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A téves váflemelftset szomom lövetkeziényei.
Irta: Jikiblfy IlemSr dr.

Az elmúlt év folyamán szomorúan állapíthattuk meg, hogy a román vádhatóságok igen
sok olyan esetben indítottak eljárást a magyar
kisebbság vezetői, leikeszei, hirlapirói es egyszerű tagjai ellen is,

szághoz és akkor Caedő Imrének és a hozzája
hasonló embereknek eihuzzák a nótáját.
Hogy ez a feljelenti is milyen erkölcsi
alappal bír, azt az 0g; tárgyalásán a vtdő
mutatta ki ugyanazon bíróság Íteletével, amely
most az ó feljelentése folytán tárgyal.
A bíróság ezt a vádlottat is felmentette
ezen ostoba vád alól.
Az előadottakból kétségtelenné válik, bogy
ma már a román vádhatóságokat i g e n
sokan személyes bosszujuk kitölteBére eszkö
zül használják és ami ennél is szomorúbb, ezek
a vádhatóságok Bokszor azért emelnek vádat,
nehogy az a türelmetlen sajtó, amely a J^man
diáktól kezdve végig megtámad mindenki',
aki nem az ö szájaize szerint beszél — őket
majd kötelességmulasztással vádolja.
Ha a mi szavunkat eljuttathatnánk az
igazságügyi kormányzat elé, kérve kérnénk,
hogy ezeket a szomorú jelenségeket azünteBse
meg, mert a nfperkölca ilyetén romlása és a
személyes bosssu érdekében a közhatóságok
büntetlen kihasználása az államnak csak kárára
lehet.

kozatot vettek, amalyban kijelentik, hogy gyermekeiket
az állami iakoíöba akarják átíratni. Igy végül ls a
felekezeti iskolának 11 növendéke maradt. Miután a
törvény Bzerint legalább 20 tanulónak kell lennie, hogy
egy iBkola állandó engedeiyt nyerjen, igy a cetatula-1
felekezeti iBkola elnemulásra van juttatva. Elnémította
egyrészt aa erőszak, másfelől a szülők gyengesége és
öntudatuknak hiánya.
Gheorghenl városban és Sandomlnlc község felekezeti iakoláiban a tanítók a mu t evi nyelvvizsgákon
valamennyien elbuktak. A rendelet Bzerint ezek az
elLuiott tanítók caak az első és második osztályokban
taníthatnak. Igy az iskolák többi OBztályai tanerők nélkül állanak. A tanfelügyelőség felszólította az Iskolafenntartó hatóságokat, hogy amennyiben zároa határidőn belül nem ailitanak vizsgázott tanítókat az előirt
létszámban, akkor BZ Iskolák engedélyét megvonjak.
Az elemi oktatásról szóló törvény szerint, elemi Iskolák
csak ugy működoetnek, ha azoknak mind a hét osztályuk megvan. Igy még aa Bem lehetséges, hogy két
oBZtalyoB felekezeti Iskolát tartsanak fenn Ideiglenesen,
amíg megfelelő számú tanítót be tudnak állítani, hogy
az lakóiakat újra het osztályossá felfejlesszék.
Ebből a pár példából is látszik az a nehézség,
amellyel meg kell küzdenie vármegyénk felekezeti
o itatásának. Ez a harc nagyon egyenlőtlen. Egyfelől
Anghelescu iskola politikája a magas áldozatos 6B a
költsegvetea olyan hatalmas tételet jelentő pénzbeli
telkeszUitségével, másfelől a lerongyosodott felekezeti
tanítóság a végsőkig kitartó lelkesedeBevel. Mit lebet
remélni ettől a küzdelemtő', ha a népünk nem érti
meg és nem érzi át annak komolyságát. Ha nem törődik a faji kötelesség legelemibb követelményeivel sem,
hanem megalkuvó, Bzolgalélekkel nyilatkozik mindenfelé — és maga sietteti kimúlását.

Ma már szinte nap nap után olvashatjuk
lapjainkban, hogy gyűlölködő szomszédok, ösazeveszett rokonok, alkohollal neprontó korcsmárosok irredenta vádakat kovácsolnák azok
elllen. akiknek egyedüli bünük az a személyes
nézeteltérés, amellyel a feljelentővel szembe
jutottak.
Jól emlékezhetünk pl. Török Ferenc esperes piebánoB esetére, akiről egy esztendei
meghurcoltatás után állapította meg a függet
lea román bíróság, hogy artatlan és szenvednie
Pil Mihály korcsmaros miatt kellett, akinek
nem tetszettek a lelkésznek olyan tényei,
amelyek az ő üzleteit érintik.
Dr. Vass Tibor hittanárt ia felmentette a
sa'umarei törvényszék ai alól a vád alól, amit
egy reá nehezteld asszony kovácsolt ellene
= A . C a r e n t u l ' bau aromán Irodalom egyik
államellenes izgatás cimen.
R<muus D:»tu, cikket Irt a c nzuráról.
1934 májmában felmentette a Mercurea ciuc-i Messege,
Érdekes az iró azon fejt'getíse, hogy a cenzurara mai
törvényszék Bindy Balázs telefon-vonalfel- formájában nincs szükség, mert minden ujságiró 'udja
vigyázót, akit Darvas igazgató jelentett fel, a határt, amaddig a toll szolgálatában elmehet anélLUI,
akinek eljárásáról maga a törvényszék állapí- hogy magasabb államérdeké Bértene meg. Sokkal
helyesebbnek tar'ja an Író a helyesírás és sti'cnzura
totta meg, hogy törvényellenes volt.
Egyről-másról.
bevezetését, ami az ni<>ágiráj nívójának emelését cé1934 szeptemberében felmentette a M.- lozná. — tweo a ponton tal'Vkorn-ik ml ls az Íróval.
(K..) Kristóf Oyörgy ciuji egyetemi tanárt, a
ciuc i törvényszék Milotay Lilla tanítónőt az Sőt indnénk ls aján'anl Dell cenzornőket és ceczoro- „Petóü Társaság' leveiezó tagjava választotta, A
professzor nemrégen tBriotta meg székfoglalóját
irredenta vád alól, amelyet Boca Ioan éjjeli kat, akik mesterségüket félhivatalosén már Ib gyako- neves
ro'ják: a helyi sajtótermékeket Isto al do'gozatnak „Petőé és Erdély' című értekezésével s ebből az
őr kovácsolt ellene.
n^zlk ée azokon mikro'Zkóplkus vizsgalat alepján hlba- alkalomból a mPetőB Társaság" nagy ünnepleaben
Ugyancsak szeptemberben felmentette az j a'i ásókat eszközölnek. Az eredményt az ián rádló- részesítette. Kristóf a cluji egyetemen a magyar nyelv
Odorbeiu i bíróság László D^nes, Csáka József, hf mondás u'ján közhírré teBzik az Irodalommal foglal- és Irodalomtörténet tanára. „Magyar nyelv és irodalomtörténet' cimü könyvevei, melyet román nyelven
Benedek Albert és ifj. Egyed Diniéi okiandi kozó hölgyvilágban.
adjtt kl, Romániában hézagpótló munkát végzett. A
lakósokat, akiket egy népdal eleneklése miatt
„PetőB Tarsasng", székfoglalója alkalmából, ezen
IB méltatta. .Boldog vagyok válaszolt Kristóf a hozzáju'tattak a rossztkaralu besúgók a vádlottak
intézett elnöki üdvöz ő beszédre — hogy irodalmunk
A csiki iskolasérelmek.
padjára.
egy más nemzet Bai számára ismertetAz iskoiasérelmek állandó rovatunkat képezik értékeit
Az aradi törvényszék októberben felmenhettem".
A
felekezeti
Iskoláink
ellen
a
rohamoknak
olyan
állandó
tette az irredenta vád alól T.ff <rt Ferenc megismétlődése következik nap nap után, bogy azt
székfoglaló értekezéséből minket különönyu?. siriai plébánost és Mejenberger István kibírni Bzlnte lehetetlen. — Idd Írjuk sorjában a leg- sen azKristóf
érdekel, hogy abbéi tudjuk meg, amit eddig
káplánt, akiket Eberwein kántor juttatott a újabb iskolasérelmeket. Aki olvassa láthatja abból, nagyon kevesen tudtunk, hogy t. 1. PetőB Sándor,
vádlottak padjára, mert tőlük flzetésjavitást hogy iskoláink nemcsak a ku'turzónáB tanítók tüzzel- nemzetünk halhatatlan költője, városunkban is járt.
vaBBal románlzáló törekvéseinek esnek áldozatul, ha- Bo dogok volnánk, ha Ismernék a helyet, esetleg a
nem kapott.
népünk nemtörődömsége miatt ls sokat Bzenved- házat .melyet a nagy költő lábai nvomával megszentelt...
H rtelen ezek az esetek jutnak eszünkbe, nem
nek és vesattenek ellenálló képességükből.
Targu'-Muresről keltezve Turdán hagyost feleamikor most ismét két elszomorító tényről
A helybeli tanfelügyelőség elrendelte az egész ségének Így Ír városunkról:
olvasunk.
vármegye területén, hogy mindazon 16—18 évesek
, Csíkszeredának és Kézdivátárhelynek györészére, akik az állam nyelvét nem beszelik, lsmető- nyörű vidéke van; Sepsiszentgyörgyé talán még
Az egyik:
állítsanak f-1.
szebb — a város is jobban fekszik. Majd körülA seini csendőrség a napokban letartóz- Ukolákat
Madaras községből 100 Bzülő gépírásos, román ményesebben megvizsgáljuk, ha együtt utazzuk
tatta és az ügyészségre kisérte Wiesel József nyelvű kérést terjesztett be a tanfeiügye őséghez, a be Háromszéket, mint a fészket rakni akaró
poti ui szabómestert, aki ellen lázítás miatt melyben azt kérik, bogy gyermekeiket írjak át az fecskék'.
iudut eljárás.
állami Iskolába. A kérvényt mint tatuk Veress Dénes.
Ez a levél mindenesetre közvetlenül 1649 julius
Pepp és Oprea Lsvente tanítók irták alá. A tan 29-ike előtt kelhetett, mert megállapított teny, hogy
A négy gyermekes, földhözragadt Wiesel Ioan
a szülők nyilatkozata alapján elrendelte P -tőfl B m tábornokkal Bretou-nál. az akkori Bere okJózsefet szomszédja, egy román gazdalkodó felügyelőség
a száz gyermek átírását.
áéi találkozott. B zonyára ezen találkozás után B mjelentette fel. A feljelentés szerint Viesel Jo
A c'ucaangrorglu—bancn 1 lskolasérelem Ugye mel együtt ment Târgul-Muresre, ahonnan, judu- 29-ről
zsef a napokban államellenes kijelentéseket tett. Ismeretes. A két község összeepült. A felekezeti Iskola keltezve irta utolsó levelét feleségehez. Valóazinü
hogy a fent idézett levél az utolaé előtti levele
A gazdálkodó feljelentésére a csendőrség pontosan a két község határán ven, de már ciucsan- tehát,
lehetett a költőnek. VároBuokban vagy akkor járt,
georglu
község
területen.
A
bancu-l
gyermekeket
ebbe
azonnal letartóztatta Wieselt, aki az ügyész- a fxlekezetl iskolába Íratták be. Most 22 bancu-l gyer- amikor Bemnek Moldovából viBBzavonu ó Beregehea
ségen elmondotta, hogy szomszédja csak bo- meket vlsBzaakartak Írni a barcu-i aiiaml Iskoiába, ment, vagy akkor, mikor Bem seregevel átvonult a
s?uból jelentette fel. Ugyanis a gazdálkodó 40 azon a elmen, hogy más községben levő iskolába nem székely főváros falé. Nskünk mindenesetre értékes a
lejt kért kölcsön tőle, de ő nem tudta a ké- járhatnak. — Ezen panasz megvizsgálására legutóbb levél, egyréazt azért, mert PetőB lttjárását kétségterést teljesíteni. Emiatt szomszédja összeveszett egy Stan nevü tanügyi vezérfelügyelőt küldött ki a lenül bizonyltja, máeréBzt pedig azért, mert az Alföld
szépsége is.
aki megállapította, hogy a bancu-i gyer- rajongóját elragadta a ml
• vidékünk
•
vele és hogy bosszút álljon, ráfogta, hogy minisztérium,
mekek törvénytelenül járnak a ciucsangergiu feleke•
lázított.
zeti iskolába és megdorgálja (?) a tanfeiügyelőséget
Romulus Seisanu, a parlament folyó hó 13 lkl
A szegény szabómestert, aki most ilyen azért, mert ezidelg ls tűrte eat az állapotot Enge- ülésén, Titulescu külügyminisztertől megkerdezte, bogy
délyezi
év
végéig,
bogy
a
gyermekek
abban
az
iskolábajba került, Potăun mindenki ismeri és köza 7 és félmilliárd arany lejt kitevő román nemzeti
ban folytathassák tam ásukat, ahová beírták, de jövő kincset, melyet a háború alatt megőrzés végett
tudomású róla, hogy soha senkinek sem vétett. évre
Bemml körülmények között nem türheló meg ez Moszkvába vittek volt — visszaadják-e es mikor? A
A másik:
az állapot. — Igy néz kl a szabad lskolaválaaBtáB joga. ít-rdóehez csatlakozását jelentette be Caza ls. Ma,
Caedő Imre toplica-ciuoi lakós feljelentést
A cetatuia-i iskola sérelme Bslntén régi keletű. mikor aa orsaág gazdaságilag oly sokat Bzenved, miAZ kor az életet megdrágító adóemelések szándéka és uj
tett a törvényszéken Miklós Árpád községi
monopollumok bevezetése izgatja a közvéleményt;
biró ellen és pedig aaért, mert Miklós Árpád épületet elvették állami Iskola céljára. Amíg az Iskola mikor
a tisztviselőket és ny útdíjasokat nem fiaetik
bezárásának panaszát orvosolták es Ismét megadták
és Holló János tanuk előtt kijelentették, hogy az engedélyt, akkorra a felekezeti Iskola egyfelől baj- rendesen;
mikor a külföldi adósságok rendesese leErdélyt rövidesen visszacsatolják Magyaror- lék nélkül maradt, másfelől padig 68 szülőtől nyilat- küzdhetetlen nehézségekbe Otkösik b mikor a költség-
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î-lk óllal,
vetés 8—4 milliárdos deficitet mutat, valóban Jó volna
tudni, hogy ml van ae államkinccsel, amely a mai
pénzértékben éppen 240 eaer milliót tenne kl... Ba a
Jókora öasaegecske aok sebet begyógyítana a a kormány *atl gondokat nagyon megkönnyítené... Aaért
léptünk baráti viszonyba Oroszországgal, hogy az ériéBére bliott kincset moBt már adja vlssia. Vagy a barátság annyira platonlkus volna, hogy anárt el lehet
hallgatni egy 7 és félmllliárdnyl arany lej követelést ?
Még akkor sem ssabad esiel a követeléssel hallgatni,
ha történetesen nem éppen 7 és félmilliárd arany lej.
hanem annál sokkal keveBebb.
•

•

•
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egy milliárd Itjes kö'c önt valsbol Lülfö'dön
és ea a tétel sehol sem található az állam
A helybeli városi tanács folyó évi február 12 én bonyolult könyvelésében. Nincs elkönyvelve,
tartotta havi rendes közgyűlését Faroga Viktor polgárhogy bejött, sem ae, hogy mire ment ki, de
mester elnökletével, a következő tárgysorozattal.
8zopo« Gáapár a mezőgazdasági kamara képvi- a kamatok hOségespn szerepelnek. Arra kíváncsi
seletében, Ktlamár Gábor, BZ elhunyt Htncz Antal most a liberális honatya, hogy mire ment ki
helyébe beh voit u] tanácstagok esküt tesznek.
és hogyan történhetett meg ez a szörnytl
A z»ldA templom uccában három hidoak az átépí- könyvelési hiba. Három éven keresztül sehol
tésére 27 000 lejt szavaz mng a tanács.
sem szerepel egy milliárd lej, amely bizony
Jóváhagyják a vlllanyűzem 1933 évi azámadásalt jelentfis összeg még az olyan ország költségAz üzem 1934 Avl zárszámadásainak felülvizsgálására vetésében is, mint Románia. Milyen könyva tanács Dr. Daradics Félix, Bakó Kálmán, B;rel>
vezetés lehet ott, ahol ez előfordu1. Mert megFerenc éB Holló Gábor tanácsosokat delegálja.
A városi erdőnek 7 es számú vágterületét a fel történt. Maga Argetoianu pénzügyminiszter igaBŐbb hatóságok még nem hagyták jóvá, pedig ezen zolta rögtön a H4z előtt, hogy a kölcsönt
jövedelemnek egyik részét előirányozták ez ezévi megkötötte. Csak pillanatnyilag nem emlékeköltségvetésbe. Ezenkh ül a városnak 46 ezer lej ujra- zett, hogy hova könyvelték el. Aztán eszébe
Hltetésl garar ci éj a fekszik letétben, amelynek visszafizetése bár régen estdékea mm törtlnlk meg. Mind- ju'ott, hogy de mégis... N nc? az állam könyezen ügyek megsUrgetésére a tanács Faroga Victor velésében, az igaz, de valahol szerepel. Valamelyik mellékreBSzortnál. Talán a C. A. M. nál,
polgármestert Bucurestlbe delegálja.
A katonai parancsnokság 1656 lej segélyt kér az a monopol vezérigargatóságnál. Talán ott.
előzetes katonai kiképzés céljaira. A város rendkívüli
Eddig szól az újság krónika és mi eem
hitelt nyit fenti összegre.
tudunk
többet ennél a talánnál. Bizonyára napiAjvász Jenő beltelke mögött a patakon tul eső
részen, a városnak egy kisebb területe van, Bhová rendre tértek fölötte az alvó honatyák, vagy
bejáró Behonn«n nincs biztosítva. A tanács elhatározza ki tudja. Több is veszett mohácsnál. Igaz, hogy
az embervér volt és nem pénz. És régen volt.
hogy eBsn területét nyilvános árlejtésen eladja.
A p'acl vámok szedését a város bérbe szokta Da ez is rt^gen volt. Ki emlékszik ma már
adni. A legutóbb megtartott árlejtésen Pál Lijos és viasza egy három év e'őtti kölcsönre. Eţy
társai 10 száztlákkal a legelőnyösebb ajánlatot tették, rongyos milliárdra. Kötöstek azóta már ujabb
amelyet a tanács jóváhagyott
kölcaönöket, elköltöttek ujabb milliárdokat. A
A tanács a havi MRX'málást a prlmárok tanácsá- világ sora megy a maga utján. Az adókat innak hatáskörébe utalja át. Amrximálás, ame'y hosszas
tárgyalásokat, számlák f-OÜ'vizsgáláBát igényeli stb. kasszálják. A francia szakértőket cserélik. A
nem tartozhat ery 32 t«gu tarács elé. Érpen ezért a kávét, teát stb. monopolizálják. A cuVor árát
tanács ezen kérdrBt továbbra 1b meghaf yj a a prlmárok felemelik. Minden megy a maga u'ján. Ki gonhatáskörében.
dol ma már a három év előtti milliárdra? Kár
A tanács a dalárdának, n sportklubnak és Ipar- a vízhez hozzányúlni, mert zavaroB lesz. Nem
testületnek kedvezményes villanyáram Iránti kéréBét igaz ?

A városi tanács üléséből.

Olaszországnak meggyűlt a baja Abessziniával.
Ai olasz—abesszíniai batáron történt Borozatoa határvlilongáeok miatt Abesszínia és Olaszország köiött
háborús vesaedelem fenyeget. O aszorszag három badosatályt mozgósított s Abeasiinia császára Is hasonló
intéakedéaeket tett Mussolini éles hangú demarsot
intézett Abesszínia kormányáhoa, amelyben követeli,
hogy a batáron öasipontosltoit haderőt azonnal vonja
vlssia és tegyen köteleié nyilatkozatot a határok tiszteletben tartására. Abesszínia ezzel szemben semmiféle jóvátételre nem hajlandó, mert a határlncldeneek
miatt nem érzi magát bűnösnek, mindazonáltal hajlandó aa Qgyet a Népszövetség
Ítéletének alávetni.
Ai olasz közvélemény nem hisz a háborúban s maga
Mussolini sincs a háború mellett, de annyira kiéleződött a helyzet, hogy Olaszországnak nehéz IBBZ egy
olyan fegyvernélkilil megoldást találni, amely tekint é s n e k csorbulása nélkül, békésen leveaethetl a
konfliktust
Tudni kell azt, hogy Abesszínia nem is olyan
jelentéktelen ellenfél. Aa országnak 9—10 millió lakója
van, terjedelme pedig kilencszer akkora, mint Magyarország. Szervezett katonasága van, amely gyalogságból, lovasságból és tüzérségből áll. Különösen a lovas
sága bátor és vakmerő. Tekintettel arra, hogy Olaszország óriási nehézségek árán tnd Abesszlnlába csapatokat és hadianyagot, valamint hadserege ellátására
éllelmet szállítani, nem caoda, ha Franciaország egy
esetleges háborútól, Olaszország európai helyzetét félti.
E;y O aszorazágot érhető kndarc maga után vonhatná jóváhagyja.
a keleteurópai és balkáni
• •egyensúly felbontását.
A helybeli Iparosok kérik, hoíy heti piscok alkal
»
mával mentesítsék a helypénz fizetése alól. Ezt a kedA német párt Tataresou miniszterelnöknek rgy vezményt különben minden város nţujtja az adófizető
memorandumot nyújtott át, amely a romániai németség helyi Iparosságnak. — A tanács blzottaágot kü dott ki
legégetőbb sérelmeire kér orvoslást. A memorandum a pisci tfxVkról szóló szabályrendeletének ilyen módon
a sérelmeket 12 pontban foglalta össze. A Bérelmek való módosításéra, általában a helypénrek redukciójáuţyanazok, m'nt a magyarság Bérelmei: igazságtalan nak keresztülvitelére és a kérdés tárgya'ásét a leg
adóztatás, iskolai sérelmek, tisztviselői elbocsátások közelebbi tanácsülésre programra tűzi.
etb. Ugyanakkor; mikor Hans Ottó Rotb dr. és Franz
Faroga polgármester engedélyt kér a tanácstól,
Kreuter képviselő kisebbségi sérelmeiket panaszolják, hogy az ügyvédi kamarába való felvételét kérhesse
Brandsob Rudolf BB Erdély éjszaki réBzében levő mint jelölt. A közigazgatást törvény a tanácsnak jogot
elemi iskolák magyar tagozatainak német tagozatokkal ad Bhhoz, bogy a polgárm'ktert szabadfoglalkozás gya
való felcieréléBét javas o ja Angbelesounak, aki min- kori ás ától eltiltsa. A tanács a polgármester fenti kéré
den fenntartás nélkül hajlandó erre még S <tu Marén aét nem tárgvalja. Szabadon h>g\j« ezt az ügyet a
ia, abol psdig arra semmi jogcím nlnca. Brandsob azzal csak azon esetben foglalkozik, ha a polgármester
igaz, hojy lejárta magát a Baját fajtája előtt la s a kérelmezett szabadfoglalkozása következtében a város
német kisebbségi egység megtörése miatt a német- ügymenete hátrányt szmvednn.
párt megtagadott vele minden közösséget, de mindez
nem zavarja ót abban, hogy magyar gyűlöletének
kimutatására megszerezze Angbelescu miniszter segít
V
ségét. Ezt könnyebben 1b elérte, mint 4 német taniió V
nak a klneveztetését, amit Angbelescutól kért, de
emit Anghelescu határozottan megtagadott azon érveaz 1935 tjpusu
léssel, hogy amig 3000 román tanító áHáa nélkül van,
addig német tanítókat nem nevez kl. Magyar tagozatú
BATÉRIÁS ÉS HÁLÓZATI RÁPIÓK •
Iskolák megszüntetése... «az mehet,
de meddig?
•

BEL- ES KÜLFÖLD.

Megindul az adóprés. Az uj pénzügyminiszter berendelte az összes ed^felügye Őket.
Közölte azt a kiváoságát, hogy márc m 31 ig,
a költségvetési év lezárásáig be kell hajteci
az összes kinnlevőségeket. Az év lezáráBa után
felülvizsgálják az adóbehajtásokat és azokat a
tisztviselőket, akik nem teljesítették kötelességeiket elbocsátják.
A cenzura ellen. A bukaresti román sajtószindikátus mult héten tiltakozó közgyűlést
tartolt a saj ó munkáját megnyomorító cenzura ellen.
Gog a hazaérkezett külföldi útjáról. Gig»
Octavian O aszoruzagban járt. TanumiáDyozta
az o'asz nemzeti gondolat újjászületését. MegMegérkeztek
látogatta Mussolinit, körülnézett a fasciziiua
hazájában. Mjst hazaérkezett éa tapasztalatait
nagy áredozásokkal hozza nyilvánosságra. Sürgeii a roman Mussolini a nemzeti gondolat elevenebb szolgálatát és az aUo'mány megváltozI
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Auboin külföldi szakértő jelentésébe felmerész
keresztülvitelére.
kedett említeni a többek között azt 1b, hogy a költség•
•
veteBi egyensúly megbontásában része van Argbelescu
A háromszéki választási sérelmek ügyét
közoktatásügyi miniszternek is, aki 8000 uj tanítói
Szentkereszti magyar kepviselő tar a fel D DU
áliáss-tl terhelte meg az államköltségveteBér. Most az
Egy milliárd kerestetik. Bratianunak a liberálifpárt elLökének. Covesna
uj költségvetést 10 százalékkal csökkenteni akarják,
Szóban és Írásban. Azaz, hogy CBak Bzóban. éa Chun községekben fordu'tak elő a legutóbbi
de Ismét Angbelescu az első, aki B csökkentésnek
ellenszegül. Neki u<y látszik nem fáj aa állam minde- Mert iráBban nem akadnak a nyomára. Egy községi vál&Rztásokon durva sérelmek. Iuca
nekfölött álló érdeke. Neki C4i»k bz ő elgondolása milliárd lej elveszett. Nem szólítjuk fel a be- államtitkár azonnal telefonon informálódott és
fontos, p -dig ha valamelyik tárcánál van csökkenteni csületes megtalálót, hogy jelentkezzen, ha meg- teljen elégtételt helyezett kilátásba.
való, az a tárca első-orban a közoktatásügyi. AngheA hazai németpárt tizenkét pontból álló
lescu akkora népnevelői gárdát tart és fizet bu'ásan találta. Ugy sem fi gja senki a mi vidékünkön
hogy azzal egy kétszer ekkora ország lakósBágát ls megtalálni. Tudniillik nem is veszett el. H n panasza. A nemet párt megbizAsaból a nemet
meg lehetne tanítani a betűvetés mesterségére. Az nan is kerülne a mi nyomorú^ágsujtotta vidé- kepviselők Tatareecu miniszterelnöknek 12
egyetemek professzori létszáma íb akkora nálunk, mint künkre egy milliáid lej. Még inflációs német pontból álló memorandumot nyújtottak át. Ela Franciaországé. Egy-egy filusl elemi Iskolai tanító márka kerülne, mert sokan számították abból
panaszolják, hogy a közigazgatástól, a postától,
akkora fizetést kBp, mint egy pénzügylgazgBtó. Nyűg'
dijat is akkorákat kapnak, hogy maguk a tanítók 1B helyreállítani pénzügyi egyensu'yukat. De be- a vaeu tói elbecaájtják mindazokat, akik a néelcsodálkoznak aa állam eme bőkezűségén. M re való estek vele. Talán még most is őrzik némelyek met néphez tartoznak; a román elem érvényea ládafiában. De nem erről beszelünk mi Lejt sülésére hozott törvény iránti aggodalmakat
ea a pazarlás?
Auboin azonban elfeledte megemlíteni, hogy kereBünk. Egy milliárd lejt. Annyi pénzt, sorolják fel; tiltakoznak a német városok és
Madgeatu pénzügyminiszter Bem maradt Anghelescu amennyit nem tesz ki egész vármegyénk va- községek helységnevei ellen kiadott rendeletek
miniszter mögött a költségvetési egyensúly megsaava gyona. És ez az összeg el tudott vestni Kesásában, Mndgearu is egy rögeszme hatása alatt abban resik. De nem a sziguranca, sem a csendőrség. miatt; a német megyékben folyó interimár
uralmak ellen, amelyekből a németeket kizára reményben éB hitben, hogy ezzel az országot megmeatl a gazdasági romlástól, megduplázta a pánzflgv Még az ügyészség sem. Hiszen nekik nem is ták ; A költségvetések 14 százalékának egyenlő
Igazgatók számát, megháromszorozta az ellenőrzési jelentette senki az esetet. Sít. Aki elvesztette, módon való elosztását követelik a német feleszemélyzetet és megnégyszerezte a végrehajtól sze ae három évig nem is tudott róla. Most aztán kezeti iskolák számára ; nem fizetik a német
mályzetet Az eredmény:
rosszabb Inkasszó, mint rájött és keresi. Csak egy pár ember tud róla,
azeiétt s természetesen nagyobb költségvetési d flclt hogy elveszett. Meg egy lap, amelyik nyilvá- iskolák államsegély ét; több pontban a német
iakolák tönkretevésére irányuló törekvések
mint azelőtt A rögeszmékre és kísérletezésekre keser- nosságra hozta. Onnan vesszük mi ÍB.
vesen ráfizetett rddlg is bb ország s jövőben még jobellen kér védelmet a memorandum; majd arra
ban rá fog fiietnl.
A parlamentben történt. A hét valamelyik mutat rá, hogy a német népet tervszerűen
unalmas napján kérdezte meg aa unalmas Ház- magasabb adókkal és közterhekkel rótták roeţ;
tól egy liberáliB honatya, hogy ki tud róla. — végUI pedig megakadályozzák a német la
liberális kfpvise'ő jelentette, hogy kóSBágnak kuliuráliB és egyházi összejöveteleit.
Adóbónok, Agrár kisajátítási kötvényekPlatarearu
aa állam könyvelését tanulmányoata és nem ta- A memorandum azzal fejezi be a panaszok felbármilyen mennyiségben kaphatók.
lált egy tételt. Ez a tétel a kérdésea milliárd. tárását, hogy az u'olsó esztendőben a romániai
Cim a Vákár könvvker»«kedé«hen.
1932-brn kötött Argitoiacu pénzügyminiszter német nép helyzete teljesen elviselhetetlen volt.
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Még a cigányok la belellleBBkedtek a terem deko- föltárja a testvérnépek kulturális értékelt. Tlsatánrátlv pgységébe egyforma fehérfekete csákójukkal, látáaa példaadó kellene legyen a román lu.turails élet
Uj ldókhöa, nj embereket! hit kívánja egyik v*»zér- •amelyek alól kivillanó fekete asemek bizakodó tekin- vezetői között BB egéBB orsaágban, mert a közeledes
cikkében • jobboldali románBajtó. Kívánságát meg la itete már előre elárulta, hogy eaen aa estén ők Is kl- ügyét Fokkal hívebben szolgálja, mint saáa po.ltlkus.
indokolja kellőképpen. Az orsság ügyeinek veaetése itesznek magukért.
— Aa elbooaatott OBlki postamesterek helyét
tetterőd, ambiciózus, fiatal elemeket kíván. Például
A toreador Induló hangjai mellett vonu'tak fel B románokkal töltötték be. Meg pedig olyan romanokkal,
felhoaza a faaiBBta Iiállét, Bhol a Duce egésa környe- ,
geto csupa 40 éven alul! emberekből áll. Franclaor<zág ,p fl iktorok piros fényében bb estély műsorban nem akik magyarul egy Bzót aem tudnak. Természetes, hogy
a néppel nem tudnak eriekezni es igy eióail
pénzügyeit szintén fiatalok intézik és maga a köatársa- ,szert pló jelmezei. Szépség, ötlet, ízlés jellemezte mind- faluhelyen
az
a
helyzet,
bogy kézzel-labbal kell megmagyarázniuk,
nyájakat.
S'ruccmadár,
gţlt,
katicabogár,
pattogatott
táji elnök ia fiatal. No éa ne felejtsük el Némitorazá |kukorica, török béremhölgy, rokoko jelmezek váltottak bogy mit akarnak.
A nép viBZont ü^ycs-bajos dolgait
got, abol a Führenői kezdve a legutoleó bergyl koaig |ki a köaöoslgbő ujabb ÉB ujabb tapsokat.
intézni M.-Ciuc ba jön, mert ott magyarul is megmosdmiodenki fiatal. Mintha kiirtották volna egeaaen az
B «vonult a Karnevál hercegnője ls kíséretével. hatja meg a postán, hogyha valamit vasaroim akar,
öregeket. Szavuk Behol sincsen, tapaaztalatukra nlnca ,
Csillogó pazar kosatűm. Ifjúság, grácia. Minden egye- vagy valamely ügyben feiviiágOBitást Óhajt. Meg súlyoszükség a kormányrudoál.
sült a karnevál hercegnő jelenésében. Kísérete pedig. sabb az eset a magyarnyelvű kereskedelmi táviratokTermészetesen a fenntl lap aaerlnt nálunk is kö- jK séret^t ngyBserüen póráaon vezette. Negy fittel leány nál, amelyeknek rosszui leadott Bzövegeból Igen sok
vetni kellene a jó példát. Bok tekintetben ml ia ,n*gy 1985 öa farsangi görl, akiktől a kitörni akaró bonyodalom támadhat.
helyeseljük aa eBamét. Afi italok vezeiő z -n phez jut- ifjúság
|
— Halaloaas. Dájbukát Jakab, a csiki magánszllajságát, a karnevál hercegnője póráznál
tatasa igen helyes gondolat, mert ezzel nj ambíciók, |kellett féken tartaa.
javak nyug. főezámvevóje 71 évea koraban hosszas és
friss agyvelők, erós, munkakesz éa munkabíró elemek
Nagyon aaép volt. A köaönaég lelkesen honorálta súlyos betegseg után foiyö ev februar hó 15 en megkerülnek a vezetó pozícióba, kik megertfi, becsületes ,
halt varosunkban. E hunytat februt>r ho 17-on délután
balettjüket.
idealizmusukkal éa munkakedvükkel, élnlakará<ukkal
3 orakor a gyaszhaanáí tartandó temetési szertarUtánuk román népies jelmezü táncospár követ- fel
egy kis lüktetest, életet visznek a amúgyis halódó,
tás után a aaéptrlzl csaiádl Birboaba helyezik örök
rothadó, szúette állam testének vérkerlogesebe, amelyet kezett. Már bevonulásukat tapssal fogadta a közönség. nyugalomra.
annyira ellanyhasztott, megfertőzött a világháború minA román nemaetl táncot magyar tárc követte.
— PobUoatiune. Se adaoe la oonoatlnţa tntaror oliţeden fizikai éB erkálcal rosszát átsaenvedett öregjeinek 1Alföldi magyar csikós és Izzó temperai umu partnere illo» de
reaerva, ok dela data de 1 111 tie ţi pknS la 31 Maia
nemtóródömBége éa a fi italokkal aaemben annyi meg 1a magyar leány mutatta be a magyar CBárdás és zene 1935 Be va iaoe la Ceroal de Rjaratare Ciao viza carnetelor
Md.
1. — Toţi ofiţerii de rezervâ sânt obligaţi a ae prenem énéat tanúsító magatartása.
egybeforrott ritmusait.
zenta personal la Caro aa oarnetal fi eohip.mental de a&mSikerült jelmeae volt aa E'evet Újságnak.
Sokszorosan tudott tény, hogy a világháború két
pame oe poseda, oonoBjknd, oft oel oe na se prcZiniB vor
eoni. Codalal de jastlfie militari. Viza ae faae
generációt termelt kl: egyet, amelyik átszenvedte a 4
Román ÓB magyar sanzonok következtek. A kö- fi armtrlţl
intre orele II—12, In zilele de la>ra, iar dapá amiaza
esztendős lövészárok és fogolyéletet éB elfácu't minden izönség lelkes óvációval ünnepelte aa énekest, kiről nlnio
intie orele 16—18, afaiá de Miercari (1 SámbatB.
iránt, mert hazajövetele után a legnagyobb megélhe- iutóbb kiderült, hogy nem is vámunkból való és min— Tartalékos tisatek flgyeimebe. A helybeli
tesi gondok szakadtak rá, amelyek n«m hagytak neki iden előkészület
próba nélkül, ugystólván beugrott
idót a másokkal való törődésre. A világháború másik a vecdégszereplésbe éB ne tltko'juk — teljes sikerrel. hadkiegészítő parancenokBBg fciüívja a varmegye öszszes tartalékos lisztjeinek a ügyeimét, hogy a katona
generációja viszont a spekulánsok óriási tömege, amely
A pódium pillanatig aem volt ürea. A közönség
itthon maradva, hasznot hutott embertársai saenvedé- :még kl aem tapsolhatta magát, már ujabb éa ujabb, könyvek Md. E. 1. lattamozasa folyó ev március hó
1-től, május ho 81-ig tart. Minden tartalékos ttBzt kotesébő! és kihasználta aa Ipari, kereskedelmi, politikai- imeglepőbb éa meglepőbb jelenének következtek,
ies Bsemeiyeaen jelentkezni a Cerculnal a könyvevei
elet minden konjunktúráját. Ez a generáció nem ismer
ApBCS'á'C. spanyol akrobatikus tangó, orosz és a rendelkezésre állö felszerelessel. Mulasztás esetén
nem '8-bb éraelmeket, a könnyű nyeréazkedésl és érvényesülési lehetőség által kitermelt kapzsisága és |nemzeti tánc. M ndegyikrő' külön kellene irnl. Mindegyt a katonai törvények sserlni büntetik. A könyvek lattaq^oizmusa kitörölte belőle a megértésnek míg legpn- küknek külön-külön kellene a közönség lelkes háláját mozAaa szerda es aaombat nBpuk klvetelevel minden
rányibb szikráját ls a következő nemzedék problémái tolmácsolni azokért a percekért, melyeket azon az hétköznap d. e. 11—12 éra ea d. u. 4—6 ora között
történik.
iránt es uralkodáshoz szokott természeténél fogva két estén nekünk szereztek.
Megelevenedett azon aa estén a köaönaég előtt
— Jegyző urak figyelmébe I Tisztelettel érségbeesetten kapaszkodik a gyep'őszárhoz. melyet kl
nksr rántani a kezéből aa alatta megmozduló talaj: a a mozik bohóca, a Mkl egér, partnerével a Sicc macs- tesítjük a kózsegi Jegyző urakat, hogy katonai felmenkával egvütt. Éppen olyan grotesak mozdulatokkal, tesbez szükséges íratooritekok a BaükségeB nyomtatfiatalabb nemzedék.
éppen olyan derültséget okozva mint a mozi váaanon. vány mintákkal együtt felszerelve, lapunk kiadohivataB irmely ország szociálpolitikai viszonyait vizsgálChap'ln is jelen volt kl mint bejelentette, azért laban beaaerezhetők.
juk is meg, mindenütt ugyanezt a krpnt látjuk: életiött
hozzánk,
hogy a d éa hocVv sportot megtanu'ja
— F e b r u a r 16—17 én ai-veraeny a Sutában,
halálharc a hatalomért, amelyet két nemzedék viv egy
mással és amelyet természet td s jogénál fogva a Kísérője a kitűnően sikerült jelmeaü gépember volt. 17-én, vásárnap este tea-est az Európában. (22 iej.) AB
Nagy derültség kSaepette jósolt jövendőt egy U^ró- éa akadaiyverseny vasárnap dn.uián puut 2 orafiitalabb fog megnyerni, bogy aztán élethivatását becigányleány IB.
kor lesz a Sutában. Belépti-díj 10+2=12 lej. Gyertöltve, ez is átadja helyét a következőknek.
mekeknek a fele. A verseny Bzinnoy^ig a mezőn keKörülbelül ennyiből állott aa est műsora.
Afiatalok megmozdulása ma már világszerte áltahóekével utat tisztítottak kü.on a gya.ogosok s
A megszokott k özörBégen klvűl jelen voltak a resztül
lános jelenség, amelyet megfekezni nem lehet. Gordolkülön
a
azanak s au ók reszere. Tis brassói országos
város
és
megye
notabllitásal
és
repreaentáraal
ls.
kodiií, ir, tárgyal, szövetkezik, ösazeesküvéBt sző ra a
ugróbajnok
resavéteievel. Ugrani fog Deaznandt Coorud
fiitelKág ÓB mind n eszközt megragad céljának elíréBlutosan tudjuk, bogy mindenki jól érezte magát
többszörös ugro-bajnoka. 80—40 meterea ugser >. Legjobb példa erre a jobb és balo dali szélsősé- ezen a forró éjszakán, melynek hangulata még a reggeli Románia
rások láthatók. A vasutigaagatéság M -Ciuc állomáságes mozgalmak, melyeknek hangzatos jelszaval után órákban sem engedett.
—a.
nak február hó 13—21-ig feláru kedvezmenyt Bdott.
tömegesen száll Bikra BB Ifjúság, melyet elvelbea való
Ea a verseny az ösBaes székelyföldi megyek sl-verBenyragasatodásától semmiféle terroresaköa sem tud viBsaazólnek találkozója lesB.
tarlanl.
ő r h á z a lélekben.
— A helybeli munkaközvetítő hivatal elRomániában évek óta tart az erjtdéa. AB orsaág
SzagoB virágokkal ölelt
helyez rgy hentes es mészáros segedet TuigbeBen.
Riind-n nyelvén egymáaután jelennek meg uj és ui lapok,
őrház van a lélekben, ó.
Jelentkezni lehet a Munkakamara helybeli fiókjánál.—
fo'yoiratok, melyek mind az uj korosztály n 20—30
S mlg m^Bsae ssáll a vonatod
K írjük, hogy a Muakakamara m.-ciuci hivatalaban jeévesek helyet követelésére figyelmeztetnek. Ugyancsak
fellnt onnan egy lobogó.
lentkezaenek az egyes iparágakban munkanéikűl alló
erre vall a magyar fiatalság fa'umozgalma, a különsegédek, hogy elheiyeaeBükról gondoskodás lörténhesböző ifjúsági coaferenciák, szervezkedések, a román
Da te azt ésare aem vesaed,
sen. Ugyanakkor kérjük BB alkalmazottakat kereső ipa•>oimok, chemaristák, vasgárdislák és az erdelyl német
caak mikor elmúlott a táj
ros és kereskedőket, bogy igényeiket jelentBek be.
hitlerlzmus szervezkedése la.
emlékezel — volt valami,
— Nem fizet a vasút még aa itelet utan
valami, ami néha fáj.
Erjed, forrong, lázadozik lelkileg ez az ifjúság éB
sem. Öív. Kimcs J izsefne frumosal lakós bepöróite
ha nem talál m'g^rtó, tapasztalt vezetőkre, kik e
a vasutat, mert 1927-ben B >jkó Jazsef vasúti őr hibáEmlékszel — Intettek neked
folyamat jelen őségét átfogják és ldejib»n fegyelmezve
jából két ökrét a vonat elütötte. A biróBág eiBŐ éB
saagos kertek, fehér falak
a kelió mederbe vezessék, akkor v har lepz a vége. A
másodfokon megítélt 26000 lejt, de a C. P. R. nem
és sírsz Is, hogv a vonatod
viharmadarak már jelentkeznek. Jó lesz vigyázni, több
akarja az összeget megfizetni.
aion a tájon áthaladt.
gondot forditani, erre az Ifjúságra és fő'eg — helyet
— Oyergyóban elkoboztak a Magyar P á r t
adoi neki, hogy lüktető ambícióját B közjó érdekében
Van Orhás a lélekben van,
gyüjtőiveit. Ismeretes az a mozgalom, mely Qneorkitombolhassa.
CBakhogy mikor eszedbe jut,
gheniben indult egy ottan felállítandó jogvedó iroda
Fájó erdőn fut a vonat
költségeinek öaszegyüjlésére. K célból a Magyar Part
és füstökben véaa el aa ut.
gyüjtőlveket 1b bocsátott ki Dr. Pal Gábor képviselő
Holló ErnS. aláírásával. A napokban jelentés érkezett a Magyar
Part m c uci jofvedó irodájába Dr. Gaál Alajos gyerSzines lampionok meleg fenye, rejtett r fi iktorok
gyói tagozati elnöktől, amelyben közli, bogy a kiborózsabrioü derengése, a Közbirtokosság nagytermének
csátott gyüjtőiveket, amelyekre Susenlben és környékülöalejes módon való díszítése várták február 9 én
kén 3324 lejt gyűjtöttek, Parvu Neacsu CBendőrörmesRománok—rő i unk
eBte a szórakozni akaró közönséget
mostanában gyakran beaaélnek. Sajnos, nem mindig jót. ter elkobozta aaaal BB Indokolással, hogy azokon ninA rendezőség mindent megtett, bogy a nagy- Például Vaida. ő most akarja elvonni BB élethez való caen rajta az egézségügyi minisztérium engedalye. Aa
közönség várható tömegeit ugy helyezne el, hogy ea jogunkat.
Hivel blaonyára vannak aa ő. elméletének, ha Iveket át ls adták aa ügyészségnek, hogy induson elaránylag kicsiny terem ne nyujtBa a túlzsúfoltság képét. ilyen nyíltan
kl mar állani vele a porondra. Meg ls járást a kibocsátók ellen. A Magyar Part a prefektusOrfeumszerü rendesésben — asztalok mellett, kl Ijesztett ugy a terveivel, hogy jólesik ugyanarról BB hős fordult és hivatkozott a Mon. Of. 1923 ju ius hó
kl a maga társaságában oly feaatelenül, otthoiosan o'dalról a melegebb hang. I<az, hogy es nem politi- 8-ikl 51. számában közölt törvényre, amely kimondja,
érezte magát, bogy dacára annak, hogy a programm kából jön, da annál Inkább hihetünk őszinteségében, hogy a hatóságok által ellamert intézmények, egyeaüa beígért Időnél egy órával kéaőbben kezdődhetett miután érdekaélküll és aa objektív kritika hangja, letek, társulatok, vagy egyébb alakulatok tagsági dijaik
meg — senki nem BÜrgette a programm megkezdését. amelyet Írójának egyéni érzelmei kényazerltettek csu- besaedéaére engedély nélkül bocsáthatnak kl gyüjtőlveA prefektus álláspontja az volt, hogy BB Ivek nem
M nden újszerű volt. Mind-n meglepetés számba pán a nyilvánosság elé. A Vreuna cimü román szép- ket.
tekinthetők
Ilyeneknek éB mint magángyüjtőivek, előment. Nem volt Bzlnpad aem, melynek függönye türel- irodalmi ób müvéssetl hetilapban Octav Hulutlu, a zetes engedély
nem bocsáthatók ki a eppen eaért
metlenné teszi a publikumot a boasau Bsünetekben. nevea publicista három hasáboB cikket ir Rualcakayról, aa Ugyésaségl nélkül
eljárásnak helyet ad. A Magyar Part
Újdonság volt a koaferanssié aaemélye bohóc jelmezé- a kitűnő oradeal festőművészről, kinek tárlatát Oradean képviselői utján Bukarestben fog elégtételt keresni a
ben kl az egéBB programm alatt éa a szünetekben véglgnéate. Cikke valóságos dicshlmnusa, melyet érde- sérelemért.
állandó derültségben tartotta a közöuBÓg hangulatát. mes volna egéaaében lefordítani. Aaon nézetének ad
— Dr Pál Gábor előadása Caslnban. VaA clowa mozdulatai, tudatoa esetlensége, mulatságon klfejeaéBt, hogy a magyar művész tehetségének Igen
dialektikája pillanatig sem síünfl és legtöbbször han- BsUk a vidéki keret. Megérdemli, hogy a román köaön- sárnap, február hó 10 én Caslnban órlasl érdeklődés
aég, a főváros kOaönaége IB tudomást szeressen róla mellett tnriotta meg előadását Dr. Pal Gábor és Dr.
gos tetsaéBt váltottak kl a közönség scralból.
Újszerű volt a rendeiőség egyenruhában való Idejében még mielőtt a világhírnév aaárnyalra veszi Pitner Árpád. A beszámoló tárgya Bktuálla kérdesek,
ssereplése 1B. Minden ret d-*6 domino jelmezben vé- Mert ilyen tehetséget lát a román újságíró a magyar örvény magyarázatok, jog ügyleti tanácsok Btb. voltak,
művészben éa cikkét eaael fejezi be: Raa'cskay nevét melyet Igen nagy aaámu közönBég hallgatott végig.
gezte a legnagyobb flgyelmeaaóggel feladatát.
jegyezzük meg, nehogy később szégyenünkre váljék
— Elkapta a transsmlBaaiő. A ghlmesl Ziegler
A terem dekoratív képét nagyban emelte a kl- jól
hogy elfelejtettük. — Jegyezzük meg jól ml la Octav és Ugrón fele fürésagyárban Szőcs András gépesat a
Baolgáló háalaBBzonyok feBtól jelmeae 1B.
Sulutlu nevet, aki a mai gyülölethullám közepette ig>
í ven környeaetben, mely m^r maga IB látványoa- megtudta őrlanl tárgyilagosságát és népe kultúrájának transzmisszió elkapta éa ugy odavágta, hogy szörnyethalt. A beindított vlasgálat szerint a balesetet a gépésa
B ág nem caoda, ha a közönség feliokosott hangulat- javét ugy goadolta hűiégHen uolgálnl, ha előttük
: vlgyáaatl&nsága ldéste elő.
tal.' várta a program megkezdőiét.

Az iparosok karnevál estje.
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— A h a r g i t a i k ö b á n y a s z e r e n o e é t ' e n a é g miatt
— A i I f j a i á g i E g y e s ü l e t szombati összejöSzerkesztői üzenetek.
vetelén Dr. Csip»k Lajos folytatja előadásit Ady köl- letartóztatott Zullanl József bányaveze'őt 6000 lej kauA tnly n^m foctos. T ifs^k megalégndnl azzal,
tészetéről.
ció ellecében szabadlábra bel j ették.
hogy történt. V gyáznunk
tnyyon, srrlt leírunk.
— Kiteszik a m a g y a r kooaiat a h á s t a r t á e i
— Magölte aa a n t e b a n a gáz. Mindönki IB- Mert épp-«n az 'örtént, hngy egvlk az e^em^nyek'-t
iskolából, de pörölnie kell a bereert. A fajsegl- merte az egész városban Dumitru V,islle sofőrt. Szerény, ig^n szigorú krlt
szemmai kl-érő egyesületben mi
tes elve érvenyrejutotl a háztartási lBkoiává átalakított cserdeB modorával mind g megkedveltette magát ar kerültllnk .itplrendr.,". Az ujxáguok. A Ciikl Lipok.
gazdasági Iskolában ls. Néhány nappal ezelőtt Stefánia autóját igénvbevevő közönséggel F-bruAr hó 9 4n este Az volt a vé'eoiény ró uik, hogy m4g ml merünk kriC.canci igazgatónő értesítette Antal Dávid kocsist, hogy a fiatal soffór néhány társával mulatri ment. R°gge | 'iíálni M1. akik ogy '^p mond i'o; nem tudunk leirni.
szolgálatára nincsen szllkaége, mert helyébe románt felé hazamenve, nem akarta hozzátartozóit felzavarni Msrjíllt a kaz0n^b<4 v>nni a tollat, ml nyomorékok. É-)
fogadott. A kocsis el is ment, de az Igazgatónő vlpsza- éa befeküdt autójába, hogy pár órát ott átaludjon. — írunk vele. No hit. Törtánt — ami történ'. N)m fontos.
tano.ta 3080 lej bérét, ami még k,fi Jetetlen volt. Antal Hogy ne fázzon, beindított* a motort éa közlen elaludt. Azoknak dacára is, ami t'irtént marsdun1; egyelőre
Dávid psr ntjan akarja megkapni jogos követelését ez Az autóban fejlődő gáz megölte, Ugy akadtuk rá hozzá- cs^nd-nek ét figve'm'zattik. C'upia azt szegezzük le
iakolatol, mely a fajtamogaláat a munkabér nem fize- tartozói később. — Február 12 én nagy réBzvét mellett a Tudományos AkadámU helyi fiókjának megállapítátésével együtt gyakorolja.
temették el.
saira, hogy a kritikájukat BíÍ7es in fogadja*. Abban
— a o»endörök k i v e r t é k b e l ő l e a v a l l ó a pillanatban, ahogy pennát fogtunk, Bzánoltunk azzal,
— K a r t okoa aa á l l a m n a k a t ni b u z g ó hiv a t a l n o k . Tudjuz aat ml nagyon jól, bogy igy van, máat. Iacze Bila 80 évea Armaseni legény azzal a bogy munkánk a közszereplés háláditlnn uija. Joga
d.< most aaok ls meggyőződhetlek efelő', akik pártfo- vaddal állott a bíróság előtt, bogy betört unokabáty- van bárkinek belénk rugai, bnlénk harapni, l'ritlzá'ni.
gasukba vették a fölöslegesen okvetetlenkedő s az jának, Incze Jánosnak a lakásába. A vád uty keletke- Nmcs»n ezért semmi baj. — C'ak azt mondják meg
állami apparátus iránt a köiönBégben undort keltő zett, hogy a lakásból láttak valakit klngranl a ott mélyen tisztelt hölgyeim, hol tiaultik azt a kifogástui buzgó hivatalnokokat. — B ró András ineui tímárt találtak egy kalapot, amelyik nem az I'cze Bé'áé ttlan Írástudást, azt a ciiilogó stiluiérzéket, amtgyar
egy adólíeztfiseiő a nyáron 100,000 lejre bUntette azért, ugyan, dn ráfogták, hogy valakivel kalapot cserélt és nyelvnsk azt a tökéle'es ismeretét, ame'ynak birtokámert nem vezetett forgalmiado-regisziert. Biró aa ügyet a menekülés közben ott felejtette. A lakásból egyéb- ban éppen olyin fölényesen miimosolyogják a mi
megfelebbezte a törvényszéknél és a tárgyaláson Iga- ként nem hiányzott semmi, A törvényszék előtt I"cze noidat^z^rkeíztéselnket. M^^dják meg a jó Istenért.
sohasem szégyen. És mi bizony az a genezolta, hogy ő nem dolgozik 6 Begéddel és Igy nem Béla ezt valotta, bogy beismerő vallomását a csendőr- Tioulnl
ráció vagyunk, akik toll és könyv helyet kézigránitot
kötelezhető regiszter vesetéBre. A törvényszék a blzo ség csikarta kl belőle,
forgattunk az alpssl sziklákon, a térdig érő giliczlai
0 különben bárom sárban
nyitékok alapjau a százezer lejes büntetést törölte és
épp <n azokban az Időkben, amikor tanu'ni kela kincstárt 1600 lej perköltségben elmarasztalta. Az tanúval ls tudja Igaro'nl, bogy a kérdéses Időben az lett vo'na. Sík p^'olnl valónk van há f . Tudjuk, látjuk,
Ítélet jogerőa. Igy van ez, ha valaki fölösleges okve- erdőo fát vágott. A b'róság helyet adott a védekezés- érezzük. J n ü n k Ö ö-hez iskolába bármit tanulni, csak
tetlenkedéssel akar fölebbvalói előtt érdemeket szerezni. nek éB a térryaláat elnapolta azzal, hogy a három
"py^t nem — jó'zléBt.
— E l i t e l t é k aa e r d ö p a s a t o r t a j o g t a l a n tanú Is mngldizeodő a következő alkalomra.
fogyvarhasaaalat m i a t t . O.teanu Dumitru ghimesi
— A szerenose b e k ö s z ö n t ő j e 1835 ben. Rip
erdópásztor súlyosan megsebesítette Görbe G^bor vid idő telt el az uj évbő és az a sz rercse, amely a
Haszonbérleti hirdetmény.
gblmesl lakóat. A bíróság nem látta helyénva'ónak a mult években Is kltartóen támogatta Erdély és Bánát
N"h»l Beke E élné stttl. Csedő T-ríe örökösei
l
a
fegyverhasználat jogosságát és az erdópásaiort 2 hó- "ersjegviátékoaalt már ls életjelt ndott magáról. A B >nca 'u idonát k^p-'zó iogitlaBoV, az 1935 gsíd'-ágt évrt*,
napra Iteite.
I iescu S. A. Cuj-i és Révész Ernő Tr. Murrs-i főel- 1835 evl f e b r u á r bó 17 en d e i u t a n 2 ó r a k o r ,
1
— I t a l m e r é i i e n g e d e l y e k k e l b i r ó k figyel árusitók sorsjegy-vásárlói r^ere ültek ebbsr a szerrn- a c Uszer> d .l K-zbirtokosrag székházaban a legiötbet
cseben,
hogy
megnyissál1935
évre
Is a nyerők Fzrrlá Ígérőnek nyilvános árverésin heszonbérbe sdstnak.
m e b e . A pinzügyigaagatosag lölkeresere kozuljüa,
hogy mindazon korlátlan ttaimerésl engedéllyel rendel- ját, A januari húzáson 100 000 '»i» főnyereményt, tebb
1. Bu1. R ire'e Ferdinánd 48. szám alatti brlEŐ,
kező itaiarusok, kik régi italmerési engedélyüket a 60,000 leis Ar 15 egyenként 20000 lela nyereménw jelenleg „ G o r a ' gőzmcsó, «plilet nélkül.
pénzügy igazgatósághoz kicsereleB vegeit beadták, az fizettek ki Erdély Bok h-lys^geben. F-rnti eléru'itét2 R ti ksszáló, c^po'ás mellett, 3 ho d 1236 öl.
erről szóió nyugtákkal február hó 28 lg jelentkezzenek e adásában voltak ezldelg Is azon szerencsés sorsjegyek,
3. Erdei kaszáló, S-aló Gvörgv. 3 ho'd 780 öl.
melyekkel
játét
o°nlk
milliós
főnyereményeket
inkasz
az uj engedélyekért. Caak azon Halárusok jelentkez4 Szánté és kaszá ó re rcirKTŐ dü'6 3 bo'd 308 öl.
•izáltak
és
az
1935
év
szerencsés
kezdete
u'irutntás
ez
hetnek, akiknek engedelye feifi nevre volt kiallitva e>
5 Kaczá'ó bérc dii'őben 10 nsz.-öl.
azok, kiknek engedelye női nevre szólt ugyan, de f» rfi "rdélyl játékosoknak, bogy szererc^éjüket továbtra is
6. 14 hold csíkszeredai közhelybell illetmény folyó
ezen
elárusítók
sorsjegyeivel
keressék.
elaruiitó volt bejelentve. Azok, kiknek engedelye női
évi fa'zasl joga.
nevre azól és mag nem jelentettek be fetfl elárusítói,
— A o r i s t u r i v s e a r o k n a p j a i Cristu-on ar
Haszonbér összege árvertzlB alkalmával azonnal
engedélyüket a feifi eiáiu<itó megnevezeaevel jóváha- álintvésárt f biuár hó 21-én, a Urakóvésárt fetiuár bó fizetrndő
gy as vegett februar hó 28 ig beadni tartoznak. Kik t 25 én (ié főn) tartják meg.
Mercuras-Ciuc, 1935 évi felru'r hó 10 ín.
kötelezettségüknek nem lesznek eleget, azoknak enge— G y o r s í t o t t eljárással 3 h ó n a p r a itéltók.
Gondnok.
délye megsemmisíttetik.
Amint 'apunk m»s helyén Is megírtuk O áh Pét»r 4
— A székelyföldi ősember ásványi kincseit g-erroekes aszta'o mester, f>11uár bó 2-ín eyfeUst hi
ismerteti a Szekeiyseg most megjelent uj Bzame. A vott BsíZ ' Szabó Ágoston lakásáré. Ezen r/sztvett egy
kó-orszak eszközök anyaganak forrasait, a rtz, bronz Mezt-l ne\ü ur, akivel meghfsréléselet fo'ythttrV nprér
korszak fejlődését bb a vaabányászatnak erdektB össze- ügyeiben. Sz'ba kerültek az adépfre mek is. A hatófoglalását látjuk együtt, amelyek a jelenkorra is kihat- savok O ah Pétert titkos gyűlés ö.^zehlváia mi> tt le- j )
ALTALÁNOS UTBAIGAZITÁSI INGATJJ
nak B bizony moBt is csak azok nyomán lépegetiiiik. tar óztMták. A M rzw cu törvény elarján p rb'fopták ?
LAN ÉS ARUFORGALMI IRODA
£
ét
K
A Hirgüa vidékinek sok régi bányaszaii adatát hozza és gyorsított eljárással fetru r hó 14 én már Ítélkezfeiszinre a ftizei! Szerkesztősége Odorbel. Előfizetése tek B felette. A t^rcva'ás megtartáFB uián a töivéry- ^ 1935 >v janutr hó l én működését uj ól msnkazdl
egy evre 100 lej (tanügyiek, lelkesnek, nyugdíjasoknak izAk titkos gyűlés össrehi^ásp miatt bűnösnek mon- t | P l u á l l a l i a aaámadiaok veaetóaét, elienö-do'ta VI O áh P«trr:, 3 havi foghátra és 5 fítr lej J J t i v a t l a l j d , ceadt, merlegek, adob •ţailasok ^
csak 60 L i \ !
—
elkesaueset a tör.eLyea elöiraiolc aaerint. —
— A m e r o u r e a oiazl orsaagoa v á s á r o k pinzbir ágra iülte.
4C
j»
— A a 1836-os k o r o s a t a i y figyelmébe. A ha'y- T j Vidékiek minden megbiaáeát azonnal teljeetti, 5?
n a p j a i : februar 19— 20—21-en állatvasarok ea febr.
beli hadUeg-sziiő par.-trc rokság a köveikizőkft közli.
22 en kirakóvásar.
niadea ügvbea eljár. Jogi ügyekben ü g y e dünk áll a megbízók rendelaea '«ere. 8— ^
— Kiraboltak özv. Karda Gyulane lakását. Azok az 1914 évb»v Bzületett ifj«Ir. akik az 1936 of Af Közvetítjük
Házak, villád, telkek, m9zógazla>ag t â
Február hó 13-an délben özv. K»rda G>uiáne lakásai irorosziá'yt képezik, m'ircm áprllisb-tn kiülnek sor "
bircavok vételét, elaláaát 'agy birlstet
^
nlá
és
mint
tanulók,
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ir-lnt ahol születtek, azoknak azon kedvezmény rdstk
Calea Scefnn-c«l-Uare 2i. aaám, földszint
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— I z m e t n e v t e l e n feljelentes. Frumosa köz- meg, hogv WtózlodáM helyükön állhatnak sor alá, ha
ségben nevtelen feljelentésben közölték a csendőrBeg- a sorozó bizottságnak a következő Iratokat fe'mutMják :
gei, hogy a közbirtokosság erdejét lopjak. A csendőr 1 Születési biíoiyltvány. 2. Fenykrpes pzem^lyazonos
B8g a helyszínre sietett b ott 11 gazdat valóban letar- sági igazolvány a község-.ól, vagy rendőrség'ő 1 . 3. An- Jó karban levó bátorok, szekrenyek,
tóztatott. Bekísérte az embereket a cseodórszárnyra, nak Igazolása, bogy az llle'ő tartózkodási he'yén tsru 1
asztalok, divanyok, stb. es egy zonahol azonnal szabadlábra helyeztek őket. Aa eljárást vagy fodalkozásBel blr. 4 A sorozó blrotlság p)ő<t
gora
eladó. Cím a kiadóhivatalban.
erdőkibagás cimen folytatják ellenük.
akár egy deklarációt, bo;y más h'dkiegészltőnél nrm
— Boaaaat all aa e r d ő Védekezik BB irtás, a állt sor alá ís tudomása von az ilyen es'ben híj "ró
pusztítás ellen a csiki havasok dísze a fenyő A min- bünteté>r>V. StfmélyaEonosBigi Igazolvány gyanánt szolV
dio napi kenyérért vivőit harcban a BBékelynek leg- gálhat fenyképes betegsegélyző nyugtskönyv, vsgv a m
jövedelmezőbb pénzforrása volt a fi, amelyet bőven népesedési hivatal igazolványa, d« mindkét'ö szemé'ya legegyszerűbbtől a
szolgáltattak a Htrglta ősfenyveBel. Igy fej'ódött kl a leírásai. Akik. mind csa'ádf rtsr'ók fe mentést igényel
legfinomabb kivitelig
letért való küzdelem az erdő es az ember között, mely- cek, l:letfis^r' helyükön kötelesek sorozásra jelentkezői
nek során az erdő IB megkéri minden évben a maga — AíOi 1936 korosztálybeliek, kik liülfö'dön laknak.
• • I r o a U a s i l l i l e t t
íiakkil
vámját. Az idji tei aránylag rövid idő alatt igen to*. ?agy tai u n> k rs március-április hónspokban nem <ud
beaaereihetök:
szerencsétlenséget hozott. Mihailenibi n Szőcs Ignác tak az llletékeg hod^iegászl óaél sorozásra jelentkezni,
Nagy Q. Jószef asztalosnál, Zsögöd.
gazdálkodóra ráesett a kidöntött fa a „Kibrákob* nevü rokon vagv ismerős utján jnl^ntkezhetnek a sorozáson,
erdőré3zben. Toplltán csak most halt meg a váro-unk- «hol megbízottjuk megsdja i-zi mélyleirát ukst és e
Megfelelő biztosíték mellett részletfizetésre is.
ban is közismert Btkó Biiinl gazdálkodó, akinek » t<ru már.yaikra vr.nat! ozó rgvéb lcform/cióta'. A tik
Bráomló fa gerincoszlopát törte ÖBSze. A napokban már kUlfóldi'n születtek rs ott laln«k p i'yerfortrán rgy
ujabb baleset is volt. András Djmokos gazdálkodó éh hadklegi B.ltőnél sircsenik ryilíán'I r VP, jeli ntkezhetJaaosl Lijos 21 éves legeny február ho 9 >n fát irtot- rek megbízott u ján. de a m»Bb;?ottOhk a következő Berbe vennek kettő 3 szobás lanast,
tak az erdőben. A sürü hóesésben nem látták, bogy aktákat kell fe'mutatnls: 1 Siületésl bizonyítvány 2.
lehetőleg egy udvaron. Esetleg 7—8
a fa merre dől és a. zubanó fa ágai mindkettőjüket Hivatalos igarolfBi enn»k. hogy külföldön lakik, a
szob&t egvbe, va?y emelet-földszint.
magút alá temették. Ksső délutántól esti 11 óráig fe- 'akbely megnfvezésével 3 NviIatl o7«t, amelyben bej
HivonkiDt
pontos fieetö. — Valaszt
küdtek a hóbin ledőlt fa alatt, emitor a keresésükre jelenti, hopy az tr zágb»n lo' pzárdétozik treg'e'e
„Vidéki" címre a kiadóhivatalban. 2-3
indult emberek megtalálták őket. Jalob Lajost nyak- p dni. Akik nem a fenntiek szerint járnak el, szók
szirten ütötte a fa es azonnal meghalt, mlg András viselni fogják távo'marndáruk következménye».
Domoioa su ! yos lábsérülésekkel mzta meg. — Egy
— Betörés Pál M há'y c umani lakóa dohányhét aiatt 3 emberéletet és egy m'yos sebesülést követelt az erdő csak a ml szűkebb környezetünkben ÍB. tőzsdéjét lBmeretlen tettesek feltörték és abból 9000
Szomorú, szivet facsarttá do'og a kenyér áldozatainak lej értékű árut és készpénzt elloptak. A csendőrség K
tla n a p o n k é n t u j f o r m á k olosó
e kataaatréfaja.
árban, ao.**t«lElB.tb.«t<5)c
beindította a nyomozást.
— Boaaanbol m e g ö l t é k . Molnár J >zeef Antalé
VKNCZKL T A N Á R N É N Á L
— Háikntatás kommunlata röpiratok ntán.
tuienl legényt febrnár hó 10 én hajnalban vérbefagyva A tomestl csendőrség rajtaütésszerű házkutatást tartott
Ugyanott kéaaOlnak m l n d t n találták a község uccáján. Husavitték, ahol rövid idő Ifj. O'áh Péter tomestl asztalosnál, ahol nagyobb meny
nemű női kalapok eisdresdü
^
anyag hoaaáadáaáva). Kaiajsak W
múlva meg íb h»lt. A csendőrség hamarosan kézreke- nylsAgfl kommunista röpcédu'ákat és újságokat talált.
Át<dta az ügvéatségnek, mely kom uniata Iratok terjeszItalakltása a legrövidebb Idő alatt.
Q
ritette Horváth Mihály ób Lukács JizB^f legényeket, téBe miatt a'őietea letartóztatáBba helyezte.
Cslkziarada, I. C. Bratlaan (Oimná- w
akik bevallották, hogy lesből rátámadtak és dorongok— í t é l e t . Kozma Ferencné éa Márton F'-retcoé
Blnm)-aooa 112. aa., a Sörház közeiében.
S
kal éB késsel magölték. A két legényt átadták aa falcaik 1 aasionyokat tiltott pállnkafóaésért 6—6 napi
eliáráira ítélték.
ügyészségnek.
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Háló, ebédlő és iroda berendezések
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