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Mi a teendő?

elő kell terjessteniök B november 1-én le kell flzetnlök
A betevők IgónyeL
az első részletet, hogy el ne veBsitsék a kedveaményt.
Az
adósoknak
a
törvény
által nyújtott kedvesméIrt»: Gyárfás Elemér.
Ugyancsak nyilván nyomban meg kell tennlök ezt az nyeket lényegében azoknak terhére engedélyezi a
Az adósságrendezés uj törvényét a képviselőház ajánlatot akkor is, ha hlteleaőink pert indítana ellenük. tőrvény, kik e tőkék tényleges tulajdonosai, vagyis
A többi lngatlantalajdonoaok. — náluok Bsámottevó nagytőke nem sserepeívén —
és a szonátuB két erőltetett, halnalba-Dyu'.ó Uiésen megszavazta. Ezt megelőzőleg 4—5 napon át furtak-fareg
Azok a mezőgazdák, akik nem esnek bele a a takarékossági tőkét képviselő betevők terhire,
lük klilömböző bizottságok Vajda miniszterelnök ere- törvény által részleteaen körülírt kategóriák egyikébe illetve esek kosül ls azokéra, akik nem voltak elég
detileg pár Boros javaslatán, mig végül 15 nyomtatott sem, valamint aa összes többi városi ingatlan-tulaj- szemfülesek vagy szerencsések ahhoz, hogy takarékosoldalra terj-dő, 44 tzakaezból álló törvény lett donosok egyelőre hat hónapi moratoriumot kapm»k sági tőkéjüket Idejében kivonhassák a törvény kedvesbe'óle. A sajtó hírt i dott az egyes eiókéBzItő mozza- s ennyk lejárta után aem hajthatók végre, ha felajánl- ményeiben részesülő adósoktól. Indokolt és méltányos
n ttokról, amelyek bizonyára sok érdekeltet megsavar- ják, hogy — a mezőgazdák 5 év alatt B a városlak volt valamelyes formában ezek jogos érdekeiről ls
t.nk én nyugtalanítottak. Román nyelven már rendel- 3 év alatt — kifizetik tarozásaikat egyenlő évi rész- gondoskodni. Aa uj törvény 21. §-a ezért arra kötelezi
z-ízésra áll a teljes törvényszöveg is, es azonban még etekben mindan év december 1-én, a Bmca Naţionala a pénzintézeteket és pedig — a kénysseregyességi
törvény rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésével
aiabatos fordításra és több réBzében értelmezésre kamatlábán filül 2'/o-os kamattal.
sioru'. Szükségesnek tartom ezért röviden ismertetni,
Ezen ajánlat időpontjára ia a fenntiek állanak. — valamennyi intézetet kivétel nélkül, hogy fogadják
el bemutatáskor névértékben a náluk elhelyezett
hogy a törvénv szentesítése éa kihirdetése után mi
A vagyonelhagyA. betéteket olyan adósok tartozásában, akik jogszerű
lesz a teendője az adósok és hitelezők külőmbőző
Az összes Ingatlan tulajdonosok jogosultak vagyo- uton jutottak a betét birtokába, azzal aa egyetlen kikategóriáinak.
V, részét átengedni hitblezőik teljes kiegyenlíts- kötéssel, hogy ily módon az Illető adós egésa tartozása,
Félreértések elkerülése végett előre bocsátom, nuk
sere B ea eBetben '/a rész nekik tehermentesen visszahogy amiként a K-ileti Újság április 11-lkl ssámában marad, akkor ls, ba ea távolról sem elegendő a hite- minden tőkeleszállítás nélkül kiegyenlítessék.
Gyakorlati szempontból talán ezt lehet az uj törközölt nyilatkozatomban — minden kritika nélkül — letók kiegyenlítésére. A felajánlott V, reszt, azután
pusztán az akkor előttünk fekvő szöveget ismer- nyilvános árverésen eladjak a az állam két hónapon vény legjelentősebb intézkedésének tekinteni, mert
tettem. uey ezúttal is csupán a tételes rendelkezé- bellii elővásárlási jogot gyakorolhat az árveresi egyfelől ily módon remélhető, hogy aa eddig kényszerés csődök kockázataioak kitett betétek
i-f>lcet kivánom megmagyarázni
nagyközönségünk
vevővel Bz?mbt>n, még pedig akként, hogy kötvények egyezségek
megia valamelyes tisztességes ellenértékhez jutnak,
nj^koztatása végett, minden álláafoglaláa nélkül, ami- kel űzeti a vételarat.
másfelől ez a módszer lehetővé fogja tenni, hogy a
odk másutt volt és leBS helye.
A vagyonelhagyás nincs batáridőhöz kötve, ezt konverziós tartozások jelentóa része rövideBen lebonyoA törvény lényege — moratoriom. az adós a moratorium alatt bármikor eszközölheti. — lítást nyerjen, ami másküiömben kéBzpínz hiányában
Végső eszközként tartandó fenn tehát arra az esetre,
Az uj törvény nem ismeri a hivatalból való ha az adós semmiképpen sem tudna megegyezői CBak hosazu évek alatt történhetett volna meg a akkor
tőkeleszállítást, melyet a öemrolló-iíék aikotmány- hitelezőivel, akiknek engedekenyaeget bizonyara eró- is kérdéses, hogy milyen eredménnyel. A bankok Bsemp l-ne-n^k minő itett, hanem csupán őt éves mora- SJQ befolyásolja az állam kötvényekkel való elővásár- pontjából ls előnyös ea a rendelkezés, mert a vezetőtóriumot ad a 100 holdon a'ull mtzógazdtknak evi lási jo<a, noha a mlnisater kijelentése sserlnt esek nem seg — határozott törvényes rendelkezésre tekintettel —
l°'o, az ezen felülieknek évi 27. kamat mellett. Ezt aévertékben, hanem napi áron leesnek számitandók. most már nyugodtan lebonyolíthatja eaeket a tranzakciókat, melyektől eddig joggal vlsssatartotta aa az
1 "jurta után a kormány meghosBsabbithatja. a 100 holaggodalom, hogy egyea hitelezőknek előnyben részesiKlvetelek.
don alullaknak további 5 évre, aa eaen felülieknek
A törvény 12. §-a részletesen felsorolja 21. pont- teae elmén feleiŐBBegre vonhatják.
3 évre.
Adósnak, betétesnek s maguknak a bankoknakis
E moratoriun tartama alatt a mezőgazdasági ban a külömbözó kiviteleket, aminők az összes közbdóHok — akiknek kategóriáit a törvény részben uj tartozások (egyházi adók UI), a tartasdijjak, hazbereb csak ajánlani lehet tehát, hogy az uj tőrvény által
haszonbérek, fizetések, munkabérek es nyugdijak, nyújtott eme lehetőséget minél szélesebb mértékben
napokon, klmerltőan körülirja és némileg klterjessti— es
m ndÓBSze arra kell ügyeinlök, bogy 1933 április l ével ipari es saelleml munkások munkadíjai, kártérítések stb. vegyék igénybe s Igyekezzenek Igy helyzetüket miEzek között ezerepeinek aa i) pont alatt az ipa- előbb tisztázni. Különisenfigyelmébe ajánlandó aa adótőkéiméit tartozásuk l,l*os kamatát 1983 december
hó 1-én s azután is minden év hasonló idő-zakában rosok és kereskedők üzleti tartozásai, azzal az soknak, hogyha már voltak oly előrelátók, hogy kipontosan kiűzessék, mert külőmben elveszítenek indokolással, hogy ezeknek rendezeset a kényszeregyez- használják a Manlu-törvény tőkeleszállítás! kedvezmétörvény Bsabályoaza. A gyakorlatban tehát az a nyét, igyekezzenek ezt aa előnyös kiegyenlítési módot
minden kedvezményt s az egész tőke nyomban aegl
hogy aa aa Iparos és Kereskedő, akinek vala- mielőbb Igénybe venul, amig erre megvan a törvényes
esedékessé válik. Bőt a miniszter parlamenti értelme- helyzet,
melyes Ingatlana van, moratoriumot ólvea legalább 3 éa technikai lehetőség, mert előre látható, bogy a betétzne Bzerlot még itt ls meg van aa a könnyebbségük, evig,
mérsékelt kamattal, akinek ellenben semmi Ingat- állomány fokoaatoB likvidálásával ez mind nehezebb ós
bogy a hitelezőnek előbb fel kell őket Bsólltanla a fize- lana sincs,
tssre s a jogvesztés csak akkor áll be, ha felszólításra kamattal. annak nyomban űzetnie kell a legmagasabb nehezebb IBBZ.
Bírói eljárás.
sem fizitoek. Einek bevárása azonban aa adósok
Ugyancsak beszorították Ismét a kivételek közé
rinz-röl kockázatos és indoko'atlan la, mert ugyls
Az
u|
törvény
hatályon
kívül
helyezi aa előző
az lsmetelt atssövegesések rendén a kühőldi hitelelegfa'jebb cébány napi haladékot jelentene.
zőket. Akiknek váltói tehát külföldi hitelező kezén törvényeknek minden rendelkezéseit, melyek a tartoA tökeleaaallitáB esetei. vannak, azoknak nyomban és teljes összegben zások rendaaésére mindenfele bejelentést és külön eljárást irtak elő s hivatalból megszünteti mindazokat
Hi i hitelező nem akarja bevárni a moratorium űzetniők kell, ba mindjárt kiBgazdak 1B. Megmaradt a pereket, melyek e tőrvények alapján beindultak,
!< járiát, kérheti már most — bizonyos részletek- azonban a ket évi börtönbUntetes azok ellen, akik a hacsak jogerős blról határozattal, vagy egyeaséggel
bán — a fizetést, ha a 20 holdon alullaknak elengedi törvény megkerülése céljából átjátBzák a váltókat kül- már befejezést nem nyertek volna, mert eaek váiíoa tartozás felét, a 20 és 100 hold közöttieknek VB át földi hitelezők kezére.
zatlanul érvényben maradnak akkor ia, ba az aj
Valtoujitaaok.
s a 100 holdon felülieknek 'A-ét.
törvény akár a hitelező, akár aa adós ssempontjából
Az uj törvény eltörli az előzőknek aat a nehéakeB kedvezőbb intézkedéseket tartalmaz 1B. AS eddigi eljáIlyen ajánlatot a hitelező a moratorium alatt
bármikor tehet, batáridőbőz kötve nincsen. Ht a rendelkesesét, hogy az adósok bélyegmentes űrlapokon rások során bevett bisonyltékokra és nyllatkoaatokra
mezőgazdasági adós ilyen ajánlatot kap hitelező- kicserélni kötelesek lejáratonklnt váltóikat, ami egyéb- azonban az uj eljárásban ia jogérvényesen lehet hivatjééi, ugy alaposan meg kell vlasgálnla — legcMsza- ként is rengeteg gyakorlati nehézséggel járt volna s kozni.
riibben hozzáértők tanácsát kikérve — hory sz ajánlat ehelyett kimondatott, bogy a moratorium alá eső mezőA bíróság elé osak az az ügy kerül, amit a
raegfelel-e a törvény részletea intézkedéseinek, martgazdasági váltók 9 hónaponként, a városiak 3 hóna- felek valamelyike ide visz és ezek fölött a rendét
annak indokolatlan elutasítása esetén költséges pernek pooklnt megujltottaknak tekintendők 1933 november bíróságok döntenek, az általános magánjog is per1-től, mely hatarnapig maga a törvény kitolja aa ösztetei kl magát.
jog szerint, aazal az egyetlen megkötéssel, hogy 20
Ha a hitelező nem teaa ajánlatot a tőkelcszAIII- szes lejáratokat.
Csupán az eddig még váltóval fedezett tarto- holdoa aluli mezógaadák ügyeiben értékre való tekintet
tá-rt, ezt az adós is kérheti ugyan, de a hitelező
zásokra
kötelesek az adósok a törvény kihirdeté- nélkül elaófokon az Ingatlan fekvése szerinti járásbírónem köteles elfogadni. Ebben a tekintetben tehát a
sétől
számított
80 napon belül bélyegmentes váltót ság. a 20 holdon felüliek és a városi adóaok ügyében
balyzet az adósra hátrányosabb, mert az eddig érvény
a törvényszék előtt indul az eljárás. Ugyaneaek
adni
hitelezőiknek.
Erre tehát ügyelni kell, mert ennek pedig
h»n levő, 1932 október 26 Ikl Manlu file törvény sze
a bírói forumok döntenek Bbban a kérdésben is, hogy
elmulaaatása
ls
jogvesstéssel
jár.
A
megújítást
Illetően
ríni a 20 holdon a'ull adós a tartoaáa felének kiflié
aa adóst megilletlk-e e törvény kedvezményei avagy
tésével ssabadult végleg kötelezettaégel alul, akár azonban ezekre nézve ls a fenntl ssabály irányadó, nem vesztette-e el azokhoz való jogát valamely mulasavagyis
a
törvény
ere|énél
fogva
meghosszabbíttatnak
tetszett ez a hitelezőnek, akár nem. Eat a kedvezményt
9, Illetve 3 hónaponként s Igy erre már többé aa adó- tása által.
az uj törvény már aem blstosltja aa adósoknak.
Jóvóre tehát — kivételektől eltekintve — csak
soknak nincs gondjnk.
Mindeaek aa ajánlatok közjegyző vagy a köaségl
akkor fog valamely tartozás rendeaése a bíróság elé
A
pénzintézetek
helyaete.
elöljáróság utjáa közlendők a másik féllel.
kerülni, ha az adós és a hitelező nem tudnak megAzok a pénzintézetek, melyeknek állományából
A városi adósok. legalább 80°/o e törvény kedvezményei alá esik, a beté- egyezni s a hitelező ngy Ítéli, hogy adósának nincs
a törvény kedveaményelbes vagy ezeknek nem
A városi adósok kösül talajdonképpen csak ások teket csak a Banca Naţionala által megállapítandó Idő- joga
lett eleget. A hitelezőnek meg kell gondolnia, mielőtt
részesülnek moratóriumban, akiknek háaa törvény ben és réBalelekben és pedig — szemben az eddigi ilyen
pert provokál, mert ha aaósa védekezik s a bíróhatóságokban legfeljebb 80.000 lel, más városokban ellentétes felfogásokkal — csakis üzetési képességük ság ezt
alaposnak Ítéli, ngy aa általános perjog szalegfeljebb 40.000 lel bérérték után van mrg'dósva s inkasszóik arányában kötelesek
visszaűzetni. bályai sserlnt a hitelező nyakába szakadnak aa ösaaea
B akik 1919 január 1 után vásárolták vagy építették Ugyancsak felvétetett eaultal magába a tőrvény Bzöve- perköltségek. Ugyanes áll aa adósra nézve ia, ha alaphásukat éB egész idi alatt maguk laktak ben ne. gébe ls, hogy a Banca Naţionala előtti eljárásnak fela védekezése. B súlyos Jogkövetkeamónyekre
Ezeknek 1938 november 1-től keadódó ti a egyenlő függesztő hatálja van már magira a pénzintézetek talan
tekintettel gondosan át kell nésnle a tőrvényt s meg
félévi részletben kell flzetnlök 5 év alatt tartozásukat, elleni perekre Is.
kell vlssgá'nia aa eset körülményeit mindenkinek, mia Banca Naţionala kamatlábán számított kamatul.
Megmaradt as a rendelkezés Is, hogy az adósság- előtt pert Indítana.
Mig a mesógaadaaági adósoknak semmiféle lépéat rendeaéaben érdekelt intésetek ellen csőd öt évig el
A aálogjogok.
sem kell lennlök, addig a víroti adósoknak kötelező nem rendelhető. As elóső törvényben csak a Bolldaritatea-nak
biztosított
—
egyébként
eléggé
értéktelen
—
Fontos
intéskedóae
aa
g|
törvénynek,
hogy as
ajánlatot kell tanniök aa öt éves részletBzetésre
kedveamény eauttal minden ilyen kategóriája Intézetre összes szerzett zálogjogok ia tmlekk&ayvi bejegyhitelezőiknek.
As ajánlat batáridejét a tőrvény nem Írja aló, de kitérjesatetett s megmaradtak a bankokra vonatkozó zések érvényben maridnak t esöjcosÁ r u g t o r t zata respektálandó. Kszel hatályon kívül kelyscMM
az: kétségtelenül legkésőbb ÍM8 nor ember 1. előtt egyebb rendelkezések is..
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Ros zhleztmUaégro vall sz olyan állítás, mely azt
képzeli, hogy mindannak a munkának, amelyet a Magyar Párt elvégzett a mérhetetlen sérelmek tengerében, azért nem volt eredménye, mert két éve nem
volt nagygyűlés.
Jsj ne kacagtassuk magunkat. — N> akarjunk
pápábbak lenni a pápánál. Ne gondoljuk azt, hogy egy
nemzetkisebbségi küfdelemben a mi viszonyaink között
máról holnapra teljesíttetni fog minden kívánságunk,
mihelyt .alu'ról — felfelé" ugy megépítettük szervezetünket, hogy sz alulról jövő kezdeményezés a leg
ragyogóbban érvényesülni fog.
Akiben jó lelek ÉB gyakorlati ssiv van, az nagyan
könyv Heg bejegyzett korábbi zálogjogokat követő
sorrendben biztosítja a hiteleié követelését. Ennek jól kell érezze, hogy a nemzetkisebbBégl küzdelmeinbejegyiési módozataira nésve azonban nem világosak ket érő gáncsok és sikertelenségek okait nem magunk
a törvény rendelkeiésel s Így eteket a végrehajtási között kell keressük ÉB nem éppen ilyen dühös vádaskodással.
utasításnak kell még köselebbről tisztáznia.
Hiszen adja BB hlen, hogy a .konkrét szerveÉrintetlenül megmaradt as előző törvényeknek ec
a rendelkesése, hogy a kezesek csak akkor vonhatók zeti formát nyert" ellenzéki elképzelések mego'dáshoz
felelősségre, ha ai egyenes adósok a jelen törvényben segltsenk minden panaszt. A Magyar Párt fog legmeghatározott keretekben Bem tesznek eleget kölele- inkább örvendeni annak, ha ebben az országban csak
megelégedett egyedei lesznek a két milliós magyar
ssttségeiknek.
Borsközösségnek.
• * *
Csakhogy súlyos ut van Idáig, amit semmiesetre
Hl az Ismertetés csak általános képet nyújt
ugy lehel elérni, amint ezt ml csináljuk. Minden
— a kfllömbözó ellentétes és részben zavaros közle aem
ményekkel szemben — ai uj törvény által teremtett kisebbségi küzdelemnek alapjt az egység és bizalom.
helyzetről s az adósok és hitelezők közvetlen teen- Bennünk pedig n°m Bok érzék van egyik Irányban
dőiről, jogairól és kötelezettségeiről, semmlkép Bem sem. Am'g ml megtanuljuk azt, hogy nagygyűlések és
szónoklás közhelyek gyhkori közbeiktatása néltesal azonban feleslegesíé a törvény szövegének altpoa etyéb
kül ls lehet kötelességet teljesíteni, amikorra a Borstanulmányozását s esetleg szakértő jogászok tanácsá- cs'
pások as egymáslrántl szeretet és bizalom alapjaira
nak kikérését abban az esetben, ha valamely konkrét építik
a szervezeteinket, — add'g még nagyon dkérdésben az adósok és hitelezők között jogviták merül- naryon
keserűségen, 'rengeteg ellenzéki bölcskönek fdl a törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazá- d-íseken sok
és főleg undorítóén számos nagygyűlésen kell
sára vagy értelmezésére nézve.
á t e B n l . Amíg akkora a szerénytelen emberek sokasága,
hogy egy választás alkalmival a Magyar Párt központjához százszámra fu'nak be a maiukat kínálgató
önjelöltek levelel, addig a Magyar Pírt munkájával
elmen Kolozsváron, folyó évi április hó 2 án zászl^t- elégedetlen „tömegek" Is lesznek, mintán 10—16 parbontott a Magyar Párt ellenzéke. „Ellenzéki Közlöny" lamenti helyet nem lehet magysr „tömegekkel" becimü röpiratban közlik a magyar társadalommal ezen tölteni.
Cslkvármegye mindenesetre az a t< rlilei, araelv
elhatározást és tudomásul adják, bogy ezen lépésBel
„az Országos Magyar Párt kebelén belül a párt hely- a Mtgyar Párt küzdelmét micd^nkor a legpé'dáBabb
telen vezetése által már régóta kiváltott ellenzéki meg- egységével éB bizalmával tán o -atta. T«lán sehol nem
olyan nagy a nyomorúság mint itt. De mégis él annyi
mozdulások konkrét szervezeti formát nyertek".
Az ellenzéki megmozdulás nyílt levelet Intéz sz Józ»n ítélet ÓB meglátás, annyi tisztelet és bizalom
Országos Migyar Párt elnökségéhei. Hosszas fejtege- vezetői Iránt, hogy a reánk szakadt válságos Idők
tést folytat a magyar kisebbség 18 esztendŐB küzdel- bünbakk ki restében ne tegye m«gáévá és visszautaméről. Felfedezi a számunkra, bogy tönkre jutottunk, sítsa az ellenzéki szároybentás Indokait.
sorsunk kilátástalan. — A nemzetközi szerződéseken
nyugvó jogainkat kutyába sem veszik. Elnyomnak. Az
erdélyi magyarság nagyméretű megadóztatásával, as
adók könyörtelen végrehajtásával, általában az egyenlőtlen elbánás politikájával ko'dusbotra juttattak. EgyetA román nyelv nem kellő Ismerete c'mén va'ó
len kormány sem mutatott komoly Bsándékot a magyar elbocsátásokat a dúsan javadalmazott Vidrighln vasutkisebbség nemzeti problémáinak egyetemes megoldá- igazgató bozta éivatba. — A szerencsétlen, U'doz^tt
sára, stb. stb.
vasutasok egyrésze contenciós perrel támsdta meg az
.Ami legmegdöbbentőbb — írja as ellenzéki kl elbocsátó határozatot. Aa Illetékes Ítélőtáblák eVasláltvány — kisebbségi sorsunk ldefejlódése, a kormá- tották a kereset' ket az állami tisztviselők szolgálati
nyok mOBtohn politikájának állandósulása" azért követ- szabályzatának 21. § a alapján, m»ly kimondja, hogy
kezett be, mert sz Országos Magyar P/írt rossrul ve- állam: szolgálatba ctak ae vehető f<*l, aki az állam
zette a magyar tömegek politikai harcait. írja, hogy nyelvét birja. Ezeket a táblai határozatokat — Irdopaktumokat kötött, amely állal minden harci sieüemtól kaik alpján — részben a S mmltó'zék Iz helybenmegfosztja, önnállóságukról leszoktatja a tömegeket. hagyta. Erre as elbocsátott vaButasok; nyugdijuk megMinden de minden rosszat, a messze keleti események- állapítását és fo'yósltását kérték, sm t viszont a nyugtől az angol mérnökök szovjst bünügyéig mindent a díjpénztár azzal u'asltotl el, hogy ae ille'ők nem a
magyar párti helytelen vezetés szakasztott az emberi- szolgálatra alkalmatlanná válás miatt bocsáttattak el,
ség nyakára. Azért következhetett be a vén Európá- han>-m alkalmaztatásuk
eredeti érvénytelensége elmén,
nak agóniája Is, mert a Magyar Párt már két éve miután a nyelv n<amtudásár't tekintettel alkalmarbatók
nem hívott össze nagygyüléat.
s*m lettek volna Ezekhen as ügy-kben azonban tudKöveteli tehát a konkrét szervezeti formába tár- tommal még a Simmltőizék nem döntött.
IIvn előzmények után kürtöm a Sienátus febsult ellenzéki mozgalom az O-szágos M-igyar Párt
gyökeres átalakítását. Követeli, hogy álltttassarek fel ruár 15-lkl ülésén AZ uj vasúti szolgála'! szabályzat
azomal a magyarság tömörítésének alapelvei. Köve- 56 § Bük c) pontjánál, m e l y a szolgálatra vnló alkal
telik a Magyar Párt ügyvezetésének átvételét ugy mat anná válás miatt történt elbocsátásokat szahályorza.
központilag, mint a tagozatokban, továbbá az összes annak a rendelkezésnek felvételét, hogy nz alkalmatparlamenti és szénátud képviselők feletti utasítási lanságot betegs g, vagy más tes'-l fogyatékosság ese
jognak az uj. tömegek bizalmát biró ügyvezetóség tén, az or od bizottság, minden más esetbrn —s igy
kezeibe való átadását.
a ml eBHtUnkben ia — a fegyelmi bizottság kell, hogy
Elmondja a kiáltvány, hogy e nagy átszervezés- előzntes"n megá'lnpltsa s l'y c'mnken való elbocsátás
nek lesz feladata biztosítani a magyar nyelvű állami es >tén az Illetőink nyugdíjjogosultsága érvényben ma
Iskolák fenntartását, a magyar tisztviselők elhoc-iájtá- rad. Ezt a rendelkezést a szenátu' a törvénybe beaának megakadályozását, a nyugdijak rendezését, az iktatta, di a képviselőház bizottsága törölte, Wi'ler
ókirálysággnl egyenlő sdópo'llikát. a magyar nye'vü J >z«t*f ébersége B meggyőző érveléss folytán azonbar
közigazgatást, a magyar ku°turá<iB, gazdasági, egész- a végl»g>>s szövogbo Ismét belekerült 8 mihelyt ar uj
ségügyi, sport szervesetek ál'aml támogatását, a nyelv- vasúti Btolg4latl szabályzat a Monitorul ben megjelenik,
használat szabadságát éB valószínűleg a sárga vesze- erre as érdikeltak, megítélésem szerint, sikerrel hivat
delem feltartóztatását.
koibatnik.
H'ssen rendben van. Bfogsdhatő, hogy a Magyar
As uj törvényt a képviselőház márc us hó 29-ér
Párton belül is kiépíttessen egy becsületes ellenzéki szavazta meg B a mos'snl tömeges eltecsAtáfok Ind tó
törekvés, amely lendületet ad a küzdelemnek. Legyen oka valószínűleg at. I> hetet», 1 ogy fz>k még sz uj
annak főtitkára, elnöke, legyen odva a lehetőség ujabb törvény ssentes't/se és kihirdetése előtt perfektuál
méltóságok betöltésére. Da nem Ilyen beállltáB«al. nem tassanak s a kdobás'a ítéltek r>nnak emberséges ren
ilyen tüzet-okádással, mint ahogyan ez az ellenzéki de'kezéBFire még ne h;vitkpzhaseanak. Bz a számítás
mozgalom megindult.
azonban, megítéljem szerint, téves, mert bár jeg'raIstenem, milyen saüklátótör, szereplési önkéjel- bálv az, hogy a törvényeknek általáhan visszaható
gés és sserénytelenség ssökeéges annak lerögzItéBéhez erejük nincsen, de as adott esetben Interpretativhogy mind íz, ami bekövetkezett annak a Magyar Párt i i legü törvényes Intézkrdéssel ál unk szem)» n, mely
az oka.
ngy eddig m 4 g rendeletien jogviszonyt szabály oi.
Hát mit gondol az az ellenzéki megmozdulás ott vagyis azt, bogy miként állapítandó meg ez államKolozsváron, bogy lehetett volna, vagy lehetni fog nyelv nemtudása s ennek mik a jogi következményei,
akármilyen .alu'ról megépített" szervezéssel n'küok tehát kétségtelen, bogy m'után erre néive eddig Jogbefolyásolni és megváltoztatni a mindenkori kormány- szabály nem léfzett, az uj törvény lebet csak Iránypolitika gerincét. Téovleg őszintén hiszik azt, hogy a adó a még függőben levő esetekben Is a miután sz
bajok, a megsemmisítő leszegény dés azért következett adott esetekben az elbocsátás e'őtt a vasntigazgatÓBár
bi, mert két éve nem volt nagygyűlés, mert Így nem kérheti a fegye'ml bizottság elősetrs döntését,
meg ugy.
enné'fogva as elbocsátó határozatok sikeresen megAz ellenzéki megmozdulás naryképü programot támadhatók 80 nap alatt contenciós perrel as Illetékes
ad a lövőre. Kisajátítja a Magyar Párt egész munka- ítélőtáblák előtt.
terflle ét. — Elismétli ast a hatalmas munkaanyacot,
A pirekhes szükséges kereseteket a Msgyar P*rt
amelyet a Magyar Párt parlamenti csoportja minden- calkiseredal Irodája Ingyen bocsátja az érdekeltek
kor annyi lelkiismerettel képviselt
rendelkezésire.
'
G/irfia
Blamir.
•a előső törvény ami nagy hibája a ez erdélyi telekkönyvi rendszerrel teljesen ÖBBseegyestethetlen rendelése, mely egybe-csapott bekebelesett ós függő tartósásokat és esek rangsorára való minden tekintet nélkül, egyenlő arányn kielégítést biatositott mindenkinek,
ami blsonyára igen sok vispiaélésre és a koholt követelések gombaszerU elssaporodására vesetett volna.
Aa előzi törvények alapján esaköcőlt bejelentések
egyetlen gyakorlati jelentősége volna, hogy aa ezek
alapján bejegyaett, vagy bejegyzendő n. n. törvényes
zálogjog ('poteca legala) — mely kiterjed a függő
termésre s a gazdasági felszerelésre is — a telek-

A Magyar Párt Ellenzéke

Ai elbocsátott vasutasok jo|i helyzete.

uáa.

Egy erdélyi főúr följegyzései.
Rudnyinszky

Sándor báró hagyatékából.

Egyik cslkmegyei kerületben történt 1904 ben, a
téli válaaitásokon. Erős korteskedés folyt a kétje ölt
között. EgyBserre csak megtudta az ellenzéki fókortes,
hogy az eilenfd néhány községben éjjel a választók
megcyóződézénok megszilárdítása céljából tlz-tiz forintot osztogatott kl B ezáltal veszedelmesen megnőtt a
pártja. E mondta a társainak a jelöltjelnek az esetet
s elkezdtek tanakodni a teendők felett. Megszólalt egyszerre az egyik főkorifeus:
— Hit mi tudóink é tlz-tiz forintot áldozni?
Tudnánk, csakhogy hiába. Mert azok már megkapták B Ígéretet tettek. H» mag ml rálicitálunk, az
sokba kerül kissé — haogioit a válasz.
— No ettől még el tudnám Igazítani a dolgot s
nem is kell több, csak tlz-tiz forint. Megkapom e?
— Annyit igen. Da bogy akarja csinálni?
— Bízzák csak rám.
A pénzt magkapta a szóbanforgó fókorifeus ÓBB
legközalebbl alkalommal ő vette Borra a már megpénzelt választékot.
— No atyámfiai — szólt hozzájuk — ez már
szégyen, bogy a székely ne a balpártra szavazzon 1
Tudom, hogy kaptatok pénzt, de azért ne fájjon attól
a fajetek. Adjátok nek^m vissza azt a tíz forint JuJáspénzt. Azután szavazgatok reánk, én meg kárpótlásul
— s bogy lássátok, hogy ml Is vagyuik valakik —
adok nektek busz forintot I
Ebbe a megoldásba nagy lelklnyugalommal belementek B meg is bukott a kormánypárti jelölt.
*
Viddkro voltunk meghív y egy Ismerőiünkhöz s a
vonaton együ't uwz uik: Wlassits GyuU báró, a felesége, Perozel Daz-ő, a képviselőház volt elnöke, Fáy
G .ula volt képviselő, akkor m'nlszterl tmácsos, Förster
Aurél és én. A vonat iudu'áía percétől Förster mulattatta a társaságot anekdotáival szakadatlanul.
Az egyik anekdota elbeszélését a következő szavakkal vezette be:
— Tudjátok, akkor történt ez, mikor — s rátekint Percae'rt — D J Z S Ó birátunk olyan hires lett a
zsebkendőjéről...
PDRCZ^l DJZBŐ volt tudniillik hőse annak a képviselőházi szavazásnak, mikor a nagy obstiukcló alkal
mával a kormánypárt a házszabály módosító javaslatot
óriási ztjban, puccsszerűen, a Perczel D 'z-tő elnök
zsehk' ndöj -nek 'ot ogtatáséra szxvazta meg 1904 ben
a melv pucciból robbant kl a koalíció diadalmenete.
Fóraternek erre a mondájára mind elmosolyodtunk kissé, Perczel kivételével, kinek nem nagyon tetszett a tréfás aposztrofálás, de WiaBBlts Giu'a báró
n> m tudott egy hangos kac >jt elnyomni. Förster ezt
rögtön észrevette s miután elmondta a történetet, majd
meg néhány ujabbat, végre egy anekdotáját a következő bevesetéstel látott el
— Ez a história meg a koalíció megalakulása
Idejében törttat — kezdte eközben Wias-ra felé fordult — ulod, ml> or még magad sem tudtxd, Qyu ustám, hogy melyik párthoz lesz célszerű csatlakoznod...
Hibahabal harsant föl Perczel Dezső. Most ő nem
tudta a nevetését elfojtani s W.asMts báró mosolygott
kissé savanyúan.
Astán ujabb anekdoták követkestek s hamarosan
elsimul minden.

A „Légy jó mindhalálig" Csíkszeredán.

Városunknak a vérmegye határain tul la előnyösen
Ismert műkedvelői, hasvél első és m&sodnapjin Ismét kedves
meglepetésbon részesítették a vé'os és vidéke közönségét.
Dr. HirBch Ungóné rendezésében, a főglmnts'.utn toruatermében, nagy sikerrel előadták Móricz Zsigmond .Légy jó mlndha'állg" olmQ, Badapesten háromszázan szériát elé t, nagyhatású, bájos színművét.
Dr. H rsoh Hugónétól, et ól a minden azép. nemes i*
lóért lelkesedő, nagyműveltségű nrlasszonytól megszoktuk,
hogy Igazi mfstero ar nak, hogyan lehet a tömegiket m gmozgatnl és obben a közönyös éi léleknélkűll, gazdaságilag
megnyomorított világban a jótékonyság szolgálatába ál Itani
K váló érzékével, istenadta tehetségével egyike azoknak, akiknek nevelő, Irányító tevékenysége alakította meg <"Bikszereda
kiváló dilettáns' művészgárdáját. Ennélfogva Isme I tagjai
képességrlt s ezért nem >lad viasza a legnehez bb dar.bok
sz'nrehozatalától Bem. Elég példa eh z a .Bizanţ" nagysik» il
előadása, amelyet moi-t forgószínpad azám&ra Irt jelenetekből
ál'ó .Légy jo mindhalál g" követett A darabot a függöny
előtt Veégh Pándoi főglmn. tanár Ismertette, kiemelve annak
lélektant momentumait.
A darab előadása nehéz, mert minden Jelenete felfelé
fokozódó lelki rngókrn épül fel Nyilán Ulal körűi mozog
minden oaelekmény. Ezért a főszereplőnek, Aital Editnek
nem minden napi kvalitásokkal kellett rendelkeznie hogy
szererének m gtnd on felelni. Most a kettős előadás ntán
kétségtelenül megállapíthatjuk, hogy Antal Edit alakítása
elsőrangú vo't Kifogástalan azeieptadáaa. Igénytelenné lefokozott megjelenése, geiztua I, kiváló a ejátéka biztosították
számára azt a sikert, amellyel a közönség, hangos tetszésnyilvánításaival, gyakori könnvelvel megtisztelte Hossznlélegzetfl szerepében nemhogy kifáradt volna, h nem egveneaen felfelé tvelően küzdötte I»1 magát a tiszta művészi
alakítás határi g. Bűfzkén számítjuk Antal Kőikét, társadalmunk ezen bájos n-llányát, elsőrangú műkedvelői gárdánk
egyik orzlopoa tagjának éa szívesen látjuk a azlnpadon máskor la.
Viola éa Bil'a azerepében Adoríán Qlalke és Karda
Z,sóka debütáltak. Fiatalos, bájos megjelenésűk nagyszerűen
hatott a stil aoa kö ny.'zetben Sok nylltazinl tapsot érdemeltek. Adorján O zikét végtelen bájos megjelenése, kitűnő
klojtése szintén predesztinálták a gy»kcibb as npadl fellépés e.
K>reaitea Margit a Török néni, Vákár Unka az Itonk»
klsaaasony aaerepében alakítottak tökéletes t Elfogn'atlao,
nyugodt játékukkal a való életet adták. Nagy aikerűkhöz
hozzájárult ai 1«, hogy koaatQmetkben Igen ügyeltek a korhaségre. A mult azáead nyolcvana* éveiben látazó oaelekményt
éa levegőt má'kép művészileg á zákeltatnl alig lehetett volna
Caiazér Patyó a Doroghyné aaerepében volt nagyaserű.
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Külön kall megemlítenünk Siabó Plolt, aki a Doroahy
Sanyiba szerepét Játazotta annyin fiúsan, jóízűen ia hűen,
hogy ezennel kinevez «ük tiszteletbeli Aunak.
A «éifiak közül Takáoe Lajoat, Hódosey Kálmánt, Dr
Ke'emen Károlyt. Biró Zoltánt, Pulohard Jánost, Veégh Sándort kell kiemelnünk. Takáoe a Valkay tanár azlmpatlkna
szerepében remekelt Kifogástalan, nyugodt, kltünó alakítása
többször nyílt azLnl tapsot érdemelt. Hasonlóképpen a Hódosy
Kálmán nagyszerű Játéka. Ulnden geeitnsa, mozdnlata, hangsúlya alsórendű művészre vall. Amit pedig Dr. Kelemen
nyújtott, vetélkedett a hivatásos silnmüvészek sok évi gyakorlatával szerzett. Istenadta tehetaégben rejló alakítással.
Pósalaky, vak öregnr szerepét meeterlen játsiotta meg. nemkülömben Bagoly tanár epizód szerepét ie. Biró Zoltán már
régi ismerőse a közönségnek. „János ur" szerepét alakította
a tó le megsaokott, nem mindennapi tehetségre valló müvéazettel. A nem nagyon szimpatikus szerepet annyi realitással,
tudással és művészettel hoata kl, hogy a közönség megboosátotta azt a sok kellemetlenséget, amit szegény Nyilas
Id Isinek okozott. Pulohárd János, Veégh Sándor, Keresi tea
Unka, Szentpétery Bálint, Imreb Lajos, CaedA György éa
Caánár Jenó megmutatták hogy nem a hosszú szerepek
h a t á r o z z á k meg a sikert, hanem az alakítás művészi volta éa
a t e l j e s salv és lélekkel megjátszott epizód-szerepek ls hozhatnak nylltsz nl tapsokat, amit mindnyájan meg ls érdemeltek.
Bozás Beol, Pototoky Olga, Szopos Manói, Zaharle Hédi,
Pap Janoal, Szatmárv, Farkas, Hprenoz Ferkó, Lórlnoz PlBti,
Hajdú Lenke és Löfiler Vili értékéből semmit sem von le az
a körülmény, hogy ezúttal osendesebb diákoknak bizonyullak,
mint máskor éa oslntalanságalkat ls annyi szeretetreméltó
tinomsággal követték el, hogy Valkay tanár uron kívül, ml la
megboos&tottnnk nekik. A faggyú olpőkenőos elfogyasztásánál
aztán kipótolták Bzerény viselkedésüket éa olyan „valódi"
diák élénkséget, lajt, oslntalanságot rögtönöztek, hogy boldogalt diákkornnk egy-egy jelenete elevenedett meg.
A darab kifogástalan szlnrehozatalán, ailnszerü éa korhüség tekintetében Antal Aronné és Pototoky Pál tevékenykedtek sok fáradsággal, mlg a szép dlBzletek Szentpét9ry
László művészetét dlosérlk. A darab próbált és rendezését,
amint már említettük 1B, Dr. Hlrsoh Hugóné Irányította. A
közönség meleg ünneplésben részes'tette A főgimnázium
tanári kara és felnőtt lljnaága Is dloBéretreméltóan buzgólkodott a darab sikerén A maszklrozás kitűnő munkáját Sarkadl
Elek tanár és Bartha Oéza url fodrász végezte.
A nagysikerű előadást 23-án, a tornateremben, OIOBÓ
helyárakkal megismétlik.
(a I.)

— Eljegyaés. György Piroska (Cslktosnád) és
— Lopás. Blgel Mihály vármegyei jegyaő lakáJanovlts Sándor (Kézdlvásárhely) jegyeBek.
sába Ismeretlen tettesek behatoltak és egy kazettát
— A vármegyét semmi sérelem nem érte elloptak, melyben összes Iratai és bizonyítványai benne
a pénzügyi átszervezés aorán. Ismeretes az a voltak.
nagy izga'om, amelyet kiváltott a pénzügyi átsserve— Égések. Léstyán Jóssef szentkirályi gazdáZÓBBBI kapcsolatos Bzon Intézkedés, hogy elhelyezik nak a Hargitán levő saénás csűre Ismeretlen okokból
a vármegyéből az adókivető osztályt. Több vármegyé- klgyuladt és porráégett.
nek ebből a szempontból való ÖBBzevonáBa megtörtént
Lacakó Mihály gyergyóssentmlklósi aastalos műaa egész orBságban. Azonban megnyugtatásul közöljük, helye kigyuladt, de a tűset sikerűit lokalizálni.
hogy Madgearu pénzügyminiszter olyan értelmű ren— Meggy ojtotta aa erdőt. Kiss Dénes 70 éves
delkezést adott kl, hogy BS adókivető bizottságok a juhpásztor
a Nyerges nevű erdőrésaen legeltette Juhait
járási székhelyeken, az adófelebbezésl bizottságok pe- Az eBÓtől átázott
ruháit megakarva Bzárltanl, egy fiatal
dig a megyei székhelyeken működjenek. Bzael az ln- fenyves ültetvényben
tüzet rakott A tűztől klgyuladt
tézkedésBel most már semmi aggodalomra nem lehel ültetvény oltására kUiettek
a falusiak, de mire elolok a vármegyében — Egyébként az ország öasses tani sikerült, a fiatal fenyvesből
egy holdnyi terület
megyéiben megcsinálták az összevonásokat. Madgearu elégett, A 70 éves embert beszállították
aa ügyészségi
pénsügymlalszter pedig kijelentette Gyárfás Elemér fogháaba.
ssenátor előtt, hogy még további összevonásokat ter—Tömeges letartöatatások erdökihágáaért.
vez, ugy hogy 4—5 vármegye fog olyan pénzügylgszgatóság alá tartozni, amelynek adókivető osztálya Az erdőklhágás örökös székely bűnügy lett mostanában. Naponta kísérik be a megye külömböső réssébői
(Secţia de constatare) leBS.
a falusi szegények tömegeit akik hideg tél Idején,
— Házasságok. Antal Mátyás cslkmadaraal fake- pénz
hiányában, aa erdőt Igyekeatek megnyirbálni
reskedő. folyó évi április hó 17-én tartotta esküvőjét
amnesatla alá esnének ezek a bűnügyek s mégis
Koncz Gyula nyug. csendőresredes és neje Bogáthy Most
a csendőrség tömegesen tartóztatja le a tettenért falnál
I oia leányával, Katóval, CslkszenttamáBon.
szegényeket.
— Schmldt Gyula csíkszeredai tisztviselő folyó
Verekedések. Szabó István, Kosma Márton,
évi április 17-én tartotta eBküvójét Trepchles Olgával, Gegő —
István jenófalvl legények folyó bó 17-én este
SepjlBsen' gy örgy ön.
Farksa Ábrahám jenőfalvi gazdát. Mind— Farkas Alajos (C^iksomlyó) és LajoB Irénke megverték
átadták az ügyészségnek.
(Csiktaploczc) április hó 17-én házasBágot kötöttek. hármat
Biró Jakab jenófalvl legény valami blrtokűgyből
— Cbarap G.ula és Barmanu B bl április 9-én kifolyólag
megtámadta és jól megverte apját Blro
házasságot kötöttek Gylmesköséplokon
István jenőfalvi gazdát.
— B irtalis Piroska (Csobotfalvr) és Vágásy Do
— DIRECŢIUNEA SOCIETEŢ1I VANATORILOR DIN
mokos (Ciiktaploczs) folyó évi április hó 17-én házas- MERCURE A-CIÚC, pentrn eliberarea noilor permise de vánltoare pe exerolţlol anului 1933—1934 faoo ounosaat membrilor
Bágot kötöttek.
următoarele: Páuft la 27 Aprilie a. a.fieoere membru
— Daáky P 4er gylmesbükkl lakós április 17 én SooleteţU
va plAtl Lei 660 dini oasler Hellwlg Wllhelm drept taxa
vezette oltárhoz Karác onv Jucikát K'röppatat on.
permisului de v&nltoare; Iar ölne nu a pl&tlt taxa pentrn
— Andráa Antal ÓB Holló Mária április hó 22-én trimestrul 1 Ianaarle — 30 Martie a. o. va platt Lel 812. —
Cererile individuale le va faoe dl Hellwlg Wllhelm.
hásaBságot kötöttek Cslktaploczán.
— & oslksaeredal Vadásztársaság Igsegatóségm ea
h-tlyisége előtt ünnep elbó napján már a bora reggeli
— Imádási hódolat a saentségi Jézusnak 1933—1934-re
szóló nj vadászjegyek klboosátására vonatkozó-

órákban lebilincselő türelmetlenséggel várakocott a
támogatásra szoruló gyermeksereg apraja-nagyja, hogy
a megértő lelkek által njujlott szeretet-adományok
bo dog rÓBaesel lehessenek. A 8 órás Bsenunlse végez-

A Bsépvlzi rém. kath. If.uságl Egyesület tagjai nagypéntek déltől a nagyszombati feltámadási körmenetig
állandó Imádással hódoltak a Bzenteégl Jézusnak. A
szent sirnál páronként egymáBt minden két órában
tével Páll Gyula segédlelkészünk az özv. Kövér Sán- felváltva lgaa lelki buzgósággal megkérlelték mindazon
dorué által saétosztásra előkészített ótelnemüket áldotta hidegség- és közönyösségért, mindazon tlszteletlenségés szentelte meg. 8 amire egţbeeyUlt a vezetőség, a és hálátlanságért, melyekkel a világ a BzentBégl Jézust

lag az alábblakat hozza a tagok tudomására: Folyó évi április hó 27-lg m'nden <ag köteléé 660 lelt beSzetnl Hellwlg
Vilmos pénztárnoknak az uj vadáazeugedély dija fejéhen; ekl
padig a folyó évi jannár 1-től mároluB 30-lg járó negyedévi
diját még nem fizette be, az 812 lelt kötelesfizetni. Az egyéni
kéréseket Hellwlg Vilmos fogja megcsinálni.

kiosztás azonnal kezdetét vette. Felejthetetlenül ked- Illeti. Ilyen imádságos lélekkel késsültek a szent busvét
veB lelki élményben részeBÜlhettek a jelenlevők, amikor InBéges gyermekeink ssavakban le nem Irható
örömektől kigyúlt arccal vették át a családtagok azámarányához megállapított kisebb-nagyobb adagokat. Még
a szomszédon községek ssükséget szenvedő gyermekei
is — dicaéretére vá'jek a vezetőségnek I — üres kéz-

zel nem távoatak el e helyről. Déli fél 1 órakor (a

— A postahivatal közleményei. Felkéretnek védekezést.

105 segélyezett gyermek éa elaggott ünnepi ebédben mindazon rádiétulajdonosok, akiknek a „Societatea
leves, füstölt hus és töltelékes káposzta) részesült Compozitorilor Muzicali Romani" vitás ügyük van,
Másnap — húsvét másod ünnepén — ugyancsak ünnepi hogy azt a csíkszeredai postahivatalnak bejelenti ni
ebed kiosztásával a segélyezettek legnagyobb szomo- szíveskedjenek, bogy a poBtavezérigazgatóaág idejében
védőügyvédről gondoskodhasson, aki a bíróság előtt
rmágára bezárultak a gyermek-konyha kppui.
aa érdekelt rádió-előfizetőket díjtalanul képviselni fogja.

— Azon képes levelező lepok, amelyek a ctm és
Kapuzáráskor a Kath Népszövetség ciikszeredal
taţozata Begélyezetteivel egyetemben minden bizony- alálráa kivételével legfeljebb 5 (öt) szóból, vagy a
nyal hálatelt lélekkel gondol a Gondviselőre, hogy a ssokáeos rövidítésekből álló sserencsekivánatot. vagy
mult év december 15 tői április hó 17-ig bezárólag üdvözletet tartalmaznak, a belföldi forgalomban, 1 lejen
tartó altrulsztlkus Intézményünket Immár a második postahélyeggel, 2 lejes kulturális bélyeggel ÉB 1 lejes
esztendőben Is a különféle hatóságok, a város ÓB vidék repülőbélyeggel bélyegestetnek. As ugyan Ilyen képes
á'dozatos közönségének jóakaratú támogatása ÓB segit- lapok, de külföldre szólók, ceupán 2 lejes postabélyegHtge mel e'.t oly páratlanul állóm minden fennakadás gel látandók el.
— A kösblrtokosságok nem kötelesek Illeték egyennílktll szívós kitartáss \1 eredményekben gardtgon ver t é k l a d ó t flsetnl. A székely közblrtokos'ágok régi sérelme
rethette. A veaatóség es évi ínség akciójával (ilelme- évolt
az Illeték egyenér ék taxájának eredéBe A magyar képzás, tűzifa ellátás ÓB felruházás) a folyó hó 23 án tar- viselők több évi eorozatoB sürgetéaére végül a pénzügyminisztandó csoportvezetői gyűlésen fog beszámolni, mely- térium rendeletileg ntasltotta a pénzügyigazgatóaágo*. hogy a
nek megtörténte u án lapuik hasábjain a részletes közbl'tokoBságoktól beBzedett lUeték egyenértékű taxák nem
A oslkl képviselők már most beadvánnyal forinltak
elszámolást az adomán;osók feltüntetésével sorozato- jogosok.
a pénzügyinnlszteihez, hogy az Illeték egyenérték olmén edsan jelentetjük meg.
dig beszedett összegek számíttassanak be a közbirtokosságok

KÜLÖNFÉLÉK.
— Leanykongreganiaták májusi lelkigyakorlata. A fd'nótt leányok Mária kongregáclóla részire májm hó 1—6-ig beaárólag minden este 7— 8-lg
Mszló Ignác hittanár lelkigyakorlatot tart a főgimnázium kápolnájában. N ím koagregtnlsta lányokat Is
kérjük, hogy minél nagyobb számmal vegven»k résst
ezokeo a kimondottan leányoknak tartandó szentbeszódeken.
Kongr. vezetősége.
— Haláloaás. Tusnádi É thes Ziltán dr. buda
pesti ügyvéd, a földblrtokrendeaés pénzügyi lebonyolítására alakult szövetkeaet ügvéaae, PdBt-PiliB SoltKiskun vármegye tb. ügyé-z<\ hosBzas ssenvedés után
április 18-án Budapesten 60 éves korában elbnnyt.
Temetése április 20-án Igen nagy részvét mellett ment
végbe. Halálát édesanyja, öav. ÉtheBJakabné ssül.
Vajkai és foreastl Molnár Irma, feleség» Dilnokl éa
Hientkatolnat Damtity MáHa, fit Tusnádi E 'hts Csaba,
testvére Tusnád É thes Gyula dr. éa felesége D rzsl
Pap Mirglt, valamint kiterjedt rokonság gyászolja.
Tusnádi Blthea Ziltán dr. 1907 tői 1922 ben történt
repatriálásáig városunkban vo't ügyvéd a a köz- és a
társadalmi életnek kedvelt tagja volt Korai halála
vármegyénkben ls őszinte részvétet keltett
— • osiki saékely népviselet sikeres bemutatója Nlsaaban. Március 25 éa tartották Nizzában a világ népei nemzeti viseletének bemutató ünnepét. A francia újságok melegen emlékeznek meg a
székely népviseletről és táncokról, amelyet Nlazában,
a Párisban élő Bálint Jóaaef matatott be. Bálint cslkmenaságl születéeü fin. aki a párisi angol követség
alkalfflasoltja éa külföldön nagy lelkesedéssel propagálja a saékely aépművémtet

KÖZGAZDASÁG.

örömte'jea ünnepére. A föltámadási körmenet alatt égő
Az általános baromfitenyésztés
gyertyával kezükben kisérték a lrgméllÓBágosabb oltári
szentséget és lángoló hittel h'rdették: .Nincs másban keretében tárgyalni togjuk a szaporítási, a felnevelési, a
üdvösség csak egyedül a mi Urunk Jézus Krisz- külömbüzö értékesítési eljárásokat, továbbá a gyakrabban
tusban'.
előlorduló baromfibetegségek mibenlétét éa az ellenük való

más tartozáselba. Mihelyt a beadványra válaaz érkezik, azonnal közölni fogjuk lapunkban.

— A vármegye felosztásáról számos valótlan hlr terj e d t el a megyében & k e i ó l y e k e t felzavarni akaró mételyuzók
aokféle verziót rebesgettek, sót többek között az a hlr Is szárn y a t kapott, hogy a megye területi egysége elírni akoló nagy
befolyásn kormánypárti polltlkuaok szervez t t kampánya akiket erre B 11a Zakariás volt oalkmegyel nemzeti parasztpárti
képvlselőjelö't öeztönöz, hogy meg nem vá'aastásáért h o s s z í t
álljon. Érdeklődésűnkre legilletékesebb helyen kijelentették
hogy az egéBa hír osak vaklárma, amelyhez Bolla Zakariásnak
Bemml köze nincs.

— & oslksaentgyőrgyl rokkantakkal későijük, hogy
Csikvármegye területén semm féle húsvéti ajándékot nem osztottak e hadirokkantak részére. — A nyugdijak fizetése rész-

letekben tö ténlk, mintán egyszerre elegendő hitelt nem nynj. .Ezúttal
. . . még
. nem kerültft(sor a Ssen'gyö'gylek
"
- . . fizetésére,
. - . .
tanak.
k ö z e l e b b kkapitandó hitelből fognak fizetni.
akiket osak a legközelebb
_alnl
_ „mentesek, e földadó
— A rokkantak
alul nem. eenpán az ntadó fizetése
— A marosvásárhelyi mnnkakamare Igazgató tanáosa
meg választót inak Jelentette kl, mintán osak egy listát tettek
le. Igy a székelyföldi mnnkakamaránál április hó 23-án nem
kelült sor választásra.

f

Elsősorban a gazdasági tyuktenyésztést ismertetjük a
kisbirtokok, kis gazdaságok érdekeinek megfelelően,
mert mindenki foglalkozhatik baromfitenyésztéssel, akinek
erre a célra tenllete és elegendő takarmánykészlete van.
Nálunk nagy akadályai a baromfitenyésztés fejlődésének az
ólak helytelen és célszerűtlen építése és a baromfibetegségek, melyek meg-megtizedelik évről-évre a baromfiállományt.
A gazdasági tyuktenyésztés húsra és tojáshozamra
dolgozik. A CBÍki gazdák erre a célra belaőségeiknek udvarait és kertjeit használhatják fel. A baromfiak élelmezésére
pedig a birtokukon termelt takarmány és gabonaféleségeket.
A csíkiak a tyuktenyésztést nem alapozhatják csak
tojás nyerésre, mert ennek a célnak tökéletes elérésére szükséges balliszt, vérliszt stb. mesterséges póttakarmányok nem
állanak olcsón a gazdák rendelkezésére. A mult évben romániábúl küllőidre exportált, elsőrendű tojás darabjának
értéke 1 lei 50 bani volt. A drágán előállított tojás tehát
nem ad hasznot. Nálunk a tenyésztőknek súly* kell helyezniük baromfihús nyerésre is, még pedig ugy, hogy korán
lejlődő, nagy testű, nemesitett, jó tojó fajtából kakasokat
szerezzenek be s ezekkel pároztassák meglevő, parlagi tyúkjaikat. Testvérkakasoktól éa tyúkoktól származó tojásokat
ne kotlassanak, ilyenekből CBÍrkéket ne keltessenek, valamint
jércetojásokat se ültessenek, ne tegyenek kotlók alá, mert
ezek a csirkék gyengék, lassan fejlődők lesznek, rosscnl
növekednek, rósz tojókká válnak s a betegségek iránt pedig
fogékonyak.
Ami parlagi tyúkjaink életerősek, egészségesek, edzettek, élénkek, mozgékonyak, jó élelem keresők, még is jó
kotlók, jó csirkenevelők és husuk igen finom, Ízletes. Hibájuk csak a kis test és a kevés tojáshozam. E két hibájukat kell kiküszöbölni a nemesitett tajtáju kakasokkal való
pároztatás, keresztezés utján. Azonban ezt a keresztezést,
ezt a javítást túlzásba vinni nem szabad, mert azzal, hogy
igen jó tojóvá fejlesztjük az állományunkat, elveaz a jó
kotló jelleg. Tavasszal, kellő időben lekotló tyúkokra pedig
s kis tenyésztőnek szüksége van, mert kotló nélkül csirkéket rendes időre költeni nem tud. A tavasszal sokáig tojó
tyúk későre kezd kotolni, későre kelt csirkéket A késői
csirkék rosszul fejlődnek, elsatnyulnak s elvesz a piaci értékük is, mert lemaradnak, lekésnek a kereslet idejéről.
CBÍki

— Autóbaleset. Huivét szombatján este köoyvaló keltetésre kis gazdaság nem rendezkednyen végzetessé válható autóbaleset történt. Olteán hetik Gépekkel
be. Szövetkezeti alapon ezt is meg lehet oldani.
Gusstáv cslkszeredsl ügyvéd autójával a megyeház
Rendszeres baromfitenyésztés pedig nem foglalkozhatik
melletti kanyarulatnál nekiment a kaszárnya kerítésének. A ledöntött kerítés felfordította aa autót, amely azzal, hogy íazakakban tollak között, kályhaoaempetelején,
maga alá temette O teaunt. A segítségül hívott katonák vagy 'trágyadombokban keltessen csirkéket. Természetes
kiemelték az ügyvédet as összetört autó alól, akinek melegeknek felhasználása az ivadékok kikeltetésére aa állatvilágban s igy a madárvilágban is, nem nj dolog.
szerencséjére f>emml baja nem lett
A nagy testű madarak között több fajta van, mely
— Véres országúti gyilkosság Kozmázon.
Hnsvétharmadnapján hajnalban fejsaecaspásoktól össze- nem kottással szaporít, hanem különféle melegek utjáa kélverve, vérbefagyva találták as országút árkában Sánta nél ki a tojások. Példánl a struo, a kanár a homokba
János kosmásl gaadálkodót, mintegy 200—250 méter- tészkel. Vannak madarak, melyek a korhadáé, a rothadás
nyire a lakásától. A helybeli kórhásba Beállították be, melegét veszik igénybe, hogy a fiókák kikeljenek a ane a
de még máig nem tért mágáhoa. A csendőrség be- célra a szülők összehordják a megfelelő, korhadó növényi
vesette a ayomoaáat, de még aem akadtak a gyilkosok anyagokat egy halomba, melynek közepében téaaket vájnak
a ebben a téaaekbea aa aayák a teásokat hegyesebb végűk•yonánb
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kel lefelé, t >., pább végükkel felfelé helyezik el. Maguk B
tojéit nem kotolj&k, csak arra vigyáznak, hogy a féBzket
ne bántsa semmi.
Parlagi tyúkjainkat azért is érdemeB javítani, mert a
világpiacok a mult évben is a mi parlagi tyúkjaink nemesítéséből származó ivadékok husat, tojását keresték és fizették meg legjobban. Az idevonatkozó statisztikai adatokat
befejező résznek fogom közölni.
Tavasz a csirkekeltetés ideje. Csikban március hó '2-ik
tele, április és május a legmegfelelőbb idő a kotlssra. A
februárban és március első felében keltetett csirkékből nagyou kevés szokott megmaradni. Februárban még tél van,
március is zord. A természet alszik, friss, zöld takarmányféleség nincs. A fiatal csirkék nem kapják meg a szabadban
való mozgást, a szükséges zöld takarmányokat. Nem kapnak
kukacokat, hernyókat, mindenféle rovarokat. Nem kapnak
homokot, kavicsot, elegendő meszet. Megfáznak, elpusztulnak gyomor-bélgyuladás, angolkóros Ízület lobosodás, stb.
miatt.
Eotlatás: Kotlatásra az idősebb tyúkokat kell választani, mert az idősebbek rendszerint jobban kotolnak, türelmesebben ülik a fészket, miut a fiatal, jércetyukok.
Mielőtt a kotlót fészekre ültetjük, győződjünk meg,
bogy jól üli-e a fészket, továbbá, hogy egészséges, ép testii,
ép lábu, teljes tollazatn legyen. Az egészséges, ép testű, ép
lábu kotló helyesen forgatja s nem töri össze az alája rakott tojásokat. A teljes tollazatú pedig el tudja takarni,
egyenletesen tudja melegíteni azokat.
Ha a kotló jól ül, akkor a keltetésre alkalmas —
nem tul hideg, nem tul meleg, száraz, tiazta szenny- és
penészmentes helyen — megtelelő fészekben a tojásokat
alája rakjuk.
Kotlatás céljára szükséges, hogy a tojások megtermékenyítettek (Hasuk) legyenek. Ez okbú. u tojásukat onnan
kell beszerezni, ahol a tyúkok számának megtelelő szánni,
egészséges kakasokat tartanak. 12—14 lyukra I kakas.
A tojások küzépnagyok, középvastag liéiju, épek, kerekded (ovális; alakúak, egy ezikuak legyenek.
A kotláéra szánt tojások liéjján ue legyenek gjürüdottségek, apró, kásaszerii, meszes szemcsék, lelrakúdáaok. UN 11111
szerűen kiirulhaladú vastagodások, sem pedig repeiléaek. A
mind a két végéu kihegyesedő, vagy mind a két végéu tompa
tyúktojások nein alkalmasok kotláéra, mert az ilyeuekben a
csirke könnyen beledöglik. A tul vaslag liéjju tojásból nehezen kel ki a csirke. A tul vékouy liéjjuak eltörhetnek a
3 heti, kotlási idő alatt. A kotlatamlú tojásuk légkRiuaiája
középnagy legyen, vagyis *>— * iiiiliiuéter átmérőjű.
Ha a tojást világosság leié tartjuk és átnézünk rajta,
a tompa véghen látható üres teret nevezzük l é g k a m a r H i i a k .
A csíkiak azt mondják, bogy onnan vám vétetett, pedig az
egy napnál frisebb tojásnak nincs légknmarája, HZ állott,
régi tojásnak pedig nagy a lé^kamarája. Ilyeneket ne kotlassúnk, mert minden tojás elzápul, ha régi, ha sokáig állóit
forgatás nélkül. Az áttekintésnél nézzük meg azt is, liogy
a tojás tiszta-e ? Az a tojás nem ép, amelyikben zavaroilás,
sötét csikolás látszik már a kotlás megkezdene elölt. A
tojásnak belső vizsgálata sötét helyen végezheti"» lámpH-.
vagy gyertyafénynél. A villamos zseblámpák ene a célra
igen megtelelök, ha üveglencséjüket I rellektor) lecsavarjuk s
a tojást igy helyezzük az égö, villanykörtére.
Egy kotló alá, hogy hány tojást rakjunk, az a kotló
és a tojások nagyságától függ- Kő elv, hogy a tyúk a tojásokat tudja eltakarni és tudja kellően forgatni is, mert hanem a tojások elzápulnak, vagy a csirkék belepusztulnak,
döglenek. 15, 17, 111, 21 esetleg 2.1 is a caiki nzáinuienynyiség, Hogy miéit páratlan a szám, magúm sem tudom s
azt hiszem, mások sem.
Ha van jó kotló, elegendő, kotlatásra meglelelö tojás
továbbá, ha vau alkalmas helyiség és kellő időjárás is,
akkor szükségünk van még fészekre) amelybe a tujásukai
elhelyezzük s a kotlót ráültetjük. A fészkekről és a fészken ülő kotló gondozásárúi a jü\ö szálúban írunk.

KOLPlHQ-EQYLET alakítandó fuvós-zenekara
javára majálist rendez. Erteaüíéteinkről időrőlidőre referálunk.

A marosvásárhelyi kereskedelmi és
iparkamara közleményei.
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Állami osztálysorsjáték.
XSégrl icfizm.oxk.d.á.s:

„Aki mer, az nyer".
Próbálja tehát meg szerencséjét I
Az állami ositilysordjogy moat lezsj'ott 5 d k oiztályu huváaánái, önszem n 1.175 000 iel nyíremén)
jut (JsUm'gye azon játékosainak, aliik sorsjegyeiket nálam vették meg. I m é t bebizonyosodott,
hogy a szerencsés számok cs .k n^latn ksph^tók,
ne kiserletezzen tehát s e n k i miinsl, hunéra
szerezze ba sorsjegyét közvetlenül a forrásnál.
Akinek ez alkalommal nem kedvezett a
szerencse, n« c li{gedjeo, hanem kísérőije
meg Ismételten szerencéjut, mert most
annál nagyobb esélye van a nyerésre.

Az első osztály hozása 1933 mi bő 4. és 5-én.
A nigy keresletre való tekmief.el siessen
mindenki slirgőnen m^í venni sorsjegyét,
m rt a lAoroocses Bzámok humar elfogynak. N-* dohj»tfl msţâtol i kínálkozó szer e c c é t , ninrt percsk alatt ini liomob lehet.

S o r s j e g y e k ara

Tiszta vér — tiszta bőrlll
Vértisztitásra ne használjon
kenőcsfélét, h a n e m t a r t s o n
alapos kúrát Prof. Dr. Páter
vértisztitó teájával
Ügyeljen a.-ra, h-gy felnőttek és kla gyermekek részére
külön-külön keverék készült. Középiskolai korban levó leányok
és fiuk a felnőttek részére összeállított keverékek használják
•z eredeti csomagoláshoz mellékelt használati utasítás szerint.

Prof. Dr. Páter vértisztitó teája
megaaüntet pattanást (Aone vulgáris), bóraömört, hajótvart, vart, hólyagot, a börmlrlgyek «lgennyedeaét, fiatalkorúak bőrkiütéseit, skrofulát, egoaemát, eröa vér okosta
orTvörö-séget, bórvissketegséget. Ezen tea nagyrabecsűlt
házlszer,milyet osaládok egymásnak szívesen ajánlanak.
P r o f . Dr. P á t e r v é r t i s z t i t ó t e á j a megyea<ékhely»k
gyógyszertáraiban éa drogériáiban a z o n n a l kapható
Leveleaó-lap utján a tea . C s i l l a g " gyógyszertár Braţov,
Hossza aocn 5 sz. alatti lerakattól rende'.hdtó.
4
Kapható minden gyógyszertárban és drogériában.

Zöldség és virágmagvak

osztályonként:

egésa
fél
negyed
nyoload
Lei: ÍOOO
600
250
126
Vidéki megrende'ők ezenfölül poitó löU-égto Lel 10 —
fizetnek. Hmásl listák az összes öt osztálya Lel 10.—

Állami osztálysorsjegy Cgikmeyye Intéiöségs:

Smilovits Marton, Mercurea-Ciuc.

valamint a húsvéti ünnepekre

cserepes és vágott virágok
a Ugnsgyobb válssztekban kaphatók a

L á s z l ó K e r t e s z e t , Szentlelek uccai
t e l e p e n , Csíkszeredában.
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Háló, ebédlő és iroda berendezések

Tárgysorozat:
V
1. Az igazgatóság k-fo'yt üzietjvrő. szóló j-lentéBÍ'n^k tárg\alasH.

I

2 Aa évi zársz^iítdiso'', íz igazgatóság íg fal
d^v'ió bizuits^ţ j dentá "? és ez k jav^lütára az ered^
mény f'ilet(\ hAtuoiiithoz kthl.
3. A kényazeregvzs-'-g törvényes m^gszirszi-B

H i részvényesek hhtározMtkrpes számban meg
num j-innonDek, ugy az R^pezubályok 8 §-h értelmiben nz ujabbi kiizgyülM hntéridő 1933 május 30 án
dé'u án 2 órakor, inilor H jelenlevők a m"g n -m ]dUnt
részvényisekre vx'ó ttk ntvt réllül hut^ronnsk.

S i r d t
k a - u s

Driling vadászfegyver
j a t a n y 0 3 aron c l a d o . F - i l v i l i g o s i á s t

A *. reszv
«k m ^hivntn ik sz 1933 e v i
h o 15 en d. u. 2 órskor, » I.U'-.CKdd mijloc i irod » hiiyH<tiieben irt -gtHri&ndó

Az igasgatósag.

használt

ctlibt'iU

május

•» t»l eiőál o t ui he yzít fnieiti h ttí«roz<t.
4 Ai Ignzgató-íg és fa ügyelő bizottság f^lmintésc fe elli bitaroznihczata!.
ö Az igtzgitlóság é j fe'iigye'ó bi o tiág ni"g
v*i aortás*.
G A ker. törvény k szabályai szerint a közg\liló-inut fentartott rclcden e g j e b ügyben való határozathozatal.
7. E s t l e g e s ÍDditványok és interpellációk éB ezek
M e ti határozathozatal.

ttliií

gyártmányú

S. A. a Producătorilor de lemnărie Valea-Ghimeşului.
Gyimesvölgyi Fatermelök R. T., Lunca-de-mijloc.

a legegyszerűbbtől a
legfinomabb kivitelig

sely®a ioaaill£t«tt ii«kkal
bea a er ea hetö k:

Nagy O Joszef

aszUlosaál,

Zsögöd.

Megfelelő biztosíték mellett részlstflistósrs.ls.
11 •
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Jó zamatu kiiküllömenti asztali borok

literenként 16 lejtői 30 lejig
beszerezhető
H o l l ó Q á b o r n é n a l , Csíkszeredában,
H a r gita-ucca.
s-s

Autó, traktor és hasonló motorok
henger-kiiszürülésétés
főjavítását vállaljuk.

1 Közönség figyelmébe I 2 Fenti motorokhoz a donattpkat is adjak.
Hanomai doEatynk állandó raktára.
28 é v i g v o l t a m a c s l k s z n r e d HÍ

iI

.UANZ u -villamoBBági c é g

TÓTH I. & és A. TESTVÉREK

FÖSZERELÖJE,

LÚ ^B I UZRÓ szolgálaiaimért leépiA Kamarák Szövetségénektirtrsitr'se slspjén kő
zöljllk sz érdekeltekkel, hogy a B-.nca N tiiouala vizája
teltek B most C ikszertdában
nélkül lehet küldeni fuvarleveleket klllfö'dre, sjiclotlevélben.
— Milanóban a XIV N nuetközl M ntavánír
folyó évi április 18 tói mrjus 31-ig lesz.
Eivallhlo. minden e szakmába vágó
— Az egy'pio-nl közegészségügyi mioiszteru'"
elektromos mnnkakat, u. m
folyó évi május 6-án Calrobsn árlejtést tart sehészeti
eszközök szállítására, erre vonatkozó árlejtési feltéMOPERM LAKBEREMPEZÉSEKET
telek kaphatók a bukaresti Egyiptomi Főkonzuliéi
c engöket, erőátviteli sserele260 lej h°kttldéBe ellenében.
seket a legjutsni OBabb ársk m lleit.
— Ócskavas Iránt érdek'ődók részére tudomásu'
Az általam végeztetett munkálatoadjuk, hogy a dicsóazentmárlool állami kórház nsgy
kért szavatosságot vállalok,
mennyiségben ad el.
— Közöljük az érdekeltekkel, hogy a folyó év
Szíves pár fogást kér:
márc'us 31-én lejárt beloiateli engedélyek (kontingentált áruira) érvénye meghosiaabtittatott fo'yó év
április 30-ig.
Gimnázium uooa 109. szám.
— A támvesérigazffRtÓH^g 1125 f>z. körrendelete
»—IH
szerint folyó évi április 15 tő kszdődőleg sz Importált
kontingentált áruk szérmszáM bltonyiiványén az ültté
kfllorezág román koniu átu'ának láttsmosása (vize) Szántó és kaszálót a városhoz közel
magában kell foglalja as lirportált áru származásénak
berbe vesz a László kertészetIgazolását, esetleg a lehetőség szerint a produkáló gyár
megneveaéeét.
As Óceánon túlról jött árukra nézve ezen rendel- Könyvkötészeti munkákat
kezés április 21-én lép éleibe.
a legssebb és legtartósabb
kivitelben
a legjutányosabb
Eladó 2 éa fél holdas oltmentl kaszáló,
á r a k m e l l e t t esskösAl a
jurtekexni: Kováos L*jos nyomdász-

géplakst smflhely, sutójavitisok
és gépksresksdése
:

(

. ÖNÁLLÓSÍTOTTAM MAGAM,

Paulovits Antal villanyszerelő,

nál, Csíkszereda.

ras*.

V á k á r üzlet, Osikszereda.
Vákás k,

BRASSÓ, Kereszt ucca 12. &z4m.

Rakettek és tenniszlapdák
ragy választékbnn kaphatók a

Vákár üzletben Csíkszereda.
XJg-^axLott t t - a r o z á - e t l s T r á l i a l i x a l c .

5 MODELL KALAPOK Î
^

8

tl« napoaként ttj fonnák
árban,

OIOBÓ

W

VKNCZKL

Ki
^

Ugyanott kessülsek minden- K
néma nAl kalapok elsörendfi M
anyag honaáadásával. Kalapok V
átalakítása a legrövidebb Idé alatt. U
Calksnereda, I. C. Bratlann (Olmná- Q
zium)-nooa Ul. zs., a Sórbái k éneiében. JJ

^

TANÁRNÉNÁL

W
^
M

Egy ü z l e t h e l y i s é g k i a d ó
Albert tanár hálában.

