD CARSTEANU 

Calkaaeredal megyeszékhelyi rendőrfőnökaég. 
1818 eiám, 1939 áprllla 20. 

A kapott rendelkezések értelmében a közönség tudomá-
eára houuk az alábbi hirdetményt, fztgora  alkalmazkodás 
végett. 

A magyal rendőrség főnöke 
T1TU CARSTEANU. 

HIRDETMÉNY. 
A hivatalos lap 1939 febraár  l-l, 26-lk számában meg-

jelent, A lakásbérlők Igazolásáról szóló törvény éa végreha] 
táat utasításában foglalt  rendelkezések értelmében a hlz'.ulaj 
donosok, fő-  és albérlők. kiknek bérbeadott lakások van, a 
következőkre köteleztetnek 

Az Ingatlan tulajdonosok, akár egyedül laknak az Ingat-
lanban, akár bérbeadták azt, lngatlankönyvet tartoznak fel-
fektetni,  melyet a dohinytőzsdékben árnaltanak 40 lejért. — 
Minden Ingatlannak a fővárosban  három példányban, vidéken 
két példányban töltendő kl az ingatlankSnyvs a azokból egy 
példány a rendőrség Utal láttamozandó, mlg a másik példiny 
ott marad a rendőrségnél. A tulajdonos az ingetlan kOnyvet 
megőrizni köteles. Az ingatlan kOnyvek bemutatásának határ-
ideje 1939 áprllla 23-tól Bzámitott 30 nap 

Aa IngatlankOnyv négy mintát tartalmaz. 
Az 1. számú minta az ingatlan-lap, bármily természetű 

Ingatlan legyen »z. Erre a tulajdonos (vagy annak helyettese) 
Írja be mindazokat, kik az Ingatlanban laknak, akár tulajdo-
nosi, akár bérlői minőségben. Ezen iven osak a osaládfő  (a 
lakbérleti szerződés aláírója, vagy a telokkönyvi tulajdonos) 
neve szerepel. 

A 2. sz. lv a lakások Ive. Lakáé alatt é'tendő minden 
ágy, amiben alszanak. Erre az Ívre beírandó a .helyiség 
rendeltetése" olmQ rovatba : a helyiség Igazi oél]a (lakószoba, 
batarozott szoba, flalethelytaég,  pince, Iroda, orvoal rendelő 
kaszárnya, stb) A 2. az. Ivet minden családfőnek  vegy min-
den olyan személynek ki kell tölteni, kl egy helyiséget tart 
fOnn  aaját oéljalra. Ida beíratnak az Öaazea személyek, kik ott 
laknak, beleértve a kiszolgáló személyzetet la, a jelzett ada-
tok szerint. Azon 0»alidtagok, kik a oaaládhoz tartoznak, de 
nlncaenek otthon (katonák, lakolában vannak Idegenben, el-
utaztak atb.) beíratnak a oaalidl Ívre a a megjegyzés rovatban 
beírandó, hol vannak. 

Aaon személyek, kiknek mühelyük, üzletük vagy Irodá-
juk van az Ingatlanban, de nem ott laknak, a 2. az. Íven be-
írják a vezető nevét éa utána névazerlnt az összes alkalma-
" í ^ * ' a»on «negjegyiéaael, hogy már szerepelnek a lak-
helyükön kitöltött Íven. Akik aa Özemben laknak, azok minden 
adatot Utölienl kötelesek. ' 

. °"*k * h e l y ' 8 é K rendeltetése olmQ 
rovatot töltik kl. Ha aaonban az állami hivatal épületében 
lakiaok la vannak, akkor minden rovat kitöltendő. 

A 2. az. Ivet a főbérlőn  kivül a tolaldonoa vagy meg-
bízott). la aláírja a a főbérlők  a tulajdonoknál családtagjaik 
öaazea Irataival megjelenni tartoznak, hogy az belrhssaa őket. 
, á. a az. lv a lakásváltoztatások Ive. Ez kitö'tendő min-
den valtoaáa alkalmával (eladás vagy uj ingatlan vétele, azflle-
tée, házasaág, elköltözés atb.) A 3 íz. Ivet BukareatbeA 3 pél-
dányban, vidéken két példányban kell kiállítani, a rendőrség 
K^tÍÍ?*" 1?.®^ "J 4 " "«y példányt vlaazaad. Ez la a dohány-tőzadékben kapható. 

, . « l T , V tMeaakl bejelontéaek Ive Eaea bejelentendő 
mlada»M, aki akár egy éjaaakáta la magaaáp a házban vagy 

lakásban, legyen az Idegen, vagy a vároaból való (apa, anya, 
gyermek, testvér, unokatestvér, sógor éa aogornő nem jelen-
tendő bt)-

A szállodások éa botorozott' azoba tulajdonosok a náluk 
megszálló vendégeket 1939 áprllla 23-tól a két példányban 
kiállított 4. sz. Íven jelentik be a rendőrség központi népese-
dési ügyosztályának. 

Portások és lakásfelügyelik  osak akkor nyerhetnek alkal-
mazást, ha a rendóraégtől ezen foglalkozás  gyakorlására fel-
jogosító igazolvánnyal rendelkeznek. 

Azon Ingatlanokban, hol 3 lakáénál több van, a lakások 
látható helyen azámozandók. Ezen Ingatlanokban a lakástulaj-
donosok nevel a bejáratnál kllrandók. Ugyanosak kiírandó a 
szolgáló személyzet neve la, a rendőrség által kiállított azol-
gálatl könyve számának feltüntetésével. 

Az Ivek kitöltése lehetőleg olvashatóan történik, hogy 
az félreértésre  ne adjon okot. Ai Írástudatlanok az Iveket 
mással Is kötöltethetik, de ezeaetben az Ivet kitöltő egyénnek 
lakhelyét és nevét la fel  kell tüntetnie, azért, hogy az adatok 
htteleaaégéért felelősségre  vonható legyen. 

A „foglalkozás*  rovat pontosan töltendő kl. Nem elég 
tehát beírni, hogy kereakedő, hanem kl kell Írni pontosan, 
hogy milyen kereskedő. Ugyanígy beírandó a szabad foglal-
kozásnak pontos foglalkozása,  valamint az alkalmazott vagy 
tulajdonosi minőség. Azok, kik foglalkozás  nélkül vannak, 
a megélhetés módját kl kell töltsék. A munkanélkülieknél 
megjelölendő ezen minőség. 

Azon Ingatlan tulajdonosok és főbérlők,  kik az Ingatlan 
könyv lapjait nem töltik kl és sz Igazságszolgál tal ás által 
üldözött egyének rejtegetésében bünöiöknek találtatnak — 
100,000 lejtől 2 millió lejig büntettetnek. Akiknél ezen vétség 
nem fordul  elő, de a lakók bejelentését elmulasztják, 3000-től 
10,000 lejig büntettetnek. A büntetés behajtása a pénzügyi 
közegek által történik. Fizetésképtelenség vagy a büntetés 
egy részének pénzben való be nem hajthatáaa esetén a pénz-
ügyi közegek jegyzőkönyvet vesznek fel,  melyet áttesznek »z 
ügyészséghez, hogy a büntetést börtönbüntetésre Írják át. 

Tenyészlgazolvánnyal ellátott 17 hóna-
pos piros-tarka bika, eladó Kinozler 
Gyulánál, Topliţa-Oiuo. 

No. 72—1939. Comuna Misentea. 
Publicaţie. 

Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, 
că în ziua de 23 Aprilie 1930, orele 15 
se vor vinde, prin licitaţi publică, cu oferte 
verbale, imobilele din lăBământul defunctului 
Málnási Dionisie. 

Condiţiunile de licitaţie se pot vedea ia 
primăria comunei. 

Misentea, la 15 Aprilie 1939. 
Primăria . 

Convocare 
»Concordia« Ferestrău cu arburi şi moara ţără-

nească S. A. pe Acţii din Suseni-Ciuc, la data de 1 Maiu 
1939, orele 15 va tine în localul societăţii din Suseni 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 
la care onoraţii acţionari cu onoare sunt invitaţi. 

Ordinea de zl: 
1. Deschiderea adunării, constatarea capacităţii de 

a hotărî, alcătuirea biroului. 
2. Raportul Consiliului de Administraţie. 
3. Raportul Comitetului de Cenzori. 
4 Examinarea socotelilor, verificarea  bilanţului şi 

acordarea descărcărilor. 
5. Holârire referitoare  la întrebuinţarea beneficiului. 
6. Alegerea membrilor în Consiliul de Admini-

straţie şi in Comitetul de Cenzori. 
7. Eventuale propuneri. 
In căzui dacă la aceasta dată nu s-ar întruni nu-

mărul de acţionari prevăzuţi în statute, adunarea va 
avea loc In ziua de 10 Maiu 1939 fară  considerare la 
numărul acţionarilor prezenţi. 

Consiliul de Administraţie. 

MODELL KALAPOK 
tla napánként uj formák  oloaó 
árban, m.««rtmlcUa.tla.mt63K 

VENCZEL TANÁRNÉNÁL 
ugyanott kéanfilmek  mladea-
aernft  női kalapok eiaöremdft 
axyag keináadáaával. Kalaşek 
Átalakítása a legrövidebb idő alatt. 

_ ja-Clae, I . O. Bratlun (Olauaá-
i)-uooalll. aa., a BArháa köaoléboa. 
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8 8 fi 
Varrógépek Kerékpárok 

Alkatrészek 
GYERMEK KOCSIK 

nagy választékban 
Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc. 

Masamód leányt, kl önállóan tud dolgozni 
azonnali belépésre keres. Tanuló leányt 
felvesz,  Cseh Istvánné kalapszalonja. 

OCOLUL SILVIC CIUCUL-DE-SUS. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţă generală, că în ziua de 

15 Maiu 1939, ora 9, în localul Composesoratului 
Sândominic se vinde prin licitaţie publică orală in 71 
loturi, cu volume variind intre 15—130 m. c. arbori 
csen(ă molid, rup(i şi doborâţi de vânt, din pădurile 
»Sipos, Virgo, părăul Scaunului, Sedloca şi Arama 
neagră* din Seriile l. II. IlI.-a şi păşune, proprietatea 
Composesoratului Sândominic, Jud. Ciuc. 

Vânzarea se va face  cu respectarea art. 88 110 
din Legea Contabilităţii publice, publicată în Mon Oi 
No. 167, din 31 Iulie 1929, Regulamentului Oficiului 
central de licitaţii, publicată în Mon. Of.  No. 1. din 1 
Ianuarie 1930, art. 167—169, din Legea Cooperaţiei 
normelor generale de ţinerea licitaţiilor publicate hi 
Mon. Of.  No. 167 din 1931 şi 127 din 1934, condiţiunilor 
generale de exploatarea pădurilor Statului publ. în Mon 
Of.  No. 106 din 1912, completate cu condiţiunile speciale 
de care amatorii pot lua cunoştinţă la Ocolul Silvic 
Ciucul-de-sus. 

Persoanele care vor lua parte la licitaţie, vor depune 
o garanţie provizorie de 5'/o din valoarea de strigare 
a fiecărui  lot, care sumă se va depune la caseria Com-
posesoratului Sândominic. 

După adjudecarea definitivă,  garanta se va întregi 
la 10"/,, din suma oferită. 

In lipsă de concurenţi, a doua licitaţie se va tine 
la data de 25 Maiu 1939, în aceleaşi condiţiuni ca prima. 

Miercurea-Ciuc, la 5 Aprilie 1939. 
ŞEFUL OCOLULUI 

Inginer şef  silvic 
Terenţlu Cucer. 

Elveszett folyó  hó 20 án egy fehér  szőrtl selyem 
pincsi-kutya, „Fifi"  névre hallgat. Megtaláló 
Vass Gézának adja át, Csíkszeredában. 

Judecătoria mixtă Gheorglieni, jud. Ciuc, secţia c. í. 

încheiere 
In baza ordinului Nr. 123.166 din 14 Decemvrie 

1935 al Ministerului de Justiţie şi ord. Nr. XLVIII. A. 
11/1938 al Curţii de Apel din Tg.-Mureş, s a ordonai 
procedura prevăzută de legea XXIX. din 1892 privitoare 
la înscrierea drepturilor de proprietate a posesorilor de 
fapt,  aşa cum dispun legile XXIX. 1886, XXXVII, 1889 
şi XVI. 1891, asupra tuturor imobilelor a com. Dilriu 
din circumscripţia acestei judecătorii, cât şi pentru recti-
ficarea  inscripţiunilor din prot. funduare  în legătură cu 
această procedură. 

Potrivit acestora se invită: 
1. Toţi locuitorii care vor să facă  cereri moiivaie 

asupra inscripţiunilor din prot. funduare,  să se prezinte 
în tot timpul duratei lucrărilor înaintea delegatului 
autorităţii de cartea funduară,  cu actele pe care îşi 
bazează cererea. 

2. Toţi aceia care formulează  pretenţiuni dc drept 
de proprietate asupra vreunui imobil, dar nu poseda 
acte proprii pentru intabulare, trebuesc a-şi aduna 
dovezile şi dalele cerute de art. 15—18, al. 5, b şi 7 
din legea XXIX, 1886, art. 9 din legea XXXVIII, din 
1889, cu care urmează a se preznnta în faţa  delegatului 
pentru susţinerea drepturilor lor sau a produce o decla-
raţie de recunoaştere şi consimţire a proprietarului de 
c. f.  transmitent contrar toţi aceştia nu-şi vor putea 
valorifica  drepturile lor pe această cale. 

3. Toţi cei în favoarea  cărora există în prot. fun-
duare drepturi înscrise, dar care de fapt  sunt stinse şi 
toţi proprietarii imobilelor grevate în acest mod, trebue 
să ceară radierea acestor drepturi neexistenţe şi în scris 
sau veibal în faţa  delegatului. 

Comisiunea va începe lucrările la fa(a  locului in 
com. Ditrău cu începere dela 1 Maiu 1939. 

Gheorgheni, la 4 Februarie 1939. 
Judecător, D. CHIRILIUC. 

Dir. de c. f.,  ZIRNEA. 

Kereaek 1 aaoba éa konyhából álló lakást C m 
a kiadóhivatalban. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legaaebb éa legtartósabb 
kivitelben a legjutányosabb 
árak mellett eaaköaöl a 

Vákár üzlet , Mercurea-Ciuc. 

KERESEM MEGVÉTELRE 
a Révai nagy lexikon X—XVI-ig ter-
jedő köteteit. — Cim a kiadóhivatalban 

K l * « M t Vákáx 




