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kell a magas állásokat 20—30 ezer lejjel fizetni, haEgyről-másról.
Mit veszítettek az erdélyi római katbonem csag maximum 15 ezer tejjel. 5 Nem kell akkora
tanarikart tartani, minta mekkorát Francia(K..) Azt tudjuk, boj.y nagy TARSADALMI
a hatalma a sajtó- fólskO:al
POLITIKAI,
HETILAP.
likus és protestáns magyar
egyházakKÖZGAZDASAGI
?|
nak. É ók es holtak fölö.l mond Íteletet. Felemel orazág tart és végül 6. Nem kell kulturzónás célokra

Az erdélyi magyar egyházaknak iskoláik vagy letipor. Sokak részér az érdem babérkoszorúja! költeni és elhalmozni fiseiéBsel
•
* a tanssemélyzetet.
mások részére me^ácsolja az erkölcsi halai
fenntartásáért folytatott heroikus küzdelmet fonja,
•
koporsóját. Még Bokseor egész országok Bem
Megjelent a Hitel második saáma. Nagy figyecsak akkor tudjuk igazán méltányolni, ha ismer gyászos
tudnak hatalma alól szabadulni. Példa rá Magyar- lemmel
kiserem est aa uj vállalkozást, amely a huszjük azokat az óriási veszteségeket, amiket az ország, melynek sorsát nagyban befolyásolta B rossz
evesek nemzedeket serkenti nagyobb műveltség megiskolafenntartó alapok 1919 tői a hadibölcsön- kezekbe került, rossz utakon haladó Bujtó...
szerzésére éa nagyobb cselekedetekre vagy, hogy
kötvények és a korona devalvációja, majd az
A sajtónak minden ilyen nagy hatalma dacára ugy mondju*: több és célirányosabb munkálkodaara.
agrárreform keresztülvitele és végül a gaz- egy kissé meglepő és feltQi,ő, hogy Janiandi miniszterKuoen a agámban ls Venczel Józseftől olvasunk egy
dasági válság következtében a magyar pénz- mult év d'cember 17 iki kamarai bessedebez 300 or- talpraesett vezercikket — „A Hitel éa a közvélemény'
szággyűlési képviselő tapsolt s rá két napra .Univer- címen. Eoben a cikkben Venczel Józaef ujoól leszöintézetek buiása által Bzenvedtek.
sul*, ezen tapsok d cára egy olyan legkjri tudott
a „Hitel" célját. Azt akarja — ugy ír, hogy ez
Mindezek közül a legnagyobb veszteség kialakítani, hogy már-már Jamandi miniszter bukásá- gezi
a nemzedek a kulturmunkán keresztül tisztázza a
erdélyi iskolafenntartó egyházainkat az agrár- ról beszéltek. Vjgre ls Tataresou minlBZtereinaknek népi, a tarsadalmi éa a műveltségi problémák szem•
kellett clujl
bejedével áthidalnia a veszé- poatjabol kötelességét. Széchenyi nyomdokain hareform végrehajtása réven sújtotta.
lyessé válni kezdő hangu'atot, amit most betetőzött ladva, a konzervatív reformirányzat lebeg szemeik
Az erdélyi római katholikui és a magyar Jamandi
Canossa-járás-i. Bármennyire méltányoljuk a
amely nadat ison annak az auiberaiizmusnak,
protestáne egyházak ingatlanvagyona az agrár- sajtó hatalmát és bármennyire biseleg ez a nagy hata- eiőtt,
amelynett elmélete a gondolkodás törtenetében
reform előtt összesen 371.766 kat. hold volt. lom az újságíróknak, mi mégis eltudunk azon csodál- baladas volt, azonban a gyakorlatban nem váltotta
újság ilyen be a hozzáfűzött reményeket. Egeszén pompás húroBbból kisajátítottak összesen 314.331 kat. hol- kozni, hogy Romániában egyetlen
dat és megmaradt 57 526 kat. hóid. Nézzük, hatalmat tudjon gyakorolni. NukUuk furcsa, bogy Po- kat penget az irö s mi volnánk a legboldogabbak, ha
Necaesti ur mondj t ki a végszót arra, hogy a „Hitel* gondolataiba elmeljülne a magyar nemzeU
mennyi esik ezekből a területekből as egyes pesou
egy minlsiter Canossa-járása klelégitette-e ót vagy elet folytonosságának biztositáeara hivatottfiatal nemegyházakra?
sem.., Nem csoda, hogy Ilyen a rendes keretekből zedek. Azt látom, kogy a .Hitel' tlnBtaban van a
Az erdélyi gyulafehérvári római katholikus kinőtt sajtóhatalom mellett a romániai kisebbsegek huszevesek társadalmának gyengeségeivel, amely gyenpüspSkségaek, a káptalannak, a pipneveidenek minden jó törekvése és szándéka, a nagyhatalmú Bajto geseg oly Bok aggodalommal tölti el fajunk közmüveés az erdélyi róm. kath. statusnak 1918 ban elfogult magatartásán hajótörést szenved. Ha ered lódesi, gazdasági es politikai életének jelenlegi irányímenyt akarnak a kisebbségek, először zarándokoljanak tóit ia es az a célja, hogy a jelen ifja nemzedeket
összesen 43.890 kat. hold. kiterjedésű ingatlan el
a „Curentul", az .Universula „Viitorul", az
a műveltség és a caiirányoB cselekedetekvagyona volc. Ebból kisajátítottak 37.666 hol- .A. B. Cm stb. te'jhatalmu BZIrkesztóihez s csak feivertezve
ben rejiő erő fegyvereivel ób alkaimasBá tegye magadat, megmaradt 6333 hold, amiből 708 kat. azután remélhetik Igazságaik meghallgatBBát és Eon.uí sabbrendü célok eléresére. Reménykedve várjuk a
javulását.
hold erdó éj 6625 hold erdö.
gyakorlati eredményeket...
* • *
«
•
A csanádi római katholikus egyházmegye
•
Minden
orvos
diplomájának
elnyerésekor
ünneRomániába eső részének földbirtokát 10.744 pélyesen megesküszik, hogy orvosi tisztet lelkiismereMeddig el nem ér a Duóé keze 1 Nagyon megkat. hold terüle!ü ingatlan képezte. Bbből kisa- tesen és becsületesen tölti ne es hivatasa gyakorlása ható eset történt. Egyik rokkant tisztünk feifias küszjáUtáá alá baett 10 720 hold, megmaradt 477 közben semmi olyant nem követ el, amivel az orvosi Sííéggei viseli a v . i ^ h i ^ r u t a n L-tpott bocsafig-v s
hold, amiből 174 hold szántó és 300 hold etdó. diplomát kompromittá bauiá. Ginek dacára most bi meg az Bein tudta megtorol éieiideaiizmusabao, nogy
mikor legénységi sorban levő rokkant társai a
Az oradeai
római katholikus egyház- zonyos körök egy bizalmatlansági közvéleményt akkor,
regatban havi 2000 lejes nyugdjakat kapnak, addig
kezdenek
a
nem
hatósagi
orvosokkai
szemben
kialakímegyéből Romániához csatolt részének 235 273 tani. Vinnak hivatalfőnökök s különösen állami tanilók, neki meg keil eiegedaie havi 1400 L -jjei... Egy szép
kat. hold kiterjedesU ingatlanvagyonabói kisa- akik a nem hatósági orvosok bizonyítványait nam napon eigoadolkodott BZ élet szeszeiyessegein. E^zebe
játítottak összesen 229.161 kat. holdat, meg- fogadják el, azok megálirpitáBait ketxegbe merik vonni jutott Asiagö pokia is, ahol örökre nyomorékká tette
maradt 2004 kat. ho d szántó és 4118 kat. n ezáltal, m g egyrészt az orvost kompromittálják, a haboiu furiaja, ahol elvesztette deli Bzep festenek
praxisát rontják, — addig másreszt a közegészség- egyik legnagyobb kincset es ékességet, c, melkedesehold erdő, összesen 6122 kat. hold.
ügyre hátrányos lehetőségeknek nyitják meg azben meg fogta egy gondolat, amely többe nem engedte
A régi 8&tumarei püspökség birtokaiból útját. Például valamely orvos megáiUpnja egy inkoiati el. — Meg kellene látnom még egyszer, súgta varomán területre csupán 46 hold gyümölcsös gvirmek ragályos betegségét, tcondjuk trhebomiját, lami beiaó értése — azt a helyet, ahol elvesztettem
esett, üít a kisajátítás nem érintette. Bázel de a tanitó nem verzi figyelembe ez errtsi bizonyít- testi épségemet, ahol mar halottként kezeltek
gondolat tovaob hajtotta, tovább keoytfergeiw, míg
szemben a papnövelde 32 holdas ingatlana ványt, banem a gyermeket mindaddig iskoiaba járatja, A
vegre megpihent egy levelben. Irt Mussohninek éa
mlg
a
gyermek
h
a
t
ó
s
á
g
i
orvod
bizonyítvánnyal
teljesen, a pUi-piki konvikiusnak 664 holdas nem igaio ja, ho<y trachomas. Ezen közben a beteg szabadjegyet kert a kókegü Italia meglátogatás ára.
ingatlanából 536 hold, összesen 668 hóid esett gyermek már megfertőzhetett 10—20 gyermeket...
A szabadjegy saját és egy kiaérő réazére megMussohninek meg erre is volt gondja, aki
kisajátítás alá. Mígmaradt 174 hold.
Nincs arra törvény, hogy bizonyítványt ceak ható- érkezett.
koríntayaban eppen 8 tarcat tölt be. Megts szép és
Ezek szerint az erdelyi római katholikus sági orvos adhat és nincs arra se törvény, hogy a nem elóke.ő
gesstus a Dacétól, bogy egy magyar rokkanteevházaktól kisajá'üott ingatlanok összterülete hatósági orvosok bizonyítványát az áliam hivatalos tal szemben Ilyen lekötelezőfigyelemmel tudott lenni...
szervei
nem
fogadhatják
el.
Ellenben
van
törvényéé
277.654 hold, míg a meghagyott ingatlanok lehetőség arra, hogy az orvosi megállapítás helyesterjedelme 13.104 kat. hold.
ségét hatósági kontrolnak vessék alá. Ezt míg ithut
Műkedvelő zeneverseny.
Az erdélyi református egyházkerület 58.602 tenni, de a n-m hatósági orvosok ellen bizalmatlanTg.-S
mult vasárnap
holdas ingatlanaiból 24.583 kat. holdat sajátí- sági közvéleményt kialakítani senkinek Bem seabbd, zenevers jnyJCUÍSC
volt a mükedvelő.zenekarok részére. TreiiegkevéBhé
a
tanítóknak.
Nem
ártana
ezt
a
várm-gyetottak ki, megmaradt 33 939 hold. Az ingatla- sserte lábra kapott divatot BZ orvosi kamara ele vinni scaune-varmegye községéiből öt-hat fúvószenekar és
nok művelési ágak szerint való megoszlása és az esetek lerögzltését a minisztérium i udo mására soi vonószenekar voault fel a versenyen. A zenekarok
ismeretlen.
boznl Elvégre hol van az megírva, hogy Romániában egyszerű falusi emberekből állottak. Amit nyújtottak,
valóban mjglepőan szép és kulturériék volt. SzamA királyhágómelléki református egyház- a tanitó egy Bzemélyben politikus, orvos, d^tekiiv, stb. aa
laían esetben utalunk arra, hogy a szomszédos Háegyéb
lehesBen.
A
tanitó
maradjon
csak
tanítónak.
Ezt
kerület 3646 holdas ingatlanaiból 669 holdat akarja éB ezt mondja Anghelesou ia.
rom <zékmegye Benei ós daloskuiturája mögött mesBze
sajátított ki az állam. Az unitárius egyház
marad a csíki községek senei élete. Lassan ott tar•
•
tunk, hogy az egész vármegyénkben kát gyergyói
17 916 ho'das ingatlanaiból kisajátítás aláesett
Költségvetési nehézségekkel küzködik a kormány.
11 389 kat. hold, megmaradt az egyháznak Szép tervekkel indult, de a terveket megvalósítania dtlárda működik es egész Csuungyeben ennél több
nincs. Eţyetlen községünkben n.ncsen szerve6527 kat- hold. A magyar evangélikus egyház- nem sikerült. Iry nem sikerült a tisztviselő leepltése, dalárda
zett dalO'iélet. Mit beszélhetnénk akkor voaószenekarészét és nem rokról. Toaesti Ciuc községünkben egy fúvószenekar
kerület 10*1 holdat kitevő ing«tlan vagyoná- kivévén a kisebbségek egy
ból 73 hó dat sajátítottak ki. Eszerint az erde- sikerült a tisztviselői fizetéseken megtakarítania azt a évekkel ezelőtt volt, de régóta nam hallunk arról sem.
800 milliót sem. Hírek saernt elsőli magyar protestáns egyházak agrárreform bizonyosa beígért
Mondanunk is alig kell, hojy a magyar dalnak
közoktatasltgyl és hadügyi miniszterek szevesztesége összesen 36 686 kat. holdat tesz sorban
gültek ellene a tlsatvlaelől leeplteseknek, tehát éppen ÓB mussltának szervezeti életen keresztül való műveki. Együttesen a római ka?holiku9 és magyar azok a miniszterek, amelyeknek a tárcaja a legtöbb lése a népnevelésnek, az összetartásnak legeredméeszköze. Míg egyes vármegyékben 60—70
protestáns egyházak ingatlan vsgyona, amely túlméretezett előirányzatot tartalmas s amely tarcik nyesebb
végzi a magyar összefogásnak nagy feladatai,
371.765 kat. ho'd volt, az agrárkisajátitás során egyes állásai olyan fizetésekkel vannak dotálva, hogy dalárda
ilyen állásra előirányzott fizetésből, más tár- addig Cslkmsgye 60 köaségében egyetlen dalárda műelvett 314.230 holddal 57.546 kat. holdra apadt. egy-egy
cák 4 - 5 hivatalnokát lehet tisztetBégeEen fizetni. — ködik: aditrói, amely hallal magáról.
*

Mégis csak lehetetlen, hogy végűi ls eat a hiányt
I mételjük, amit már sokszor megírtunk s amire elóbbu^óbb rákényszerül a kormány: 1, Nem kell hivatal- észre ne vegyük ób ne igyekezzünk azon segiteni. A
ban tartani azokat a tisztviselőket, akiknek az állás falunak a kulturéletót elsősorban a dalárda jelenti.
betöltéséhez sem tudásuk, sem képeaitésük, sem meg Az a hely kell legyen ennek, amely a kulturssópnek,
a legszebb és legtartósabb általános műveltségűk SIDCB. 2 Nem kell hivatalban a jónak közvetlen eszközeivel megtanítja népünkét
kivitelben a legjutanyosabb tartani azokat a hivatalnokokat, akiknek a hivatalos együttéreani legszebb nemzeti kincsünkben, a dalunkban.
arak m e l l e t t eaaköaöl a állás már nem egzisztencia kérdéa, vagy.b akik megAB eazközök, a lehetőségek csaknem minden kösvagyonoaodtak. 3. Nem kell kezdő állásokoan 7— 8 "z- r ségben rendelkezésre állanak ahos, hogy dalosölet
lejeB fizetéseket adni, hanem Ciak 3000 lejeket. 4. Nam indnijon. Tessék meguerveanl mindenütt a dalárdákat.

Könyvkötészeti munkákat

V á k á r ü z l e t , Csíkszereda.
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Mi m a taploczaí miliós öröksíp.
Milliós amerikai örökség meséje indult el a Székelyföldön. Erre felé, hol a lejeaek ia ritk&k, millióról még
álmodni gem mernek az emberek, érthető szenzációt keltett
Bizonyos tekintetben még büszkék ia vagyunk a hírre, mert
tndomáannk azarínt évtizedek óta ez az elaő milliós örökség
híre a Hargita alatt. Annál fantaaztiknaabb örökségekről
lehetett ezzel azemben olvasni Maramureş—Máramarosmegye
éa vidékéről, ahol több millióé amerikai örökségek, hir tormájában, caak ugy röpködtek a levegőben még a közel
mnltban ia.
Felkereatiik özv. Lajos Dénesné toplita-ciuci—caiktaploezai 58 ivea székely asszonyt, akinek nevével kapcsolatosan terjedtek el a milliós örökség ellenőrizhetetlen, kiszineaitett, túlméretezett hirei. Markos Endre plébános társaságában találtak. A plébános, aki együtt örül éa együtt busul
a néppel éa igen népszerű ember, most ia sietett megelőzni
az ilyen alkalommal azázával ajánlkozó „önzetlen* aegitők
éa közbejárók felkin álkozását.
— Mi igaz az elterjedt millióa örökségből? — teszazttk fel a kérdést.
— Jaj Iatenem, milyen szájas a világ: a bolhából ia
eletántot csinálnak: — kezdi a ielvilágoaitáat özv. Lajoa
Déneané. — S még az újságok ia írni akarnak róla? Nem
lesz-e abból valami baj ?
— Mi baj lehetne? Ha igaz a hir, akkor nem titok
éa ha nem igaz sohasem veszedelmes, ha az érdeklődés egy
napra legalább, a néniék becsületes székely bázatájéka felé
fordul, — bátorítjuk a láthatóan megijedt asazonyt.
— A férjem Lajoa Dénea még 1914 évben, tavaazon,
a háború kitörése előtt kivándorolt Amerikába. A clevlandi
bányákban kapott munkát. Jól keresett és állandóan segített
engemet és két gyermekünket. Ez év juliuaában azonban
férjem bányaszerencsétlenség áldozata lett. Olt temették el
a messze idegenben. Minderről unokatestvéreim: Gegő Ágoston és Teréz, akik Csikágóban egy eaőernySgyár alkalmazottai, pontosan érteaitettek. Legutóbb azt írták, hogy nevemben és meghatalmazásomból keresetet indítottak a bányatársaság ellen, megfelelő temetkezési segély éa munkáanyugdij megállapítása és tolyósitása iránt. Férjem életében többazör irta, hogy a társaság nagyobb öaazegü járulékot von
le illetményéből nyugdijalapra, ami Amerikában kötelező.
Unokatestvéreim ügyvédet fogadtak Clevlandban, aki megállapította, hogy a társaság alapszabályazerüen száz dollár
temetkezési segély, az özvegyet havi 30 dollár, a kiskorú
gyermekeket fejenkint havi 5 dollár nyugdíj illeti meg. A
bányatársaság hajlandó ia a nyugdijat folyósítani, ha aboz
való jogoaultságomat hivatalosan igazolom. Ebből a célból
az ügyvéd a clevlandi román konzulátus utján, a külügyminisztérium közvetítésével, megkereste a mercurea-ciuci—csíkszeredai törvényszéket a szükséges bizonyítványok és igazoláaok beazerzésére. Eszerint a férjem után havi 3000 lej
nyugdij illet meg a mi pénzünkben, visszamenőleg mintegy
negyvenezer lej kapnivalóm volna, mert a gyermekeink már
nagykorúak éa ők nem kapnak semmit. Nem mondom ez is
szép öaazeg éa mindig áldani fogom férjem emlékét, de hol
van a millió ?
— A millió híre ngy került a köztudatba, — világosit fel Márkoa plébános, hogy a törvényszékhez érkezett
amerikai iratokban a dollár öaazegek tizedesei is két nullával fel vannak tüntetve éa igy tizezrea összegeket számítottak áthevenyészve a bíróságon lejre, amiből több milliós
öaazeg számadata került ki...
Ez a székelyföldi amerikai milliói örökség hiteles
története.

IFásáraljoi gzess&esés sorsjegyet
a oslki

intézöségnél:

L Ő R I N C Z J Ó Z S E F N É L , MkellEemlékeznünk
R C U RmégEazAoperett
- C Iegyik
U Cnagyon
.
„Mágnás Miska" Csíkszeredában. fontos Meg
rejtett szereplőjéről a súgóról. Farkas Emma kitű-

A Csíkszeredai Dal- éa Zeneegylet a helybeli Oltár- nően telelt meg ennek a nehéz feladatnék.
egylettel karöltve, Sarkadi Elek ffigimn. zenetanár, karnagy
A nagyszámú közönség melegen ünnepelte és szólitolta
és Hellwig Vilmos rendezésében azinrehozta Bakonyi E. és a lámpák elé többször Hellwig Vilmos rendezőt és Sarkadi
Szirmay A. három felvonásoa operettjét a: Mágnás Miskát. karmestert. Nagyszerű teljesítményükhöz mi is gratulálunk.
Városunk országoahirü műkedvelői „Az abbé* komolytárgyu
színmű után az operettben is méltóak voltak jóhirnevükhöz
Hogyan lehet útlevelet váltani
éa iámét öregbitették sikereik számát. Hogy mit jelent vidéki viszonylatban egy zenés, táncos, revü kiállítású operett a budapesti mezőgazdasági kiállítás
szinrehozatala azon a színvonalon, amelyet ma Mercurea-Ciuc
megtekintésére t
város és vidéke műértő közönsége, bátran mondhatjuk, nagyszerű rendezői, szereplői elkényeztetése folytán, elvár, sőt
A március 21—28 napjain Budsp'Sten megrenmegkövetel, azt mindnyájan tudjuk. Hónapokig tartó, késő dezendő orpzagoi mezőgazdasági kiálluss éB lenycfzéjféli órákba nyúló zenekari, ének és színpadi próbák olyan allatvásár páratlam! t-lkerültnek igérkeiik. A jelentnem lankadó lelkesedést, ambíciót, kitartást igényelnek, kezések határideje m t r január 15 én lejárt. A mtgyar
amelyre csak városunk fegyelmezett zenekari tagjai, derék kormány jelentós kedvezményeket biztosított a külföldi
műkedvelői éa főleg a rendezést és dirigálást minden kicsi- vásárlók Bzámára is. Az EQB most adta kl tájékoztanyeakedésen, sokszor elkedvetlenítő rendetlenségeken éa tóját «tok számáré, akik Romániából a kiállításra
boaazantó fegyelmezetlenségeken keresztül idegölő türelem- utazni ébbjtanak.
mel végzett rendezOi képesek. Ezért nagy dolog a Mágnás
Az uuevélsztrzés kellékel a következők: 1. ÚtMiska kisvárosi szinrehozatala.
levél iránti kéréB fa un a prifektutboz, városon RrtnIllesse dicséret és büszke elismerés mindjárt beszámo- dőrkvi sz'urához c'mezve. Ebez mi lleklerdől. : 2 ezelónk elején zenekarunk lelkes tagjait, élükön Sarkadi Elek melyazorófsági, 3 á lampolgáreági, 4 e d o c mtariozáei,
zenetanár, karnaggyal, akik éjszakai nyugalmukat engedték 5. kalcnal, 6 ügv ászáéitól büntetlenség! igazolványok,
elraboltatni, csakhogy nekünk szórakozást nyújtsanak. Ez 7. nőknél f-rji, 8 gyermekeknél ezü ől beleegyezés,
a rokonszenves, tehetséges, művészember néhány évi ittléte 9. ket drb. fénykép, 10. bélygllletékek ára. Tóbh c-faután csodával határos zenekulturai tevékenységével bnvár- lad lag szer-p'lbet egy útlevélen, Így aránylag o'c^óbb.
ként szállt le a kisvárosi közönyösség fegyelmezetlenség és A megszerzett útlevélhez egy kiállítási i g a i o t á n y
kényelmi szempontból tehetségét véka alá rejtő tenger veendő az Erd^yi Gtzdasági E^y et'ői, vagy bármely
mélyére és nehéz, fáradságos, hálátlan idegölő munkával menetjegyírodátol. Ennek ára 180 lej. amelynek illeigazgyöngyként hozta napvilágra városi muzsikusaink tömö- mben 60 Bzázaléloi vasúti kedvezményt élvez éa hftrülését és olyan Bzinvonalra való emelését, hogy városunk «z j r d j t a l a r u l Irpbet be a kiállítás területere. V i i u n
közönsége bÜBzke örömmel legjobban dédelgeti harminc nélkül lépheti át a határt éa 400 lej he'yett 60 lejért
egynéhány egyesülete közül a Zeneegyletet.
kap a kiállítás területén vízumot.
Precíz összjáték, szin, hangulat, erő, dallam, lágyság,
Az igazolványon minden tcdnlvaió meg van Írva
finomság muzsikált a hangszerekből Sarkadi karmester varázs- nagyar nyelven. Az igazolvánnyal kb. március 15 tői
pálcája nyomán. A zenekar ezúttal is, mint annakidején a iprí ig 1 lg lehet kedvezményes áron u'hzqí.
János vitéz előadásával, olyan emléket állított, amely nem
csak magának, hanem lelkes karmesterének legkedvesebb
emlékei közé fog tartozni. Köszönetet mondunk a közönség
nevében Sarkadi tanárnak, a kitűnő karnagynak éa a zeneTari, as első magyar gangszter.
kar tagjainak, névszerint is: Sprencz Gizikének, LSrincz
Igea, ez volt a p98tl bankrablás főmerénylőjének
Gézának, Takács Lajosnak, Vj. Pototzky Pálnak, Zait Gri
gorenek, Kertész Istvánnak, Dr. Boga Lajosnak, Ráduly Ixgfóbb vágya, dédelgetett ambíciója, hogy ő legyen
Sándornak, Dr. Nagy Andrásnak. György Babának, Ráduly M «gyarorfzág első Bzámu közellensége, mint ahogy
Józsefnek, Pechar Jánosnak, Jónás Györgynek, Mayer Erzsi- ezt a diazitójelzőt az amerikai Tommyra alkalmazzak.
kének éa György Antalnak, hogy művészi játékukkal egy El ia érte a célját ÍB mofct ő a legboldogabb ember,
boldogabb, gondnélkülibb világba ringattak át pár estén p dig o t leb?g már a halál árnyéka a feje fölött. De
mit bánja ezt Tari, ak'ről igazán el lehet mondani,
keresztül...
hogy megőrizte páratlan objekiivitá-át tette következA színpadi szereplők méltatását kezdjük mindjárt
ményéit Illetőleg. Bizony, nem sóhajtozik, nem tördeli
Dürrné Hellwig Ellával, ö a mi énekes csalogányunk. Gyöna kezel*, sőt ellenkezőleg. Olyan fzigoruac prt judikal,
gyöző, friss, üde, muzsikáló hangja, természetes megjelenése,
mintha nem is a saját édes eletéről l o n a bzó, mintha
táncai már kiforrott művészetet jelentenek. Marca szerepélem Is *olna érdekelt, mintha ő maga volta Tórel,y.
ben amit adott: Berky Lili sem csinálta jobban annakidején.
—Édesanyám, itt nincs mit tenni — szóit mosoMegérdemelte a sok tapsot, virágot és táncszámai ismétlését.
lyogva zokogó édesanyjához — ez a dolog el van
Rolla szerepében Székely Bözsike debütált. Ragyogó, íotezve, engem biztosan felkötnek, jó leFz, ha megválMágnás Miska előadásai a Jövő heten: bájos fiatalságával, elegáns megjelenésével, kellemes éneké- toztatjuk a nevüket...
vel, dallamvezetéBével, szerénykedő elfogultságával már most
január hó 28 és 29 en.
Szinte hősnek nevezhetnénk, ha nem ilyen gyamagát a közönség szivébe. Kitűnő műkedvelő, akit lázatos M i h e z fűződnének ennek a bátor lelki megA helybeli Dil- és Zeneegyesület és Oltáregylet belopta
nyilváou ásnak a körülményei. Meg a derűjét s j m
rendelésében olyan nagysikerű Mágnás M'Bka cimU máskor is szivesen látunk a színpadon.
Miska szerepét Lőrinc Pista alakította. Nem alakította: veezti el az akasztófa lépcsőjén.
operettet, az általános érdeklődésre való tekintettel a
maga volt a szerzők elképzelése szerinti tökéletes Miska!
— Honnan vannak a fegyverek ? — kérdi csorendezőség a jövő héten még kétszer előadja:
Nagy ősereje van ennek a kÍB városnak: egyik napról a dálkozva a rendőrfelügyelő, mikor előhozzák a legJanuár hó 28 án (hétfőn) este fél 9 órai kezmásikra kész művészeket varázsol már az iskola padjaiból modernebb rendszerű pÍBztolyok egész kis arzenálját.
dettel és
akezszínpadra, Olyan csoda alakítást nyújtott fiataloa, parasz— A M kuláa hozta, — feleli Turi nevelve.
Január hó 29-én (kedden) délután 5 órai tos
megjelenésével, kamaszos kényszerű urizálásával, a helySokrates sem készülhetett nyugodtabban a halálra,
dettel. A kedd délutáni előadás után bál lesz, amelyet
zetkomikum adta természetes humorával, énekével, táncaival mint ez a gangszter kompi* xumos pathologiás illumia közönségünknek különösen figyelmébe ajánlunk.
miskább volt a vasmegyei Miska gyereknéi. Sarkadi Elek nált, aki o yan boldogan ül böriönebin, mint valami
büszke lehet felfedezettjére. Jobbat erre a szerepre a tehet- egészen különleges megdicsőülés elŐTol-ájában.
ségekben gazdag kia városunkban sem lehetett volna találni.
— Nagyobb leszek, mint R t ' * Sindor, egébz
Baraca szerepében a János vitéz mesteri alakitója ifj- Európában beszélni fognak rólam, filmek, regények
Az OrszágoB Migyer Pártclujl
tagozata adta kl ezt a tízparancsolatot, de aa egész romá- Dóczy János remekelt. Kevés műkedvelőnek adatott meg, bő<e leszek — mondja ez a színjózan tébolyult, aki
hogy ugy uralja abszolút fölényével a színpadot, nézőteret, valóban a datektivregények áldozata és Diilingemek,
niai magyarság elfogadhatja és követheti azt.
1. Minden ügyedben bizalommal kereBd fel tanács- mint ő. Kifogástalan elegánciája, rokonszenves egyénisége, amint hősi kontúrokban rezdül meg bet->g képzelete
nyerés céljából a p írtirodát, mert ott megértő, jóbarátra pompás, férfias, kellemes hangja, disztingvált mozgása bon- előtt az amerikai alvilág. DiHloger barátnőjének képét
viván szerepekre predesztinálják.
hordja még most Ib a Bzive fölött, mint számára legés önzetlen tanácsra találsz.
Korláth grót szerepében Dr. Nagy Tibor mutatkozott
női ideált, akinek nemcsak a külseje szép,
2. Bonthatatlan nemzeti öntudatodat és törhetetlen be nálnnk elŐBzör. Mert, hogy régi, kipróbált, kitűnő műked- magasabb
haanm eszményi élettár* a munkában Is, a falazásban,
ragaszkodásodat őseid bitéhez,
és hagyomá velő, az látszott legelső megjelenésén. Nehéz szerepe volt:
orgazdaságban, ha kell, a gyilkosságban is É< bogy
nyálhoz örökítsd átfiaidra, leányodra és minden nem az öreg félkegyelmű grófot megjátszani olyan jóképű, az
lett mégis Tari ai első magyar gangszter? J j g g a l
aetségedre.
férfias, elegáns megjelenéssel, mint amilyennel rendelkezik. hhetjük, hogy majdnem kizárólag a büoü,yl regenyek
3. Védelmezd egyházadat és annak Intézményeit, De megjátszotta olyan tökéletesen, hogy a nyiltszini tapsok nyomán. Ezeknek a veszedelmes Írásoknak a nyomán,
mint őseink a végvárakat.
egész aorozatát kapta.
melyek éppen a felületes intelligenciájú embereket
4 BiCíüld magyar testvéredet kopottságában la,
Lotti tanti szerepében Moldován Olga mutatott be mérgezik m»g a legkönnyebben, abogy itéletnélküli
mert ea csak a becsület jelvénye.
kifogástalan alakitáBt. Sz. Cseh Bandi Szele titkár szerepé- agyuk elé odavetül a talmi hősiesség, az álromantika,
5. Sorsod összefügg testvéred sorsával, támogasd ben éa Sprencz Pál a Gida gróf szerepében mutattak ele- a bravúrom siker, a pillanatnyi meggazdagodás, a dologtalan jóiét ezernyi, ostobái öaszekalapált déllbáboa
ót, mert önmagadon segltesa Ha neki kárt okozol, az gáns, kitűnő karakter elekitást.
vétkezés mindnyájunk és önmagad ellen.
A többi szereplők : Dóczy György, Nagy Ferenc, Hell- képa. Eaer és ezer, más Borsra érdemes ember merül
nevelő bünütyl
6. Minden cselekedetedet veaesBe a kötelesség wig Hilda, Kopaoz Tamás, Hellwig György, Csiszér Sándor, el az egyenesen büntefre csábító
tndáa és felelősségérzet Aa életnek éB balálnak együttesDrócaa Emma, Ferenczy Micike, Harcaa Manci, Hellwig regénv«k tengerében. Tari la a Wallace regényeit
értelme a megnyngváat adó tudat, hogy aa őrhelyen Janka, Hellwig Guszti, Simó Mancika éa Jánossy Klárika fa'ta. EH a bankrablás la p ^ o s e n W - l l a o egy regenymindnyájan tndáank legjavával játszották meg szerepeiket f^jezetenek mintájára történt. Hogy Tari bátor tmber
aemmlt sem molasitottunk el.
és méltóak voltak a nagyszerű együtteshez. Mint korua ii és erős céltudatosság lakik benne, azt m*g a bűnben,
7.
8. Ha bivnnk, jöjj, ha nem bivnnk, jeleotkezz a nagyszerű összhanggal éa Bzinea szövegfestéseel emelték i még az akasztófa közelségében Is megmutatja. Joggal
kórdezhe'jük, vajon mi lehetett volna belőle, ha nem
darab aikerét.
munkára.
9 A polgár fegyvere a válásitól Jog, hozd eit
A szinpadi uj diazletezést választékos izlésael, nagy- bünflgyl regényeken épül, hanem olyanokon, amelyek
és ügyedet rendbe.
szerű elegánciával, pompáé világítással az Oltáregylet agilis a tánadalmi közmunkára éB a hecsületre nevelnek?
10. .Legyen az erdó bármilyen lötét, el ne en- hölgyei Dr. Nagy Béniné elnöknövel az élen, Pototzky Pál I(en könnyen lehetséges, hogy Tari a i 6 nem köiön•é|M belső tartása rávés nem L asámu közellenség,
kövemlkködfaével Tigaz tik,
gedjétek egymás k e i é t , .

Magyar tizparancs!
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hanem eglk lege'íő syAniu h^vroa, tevékery tpg)a
lehetett volna a táraed lomnak. Ebb?n esi esubrn ée
sok roásb M IS, Wall*c«t és az egéBB UJK evo?»tt lönüg.i irodalmat oda l-h-tue ültetni b;\ ran a vádlottak
P
padjára, — mint felbujól.
— A helybeli m ű k e d v e l ő gárda a hockey
c a p i t a l karöltve 1935 február 2 An este 9 órai kiz
•lettel nagy táncmu álságot rend-z a Vlg»dó n»gytirraeb n. A rend zőség fár<d*ágot és költséget nem
kiméivé, nagy meglepetésekkel fog a tpzfct,>rg siórakodásáról gondoskodni. — Bővebbet a falragarzok
nyújtanak.
— Dr. Pál Gábor képviselő népgyüléael.
Amint lapunk mult számában felhívtuk a fl<yelm»t,
-Dr. Pal Gábor képviselő január hó 20-ra Fruioa*en]
esetleg:
január bó 24 én Bandominicon,
január hó 27 en Armatenlre
népgyüléseket hirdetett. — Célja ezeknek a gyűlésekArad: Általános Takarékpénztár Bésavénytáraaaág és AL Qoldaohmidt.
nek BZ, hogy IsmerteBBe a népünkkel mndarokat a
Braaaó
• Fortuna
nyerhet,
ha
azonnal
belépAl.a Enkelhardt.
játékosok közé l|« sorsjegygyel!
Erdélyi éa Bánáti Olaj:
törvényeket, intézkedégeket, sme yek ismerete nélkül
Illeaoa Bank BA'iTénytáraaaág Takarékosság, Kereak. Hitelintézet.
Oradea: Daola Bank, Union Bank.
büntetések érik. — A mult héterFrumoaBen, BandomifŐ9láruaitók:
Targu-Murea: Bévéas Ernő.
nicon
sajlottak le ezek a népgyűlések óriási hall
gatóság és lelkesedés között.
Timişoara: Kőapontl Bank, Leiaimttoló Bank, Temesvári Bank.
— Heg mindig nem esett le a hó Csíkban
Jaeuar bó 26 an meg mindig HZ a helyzet, hogy egyáltalán nlnci hó. A csíki med-tceben a télen még
jóformán hó nem esett. Az utak teljesen poiosok, a
— Halaloaáiok. K ein József kereskedő (Qni— Latartoatattak tiltott m u t e t miatt. Feszántótö dek tökéletesen hótakaró nélkül vannak.
mehfiget
44 éves korában, folyo ev hér Anna ciucanl
leány nemregen vermergezesben
— A orikmegyei Mesőgaadasagi K a m a r a január 20 án rövid szenved** után meghal. Elhunytban meghalt. A beindított nyomozás megállapította, hogy
a j i n t e r i m a r biaottsaga. D. Cerbu Oaeorghe ügy- B^rmann József fakereskedő sógorát gyászolja.
a leány tiltott műtét áldozata lett, amit özv. Miklós
véd nagy elfoglaltságára tekintettel lemondott a ciki
— Bamba Imréné szül. Csedő Gizella 29 éves Jánosné csekefalvi bábaasszony hajtott végre. A bábát
m rőgazdasáii kamara elnökségéről. Iţy helyette Viad korában, folyó hó 24 én hossnaa szenvedés utan meg letartóztatták.
I'idor gör. kath. lelkész neveztetett kl BB uj lnterlmár halt Top ita-clnc.
— Elütötte a palyakooai. A gheorgheni-i—
bizottság elnökéül. A bizottság tarjai: C ocan gör. kel.
— U j a b b panaatok. A napról-napra megujuló
lelkésa alelnök, Bzepos Gáspár, E thes Károly, Szása erőszak oatodáaok ellen hiaba tiltakozunk minden szá- gyergyÓBzentmiklÓBi Darvaa-füreBagyár telepen a deszaaval megrakott iparvasutl kocsi elütötte Geller MarIstván ÓB Miklós Árpád bíró.
munkban, tiltakozásaink legtöbbször napvilágot sem ton munkaat. Megailapitast nyert, hogy a balesetet a
— A farsang egyetlen álaroos bálja Feb- látnak. Igyekezünk tehát most egyszerűen, minden munkás vigyázatlansága okozta.
lutr hó 9 én este 9 ér»l kezdett >1 a helybeli közbir- kommentár nélkül meglrii ezt tz eBetet, háiha ArgUB
— A Cetatuia felekezeti iakolat u j b o l
toiojság ssékbázában rerdezl a kisiparosság a farsrng szemei átBiklanak fölötte és engedik eljutni — jogo- engedelyeateii. A tozokiaiasügyi minisztérium január
san
—
aa
illetékes
felettes
hatósághoz.
Kasza
Marton
egyedüli ál <rcos bálját. A rendezőseg a maszkok mü15 en keit 118 749—1934 BZ. rendeietevel újra engelakóBt a deiyezl
sorizerü felvonulásával 1b igykszik szórakoztatóvá 60 eves ciucsangheorgbe-i
az irredentizmus vádja miatt betiltott cetatuiaitenni BZ estet Tíz pontból álló programjában az ötle- járásbíróság 2000 lej pénzbüntetésre Ítélte erdőkihá- csatószegl felekezeti iskola megnyitáBát. Közben acontes jelmezek és produkciók sora vocu fel. A hivata- gásert. A büntetés átvauhBtó 40 népi fogházra. Január oan az epületet elvetlek, mert az a kozseg tulajdona,
los részen kivttl magánjelmezek ls nagyszámmal jelent- 4-en este kiment Kasza házahoz a csendőrség, bogy a gyermekeket pedig fenyegetéssel álkenyszerileltek
keztek ugy, hogy a közönség a legelvezeterebb kar- őt büntetésének leüesere a csíkszeredai fogházba bekl- aa állami iskolába. Eogedely tehát van, de hogy iskola
neváli estet kapja a február 9-i álarcos bállal. A bálra serje. Csak feleségét találták otthon, kl azaal fogadta ia leBB-e, aa kétséges.
a rendeiőség csuk korlátolt számú jegyet bccsájt kl, őket, bogy férje valahol a Rsgátban dolgozik, maga
— Baleset. Jakab LBJOB M.-clucl
a terem orfcunszerS berendezésével rendelkezésre sem tulja hol. Azóta minden második éjszaka felkeálló asztalok Bzáma szerint. Éppen ezért ls kérjük, resik az 62 éves öregasszonyt a csendőrök, házkuta- gyárlmunkaa felesege deszkái hasogatott. Hasogatáa
hogy helyekről elír* szíveskedj-k gondoskodni az Ipar- tást tartanak nála éa szidalmak és fenygetéBek között közben a deszka ala rejtett dinamitpatron feiroooant
testületi irodában. Felhívjuk a figyelmet arra Is. hogv követelik, hogy mondja meg ferje tartózkodási helyet. és megsebesítette. Beszállították a korhazba.
— Egy igen korai törvény. A magyar képálarcosán csak azok jelenhetnek meg, akik a rendező J inuár 21-én éjjel 12 órakor újra megjelent nála a
Bégtől álarcjrgvat váltanak. Ezek a jegyek díjmente- csendórórmester epy csendőrrel s miután látogatása viselők flgyeimebe. A Frontui cimii Uucurestiben
sek. Az asztaloknál egy hely földsslntun 30 lej, kar- lsmet eredménytelen volt, öklével kétszer arcába vágott megjelenő loman lap folyó evl januar 15 tiu szama a
aa öregasszonynak és fenyegetőzve, hogy férjét agyon- frontharcosok neveben foglalkozik azzal a nyugdíjzaton 40 lej.
— Nyilt levél Titulesou román külügy- veri, ba előkerül, eltávozott. — Hát saép ez, cenzor törvénnyel, amelyet Paui Angheiescu hadügyminiszter
a karácsonyi szünet előtt terjesztett be a naznak a
minissterhes. A .Frontul de foc* cimü román nyelvű uraim ? 1
— A postások nyelvviBBgajáról Bem a leg- amelynek tárgyalását a szünet utanra halasztottak.
ujs«g legutóbbi száma nyílt levelet intéz Tituleccu
hiva- Magyar képviselő nem mondhatja el ennek a törvényromán külügyminiszterhez, amelyben négy pontban jobb hírek keringenek. A M.-ciuc-l
mutat rá arra a tarthatatlan helyzetre, hogy az erdélyi talnál állitólsg hét alkalmazottat állítanak fegyelmi nek tárgyalásakor ast, amit ea n romén njság ír. Ml
rokkant tisztek nyugdiját 16 év alatt nem hajlandók biróság elé, mlg a telefontársaságtól ötöt. A fegyelmi azonban flgyelmebe ajanljuk annak, aki a magyar nep
rendezni ebben az országban ÓB a kü'földet állandóan bíróság elé utalás egyen ő az elbocsátással. Mint min- nevében ebez a törvényhez hozzászól. — A fenti roman
félrevezetve azt állítják, bogy ez b kérdés el V8n ren- dig, ngy most Is jelentkeznek az emberi kétségbeesés- újság . 0 lege prema ura" cikkeben BZI fejti ki, hogy
dezve. — K<rl a nyílt levél a külügyminisztert, bogy ből haszeotbuzni akaró hiénák. Bukaresti ügyvédek a törvényt benyújtó tábornok ur saját nyugdijaztataközbelépjen a kormányánál és végre a háború erdélyi ajánlatokat tettek egyeseknek, hogy ügyüket elintézik. sára készíti elő a magas nyugdijat. Nem kérnek belőle
áldozataira ÍB gordoljanak, akiket 16 éve olyan moB- Ugy látszik, aa egész nyelvvizsga arra volt jó, hory a hadirokkantak, akkor, amtaor az erdeiyi rokkant
néhány lelkiismeretlen politikai lélekkufárnak kiszol- katonák 30 -60—70 lej havi ehbéreket kapnak, amikor
toha gyermekként kezelnek ebben BB országban.
az erdelyi es csatolt tereletek rokkant tiuz.jelnek nyug— Uj belföldi kölosön. A pénzügyminiszter gáltassa a nyomorúságba jutott kisebbségi postásokat. diját nem akarjak rendezni. Aa emberieaBeg azt köve— Ditrau
köaaegi tanaosa érdemes
január 20 an kiboc<ájtotta a második romén belföldi
telt, hogy előbb rendezzék ezeknek a nyomorult erkö csönt. A jegyzési határidő három hónap. A kOlcsön- határozatot hozott legutóbbi ületen. K mondta upyanis délyieknek la aa ügyét a azután lehet a nyugdijaB
a
nemes
tanács,
hogy
elbocsátja
a
község
szolgalatájegyzésben minden az állammal szemben fennálló kötiszt uraknak, akik soha még puskagolyó BŰvitesi sem
vetelést elfogadnak, az adóbonok teljes névértékűkben ból mindazon alkalmazottakat, akik nem törvényesen hallottak — a nyugdiját meg magasabbra emelni.
nevestettek
kl,
vagy
nem
birják
B
B
államnyelvet.
A
jegyezhetők le, de csak az eredeti tulajdonosuk által,
Egyelőre nagyon TOBBZUI néz ki egymás mellett: egy
akik a bont vásárolták, cBak tőzsdei árfolyamon je- megüresedett álláBokra pályázatot fognak hirdetni. No, csonka katona havi nyugdija: 60 lej esegy nyugdíjas
nem kell gondolni, hogy valami fenyes pozíciók. Kizgyezhetik le.
Bégl rendőr, bába, bikagondozó, ftb. Mert háta ditról tábornok húszezer lejen jóval felüli nyugdija az uj
— Örökösödési illetéket kérnek 34 óv után. községi bikákkal csak romát u1 lehet beszélni és a törvény szerint. — K-rjiik azt, aki ehez a törvényhez
Ez Is a hivatali tuibutgóság egyik kinövésé. Az em- születendő székely csemetéket románul fogja üdvözölni hozzá szól, hogy ha nem is ilyen őszintén, de hangot
ber n»m 'udja, hogy kacagjon-e, vagy bossaankodjon. a gólyanénl. Ciak azt szeretnénk tudni, bofy müven adjon erélyesen annak, hogy végre rendezni keli valaJitrab F Tanc frunoasa—sz^p'ial birtokos felesége nyelven hozta a nemes tanács ezt a határozatot. M rt mennyire as erdélyi hadirokkant tisztek és legénység
1901-ben meghalt. Néhány nappal ezelőtt magjelentek kötve hisszük, hogy Ditrau
község tanácsosai nyugdíj ügyét is.
nála as adóbeh-jtó közegek és hsgyatékl örökösödési mind tudnának románul.
— Tiiz a törvényszékén. Január hó 22-én
illeték cimen 787 lejt követeltek, érdeklődésére kimuéjjel a heyi törvényszék épületének egyik mellektatták, hogy 1901 ben elhalt felesége utáni örökösö— A a 1932. évi valasBtások m i a t t dr. Gal helyiségében tüa ütött kl. A tüzet kellő időoeu esaredési Illetékét, 1574 koronát átszámították lejbe és most Józsefet egyhónapi b ö r t ö n r e lteltek. Most tár- vették s aat a kivonult tüzoltóaágnak aikerült rövid
azt követelik. M után fisetni nem volt hnj'andó, fog- gyalta le a c ujl
törvényszék azt a sajtó- idő alatt eloltani.
laltak. A pénzügyigazgató ur figyelmébe ajánljuk ezt pert, melyet az 1932. évi választási Bérelmek nyilvá— 50°/o ób v a s ú t i kedvezménnyel lehet
a lelkiismeretes adóközeget, aki harmincnégy évre nosságra hozatala miatt a Keleti Újság ellen inditotvIsBzamenő'eg ls kinyomozza BZ adótartozásokat. Való- tak. Az ügyben érdekelve van dr. Gál József M.-ciuc- utaanl Budapestre március hó vegetői, aprilia hó
l-ig a budapesti mezőgazdasági kiállításra, mely aa
ban csodálatraméltó szimat.
c-iksierfdai ügyvéd is, aki a esik megyei adatokat Id4n március hó 21—26 napjain fog megtartatni. A
— A Zsidó NŐ- ób Leányegylet tanomulat- szolgáltatta. A C uj—kolozsvári törvényszék dr. Gál kiállítás iránt, mely már aa európai erdekiódes középBBga ez évben ls a farsang egyik kiemelkedő eseménye Józsefet .A lelkek hékéje' cimü cikkéért államelleneB pontjában áll, jóval nagyobb számban áll, jóval nagyobb
lesz. M nt értesültünk, a Z 'idő Nő és Leányegylet a tagatáa éa gyűlölködés szitásában bUrfcnck mordotta mámban készülnek, ugy a gazdák, mint a látogatok.
nívósnak Ígérkező táncestélyt február 16 án, a Buka- kl és esért egyhónapi börtenre ÉB 6000 lej pénzbUn Felvilágosítást nynjt az Országos Magyar Gazdasági
tetéare Ítélte. ítélet ellen ujy vád ó, mint vádlott Egylet Budapest, IX. 0 >ői u. 25., vagy az Erdélyi
rest kávéház termeiben rendest meg.
G «adaságl Egylet C.uj— Kolozsvár. Sir. A.-Muresan—
— Mégis aaednek belyegilletóket a rokkan felebbezést jelentettek be.
— Hogyan mentesülhetnek Jótékony egye Attila u. 10.
taktol. Többször felszólaltunk aa ellen BZ igazságta— Hivatali felületesség aa örökösödést
lanság ellen, ami a rokkantakkal a bttÓBági közegek aületek a latvanyoaságl adó alól? A pénzügytájékozatlansága vagy némelykor roBSzakarata folytán miniszter rendelete értelmében a jótékony egyesüle- adó körül. A községekben as örökösödési ad o miatt
történik. A nyugdijak megállapításánál a rokkantaknak teknek nem kell látványosságl adót flzetniök, ba erre százszámra eszközölnek foglalásokat. Igen sok esetben
községi bizonyítvánnyal kell minden évben igazolnlok. nézve előzetesen kérést adnak be a minisztériumhoz. olyanoknál foglalnak, akik soha senki után nem öröhogy előreláthatólag még egy évig életben maradnak. A jótékony egyesületek kéréseiket január bó folyamán költek, nem is Ismerik aa örökhagyót. EgysBerü téveMinden évben jönnek a panaszok, hogy ezekért a bizo- kell, hogy benyújtsák a pénzügyminisztériumhoz. A désből, amely rendsaerlnt a névazonosságból Baármanyítványokért bélyegilletéket éa kiállltáal dijat szed- később érkezett kérvényeket a pénzügyminisztérium zlk, óriási kellemetlenségeket okoznak egyeseknek.
nek a Jegyzők. Több községből érkezett panasz sze- nem veszi figyelembe. A minisztérium az engedélye- Aa illetők, akikre igy rásaakad egy-egy örökség kényegy évi Időtartamra adja. Egy év mnlva tehát uj telenek felebbeaéseket folyamatba tenni, nagy költsérint 28 lej bélyeg- és 33 lej kiállítási illetéket fizet- ket
kéréat kell benyújtani a látványosság! adó elengedése
tettek a rokkantakkal, holott aa 1982 szeptember 10 1 ügyében. Ások a jótékony egyesületek, amelyek tavaly gekkel bizonyítgatni, hogy semmi közük aa örökség212 BB. Mon. Of.-ban meglelent rokkanttőrvény 36 ik megkapták a minisztérium engedélyét, most kérjék hez. A törvény saarlot a felebbezéssel egyidejűleg
letétbe kell helyeaaék a kérdéses Örökösödést Illetéket,
szakasza világosan kimondja, hogv mindenféle bizo
különben elveszíthetik és meg kell flaessék a dijat
a
látványosságl
adó
elengedését
különben
nem
nyltvány bélyeg- és Illetékmentes. Hát rosszakarat ei,
olyan Br9kaé| ntán, amelyhea a világon semmi kösUk.
v a p a törvények nemtudáaa ?
Qlnek abban a kedveaményben.

osztálj húzása, febrnár
200 leivel 1.000,000 —
200 leivel 2.000,000 —
200 leivel 3.000,000 —
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— KöteleaAvé teaalk m i n d e n háaépltéanél
a g á a m e n t e a fedeaéket. A bábom veszélye, hála
a Népszövetségnek, elmúlt. Mindazonáltal az enripal
országok óvatosságból mégla számítanak arra, hogyha
most nem is, Idővel mégis bekövetkezik a rettegett
tömegmészárlás. A nemzetvédelmi minisztérium utasítása értelmeben az egyes városok aa épitéBi szabályrendelet módosításával foglalkoznak. Eszerint építési
engedélyt a jövőben csak azok krpaak, akik házukban
gáz mentes fedezék épitéBeról is gondoskodnak.
— Párta ditraui
adofőaök t á r g y a
lasat elnapoltak. Megemlékeztünk lapuikban, hogy
Pariu Miklós ditraui
parceptor 1931 augwztusában jeientéat tett, miszerint az éjszaka folyamán az
adóhivatal kaBBzájaból 361.443 lejt elloptak. A kiszállott Ügyészség éB pénzügyi közegek a kasszán sehol
sem találták erőszaknak a nyomalt és arra meggyőződésre jutottak, hogy a parceptor este kivette a penet
éa reggel jelentette, hogy ellopták. A csendőrség vallatóra fogta Pariu», de aa meg a verések után ia tagadott éa tagadasa mellett megmaradt az Ugyésaségen
is, ahonnan három hónap után szabadlábra helyeztek,
de hivatali visszaélés és lopás miatt vádat lndltattak
ellene. Partu a tárgyaláson ia megmaradt régi vallomása mellett, a felvonultatott tanuk pedig mind mel
lákkörűlményeket emlegettek, hol mellette, bol ellene.
Ujabb tannk kihallgatása miatt a tárgyalást február
12-re halasztották.

— Iakolaszeki ülöa Gheorgheni
. A gheorgh<ai-i
iskolaszék Stan közoktatásügyi vezérftilügyelő elnöklete alatt. Caele V isile tanfelügyelő es dr. Campian
po'gármeater jelenietéban ülést tartott, melyen megállapították, hogy a varosban működő 13 tantrős állami
lakola nem elegendő a kuliura terjeazteBére éB e:ha
tárolták ujabb kat állami Iskolának a beállítását a
vároB különböző rescein. M után a város anyagi helyzete nem engtdt meg, hogy Iskolaépületeket építsen,
az uj lakolák egyelőre hereit házban fognak működni.
Az uj iakolabeáliitás valószínűleg azt a tervet szolgálja, hogy a városban működő két magyar felekezeti
iakolat, ahol kilenc tanerő dolgozik, megöljék. Mi sem
könnyebb, mint belekötni különböző ürügyek alatt a
felekezeti Iskolákba, ha már lesz elegendő bely a
gyermekeknek az államiban. A módszert mir régen
iamerjük.
— • C. S. C. és a oluji
Universitatea
között lezajioit j<-gkorooiiUtó mérkőzéteb ertdmebye:
Szombaton : C. S C. — Uaivir-iitatea 2:0. R 'Szeredmenyek : 0:0 0:0. 2:0. Gólokat Schmtdl I. ea Czáka
lőttek. A C 8. C. szép játék uian. mugerd meiten
győzött. — VíBarnep: C. 8. C — UiiveraitHtea 20.
R iszeredmények : 0:0, 1:0, 1:0. Gi) o*at Czaka és Cíir
j á t lőttek. 8cép jate*, biz.oi, anando C S. C. fölt-ny.
Itt említjük meg, hogy a C. S. C. j-gsoro gillő c-apata szombatoj és va«arnap, január 26 éa 27-en Bu
karestben a Telefon C ub oigó cápáiéval játszik. A
C. S. C. a múr«Ó2B3t csak azzal a feltetellel kötötte
ie, ha a bukarestiek elégtételt adnak a Curentu bBD
megjelent piszkonhangu rágalmazásért, mely fel avarja
borítani a kát egyebiet között mostanaig frunáilott
jóviazonyt. A bukarestiek erre kötelező igerjtet ia tettek ós igy minden kilátás megvan arra, bogy a sportbéke tovabbra ls mentta lesz a politikai uszítás kígyómérgétől.
— Felhívás az adófizető közönseghez I
Január hó 31-ig az adovai lomaci ivek b»Dyujt»tdok
az illetékes perc p;U»on F gyelmezietjük a közöntégot, hogy el ne mu assza ezan kötelezettséget, meri
eltekintve, hogy szigorú tünietéBt von maga u'.án ezen
mu asztasa, az adót is hivatalból a fél megh*lIgatása
nélkül fogják megál apitaci. — Az adóvaüom&si kek
kitöitéset
IparteBtulet bivataU végzi es mieden
kinek sziveaen Ezolgál Begitafggcl.
— Közalkalmazottak özvegyeinek nyugd'Jügye. A migyar képviselőkhöz sok esetben fordulnak
paaaaizal olyan közalkalmazottak özvegy nyugd'jasai,
akiknek nyugdijait beszüntették, mivel íamet férjhez
mentek. Az Ilyenek az 1925 évi nyugdíjtörvény azerin»
a ferjhezmenéasel elvesztették nyugdijaikat s igy minden közbelépáB hiábavaló. — A tsvedeB o-t van, bogy
hadiözvegyeknek akkor is jár a nyugdíj, ha ismét
farjhes mennek. Ez az lotáakedés azonban csak hadi
özvegyekre vonatkozik és ezzel tévednek a közalkalmazottak özvegyei.
— Aa S. K. E. oslksaékl o s a t a l y á n a k hírei.
Pénteken, februar hó 1 én, a Dacia hnn fél 9 órukor
tartja a közgyűlést eiókéBzltő válosz mányi gyűlését.
Ugyancsak a Daciá b n fehruár 10 én, va<táruup délután 2 órakor tartja az 1934 évről beszámoló és tisztújító közgyűlését.
— Aa E l l e n ő r u j szama. Tóth Sándor nívósán
aserkeaztJtt, váttoz-tioa tarta'im lapjának, ez Ellenőrnek uj száma jalent meg. Poliilktt, közgazdaság és
riport váltakcziit ebben a számban, amely általános
érdeklődésre tarthat számot. Főbb tartamából kiemeljük : Társadalomtudomány és poli lka, H ingok az erdélyi magyar-ág nyitott Hirja mellől, E tevedt emberek,
Vezérigazgatók özvegyei, Ket székely dunai c»ónakutja, Livel a hÜBég varosábol, Fiatal tanárok IsUlát
teremtettek a magyarországi Biharban, Máday Pál
halálára. Temesvári magyarpurtl alelnckből — sváb
tanitó, .Varad, repülnék hozzad, mintha hazamennék',
Érdekes vita egy belga mérnök és a hazai vaakartnll
között, Diyka Mtrgit mamájának kínos Incidense, Ex
tfiss Hnagarla vizsgája a p -att színházi szerkesztőségben, H>'y védi aa Emberi Jjgok Ligája az ember ee
Állampolgár Jogait, atb. Nigyon tartalma* a lap Közgazdaság rovata. Az Enenőr kapható aa egéBZ ország
baa mladeiüU, ahol újságot árulnak.
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— Milyen megoyomoritázokra vezet a tnladóatatas JoBeni
közbirtokosságnak
közterhei a túladóztatás folytán odáig emelkedtek,
hoty eaévben a tagokra a részükre járó jutalék után
m'-ként 60 lejt bellett kiróni A közbirtokosság meghatározta, bogy ez meddig fUetendő he. B ha'ár dó
lejárta előtt aa erdőgordnokság a bárcák kiosztáaát
letiltotta B igy azok a jogosultak, akik még kiválthatták volm elestek a Baját vagyonuk használatától is
A bárcát nem odták kl Htoknak sem, akik nem igazolták, hogy adujuk reedben van. Ea la jogtalan intéz
kedén. Letiltást caak végrehajtás foganatoBÍtáBável lehet
eszközölri, nem egyszerű ieltfou rendelkezéssel. Mindezekkel megakadályozzák, bogy a lakésaág ezekben a
nehéz Időkben legBláhb a fából pénzt csináljon. Segítséget, támogatást kérünk éa várunk, mert a közérdeke
az, hogy boldoguljon iz orszég minden po'gára. A polgár jóléte az orazág jólétét jelenti. N»m okos dolog
az, hogy minden vonalon caak megayomorltáaokra törekedjünk.

A UltkitlMiég f«lyéila.
Lassan eltűnt a fény. Sötét hegy
Takarta el a szent napot
Sötét iolyó, sötét vizében
Megállitatlan szálltatok.
Mikor megkellett volna állni
Virágoa parton, hűs tanyán,
Bábeli vágy ragadt: örült láng
A vén folyó ravatalán.

S mikor félébredtek a lázból
Megannyi elvakult Kain
Úsztok a holt lélektelenség
Szörnyű, sodró hullámain.

alatt közlöttekért

nem vállal felelSaSzerk. éa Kiadó.

Oonvooare.
Membrii Soeletzţll Naţionale de „Crnoa Roşie" filiala
Merourea-Clno, anct oonvooaţi la Adunarea Guneralft oe vaavea loo Dumineca la 3 Febinuia 1935 o-a 11 a. m. In looalul
Prefeolurel, cu oimttoaiea
O r d i n e de z i :
1. Raportai Secretarului.
2. Gestiune» anului trenat.
3 Compleatatea Comltetaiul.
4 Eventuale propuneri.
In oazal o&od na tt .r iotranl num&ral reglementar de
membrii, Adnnaiea se va amân. pe Dumioioa viitoare, câoi
ae va ţ ne ou aoela; ordine de zt ou orice număr de membrii.
Invitări peiaonale na ae fao.
Prezldentft:
Ssoretuâ
VIORICA Dr. VASÜ.
LUCREŢIA R. ROMAI.

V

Holló EraS.
kereeke

delmi éa iparkamara köalemenyel. A prágai
roman kereaktd<imi httase kozltBe tzt nnt a Romániabal O-h'zlovaki&ba azáiliiatdó vaj vámtaxaja 1934
dec. lO-tói ujabb intéíkedesig 630 kc 100 kg.-nkio',
* n y t n di-znó es liba zsiradék után 180 kc 100
kg.-nkint 1935 január 1 ió<, a sajtolt ditzno éa nba
zsiradék u -•< p-d g 300
100 kg. nként.
N.. 3750-1935. Az Aiud
fegyház
bérbetdja a labbe.í készítő műhelyét beretdneuevt-l
es falezereleaével együtt; az erre vonatkozó árinjtes
folyó év februar 1-tn deieiótt 11 órakor a fegyház
igazgatói-ági ircdhjabün letz megtartva, honnbnar.szletek ÍB megtudhatók.
— No. 3742, 3716-1935 Nemz tközi mintavásárok : P-jznan-bau (L ngy'-'orszsg) 1935 apriiif 28 tói
május 5-ig. Snonikiü. n 1935 szrpiirmtier 8—30 ig.
— Ab Erdélyi Saemie uj saama Az Erdalyi
Szemle legújabb, januári szama a köveuezó tartalommal H''ct meg: Jiro i Andor: Petelei István tmleke.
Dr. Sdlady Zoltán: S^ska László, az uj magyar Afrika
kutató. T. S : Az trdilyi magyarság ujeve. T. ImutB
Bala: Va ioiik a törvény. Dr. Molnár Danes: Szukely
autonomia. Adorján Jenő: Litesiisünk mezőgazdatági
z ki-ikolakat. Vapt Emil: A mellszobor, elbeaccles.
Az irodelmi rovatban Baiff> Miklós, H^gtdiis Lóránt,
Huayndy Sándor, Csermely G,ula és maaok uj könyvét
ismertetik. A szinbazi rovat kolozavári szerzők darabjairól ir, Wjlter Gyula és Grtdínér Aurel pedig uj
darabjaikat Ismertetik. A fi mrovatban fi mrejtveny. A
képzőmű vészeti rovatban Pa fi Lillanegy fi ital művész
kiállításáról ir. A cimlapot Doczyné Bjrde Amál rajza
díszíti. Kapható minden trafikban. Megrendelhető C ujKolozavar, Calea Victoriei 43.
Si veraeny M e r o u r e a Ciuo-ban.
Az E. K. K. c ikazeki osztály a szokásos evit í-versenyét
ez iden a Sutában tartja. Február bő 16-an délután
2 órakor futóverseny, február 17-én, vaaárnep délután
2 órakor ugró- és akadály-versenyét. A versenyre igen
«ok város egyesületei Ígértek reszvéteiüktt, főképp a
braaaói országos ugró bajnokok, akik az uj-eancot
próbálják ki. Reazleiek m-giudhalók a Dürr bőrkertskedéaben.
— Sutái haa és sano avató. Az elmúlt vasárnap, januar hó 20 án, délután szereoy keretek között
tartotta az E. K. E. a Sutában bázavatójat, amelyen
a leliceni—c-ikBzeutiélfcU kbzbirtoloaság ÍB szép szamban képviseltette mngat B ro Sindor csikazentlélekl
plébános Bzcntelte fel a Báncot éB a melegedő házat.
— A v i l t g legnagyobb hajója. A világ leg
nagyobb személyszállító gőzöse a fraocia Normandle
most elkészült. Az uj gőzöa felszerelése a következő:
56880 tányér, 2160 boroskoraó. 5760 sülönfeln nagy
-agu pohár, 14.250 kéa. 16 350 kanál, 17 100 villa,
38.400 asztalterítői, 130000 <.»zi«ikendő es 4800'-eát>
c ecne. Egy útra a No m ndi« 70 000 ojut, 7000 c ir
két, 15.600 kg. bust es 24.000 itier bort visz maga
val. A hajóépítő vá'lalat azt állítja, hogy ez a hajó
rolrden máe n«gv tő'ö-iriél iyorsabb és nagiohb.

Eladó. M.-Oiuo,
Str. Brattanu 140 szama villa. — Értekezni
« « H f a,

Román Balázs.

*) E rovat
aégst a

Meghívó.

Hová mentek ? Nincs már megállás
Hiába int közel a part.
Örök elérhetetlen és egy
Titokzatos kéz visszatart.

ugyanott.

Nyi'atkozat.

Az 1935 é«i január bó 19 éo a B rthi Gyula ur
házában Péter Ferenc ur és csa'ádja ellen tett kijelentéseimért ez u'on a nevezett úrtól bociátc ot kérek.
Jlgodin, 1935 január 24-én.

A „Nemzeti Vöröskgreszt Egylet* Mieroares-Ciuo-l tagozatának a tagjai megvannak h,va az 1935 évi letirnár 3 íu
d. e. 11 órakor a Preieotura épületében tartandó közgyűlésié.
Napirend:
1. Titkári jelentés.
2. Pénztári elszámolás.
3 A tanáos kiegészítése.
4. Indítványok.
Ha a tagok kelld számban nem jelesnek meg, a közgyűlés folyó evl febmár hó 10-éa lesz megtartva, ugyanazon
napirenddel, a megjelená tagokkal.
Személyes meghívók ninosenek.
tlnök :
Titkár :
VIORICA Dr. VASD.
LDCRiŢIA R ROMAN.

Biztos csolnakotok futása
Alázuhant. Sötét falak
Álltak körös-körül kietlen:
Tépett lekete madarak.

— Tg..Murea

í«é*.
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Smilovits László

bukereati ügyved, tablal hites magyar to'máoi
éa legaliaált fordító

ezu'on hozza h. cn-i üg^felticak tudomására,
bogy i r o d á j á t Bukaresten, Bulevsn u
Marit NJ. 4/C. aia't l a a e e r i i y i t o t t S L .
Telefon: 4—I8/B4.
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1935 'V janmr hó I én működését uj'ól megkezdi. J J

P l u á l l a l í a >aámadaaok vezetését, e!lenö~- l a
t l V a l l a l J a «eeet, merlegek, adob -va lasok
^
—
elkeaaiieset a lör eLvaa elöiraaok aaerint. —
«T
tb>
2 " Vidéklek minden megbiiáaát azonnal teljestti, f?
fl
nindea ügyben eljár Jogi ügyekben ügyvé- f f
ţţ
diins ált a megbízók readeivea <aere. 0— ^

Ăf Eöz/etitjük aázifc, viliit, telkek, maiöjazlaság
"
bírta'Ot vétalat, elataiác >ag7 birl-jtet f;
u

Calea Stefan-:elHIare 2.. szám, földaiint.

^

KXXXXX^IOOOKXXXXXXXX»!

S MODELL KALAPOK ^
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tla aaponkent nj forrnak oloaó 3
árban, na®c"t«ic3JO tb.«től«: >

V B N C Z B L T A N Á E i S fiNÁL

]

Ugyanott készülnék min dea- j
néma női kalapok eiz&rendü ]
anyag hoaaaadásával. Kalapek ]
italakltása a legrövidebb idő alatt,

j

Czlkzaereda, 1. C. Bratiua (Olmmá- i
zium)-uooa lis. sí., a Sórhaa köaeleb ea. (

Háló, ebédlő ós iroda berendezések
a legegyszerűbbtől a
legfliomabb kivitelig

• • l f « i UaaáUiUti álakkal
b • • • • r e • h • t ó k:
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I

Nagy G. Joszef asztalosnál, Zsögöd. •

Megfelelő biztosíték mellett réailetflietésre Is.
3 -

Adóbónok, Agrár kisajátítási kötvények

i-s

W-Hiw^á»»».

bármilyen mennyistgbeu kaphatók.

Cin a Vákár könyvkereakedésben.

