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POLITIKÁI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.
hozza meg döntő határozatát a Saar-vidák sorsának
végleges eirendasését illetőleg. Ezzel szemben még ls
mi történik ? A Népazövetaég kényelmeskedik és
február ho 15 lg ki akarja tolni a döntést. Nemetország ebbe nem egyesik bele, mint ahogy nem is egyezhetik bele. Nincs Indoka annak, hogy egy teljeB hónapig tanácskozzanak a fölött, amit minden habozás néljanuár hó 24 én (csütörtökön) déle'őtt 10 óra
kor t-'&idominic—Csikszentdomokos községben, a --- Dr. Pal Gábor képviselő beadvanya a kül órák alatt mag lehet oldani.... A pénzügyi kérdéseket a Saar-vidék késlzálogként való kezelése nélkül
közbirtokosság nagytermében (községháza);
Minisaterhea aa m a d o alul való mentesseg is el lehet intézni. Mikor e sorokat Írjuk a Népazövetjanuár hó 27 én (vasárnap) délután 3 órakor ügyeben. A törvény szerint a hadirokkantak, hadi- aég ülesezik s feszült várakozással lesik a döntő
Menaaágon, a községi Népházban közérdekű kérdé- özvegyek és árvák mentesítve vannak aa útadó alél határozatokat mindenfelől. A franciák különféle ürügyek
sekről éa a lakóaaágot érdeklő tudnlvalikröl
valamint mentesítve vannak ezen adcnem alul az öz- alatt igyekeznek elgáncsolni a dintést. — Stratégiai
vegyek, a 21 éven alu 1 éB 60 éven felüli fetfiak ÓB vasu l vonalakról és határm^ntl hadiépitményekről beelőadást tart,
nőn, de csak a földadó alá eső jövedelmeik utan, hB szélnek, amiket „biztonaáguk' érdekében le akarnak
melyre aa érdeklődőket ezennel meghívja. Felkéri a aa a 3000 lejt nem haladja meg. — Az adóügyi ható- epitenl... Nem áll módunkban ezeket BE állításokat
Magyar Párt községi szervezeteinek elnökségeit, bogy ságok ezen adómentességet csak akkor veszik figye- felülbírálni, de komolyságukban kételkedünk, mert a
as előadás megtartását megfelelő módon a Másság- lembe ha BE érdekeltek minden évben külön Írásbeli béketárgyalások alkalmával Clemanoean azzal vezette
nak tudomására adják.
kérvényben tárják elő igényeiket. Pal Gábor e tárgy- felre a békekonferenciát, hogy a Saar-vidéken 150
Pál Gábor képviselő fenti körútján tartandó elő ban a pensügyigazgalósághoz kérést terjesztett elő, de ezer francia él B a mostani népsBavafláson kiderült,
adásain közérdekű kérdéseket törvényeket, rendelete- eredménytelenül. Ragaszkodunk ahhoz, hogy egyénen- hogy mindöBMB pár eaer francia él a Saar-vidóken.
ket és a lakósság részére szükséges számos tudnivaló- ként kell kérni B mentességet. Ez azt jelenti, bogy az
kat ismertet, úgyszintén a hadirokkantak ÓB özvegyek ország területen évenként 70 368 rokkant, 26 115 hadlU a rájuk vonatkozó rendeletekről részletes tájékoz- árva. 232 106 hadiözvegy, BO* százezer 21 even aluii
Annak Idején megdöbbenéssel értesültünk, hogy
tatást nyerhetnek a fenti gyűlésekben Tehát minden- és 60 evm feiliii ember, több mint egy millió kérvényt
kinek érdeke, hogy meghallgassa a gyűléseket, mert kellene beadjon, amely több költségei okoz, mint az elvetemült gyergyócsomafalvi legények Törők Ferenc
a mai bűntetéses Időkben tájékozódva kell lenni a egéBZ útadója. — Pal Gaboi dr. kepviseiő most bead- eBperes-plebánoBi megrágalmazták éa hamis tauuvallotörvényekről, bogy büntetés ne érjen vagy pt dlg va- ványban kerl a Pensügymmissteriői ezen lehetetlen masok aiapjan 5 esztendőre el is Ítélték. Később a
állapot megszűntetését. Veg^redmenyben minden köz- tábla uj tárgyalást rendelt el as ügyben, melynek
lami jogainktól el ne eaaünk.
ségi
eld'járóság nyilvántartja a fonti kategóriába tar- eredmenyekeppen Törököt felmentették, de az egyik
K Tjük a községek újságolvasó kögönségét ls, a
tozókat
B ennek alapján a térvény kedvezményei ki- tanul az Ügyészség hamis tanuiás miatt vád alá helyeste.
fenti gyűléBek napját minél szélesebb TiOrţen hozzák
terjeszthetők
az érdekeltekre anélkül, bogy egyénen- A legényt most 2 esztendei fegyhazra ítélték. —
a lakósság tudomására.
L tgyen ez intő es figyelmeztető példa azok reszére,
kénti kérvényenésre volna szükség.
akik nem riadnak VÍSBES fajtestvérelk ellen hamiB tanúbizonyságot szolgáltatni. Adná Isten, hogy minden
hnmistanut érne utói a Nemesis, bogy veBsne ki a
szekely nép soraiból ez aa undok bún.
(K..) M-igtörtént a Saar-videk német lakossága
•
*
Egyenes vonalban vag\ unk — mondja derÜB arca mult vasárnap a világ fiilebe kiáltotta, hogy német cal Sarkadi Elek karmester „Mágnás Miska" szinreJeftios jugoszláv miniszterelnök íb külügyminiazvolt, német maradt és az akar lenni mindörökké. hozatalának legfőbb morgóé ereje. Mar csak 1—2
Ha-atalan vo'.S 15 even ál minden francia simogatás, eiücamodás as eneí vagy a'zene bekezdesenel. de a ter váratlanul Genfbe erkezett s ott a Népszövetség
minden édesgetés, a német öntudat fiiényssen te je következő utolsó próbánál ez ÍB el fog maradni. Nem gyűlésen, ssemben Francia-, Angol- és O.aszország
sitette kötelességét. Ez az, em t belefojtani nem lehe- Bok dolga akad már a főrendezőnek : Hellwig Vilmos- képviseiő.nek álláspontjával kijelentette, hogy nincs
tett a világháború verzivataraibh; ez az, amit elte- nak Bem, akinek argusszemei pedig mtuden pic ny semmifele akadálya a Saar-videk azonnali visszacsametni nem lehetett Versailles ben; ez az, aminek hibát észreveaznek. Nyugodtan bólintgat a rivalda előtt. tolásának Németországhoz. E kérdés körül olyan vihaBsámbavétele nélkül nincs béke éB nyugalom Európá- Látszik, hogy kezd megeiegedett lenni... L het Is, hi- ros ellentétek robbantak kl, hogy jónak látszott azokra
ban és ez az. amitől minden népek okulhatnak és szen a próba BzorgalmaB látogatói máris tapsokra ra- egyet-kettőt Bludnt B a döntést elhalasztották. A jugotanu'hatnak. Tanú hatnak becsületet, köteleeségtelje godtatják magukat, annyira BZ»pen énekel Marcsa. szláv delegátusnak ea a magatartása nyilvánvalóvá
tette, bogy Jugoszlávia a francia orientációt a néütést, faji öntud*tot és hazaszeretetet.
Már majdnem egészen hangjánál van Holla, — Baraca mettel cserélte fel. Ez politikai szenzációnak egyés
Miska
pedig
ugy
kivágjak
a
rezet,
hogy
cseng
— Mert a kötelességteljesítés ellen való bűn,
előre éppen elég.
aulkor kulturális és gazdasági Intézményeinktől meg- bele a próbaterem. En a darab premlérjet a debreceni
• • •
vonjuk az erkölcsi éa anyagi támogatást, feigedjük Csokonai Bztnház n ű'éBBgárdájatól láttam, de mondA francia—olasz megegyeBés óla Csehszlovákia
azokat elsorvadni és tönkremenni B nemtörődömsé- hatom, bogy nem tudnám eldönteni hamarjában, bogy
günkkel elősegítjük mindazon érdekeink elhanyagolását, a debrtczenl Marcsa, Holla, avagy Baraca és Miska a leginkább reagál a Duna-medencében kialakítani
volt-e jobb, vagy a mieink leesnek jobbak... A keret ssándékolt tervekre. EmlékeaeteB a budapesti CBeh
amelyek ezen Intézményeinkhez fűződnek.
p-tdig m tg hiányzik az előadáshoz. Ml leBZ, misor a követ karácsonyi nyilatkozata, amely BBerint Csehszlo— Mert a feji öntudat ellen való bűn, amikor női jMzlés, pirosu'va a leleményességgel, elénk vará- vákia elérkezettnek látja az időt a Magyarországgal
választások alkalmaval alkotmány o i jogainkat
zsol egy díszes Bziapadot? Dr. Nagy Béniné oltár- való közvetlen tárgyalásokra. Később Benea cseh
egyáltalában nem,
egvesűletl lelkes gárdája állandóan munkaban van. külügyminiszter aa uj római egyazményhea való csatgyakoroljuk.
Tudom, hogy egyik utóbbi napon 15 asszony csak lakozás lehetőségeiről beszélt, amit most Genf-ben
Meg kell tanú nunk a Saar-vidék németségének virágdíszeket készített a színpad díszleteihez,.. Es a Laval francia külügyminiszterrel folytatott eszmemigatartásából azt, hogy egy deci pálinkáért és egy legnagyobb dísze, ékeBBége a sz nháznak: a közönség ciereje során is újból kihangsúlyozott. Bőt odáig ment,
adag tokányért nem szabad a lelkét eladnia egyetlen százfejü tábora — teljessé és tökéletessé teszi a bogy elejtette a kiaantantnak a Habsburg-restauráazt szemben eddig követett politikáját. Nem
magyar embernek ssm, hanem felemelt fővel, büszke . Mágnás Miska" hétfői éa keddi estéit, hiszen cióval
öaérzettel meg kell vallani mindenkinek az ő rom4n hallom, hogy a két előadásra az összes helyek elővé- lehel tudai, bogy ebben a nehea légkörben kinek volt
állampolgárságát még ha es áldozatokat <s kiván. Es telben elkeltek és már a harmadik elóadasra adják a érdeke a Htbsburg-reslaurációt bedobni a középeurópai
jegyeket; sőt szó van egy negyedik előadásról is, palilikába. Magyarországnak biaonyára nem, kivéve a
meg kell vallania mindenkinek kivétel nélkül,
amelynek a végén tánc is lesz... Megbánja, aki nem tórpa kisebbsegben levő legitimistákat. Talán Ausztria
A Saar vidék 770 ezer lakósából 560 ezer római nézi meg a „Mágnás Miska' paradés előadását .függetlenségét akarják Ilyen formán körül bástyázni ?
kathollkus. Tudjuk, boţy Hittler még vallási téren 1b Az előadás kezdete mindkét napon este félkileno óraEi lehetBéges, de Ausstriában ÍB ma olyanok a viszonyok, hogy egy Habsburg-restauráció polgárháborút ls
nemzeti reformokat BkBr s emialt elhidegült a vissony pontosan.
Idézhet elő. Ausztria egymagában még Habsburg
a római szentszék ós a Hittler-uralom között.
uralkodó alatt sem nagyon bizonyos, hogy bele tudja
A francia-párt blztoBra vette, bofy a Hittler
élni magát a reá erősaakolnl ssándékolt „függetlenmagatartásával elégedetlenkedő katbolikus pürpökök,
(K). Költségvetési nehézségekkel küzd a kor- ség'-be .. Aa pedig nagyon 1B kétséges, hogy 400 esa/fittier-ellenes magatartásra fogják ösztönözni a Saarmány. A költségvetésileg előirányzott bevételek nagyon lendő keBerü tapasztalatai után, Magyarország ismét
vidék kathollkuB szavazóit
Igen ám, de a nímet katho iius püs- nehézkesen folynak be. As ország legjobb vármegyéi- hajlandó volna-e magára venni a Habsburg Igát és
pökök tudták ób tudják azt, hogy a németek e l s ő - ben az inkasszó teljesen alatta marad a várakozások- újra Bógorságra lépni Ausztriával?.'...
•
•
s o r b a n n é m e t e k ós ciak azután kathoiikusok. nak. így Jasaiban alig teBB ki 15 százalékot az egész
•
Kiadták tehát a jelszót, hogy minden katbolikus tel- mult esztendei adóbefizetés, mig Putna megyében, a
HOBBZU eBBtendók óta napirenden van a mexikói
jesítse kötelességét aajat fajaval szemben. Ismerve pénzügyminiszter ssemélyesen 46 Bzázalekot állapított vallásüldözés. Sikat hallottunk erről besaélni, de még
a német öntudatosaágot — hiába 1b adtak volna más meg. Pedig meg lehetünk győződve, hogy ezekben a sohasem olvastuk, hogy ennek a vallásüldózésnek okait
megyékben az adókivetések nincsenek túlméretezve valaki tárgyilagosan megmagyarázta volna. Most legutasításokat.
ugy, mint ná'unk B amint tudjuk, ezekben a megyék- újabban new-yorki jelentések szerint, Carderas táborben bor, buza Is terem, nem ugy mint ná unk csak nok, sslgoru rendelettel végérvényesen betiltotta aa
zab és pityóka. — Jó volna az ország valamennyi iBtenitlasieleteket egéaz Mexikó területén a a sajtó
vármegyéjét illetőleg tudni, hogy mennyit teáz ki
képviselőinek a következő kijelentést tette:

Kdd?n a Németbirodal jm összes templomaiban
meghúzták a harangokat. A* iskolák szüneteltek, a
Pál Oábor dr. országgyűlési képviselő 1935 évi hivatalok munkaszünetet tarii ttak, a kereskedők lehúzjanuár bó 20án (vasárnap) délután léi 3 ornlcorták az ügetek redőnyeit, aa iparoeok letették a ezerFrumoasa—Szépviz közaegban a Szentháromság számo'. Üanepeliek, Ünnepe lek a germán őserő diadalát,
Egylet nagytermében;

Értesítés.

Német öntudat.

„Mágnás Miska".

Egyről-másról.

Könyvkötészeti munkákat

az évenkénti adóelőiráa éa adóleróváa. így mega legszebb és legtartósabb tudnók azt is, bogy a bárom azékely varmegye
balsóaógek, szántók és
kivitelben a legjutanyosabb milyen arányban viaeli az állami közterheket, más
vármegyékhez viazonyitva.
EildUVIki
kaszálók
valamint
üres beltelkek.
árak m e l l e t t eaaköaöl a
•
•
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V á k á r ü z l e t , Csíkszereda.
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A Saar-vidék lakÓBsága megnyilatkozott éa döntött hovátartosandósága kérdésében. Ennek as vo'na a
termiBieteB következménye, hogy a Népszövetség

Cim: Sprenoz Hugó, Mercurea-Ciuo.

Központban 2 szoba, konyha stb. kiadó.
1bCim a kiadóban.

-Ik oldal.

CSIKI

— A lelkiismereti szabadságról, t-n^zabadségróI és vallásszabadságról szóló frázisok csak
arra voltak jók, hogy a papokne k és kapitalistáknak módot adjanak az emberi fejlődés
megakadályozására. Mi ezeket az elveket nem ismerjük
el és egyeaeremindenkorra aaámüaaük aa egy
baaat ebből aa oraaegból.
Megdöbbentő kijelentések. Popok,

emberi fejlődés

kapitalisták,

megakadályozása... Lehetséges ez
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Vásároljon

3.

szignóiéi

a osiki

aiáa.

soísjegjit

intézóségnó1:

LŐRINCZ JÓZSEFNÉL, MERCUREA-CIUC.

Is? Ui van Mrxisóban?
3. Az adóvallomások benyiijtánára vouatkozólag a
hírlapokban már ismertetések jelentek és közülték, bogy a
vallomásokat január 31-ig elismervény ellenében be kell
Varosunk társadalma Umeri a fiatalságunknak nyújtani, Ezeknek kiegészítéséül az alábbiakat közlöm :
azt a dicséretreméltó megmozdu'ását, amelybe dr. 1. földadó alá es8 birtokok tulajdonosai és háztulajdonosok
H rsc'aHugóné Irányításával belekesdett. A MÜkedvelő- terhére a töld- illetve a házadó az 1933. év elejétől szác loport hétről-hétre minden szombat este az O thon mított 5 évre már megállapittatott. E célra tehát vallomást
kávéház termében tartja meg összejöveteleit, Ezeknek benyújtani nem tartoznak. Abban »z esetben, ha valamely
aa estéknek célja az önképzés, a műkedvelő életnek ház jövedelme az 1933. évi adókivetésnél alapul vett béra beszervezése és városunk Ifjúságának összefogása beadás megszűnése folytán vagy bérbe nem adott helyiségek uj bérbeadásával oly módon növekedik vagy csökken,
egy szerves knlturmuokára.
Az eddigi elindulás biztató reményt nynjt arra, hogy a változás az alapul vett jövedelem egynegyedét meghogy a város ifjúsága nagy szeretettel és megértéssel haladjB, ugy a háztulajdonos a változást követő 1 hónapon
vette kézbe sorsának Irányítását. Szereti, kedve'i a belül vallomást tartozik adni, melynek alapján a házadó is
programszerű heti munkarendjet és azokat tömegeBen változtatható. (Adótörvény 13. cikk). A globális adó meglatogatja. Örömmel állapítható meg, bogy izmosodik a szüntetése után életbeléptetett supracota adóalap csökkenmozgalom, klszéleaül a munkaterület éB egyre nagyabb tése céljából kérvényt kell benyújtani január 31-ig és ahhoz
csatolni a kötelezvényen alapuló vagy telekkönyvileg bekörben vonsa magához Ifjúság unkát.
A Műkedvelő-csoport moat összeállította a követ kebelezett tartozások után mult évben lefizetett vagy letétbe
kező öt hétre szóló programját. Van abban érték, m ' y helyezett kamatokat igazoló hitelezői nyilatkozatot, a taréa lendület, amely megérdemli, hogy fe figyeljünk és tozás fennállását igazoló okmányt és az adózó összes jövekülönösen figyelmeztessük a városi Kjuságunkat, bogy delmeit tanúsító pénzügyigazgatósági bizonyítványt. Közséa továbbiakban ia a meglndu'ás lelkesedésével dolgoz- gekben levó és bárom lakószobánál nem nagyobb házak
zon. Közönségünket pedig arra kérjük tüntesse ki ér- csak akkor adómentesek, ha földmivelők lakásául szolgálnak.
deklődésével, bizalmával ezt a mükedve'ő CBoporto il- Kereskedők, iparosok és szabad foglalkozásúak a 4. számú
lést, amn'yben a komoly ku'turtörekvések legszebb vallomási iven levő kérdésekre kötelesek feleletet adni.
4. Suseni—Gyergyóujfalu községben a szülők tömecéljai élnek.
gét iskolai birsággal sújtották azért, mert szolgálatban
Január 19 én. Előadó Dr. Veégh Sándor:
távollevő gyermekeiket nem járatják iskolába. Minden ilyen
PetőB a román irodalomban.
bírságolás jogtalan, mert az 1924-ik évi iskolai törvény
Január 26 án. Előadó Dr. Csipak Lajos: Ady
33. cikke értelmében nem a szülő, hanem a szolgálatadó
költészete.
gazda büntethető a tanköteles gyermek iskola mulasztása
Február 2 án. Előadó Dr. Csipak Lajos: Ady
miatt. Illetékes selyen lépéseket teszünk a birságolások
költészete.
megszüntetése érdekében.
Február 9 én. Szünet.
5. Magánautók tulajdonosai kötelesek január utolsó
Február 16 án. Sz. Cseh István: Az előadó
napjáig bélyegmentes bejelentést tenni a Percepţie hivatalművészetről.
nál és a bejelentésben a lakóhely megjelölölése mellett a
Február 23 án. Pulcbard János: Oyóni Oózakocsi minőségét, számát valamint a kocái súlyát megjelölni.
Aki ezt a bejelentést elmulasztja, azt a kivetendő adó háromköltészete.
A fenti irodalmi előadások kiégéstü'nek a tárgy- szoros összegével egyenlő péuzbiraággal sújtsák. A bejelenkörben szavalatokkal és szórakoztató jellegű egyfelvo- tésben hivatkozni kell a Monitorul Oficial 1929 évii. szánásodokkal. — Az estékre vendegeket, érdeklődőket mában kihirdetett törvény III. cikkében toglalt bejelentési
kötelezettségre
szivesen látnak.
Az adókivetést indokolt határozat állapítja meg. Az
A műkedvelők egy nagyobb ezabáfu farsangi
tarkaest rendezését 1B keszitik elő, melyet legközelebbi eljárásra és esetleges ielebbezésre az egyenes adók törvényében toglalt szabályok alkalmaztatnak.
számunkban ismertetünk.
M.-Ciuc—Csíkszereda, 1935 január hó 17

A MíMvelö-Társnlat ünmtirelő estéinek műsora.

városnak jelenleg 800 ezer lej áll rendeli ezéBére. A tanács az uj vágóhíd terveit elfogadta azzal, bogy a lehetőségek szerint fokozatosan neki kezd a vágóhíd megépítésének.
Nngy G » I H C ; Í József zsögödi müasz'alos
kérte a villanyvezetéknek a község központjától a műhelyéig való kivezetését. — Tanács
a kérést e'utasi'otta.
Az 1936 - 36 évi munkaprogramjában előirányozza a tanccs a városi utkfvezés folylátását, a Kórház- és József-uccáb n levő hid
uijái-pitt-sét, a piac—kórház közötti ut elkészítését, a város kanálizálási és vízvezetéki
tervének megcsinálta'ását, a Kaszinó mel'etti
útnak megnyitását. Mindezeknek a megvalósításira az 1935 — 36 évi költségvetés összeállítása során kerül a sor.
A városi U/yészi állás végleges betöltéséig a tanács jogász tagjai látják el ezt a
hatáskört.
A tanács rendkívüli hitelt njit a következő kiadásokra: hétezer lejt t B X i s z e d ő k n e k ;
hatezer lejt gázvádelmi célokra; hatezer lejt
a felekezeti iskolának.
A járásbirósági gondnokságba a városi
tanács részéről Neam(u Emil helyettes polgármestert delegálják.
Faroga . Viktor polgármester kegyeletes
szavakkal emlékezik meg H*ncz Antal városi
tanácsos haláláról.

lorga támadó röpirata Maniu ellen.

Iorga néhány év óta Maniu egyik kérlelhetetlen ellenségévé vált. Minden alkalmat megragad, hogy Maniu ellen fellépjen. Ezt a magatartást betetőzi egy röpirattal, amtly december
közepén hagyta el a faj*ót ezzel a ciminel
„Egy legenda története: „Matiiu Gyula" A füzet kíméletlen és tudatos támndás Maniu szeDr. Pal Oábor,
mélye és működébe ellen. Valósággal az a
országgyűlési képviselő.c^lja, hogy egyszer és mindenkorra végezzen
Dr. Pal Oábor országgyűlési képvitelő az
Mtniuval. Az erdélyi pártvezírt s vo!t miniszalábbiak az íves közlését kéri:
terein" köt mint egy jelenték'elen Bemmi em
A városi tanács üléséből.
bert irja le. A bevezető forok szerint köteles
X. A Monitorul Otlcial 1932, évi 212. számában kihirdetett törvény 84. cikke kimondja, hogy a rokkantak,
Csíkszereda városi tanácsa folyó évi ja s A ge a történetírónak, hogy szétcibáljon egy
hadiözvegyek éa árvák részére járó nyugdijak semmiféle tuár hó 18 án Piroga Viktor po'gárirester illúziót.
állami megyei vagy községi adóba vissza nem tarthatók,
elnökletével közgyüléBt tartott, a következő
illetve le nem vonhatók. A törvény ezen határozott rendelIorga röpirata öt fejezetből áll és p dig:
kezése ellenére az össze? adószedd hivatalok ^Percepţie) a tárgysorozattal:
A budapesti képviselő. E*y ember, aki nem lát.
Zsögöd községnek mint külvárosnak költ- A háború nagy megpróbáltatásaiban A diktatúra
hadi nyugdijasoktól mindenütt levonják az adót. E teljesen
jogtalan eljárás megszüntetése érdekében a pénzügyigazga- ségvetése a városi tanács hatásköribe tartotóságnál emelt panasz hiábavalónak bizonyult. A pénzügy- zik. A tanácsülés több módosítást jóváhagy a felé az egyesített Romániában A legyőzőit
tehetetlenség vergődései.
igazgatóság ugyanis arra hivatkozik, hogy a pénzügyminiszközség költségvetésében.
térium 2U1.174 és 232.622 számok alatt a mult évben kiIorga elsősorban elmondja, hogy a S biu
adott rendeletekkel utasítást adott arra, hogy a hadi nyugA városi erdA határai rendezetlenek abból bun (Szebenben) 1934 ben megjelent „Er cido
dijak a hátralékos adózók adójába visszatartassanak, BŐt a szempontból, hogy igen Bok szomszéd birtoazt is meghagyta, hogy a hátralékos adó törlesztése céljá- kosnak terillete belenyúlik a városi erdőbe pedia Rjmâia" egy sorbttn som emlékezik meg
Maniu'ól. Tehát annak a lénynek a híre, akiről
ból a pénzügyi hatóságok által forgalmi áron a kiutalt
bonok ia eladhatók. E rendeletek nemcsak a i'eont emiitett vagy fordítva. A tanács a városi mérnököt, sokan azt képzelték, hogy mint tfcesszárnyu
törvénnyel ellentétesek, hanem az Alkotmány 88. cikkébe Holló G bor és Csibi Káro'y tanácsosokat bizza sárkány csapott le a románok ellenségeire: a
ia beleütköznek és igy az állami hatóságok ama rendelete- meg, hogy a legközelebbi tanácsülés az erdó mtgyarokra — nulla. M>g abb 1 a Erdélyben
ket nem volnának kötelesek tekintetbe venni. Minthogy határának rendezésére valamennyi szomszéd
is nu la, amelyről azt állított», hogy ő képviazonban mégis ezt teszik, a magyar képviselők és azená- tulajdonossal az rgyezséget előkészítsék.
seli. egyébként Maniu rövid életrajza a követtoroknak Bukarestben nemsokára tartandó értekezlete fogja
A templom és állomás közötti üj utvona kező: Az 1848 as nemzedék egyik szerény
megvitatni ama eljárásokat, melyek a törvény rendelkezésének respektálása érdekében igénybevehetők. Szükségtelen Ion bevezetett villanyvilágitéfrak és a Dr. emberéaek fia. A szűklátókörű kálvinista gim
és hiábavaló tehát az egyes érdekeltek részéről minden Hirsch-ucca villanyvezetékének meghosszabbí- náziunbiin tanult. Sammi érin'kezése nircs a
lépés a sérelem orvoslására, mert eziránt caak általános tására vonatkozó munkálatait a tanács jóváregáttal, de még a valódi erdélyi román centérvényű miniszteri rendelet intézkedhetik.
hagyja.
rumokkal sem. A zălau i (zilahi) ref. iskolában
2. Az 1932. évi állami tartozások fejében kiadott
A városi piaci vámok szedésére árlejtést szerzett képzettsége nyomta egész életére a
bonokkal csak az 1934. év április 1. napja előtt esedékessé
vált adók éa taxák fizethetők ki és csak azon bonokkal, tartottak, amelyen 12°/o részesedésre tették a pecBétet. Jogi tanu'mányait Európa legelmaramelyeket az adóhátralékos maga közvetlenül kapott. Ezt is legkedvezőbb ajánlatot. A tanlcs az árlejtést dottabb egyetemén végezte: a budapesti elnemcsak külön kérésre engedélyezik, amely a pénzügyigazgató- nem fogadta el. Utasítást adott uj árlejtés ki- zetlenitő iskolában. Majd visszatért bankügyéezsághoz nyújtandó be bélyegmentesen és amelyhez csatonak B aj-ra (Balázsfalvára)... és ilyen szellemhirdetésére és megtartására.
landó az adószedő hivatal (Percepţie) bizonyítványa a hátA váró nál két tisztviselői állás van flre ben ir tovább a röpirat.
ralékos adó neméről, ősszegéről éa esedékességéről és annak
igazolásáról, hogy a bonokat hol és mind állami tartozás sedésben. Az egy'k Xán'us végrehajtónak
fejébftn adták ki. A kérvényben megjelölendők a beszámí- 1935 évi április hó 1-én való D3 ugdijazáeával
tani kért bonok is. A kérvényben hivatkozni kell a Casa
üresedik meg, a másik Darvas Juliska halálá
Háló, ebédlő és iroda berendezések £
de Amortizare 1934. év decz. 3-án 10642 szám alatt kiadott
val üresedett meg. — A tanács a két állást
a legegyiaerflbbtól a
H
rendeletére. Kérvényminták a Perceptiákon kaphatók.
legfinomabb kivitelig
^
3. A fenntebb 1. alatt megjelölt törvény 45. cikke a továbbiakban is betöltendőnek határozta.
értelmében rokkantak, hadiözvegyek éa hadiárvák elveszett Mu'án minden állás betöltésének kérdéee a
• • l r « i Uaaillfift«tt
iialtktl
okmányainak semmisnek nyilvánítása és uj okmányok ki- minisztertanács hatáskörébe tartozik, igy a
beaiereahetők:
adása érdekében folyamatba teendi eljárás aorán a törvény tanács határozatát jóváhagyás végett oda kell
által előirt hirdetmények a Monitorai Oficial cimü hivatalos előterjeszteni.
Nagy G. Jószef asztalosnál, Zsögöd.
lapban ingyen tétetnek közzé. Az eljáráa megindításáról éa
Megfelelő
biztosíték mellett réazlatflzatéare la.
Ai uj vágóbid torveit terjeeEtették a taegyéb tudnivalókról az érdeklődőknek azóbelileg vagy levélben rázaletez tájékoztatóét nyújtok.
nács elé, bárom és fél millió lej értékben. A

Közérdekű közlemények.
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ítélet a toplita-cioci államellenes iznatási periei.

Csedő I u r t top'iia-c:uc: lakís
j vetést ">tt
a h'ţlyb-ţi .örvényFzsken Mi^ ó.q A r d
• gi U*í>
elíBn. A fe'j .-lenté* vármegyénk köz-'r,s4irébi>o mi'y
HÍg»8 megdöbbenést váltott tl nemzetiségre való líi
löubaég nélkül
A félj «leütésben Csedó l-ore a következőket
álli otta:
1. Miwlóí Árpád ós Holló János, t .uV r- fi't ki
jelentettek. hogv Erdélyt rö^id^en vieszacaiOijál;
Magyarországhoz s akkor C<edó Imrének s a hozzá
htgonló embereknek elhúzzák a nótáját.
2. Miklós Árpid izgatott a romén állsirí elemi
1 koTa ellen.
3. Mik'ói ArpAd egy májállson a .sz^p vaity,
gyönyörű vagy Magyarország* cimü énekel óuekelte
miál'al izgatott a román állam ellen.
C-^dó feljelentése nlepján tg Uryészség vídat
rmelt M kies Árpád és Holló J «nos ellen. Többször
tirpvtlés után a helyi törvényszék folyó évi január
h6 16án hirdetett Ítéletet e b b n a vármegyeezerte és
a romániai matyerság körében olysn Fzomoru jelens gü p»rben, amelynek lcditó oka a bos^fu.
M od^n érdeVessAgri számot Urth it dr. Ábrahám
Józs'f helybeli ügyvrdnek a böRZ'df. amelyet a törvényszék előtt elmondott véd.regnek M klós Árpidnak
az érdekében A védőbeszéd mindenek előtt kifjjti,
hogy C iedő Iurénelr, a feljelentőnek nincsen becsülete.
Iţy hiányozván a becsület, n°m foroghat fenn a becsületsértés lehetősége sem. A védő Ítéletet mutat fel
mondván — nem én, hanem a helyi törvényszék két
elnöki rangban leiő bírája mondta kl ezt C«dS Imréről. — A védőbeszéd rámutat arra az ellenségeskedésre, ame'y évtizedek óta fennforog a M klós caaléd
és fe jelentő között Mejd Ábrahám ügyvéd mindenkinek a lelkéből fabHó jóváhagyással jelenti ki a törvényszék e'őtt: „ő'izze meg »z I<t»n RomAnUt nz
o'ym jellemű védelmezőktől, mint Csedő Ionra és tanúi,
akik bosszúból, az ellenfélnek a lehetetlenné tevéBe
coljával ilyen államellenes izgatás! perekkel foglalkoztatják a törvényszéket.
Hasonló sz«ll( mben védi Miklós Arp/dot, D C rbu
helybeli ügyvéd ls, aki mint román ember mondja meg
alipo-" véleményét erről rt ügyről, amelyet minden
porcikájában a bosszúállás, a legsötétebb emberi komlszság folytat az embertársa elpusztítására.
A fenti v'-dőbfszéd k elhangzása utón törvényszék január 16 An hird-tte ki i'életét, reely szerint
Miklós Árpádot kf t l'.Ml fogházra és 5 cs^r lej p>nzhi'ságra ité'te az á'lsmi i»> o'o e'lenl Watás bűnében.
Minden n vídirat^an fog'alt többi bűnök a Marz»rcu
törvénybe ütköző védpontok alól felmentette. Ho'ló
Jínost egészen felmentette.
A C -iik 1 L»pok is á'dozatul esett ennek a gyalázatos ügynek, ö.azáz lej pénzbüntetésre és ügyvédi
költségek megtérítésére ítéltek azért, mert az újságírás kötelességével igyekeztünk a közjónak segítségére
lenni és elítélni azt a feljelentést, amelynek állemollen»s lsgatáBi réwzébBn a törvényszék is most felmentő Ítéletet hozo't. E'itélteV, mert f^'háborodésunk
hsn azt a han cot haszoá'tuk, amelyet nfgérd'-m
mind-oki, aki embertársát bosszúból, a jelen PBethez
ha)oiló mocskos fegyverekkel akarja elveszejteni.
N<m baj. Alijuk, szívesen vimlünk minden kellemetlenséget, mert hisszük, hogv Csiktnploczán a legsötétebb emberi gonoszságot kell megfékezni.
Es tudjuk, hngv ebb a n a küzdelemben társadalmuTl m'nd-*n be^ii ^tes, jóérzésű tagia mellettünk v»n.

l

a

p

o

a-te

k

«li*

húzása február 15

200 leivel 1.000,000 —
200 leivel 2.000,000 —
esetleg:

200 leivel 3.000,000 —
nyerhet, ha azonnal belép a játékosok közé '| 4 sorsjegygyei I
BrdMyi és Bánáti
föeláriuitók:

Arad: Altalánoi Takarékpénztár Bészfónytáraaaág éa Al. Qoldaohmldt.
BraaaA- Fortuna Al. Enkelhardt.
Oluj: Illeaon Bank Ré*avénytáraaaág Takarékosság, Kereak. Hitelintézet.
Oradea: Daola Bank, Union Bank.
Targu-Hurea: Bévésa E r n í .
Timişoara: Köapontl Bank, Leszám'toló Bank, Temesvári Bank.
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— F e b r u t r ho 0 : as íparossag alarooB
— Mi v a n a postaval. Fekete János va eacriju'ui-i (^epeikőröspatakí plébános Boga Imán s»n- bálja. Amint mult számunkban i* emiitettük február
domin>cl (üsikszentdomokoai plébánosnak táviratot kül- hó 9 ón a helybeli Iparosság nagy álarcos-bált rendez
dött. Boga Ittváq 20 eBztendrje lakik Sandominicon a közbirtokosság székházában. A rendezőség igyekszik
(S.e tdomo'-oson), ennek dacára a táviratot két hét az álarcosbál felvonulását programszerűen, gazdag megmu'.va azzal terjesztették vissza a feladónak, hogy lepetésekkel összeállítani. Ezekazerint a közönBégnek
.címzett ismeretlen*. — Oábosi Benjamin nyugalma- egy felejthetetlen, hangulatos farsangi estet varázsol.
zott clucani-1 (csikcsekefslvl vsRutspnak 1934 decem- Az álarcoB bál teljesen orfeumsserü rendezésben zajlik
ber hó 31-én a helybeli Magyar Part egy ajan ott le- le. A terem egyik része az álarcosok műsoros felt ovelet ado:t fel. Január hó 14-én ez a levél még Ciucin- hutásának és a táncoló pároknak lesz fenntartva. A
terem máBik felét asztalokkal rendezik be, amelynél
bi>n nem volt klkézbe'itve.
— Keresi a beosületet B írnád János top'.ita-i egy hely ára 40 lej. — Miután helyeket korlátolt
lakós pert indított Marlut Endre plebánoi ellen. mennyiségben bocsájt kl a rendezőség igy tanácsos
Bírnád János ur a most lezajlott taplcczai államelle- azok előjegyzéséről idejében gondoskodni naponkint
nes izgatáBi perben Csedó Imrének volt a tanúja. Ne- délelőtt az ipirtestület hivatalos helyiségében, ahol az
vezett tanúról a p'ebános a törvényszék előtt a követ- álarcban való megjelenésre jogosító jegyek is igényelkező véleményt adta: „Barnád J mos minden rosszra hetők. — Az iparosság álarcos bálját azért is ajánljuk
kaphitó, hitvány ember". A szakvélemény miatt most a közönség fltyelmébe, mert ea lesz a farsangnak ac
Barnád Jánoa bűnvádi eljáráBt indított a becsülete ér egyetlen műsoros karneváli hangulatot biatositó mulatsága.
dekében.
— Uj tanfelügyelök. A vármegye tanfelügyelői
I Nahéa dolga van aaoknak a vezető embeközött a miniszter a következő változásokat enzközölte.
A régi s. tanfelügyelők helyott kinevezte Sachelarie reknob, akik népünk bajaival, panaszaival kell foglalCoistsntin, Biteza u Ioan és Cosma Oheorghe áll. kozzanak. N héz, mert egyre löbb rossz tulajdonság
ütközik ki abból a népből, amelynek vezetései a mai
ia!-ola igazgatókat.
— A oluji—kolozsvári Universitatea Jóg- nehéz körülmények között válla'ják. Nem ls beszélve
korongütö osapata j a n u t r ho 19 en es 20 an azokról a percekről, amelyeket egymás ellen indítanak
a helybeli csapatunkkal két uérkőzést jat-zik. A má- bosszúból, a hamis tanuzásokról, amelyben emberek
sodik mérkőzés vaaárn«p délután 2 órakor kezdődik. kaphatók a saját vezetőjüket ÍB igaztalanul elvadolni,
4z egyetemi csnpatot ismeri közönségünk. Első rendű, egyre meglepőbb fordulatok mutatkoznak abban a
sok játéktudást kép;lselő jéghokisok a kolozsváriak, magatartásban is, amelyet saját egyéni sérelmükkel
akiknek Bzerfpléaét nagy érdeklődéfsel kíséri vároBunk szemben tanúsítanak aa emberek. — Ide írunk egy
érdekes példát. Ambrus Ignác cíucsangeorgiu lakós
sporttársadalma,
psnaBzt tett Pál Gtbor képviselőnél, azért mert a csend— & U a g á n j a v a k nyugdíjasainak ügyét őrök megverték. Utasíttatott, hogy az elszenvedett sérü•em rendezik. C upán a körülmények jellumTzeBére léseiről orvoBi bizonyítványt szerezzen be. Megcselejegyezzek fel, hogy a Mtgánjavak nvujdij-önak ügye kedte. Az orvosi bizonyítvány alapján ÓB Pal Oabor
milyen idegőrlő kényelemmel intéződik 1922-óta. — közbelépésére a parancsnokság elrendelte a vizsgálatot
A Népszövetség 1932 szeptemberben hozott döntéBt, És kiderült, a vizsgálat Borén a panaszos Baját maga
amely szerint a román kormány kötelezte magát, hogy kijelentette, hogy nem igaz, őt nem bántotta senki.
a Magánjavak szerencsétlen nyugdíj «Bat kielégíti. 1934
juoiuaában a törvényt ls meghozták. Ennek ducára m-*g
— A büntetések k o r a Büntetések a pernincs nyugdíj. Ellenben a már összeroppant nyu-ijasoktól olyan Írásokat követelnek, amelyeket a Magán- mis de garaas hianya m i a t t . Azon csodálkozik az
javak Irattárának átvételével elvittek Innen. Nehéz ke- ember, hogy naponként nem futamodnak meg a polgárok azoktól a kíméletlen büntetésektői, amelyek ráoy(r Magánjavak nyugdíjasának is lenni.
— H i z a s s a g Antal Edith és Takács Károly juk szakadnak. Mert bárki ki van teve
, hogy hivatalos köz°g érkezik hozzád, kifogápolgári leányiskolái igazgató folyó hó 12-én Budapes- sol, proc ÍB-verbalt vesz fel és büntet. Akkor is ha azt
— Két evl súlyos b ö r t ö n r e iteltek egy
képzeled, hogy a világ legrendesebb embere vagy.
hamis t a n ú t . Végre nyakon c-iptek egy hamis tanút. ten házasaágot kötöttek.
Ket évi bortönra ité'tek a helyi törvényszéken egy
Ktnevesea. Smil07ita Lászlót, a M-rcurea-Ciuc- — Pé'dául: a gépjavitó-sutógaráasok úgynevezett
inicd'-n erkölcsi érzéstől kivetkezett, gyalázatOB emb* rt, hól származó bukaresti ügyvedet a bukaresti királyi .permis de garajt* szoktak váltani. Engedély ez, amelyköznéven htmiB-tanut. E;y o'yan mindenre kapható Tabla hites magyar tolmáccsá é j legalizait fordítóvá nek alepján a garázsukban kijavításra kerúlő BUtókkal
alkalomrM-alkalomra próbautakra kimehetnek, anélkül,
szörnyeteget, amelyből tu^ágosan sok kezd lenni ebben nevezte ki.
n megyében. Pénzért, haszonlesésből testvért, Istent,
— Rekorderedménnyel aarultak az Orszá- bogy a rendőrhatóság lefogná. Szóval nem rendszeremindent e'adó mindenre esküvő sz>-mu.tet dugtak két gos Mezőgazdasegi kialiitaa teDyeaaallatbeje sen hasziált, nem saját autóra szóló engedély, hanem
esztendőre a b'irtönb?, aki n^m érd moa ir.-a, hegy lentesel A márciaa 21—26. napjain rendezendő orszá- a mesterséghez, a kenyérhez szorosan hozzátartozó
az emberi társadVooiban helyet fogla'jon és nem méltó gos mezőgaídaságl kiállítás és tenyészállatváBár tenyész- szükség. Annak dacárB, hogy az 1931 évi január hó
arra. hogy tovább az ember nevet viseljf. — Török állat csoportjában a jelentkezések határideje január hó 10 lkl törvény kimondja, hogy ezen engedélyért semmiFrenc c'umanl i (csomafalvi) plebáco^t elíő ízben Pál 15 én lejárt, örömmel állcpltható meg, hogy a beje- fele állami, vagy községi adó nem vethető ki, most
J tDO-i 25 éves ciumani-i legény tanuzána alt pján 5 évi lentések száma az igen kedvező előjelekhez mért vára- a pénzügyi közegek u'ólag több évre 20—30 ezer lej9S
böriöar-t Ítélték. Ez a Pál János eskü alatt vallotta azt. kozásodat is sokszorosan meghaladta, különösen az adókat rónak kl a vármegye autójavító műhelyeire és
hogy halottá, amikor Török Ferenc azt mondta volna u'.olsó napokban volt viharos aa érdeklődés. A rendkí- azon kívül, azoi a címen, hogy a próbaaulóra nem
egy Szilágyi Sindor nevű bevonuló katonának: „ne vül nagyszámú bejelentés részletes feldolgozása több t«tt adóvallomást 60 ezer lejes pénzbüntetést rónak ki.
felj, nem kell sokáig katoiáskodj, mert Erdélyt úgyis napit fog még Igénybe venni, azonban a nyers sdatok Mint a n-'p olyan világos, hogy a próbaautó a permis
vinBZACsatoiják Magyarországhoz*. Később a Tábla meg- bél Is megállapítható már, hogy a kiállítási részvételre de garaj alapján nem adózható, mert nem állandóan
pemmisitettn az Ítéletet és a törvényszéket u'afcitotta, bejelentett töbi ezer tenyészállat ösazaBen lényegesen használt, nem tulajdont képező vagyon. M <giB kellemethogy újra tárgyalja a Török F<renc perét. Ekkor de- megha!adja a mu't évi nagysikerű kiálütái tényleges lenséget, lelki zaklatást nagy anyagi kárt okoznak a
rült ki, hogy Pal Jinos megváltoztatta vallomását és felhajtását, sót a régi M tgyarorsaág részére rendezett munkás, adófizető alanyoknak, akik vármegyeszerte
Törik Fererc^t felmentették, de hamis tanuzás miatt kiállítások tenyészállatai számára épült istállókban ren- óriási ösBaegeklg vannak büntetve ób most, amint aa
e'járást indítottak Pál János ellen, amelynek során delkezésre álló firőhelyet ls. Erre való tekintettel a örültek BBaladgálnak, felebbeanek, pénzt költenek, hogy
tiljnsen nyilvánvalóvá vált. hogy hamisan esküdött rendező-bizottság a bejelentéseket bizonyos korlátozá- megszabaduljanak ettől a teljes megsemmisülésüket
m»g aV'or, amttor Török F'renc^t a törvínyszék öt sok mellett fogja csak elfogadni ÓB a kiállításra felhoz- jelentő veszedelemtől. — Ha a felobbezések lezajlanak
évr1) Ítélte. A törvény.-z^k Pál Jiro^tkótévl börtönre ható állatok számát egyes viszonylatban csökkenteni és az autómtthelyek igaza kiderül, visszatérünk ezekre
ítélte. — Megérdemli, hogv börtönbe kerüljön az, aki lesz kénytelen. A mai napig feldolgozott és feltételesen a borzalmas büntetésekre.
embertársa ellen igeztalanul, hemlsan esküszik. A helyi elfogadott bejelentések állatfajonként következőképpen
— KölosönöB feljelentés. Antal István csobátörvényszéken rövid időn belül a negyedik eset, hogy oszlanak meg: ló 121, szarvasmarha 999 juh 593, nyosl és Gispir Jóasef Ügvölgyl erdőpásztorok egyhimís tanuzáiért súlyos börtönnel fizetnek.
sertés 1520, előjegyzésbe vett hlzottállat 120 darab, a más ellen feljelentést tettek életveszélyes fenyegetés
mult évi nagysikerű kiállításon kiállítottak 545 darab miatt. Siomoru hírek ezak, — látni aat, hogy embe— B i r ó Akoa képkiallitása. Felhívjuk olva- sztrvasmarhát, 435 juhot, 1367 darab sértést ÓB az rek miképpen acsarkodnak egymás életére.
sóink fiiyelmét, hogy a Pálfalváról elssármacott H né- idén résst nem vevő állami méueBek el nem adó anya— A blrtokoBságok és k ö i s é g e k legeifi
fcánv hónapja városunkb»n tnriÓB>odó B'ró Ako^ fiatal gával együtt 218 darab lovat. A tenyészállat vásári
festőművész folvó hó 16 tói 25 ig képkiállítás! rendez forgalom előmozdítására a fóldmlvelésügyi miniszter ügyét átszervezték a belügyminiszter földmivelésügyl
a Bzeiwirth féle Foto Stlon műtermében. A tehetséges különféle jelentős kedvezményeket adott, amelyekről osztályába.
— SaerenoBótlenBóg. Camplan István gheorfeg'ő minden tekintetben megérdemli erkölcsi ás anyagi legkSflelebb bővebben tájékoztatunk.
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támogatásunkat. A belépés díjtalan.

ghenl fuvarosnak a rönk egyik karját Bsasetörte.

4-lk «14*1.
— Garantai Jégkorongütö sportot játsalk
Csíkban. J»nuár hó 12-én éa 13 in a bukaresti Telefon Cub jégkorongü tőinek második csapba két napoB
mérkőzést játszott a helybeli csapatunkkal. Első nap
1:0, második nap 3:1 arányban győztek a jóformában
levő csiki játékosok, a második csapatukkal szerep ő
Telefon Cmbbal szemben. Egy pár év óta Csk éa
Bukarest között örvendetes jó viszony állott fenn a
sportt erén. A mostani mérkőzéssel kapcsolatosan szomorú hangot ütöttek meg a Curentul cimtt lap január
hó 17-Ui aaámának hasábjain. A jégboU mérkőzés tudósítója a Cu-elu' alacsony Indulatának megfelelően a
gyűlölet beccébe keveri ai egÓBZ e-porteeményt. Elmondja, hogy acaiki mérkőzés .« románok elleni gyűlölet jegyében zajlott le". A magyar irredenták sildták
az országot és a román játékosokat. Igy fo'ytslja hoaazasan a Curentul szót sem érdemlő gyűlölet hintését,
amelyből kitűnik, hogy kulturálatlan lelkű emberek
kezében a sport, mint a népeket egybefogó hatalma?
tényező is lealacsonyítható a gyűlölködés posványába.
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— Kolozsvári Magyar Diákbal: 1985 febr u á r hó 10 A ko'ozBvári m i t y t r főiskolai hallgatók
az Idán la megrendezik szokásos diákbálJuVat, február n
hó 10 én, az uj Iparkamara nagytermében. — livek
óta a diakbál a legfőbb anvagi forrása a dláksegelyeALTALÁNOS UTBAIGAZITASI INGAT
zásnek. A diákbál m«grecd >z^se épp^n azért sohasem H
LAN ÉS ARUFORGALMI IRODA
volt olyan fontoa, mint az Idén, mivel a megváltozott
viszony o'< következtében az erdélyi Bzegény magyar
1935
'v
Január hó I én mOkBdáaét uj'61 megkezdi
f
őiskolal hal'gatók felaegélypzéaére alakult etclók pérzC l u á l l o l i a aaániBdaaok veaatésót, ellenőr- l í
forráBai teljesen megapadtak és Így a C ujon tal l a l j a Béaet, marlegek, adób->vailáaok w
==
nuló magyar diákok nagr része elképzelh -tetlen nyo- R L l V deikeaaiteaét
a törvéuyea előírások aaerint. £
morúságban szenved A diákbáltót függ, hogy az Erdély
Vidéklek minden megbtaáaát aionnal teljeitti,
tflönböző részeiből Cl újra gyűlt mintegy ezer M
ninden ügyben eljár. Jogi ügyakben.figyvémagyar főlBkolai hallgató milyen mértékben élvezhet
dQnk iii a magbiaók readeikeavaére. 5—
anyagi éa terméazetbeni segélyt és ezáltal, hogyan
KSzfstltjük háaak, villák, telkek, mezögaadaaág
biztosíthatja tanulmányainak folytatását. A diákbál
birtovok vételét, elaláiát vagy bárletét
jövedelmét az Ellenzék D áVmrnzája és az OrszAgo?
Magyrr Párt Diáksegély-atcléja javára fordítják, me'y
által Bzámtalan magyar diák jut eledelhez éa tudja
tandíját, vizsgadíját rendezői. A diákbál rerdező^ge l | S B . O a o k I a t T £ B » M a i 0 U M * O i a o *
Calea Stefan-cel-Mare 31. aaám, föidazlnt
ezért ezúton ia kéri mlrdazokat, akik a magyar diák u
ság ügyét szivükön viselik, járuljanak bozzá a diákbál
erkölcsi éa anyagi s'keréhez. Mir den levél és pénzadomány „Magyar Diákbál 1935" jelzéssel Múlón Samu
főiskolai hallgató elmére: C'uj—Kolozsvár, Calea M.
Foch 12. Uiitárlu* Kollégium, kü'deidő. Ai adományok
Legolcsóbb, legjobb kukorioa vagontételhirlapllag lesznek nyugtázva.
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A „MUNKA"!
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— A h a d i n y u g d l j a a o k n y u g d l j k ő n y v e i t ne
s a e d j é k el a t a l a j d o n o s o k t o l . A hadinyugdljaaok
nyugdijainak kiflzetese körűi évek óta furcaa dolgok
történnek. Naponként járkálnak, panaszolnak vármegyeszerte a hadiözvegyek, a hadirokkantak, bogy nyugdíjkönyveiket elszedik, hónapokon, féléveken, éveken keben hol k a p h a t ó ? Érdeklődő* forduljanak
resztül a községházakon tartják. Egyszer kiadják a
— Si v e r a e n y M e r o n r e a Ciuoban. Az E. K. E
könyveket egy csomó nyugta kl van tépve belőle, nem
Írásban, Bayer Károlyhoz, Bfeţcu-Treiscauie.
ellenőrizhető a felszedett öaazeg; más esetben, amint Csikazéki 0 íztálya tekintettel az országos sl-verseny el re
Ramate községben kiderült a legnyomorultabb hadirok- es a hóhianyra az lden csak fetruár bó 17-én, vasár- K W ' i T t f ' M f ' i É f i r M r M f i i ^ i É r É ^ i t f ' i f w w w B
antak és özvegyek alamizsnáját ellcpjak. Naponként nap rendezheti meg sl-vtraenyét, amely egyúttal az
kerülnek ilyen nyugdijkönyvek kezűnkbe, naponként egesz Székelyfö dnek, (beleértve Brassót is) a versenye
hallunk olyan megdöbbentő elbeszéléseket, amelyek lesz. A versenyt tea-eBt zárja be.
arra engednek következtetni, hogy a háború áldozataitln x a p o o k á n t a j formák olozó
W
— T ö r v é n y s z é k i b i r e k . A gylmesl csángók
val szemben a
bánnak el és még a .lázadási perét* jatuar hó 25-ere tűzte kl a Törvényárbam,
^
jó tanácsot, az udvarias szót is sajnálják tő ük. Hogy szék. A nyár folyamán a gyimesbükkl és közép oki
VBNCZBL T A N Á R N É N Á L M
egyszer a mindenkorra vége legyen a visszaéléseknek lakóaaág nagy tömegben felvonult a községháza elé éa
arra kérjük a pénzügylgazgató urat, tiltsa le azt, hogy aa adóbehajtások teren emberBeges elbánást követelt.
Ugyanott készülnek m l n d e a M
ahadlayugdijastól bárki Is könyvét évekig beazedbesae.
— Poenaru Illés 29 éves gheorghenl-i mozdony
n e m ű női k a l a p o k e l s ő r e n d ű
A nvugdljkönyv a nyugdijáé tu'ajdonát képezi a azt vezető ellen gondatlansagból elkövetett emberölés miBtt
j"
anyag h o a n a a d á a á v a l . Kalapak
¥
senki el nem veheti. Amikor fizetnek szedjék be a emeltek vzdat, mert tolatás közben a mozdonyával f
átalakítása a legrövidebb Idő alatt, ut
könyvét, számfejtsék a kifizetés után azonnal adják halálra gázolta Moga Ioan fekezőt. Az ügybtn január r Calkzzereda, I. C. B r a t i a n a (Olmmávlaaza könyvét, bogy ellenőrizhető legyen a kifizetett hó 29 en hirdetnek Íteletet.
I zlnm)-aooa 111. az., a S ö r h a s k ő a e l é b e a .
J
öaazeg. Kdlönben nem lehet soha tiszta képet teremteni.
— Dane! Imre armasenl lakóa 13 éves fia tehe— Halai o i a s o k . Hircz Antal helybeli birtokos, neket őrzött. Az allatok betév 'dtek Erdély Gábor
egyházi ea városi tanácsom 65 eves korában folyó év kaezalójára, ahol annak 20 éves József ne\ü fia tartózjanuár hó 16 án elbu-yt. — H«ncz Antal minta gazda kodott. E« a helyett, hogy segitett vo na a 13 eves
a mindenkor szerény, becsületes muikának és cialed- gyermeknek klbajtai.1 a teheneket, kaszával trmadt a
jának élő jó ember pild-tképe volt. Sokat vesztettünk kisgyerekre s kaszával megsebesítette. A törvényszék
bármilyen m nnyiB>-gben kaphatók.
baláával, mert társadainunkból is eltűnt egy jó gon- Erdély Jizsefet 15 nBpi börtönre itelte.
Cim a Vákár könyvkereskedésben.
dolkozású, cietdis lelkületű ember, aki egyhazának PB
— Kosmii J .nos és Fareici Farenc valeattrembei
varosának tanácsában is caak a jót, a megértő finom- (tekerőpataki) legényeket, mert Gal F.reuc nevü lárságot képviselte, mindenkor szerény, urimodorával. F. sukat m g^riék, a törvényBzék 6—5 hónapi börtönre
év január hó 18-án temettük el városunk közönségének ea 500— 500 lej pjnzbiraâşra Ítélte.
nagy részvéte mellett.
— Jiouár hó 15-én tárgyalták Gnzdrán Jinosné
— Holló Albert toplita-ciucl lalós, 77 éves ko- to nesti i (csikszaattamta ) asszooy bűnügyet, ali az
rában, folyó éri január hó 14-én maghalt a nagysze- anyósát a 69 évea özv. Guzdrán JinosLÓt egy kővel
beni elmegyógyintézetben.
hilántekoa ütötte, majd megfojtotta.;A gyilkos menyt ca— A zeneszerzői d i j a k k ö r ü l egyre bizony kót 10 evi börtönre és 10 évi jogvesztésre ítélték.
talanabb állapot uralkodik. A törvényszéken naponként
— Biláza Árpád aantimbrui cip'sz segedet 10
tömeg-)sen vonulnak fel azok. akik n m fiiettek zene- nap elzárásra itehek, mert egy n u'atozáea alkalmával
taxit.
A napokban a toplita-ciuci a rendőrséggel nézutelttrBbbe keveredett.
nepzenészekre csapott le a csendőr, akik egyik falual
— Gtbor Todor (garat) éa a ti. Jinos Luncakorcsmában alkalmi zenét szolgáltattak valami átfu-ó
vendégeknek. Jegyzőkönyvet vettek fel. A szegény fa- de-joa-1 lakósok virakedes vadjival áiottak a törvény
lusi cigányok, akik hangjegyet Bem ismernek szalad- eiótt. Muakájuk nyomán Fikó Albert l i r e 21 napig.
gálnak fühöz-fahoz, hogy a büntetéstől és a meghur- Bilogh Imre (zakota) 12 napig, Fikó István (lisztéi)
olásaal járó költségtől megmeneküljenek. — Nyi tán 8 napig nyomdák az ágyat. Ezíel szemben Fiko A'bervaló, hogy az az alkalmi zene, amelyet fa'usi, vályog- Inre, J m ó Peter Iinré-é B tlogb Imr« (iakota) Fiko
vető cigányok űznek minden kotlaümeret nélkül még István (tiaztáp) Oyirgy Pdter J tnosa, Főcze Imre (gyüket), Fikó György (ooc-) azzal vannak vádolva, hogv
sem tartozik a szerzői jog védelmének hatáskörébe.
— K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . Alulírottak hálás szív- ók verték meg Otbor Todort (?aras) és fitt Jánost A
vel mondunk köszönetet m.nd <zoknak, akik drága jó törvényszék Gibor Todori éa F.kó G/örgyöt (ooc )
férjem, szeretett édesapánknak Hmcz Antalnak elhalá- feimentette, mig Gtbor Jmoit két hónapra éa a verelozásával ért aagy fájdalmunkban éa gyászunkban ve- kedés többi szereplőjét miod 1—1 hónapi börtönre és
100—100 lei pénzbírságra ítélte.
lünk voltak. Csíkszereda, 1935 január bó 19 én.
— Tüzesetek. M irton Lajos sanaímion-l gazda
öir. flancz Aatalaó és családja.
lakóháza
a kéménytől kigyúlt. A tüzet ld-Jében elol
— Aa a a t o t u l a j d o n o s o k flgyelmebe.
A
tották.
pénzügyminiszter 206215 az. rendelete érteimében az
— Ferencz Mízesné jiţodin-l lakásnak a közBÓg
októberi negyedévre eaedékeB autó jármüvek után fizetendő adók, fisatéal határideje 1935 február hó 1 ig határában levő épülete leégett.
— B e v e r t e k a s a b l a k a i t . Antal Aidráa éa
meg lett hosszabitva. Fjlhlvju't az erdekelteket, .hogy
ezen határidőn belül rendezzék adótartozásukat, mert J-inos mad-traei legények Híjdu Aidrás ottani lakásnak
ellenkező esetben a törvény által előirt háromszoros 12 ablakát verték be.
büntetést fognak fi setnl.
Pénzügy igazgatóság.
— A d o m á n y o k a Butal ház és sí ugrÓBánc javára.
— Aa e x p o r t és i m p o r t szamba ellenőrző .Síákety F . " faliterm^'ő r.-t. 500 lej Gt^pÉr Árpád
b i s o t t s a g m e g k e z d t e mUködeaet A K reskedelmi 50 lei. A c<ikszer#>d*l közbirlokoBság 25 szál epületfa.
és Ip iritam ara tudomására hozza érdqkLltjeinek, bogy SJ-<Í\V .rth László 5 fénykép naievltá". H rz Tibor VSBa voaatkozó minisztertanácsi s az ezzel kepcsolatoB kapcsoic éa csavarok készítésé. K-ausz László (S-entkereskedelmügyl miniszteri rendelkezések értelmében doao^o-) 186 lej értékű anyagot.
a folyó 1935 ev január hó 15 ével megalakult és mü— Aa á l l a m i b e r u h á z á s i kólosön a l á í r ó i
köd^Bát megkezdette a targnmurea-1 import és rxport felhivatnak, hogy folyó hó 21-tól kezdődőleg jelentkezáruk számláinak kontrol bizottsága. A bizottság tagjai zenek azon hivataloknál, ahol a kölcsönt jegyezték, az
a pénzügyminiszter képviseletében a vámhivatali főnök, értékpapírok átvételére Tehát a Pdnzügylgazgatósága Banca Naţionali képviseletében a targunurea-l nál, a Biact N itíonálánál, kerületi éa közBégl adóhiflik helyettes igazgatója, a kereskedelemügyimlniszter vatalodnál. A nyugdijatoknak, akik kölcsönt jegyeztek
képviseletében a marosvásárhelyi kt reskedelmi és Ipar- ugyanezen hlvattlok folyó hó 25 étől kezdődőleg fogkamara főtitkáré. A bizottság nrponta délután 4 órakor ják közölni a kölcsonkötvények számát.
ttl össze az Iparkamara kistermében. Felhívja a bízottPdnzügy'gazgatóság.
Bág ezek alapján mindazoknak a figyelmét, akik írut
— Köszönet. Az E. K. E. Csiki Osztálva háláakár Importálni, akár txportálnl akarnak, hogv az Im- sán köszöni a he'ybeli K«th N pszövets-g műkedvelő
portálandó, illetve ixportálandó árn számláját ('actur-) azakosztáyi vezetőségének, az Abbé előadásoz szer p
kontro álás és láttamozáa vífcett előzőleg mutassák be lőinek ÉB közreműködőinek, hogy a cutai építkezés C><1
a bizottságnak, mert az áru addig nem kerül kezelés jira adott összeggel Uhstővé tették a al-ugró-anc épltalá a vámhivatalnál. Bővebb lnformác ót a bizottság kezésenek befejezését.
tagjai adnak.
— O y a r m e k szerencsétlenség. Fischbeln L b Keresek 2—3 HP jó karban levó villanygheorghenl-i (gyrergyószentmiklósl tr unkás4éves leány
motort megvételre. Oim: Gyönös Egy drb. 200 kg. sulyu hízott sertés
kája beleesett a forró vízbe. Su'yos égési sebeibe a

S z ö v e t k e z e t e k , gazdakörök,
kereskedők
figyelmébe!

M O D E L L KALAPOK

S

Adóbónok, Agrár kisajátítási kötvények

Olvassátok és
Terjesszétek
Csikmegye
legrégibb
hetilapját

a „Csiki Lapok"-at.

leányka belehalt.

Gyula, Csíkszereda.
v

Rztantoi » t f I-, W^yrsTepftjéM*.
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eladó. — Oim a kiadóhivatalban.

