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Királyi szavak.
A mindenkori román királyoknak vezető
gondját képezi és képezte a haderő megerősitése, de emellett soha nem feledkeztem meg
arról, hogy egy nemzet igazi ereje nem kizárólag a fegyveren, hanem szellemi produktivitásának minőségén is megnyugszik.
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Az alábbi kiáltvány a kolozs- szellemi alkotáaaiban és népünk müveltaégéb6n máris
vári .EJenzék' legutóbbi vasár- megtaláltaY, egyszerre éa egyforma tisztelettel ragadnápi szc mában jelent meg 33 alá-juk meg mlcd a hármat. A történelom tanitása szerint
írással. Qsikvármegye nemzedéke a nemzettest éltető éa megtartó ereje társadalmában
őrömmel csatlakozik az aláírók- nyugszik. Számuakra tebát ma a magyar társadalom
hoz és tárja az újból elindított az ösztönös BorBközösségen tul az az öntudatos munkanagy t* összefogó szellemi meg- közösség, amelyet a nemzettest különböző rétegéinek
mozdulást kővető gyakorlati mua egymásért végzett testvéri szolgálata éltet. Éppen ecert
kát, mtly arra hivatott, hogy a nemzeti megbecsülés és elismerés mértékévé, egyémegbonthatatlan, hatalmas, egy- nikkel és Iotésmónyekkel szemben, a tényleg elvégséges és erős falat rakjon az össze-Bett mun'iát és szolgálatot tesszük. Föltétlenül u»ükillesztésre váró téglarakásból. — Bígaanek tartjuk, hogy nepl közözségünknek erkölcsi
Ebből az elengedhetetlenül stük- és gyakorlati megujuláaa egyaránt bekövetkezzék. Az
ségfzerü, nagy munkából, építő- erkölcs! megújulásban döntő tényezónsk egyházainkat
szerszámokkal a kezében, fegyel- tekintjük, ml- a gyakorlati megújítás főleg a N«pkömezett és öntudatos magatartassal zSsség Intézményére hárul.
akarja kivenni a részét. Felsoraöjtndatunkat azok a modern magysr látók és
kozva \ árja a paraaosot.
gondolkozók edzették, ak kaek kritikája rádöbbentet a
Aa élet tényei határozottan mutatják, hogy az magyar ériékekre. A meder, amelyet kiástak ők, szomerdélyi msgytr^ág lélekben önmagához uri. Legnehe- jasan éa önként kínálkozik arra, hogy BBelieml életünk
zebb torsában ölelő karját ia moid tja már, togy végre abbin folyjon tovább. A kérdésekre, melyeket feltártak,
megához vonhasson mindenkit, akt magyar. Valahányan ml meg akarunk felelni; s azokra aa alapokra, miket
vagyunk, mind megilletődött tanul vagyunk aa Euame kritikájukkal megtiEz.ltottak, nj magyar életformát
anyai mozdu atáuak, moly a Cíoloa\ ő egység vagyát akarunk építeni.
A gondok és feladatok között, melyek nemzedééa áldizát sugározza faléok.
Eobeu a történelmi Időben aa uj foifioemzedíket künk vállára szakadtak, talán egyik Bem olyan su'yos
illeti aa eleő azé, bogy ennek az egységnek sürgető és jelentős, mint eunek aa uj életformának a megépíszavát billaBsa. Igen, a asé es a kötelesség minket tése. Az elme és BB akarat vajúdásokban mogtlaatuiva
Ulet mkd.'netelőtt/Hasz eezteodÓ alatt nagy utal tet- keresi a magaslatot, ahonnét legjobb emberi áttekintéstünk meg, amig Idáig eljutottunk. Kömény szellemi sel elindíthatja ízt a munkát. Kell-e mondanánk, ami
A mult héten nagy ünnepség keretében úarcokat kelleti vivouok a tényekkel, bz e.öilünk járó oly természetes: szemünk a magaslatról is at örök
életformát keresi elóaaör. Taauinl Bzerein?nk
történt meg a tusnádfürdői gör. kel. templom nemzedékkel, egymással es önmagunkkal egyaránt. magyar
belőle éa okosodni rajta, hiszen az újnak alapja csak
alapkő etétele. Ebből az alkalomból két miniszter De annyi küadelem után most már elmondbaiju* a réginek java lehet. Az emberi szabadság és a nema körülöttünk ható tényékét Ismerjük éa az
vendége is volt vármegyénknek: Z'gre Miklós legalább:
előttünk dolgozó nemzedékel türelmetlenségünkkel többe zeti fegyelem csodálatos ötvözete, mely ezer éven át
vallásügyi miniszter és Sarbán Mihály föld nem zjvarjuk. H* valaha szép éa nyugtalanító diazek övezte a magyarság homlokát. A keleti bölcs türelem,
mivelésűgyi alminiazter, akik Papp Danilă voltuok a nemaet építményén, most erős hld vagyunk, ha kellett; vagy a dil termő kurucok vitézi lelke nyukirályi azéktartó, Dritnba losif ezredes prefektus mely az előttünk járókat ö azakötl a nyomunkba lépő gat tipráaa ellen. Da mindenek fölött a teremtő e ö,
mely Európa legviharosabb helyén történelmet és müveitéa Hamzea loan ügyvéd, fUrdőszöveikezeti ifjúsággal. Népünk kiáltó tzüzaégel ea a feladatok Bégét magyar módra alkotott.
sürgető
parancsa
ösztönös
erővel
sodorlak
egymáshoz
igazgató táraaaágában érkeztek meg az ünnep- minket éa rendellek közös munkára. Többé aem arra
Nagy füzér apró láncszemmel vagyunk, kiset a
ségekre.
nézünk, amiben eddig kttiönböatüik, hanem tudatosan sors edzett és a jól végzett munka tehet fényessé.
Az alapkőletétel vailáaoa szertartását Nistor arra, Bmlben ma egyek v gyünk. Nam fegyverszünetet, Miképpen szóljunk tehát es parancsként mire mutaaaaak
Aurel főesperes és Simion Jakab lelkész végezte. hanem békél kötöttünk egymással, mert mindnyájunk reá, hogy a munka jól induljon és épülni kezdjsn az
Az ünnepi beszédet Sorban Mihály alminiazter felelt győzött a népünk iránti fa.e.őiBíg. Es a béke uj magyar életformo, melyre nekünk e földön múlhabátor éa féiflja lefzimolái, 8 hiszünk tatlanul szüttségüak van. Szavunk nem nevekre szol,
mondotta. Az Ő neve ismerős. M-nt kisebbségi tUzteaségea,
abbao, hogy aa önös egyén legyőzése es legyőzetése bánom testvérekhez, akik egyetlen történelmi cs BOÍUminiszter számos tanújelét sdta annak, hogy árán, mlcd^n erdélyi magyar között megköthető ez a közösaég tagjai. S mint parancsra, az élet tényeire kell
az erdélyi szellemnek mélységeit ismeri és béke.
rámutatnunk, amelyek egyforma erŐ7el hangsúlyozzák
annak alapján hiszi az itt élő népek együtt11 Int nemaedék, sok alkalommal és sok alakban nekünk a magyaraágot a magyar életformával a Erdély
érzésére váró történelmi hivatást. A mostani állottunk már nemzetünk nyilvánossága elé. Erős azon- Időtlen törvényeit az uj életformával. Valiban ugy van,
az élet tényei, mint egyetlen bizonyosság, azok
beszédéből is kicsi niill a vallás szabadság ban a hitünk s ez a hit féifiison kötelez, hogy ez az hogy
mutatják meg az utat, amelyen a történelem éa nagyföldjének nagy szeretete. És meg vagyunk ujabb nemzedéki kiállás minden eddiginél melyebb, jaink tanitása azerlnt a népi műveltségűnkkel felfegyás öntudalosabb alt pókon nyugszik. Építő és
győződve arról, bogy nagyszerű képességeit ssorosabb
céltudatos szellemi ÖBBsefogáa ez, melynek meg kell verkezve bizton elindulhatunk.
és közismert felkészültségét a mostani előkelő teremtenie ezt a Bzintétlkuaéletfelfogáit, ami szellemi
DJ mielőtt megtenné az első lépést ez aa i.ratt
pozíciójában is áihaija annak a gondolatnak védóboitoiat gyanánt, oltalmazása boruihat fölénk és éa közös munkára összefogott nemzedek, újból hirdetjük, amit vallomásunk elején mondottunk: az elet tényei
szolgálata, amelyet olyan kevesen értenek meg tarthat együtt egy nemsetl családban.
Erdély földjén. Mi ismerjük Sorbán miniszter
L>járt aa Idő, melyben a külön áiló résaietlgas- azt mutatják, hogy az erdélyi magyaraág léiaiíbaa öamagához tért. Es az Igazság, mint minden igazság e
nek az erdélyi levegőben gyökeredző szellemi- ságot es réBsletfeladatot Biolgálta egyén és csoport, földön,
magában hordja a munka és az építés törvéségét és hiszünk annak a minden itt élő nép 8 eljött, amikor egyetlen gondolatban és parancsban nyét. Felre nem érthető világossággal olvassuk kl hát
Kell
legnagyobb
igazságainkat
ta
éietérdekelnket
összejavát akaró őszinteségében.
foglalcuak. Ennek a gocdolatnak éa parancsnak min- belőle, hogy aa élet tényei egységre mutatnak. EJ aa
egység pedig CJaládl éa nemzeti jeilegü, amiből törvény
Ez.rt senki nálánál hivatottabban nem szól- denek felölt uralkodnia kell, bogy egyetlun akarataié szerint
következik, hogy aa erdélyi magyaraág uj életrendelhessen
minden
erdélyi
magyart
és
egye'len
tenhatott a gyönyörű Tusnádfürdőn. Beszéde ma
formája a családdá alakult nemzati közösség.
gely
köré
CBoportoalthasaon
minden
Intézményt,
közüia a vallásoa érzéa tisztaságának előkelő ma- letet és különálló egyént.
gasságából csendült meg és méltó volt az
Aa egyetlen és mindent össsefogó gondolatot Illetéket kell fizetni az utak mentén
alkalomhoz. A történelmi Erdély népe — mon- abban a kijelentésben foglalhatjuk össze, bogy mind
felállitott üzleti berendezésekért.
dotta Sarbán miniszter — annyit küzdött lété- magyarok vagyunk. A számunkra kötelező parancs
A Hivatalos Lap Bseptember 9 ikl számában nagynek szabadságáért, hagyományainak megbecsü- pedig igy tz)l: Migyar életformát akarnok 1 Magyarok fontosságú
minisztertanácsi határozat jelent meg a
léséért, hogy megtanulta az egymás mellett élő vagyunk ÓB magyar életformát akarunk tehát, mindig megyei es községi utak mentén létező és ezentúl ieteéa
minden
körülmények
kösött,
mert
ez
Istentől
elronvallások és kulturák kölcsönős tiszteletét.
eiteodő készülékek, berendezések,vasútvonalak, vlllanydelt végaés s reánk blBOtt feladat.
vezetekek éa reklámok után fiieteudő dijakról.
Igaz hang, Erdély történelmének szava,
Örök viszonylatban magyarságunk nem uj maDijai kell flzatol azért is, ha valaki aa utak menamelynek igazságában rendithetetlen alap van. gyarság, hanem szerves folytatása az egyetlen éa időttén bódák, barakkok, üzletek raktárak, emelvények,
Ha a tusoádfürdói gör. keleti templomnak alap ien magyar léleknek. Nyakig a történelem mostani (dobogói),
fogyasztási asztalok, patkóié Igák, vagy
kövét az erdélyiednek ebbe a habarcaába árjában küaködve, magyarságunk mégis uj magyarság, csürszerU helyiségak felállítására hasauálják fel keresállította Serbán alminiazter ünnepi beazéde mert az időtlen éa kl nem meríthető magyar lélekből kedelmi célokra, akár ugy, hogy aa egéBa építmény
a gondolatot fejezi ki, amelyik ma tart meg min- az útvonalhoz tartozó aávou áll, akár pedig ha az utakkor az vihartálló kötanyagban nyugszik. Mint aat
ket. Aa örök magyaraág maga a nemaetl Ginluaa, kiErdély, amely ha aa idók egyensúlya egy kis nek a jobbján nem a gazdagok ÓB aa előkelők Üinek, mentl épületek falához erőaltiették. Ezek a dijak a
falun minden négyaetméier terület évi
időre meg is bomlott fölöttünk, számunkra hanem aa Időtlen Eszma, moly a vérből feltámaast ÓB követkeaók:
26 lej, városokban, fürdőhelyeken, négyzetméterenként
a
mámorból
kiragadja
az
alkotó
értelmet.
I.él
aa
Igazmindig az együtt élő népek kölcsönös tisateévi 100 lej. As úthoz tartozó aáv elfoglalása olyan
ság örök törvénye szerint, melynek három alkotó eleme: állomásokon, ahol farönköket raknak be, négyzetmételetének földjét jelenti.
aa erkölcs, aa erő éa a munka.
renként evl 200 lelt kellflsetni. As utbos tartozó viráHirdessi a Székelyföld szivében moBt megIdőtlen magyarok, ema törvény alatt kívá- gos kertekért négyzetméterekért évi 1 lejt kell flsetni.
szentelt uj templomnak alapköve is as együtt- nnak Mint
élni; s Bzüntelenül vágyakozva arra, hogy bárom A termelőhelyeket ós kerítéssel körülvett udvarok,
élésnek eat aa értelmét. Akkor nem leaz baj ágazatába alázattal hordjuk, ami bennünk örök emberi amelyeket a falualak használnak, négyzetméterenként
közöttünk.
évi 1 lejt fizetnek as uimentén elfoglalt területart,
éB magyar.
A történelem mostani árjában kttzködve a magyar tartományi, megyei vagy kösségl munkákat végző
valóBágol és órtékét kutatjuk, elmével és salvvel. 8 vállalkozók által létesített anyagraktárak éa barakkok
amikor ngy éressük, hogy történelmünkben, nagyjaink után ia évi 1 lajt kell flaatnl négyzetméterenként.

A tüsfládfMöi pröi-keleti etmpolm alapkőletétele.

Töltö-tollak javítását ós tisztítását
vállalja a Vákár-üxlet.
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Öfelséie születésnapjának ünnepe Tárosnntban.
őfelsége Il-ik Károly, Románia uralkodója
október 16-án töltötte be 46-ik óvót. Születésének napját bensőséggel ünnepelte meg az
egész ország. Az ünnepségek alkalmából városunkban is hivatalos istentisztelet volt a katonai és polgári hatóságok részvételével. Az
ünnep fényének emelésében a katonai alakulatok, a premilitár és országőr szervezetek működtek közre. A délelőtti ünnepségek méltó
módon igyekeztek kifejezésre juttatni az Uralkodó iránti megbecsülést és szeretetet. Délután
az „Astra" rendezett széleskörű ünnepséget,
amelynek keretében a magyarság nevében
Dr. Kovács Károly képviselő méltatta őfelsége
országópitő munkásságát és kivánt hosszú életet
az Uralkodónak.

csak a „történelmünk* általános, nagy kereteiben. Ugy
jobb. Bizsuk rá mindig magunkra annak elbírálását,
hogy mai életűnkben, köz'isségl kürdalmelnkbcn menynyire kísért es BZ annyi bajt okozó örökség. Üljünk
össze ebben a heti beszélgetőben és őszinte becsületességgel hétről hétre tárgyalgassuk meg a magunk
lelkében, hogy belső sserkeaetünk méltó-e árokhoz a
nagy Időkhöz, amelyekben élünk. Ma tudunk-e saját
oagy dolgainkban a napi kicsinyességek fölé emelkedve
látel. É-e bennünk fegyelmezett belBŐ hang, amely B
testvért szolidaritás és egységesség parancsát osztogatja. Vagy p»dlg most ls csak ott tarjunk, bogy
ahányan vagyunk annyiféleképpen nézzük a mát éB
képzeljük a jövőt R<gl szokásunk szerint teive vagyunk
bizalmatlansággal mindenkivel Bzemben, aki aa élen áil.
És nyugtalan lelkünk százfelé Bodor, éppen ugy mint
egyszáz vagy több Bzáz évvel ezelőtt minden alkalommal mikor együtt kellett volna lenni és együtt kellett
volna gondolkoenl. — Mondom ebben a rovatban besaéigeasünk minél többet egymással erről a háládatlan
témáról. Kérjük szóljon hoszá más Is, aki ennek a
nagy magyar betegaégnek gyógyítását lehetségesnek
látja. Nam lesz hiábavaló ez a munka már akkor Bem,
ha ciak egyet közülünk meggyőztünk orról aa örök
igazságról, hogy: ennek az olyen sok jeles tulajdo;ságokkal megáldott népnek legnagyobb hltája a széthúzás, amelyből kigyógyulni csak akkor lahet, ba azt
mlcd'D magyar becsülettel akarja.
•

•

•

D. General Adj. PAUL TEODOHESCÜ
Ministrul Aerului «1 Marinei

Apróságok.
Bek a rovatot .beszélgetőnek" szántuk, Valahogy
agy képzeltük, hogy hetenként beszélgessük meg benne
a bajainkét Közönség és njság egvütt Ml segítünk
az olvasónak, aa olvasó segítsen Deklink borulni vsgy
vlgidul Ahogy adódik. A bajt ls mindig könnyebb
e'vlse ol együttesen, mint kü'Sn-külöu. Mostanában
pr'dlg sok a baj. Igy a szüksége is negyobb annak,
Lo;y öBPiíbujjnn'c és együtt tudjunk érezni, gondolkozni. Nagy do'og ez táuak magyaroknál. Együtt
goodolkozol. Szinte kívánni sem lehet. Pedig vah hogy
rá kellene nsvalnl magnókat. Akármennyire ti;zteleireméltó aa egyéni gondo'kozéB saabadsága. azért mégis
kelboa léteznie egy balső parancsnak, fegyelemnek,
«mely böte'easójfsserüen tudjon minket összehangolni.
M:rt mindenki jól tudja, hogy ebben ml milyen gyarlák, milyen szerencsétlenjei vagyunk különösen a nebeiebb időinek. Mögöttüuk egy eser esztendős történ .lem ontja szokat a tragédiákat, amelyek emiatt a
végzetünk miatt szakadtak reánk. Az elmondottakat
o?ai vi áglijuk mrg közelebbi példákkal. Maradjunk
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Annak, hogy a po'itikal pártok megSBÜntek, ebben
ez országban ml magyarok rlrvend'ztünk legjobban.
N»m beszélünk arról a veszedelemről, imilyet ez elfajult politizálá^i kedv jelentett as egész ortz4grs. Ml
csak emlékezzünk vissza arra a pufz'.ltásra, «mit közöttünk végzett a politizáliers mindenkit rá^nyszeríiő
rend-'cer. 8oh« nem labflt elfelejted ezekbó aa időkből, amikor a Magyr Párt volt az üt élő magyar
kisrbbség ösrrefogó po'itikal szerve, bogy egyik válsBftés alkalmával a 8-10 eegedélyezett képvleelől
helyre több Biáian jelentették be Igényüket a központi
pártelnökséghez. Bizony nem volt könnyű a Magyar
Pártnak sem csinálni a maga küzdelmét. K BŐnorbnu
nem volt könnyű saját magunk hibájából, ahol 8 ktpvlse'ől méltóságra sok saáz eszkimó jelentkező tartja
önmagát a legalkalmasabbnak. Ne szégyeljük multunkból ezeket a foltokat. Emlegessük csuk fel azokat
minél gyakrabban. H?rt ez as llyensrirtt becsvágy 1B
a magyar betegségek közé tartóéit. Ki bizony mint a
uultbaz ugy a jövőben ls sok kellemetlenség, gérca
okozója leend. ha nem lgyekMink leoperálni magunkról ezeket a ved hsj'áokat. Hszen ez ugy sem m<)ţy
egyszerre. Amig kéi magyar lesz a fö'dön sddlg az
egyik mindig aíka'masabbnak képzeli magát a msslkná\ különösen a képviselői méltóságokra D) mégla
valahol meg k<ll kezdinl BB önfegyelmtzé'nek ia a
usvelő munkáját, hogy legalább kóeől utódilok
egyöntetüebben, békésebben, szebben csliálbas-ík
végig a miguk élei küzdelmét, mint ahogy egyszeregysrer ml c^ná'juc azokat.

Amint mondoltok a sok keserűség között szükség
van BZ együttérzéB ka!átázására. Azért bivjuk eznttal
Is olvasóinkat, bogy tárgyaljuk meg egyik nagy és
sokssor olyan méltánytalanul snjtó bajunkat. Akrz^naég véleméoyesésére különösen szükség van most
H saen éppen aa ő elflcamltott fálrenovelt követelózése
miatt van a ml bajunk. Jó lesz hát, ha együtt beszéljük meg kinek van igaza. Mi a tenni való nekünk a
jövőben. Nekünk, akiknek aa a keserű kecyér jutott,
hogy a nyomtatott migyar ujeágbetün
kerees'.Ul nyilvántartói éa legypigetől leg»,fin1- BB emberi hiúságnak.
Mart h'u'ág ae van krzöttünV. Több e ke léténél. At
emberi gyaróBágnnk étből a cifra fajtájából fclvlte re
IB bőven jutna. N-m egysacr származott hsrag, elitnség' sk^d-'B abtói, bogy Ilyen hluáégok, kSzezTreplések
eléggé széltében és hosstában nem méltánjo'tattsk.
Hssen rendben van, a RuoVáaak, az érdemnek minden időben kijárt sz elismerés jutalma. Ma sem vitatja
el est senki. C upSn arról vsn FZÓ, hogy BESZÉLGESSÜK
meg egymással ennek az érdemnek a halárát. M.rt a
dolog ugy áll, bogv nagyon elvadultak az állapotok
ezen a téren ÍB. Emoadini nem lebet, hogy a mai
D. N. OTTESCD, Ministrul Internelor
beteges vilrgben mik^ppíp szeretnek az emberek a
nélkülözhetetlenségnek, a fontosságnak kcrü rajorgáÎ T o m l c e l l B r a s s ó b a
m e n n i '
Bábsn tetsselegnl. — Ciak azt tisztázzuk egymás Lciött
l e ö v l d .
ld.5
a l a t t
e U c é s z r ü . 1 !
ujség és olvasó, hogv az lljfn jelenségek roüda és
u á'atos eihaj'ások. B e t e g e k , ame'yet gyógyítani
kell a tArBadalomber. A» élet normális menete 'azt a
gordo.'kozást klvícje, amelyben mlad^cki a kör'leBB' gtud'8 kényszerével do>oHk a maga helyén. Hl e'is
A n. ó. hölgykösönségnek tudomisá-a hosom,
m»r'k jó, ha nem Ujzyis jó, M^geértódnl, újságot lehogy nagy anyagi áldosattal, sikerűit nekem
rendvnl, büntetni emiatt, hogy n*m f detlék fel a
munkám egyedüli és klíéró sgos. viíégot megmentő egT 1939 tiptiBu külföldi QÖZ örőxhullimoaitó gépet öcszereznem.
érte mát, hogy ntm recd;ttek Impozáns temetést fóldl
Essel a géppel 3 örökhullámositó gép áll a
elmúlásom fölött — nem halyén való. Nagy szükség
nagyérdemű hölgykösönség rendelkesésére.
van ennek a térdének tisztázására, a jó z éa nevében
kialakult közvélt ményre, amely rendet teremt fzen a Saires pártfogásokat k á r v e : M í g i t S C h a é ( M i m i )
(M.-Cluo. L ő f f l e r gyógysiertárral saemben.)
szerénység fogalomkörén kivül eEŐ területeinken.

Első és egyediili göz örökhullámositó
(Dauer)-gép Csikmegyében.
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Háborus naplóból.

tsla^ól vasútvonal egy összelőtt hídja alatt hl és neki
Miguik 1B közéjük telsped'üak. Éa a szoba egyik
BB olasz front egyik éjszakájának. Egy olyennak, a Barkának bújtam. Cigarettát v-szek elő. A gyufának a
mehikről másnap otthon jelentették, hogy Bemml sem köpeny sátra alatti világánál órát néz^k. Egy pár perc
történt...
múlva 2 óra.

Akkor és ma.
.A helyzet változatlan', volt egykor a vezérkar
jelentése a frontokról. Asóta ebből a harctéri esemény
nélküliségből szállóige lett.
Ma lamét kaadódik. A legújabb Hsffer jelentése
már rádión szólal msg. A napnak minden órájában
bemondj" a maga zárkózott értesítéseit a nagy méssárfzikrő'. Éppen olyan szttkszavuak ezek. mint egykor.
VaUml kis különbség mégis van. Másképpen stilizál.
Valahogy Így fogalmaa. .Az éjszaka n;. ugodten telel.
Csapataink a ssokáBos járőr tevékenységet végesték.
Gyenge ttlzérségl tüz a vonalakon".
A megam életéből álljon Itt 1 Ilyen „eseménytelen"
éjszaVa hiteles története.
1918 juolui 8-ának éjrzikáj?. Nyugtalan front
AjízaVa. E.jel 11 óra. A .ssokáBos járőr", rohamcsapata
kiindul ma ii, mint minden mis éjszakának ebben as
időpoVjábar. Akkor vadáss különítménynek hívták as
lly-^n tevékenységek egységet. Fiatal rohamlata kato
nák l-épeaték az anyagát. Éjjel 11 órától a vlrradáalg
mladen zászlóalj a tábori őrs vonalai elé tolt egy-egy
Ilyen .magnyugtató" félssézadot. Ma azt mondják
ee?kra, bogy összeköttetést tartanak aa ellenséggel.
A ml gyermekkori játékainkban pedig as ilyen feladatok azt a célt ssolgálták, hogy a túlságosan vérmes
természetű angol és skót gyalogságnak majdnem minden
éjjel a tábori őraelnk Iránt tanúsított megható érdeklődésében és vendégjáráBában tőlünk te'hetőleg részt
vegyünk.
Megszokott volt odalent a hétköaaég fennsíkján
az ilyen éjszakai műsor. Junius 8 án la este 11 órakor
mindenki a fejére vágta rohamslsakját. Tükörbe néaett
még egysser, hogy jól áll-e övében a 'obamkéB, elég
harmonikusan ciendült-e ÖBsae a gáiál!arc a kési gránát zsákoknak melldlszével. Még egy utolsó simítás a
nyakdlsaként lógó rakéta revolveren. És elindultunk kl.
Ráléptünk a nagy útra... Ma ls, mint máskor. As

Salvóm a tenyérbe fogott cigarettát. Mellettem
AB ágyutüa moglobbant itt ls, ott IB. Közel IB,
távol Is. Kigyúlt a Brenta völgy, nagy lángot vetett honvéd áll a táborlőra legénységéből. Megkérdem hogy
aa Etsch völgye. Tiliek villantak elő as égnek meredő hívják. Arra emlékszem őrvezető tolt. Meséiéi kerdte,
Clma di Fonte mögül is. A Hét-község fennsíkjának hogy özvegy édesanyjának egyoilen fit. Binflhnoysdl
ebben a megszokott tűzijátékában ment a honvéd lakós, mestersége borbély. Panaszolja, hogv milyei
rígen harctéren van. Megnyugtatom magam ls 25 ik
— előre — neki BB éjszakának.
Utjáhan tábori őrshöz érkezik. Az U'OIBÓ pon- hón pja ellő vonalban vagyok.
0 » tartunk a Bugdolóaáaban, hogy most már vége
tocska A frontnak a csápja En berek szive ver benne.
A front halá'ra ítéltjei ressketneb ott attól AB Ismeret- felé kell küno'.edjan az egéaa háború ..
lentől, ami a drótakadályaik elótt leselkedik...
Amikor h'rtelen ogy kisebb kaliberű ágyú lövedéke
A védesz különítmény megérkezése nagy nyugal- visítva levág a szoba közepébe. A nyakamba lógó ramat hoz a frontnak erre a kitaszított tanyájára, amely- kéta pisztoly lövedékét a tető nélküli Baobából kilövöm.
aek parancsnok sága ott üldögél többfd magával egy Annak világánál ugrom már kl a teijis gépfegyver tüz
alatt tartott orBBágutra. Látom, hogy a táborlőrsöt
összelőtt épület falalnok törmeléket köaött.
Rivld és hangtalan sugdo'ózáaban megbeszél- kuizva maglepták. Minden oidalon betörtek. A táborlőra
gc-tjük a nagy hadjáratnak pontosan es orrunk előtti mOgé p -dlg borzalmas zárótüzet nyomnak, ngy hogy a
területre von»tkosó észleletét. Azután átvonu'unk a fővonalakból segítséget kapni lehetetlen.
A vedáaakülönitméoy legénysége kéüitusával verte
tábori őrs drótjainak ktpuln. Éi kint vagyunk. E őttünk
»s Itten gondviselő kegyelme ÓB azontúl a mladen ki a meglepett táboriőrsből az ellenséges skót gyalogpillanatban minden zujból beteljesülhető háborús végzet. ságot. É jel 2 órától, regjei 4 óráig vagy 5 rendbea
Ním tudom, ki miképpen rögzítette a két vonal megismételt támadásukat vertük visssa...
Ét a végén halottaink köaött as elsőnek fedeztlk
köaötti éraésnek ezt a kitaszítottságát ezt a titokzatos
félelmét. Amikor minden férfi ia tátorságot tulver a fel, az én kis beszélgető, panaszoló bánffiliunyadl őrvetorokban lüktető szív hangja. J*j, nem lehel kellemesen zető, borbély bajtársamat, aki salven lőve ott feküdt a
táborlőra helyéül emlegetett ssoba kljárója előtt.
vlaazagoudolnl, aa élenjáráa llyenaaerü emlékeire.
Egyszóval kint voltunk. Mögöttünk pihegtek a
Igy volt. ValóBilntt az akkori hadljelentéa, 1939
táborlőraök. Végig jártuk őket. Az egészet. Megnyug- junius 9-én aat jelentette, hogy a helyzet változatlan.
tattuk jelenlétünkkel. Azután vlaBzafordaltuok. As 1 es Nem U váltez itt Bokát, csupán egy bárfflhuriyadl özszámú táborőrahöz érkeztünk. Oda, ahonnan elindultunk. vegy édesanyának a lelke ssakadt meg. A háború
A táboriórsön kívül egy dombnak neki feküdt a vadász- asóta is háború. Ma Is na llyrn névtelen tragédiákat
különítmény. E<y páran bekerültünk a táboriőrsnek összefogja a hójelentés. É« amikor a frontokról ast
Imént említett pirancsnokl BBékházába. As összelő(t Jelentik, hogy ss éjszakák nyugodtan teltek el, hogy
hét kősség fennslkl háznak kőtörmelékei közé.
a járőrök ösaaeköttetést tartó tevékenységén kívül
A ssoba négy fala ép volt. A tető beomlott. A semmi egyéb nem történt — akkor gondoljunk azokra
szoba elótt országút vez ítélt elé. Onnan egyenesen ba- aa édesanyákra, akik minden Ilyen Időknek legnagyobb
lehetett lépni a ssoba romjai kősó, ahol még mindig ott hősei...
üldögélt a táboriőrs paraaosnoki kara...
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A gyergyói ének- és előadóművészeink forró sikere Sepsiszentgyörgyön.

Hétköznapok.

Eülöuöa ő s z . . .
Az Idén rjgésa különös őszü&k van. Régen valab
Kölcze Dani, a 0 éves kicsi székely, mint népdal énekes.
Sy igy Írtak az őszről: Elmúlásnak, hervadásnak
Bitire hajlott már aa Idő, mikor SipslBaen'györgyre cslkl hegyek alján járok... (Calbl Lajos EZÖV.), Kóródl azomorn Időszaka, A sárgult falevél utolsót lebben a
érkeatünk. A vonat több mint 2 érát késett i u i pár F.: Orgonavlrágok... (Dr. A'.blsl József szöv.) R SV korhadt ágon, majd egy szellőre bízza magát B könyének- éa előadóművész akikkel én 1b ntaatam, aggódva roiBy Margit: Kék a tanger, kék aa ég... (Imredy Géza nyen, fuoman, légiesen teszi meg utolsó útját a földre,
a pocsolyába, Bzélben. Mesélnek... Kedves nyári törtérzámltgatták aa IdV; Nekik még próbá'nl mu?sály, szöv.), Kóródl F.: Toronyóra csordás.
neteket mondanak el egymásnak, hangulatos estéket
,ö8Bie kell énekelni a cigánnyal"... nem lehet csak
Akarattal hagytam utoljára a kis Kölcae Danit, ldéanek
föl... aa égboltozat teli volt csillagokkal a
ugy bilbel» Biliig....
akiről meg kell Írni, hogy dacára gyermekkorának, már
Este lesa megtartva báró Bieffy Györgv nevérőlbefu'ott dalénekes. Műsorszáma előtt, feltűző mozgoló- olyan megnyugtató békesség áradt saét aa uccákou, a
elneveaett, aa Erdály Magyar Dillrodalml Táraaaág dó) és kíváncsiság ülte meg a termet, de nem tudtuk városban, a púkban, ahol muaalka szólt ÓB — Igen...
második nagy nyilvános nóta-estje, amit a Magyar Da- magyarázatát adni. Atoiban, mikor a függöny felment, régebben igy Írtak aa őszről. Da ma máa ősaűnk van.
lárda közreműködésével, K&ródl Farenc nóta és zene- fdlslketltő tspiorkáo fogadta a müvÓFzí, egy pöttyömnyl Ma elmaradt, elsikkadt valahol a .vénasaaooyok nyara'...
Baeraő, a Dallrodalmi Társaság b9laó tagja rendezett kla emberkét, aki ugy állott a zenekar előtt, mint egy aa a hangulatos, boldog Idő, amikor a hervadt levelek
meg és amely alkalommal .30 erdélyi nótaezírző 35 parányi felkiáltójel a aki mellett a nagybőgő hata'maB közt ökörnyál huaódott m:-g a levegőben a a nap, a
nótája került bemutatásra. Értbe ő vo't tehát az a fel- óriás volt. Hogy a klB Dani mennyire énekes éa hogy jótékony, simogató nap, szelíden aranyozta be melegéa padokon ülő öreg nácik és bácsik barna, ráncos
tűnő nagy érdeklődés, ami megelőzte az előadást.
énekszámai komolyaágát mennyi™ nem féltik tőle, é!ő- vel
Amikor vidám Bzüretelők a vöröslő tőkéről leblaonyltéka volt B rá osztott ének számok komoly tar- arcát.
DilntAn 4 órakor, már minden j"gy eifogyott.
tépték a duzzadó Bzóiőfilrtöket, melyeknek tlBzta gyöntalma:
Molnár
Jtaos:
Ním
voltam
mulatós...
(Csiby
Aa állomásiá' SÍ. Nagy Endre fő itkár fogad s
gyeiről a termékenység mosolygott felénk. Ma máa
kalíuiol a vároíbf, mlg gsállodal arománkban a Djllro Lajos ezöv.), György Sindor: Ha a lelkem futórózsa őszünk van. Ma ezt kell irnl az őaaról: A fecskék
dalml T&rSHBág nevében Dr. Dávid látván e'uök éa volna... Dr. A'blal Jézsef: E.törött az asazony lába..., elmentek és megjelentek a bubospac&irták, a tél éa a
csárdás. Mit mondjak? Djnlt nem akarták leengidni a nélküiöaéaek kis számkivetettjei. Nem volt fokozatoB
Hidfalusy Bála üdvözöltek, mint vendégeket.
Rövid pihenő után, az ,\alra" saép termében színpadról...
elmúlásnak. Egysaerre csöppentünk bele a szörnyű
A magyar dal és magyar muzBlka saép Blkere, egy valóságba. Nem volt napBugár és levegőben usaó
p.-óbálnek az énekesek. Ml meg kint él'unk az Iiten
szabad ege alatt, B bodokl havasok alján elterülő Bzép- magasabb műveltségi fokot feltételező zane ÓB ének- ökörnyál. A napsugarat a hirtelen bora, a békét aa
mező kallós kompén. A honfoglaló magyarok ősi örö- tu' ura kibontakozását bizonyltja, melyben flitalaágunk ágyuk dörgése, a fényt a sötétség váltotta fel. Csak
költ földjén Sepsiszentgyörgyön, a dicső nagy nevek éB Öntudatos és komoly akaráBa vezet.
ml emberek: örökké biaó, reménykedő emberek mafényes történelmi emlékek találkozó hjlyén.
Az ezüstfehér őszi éjszakában pedig.,kint aa uccán radtunk meg, klcBlt keserű saájiszel és könnycseppet
Az ősz, még meleg, bársonyos lehelete simogatja is énekeit a sepsiszentgyörgyi közönség. Ei velük éne- a saemünkben. Vigasztalan, kfllönöa ősz. Mintha az ég
letűnt nyári emléket siratna...
az arcot. Olt a Váradj Jízsef, itt a Korháa-nccz Iát- keltek a csillagok is azon a magasságos égen....
esik. Amott, az a iziles..., hogyls hívják csak? Már
Caiby Lajoa. Péntek — 1 3 . . .
nem tudcm.
Még csak ea hiányzott: Péntek ia, tizenharmadika
R 'R vo't.
•a 1 Aa ember leírja, Igy egymás mellé éa caendeaen
Eae.őtt 40 évvel, mikor u'oljára ott jártam.
bólint. P.ctna n&p. Ljgalább ÍB Így tartja a szállóige,
Akkor min.hi illatosabb lett volna a bodokl fen}ő
összekerülnek néha a naptárban B ilyenkor önkénteleea tztzazor szebb a mai Bzépmeaő....
Aki egy fél évtizeddel ezelőit járt C-iknak ebben nül 1B megijedünk egy kicsit. Nem merünk fontosabb
KUlönben, csendas kis vároal élet. autókkal és a székely tároskájában, ae egy icostanl látogatás al- dologba belefogni. Saldjnk ezt a napot s lehetőleg
zörgő sz-i&pre?kai. A magyar d<<! éa muzalka eg\ik kalmával meglepődik a váltosásotoa. Régebben ez gyorjan tul szeretnénk lenni rajta. P^dlg ez ia csak
i>UntŐM vígvén, 6hol a mnlt nagyjai s a j-len; K r di okozta a m -glepetéBl, hogy nem egylovas kocsik vára- elyan, mint a többi. Huszonnégy órából áll s a nap la
Ferii, I icza Árpádjai fáradhatatlan éa példamutató koztak aa állomáson, htnem kettős fogattal hajtatott éppan ugy felkel éa lenyugBzlk, mint máskor és mégis
munkássága biztosítják a magyftr dal és muzsika további be aa utaa a városba.
Bzldja a babona. Addig szidja, bogy egyszer majd ez
fejlődőét, ébrentartását
Ahogy volt .. a szegény tlzenhármas péntek nagyon neki keseredik
0 :t látom a Saékely Nemaetl Muzeum körvonalait,
és olyat tesz, hogy a többi napok elbámulhatnak, ha
Az utas azt gondolta, hogy a régi jó világ url olyan valamit nyújtana egyszer a aok roBaatól elfásult
a székely müvelőd's — mlot történelem — értékes
módos
maradványai
eaek
a
fogatok,
a
fülére
húzott
tirbézit, melyben aok száz évre visszamenő emlékek
embereknek, amit a többi napok már régóta nem Igen
és fnlhi'mozo't bizonyítékok hlrditlk a székely erőt éa sapkás Baékely pjdlg nem árulta e), bogy azirt van tudnak nyújtani: egy kis nyugalmat, bekét és boldogkét
lóra
aiükség,
mert
egy
p.rlpival
bizony
kátyúba
nlaUk.-írást. Tóié nem messzi, a híres Saékely Miké
ságot 1...
ragednak a koclf, utasaikkal együtt. Az utaa talán
Kollsgiun akire J ak egy-egy kis történelem.
elgocdoikoaott voina a hallottakon, ba egyezerre nem
A Kaszi>ó egyik termében tanárok és más elő- lett volna a hindu ietenekhez hsBoulö ezáz kézre szük- Tompa László.
kelőségek, píldátmutató békességben .pltylzálgatnak', alge, hogy a/cit eltakarja a feliröccsanő Bártól, vagy
Sík meddő harc során,
csak nzy, jó magyar fzokáa f zar Int. Másik nevezetes- tizenkettővel kapat z-odjólí, fogja ae oldalát, amely
Á'malm alkonyán,
Híjf; a Kaszinónak, hogy sehol sem lehet olyan jól ét- nyilaldoBlk a zötyögéatól s egy néhány fennmaradjon
Maradék uion önmagamhoz értem.
kein!, mint ott Ert mindjárt be ls blionxitották egy arra aa eaatre, ha a kccilhól való önkéntelen fejesE magam: szlklavár,
td.g, frisson fiistlilt házi kolbásszal, ami bizony.. jé ugrás esetén a kocsis tarkójábB akar kapaszkodni.
Mely komor daccal áll
s olt, nagyon jó volt.
Ea an utazás már a multté. Jelentjük, hogy GyörCsatatér fölött, felhős szürkeségben.
Na, da nem erről akarnnk Iral.
gyében a helyzet gyökeresen megváltozott. A kellemes
Itt kapu, fal kemény,
Ae előadás 9 órakor kezdődik, de csak Bsiopadon, meglepetés az állomástól kezdve a főtérig arányosan
S nlnca altató remény,
mert Ss pBlsaantgyörgy közönsége sem maradhat el, a fokozódnak.
Meglepetéstől nem keli Ijedeznem.
többi jó öreg vidéki város közönsége mögött. T. 1. aa
...éa ahogy ma van.
Máa meg se közelit —
emberek ott la csak 10 óra felé kezdenek menni BvlnA kettős fogatok megmaradtak ugyan, de egészen
Ciak villámok szelik
b:4ibs, vagy bármely més elő disra.
jó ut vezet a városig s benne a ragyogóan tiszta köFónyőn az eget olykor közelemben.
Tíz már elmnlt, mikor a fdggöny felgördült. Aa vezet fogadja aa ámuló vendéget. A főtér egyik sarkán
imnul R <gal után, Horváth Miklós dr. a dalárda elnöke tarka virágos kis kert, a főtér többi rónáén pedig
S csak néhanap mikor
olvasta fal a beveaető beszédét. Majd felcsendült a aszfaliforraló gépek öntik a bűzös füstöt s muakások
Ieaóbb az eatblbor,
néta és mnaalka, hogy caodálatoa erejével némítson és Bersge do'gozik az útépítésen. A látogató, aki olyan
Lépek kl vértben, magányom fokára,
hal gat ascon el mindent, ami rcsfz, mindent ami ellentét. sárosnak látta valamikor Gyergyót, bogy még a kutyáS szemem, a slk teret,
Es tartott 3 órán kereeztül. 3 órán keraaztül sugározta kat la ölbsn vitték ki agatnl, csodálkozva hallja a
Hol mindenütt cselek,
a magyar nóía és muzsika aat a lelkiséget, melynek táros vezjtőitől a nagyarányú munkák adatalt. A vároBl
S rémségek lestek: békélten bejárja.
varázsát ntmcaak a boroBaaatal mellett éreaaük, de főmérnök felvilágosításai nyomán számol be Gyergyó
mindenütt, ahol csak megszólal, vagy megszólaltatják. átváltozásáról.
H Í R E K .
És jöttek sorjába:
A városon átvezető főút eredetileg országút volt,
— Halálozáa. Gáspár Bilázs férfi-zabó, a TűzSaékely dalok. Előadta a Magyar Dalárda, veaé- de nagy megterhelést nem birt el s bár a vároa ütő oltó Egyesület alparancanoka folyó hó 14-én pár napi
nyelt Ferencz J*nő.
erévé vált ez aa útszakasz, a vllágháboiu ÓB aa azt szenvedés után elhunyt. Temetése folyó hó 16-án volt
Raménylk versek. Saavalta Vajda Oáapár ssemer- követő évek Borán nem nyílt alkalom az útépítésre. nagy részvét mellett. Az elhunyt, köztisateletben álló
jsi ref. lelkész.
1935 ben dolgozták ki a terveket B a következő évben férfit a muaka, becsületesség és Bzerénység jellemezBâiffy nóták. Énekelt clgányzeneklsérettel: Kóródl már kertesltették a főtér egyik sarkát másfélsaáaezer ték. A mindég halk aaavu, az élet problémákat csenJózsef.
lej költzéggel. A mult évben háromazázötven folyó- des megadíaaal tűrő, kedves humora és dülolnl Baarető
Saünet után:
méternyl utterületet láttak el modern útburkolattal. Gtepá- BalázB pírjánál ^szinte részvéttel álltunk, ahol
Dr. Barabás Béla énekazémal: Dr. Divid litván:
Három éa félmillió lej. László Ituáca főasperea-plébánoa, majd a dalárda neSzékely keringő... Valahol egy kis ház elótt... (Dr. Gaál
Vákár Jtasef pipil kamarás, a Népküzöaség
A
Gyilkostó
Idegenforgalmának
fellendülésével vében
Alajos szöv.)
réFz<ről Dr. Gaál Alajos, a Tűzoltó Egyesület nevében
GyergyótzentmlklóB
forgalma
la
rohamosan
emelkedett
Lőrincz V.ola (Gyergyószentmiklót) énekszámai: Így a vá'oa kénytelen volt megaaüntetnl a főtér éa pedig Mtdaras István mondottak beBBédet.
Máthé Árpád: Valahol a Marosmentén.,. (Dabral Kál- Bkörnyékének
A nagyobb forgalmú
mán szöv) Nagy Mihály: H Tvadoaó lombok.... B5cay utvonalakat a fogyatékosságait.
Vidám s a r o k .
kitűnően
bevált
klskoc'takó
burkolattal
Ernő: Alma, almafa...
látták el. VároBBzépItésI tervet dolgoztak kl, ami a
Magyarázat.
Kisa János (Brassó) énekszámai: Kóródl Feri; Gyilkostó Idegenforgalmának szempontjából fontos volt.
Oroszországban a szovjet Bóuaka megkérdi a
Üzenetet küldök... Sa. Nagy hidra... An én nótám ugy
A város feJloBBtéBl munkálatok ezidelg három és papáját:
Bzép... (Ss. Nagy Gíza szöv) Szittya Horvát Lajos:
félmillió lejbe kerültek. Ha a város anyagi lehetőaégel
— Mondd, ml a játékbarlang?
Sárga rózBP... (chanson triste.)
nem ls állanak egyenes arányban a városvezetők Igye
— Az fiam, egy olyan épület, ahová a burzanj
Farkas Katica énekszámai: Sa. Nagy Endre: Imád- kezatével és tennlakarásávBl, mégis el lehet Ismerni,
koztam érted... György Sándor: Tele van a rózsám hogy GyergyősaenlmlklÓB főtere ma már koraaerü éa egyszerűen bemegy ÓB mlndan forradalom nélkül, mint
proli elvtárB jön kl.
kertje... B. Adorján Janó: Kukuk csárdás....
tlutaaág aaempontjából sem eaik kifogás alá.
A gyógyaaertirban.
Fodor Iiöaske énekaaámal: Zild Zoltán: Karesem
Bjgdán I.
A akót bemegy a patikába éa valami gyógyszert
a lelkem... (Tihanyi F. saöv.), Polgár Jósaef: Lehullott
kér fejfájás ellen. M kor a patikus átad egy pirulát, a
már... (Dr. L?ngyel Emil BBÖV.). Molnár János: GyerM Q I I .
skót megkérdi:
gyói csárdás...
Folyó bó 22-én vasárnap:
— Mondja kérem, Jó ez?
Karácsony Margit (GyergyÓBaentmlklós) éneksaáSZIBÉRIA
HŐSEI
— Mi az, hogy jó ? Ez direkt egy csodaBaer, mely
mal: Dr. Dávid litván : Maroamentén Bzedek.. (Dr. Gaál
Alajos szöv.), Dr. Albini József: Fehér volt a lelked... nagy háborús fi/m, a fiaaerepben: Boria Karloff aa összes betegségek ellen hasanál.
éa
A skót vlsaaaadja a pirulát a patikusnak:
Iacze Jácos: A faluban.. (B. Haaa Oga szöv.)
folyó
hó
29-én
vaaárnap pedig:
— Köszönöm, akkor megvárom, amíg agyzaerre
Kóródl Feri énekBaámal: Kóródl F., Édesanyám
megkapom aa öaea^s betegségeket.
VESZTEGZÁR.
kiskertjében... (Kováca Jáoos szöv.) Kóródl F.: öreg

Aszfaltozott uccák és rendezett Táros M a nálik
a iátonatótat.

4 lk oldal.
Nagyfontosságú újítások az örökösödési adó
megállapításinál is fizetésénél.
Az utóbbi ivek sorin az örökösödési adó fokozatos
emelkedése miatt igen káros helyzet állott elő ngy magángazdaság, mint az államkincstár szempontjából. A majdnem
vagyondézsmáig fokozott örökösödési illetékek miatt egyrészt
éveken át rendezetlen maradt a hagyatékok tulajdonjoga, ami
az örökölt vagyontárgyak fogalmát megbénította, másrészt
pedig a kincstárt ia megkárosították az örökségek tényleges
értékének bevallása körül, valamint azzal, hogy a már kirótt
örökösödési adót sem fizették be. Ennek az egészségtelen
helyzetnek vet véget az 1939 szeptember 28-án kelt 3560.
számú rendelettörvény, amely lényeges könnyítéseket hoz a
közeli rokonok által örökölt hagyatékok ntán fizetendő adók
tekintetében, álig például a múltban az egyenes leszármazottak, vagyis a gyermekek 1 millió lej értékű örökség után
45.000 lej adót fizettek, most osak 33 ezer lejt fognak
llzetni Ha valamely testvér gyermeke örököl, az 1 millió
után eddig 121.000 lej adót kellett fizetnie, ezentúl csak
üö.uoo lej az adó. Ugyanakkor a törvény egységes minősités alá vonta a másodloku leszármazottakat az elsflfokuakkal, ami azt jelenti, hogy a testvérek gyermekei ugyan olyan
elbírálás alá eenek, mint maguk a testvérek. Nagyjelentőségű
újítása a törvénynek az is, hogy az 1939 április elseje előtti
helyzet visszaállításával a közvetlen leszármazottak által
örökölt vagyonból az eleO 100.000 lejt ismét mentesiti az
örökösödési adó alól. Ha az egyes leszármazott örökös kiskorú és az általa örökölt vagyon tiszta értéke nem haladja
meg sz 500.000 lejt, még külön 10 százalék engedményt
kap az örökösödési adóból. Ha a Bzoroaabb család körében
örökölt vagyon két éven belül már másodizben esik örökösödési adó alá, a másodszori adózásnál 25 százalékkal csökkentik a fizetendő örökösödési adót, ha pedig a másodszori
örökösödési eljárást legfeljebb 5 évvel az elsO után indították
meg, a OBÖkkentés 20 százalék. A családi nehézségekkel
küzdő örökösnél, akinek az eljárás megindításakor 4 vagy
több gyermeke van, az elsO 3 gyermeken tul minden egyes
gyermeknél 10 százalékkal csökkentik a rendes adót, anélkül azonban, hogy ez a csökkentés az egyes gyermekeknél
a 10.000 lejt meghaladná, vagy pedig az egész adómérséklés többet tehetne ki az eredeti adó 50 százalékánál.
Nagy súlyt helyez a törvény a falusi földmives-örökségekre. Eddig csak a gyermekek és házastársak részére
adott adómentességet a törvény olyan esetekben, ha a hagyaték tárgya szántóföld volt és az nem haladta meg a
kisajátításnál megállapított egységes birtoktestek területét,
továbbá mentesítették az örökösödési adó alól a lakóházat,
valamint a mezei munkához szükséges állatokat és szerszámokat. Az uj törvény ugyanezekre a vagyontárgyakra akkor
is adómentességet ad, ha azokat szülők, testvérek, vsgy
unokák öröklik. Eddig, ha a megművelt föld meghaladta a
vidéken érvényes kisajátítási birtokegységet, de nem lépte
tul a 10 hektárt, a gyermekek vagy a házastárs csak a
többlet utáni adókülönbözetet fizette meg. Most ezt a kedvezményt a szülőkre, testvérekre, valamint a testvérek gyermekeire is kiterjesztették. Mindezek a könnyítések egyrészt
a tőkeképződés elősegítését, másrészt pedig a családi összetartás megszilárdítását oélozzák.
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— ZalrolvaaatáB köaben meggyúlt a bál.
Ambrus Gyula gylmesfelBŐ-oki gaada falesége rsirt
olvasatott, miközben a lángra lobbant aslrtól tüzet
Nem vált ba a CFR-nak adott monopólium.
Qhelmegeanu közlekedésügyi miniszter ismtrtette fogott aa épület, mtlynik a tetőzete egészen leégett.
— A faluéi móaaároaok ia kötelesek könya készülő uj tőrvényt.
A legfőbb aaâllltâal tanács Qhelmegeacu közlekedésügyi mlnlsater elnökletével Ülést tartott. Aa ülésen
Qaelmageanu mlnlsater részletesen Ismertette aat a
törvanyterveaetet, amellyel rövldeaen njugvépontra
akarja hoanl ez oraaágutakon való Bzemély és árnfor
galom kérdését. Mlot Ismeretes, október végén lejárnak
az Ideiglenesen megkötött koncessziók a CFR és a
magánfuvarozók között éa fz aa átmeneti Időszak,
amióta az n] engedélyek érvényben vannak, kimutatta,
bogy a vasútnak adott orezágutl fuvarozási monopólium
rendszere nem vált be éa most a közlekedésügyi minisztérium vissza akar térni a szállítást szabadi: ághoz. —
Ghelmegeanu mlnlsater közölte többek között a legfőbb
Baállitásl bizottsággal, hogy a reodelkeaáare álló adatok
aaerint aa nj rendsaer alapján öasaeaen 8069 teherképkocalra kértek fuvaroaásl engedélyt aa egésa oraaágbaa,
melyből 448 kocsi meaögaadaságl termékek Beállítására,
1419 kocsi Iparcikkek szállításra, 19 élelmlsaerlparl
cinkek szállítására, 338 kicsi kereikedók ÓB a tulaj
donoaok saját árulnak ajállltására és caak 800 kocsi
kért engedalyt tulajdonképp ön ldegeo áruk fuvarozására.
Tekintettel arra, hogy a tehergépkocsiknak tz a száma
nam ktpiahet veszélyes konkurenciát a vasútnak, viszont maa-elől elengedhetetlenül iz lkBÓges az oratáj
gépjárműállományának minél n >gyobbmártékü fotozása,
Gaelmegeanu miniszter BzüXBdgeenik ta'á'ja a moú
örvényben levő átmmet randaaer megaaHntetését. A
miniszter által Ismertetett uj autófuvarozási rendszer
a teljea saállltásl Baabadaágot állítja vlsBaa ugv a személy-

szállítás, mint aa árnfuvaroaás t«rép, a CFR mooopollumának magszttiitetéBével éa minél kavesebb forma

v e t vaaetnl éa forgalmi a d ö t fizetni a nyersb ő r ö k é r t A cilkszeredal pénitjgylgMgató'Ag eilenőrző ez rvel napok óta járják a falvakat és kiszállásaik
során aa állami bevételeket és bevételi forrásokat
ellenőrzik. Ennek Borán arra a tapasztalatra ju'o'.tak,
bogy a faluBl mészárosok nem vezetnek könyveket a
nyerebőrökről és ezek ntán nem fizetik be az előirt
forgalmi adót. Aa illetékes ellenőrök mlndsn esetben
legyzőkönyveket vesznek fel. évekre vlBBzamenőleg
megállapítják, hány állatot vágtak a méazirosok, klsaáml.Ják a nyer.bőrök értékét, nyomban kivetik aforgelml adót éa annak háromszoroaára bírságolják a roulaaatáson ért mészárosokat. A blreágok 10— 20 000 lej
köaött váltakoznak. A dltról mésaároBok küldöttség
u'ján fordultak a cslkaaeredal munkakamaráhoa ezen
üjiyben. tí'őadték, hogy 1936 ban rendeBen 'könyvet
vezettek a nyersbőr forgalmukról és a forgalmiadét

li befhették. K'zben aa adóhivatal értealtette óket,
hogy caBk a nagyvágókntk és mésaároBoknak kell a
nyersbőrökről könyvet veaetnl éa forgalmi adót flzitnl,
trig a fsluii méBzároBoknak, akik ciak alkalmilag foglalkoznak ezzel a mesterséggel, nem. Biró József
munkakamarai elnök a mészárosok érdekében érintkezisbe lépett a p'naügylgaagatóaággal, da ott fal világosították, hogy a törvény falusi, városi, kis és nagy

mészárosokra egyaránt kötelezően írja e'.ó a nyersbőrökkel kapcsolatos könyvek veaetését és forgalmi
adó megflaetéaét, ami alól nlnca kivétel. J jlen esetben
caak ngy lehet segíteni a dolgon, hoţy >z érdakeltek
forduljanak kérvénnyel a pénzügyminisztérium forgalmlfdi osztályához éB kérjék a kirótt bírságok törlési.

— Haláloa végű verekedés. Iacae Ltjos 4
sággal. Ugyanakkor felére szállítja ie a közlekedésügyi
18
éves,
cslkmenaaágl legény doronggtl agyonütötte
mlolsatérlum réea -re moat fizetett illetékek öaazegét.
Megmarad a vaeuinak la aa országutakon való fu-aro Pongrác* Ferenc c dkc«ekefalvl Illetőségű legénytársát,
aáai joga, de caak a versenyképesség keretén beiül A aki a helystinan szörnyet halt. — Egyébként a várg^pkoca á lomány fokozása érdekéb -n Brr kerül rövide- megye több községében történtek a mult héten véres
sen aa autóbehozatall vámok ÓB adók mérséklésére. A verekedések. Saása Albert 19 éves cslkBzentdomokosl
UszieBségtelen verseny megakadályozására a mlnisaté- legényt Todor litván ssurta msg. — Siabó litván és
rium ellenőrlanl fogja a fuvarozók által felszámított V al Albert jenó'alvi legények pedig egymást késelték
szállítási dijakat. A legfőbb szállítási tanács legközalebbl ÖÍFZÍ borz .'miBan. — Elég fájdalmai, hogv egészen
ülésén az esetleges ellenvetések és módosítások előter- gyermekkórban levő 17—16 évei flita'ok ls már blca
kizódnak.
jesztésére kerül Bor.
— Betöréa. Coitlci S>lamon tölgyesi kereskedő
üíletét feltörték, onnan 2270 lej kéarpénat éB nagyobb
A marosvásárhelyi (targn-muresi) ke meanylségü átu. elloptak.
reskedelmi és iparkamara közleményei.
— Baleset. Karácaony Ágoston 17 éves gylm^M
No 2691—1939. A Monitorai Ofllclal folyó évi fdrészmnnkást a gépszlj elkapta. Két lába éa egyik
szeptember 17-lki 215. saámálai közölt áruzaora le- karji összetörött.
— Öngyllkoaaág. Szabó Fél xié 67 évas m diküadéaére vonatkoaő rendelettörveny 7-lk a»ak»sza
értelmében a Njmaetgazdisági Minlsaterlum 60990— fii vl asszony, betegsége miatt öngyilkos lett.
1939. rzimu rendeletével közszükségletieknek minősí— Gyermek anerenoaétlenaég. Farkas I<các
tett áruk nagybani árusítása jö'.őra csak a Njmzat- ditról gazda 2 évea Amáil nevű l'áiykája belefulladt
gaidaságl Mlnlsater eţ°n célra adott különleges enge- a ház előtti pttakba.
délyével folytatható. Ép ezért, a marosvásárhelyi kereskedelmi és Iparkamara figyelmezteti mindazon ke- Kitüntetett Angóra fajnyulak, helyszűke miatt,
reskedőket, kik ezen cikkek némelyikét nagyban la
jutányos áron eladók. Angóra nyuItenyészét,
áruútják snélkü', hogy e természetű tevékenységük a
Mercurea-Ciuo. Stefan-cel-Hare 37.
kamara cigbivatalánál be lenoe jegyezve, bogy hala
déktalaou kérelmezaék a Nemzetgazdasági Minlazter
vonatkozó engedélyét.
B kérésb»z csatolandó a kamarának a cég be1939 november 1 én nyilik meg a
jegyzettséget Igazoló bizonylata és a kérdéses kereskedelem űzésinek c íiszerűségére és hasznosságára
vonatkozó ajánló véleménye.

A mezőgazdálkodás fokozása, valamint az ehhez szükséges befektetések ösztönzése érdekében a törvény ugy intézkedik, hogy a mezőgazdasági holtfelszerelés értékének az
örökösödési adó megállapításánál 75 százalékos csökkentést
csináljanak, mig az élő jószágnál 25 százalékos csökkentést
i a haláleset idején érvényes forgalmi értékből.)
A mezőgazdasági rendeltetésű épületeket ezentúl odaszámítják magához az ingatlanhoz, vagyis nem adóztatják
meg külön. 11a az örökbehagyott földbirtok valamikor elhanyagolt és megművelésre alkalmas terület volt, amelyet a
bagyakozó saját kezdeményezéséből javitott fel fásítás, csatornázás, lecsapolás, öntözés vagy más munkálatok révén,
az örökösök az ingatlan valódi értékének csak 75 százaléka
után tizeinek örökösödési adót. A tiszta hagyaték kiszámíFELHÍVÁS ELŐFIZETŐINKHEZ!
Hátrilókoe
tásánál az uj törvény megengedi, hogy a temetkezési és a
felkérjük, bogy bátrálékaikat késegyászévvel járó költségeken kívül fel lehessen számítani az előfizetőinket
elhunyt betegsége idején kiadott gyógykezeltetés költsége- delem nélkül rendezni eziveekedjenek. mert ellenket is, legfeljebb 50 ezer lejig, megfelelő igazolás mellett. kező esetben a lap kü'dését beszüntetjük
.Csiki Lapok" kiadóhivatala.
Végül nehogy az örökösök az adó miatt kénytelenek legye— Vasntl aaerenoaétlonaég. Tusnád község
nek esetleg veszteséggel is eladni az örökséget, az uj törvény megengedi, hogy az örökösödési adót 12 félévi rész ÓB Tasnádfürdó között egyik kanyarulatban ru'yos
letben lehessen fizetni. A részletek nagyságát az örökség VPButi Bzerencsétlenség történt október hó 18-án délértéke Bzerint állapítják meg. Ha az örökség nehezen érté- után 5 órakor. Az egyik tehervonat eddig még ismekesíthető vagyontárgyakból áll, amelyek évi jövedelme 5 retlen okokból kisiklott. A szerencsétlenségnek két
százaléknál kevesebb, az adó 16 félévi részletben is fizethető. halott és négy sebesültjj van. Meghaltak Palliten fékeaő éa egy U neanu nevű katooa-fékeső, aki a 2 es Nr.

KÜLÖNFÉLÉK.

Osikszentdomokos gyűjtése Józseffalva
újjáépítésére.
Cslkszentdomokosl közbirtokosság 8000 lel. Viktória
Gazdasági Szövetkezet 1000 lel. Astia Fatermeló Szövetkezet
1000 lek. Dr. Karda Fereno 500 lel. Domokos! László 3000 lel.
Császár Donath 100 lel. Caálzik LaJoB, Karda Árpád. Karda
Károly 200—200 lel. Antal György 100 lel. Jánosi Jen A, Benoze
József. Miklós Gergely, Kalamár Ignáo 50-50 lel. Bogyó János 100 lel. „Szövetség" Hitelszövetkezet 500 lel. Krausi János
200 lel. Gál Jenó 100 lel. Albert Joremlás, Kedves András.
Kristály Márton, Csató János 50—50 lel. Deutsch Ferenc, Klelníeld Gyula, Kurkó György megyegondnok, Bíró Hlklós 100—
100 lel. Vulovlcs István segédlelkész 200 lel. Selyem Tamás
£0 lel. Simon János 40 lel. Miklós Péter 20 lel. Diághlou Ioan
primar 30 lel. Miklós András 50 lel. ö<v. Kurkó Mártonné.
Máté Tamás, Bara Albertné Laola, Szász Márton Jánosé, Báos
József, Kedves Istvánná, László József tüzeli, György András
tüzeli. Kristály Mihály, Kurkó Géza, Szebenl József, Gál Fe
rene, Gere András, Kurkó György, Kurkó István, Lássló István, Gál Mihály, Bállnth János, Bara András, Magyar Ignáo,
Bara Antal, Kristály Ignáo, Antal Mihály, Péter József, Bíró
Ferenc, Marsaly Béla, T.más Márton. Pap Sándor, Ferenos
Lázár, Böjté Imre, Boros Farenc, Gál István, Veres Miklós,
Izsák Albert, lForenoz József, Böjté Mihály, Kristály Ignáo,
László Józsefné, Lássló Margit, Lássló Annua, Tímár Erzsi,
Tövis MaroeUa, László Anna, G. Kristály István, Máté Fereno,
Kristály Péter, Máté Dani, Szakáoa Mihály, Báos Dani, László
Juliánná, Szabó Zsniaénna, Kováos látván, Kiss Péter, Bara
Barna 10—10 laL Vágni a tóm kath. egyháa 371 let. öisztsen
17301 lajt.

„Salon Rose".

Külföldi tanúimányutamrol haaatérve, fenti név
alatt as I. C. Bratlann-uooa 54. aaám alatti háaban
a Vakár-nyomda m e l l e t t ,

u j k a l a p ü a l e t e t nyitok.
Hlnden igyekezetem, hogy ogy munkában, mint
aa árakban tlaatelt vevőim Igényeit kielégítsem.
Szíves pártfogást kér tisztelettel :
^.aa*brvLs ZSósssl, O s l l E s z e r e d a
1-2

România.
Primăria comunei Lăzarea, Judeţul Ciuc.
620-1939.

vasntl-eirrdtől volt idí beosztva. Súlyosan aebeaült
Baláaaka Jánoa, könnyebb aérüléaeket szenvedtek Dalin
Ioan, Druta Ioan éa Sucíu Teodor.
Sc publică, spre cunoştinţă generală, că în ziua de
— Közepes volt a gyergyóaaentmiklóai éa 15 Noemvrle 1939, orele 10 a. tn. se va ţinea licitaţie
gyenge a oaikkaroafalvi ailatváaár. A tnlaágosan publică în localul Primăriei Lăzarea, pentru arendarea
bosBsn Ideig bnaódó állatvásár» kért és kapott enge- locuinţei constătătoară din 5 camere şi o bucătărie,
délyt, melyet 14-én tartottak meg Aanap Cdkkarcz- proprietatea comunei Lăzarea, judeţul Ciuc.
falván ls állatvásár volt. A szomszédos székely megyék
Licitaţia se va ţine în conformitate cu art. 88—110
a múltban ezeken a vásárokon szerezték be a cslkl din L. C. P. şi conform normelor generale pentru ţinerea
legelőkőn tartott .jó hasban" levő, további hizlalásra licitaţiilor şi legea administrativă.
Igen alkalmas állatokat. Gyergyósaen'miklóaon most
Termenul de arendare este de 5 ani cu începere
aagy felhajtás mellett köaepea volt a kereslet. Az árak dela data fixată în contract.
aallárdak voltak, i öt a legutóbbi váaárhoa viBzooyltva,
Preţul de strigare pe un an este de 12000 I ci
Jelentős emalkedéat mutattak. A piac kirendeltség*
Garanţia provizorie este de 5°/„.
háromaaáanál több átírást csinált. Cslkkarcifalván köSupraoferte nu se primesc.
a*p B felhajtés unllett gyange érdeklődés volt. Az árak
Condiţiunile de licitaţie cele contractuale se pi i
Itt la aallárdak vo'tak.
vedea la aceasta primărie în orele oficioase.
— HaUloaás. Mlklóa Ltjoa v. vasúti váltókezelő,
Dacă prima licitaţie nu va avea rezultat, a doua
47 évea korában, október hó 17-én meghalt Calk- licitaţie se va ţine în ziua de 27 Noemvrie 1939, la
taplocaán. Temetése 19 én volt nagy réeavét mellett aceaş oră şl în aceleaş condiţiuni. — In caz, că nici
— ítéletek fonyogotfiaéa miatt. Kiss Margit a doua licitaţie nu va fi cu rezultat locuinţa sc va d.i
gyergyószentmlklósl lakóat 3 hónapra Ítélték, mert în chirie prin tratare prin bună învoială in ziua de 0
Rtduly Jalánnát életvesaélyesen megfenyegette. — Decemvrie 1939
Ugyancsak funyegttőaéB miatt négy hónapra Ítélték
Lăzarea, la 13 Oclomvrie 1939.
Koncaag Imre gyergyóalfalvl lakóat, akit Karda Márton
Primar:
Notar:
Jelentett fel.
IGNAŢIE GURZO.
VALERIU MARIEŞAN.

Publicaţiune.
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