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tességesen, becsületesen dolgozni, mert az adó soha nem remélt számra emelkedett B a hátraméltánytalan, igaaajUgtalaú volt.
lékok egy csapásra befizettettek.
ÍS TARSADALMI
HETILAP.
Az adóflzetéB sohasem POLITIKAI,
tartozott a polgárKÖZGAZDASAGI
Oly
intézményeket, amelyek tObb évi fennJó volna ezekfe is gcndolni.
Hiszen fontos
kedvelt szórakozásai közé. Az adó mindenkor érdek, hogy visszaadja az állam adóalanyainak állásuk után nem tudnak, komoly, maradandó
teher volt. A háború utáni időkben azonban az élethez való kedvet. KedszerváltozáB, igaz- eredményeket felmutatni, szigorúan, de tárgyiegyenesen megnyomorító, egzisztenciákat ságos, méltányos adópolí 'ka szükséges, amely- lagosan meg kell vizsgálni. Ha a rosszul mükOtönkretevő súlyos kötelezettség. N°m törődik ből az országra egy s.ebb, boldogabb jövő dés okát kideríteni és azt orvosolni nem tud8'>ra teherbírással, sem reális adottságokkal, következik.
ják, egyszerűen be kell szűntetni, utóvégre
csak egyszerűen belenyúl az emberek elevenhivatalokat csak azért tartani fenn, hogy abban
jébe, húsába. Bíveszi minden munkának a kevés
két három protekciós egyén nagy fizetéseket
eredményét is. A polgárt kifosztja, levetkezteti. Nem mindenkor a pénzhiány az ok.... húzzon, bün.
Igaz, hogy a pénz, nínt forgalmi eszköz
Ne fogadjuk oly könnyen el takaróul a
Nem normális helyzet ez. Adó mindenkor
létezett. Az államfentartásoak komoly alapja közgazdasági életünk 1 'gfontosabb tényezői pénztelenségre hivatkozást, utóvégre ha sok
abban van, hogy ezen hozzájáru'ást elviseihe közé tartozik. Az is igaz, hogy pénz nélkül sok pénz van, azzal akárki, akármit megcsináltattővé toazi mindenki Bzámára. Az adó nem a minden nem csinálható meg, mégis beteges hat. Ep azért van hivatal, azért van szakértenemzet tönkretevője, megnyomorítója kell le- tünetté kezdett válni, a pénztelenségre való lem, hogy a keveset ÍB tudja megsokszorosítani.
Hány szegényből lett ügyes gazdálkodás
gyen, amelytől meuektll, elbuvik annak minden folytonos hivatkozás. Pea g a jelenkor embereitagja. Az adó nem közvágóhíd, ahol agyontag- nek keze között soha nem'álmodott pénzmennyi- révén gazdag és gazdagból a rossz gazdálkodás
lózzák a teherviselő egyedeket. Olyan tehernek ségek fordulnak meg. M ţgis a sok pénz után folytán szegény.
Olyan időket élünk, amikor legények kelkell beállittani az adót, amelyet mindenki elvi- gyakorlati eredmények tjm igen akarnak mulenek a gátra, nem pedig tehetetlen kukorica
selhet megrázkódtatás és számításainak felbo- tatkozni.
A pénztelenségre ) ivatkozás sokszor a csőszök.
s*6ke Mihály.
ntása nélkül.
Ami- nálunk évek óta folyik az adóztatás tehetetlenség takarójakéi« szerepel. Arra hivakörtll, az egyeneB?n nemzetgazdasági és nemzet- tott, komo'y, a reibízott l-.yek előbbre viteléért
Kenyeret a rokkantaknak.
politikai biln. Az adónak olyan módon való önzetlen lelkesedéssel d> Igozni tudók kezében
Magyar Párt kolozsvári tagozata megráaé
megállapítása, hogy az nem vesz figyelembe a pénz kovász, amely szaporít, termel, épít. erejű Afelhívást
bocsátott kl a magyar társadalomhoz.
Nam
a
pénz,
hanem
a
ho
aáértő
kezelők
száma
Bemmi körillményt, hogy az tetszéB szeiint,
Rámutat arra, hogy a magyar hadliokkantak éia ösvepapirszároitásíal operál, kiszámíthatatlan káró siralmasan kevés.
gyek az éhhalállal küzdenek. A kisebbségi sora minden
Sok közintézmény, ,:mely egyenesen arra atka hatványozottan jut kl számukra. Ók mindent áldoskat okoz. Agyonvágja az építőmunkát, elveszi
a vállalkozási kedvet. Leállítja az ip*ri, keres- hivatott, hogy uj anya javakat termeljen, tak és mindent elveszítettek. Előttünk Ismeretlen lelki
testi fájdalmakkal, szem, kar, láb éB egészség nélkedelmi életet. Koldusbotra jutta'ja nagy töme- milliós költségvetéssel dolgozik, évről-évre éB
kül, özvegyen, árván hurcolják életüket Megállapítja
eltűnnek
a
milliók,
egj.Bemniít
mondó
üres
gét épp?n azon rétegeknek, amelyek pillérei
a felhívás — bogy a rokkantak együttesen soha nem
p.tpiroe ív> jflcüVie r«*r í-nény, emi cs«k a Kertek
a magyar társadalomtól. A legtöbbje kenyteten
UA áiittUlUak.
Évek óta felhördülnek az adóalanyok. Nem poros irattárt tölti, hogy idővel valamelyik hen- BB uccasarkon koldulni, mert BZ állam havi 60—70
lejjel törleszti a leflzethetetlen áldozatát. — A kolozsbírják. Éa ennek dacára folyik a gyilkos munka. tes, avas szalonnáját bele pakolja.
Bgy évi még fel sem tűnik, de ha legalább vári magyar tagozat számba vette Őtet, ezeket a leKbben a megmérhetetlen kincaü országban a
rongyoaitott, tönkretett nyomorult hősöket éa kötelesközteher elbénitja mégis az egészséges vérke- öt évet szakszerű vizsgálat tárgyává teszünk, ségének érsl segíteni rajtuk. Felhívással fordul a magyar
akkor
látjuk,
hogy
mily
nagy
adminisztrációs
társadalomhoz, hogy adományaival teremtse meg a
ringést, a dolgozó polgárok életkedvét. Mert a
dolgozunk, mennyi a haszontalan magyar hadirokkantak, özvegyek és árvák segélyköltségvetést tUzön-vizen keresztül kell haj- költséggel
munka, jövésmenés, mily nagy összegeket alapját.
szólni.
Szomorú és megrázó felhiváa. Segítsen a rokkantaemésztenek
meg a hivatalos u'.inaplók, napiNagyváradon 1931 évben egy Vaiszlovics dijak, amelyeknek
rugója nem egyszer egy kéj kon a magyar társadalon, amely maga la a legszörnovü szállodás, aki az adópréstől nem tudott utazás, kirándulás szép, kellemes időben. Sik- nyűbb megpróbáltatások napjait éli. Hát ml elmen
tovább mozogni, egyszerűen leállította egész kasztásokat még számba sem vesszük csak a vállalja est a terhet IB, amely as államnak a legelBŐ
kötelessége.
üzemét. Az ajtójára táblát függesztett ki: törvényesített p4nz pocsékolásokat.
Mindenesetre örvendünk, hogy az egéss társada„Adónyomoritás miatt zárva." Országra szóló
lom ls végül belekapcsolódik abba a lélekölő küzdeA
nép,
amely
tulajdonképpen
ellenőrzésre
botrány lett az Ügyből. Eljárás indult a szállolembe, amelyet a rokkantak tlaenöt esztendeje folytatdás ellen. A vége pedig az lett, hogy felül- hivatott, kik az intézményeket ő érette szer- nak a román állammal szemben. Amíg eaalatt egyetvezték,
elfásult,
nem
törődik
semmivel
s
már
vizsgálták a vendéglős panaszát. Megállapítot- annyira megszokta, megunta a sok üres öndi- len lépéBsel nem tudták ügyüket előbbre juttatni, addig
a regátl román rokkantak, ösvegyek és árvák fejeták, bogy valóban a tényleges jövedelemnek csekvést,
hogy beszámoló gyűléseken alig várja delmi módon élnek. A csatolt területek háborús áldohatszorosa után adóztatták meg a szerencsét- vége legyen
az egész ceremóniának, unalmá- zatai románok, magyarok és szászok egyaránt a éhlen embert.
küzdenek. Ei a megállapítás a BSÓ legmegban még tapsol is csak mielőbb hazamehessen. halállal
Szóval közbotrányt kellett rendezni, hogy S azok, akik az egésznek legtöbb egyéni hasz- döbbentőbb értelmében valóság.
DJ mit tud segíteni eaen as a magyar társadaa hatóságok figyelmét ráirányítsa egy jogos nát élvezik őrUlnek, a dolgok sima menetének
lom, amely előtt eldugultak tökéletesen BB élet forrásai.
sérelem orvoslására.
s még biztatást merítenek a jövő semmit nem
A rokkantakat, Özvegyeket, as állam kell gosdNincsen adófizető polgár, aki ezt a táblát ki érő, szemvilág vesztő munkájára. A vezérek jaiba vegye. Segítsen nekünk abban a társadalom,
ne függeszthetné. Az adó megnyomorított min- pedig haladnak a nyájjal, mint a juhok közt hogy az orazág kormányai meghallják éa emberséges
szívvel magokévá tegyék annak a vtlágrassélé Igasságdenkit annyira, hogy a legtöbben már vagyo- ballagó szamarak.
talanBágnak a megszüntetését, amelynek burkolt célja
nuk roncsait adják oda az államgépezet részére.
Etekért van mindenfelé általános hanyatláB egyenesen a báborua csonkáknak a kíméletlen klpussIparosok, kereskedők csak ebben a vár- radikális, tökéleteB munkát kívánó intézmények tltása a csatolt területeken.
megyében is évek óta követelik az adóalapjuk léteBitéHétől tartózkodnak, vagy nem is értenek
Lassan sikerül la ea. Évről-évre fogyunk, a nyorevízióját. Annak idején még 1927 évben az hozza. Hanem üzlet, az van elég s ezek száma morúság. az éhség jobban puBztltja mint a pergőtüs
akiket a jövő nemzedéknek például hagyott
alapokat olyan magasan állapitolták meg, hogy mégis folyton szaporodik, mert ilyen helyeken mindazokat,
meg a vllágpusztltás.
különösen a mostani gazdasági helyzetben kép- még keresni is lehet.
Ha aa orsság kormányai komolyan törődnének a
telenség azt elbírni.
A magán életben ÍB elég sokszor nem in- nemzet és orsság sorsával látnlok kellene, azt a felA patenta fixa adótörvény alapján több dokolt a pénztelenségre való hivatkozás. Akár- mérhetetlen erkölcal kárt, amit a lelkekben okos a
kérdésnek elhanyagolása. De mit értenek ebes
évre megállapított adók is már cz évben sem hányszor 4—6 üveg BÖr árával egy egész évre rokkant
azok, akik bársonyszékekből vagy mosi zsályákról
fedik az iparos és kereskedő helyzetét. Ugy, járó hasznos újságot megrendelhetnének, vagy Ismerik a háborús asenvedéseket
hogy legnagyobb része kénytelen volt meg- időtlen-időkig tartó értékes könyvet vásárolhatszüntetni iparát, le kellett mondjon iparenge nának, de erre nincs pénz, ha azonban pálinka
BEL- ÉS KÜLFÖLD.
d>Slyéről. Az adó miatt. Csak nem függesztette kell erre a föld feoekíből is kerül elő. Alig
kell néhány lejt fizetni tagságdij címén vala
ki a táblát: adónyomoritás miatt zárva.
Jelentés Románia fizetőképességéről.
A
Vaiszlovics, aki különben nagyobb vagyonú mely egyesületbe, de erre se szokott pénz lenni, Nemzetibank külföldi szakértője most dolgoaik
ember, éveken keresztül folytatott küzdelem- de ha testi élvezetről van sió, azonnal máB- Romániafizetőképességéről szóló jelentésén. A
mel kitudta sürgetni, hogy helyzetét megvizs- ként alakul a helyzet. Erre csattanós példa jelentés kimutatja, hogy az állam jövedelmei
gálják és igazságot szolgáltassanak számára. tOrtént Gazdasági Egyesülelflnknél. A háború nem fedezik a kiadásokat és indítványozni
alatt rendelet érkezett, hogy csak az kaphat fogja a külföldi tartozások fizetésének felfügDe mi lesa azzal a sok névtelen Vaiszlo- dohányt,
aki az egyesületnek tagja és tagdíj
viccsal, akik bezárták üzleteiket, letették a hátraléka nincs. Az egylet tagjainak száma gesztését. A terv aa, hogy Románia 1084 év
áprilisig ne fizesse a tartozásokat.
kalapácsot, akik bujkálnak és nem tudnak tisz-
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„Ik oláal.
Szenzációs leleplezés a vasgárdistákról.
A nyomozó hatóságok Szebenmegyében lelepleztek egy pénzhamisító központot, amelyről
kiderült, hogy a vasgárda jobboldali propagandájának finanszírozását látta el. A hatóságok
több mint husz letartóztatást eszközöltek.
lischler Mór gyilkosét
Siancu rokkant
kapitányt, aki a bukaresti törvényszéken Tischler
fakereskedót a tárgyalás alatt agyonlőtte, a
vádtanács szabadlábra helyezte.
A liberális párt országos szervezete utasításokat adott az összes vidéki elnökségeinek,
hogy minden megmozdulásaikon erélyesen foglaljanak állást, ugy a jobboldali, mint baloldali
szélsőséges mozgalmak ellen.
Az ostromállapotról szóló törvény augusztus hó 4 én lejár. A kormány még nem határozott, hogy a törvényt meghosszabbítja e.
A francia költségvetés tizenhat milliárd
frankot fordit a hadseregére. Ebből 10 milliárd a rendes hadügyi költségvetésben, 6 milliárd pedig rejtett tételként szerepel más minisztériumok költségvetésében. Francziaország tehát leszerel. A béke és rend érdekében nem
fegyverkezik tovább. Amint a mellékelt ábra
mutatja egészen őszintén készül a következő
leszerelési konferenciára.
A világgazdasági konferenciát julius hó
27-én bezárják. Szétmennek a nemzeteknek
nagyszámú kepvisoletei, akik hosszas tanácskozásaik alatt semmivel, egy lépáseel sem juttatták előre zátonyra fu ott sorsunkat. Ellenben
elköltöttek minden ország terhére annyi pénzt,
amelyből milliókat lehetett volna kenyérhez,
munkához juttatni. Azzal oszlatják fel a konferenciát, hogy november közepén ismét egybe
hívják. Ugy látszik tetszik nekik ez a konfe
renciázó játék.
Uj japán —kinai háború készül. A távol
keleten ismét háborús hangulat van. A japán
hadügyminiszter jelentése szerint, a kínaiak
megsértették a fegyverszüneti feltételeket. A
japán vezérkar minden intézkedést meg tett,
a jttpin érdekek megvédésére. Feng kinai tábornok pedig akciót kezdett Mandzsúria visszafoglalására. Jehol tartományban elkeseredett
japánellenes mozgalom tört ki. — Szóval min
den a legreményteljesebben alakul egy ujabb
embermészárszék megnyitásához.
A horvát diákság a világ népeihez for
dul, rámu'at arra, hogy a horvát nép Jt akaratukon kívül kényszerítenek a szerb államkötelékbe. — A két nép ellenkezik egymástól ugy
nemzeti, mint kulturális szempontból. Kérik
Horvátország függetlenségét, mert a mai helyzet caak ujabb véres világesemények kirobbanásához vezethet.
Fiedlerpüspök „irredenta" tevékenysége.
A julius 19-iki minisztertanács foglalkozott Fied
ier nagyváradi róm. kath. püspök ügyével. Pop
Qhila ismertette, hogy a főpap revizionista,
irredenta tevékenységet folytat. A minisztertanács elhatározta, hogy a Vatikánnál dip'omáciai
lépéseket tesz Fiedler ellen.
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Vaida miniszterelnök
részvéttávirata
Gömböshöz. A magyar miniszterelnök feleségének halála alkalmával Vaida részvéttáviratot
intézett Qömbös Gyulához.
Litván repülők katasztrófája. Dárius és
Girenas litván oceánrepüiők a mult héten startoltak Nswyorkban az óceán repüléséhez. Az
óceánt szerencsésen átrepülték és a németországi Soldin mellett lezuhantak. Mindkét repülő
szörnyethalt. Litvánia nemzeti gyásznak tekinti
két hós pilótájának borzalmas szerencsétlen
ségét.
Ingyen vízumot ad a román állam az
idegenforgalom emelése érdekében. A minisztertanács elhatározta, hogy az idegen forgalom
fellendítése érdekében ingyen vizumokat ad
mindazon idegeneknek, aki'i a romániai fürdő
és üdülőhelyeket látcgatják meg.

30 zzáa,
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— Gömbös Oyula magyar minissterelnők
felesége Ssilágyl Erssebet hirtelen meghalt,
julius hó 1 6 án, szivbéculásban. JUÜUB 18-án temették
el, a magyar n( p általános réBzvéte mellett. Mindenütt
szerették éB tiszt, liék, a jótékony lelkületű asezojyt,
akit alig 42 éves korában ragadott el a halál.
— Olvasóink BBÍVBB figyelmébe ajánljuk,
hogy a helybeli egyetemi és főiskolai hallgatók, BZBgény diáktársaik folsegélyezésére angusztua hó 12 én
este a Tfanssylvánlábau kerti mulatságot rendeznek.
B zunk abban, hogy vároBunk mindig jótékony közönsége most is magérti ezt a nemes cett és minél nagyobb
számban való megjelenésével segitl ifjúságunkat abban,
bogy tervezstt mulatsága nccsik erkölcsileg, hanem
anyagilag IB jól sikerű jön.
— Tauber Maria ujabb sikerei. Vámunk
zenei büszkesége, Tauber Mária ujabb s«<p sikereiről
számolhatunk be, amelyeket a gráci operaházban aratott, ahová ezidő-zerint szerződőse köti. Afiatal miivésztő az uióbbi hetekben két ujabb Bzercpben mutatkozott b4 a híres gráci opera közönségón.-k. A Carmen
Mlchiiiaésa Hofftnanu meséi Aatorió szerepében
A csikmegyei penzúgylgazgatcság Ezek a fViiépései már azért is nevezetesek \o'.tak,
világhírű művészek mellett mutatlozhato'.t be
közleménye az adófizető értékjegyek mort
bennük a közönségnek. A Carmen-ben Olszevka M >rikibocsátásáról.
ával, a Hoffmann meeéiben pedig A világhírű megyar
A járadáktörleazfő pénztár hirdetménytfcdott ki éae»eesel Pjtaky Káinoánnal énekelt együtt. Bemutataz állammal szemben hite>eRÓi viszonyt a i levők reszére. kozását nemcsak B közönség, hanem a sújtó is a iegA hitelezői viszony az 1032 január e'örje előtti időre •tgyobb elirmfréssol fogadta. A Tdgeblatt páidúu! igy
vonatkozik s ctak n szonxibb ertelembin vett fUeté- ir róla: „M chaü » szerepében Tiuber Mária ragyo^ót>n
Bskre. további élelmiszerek és áÜHti takarmányok uraira tovább fnjlesz'.etie és elmélyítette azt a sikr-rt, «mit
A hirdetmény ez érdekűiteket figyelmezteti, hogy H annak idej ben a remete c^engeiyüjében arz'o:t M-.tl-megyei székhülytk adóhivatalaiban kell kérvénymintát eg^szségos, viiégttó magaBnágokban urait odo hangja
kérniük, ámulykask kitö^ésév-l az álamtól va'ó köve- tuinden frfiad^to<ik meg tud felelni, ami*, a művészi
teléseikre adófii 'tési értek|egyeket(honokai) kaphatn»k. kifejezés lthetóeégei követelnek. uHimisitatlan SEÍOÜFKélettel tö ti m g alakj- it." Higoció
A kérvényt két pi'dinybsn kell kiállítani. B 1933vére ped g meleg
ir T ut» r Mirai uj Ezsr.jrp' Író! a T.-»g>„Rpotit
ugiiHztus bó 15'ikéig keil, vagy a j^rudéklbrleszti-s; ois.isneréssel
Nemcsak Csíkban, h.'.n' ro c|£?tz E d-jlyben örömmel
vénztárh->n Bukarestben, vagy a megyei ez kbely &dó- halljá'c
a nngyt^h taţii m-gynr müvéhtnőn^k a
hlvatalainál leadni. Az lí'33fliKU-z'Us 15-ili batáridő sikereit, eroeV
amelyik
minden jt>i szonct c<ak a kezdetet
u'áa sz á'lamhitelezóicek egyéb kategóriái terülnek (elf-nt k ma^aHba ívelő
müvúHzi palyijáo.
sorra.
— Eljegyzes. ö ;v. Kereaztes Antalné szül.
Elmaradt nyugdijak kifizetése.
Az 1932 január els j> elő t eeed-kessá vált, d* Pongrácz Vrma és Pecbar János, az Áruforgalmi B .ok
még kifizetetlen nyugdijadat ls a Dyugdp-nziár adófi- vezetője j' gyeHck.
— Mersekelni fogjak a földadókat. A M-tzetés! értékjegyekben egyenlíti. Err.i vcnatl ozóan is
az illető nyugdijatoknak k'rési kell beadnlok, még gyar Párt p rlam°nti caoportj > számtalan előterjesztést
pedig abban sz időben, amikorra ezt a nyugdíjpénztár t' tt a fö d <dónak iu'mag.as megál:apilasa mitt't. A
Székelyföldre irányadó IV. katogorabnn n m»fyar
najió u'j ;n kihirdeti.
A megfelelő m"nny'tiégü adéflzníésl értékjegyet kép.ise'ók szorgalmazására most a kcvel<ező ei.y
a IV
azon az alapon bociájik ki, bogy a k-rv«nyakl>en hitó nKdoritá^ol. tőit nteb. — Szántóföldnél:
m-pjuoit követelés'!* összegét előbb egy külön bizott- cs.'álybin 250 lejről 230 lejre; hz V. oczlálybHn
ság igagn'ja. As IgW.t
kiad.)'.! ó.rtekiügyek- 230 lejró' 200 lejr. ; a VI. oazta'ybnn 170 lejről 160
kel4 aa l'J32 »vrs szóló adói 1: hat egyenlíteni, továbbá l'jr"; a VII osztáiyziin 140 irjról 120 lejn ; a VIU.
m g az 1933 április 1 óig lejáró ndóón?zt'eeket is. Az osztáyh»s 90 lejről 70 i^jro. — Kaszálóknál: A III.
állami adókon kívül u nxvyni és községi adókat is osztii vbt n 360 lejrő. 340 lejrt ; IV. osztnivbm 340
í jról 310 l'jri ; V O'Ztâiyhan 320 lejről 270 lejre; a
leh -t a kiboc-tátott értákj 'gykkel egyenlíteni.
VI. osztályban 230 lejről 220 lejre; a VII. osztályban
Az adoflietési b n k o k a börzoi
120 lejről 100 lt jrp. — Legelőknél; a II. osztálybnn
forgalomba' la bevonulnak.
210 lt jiói 190 iejre;
a III. oszt.iljb-.n 200 lejről 175
;
Az Rdóflzetéci értékj -gyeket hnározott ÖHBzegre lejre; a IV. oszU ytiHn 180 lejről 155 l«jre; V. oszszólóan bocsátják ki B e hilározott ö<szegu'áa óvne tályban 160 lej'ől 135 lejr< ; VI. onztályban 100 itjró:
oszgyedenkent egyszázalék kumat is jár. Ezek a kamatozó 75 lejrt ; Y1I oiztslyban 70 lejről 50 lejre; V111.
tályban 40 lejre mr-rsAkeite a holdankint mngáliapitértekj 'gyek a börzén is forgathatók.
jövedelem összegét. — A minisztérium
Az érték j"g vek minden adótól mentesek s a Nem hi'ó ttti-zta
mlllOdó becslő bizottság » honyhskertek jövezeti B .sk ls kézizálogu'. ugyanolyan felt» t lekkel olfo- dnull'
>!méhcn 25 százalékos redulc'ót eszközölt. Fuibivjuk
gadja, mint az állam egréb ciinleli-it. Az értékjegyek kö/.r:égeÍDk
bogy a fcldudó kivitéeeket
biztoiitt kk^nt iá let:--.hetők uztifcfizes kciz'ntézmények' ujóltg át kellfigyelmét,
do;gozni a fenti tiszta jo'-rdelt-m redunél, meg pedig névértékük teljes összegéig. Az állam kálásának megfelelően.
Ei'ecőriízék a közuegek, hogy
megyei és községi hzállltek, továbbá a voeultal, poémódosítások figyelembe vételével dolgoxzák át a
tával, dahinyegyedárusággal és h»»onló intezreenyek- ez"D
kel szil itifi viszonyban állók eddigi biztositéki tő'-n- földadó kivetéseket.
jüket bdflíetéhi értékjegyekkel kicserélhotlk.
Gyermek szorencletlenaég. B.rozán G,ör^y
A forgalombin levő adófizetési értékjegyeket BB kósteleti c-i&ngógezdd ket éveB Q ibor nevű fi.csLéj<,
1935
április elseje után négy év alatt fogjak lelör- a közse.een átfolyó patak partján jilBzctl. J íték közben
IfiHzteni. N igyrészben BorehuzáB utján.
megcrU-'zot', fejjel a vízbe esets és belefulladt.

képit mutHtj'i. A dudvii uJcsr burjirj.it jótékonyan uftk ajácde.k eic.én egy eg -í,z c-rürre vaió fát ad ingyeu.
r jú oi a frissen esett hó puha térítője.
M.után pt'dig S tmbinak igavonó állatja BÍrcs önhibáján
Bin hí I itváti B >dó m t yet sóhajt és kiinnv.es kiflii, ó i hzókely szokás szerint „kalákAv*." haza is
SaeTieteceaaeiaB&g - Gaiktaaaád.
-tüemckkel megindultan IAp be az elárvu l h .zba. Pusz- hordják kóczen az udvarára, Hőt közösen fel ia r'pitik.
Szeretetköztársaaág egy kla ssekely faluban. tulás képo mied «bű t. D> BZ^M, amikor megpihenni
B tsta I-tván Bodó könnyes Bgemekkei áli HZÓ.eli t kic loy h iza küszöbére, érzi, hogy nagy-nagy lanul a gyűlésen. Másodszor telik meg a szeme köoyCtiksneredi. B íját tud. Az egyik olmo^ d cemberi ayugilom költözött szivébe: ot hon van.
nyel, mióta h-tz'•jött. E'iben HZ örömtelen világban
szürke alkonyatban idegen öltözetű, középkorú utast
a szomszédé. Is f figyelnek az otlbonosan árömVönnyeket fakasztanak tebtvérl jóságukká! szeke'y
hozott messze Idegenből a pöfdgő gőzös. Kis batyuját mozgóVégre
idegenre. Lőrincz J>knb bátyánk át IH megy, atytfi «1. N >m tud egy szót a >m szólni, csak nagy-nagy
hátára véve biztos léptekkel fiat as idegen az állomás- hogy szánionLérje
BZ id 'g-ntól, ml jogon mászkál a megbecsülést érez B Bzlvében halkan nylladoz a testvrról a falu felé. T>rdlgéiő orosz csizmája, jellegzetes Sáotha
Ittván Bodó o hagyott életén?
hi'a vérpIroB rózsája....
muszki kucstnájt eláru'ja, hogy Oioszországból Jön.
találkozás megható könnyek között megy véghe.
18 évi orosz fogságból jön haza tuacádi Sintha JakabAbátyánk
község közblrtokos teatűlet" megmuta t*,
hnngos örcmrar-1 c'pell asszonyához rég hogy Tusnád
István Bodó, volt 82 öa székely baka.
helyén van az esza és a Bzive. Amikor a fit-nnem
látott
keresztfiát.
Etetik
itatják,
kenyeztetlk.
litSimogatja lelkét a rég nem látott begyek hava» vánnak mesélnlv kell szakadatlan, bár „véti a magyar gíly megszavazásán kívül külön testi muakáját is f 1horizontja. A szállongó játékos b/pihék az otthocl bizo- szót."
ajánlottt nagyszerű szolldiritással székely testverd1
nyosé ág és biztonság szelíd hangulatát hullatják szivébe.
példát adott arra is, hogy m&rakodá ,
A faluban h!re meţy, hogv Bán'ha Pista B dó boMojţuâsAr»,
A kihalt uccáo senki sem köszönti. Csak bámul- hizajött. Mind nli látni akarjn. O a szó beszéd tárgya irigyked^a, széthúzás helyett hogyan kell a testvén
ják halk suttogással. A kutyák ls csaholva kerülgetik oiindechol. Gyűl a buza, rozs, a gabona, ruha és l ö<t- érzést ápolni.
Példv.idó»n áttudta érezni azt az Igazságot, bopy
Bintha István Bodó p"dig nem törődik senkivel. seg féle, hogy talpraá'lltsáv az uj gaidát. MegmozdulBgyodüll vágya, hogy mielőbb elérj3 az „ősi ólt te. t", nak néhai turídl Kovíct- Miklós püspök Léhől unokái kettős az az öröm, amit azzal teszünk, h» máit megamelyet 18 évvel ezelőtt, mint apátlan, anyátlan t-rva és egvmáf>>ial versenyeznek 1 s kaláké* srgitéRben. Ló- ajándákozhalunk B annak boldoguláBát lá'.hstjuk.
elhagyott, bory virágos vonattal e'menjen BB oro«z rincz Jikhb, Ábrahám Abe , É theb Pál, ImetB Jakab,
N *mFoltsára tehát ujjá épül az ősi Sistha porta
frontra M^g 1914 ben elfogták a muszkák. Megfordult Jakab B ila és a többi k közblrtoboSBágt gyűlést hív- a testvéri sogltő székely ezermesterek b»zs alatt,
aztán a hatalmas birodalom minden elképzelhető bnlyéo. tak ÖfCZP.
Azonbao az uj éle." be asszony Is kellone. Mire jó a
Mégis leghosszabb Ideig a Murmsnn vasút építésénél
A tá'gysoroaat komoiy pontjai között BB adóellenl közblrloVosság ismét? Inaets J«kab, Ábrahám Abel n
dolgorott Az ottani fcorzalmsk most la fázós borzon- fislBzóilamlávok után pzerényen húzódik meg a követ- a többi igazgatósági tagok már as BBazonyszerzóat is
gással töltik el. A RzenvedéBek és emberfeletti nélkü kező: Sántha litván Bodó atyánifi» megsegítése.
kezükbe vették. Nem szenved ezáltal a Sintha István
lSséssk nem ölték kl szivéből faja, nemzete és hazája
A közbirtokosság, amely a reánehezedő súlyos Bodó önérzete. Ki IB néatek egy snemreva'é, „ügyibeszeretetét. Nosztalgikus kegyelettel vâgţoit haza bér- gazd»aági viszonyok miatt tlz lejekért képea vltatl o;nl, való" fehérnépet a azok után, hogy milyen azlvvel
ces erdőkoszoruzta hasájába, a aaép Székelyföldre.
vessekednl, opponálni, ezt a tételt, ezúttal minden aagitették fel Istvánt anyagiakban, bátran elhihetjük,
Végre kis fsháaáhos ér. Ablaka nStét Aa udvar ellenzék nélkül, egyhangúlag Fsavaata meg és hozta hogy as asssonyssersés ls sikeres less.
kwltésa ledőlt A hás, cattr áa lBtálló a teljes enyésset határozatba, hogy Sántha István Bodó blrtokoatánukAlbert Irtván.
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— Értesites. A helybeli róm. kath. egyházköz— Négy községi tanáosos választása Zső— Tovább marad Gyergyószentmlklóson
ség közgyűlése, a költségvetés módosítása miatt folyó gödön.
a zsögödl községi tanácsban Péter aa interlmár bizottság. Gyergyószentmlklós tanáévi julius hó 23-án nem tartható meg. A közgyűlés Ferenc ésMiután
Salló Mózes lemondtak; Koncsag Bálint és csának legutóbbi alakulását éB polgármester választáidejéről kathollkus testvéreinket értesíteni fopjuk. Róm RUM ly Károly
tanácsosok tagBágát pedig összefér- sát Csikvármegye prefektusa megsemmisítette. Most
kath. egyháztanács.
hetetlenség! okok miatt nem Igazolták, Így folyó évi ezen határozatot a revíziós bizottsághoz felebbezték
— AB ötvenezer lejen felüli adótartozások augusztus hó 28-ra összehívták Z iögöd község válasz- meg. Eszerint az ügyeket a felebbezéB ideje alatt aa
A pénzügyigazgatóaág rendeletet kapott, hogy azooncí tóit, hogy ezen 4 megüresedett helyre a választásokat Interlmár bizottság vlazl tovább.
terjessze elő névszerinti kimutatását azoknak az adó- megej'se.
— Adófizetők I Felhívjuk afigyelmét mlndason
(itetőknek, akiknek ötvenezer lejen felüli adóhátrálé— A magyar falusi desakaárusokat Nagy- adófizetőknek, akiknek bútorát vagy más ingóságát
kuk van. Hir szerint az állam azonnal árvereztetnl enyeden
és Tövisen nem engedik árulni. Kitil- adóhátrálékban szekérrel a közegek elszállítják, hogy
lógja ezen adósait.
tották a piacról azokat a magyar gazdákat, akik éle- tanuk jelenlétében vegyenek-lrást az elszállított vagyon— Az Erdélyi Mazeum Egyesület vándor- tüket a deszkaárulásból tengetik. Nagyenyeden annyit tárgy állapotáról, mert nem biztos, hogy azt hiány
gyűlése Sepsiszentgyörgyön. Ezévben az Erdélyi lehetett elérni, hogy a rendőrség megengedte azt, hogy nélkül, sértetlenül kapják visaza.
Muzeum Egyesület vándorgyűlését, a Székely Nemzeti ezek a magyar deszkaáiusok, megállás nélkül kereBztül
— Kilyénfalva bíró válasitás előtt. Egyed
Mu'.eum meghívására Sepsiszentgyörgyön rendezi meg, menjenek a váró ion. Ezt nevezik nálunk egyenlőségaugusztus hó 27, 28 és 29 én. Az erdélyi tudományos nek. Nehéz az élete mindenkinek Itt, ahol annyi aka- Antal gyorgyókilyénfalvi községi blré lemondott. Ennek
életnek kimagasló megnyilatkozása lesz cz a vándor- dályt gördítenek a mindennapi kenyér megszerzése elé. alapján a PrefektuB augusztus 20-ra kitűzte a blróválasztáBt. A községben óriási propaganda folyik. A
gyűlés, amelyen a bölcsészeti, nyelv és történettudo
— Felmentő Íteletek Dr. Gaál Endre ellen bírói álláBra legtöbb esélye Gál András volt főhadmányi, a természettudományi, orvostudományi, jog- és
társadalomtudományi szakosztályok értékes munka- a dltról közbirtokosság ezelőtt két evvel feljelentést nagynak van.
programja nagy érdeklődésre tarthat számot. A vándor- tett, hogy agrárkötvényei értékéből 700 ezer lejt el— Salamon postaaltlszt levetette magát a
evlilésen vármegyénkből mint előadók résztvesznek : elsikkaeztott. A törvényszéki tárgyalás során a köz- törvényszék emeletéről. Salamon Árpád csíkszebirtokossági
vezPtŐBég
kijelentette
és
Írásban
Is
igaDr. Bo;a Lijos főglmn. tanár és Dr. P..1 Gábor kép
redai postaaltiszt, táviratkézbesitő folyó évi julius 21-én
vi*e'ő. — Dr. Boga Lsjos: Biologia! intézetek szerepe zolta, hogy Gaál Endre a vagyonközösségnek semmi- reggel a törvényszék második emeletéről leugrott. A
vel
sem
tartozik.
A
törvényszék
Giál
Endrét
felmena tudomány és népművelés szolgálatában Apáthy utolsó
cementezett udvarra zuhant szerencsétlen ember azonmikrotechnikal módszerei B tlatoni Trichopteron álcák tette a vád alól.
nal szörnyet balt. Felesége éB három klakoru árva
— Dr. Precup Emil szenátor, azzal vádolva ke- gyászolja. TraglkuB halála mindenütt réBzvétet keltett,
című előadásaival; — Dr. Pál Qibor: A volt határőrrült
a
törvényszék
elé.
hogy
gyergyószentmiklÓBl
Inteezredek vagyoni viszonyainak
rendezése
a
határőrséahol ismerték ezt a lelkiismeretes, szolgálatkész
gek feloszlatása után c:mü előadásával vesz részt a ri már elnöki minőségében egy hamis bizonyítványt embert.
állított
ki.
A
tárgyalás
során
beigazolódott,
hogy
a
vád
vándorgyűlésen.
— Fegyelmi eljárás több osikmegyel adóA osikvarmegyei mezőgazdasági kamara nem ftdi a valóságot és Így Dr. Precupot felmentették. ellenőr ellen. A Monitorul Oficial ju'.lus hó 15 lkl
—
Csíki
méhészek
a
sepszentgyörgyl
mező
falhivasa a ostkl gnzdaközöoséghez A három
száma közli, hogy a pénzügyminiszter fegyelmi eljárás
»zékl M tző?azd»sági Ktmara az E délyi Gizdaságl gazdasagi éa Ipari kiállításon. Augusztus 26—30-án beindítását rendelte el: Bonatlu Ioan cslktsploczal,
8
<psÍHzantgyörg)ön
tartandó
mezőgazdasági,
ipari
Ó
B
Egyesülettel karö'tvj folyó évi augusz>u< hó 2G tói
Fillp Simon szép vizi és Constantineecu N. gyergyó30 i< rrcd'izi meg vásárral egybekötött mezőgazdasági kiaállKtklál'itáB rendező bizottsága a méhészeti cnoport szentmiklósi adóellenőrök ellen — szón a elmen, hogy
f>8 kisállatkiállitását. — Azon csiki gazdák, akik mint vezetőjének BléneBsy Káro'yt az E. M E örökös tisz- az államot megkárosították.
kiállítók akarnak résztvenni a kiállításon, legkésőbb teletbeli és Igazgató vá'aBztmáDyi tagját kérte fel. A
— Büntetés elől a halálba. Váta József csol ujuiztm 10 ig jelentsék be a Ciikmegyei Ktmaránál, csikvármegyei méhészek érdeke, hogy minél impozán- botfalvl gazda néhány nappal ezelőtt, amint azt lapunk
ahol mlrd>n szükséges felvilágosítást megadnak. A sabb módon mu asfiák be vármegyénk fejlett méhészeti mai számának más helyén 1B megirtuk, réBzegen beCsikmegveí Mezőgazdasági Kamara részéről két híva- kultunját B bár az abnormális rosfz esztendő a terméB hatolt Mihálcz József gazdához éa azt a lakáBukból
eredményekre su'yos csapást mért, mégis fel tudják feleségestől együtt kiverte. A csendőrség feljelentése
t:.los delegált résztveBz a bírálóbizottságban.
hívni Erdély közönségének figyelmét a világ legzama— A kalauz elszedi a jegyeket. Végállomá tosahh méhtermékére a csiki mézre. — Az E. M. E. alapján Váta ellen magánlaksértés miatt eljárás Indult.
eo'o i a kaUuz megjelenik. Szokásból vagy rendeletre vándorgyűlésén, értePŰIéBÜnk szerint muckatárEunk Váta Jízaef a botrányt éa ezzel kapcsolatosan ellene
fNzedi mindeo utadnak a jegyét. Az u'asok között előadást Is fog tartani a méz minőségi termelésétől. beindított eljárást annyira szivére vette, hogy jullns
gvakran található állami tisztviselő vagy magáoalkal- Az érdeklődők n kiállitáBsal kapcBOlatbun fordu hatnak bó 19-én felakasztotta magát.
nn?ott, akinek a jegyre szüksége VBU az utmzámhja akár az E. M. E.-hez, akár nevezett csoportvezetőhöz.
— Feltörték a osikszentzimoni községháza
oiVó iz'tásóhez. Azoknak a jegyet nem veszik el. M ndcz
ÉB az ismeretlen tettesek 8 ezer lej késs— Guati miniszter gyergyőszentmiklösi pénztárat
t rmé-ízetesen a kalauz belátására van bízva. Azt ÍB
pánzt elloptak.
elveheti. A jó Idten tudja csak meddig ér ol például dlszpolgársagát megfeletobeztek. Gusti román
— Felvétel a kézdlvasárhelyl róm. kath.
egy kalauz hatásköre. Láttam már vonaton olyan ese- vallás és közoktatásügyi miniszter ju'ius hó 16 én
tet, hozy ezt a ezóbanforgó jegjet kiváratra a Kilauz Gyergyóazentmiklósra érkezett, hogy résztvegyen a gimnázium éa tanítóképzőbe. Mindkét Intézet régi
ur meghagyta sz utas birtokában. Láttam olyan eaotet, csiki tanitók nyári tanfolyamának ünnepélyes bezárá- növendékei augusztuB 25. éa 31. közötti napokon Irath<nry a jegynek tulajdorjoga körül utas és kai»uz sán. Ezen alkalmat megragadta Gyergyószentmlklóa kozhatnak be. Akkor kell az Iskolai dijakat IB befizetni,
kiizött óriási' botrány keletkezett. Nika Qyörgtnek hiv- város Interlmár bizottBága Is, bogy előkeld vendógének melyek a régiek maradnak. Uj tanulók asintén ekkor
»4k a kalbuit, aki a világ minden kiccoéért n-im akart cimlókozdtes9é tegye calkmcgyel kirándulását. Mi lehet, iratkozhatnak be, de már julius bó folyamán jelentáiadni egy i'yeu jegyet a napoVban, az u'a^nak, éppen olcsóbb, gazdaságosabb, főleg pedig uj-'zerübb és még kezni tartoznak, hogy helyüket fenntarthassuk. A gima c-iituzaredíí állomáson. Közbelépett a Bzo'gálatot el nem kop'.atott maglepeléa egy miniszternek, mint názium. I osztályába lépők kötelesek a következő
t-ljesitó tisztviselő is. Magyarázott utes. tUztvIse'ő, ez egy vároji diHzpo'gárság. öíszoült hát gyorttao a vá- okmányokat beadni: 1 Az elemi iskola IV. osztályáról
egész közönség hogy a jegyre nz elszámolásnál niük- rosnak öt tagból álló átmentül bizottsága, Păcurar IoBn szóló b'zonyltványt (Adeverinţa), ha felekezeti Iskolába
s}g van Megakarják tartani, benkarják rámázni, a elnökkel az élén és határozott. Gutti minisztert várost járt, akkor a bizonyítványt az illetékes revlzoratussal
Kzerercsés br-zai^rkezépnek örök emlékcre. N m hasz diszpo'gárnak választottn. Minden a szokásos módon láttamoztatni kell. 2. Állampolgársági bizonyítvány
nVt asumi iat«r7encl'j. A kalauz hitározott. A jegyet történt. A határozatot Írásba foglalták, a díszoklevelet másolata. 3 Kereszt-levél román nyelven. 4. Születési
nem adta viasz» Caak azért se. Utóvégre mit legyen kiállítottak, azt valószínű fáklyásmenettel, a városi anyakönyvi kivonat (Extras de naBtere). Ujraoltási
igaza annak az utasnak, akit az Ur a vasút és akalauzl dalárda és fúvószenekar közreműködésével átadták. A bizonyítvány. Idegen hangzású családneveknél szülői
miniszter megköszönte. Boldognak érezte magát, hogy nyilatkozat ia szükséges, hogy magyar anyanyelvüekméltóság kedvéért teremtett
életének leghőbb vágya teljeBŰIt. — Azoaban nincsen nek vallják magukat. Idegen anyanyelvű és Izraelita
— A osiksseredai rc'm. kath. főgimnáaíum tökéletes ÓB örökkétartó bo'dogság e földön. Jöttek az tanulók caak miniszteri engedéllyel Írhatók be, amiért
iz>ugat0sâ:ţa közli, hogy a fenlartó főhatéaag 1514— ünneprontók ée dr. Max Camplan gyorgyószentmiklósi a kéréseket augusztuB 1-lg be kfcll adni az Igazgató1933. ezámu rendelete alapján az I. osztályba lépő ügyvéd tm>gfeli'bbezte a Guati miniszter diszpolgársá- sig utján. Az I. osztályba beirt tanulók Bzeptember
> :r.ulóktiHk beiratáei, tan- és f^ntariáti dij fejében az gát. A fdlehbezéj érveket sorakoztat fel. Hivatkozik hó 1 és 4 között felvételi vizsgát tesznek a román és
1933—34. tauévre örtzfBcn 2420 lejt kell fuetniök (a arra, hogy egy öttagú interimár bizottságnak ninc* magyar nyelvből, továbbá a számtanból. A tanítóképző
V>JObi osztályokban a d:j a régi marad) Az I. osztályba jo;ábnn ilyen fontos adományozásokat eszközölni. Azt IV. osztályába beiratkozhatnak azok a tanulók, kik a
j ílcntkcíóif ezrptemberben felvételi vizsgát tesznek, citak választott tanács teheti. Különben érd'mek is IV. gimnáziumot elvégezték és bemutatják a fent
melynek tárgyai: a román, magyar AB számtan (»z szükségesek. A diBzadományozáBnak hiányzik a tárgyi elsorolt okmányokon kívül az abszolváló bizonyítványt
e.ctni iskola IV. oaztálának anyagából írás éa olvasás, alapja. A fidebboző n"in tud arról, bogy a miniszter is. A képzőbe lépők szintén szeptember első napjaiban
' li<iui nyelvtani ismeretek, a számtanból egy könnyebb GyergyóBzeatmlklÓBn»k különösebb szolgálatokat tett felvételi vizagát kötelesek tenni a román és magyar
falud it megfejtess s az egysz'Tegy). A felvételi vizsga volna. A felebbezés végül is kéri, hoţy a mioisztír nyelvből, román történelemből és számtanból, továbbá
pontos id«jn ké óbb fogják közölni.
dlszpoigárBága azonnal megsemmisíttessék. — Tessék, az én'tkból. Aflnevelőintézetbe (internátus) felvétetnek
mindkét iskola növendékei, akik julius hó folyamán
— Valasztasok öt községben a mezőgazda miféle bonyodalmak vannak ott Gyerg>óban.
jelentkeznek. A teljes ellátási dij, amiben minden
sági kamarai tanaoaba. Folyó évi Bugu-iztus 20-ra
— A varmegyből. Vetes József 32 éveB c.-o- henn9 van, egész évre 6000 tej, mely havoakint is
ÜH..<:ehivtik P álfalva, DJIDO, Cslkszentmiklós, Tölgyes botfalvl lakói részeg állapotban behatolt Mihalcz József fizethető s amiért a növendékek gondos felügyeletben
él Gergyóaifaíu köz .égek m -zőgazdaaágí kamarai haragosának lakására. Az egész családot rémületbe és jó ellátásban részesülnek. — Bővebb felvilágosítást
hogy a kamarai tanácsba szükséges tagok ejtve órláai botrányt rendszett Vdtes ellen magánlak választélyeg ellenében szívesen ad az igazgatóság.
VAia-ztáxát megejtsék.
sértés miatt megindult az eljárás.
— Kolping nap. Helybeli Legényegyletünk folyó
— Demeter Gyula és Pántos L>jos calkszentévi julius hó 23 an, vasárnap, d u. 2 órai kHzdettel mlklósl lakósok, Hans Fillér gylmeal faraktárából árut
Köszönet
tniccal egybekötött nyári mulatságot rendez, Zaögöd- loptak. Elfo;ták, átadták az ügyészségnek.
fjrdó területén. Minthogy fiatalságunk e nap tiszta
Nagya.
Bartalia
Ágost ny. iőazolgabiró nrnak
— Györgydeák Péter dltról gazd-t Mariska nevű
jövedelmét a létesítendő futós zenekara javára fordítja,
Helyt
két
és
féléves
leánykája
a
bázuk
előtti
patakba
belea Hzimpitikus és eléggé nem dicsérhető cél társadalAkkor, amidőn örömteljea jókivásatainkat küldjük \
munk minden rétegét bisonyára részvételre fogja Bar- esett. Mire észrevették a vízbe belefu lidt.
— Barlcz Ignácz gyergyóalfalvl gazda Gyergyó- ahoz a sikeréhez, hogy a „Székelység* ci-nü folyóiratban
ka Q\ Eiu'.tal a Kolping fiuk a páratlanul mulatságos
i-zorakozást mindenkire nézve az által ls o'csóvá ipir- ezentmlklóaon lerésaegedett. Uccal csendháborítás miatt közzétett ,A székely tizesrendszer" c. pályázat alkalmával
kgdnuk tenni, hogy a gimnázium, a főtér (Kard» üzlet), bekísérték a rendőrségre. Megmotozták éa zsebében Főbíró urnák beküldött tanulmányát találta a bíráló bizotta aok közül elsőnek és legértékesebbnek, egyúttal hálás
a templom előtti terűken álló szekerek d, u. 2 órátOl egy ólom száz lej-ist talállak. Azonnal házkutatást tar- ság
is küldjük azért a bőkezű és manapság igafogva teljesen díjtalanul végzik a közönség klszállltá- tottak a lakásán és bár semmi gyanús körülményt köszönetünket
ritka adományáért, amellyel a Csiki Turista Egyesületet
Bát. Künn a fdrdót-lepen padig a felnőttek és gyer- nem vettek észre, mégis bekísérték az ügyészségre. zán
és megtisztelni méltóztatott. Köszönjük a
— Ismeretlen tettesek behatoltak Farkas tusnád- megajándékozni
mekek egyaránt jól szórakozhatnak a halász-sátor, a
átadott 1000 (egyezer) lejt, mint e pályázatnak
korsótöréa, kakaslövéa, jósló- éa tomt ola-sát or, a bi- fürdői kereskedésébe. Feltörték a pénsszekrényt és nekünk
első nyertes diját, amelyet Főbiró ui kívánsága szerint
cikli, teknő, vízipóló, szépségverseny, Btblek mulatsá- 18 ezer lejt elloptak.
ujabb csiki romok kiásására, felszínre hozására fogtuk forgod jeleneteiben.
— Galaczl György gylmesfelsólokl csángónál dítani.
— Kinevezés. Creanga Ovidlu csíkszeredai tör- házkutatást tartottak, amelynek során sok a vasúttól
Isten éltesse sokáig a Főbíró urat a adja a jó Isten,
vényszéki vizsgálóbírót Buzău ba ügyét znek nevez- lopott holmit találtak. Átadták az ügyészségnek.
nemes cselekedete, mint jó példa, másokra is jó hatásték kl.
— A kőzmunkaűgvi és közlekedésügyi hogy
Marton Áron felmentő Ítéletét a Semmitő- miniszter közli a képviselőkkel és érdekeltekkel, sal legyen és hasonló „önzetlen* knltnrmunkára ia adakoszék megsemmisítette. Márlon Áron dltról vendég- hogy a nyári hónapok alatt, a további rendelkezésekig zásra serkentsen.
lős két évvel ezelőtt agyonlőtte Kerezsl LajoB gépészt, fogadó napokat csak kedden és pénteken 9 órától
Hálás tisztelettel maradunk a B. T, E. Csiki Turista
Csoportjának nevében
több gyermekes családapát. — A törvényszék Márton 12 óráig tart.
Áront 11 évre Ítélte, a Tábla megállapította a jogos
Csíkszereda, 1933. jnlius 13-án
— öngyilkosság. Ábrahám Márton, 82 éves
önvédelmet és felmentette. Felebbezés folytán került
t i az Ugy a Sammltőszók elé, amely a napokban hosott csikszentmártonl lak ós, nyomorúsága miatt (elakasz- Vámszer Qéza l(j. Mayer János Dflrr Oynla
elnök.
titkár.
Ítéletével a Tábla felmentő Ítéletét megsemmisített*. totta magát.
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„Vér es Arany"
Nem látunk semmi érdemleges hasznot a nagy vad- Hegvételre keresem Ady Endre:
11
és
„Szeretném,
ha
szeretnének
című
versesköteteit
állományunkból, a vadászat és halászat csak fényűzésnek
Pelle látván Csíkszeredában. A csíkszeredai számit, pedig szövetkezeti ilet mellett sok embernek adna olcsón, kézből. Cim a kiadóhivatalban.
Kolping egyesület meghívására Julius bó 18-án Pelle foglalkozást s nem volna eléohetetlen dolog rendes kezelés
István tornász világbajnok Csíkszereda vendége volt. mellett a beltenyésztést, főként a pisztrángtenyésztést oda
kam-itkülönbözet,
A Vigadó nagytermében aeufolt háa előtt folyt le a tejleszteni, hogy még küllőidnek is jusson belőle, jó pénzért,
kisajátítási kötvény beváltását és kicserélését,
tornaflnnepély, amelyen közreműködött a fóglmnáalnm nagyobb mennyiség.
bat tagú tornászcsapata Beczássy tornatanár irányitá
é r t é k e m e l é s i I g é n y e k , Btb. ügyvitelét,
Apró háziállatok, majorság, házinyúl stb. tenyésztése
sával. — Pelle Istvánt a Kolping egyesület énekkara s ezek terményeinek az értékesítése csak a szövetkezet X I
readézéBét és nyugdijak fela jeligéjével BdvözBlte, majd dr. Mera Anton ügyvéd irányitáss mellett lenne hasznossá.
a román, dr. Btlogh János a város magyar Bporttárételét vállalom Bukaresten.
szövetkezet keretein belül meglehetne valósítani a
sadalma nevében köszöntötték, a kis Bariba Pipi pedig jég- isA állatbiztosításokat,
melyeknek fontossága közismert.
Cím
megtudható
e
lap kiadóhivatalában. 1—2
egy gyönyörű csokrot nyújtott át. Azután nyújtón,
szövetkezet tudná értékesíteni azt a sok erdei és
korláton, gyürün, lovon mutatott egy-egy gyakorlatot mezei Aterményt,
amit eddig az emberek figyelemre se méla világbajnok a legtökéletesebb, gyönyörű kidolgozás- tattak hanem a legnagyobb
részük ahogy az Isten megban. A szertorna közökben B gimnázium csapata talaj- adta
ugy élt egy bizonyos ideig s azután elpusztult, ahelyett
tornával szórakoztatta a közönséget. Qál István, Ciirják László, Lórincz István, Bprencz Fereic, Bilié Vil- hogy az ember hasznára fordította volna. Ilyenek volnának az erdőinkben termő zamatos gombák,
mos és Antal Andor csaknem aa egész estét betöltötték nagyszerű és megcsodálni való akrobatikus mutat- eper, málna, szeder, kokojza, gyógynövények, boróka (borványaikkal. Beczássy tornatanár módszerének ezeken sika) mag Btb. Ezek mind értékek, melyük fel nem hasza e s Biadenkl
afiukon látszik Igazán nagyszerű eredménye. Caak a náltatnak B elpusztulnak, pedig ba szövetkezet oltalma alatt
összegyűjtetnének
s
feldolgozva
piacra
kerülnének,
nagy
tesstesrét,
tavaszi gimnáziumi tornaünnep után Is rengeteget fejlődtek esek a gyerekek, akik a kézállásokat és leg- jövedelmet lehetne húzni belőlük. Ezek összegyűjtése, szemert sok játékos van, aki még moBt ia s;-jnálja, hogy
szebb megépltésü gúlákat egészen cirkuszi könnyed- dése lenézett, úgynevezett „gyermek" dolognak vagy „fehérnem ujl otta meg ídojébsn Borsjegyét a következő
séggel vágják. A nagyszámú közönBég Pelle mellett nép" dolognak van minősítve, pedig szövetkezeti értékesíosztályra és ezen Bzimokkal mások gyarapították
méltó ünneplésben részesítette ezt a kiváló csapatot, tés mellett többet lehetne keresni, mint a kőhordássul, vagy
vagyonukat és megszabadultak minden gondtól
mesterükkel B'CzásBy tanárral együtt. A tornaünnepély fah ordassal.
Melyik csiki gazda tudja — sajnos talán egyBe, vagy
befejesésével a Kolping egyesület dékánja, Aboe J izsef
A sori-jegy esélyei most a IV.-ik,
köszönte meg Pelle Istvánnak a vendégszereplését csak igen kevés, — hogy szederből lehet a legjobb bort
de különösen az V.-ik osztálynál
majd átadott neki egy székely Bsóttes lapokból készí- csinálni, vagy hogy a fenyőalja gomba ecetbe eltéve milyen
OO
a l e g n a g y o b b a k . OO
keresett
cikk
Btb.,
stb.
tett gyönyörű albumot.
Természetesen szövetkezet nélkül nem lehet nagyban
— Tanulsz verseny Csíkszeredában. Itt még
E££fa@téefi k a t á r í d o { a l í m s &<S 31.
nem látott Bzép sportesemény zajlott le vasárai-p, ezekkel toglalkozni, de társulással-szövetkezéssel sokakna':
Chztálysorsjáték csiki intézőbe:
augusztus hó 16 án városunkban. A marosvásárhelyi megélhetést lehetne biztosítani.
A szövetkezet van hivatva arra, hogy a gazdaköziiiitenntszegylet ehő csapata mérte össze erejét a helyi
Smilovits
Márton, Mercurea-Ciuc.
tennlsz-Bzakosztály játékosaival. A vetdégek gyönyörű séget az életre nevelje, tudását, inleligeneiáját gyarapitsB,
megélhetését
biztosítsa,
józanságát
s
erkölcseit
megőrizze.
í—
játékkal nyerték a versenyt, amelynek szépBégel elra
A szövetkezet előnyeit mind felsorolni igen hosszas
gadták a lelkes, de Bajnos nem nagyszámú nézőközönséget. Elismerés Illeti azonban a helyi C. S. C. játé- volna s tul haladná e lap kereteit s nem ÍN KY, volt a célom,
kosait ls, akik derekasan feleltek meg súlyos felada- hanem hogy felhívjam a gazilaköztinség ügyeimét arra, hogy
tuknak és a nagyobb technikájú és nagy rutinnal a vármegyébe meg kell teremteni végre az igazi foglalkorendelkező vendegektől értékes pontokat szereztek. zási ágat, az állattenyésztést, melynek háta mögött ott kell
Felállítás: Marosvásárhely: Varga, Vargáné, Kiss lennie, egy jól szervezett szövetkezetnek.

SPORT.

Kisajátítási ügyeket:
Nyugdljugyek

IV.-it osztály húzása augusztus hó 3-án és 4-én.

KÖKÜLLŐMENTI

Magda, Panajott, Pitea. Berekméry. C«ikszereda: VeresB Bella, Bresztovszkyné, Aczél Sári, dr. V^reHS,
OárdoB, Vákár, Szántó. — Vígeredmény 0:3 Marosvásárhely javára, amely eredmény nagyon hízelgő
szakosztályunk fejlődésére.
A gyergyói Kolping osapat jnlius hó 23 án
délntán 4 órakor a C. 8 C football osap .ttal
mérkőzik, A helybeli gyakorlótéri pályán. A mérkőzés
rendkívül érdekesnek Ígérkezik, miután a két csapat
julius 16-án eldöntetlenűl végzett.
K Ö Z G A Z D A S Á G .
Az állattenyésztés és a mezőgazdasági szövetkezetek
megteremtése és azok közgazdasági fontossága,
írja Kozán Imre.

(Folytatás és vége.)
A nsgy „vármegyei mezőgazdasági szövetkezetiben
a legnagyobb munka a tejszövetkezeti osztálynak kellene
jusson.
Jó szarvasmarha tenyésztéssel kapcsolatosan a tejmennyiségnek és tetemesen szaporodni kellene s ez pedig
osak akkor lehetne célszerű, ha ezek a termékek értékesíthetők volnának, amit pedig szövetkezet nélkül nem lehet
elérni.
Egy, a mezőgazd. szövetkezet keretében dolgozó tejszövetkezet valóságos áldás lenne erre a megyére, azért,
mert ugy a kis, mint a nagyobb gazdáknak biztos megélhetést nyújtana.
A tejszövetkezet sikeresen CBak ugy működhetnék,
ha naponta nagyobb mennyiségű tejet dolgozhatna fel, vagyis,
ha minél több gazda beléphetne a tagok sorába s kötelezné
magát a megállapított tejfólösleg pontos beszolgáltatására.
Ugyanis helyi értékesítésre számítani nem lehetoe, hanem
a piaoot Bukarestben, Galscon, a nagyobb központokban
kellene és lehetne biztosítani, ahol a tej feldolgozva vaj,
sajt alakjában keiiilnc eladásra.
A fenti városok pedig biztos piacok volnának, mert
az ilyen télékből igen nagy mennyiséget fogyasztanak s
azon leiül — meg vagyok győződve — ha a csomagolás
ízlésesen volna eszközölve s arra az volna írva, hogy csíki
termék, a legjobb kelendősége lenne, mivel egészséges,
havasi vidékről való.
A tejszövetkezet lenne az a valami, ami az állattenyésztést a legjobban tel tudná lendíteni, mert ha a termék értékesíthető volna biztosan, akkor minden gazda jobb
ia többet termelő állatot tartana, mi által a mezőgazdaság is fellendülne, a több trágya és takarmánytermelés
folytán.
A mezőgazd. szövetkezet foglalkoznék gabonafélék,
pityóka éa azéna értékesítésivel is.
Ha egyöntetű gabonát vagy egy fsjta pityókát, egy
minőségű szénát ajánlana a szövetkezet vagontételben a
fogyasztó piacnak, mindjárt ellehetne adni rendes áron s
nem volna a gazda kiszolgáltatva a vevőnek, mert az tudja,
hogy nincsenek szövetkezetbe tömörülve, nem egyforma az
ám a „ngy ia ids kell adják, rá vannak „zornlva".
Nagy segítségére lenne a szövetkezet a gazdáknak,
vetőmagvak, műtrágyák, gépek, gazdasági eszközök beszerzésében, sőt maga az állam is ilyen dolgok bevásárlásánál,
nagy kedvezményeket, azubvenoiókat nynjtana a sző vétkeseteknek.
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literenkinti ára házhoz
a legolcsóbb
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Támadás az erdélyi háziipari kiállítás ellen. A

marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara most tartotta
meg közgyűlését, amelyen a innrosvásárhelyi textilkereskedők a házi szőttesek forgalombahozatalának korlátozását
kérték azon a nimen, hogy'a székely nép házi szőtteseivel
a textilkereskedőknek erős konkurenciát csinál. A kamara
közgyűlésén elsőnek Ilűrger Aliiért a karnsra volt elnöke
szólalt l'cl a háziipar védelmiben. Igen helyesen és alaposan
fejtette ki, hogy a székely nép a háziipart a téli hónapok C s i k s o m l y ó n Fodor PJI mérnök házábm
alatt és olyankor folylatja, amikor a gazdasági munkák
2 esetleg 3 szobás k e r t e s l a k á s
szünetelnek. A mezőgazdasági termelés nagy ráfizetéssel
azonnal kiadó.
i_ 9
jár ma és örülnünk kellene Bnnak, ha a nép legszorgalmasabh rétege, mely a háziipart, mint mellékfoglalkozást folytatja, keresni tud valamit, meri csak iicy tud vásárolni is.
Más elbirálás alá esnek azok az ügynökük, akik potolii áron
összeszedik az árut és üzletszeiüleg értékesitik azt a vásárok alkalmával. Ez esetben a/, engedély megszerzése köte- •
lező és a külön kereskedelmi adó kirovása is indokolt, ili
a legegyszerűbbtől a
semmi esetre sem szabad a liáziiparosok szerzett jogait
legfinomabb kivitelig
bántani. A kézdivásárlielyi és sepsiszentgyörgyi kiküldöttek
a e l y e a l e a a á l l & t e t t áiftkkul
a legerélyesehhe.n tiltakoztak ínég annak ii gondolata ellen
bessereahetók:
is, hogy a kérdés vitatárgyát képezhesse. Igy a maros- ^
vásárhelyi nyolc textilkereskedönek a kérését elutasították.
Nagy G Jószef asztalossá!, Zsögöd.
A kartellek őrlőmalmai lelsiorzsolnák a laliisi füldmivelö
Megfelelő biztosíték mellett részletfizetésre is.
nép szövőszékeit és oszlovátáit is, ha a nép érdekek ellen
törő aknamunkát idejéhen le nem szerelnék. Szerencsére
Marosvásárhelyen teljes sikerrel járt a kartellcsápok letörése
és megtudták védeni a földmivelő nép érdekeit.

a „zöldfánál"

csíkszeredában.

+ Háló, ebédlő és iroda berendezések
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A növénynemesltő gazdaságok az E. Q. E.
sepsiszentgyörgyi kiállításon. Az Erdélyi (iazdasági
Egylet sepsiszentgyörgyi mezőgazdasági és ipari kiállításának mezőgazdasági csoportja, dacára aunak, hogy a kiállítás korán lesz aug. 21!—311 napjain, igen gazdagnak Ígérkezik, mert az eladó vetőmagvak felett rendelkező gazdák
ugy fogják beosztani a cséplés iilejét, hogy minta-kollekc'ókkal a kiállításon részt vehessenek. KüliinÖMPn az őszi
buza szempontjából fontos et, inert Bok helyen már szeptemberben elvetik. A kiállításon való részvételét már is több
növénynemesitő gazdaság bejelentette. A bejelenlések az
E. (1. E. titkári hivatalához küldendők, Cluj—Kolozsvár
.Str. A. Muresan 10.

A tengeri terméskilátások. F.nlélyszerte katasztrófálisan rosszak a tengeri vetések és bár egészen reménytelen a termés beérésére a kilátás, mégis mindenütt szorgalmasan megkapálták a vetéseket. Normális fejlődésünek
csak Marostorda vármegye egyes vidékein mondható a tengeri, ahol 0 legszebb kilátások kecsegtetnek, de erdélyi
átlagbsn a helyzet kilátástalan és e ^ a körülmény nsgy
kukorica Ínséget fog okozni, ami Erdélyben azéit bír komoly
jelentőséggel, mert az egyik fő élelmi cikk. A tenger iterméshiánya az árak emelkedését togja maga után vouni. A
kukorica ára kb. egyenlő lesz a buza árával éB ennek következtében a sertés és zsír árak is emelkedni fognék. A tengeri terméskilátásokon egyedül csak egy abnormálisan hosszú
éB meleg ősz segíthetne valamennyiben.

T U R I S Z T I K A .
A B. T. E. Csíki Csopor'j >, folyó évi julius 28 án
vasárnep. au'of u^szal kirándulást rendes Blknaád—
Cslszárfürdő — Bálván; ot vár -Szent Anna tó—Tusnád
fürdőre. Indulás reggel 4 órakor. Részvételi dij saemélyenkint 80 lej
Augnsatus hó 80 án gyalog kirándulás Hargita
Szövetkezeti termelés ia értékesítés mellett világhírűvé fürdőre.
lehatna tanúi » asiki mézet s jövedelmezővé, aki azzal
Minden kedden asta 9 érakor aa Ipartestület
KaaaUójában megbeszélés van.
foglalkoznék,
YlUt

K
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Eladó jutányosán egy teljesen uj üzleti
portai vasredónnyel együtt. Oim a
kiadóhivatalban.

Egy Appel fele fekete oimbalom igen
jutányos árért eladó, Vátnszer Géza
fógimn. tanárnál, Osikszereda.
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MODELL KALAPOK £
tls naponként nj fonnák oloaó

árban, m.««-t»lcJja.tli«ttflr
F VENCZRL TANÁRNÉNÁL
Ugyanott késaülnek mlnden-

Í-

nemű női kalapok elaőrendfi
Ji
anyag hoaaaadáaával. Kalapek
t
átalakítása a legrövidebb Idő alatt.
C Calkaaereda, I. C. Bratiaan (Qlmná> alunO-nooa 111. aa., a Sórhás kfiaelében.
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HEGEDÜORAKAT
oonaervatorlnmi módaaer
sserlnt, J a t á n y o a a n a d :
S P R E N O Z G I Z I . Osikszereda
Str. Oap. Vnlovtol (Hargito-aeoa) SS.

E g y ü z l e t h e l y i s ó s kiadó
é lAlbwt tanár hásábao.

