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" POLITIKAI, KÖZQAZDASAQI ÉS TARSADALMI HETILAP. -1-4" fl névelemzés őrülete. 
A névelemzési tragikomédia ugy látszik 

e napokban elérte tetőpontját. E hajmeresztően 
korlátolt elemzési mesterkedés, ez a lélek-
fogdosásra  berendezett elképesztő nivmagya-
niz»', ez az u. n. „nemzeti etimologia" — a 
müveit külföldi  szemében Cíunya, érihetetlen 
v gjAték, nskűnk a bőrünkön végigvágó tragi-
kus valóság, s hazánk némely hatalmasainak, 
kik minden égető gazdasági és erkölcsi válság-
tól mentesen ott élnek boldog öufeledtsígben 
valahol az Óperenciás tenger közepén, Eldorádó-
ban — ezeknek kellemes, de hasznos idötöltéB, 
„magasabb célú" játék — .nemzeti misszió". 

HÍ nom történik közötünk, hanemolvas-
fu'<  az írásokat saját szemünkkel, el Be hittük 
volna. Mi történt? Csatószegi Tódor János, 
c9obotfalvi  Borbáth János s Barcsa Ghrgely 
főgimnáziumi  tanár, kérésükre a minisztertől 
választ kup ak, mely szerint ne merjék gjer-
m -keiket a kath. magyar iskolába Íratni, mert 
— szól az irás — ti, igen tisztelt szülök, 
„sunteţ1 de origine romána" — román eredő-
iünk vagytok. A kérés körútja is igen érdekes. 
Az elintézd módjában épületesen egybevágó 
ösazemüköd ŝ nyilatkozik mtg. Az alsófoku 
tanügyi hatóság elállja a jobb aort-ra érdemes 
i-zékely gyermek beiratkozásának u ját B a szülőt 
a miniszter bácsihoz u'asitji». E>nez — alan-
tasától vagy més, egészen „megbízható" forrás-
ból merített tájnkozás, „'udomKcyos" névfejtés 
ultpjAd — brsMirGB huszárvágással metszi koiie 
a gordíu^i"Ciomót: euaceţi romun — román 
eredeiü vagy s punktum. Bátrak vagyunk 
azonban egy-két megszívlelendő téDyt alsóbb 
i-* fí-lnöfoku  hatóságoknak rgyaránt a figyel 
in b i ajAnlani. Kitekintve attól, hogy az emli-
írtt, áldozatul kíezemelt székely családok s 
még az eau'án kíszt melecdök is löbbtn — év 
B'ázbdokra visszamenőleg ludják igazolni ősrégi 
mngynr származásukat — ez a névelemzési 
frivol  játék arculcsopáBa az emberi méltóság-
nak, az embert, mint egyént megillető leg-
elemibb jognak éB szabadságnak. Azt nem is 
kell mondanunk, hogy a legszögesebb ellen-
iéiben van az minden modern állam alkotmá 
nyos szellemével és törvényeivel, tehát a mi 
országunkéval is. A nemzetiség,  valamely 
nemzet kebeléből  való tartozás  joga annyira 
egyéni szent szabadságjog,  mint  a vallási, 
lelkiismereti  szabadság  A nemzetiség jogát 
t»z emberi művelődés legkezdetlegesebb kor 
szakában sem vonták kétségbe. Annak meg 
ál'apitását, hogy ki milyen nemzetiségűnek 
vallja magát, milyen nemzet tsgjának tartja 
magát — nem az eredet, nem a név, nem az 
arc, nem a kabát, legkevésbé miniszteri ren-
delet hivatott eldöntetni — hanem egyetlen 
tényező: az, ami a kabát alatt van: az érzület. 
Születhetett valaki busmannak, szingaléznek, 
négernek vagy hindunak s ma lehet jó angol, 
franc;a  vagy német. A francia  vezérkar főnöke 
német: Weygand tábornok s a párisi egyetem 
kimagasló szellemű irodalom tanára szintén 
német (f.  i. eredetre nésve): BaldenEperger 
Ferdinánd; ki ne nevelne, ha a németek eze 
ket vissza követelnék a — franciáktól?  8 a 
túlbuzgó „hazafias"  és „nemseti missziós" ala 
pon nekünk is volna némi követelésünk 
Moldovában, Bukovinában s Hunyadban, as 
„elnémult  harangok klasszikus  földjén".  8 
hát az olaszok? ö i , mint a római impérium 
egykori birtokosainak a legegyenesebb leszár-
mazottjai követelhetik a franciáktól  — Gilliát, 
angoloktól — Britanniát, a spanyoloktól — His-
pániát és a magyaroktól — hogy csonka Ma-
Kyarorsság még csonkább legyen — Pannoniát. 
8 »jt hisszük, sok jó és kiváló emberét vesil-

tené el a román nemset, ha kiszedegetnék 
kebeléből azokat, akik nem román eredetűek. 
Nem mondjuk, lehettek románok magyarokká 
a magyarok románokká: de kinek jut eBzebe 
bolygatni és követelni ezeket? Nincs elég 
gyermeke talán a többségi népnek, hogy az 
elárvult kisebbségek didergő gyermekcsapatá-
ból szorul utánpótlásra? Hát már caak resz-
kető inakkal, halkan és könnyek között lehet 
megvallani azt, hogy székelyek és magyarok 
vagyunk ? íme a beke s az emberi szolidaritás 
fentartasára  alakult Népszövetség (a genfi) 
láthatja, hogy némely dédelgetett kegyencei 
miként Bzolgálják a gyakorlatban az ember 
séges szolidaritás valóban nagy gondolatát. 
Lelkeket fogdosnak  — névelemzéssel. 

Da már csordultig telt a pohár. Nem hi-
vatkozunk érzelmekre: a politikában az érzelmi 
világnak alárendelt szerepe van. Hivatkozunk 
azonban a messzibbre puiarnó román állam-
férfiak  bölcsességére és igazság szeretetére. 
Ezek talán mégis csak bă fogjak  látni, hogy 
a minden álmát elért Romániának, jövője, bol-
dogu ása szempontjából igazán nincs szüksége 
gyermeki lelkek elrablására, a lélek-kerités 
nek fondorlatos,  embertelen mesterségeire. 

A magyarságnak, mint egy embernek kell 
erélyesen tiltakoznia e minden józan gondol-
kodásnak fittjét  hányó eljárás ellen; parla-
menti képviselőinknek pedig az országgyülé 
sen ország viiág előtt measze hangzóan, a leg-
nagyobb eréllyel és határozottsággal kell hal-
laimok szavukat, hogy a névelemzésnek értel-
metlen és embertelen «rendszere egyszer s 
mindenkorra megszűnjön. (A). 

Lehet-e ebből háború! 
A ig múlik el egyetlen nap, hogy a világ 

felett  vagig ne suhanna a háborús veszedelem. 
Általában az egész békekötés utáni helyzet egy 
állandó ideges, kapkodó, bolond nyugtalanság-
gal volt eltelve, amelyben mindenki örökösen 
a békét készítette. Csodálatos valami volt, 
hogy a világháború befejezése  után másfél 
évtizeden keresztül a világ minden sarkán 
folyton  a békét kötötték. Nyugtalan lelkiisme-
rettel a béke érdekében tanácskoztak, kon 
ferenciáztak.  Sióval mindig vaszudalemba érez 
ték forogni  az a békemüvet, amely 1018 
végével szakadt rá az emberiségre. 

Nem volt caoda. Hiszen a fegyverek  ropo 
gásának elültével egy sokkal borzalmasabb, 
idegölőbb küzdelembe sodródott a világ. A 
gépfegyverek,  a gáz és szuronyroham helyett 
pusztított a válság, a minden existenciát meg 
semmisítő bizonytalanság. Ezeknek az időknek 
több volt a hősi halottja, az öngyilkosa, mint 
a világháborús időknek. KatasztrófáliBabb  szen-
vedések következtek a béke emberére, mint 
a lövészárkok megcsúfolt,  megalázott nyomorult 
csuszó-mászóira. 

Hit ennek a háborús szenvedések után 
még rettenetesebb pokolba került embernek 
hogyne kellett volna a nyugalmáért dunakon-
ferencíázni,  leszerelésdit indítani, balkáni ver-
senyfutásokat  rendezni, király-találkozókat 
ösBze hozni. Minden ok megvolt arra, hogy a 
bóké kotyvasztói között ijedelem támadjon a 
mestermOnek szörnyű zakatolása miatt. 

Ennek a rosszul sikerült béketákolmány-
nak a megtartása és tüzön-vizen keresztül való 
biztositása érdekében felszerelnek,  a fegyver 
gyáiak éjjel nappali üzemmel dolgoznak, az 
illetékesek kardot csörtetnek, háborúval fenye-
getnek, rémítgetnek. A leghalványabb nem 
tetsző „legyőzött" tájékozódásra már a világ 
megtelik háborús sajjal, hangos fenyegetőzés-
sel, vórsiaggal... 

Erről a vérszagról akarjuk megmondani 
ismételten a véleményünket. Arról, amellyel 
mult héten újra megtöltötték a világot. A 
bársonyszékekből, a flllig  süllyedő fotőjök 
kényelméből. 

Azzal a vérrel, amit a mai, már háborút 
járt generációból ki lehet csapolni, azzal nagy 
dolgokat nem lehet mivelni. Arra nagy vitézi 
tetteket nem szabad építeni. Tetszik tudni azért, 
mert mi ismerjük már az egész üzletet. Amit 
a mi vérünkre ott fent  csörtetnek. Azután a 
végén egy gyenge ismeretlen — hősi emlék-
művel elintéznek minden háborús áldozatot. 

Ez csak egyszer volt. Amig életben van-
nak a háborús kinullázottak tömegei, addig 
nem lehet még egyszer ezt a nagy panamát 
a mi vérünkkel ismét végig szélhámoskodni. 

Felsül, komolyan mondjuk irtózatos csaló-
dás éri azt, aki a tömegek vérével, azoknak 
a véleménye nélkül akar sáfárkodni.  Nem le-
het még egyszer. Igen közel van nz az elmúlt 
borzalom, amely világháború volt. 

A mai ember békét akar. Nem olyant, 
amilyen másfélévtizede  van. Békét, amely 
életet, kenyeret ad a szeretetben élő társadal-
maknak. Békét, amelyet nem gyilkos fenyege-
tőzésekkel és állandó harci készülődésekkel 
kell az emberek fülébe  kiabálni. Olyan béke, 
amelyet a termelő rend igazságában és as 
egyenlő boldogulás lehetőségében érez egy 
országnak minden dolgozni akaró polgára. 
Bikát akar, amelyhez ragaszkodik s amelynek 
biztosításáért a legvéresebb háborúk esstelen-
ségét is vállalja. 

Bákés uton kell a mai kibontakozás útjait 
keresni és megtalálni. Hiszen a háborús fenye-
getőzés európai nézószögböl nem komoly nem 
poBriibi is lehetőség. Egyelőre nem. Érzi is est 
csaknem minden állam vonalvezetése, amelyek-
ben egyre inkább felülkerekedik  a kifelé  való 
ijesztgetés, a nagyhaoguságra való törekvés. 

Háborúra képtelenek vagyunk. Dolgoz-
zunk tehát az igazi békéért. O yanért, amely 
előkészítője lehet egy háborúnak, amelyet 
téDyleg meg kell vívnia ennek a boldogtalan 
Európának. Élet halál kérdésben. Talán Kelet 
falé.  Ahol már nagyon jól látják, hogy érték-
telenek kezdünk lenni abban a borzasztó mara-
kodásunkban, amellyel egymást emésztjük. 

Az adósok figyelmébe! 
Dr. Pil Qábor országgyűlési  képviseli  aa 

alábbiak  közzétételét  kéri; 
1. C lik megye több kösaégében lelkiismeretlen 

emberek azt a hírt terjesztik, hogy az adósok Bemmit 
sem kell Siessenek hitelezőiknek. H híresztelések ha-
tása alatt az adósok nagy tömege eBetleg elmulasatja 
azon kötelezettségeket, melyeknek teljesítésétől függ 
azon kedvezmények Igénybevehetése, melyeket az ea 
év április havában kihirdetett moratorium-törvény aa 
adósok részére biztosított. Éppen ezért BBÜkaégeBnek 
látom különösen a földműves  adósokat  Sgyelmez-
tetai arra, bogy ne adjanak  hitelt  alaptalan  híresz-
teléseknek,  mert ennek az lesz a következménye, 
hogy a hitelezők  az év végén óriási számban 
fogják  óvatoltatni  és azonnal perelni azon adósok 
váltóit,  akik  a fennt  megjelölt  törvényben előirt 
kötelezettség  betartása  esetén évi 1 százalék  kamat 
mellett  5 évi s annak lejárta  idején  esetleg  még 
legfennebb  ajabb 6 évre meghosszabbítható  fize-
tési haledék  igénybevételéhez  törvényes jogot 
nyertek. 

A moratorium-törvény L cikke értelmében a 20 
holdon aluli földmivesek  (oem Bsámitva a köablrtokos-
Bágl arányrésseaedést) egyelőre 6 évi flzetéal  halaaa-
tást kaptak adóaaágalk msgflsetésére  abbaa aa eset-
ben, ha tartozásuk 1931 év december hó 18-lk napja 
előtt keletkezett. B kedvezményre Igényt tarthatnak 
azok ia, kiket valamely mezőgazdasági birtoknak cau-
pán haszonélvezete illeti meg, ha 1981 év január elae|« 
előtt földadóval  voltak megróva éa ugyanezen Időpont 
előtt a f  Jld birtokukban volt, még akkor is, ha maaft-
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gasdasági Ingatlant Baját tnlajdonnl egyáltalában nem 
bírnak. 

Mindetek  *t adótok  a folyó  évi április hó 
14-in fennálló  tőketartozás  után ivi 1 százalék 
kamatot  köteletek  űtetni,  minden  naptári év végén 
a folyó  év december  1-től  kezdődőleg.  A morato-
rium-törvény  8. cikke  értelmiben  mindazon  fennt 
megjelölt  adósok,  akik  ezen köteletettséget  elmu-
lasztják,  a tőrvény  kedvezményeihez  való minden 
jogaikat  elveszítik  s égést  tartozásuk  azonnal 
esedékessé  válik. 

A felsorolt  kedveaményekhea azonban ninca joga 
aaoknak, közteher, tart át dj , bér vagy haszonbér, bűn-
cselekményekből eredő kártérítés vagy osztályon egyez-
ség elmén tartoznak, továbbá akiknek tartozása hol-
danként 800 lejt nem tesz ki vagy nem baladja meg 
az adóköteles évi összjövedelmüket, valamint akiknek 
nem földmlvaléaből  «redő adóköteleB évi jövedelme 
meghaladja ÖBBsjövedelmük felét  vagy a nem mező-
gaadaaágl vagvon értéke többet tesz kl, mint össz-
vagyonának 40 saáBaléka. Nim tarthatnak igényt a 
felsorolt  kedvezményekre azok Bem, akiknek tartozása 
külföldi  bankokkal vagy személyekkel, továbbá plé-
bániákkal és Iskola-alapokkal áll fenn  vagy kiskorúak-
tól vásárolt Ingatlan vételárát vagy annak hátrálékát 
képezi vagy gyámpénztárl (árvaszéki) kölcsönből eredt 
vagy pedig, akik hadirokkantaknak, hadiözvegyeknek 
és kiskorn vagy nagykorú hadlárváknak tartoznak, 
úgyszintén azok sem, aki munkabéri szerződéstől, 
szellemi vagy testi munka teljesítéséből eredő tarto-
záassl adósok. 

Azon követelésekre vonatkoróan, amelyek aa 
5 éveB flzrtéBl  halasztás alá esnek, csak a hitelező 
ajánlhatja fel  a tartozás felének  elengedését, amely 
esetben a kamat évi 4°/, lesz és a tőke ls törlesz-
tendő. Az adós ezt aa elengedést nem követelheti. 

2. A bankok  a náluk  fennálló  tartozás  kiegyen-
lítésére  kötelesek  az általuk  kiállított  betétkönyve-
ket  teljes névértékben  elfogadni.  Ilyen  módon 
űzetheti  adósságát  nemcsak  a betétes hanem bárki 
más adós  is, aki a betétestől  a betétkönyvet  jog-
szerű  módon  megszerzi. 

A kényezeregyezség alatt álló hantokkal Bzem-
ben az adósok kösill Bokán azt panaszolják, bogv aro'< 
nem fogadják  el az általuk kiállított betétkönyveket 
névértékben, banem a n n B k csak 40 Bsázalékban adós-
ság kiegyenlítésére. E? ügyben ézintkezésbe léptem a 
Transsylvania B ink kolozsvári igazgatóságával, nme'y 
arra aa álláspontra helyezkedik, hogy a bank a betét-
könyveknek csak 40 százalék értékben VBIÓ elfogadá-
sára köteles, mert a kényazeregyezségl törvény 42. 
BaakaBBa szerint hozott Ítélet jogerŐBen arra köte'ezte. 
hogy a hitelezőinek 40 százalék kielégítést adjon ÓH 
es az Ítélet kötelező a betétesekre la, mint a bank 
hitelezőire. Az Igazgatóság álláppontja Bzerlnt a beté-
tes, akinek a kényszeregynrBég folytán  követelése 
40 azáaalékra csökken', nem ruházhat|B át betét-
könyvét másra több joggal, mint amellyel őmaga 1B 
bírt B ezért aki betétkönyvet váaárol, a névértékben 
való elfogadásra  a bankkal sznmben nem tarthat Igényt. 
A törvénynek ezen állásponttól eltérő magyarázata, a 
btnk igazgatósága szerint alkotmányellenes volna. 

A moratorium-törvény 21 cikke a következőket 
tartalmazza: „Minden bankvállalat köteles fennt  meg-
jelölt adósaitól flíotésüi  elfogadni  letéti nyugtáit, be-
téti könyveit a más haaooló Baját maga kibocsátotta 
ellsmnrvényeket, az ezekben kitüntetett összeg és 
kamatai értékében. A flantós  a fentebbi  feltétel  mellett 
tíljeBltbető, akár az adós nevére szól a betét, vagy 
tőle származik, akár bárminő törvényes Bzerzéel módon 
jutott hozzá. A hitelintézet követelésének betéttel való 
beszámítása c-iak akkor eszközölhető, ha a követelés 
aaon intézet tárcájában van, ame'y a betétkönyvet 
kiállította*. A törvény végrehajtási  utasításának 
31. cikke  ped'g  kimondja,  hogv a betétkönyvnek 
névértékben  való elfogadására  a bank akkor  is 
köteles,  ha a kéayszeregyezségi  törvény alkalma-
zása következtében  a betét visszaűeetósére  batár-
időt  kapott  volna. 

Ifinthogy  ezen rendelkezések vitássá tétettek, a 
bíróság van hivatva a vitának ítélettel való eldöotésére. 

A TraoBBylvaDla Bank felhivott  annak köfléBére 
la, hogy nem zárkózik el a betétkönyveknek 40 szá-
zalék értóken felül  való elfogadása  e'ől, ha azt a 
kónyazeregyezségi törvény 41. Rzakasza szerint alakult 
hitelezői bizottság megengedhetőnek találja, amit ese-
tenként bírál el. 

Kérem a Magyar Párt kösségl elnökeit, hogy 
megfelelő  módon kKzö!jék a fenntlebet  sz érdekeltek-
kel B legfőképpen  flrynlmeztesBék  a khmatfletésl  kö-
telezettség elmu'aBztása esetén beálló következmé-
nyekre. 

Csíkszereda, 1933 évi novembt r bó 10 én. 

Megint kormányválság 
lóg a levegőben. Ntgy Idegesnég az egész frontrn. 
Elindultak as öaizes remenyk°dőV, állásvadászok, 
munkanélküliek, politikai koncli sók Bukarest felé. 
Tömegesen. Mint Ilyenkor szokáson. Elmentek résen 
lenni, lesni a husob faaék  o'dalát. Olt lenni aa ossto-
a ásnál... 

Mert es Igy megy nálunk. Száa é« eaer állás-
nélküli ember várja a hatalom bukását. Hogy kirúgják 
állásaikból azokat, akik annak Idején salntén kormányvál-
toaásaal kerültek kenyérbe. Keadódlk a marakodás, a 
politikai boBBBU, a választási saenny, aa éhes emberek-
nek vállalkoaáBa bármire, akármilyen megszégyenítő 
azerepre. figy  darab kenyérért vagy osak annak kilá-
tásáért 

Nem tudjuk ebben a pillanatban ml a kormány 
helyaete. Bukik vagy nem bukik I Maglátni la alig 
lehet azokat az erőcBoportosulásot a*, «melyek számí-
tásba jöhetnek a kormányutódlás kérdésében. Annyi 
nagy akarás, ennyi szélsőséges ellídu'ás, demagógia 
kér utat, érvényesülést, hogy nem könnyű eltalálni 
Bem a kibontakozás útjait. 

De nem Is akarjuk. Nem fontos  ebben a percben 
tudni nekünk, bogy ml lesz a végső, személyszerinti 
kialakulás. Nekünk elég látni, megbizonyosodva tudni, 
hogy akár marad minden a régiben, akár jönnek má-
sok, akárkik, mindenikéből hiányzik valami. Hiányzik 
a kormányzáshoz szükséges komoly felkészültség,  BB 
ország nagy problémáit átfogó,  azok megoldását ttrv-
szerűen látó és erős marokkal megvalósítani tudó 
Valakinek a kü'detéseB önbizalma. Hiányzik ennek ez 
országnak az aa államférfls,  akit századok szülnek, 
akinek agyában, markában egy nemzetnek a célkitű-
zései, az életének lendülete lüktet B akit az útból nem 
l"het minden félesatandőben  félrerugnl.  Akinek a kezé-
ből a hatalom akkor esik kl, amikor elvégezve vele 
a nemzete érdekében vállalt munkáját — ezt becsü-
lettel leteszi. 

Már mindenki vóg g próbált ezen a nemzeten. 
Mintha gyakorlati iskola TOEB ez az ország kezdő 
politikusok száméra olyan gyakran megkapta a kor-
mány-gyep'ő" félévenként,  évenként mindenki, aki kérte. 

El sem lehet képzelni, hogy Ilyen kapkodáson 
végre tudná valaki hajtani, ha volnának IB tervel. Nem 
történik egyéb, miit minden kormány sok azáz meg-
szavazott törvény után, megtuklk. Jön B másik, fel 
fokozott  dühvel rakja felre  az e'ődel törvényeit n r»nd 
kívüli ülésekben talpilja az uj törvények euhatsgát. 

Közben romlik az or^zár, koldusodnak a nép I 
éa az állandó válságokban elloplk minden jóhangzásu, 
patináB nevü vezére ennek a nemzetnek. 

A s regnzemlével készen vagyunk. Nem láiunk 
senkii, aki a tarsolyában a máról-holnHpra való kibon-
takozást, a jobb életlehetőségeket hozhatná. Ezeket 
már elkormánytzták... B csUlet"s, oko* munkával nng 
UB-BO helyre lehetne hozni a mu't bűneit. Bár meg 
találnák végre BB Igazit, aki ezt a gtzdag, de agyon 
kormányozott és halálra gazdálkodott orezégot meg-
men'l. 

Addig is levonhatjuk a gyakori váliozátok felett 
mindinkább világosabb tsru'ságot. A romániai magyar 
nép ebben a szörnyű knpkodáshan c»ak a maga erejére, 
ÖRBZ' tartáRára, egységére srámithat Nem boz BZ Ő 
számára senki petr.ml jót. Annyit kap csupán, amennyit 
gerincen összetartásával kpt'sről-lf  pépre kl tud kt'ny-
Rieri'enl ettől a szűkkeblű uralkodó fnjlól,  amely 
tizenöt epztendő alett még a legnyomorultabb c orks 
hndlrokkantaknak Bem biztosított egyenlő elbénást. 
Törvényt hoztak c*ak, amelynek végrehajtását ember-
telen lelketlenaéggel elgáncsolták. 

Vigyázzunk tehát. Ha kormányválság less ma 
vagy akármikor, álljunk meg a magunk lábán. Nem 
törődve a Rzéditéaokkel, az ígéretekkel, a hazugságok-
kal — mindenkor cselekedjünk a Msgyar Pártnak ut-
mu-titásal szerint. Cselekedjünk ha rákerül a sor, az 
önszethríás, az egység nevében. 

FoiimâziumM novemíier 5-iti Szent Imre-imeps 
a mélyebb lelkiségnek s az intézetet átható nemes, 
emelkedett szellemnek volt kedves, megkapó vetülete. 
A daliás magvnr leventének, az lf<u"ág  védőszentjének 
királyi egyéniségéből kiáradó lélek hatotta át a aze-
rep'óket éB a nagyszámú hallgatóságot egyaránt. Gon-
dolatok, eszmék, érzelmek sugároztak elő, melyek 
feot»rtották  éa fenUrtani  hivatottak ezeréves nemze-
tünket. 

A Bzt rip'ők mindegyike erejének legjavát nyúj-
totta; mindegyik érezte, bogy méltónak kell bizonyul-
nia a szép ünnephez. 

Sark  ad  i zenetanár  maga IB, meg dalo'ó, zenélő 
ifjúsága  ls, pompásan sikerült dalokkal és muzsikával 
dicsőítette és ünnepelte Imre herceget. E muzsikában 
és e dalokban, rond, fegyelem,  művészi erő és élet 
rezdült végig. B*rkadl mester vezetése Blatt zenét, 
dalt hallani ritka élvezet. 

Dóczy Oyörgy VII. o. t. három Bzalay-verset 
adott elő mély átérzéssel ÓB közvetlen egyszerűséggel. 
A tragikus sor ú öreg ssékely alakja Bokáig fog  ott 
élni a hallgatók sslvében. 

A kitűnően megszervezett Baavalókóius a hitnek, 
a győaedelmes Crédónak szárnyaló éB hódító erejét a 
fenségesig  emelkedő retdklvlill batásasl juttatta kife-
jesésre. 

Veégb  Sándor  főgimnáziumi  tanár, magasabb 
salnvoralon mozgé beszédével belerlngatta figyelmes 
közönségét az ünnep felemelő  hangulatába. Az elmélyedő 
lé'ek finomabb  meglátásával és poétikus hangján raj-
zolta a királyi ifjú  családi fásakét  B a pogány Árpád-
vér e nemes hajtásának a kereszténység mélységeitől 
megkrpott B aa örökkévaló értékek felé  szárnyaló 
lelkét. 

bgy képzeljük, hogy egy-egy Ilyen ünnepi évfor-
duló nemcBBk aa Intézetnek, banem a nagyobb kath. 
magyar rétegnek a családi ünnepe, mely alkalmat »d 
arra, hogy a zajtalan, csttndea építő munka, mely ac 
Intéaet falai  köat foly,  szép virágba bomolva táruljon 
magyar közönségünk elébe. És ugy gondoljuk, bogy 
a magyar család virágjának: as ifjúságnak  ünnepén, 
nagyobb számban ott volna a helye nemcaak aa 
anyáknak,  hanem as — apáknak  ia. (—%.) 

A posta rendkívüli ujitása a kereske-
delmi értékek inkasszálásira. 

Amint értesülünk a poBta forrada'ODSzerü  újításra 
készül a kereskedelmi értékek InkaBBMáláBa tekinteté-
ben megállapított rendszerének a postaigazgatóság 
utján közlendő Időpontban való bevezetésével. 

E szerint a posta a szabályszerűen kiállított éB 
felbélyegzett  váltók, rendelvények, nyugták, számlák, 
csekkek, portjegyek, általában az l'yen természetű 
kereskedelmi értékpapírok értékét a legpontosabban 
ÓB a legteljesebb garancia mellett beszedi és azt min-
den levonás nélkUl kiszolgáltatja megbízónak. 

AB eljárás ugy történik, bogy megbízó fél  egy 
lejért vásárol egy bejelentő-lapot a poBtán, azt kitölti, 
még pedig olyan formán,  hogy korlátlan mennyiségű 
értékek beszedését kérheti egy bejelentéssel, külön-
böző elmekre ÓB helyükre. A váltók inkasszálásának 
dija helyben ezer lejenklnt 25 bsnl, de a legkevesebb 
dij öt lej Ehhez járul még az Inkasszálandó értékek 
száma szerint darabonklnt még 10 lej. A váltók in-
kaBBzáláBa megyeBzékbelyü és törvényhatósági váro-
sokban ezer lejenként egy lej díjjal eszközöltetik, Itt 
IB azonban a minimális dij 6 lej. Ezen városokban is 
az értékek darabszáma Bzerlnt a 10 lej illeték hozzá-
azáplttatlk. A felsorolt  városokon kívül az ország bár-
mely helyére és elmére essközlendő lnkasszálápok >zer 
lejenklnt 2 lej dij alá esnek és itt Is meg murtd a 
d irabHzám szerinti 10 lej. Ez a 10 lejes illeték húszra 
emelkedik a váltókon kívüli bármely beszedÓBre át-
adott értéknél. 

Vál'ókat óvatoláslg IB kezel a posta. Ebben az 
esetben 200 lej letétet követel a poBta, az óvási költ-
ségek fejében.  Az Ilyen lokaaszáláBnak az ez előnye, 
hogy a fenntl  mérsékelt dijak lefizetése  esetén a fel-
hajtott pénzt teljes összegében kifizetik,  amire a mit 
pé dásan pontos postarendszer garancia. Egyébként 
bármely postahlval falvilágositá  Bal szo'gál erre vonat-
kozólag. 

Rapid iDterju dr. Barabás Jánossal, 
akit a gyergyóalfalvi  bombapörben 

tlzenötevi börtönre ítéltek. 
BiU'onyos fogházőr  vezell e'ő Dr. Barabás Jácos 

volt gyergyóalfalvl  birtokolt ÓB ügyvedet. Dr. BarabáBt, 
amint ismeretes, az Avéd fél»  bombapörhep, mint fel-
bujtót a bíróság tizenöt évi fegyházra  Itéite és ezen 
Ítéleti t ugy a tábla, mint a SemmltŐBzék jóváhagyta, 
tehát josurős. — Barat ás tanúként jelent meg egy 
gyergyóalfaívi  bUr>0g\ben. Arcsz'rén nem látszik a 
börtön levegője, polgári rubát hord, csak IdrgeB arc-
játéka áru ja el, hogy rosszul érzi magát lsmerőtel 
körében. 

Beszélgetést kérdünk vele. Mitdrn kérdezés nél-
kül gyorsan peregnek a szavak HZ ajkáról. Látszik, 
hogy örvend, ha panaszolhatja a Borsát. 

— Dr. Ábrahám József  védőmön kivül, Román 
Valér dr. bukaresti ügyvéd tenu'mí njorza most sz 
Irataimat, hogy előkészítse ügyem újra felvételét.  Re-
mélem, hogy olyan bizonyítékokat találnak mnjd.me;yek 
alapján kiderül aa ártatlanságom. Mert bigyje meg 
ártatlan  vagvok.  Feleségem  és egyetlen  kisleányom 
üdvösségére  esküszöm, nem vagyok  bűnös. Á'dizHtn 
vagyok szoknak, allknek éideke vo t, hogy eltűnjek 
egyelőre u jókból. Ezek nem e'égedtek meg erzel, 
hanem most n feleségem  ellen ls áskálódnak. Való-
sággal l) dozik, ugy bogy nlncB maradása a fa'uban. 
Készül Magyarországra. 

— Nem régen látoga'ott meg és behozta az alig 
egy évns Anna-Mária n^vü egyetlen kislányomat is. 
FelUltette az asztalra, reá mutatott és aat mondotta: 

— Ezért kell neked élned I Majd egy rózBafdzért 
vett elő a zsebéből és megcsókolta. 

— Est IB drága feleRégem  adta éBaaóta minden-
nap Imádkozom. A többiek guoyolódoBk velem, de BZ 
imádság megnyugtat 

— Különben igen jól bánnak a börtönben Kívül-
ről koBstolok, csak nz esik rosBzul, nem engednek 
újságot olvasni és könyveket 1B csak vallásos tarlal-
munkat. 

— Amikor megtudtam, bogy kihallgatásra visz-
nek, egész éjjel nem hunytam le a szemeimet. Szé-
gyen fogott  el arra a gondolatra, bogy holnap Ismét 
találkozom a kollegáimmal, Ismerőseimmel... Egyébként 
a börtönben már nyugodt vagyok. 

A tárgyalást elhalasztja a bíróság éa Barabás 
megindul a börtön felé.  (a. I) 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Károly király a kolozsvári katedrális ünnep-

ségeken. Károly, Románia királya a mult vasárnap jelen 
volt a kolozsvári gör. krl. székesegyház ünnepélyes tel-
szentelésén. A király az Ünnepségek befejezésekor  legma-
gasabb elixmerését nyilvánította az ünnepségek megrende-
zése iránt, amelyek az árulkodó szavai szerint: „Különle-
ges erdélyi rendről és pontosságról tanúskodtak.* Tehát a 
király is elismeri, látja, hogy létezik egy különleges erdélyi 
élet, amely sajátos viszonyai szerint kitermelt egy egészen 
más világot, mint aminő a Kárpátokon tul van. Bizony • 
különleges rend, becsület és pontosság szellemét, mint gaz-
dag értéket hozta magával ez a kiváltságos földdarab,  amely 
megérdemelné, hogy nagyobb gondot, több szeretetet for-
dítsanak rá ax uj gazdái. 

Meggyilkolták az afgán  királyt. Nadír Sah Ghazit, 
Afganisztán  királyát orvgyilkosok megölték. A meggyilkolt 
király 68 éves volt 



46. M t * C S I K I J L A P O K t-tk «Mal. 
Elkobozták a Manlu-csoport uj lapjának első 

számát. Kolozsváron november 6-án jelentette meg aManiu-
csoport UJ napilapját Komania Noua cimen. Az uj lap fő 
szerkesztője a Pátriától megvált Boüa Zakariáa, aki nem-
régiben azt a röpiratot szerkesztette, amely miatt a nem-
zeti parasztpártból kizárták Az uj napilap első száma alig 
hagyta el a nyomdát, a hatóságok emberei megjelentek a 
nyomdában éa felsőbb  paranosra hivatkozva, elkobozták az 
összes példányokat, a lap további megjelenését pedig be-
szüntették. 

Az erdélyi szász nép megnyilatkozása. Mult 
vasárnap az erdélyi szász nép életében jelentós események 
zajlottak le. A szászok újra választották a népképviseleti 
testületeiket Ugyanakkor választ adott arra is, bogy ragasz-
kodik-e a régi, demokratikus alapokon nyugvó népi politi-
kájához és vezéreihez, vagy pedig a Hitleri tultütöttség 
útjaira téved. A választásokból a régi vezérek iránti bizalom 
került ki győztesként, de rendkívül megerósödtek a szászok 
között a nemzeti szociálisták is, akik nagy számmal kerül-
tek be mindenütt a vezetőségbe. 

A Valda-kormány váratlan távozása. Még a leg-
merészebb ellenzéki körök sem számitottak arra, hogy a 
Vaida-kormány lemond a parlament november hó 15-iki 
megnyitása előtt Bekövetkezett. Vaidát más kormány togja 
felváltani.  Állítólag a király azért vonta meg Vaidától a 
bizalmat, mert a kormánya nem tudta megakadályozni a 
szélsőséges, trónellenes sgitációk előretörését, másfelől  azt 
is mondják, hogy Vaida a király hozzájárulását kérte az 
alkotmány olyan módosításához, amely erélyesebb kormány-
zási eszközöket biztosit. Vaida ezt nem kapta volna meg 
s azért adta be lemondását. Az igazi okot ki tudja? Tény 
az, hogy megy Vaida az erdélyi, aki Erdélyért semmit nem 
tett. Számtalan ígérete mellett azt sem tudta keresztül vinni, 
hogy az általa nagyon jól ismert erdélyi hadirokkant kér-
désben igazságot tegyen, hogy a nyomorult erdélyi rokkan-
tak részére egyenlő elbánást biztosítson. Gyengének és 
Erdéllyel szemben igazságtalannak bizonyult Vaida. Jól esik 
ennyit legalább megmondani. Ma még nem lehet tudni, hogy 
melyik párt kap kormányalakításra megbízást. — Legtühb 
esélye van arra a Duca oliberális pártjának, mint a legerő-
s e b b parlamenti csoportnak. 

Ml van az orosz-japán háború lehetőségével. 
Oroszországnak Amerikával való tárgyalássi megtorpantot-
ták a japán háborús pártot. A nagy amerikai barátkozás 
egyelőre talán eltolja a háború kirobbanását. A japánok, 
liogy ellensúlyozzák az oroszok amerikai barátságát most 
merész húzással nagyszerű üzletet ajánlottak fel  Ameriká-
nak. Jobbat, mint az oroszok. Felajánlották Mandsuria újjá-
építését. Szinte biztosra lehet venni, hogy az üzleti szelle-
mű Amerika az előnyösebb üzlet reményében inkább Japán 
leié hajlik. Ha ez a rész biztosítva Írsz, akkor a végén is 
rákerül a sor a japán-orosz leszámolásra. 

A gentl békepalota elkészQlt. Csekély su millió 
aranyfrankba  került a Népszövetségnek ez a pompás palo-
tája, amelyet az egyes tagállamok adtak össze szegéuyes 
költségvetéseikből. A semmittevésnek ez a nagy költségek-
kel fenntartott  találkozó helye még nem tett Bemmit a béke 
érdekében. Az okosabb nemzetek már ott is hagyták a genfi 
csodapalotát. 

Az orosz-japán háború elkerülhetetlennek lát-
szik. Csaknem biztosra vehető, hogy kiti'r az orosz-japán 
háború. A helyzet a két ország között nagyon feszült.  — 
l.itvinow orosz népbiztos jelenleg Araerikában tartózkodik, 
aliol leliüuő szivélyességgel togadják. Amerika-Oroszország-^ 
(ţal sziivelségre lép a japánok Csendes-óceáni terjeszkedé-
seivel szemben. Igy magyarázható, hogy az utóbbi napok-
ban az oroszok rendkívül merész és éles hangon léptek fel 
japánnal szemben. A napokban tartották Moszkvában a 
•szovjet megalakulásának évlordulóját, amelyet harcias japán-
ellenes tüntetésre használtak fel.  Molocuow hadügyi népbiz-
tos kijelentette, hogy Japán merész lépésekre készül Orosz-
ország ellen.de a szovjet teljesen felkészülve  várja a japán 
támadást. — Japánban sziutén harci is hangulat uralkodik 
és igy a közel napokban ismét elindulhat a háború véres 
pusztítása. 

Halálra ítélték kémkedés miatt a jugoszláv nagy-
vezérkar Misics nevü őrnagyát, aki fontos  katonai iratokat 
ailutt el olasz és osztrák ügyuököknek. Azonkívül a belg-
rádi rendkívüli katonai törvényszék számos életfogytiglani 
Ítéletet hozott ebben a kémkedési ügyben. 

Felakasztották a krakkói postásgyllkost, aki 
pénzt adott fel  Baját címére és amikor a péuzkihordó meg-
jelent lakásán, akkor megölte és kirabolta. 

Törvényszéki riport 
Sudu Áronnak, ennek a négy vármegyét rettegésben 

tartó banditának bQnQgyl tárgyalásáról. 
Suciu Áronnak, ennek a négy vármegyében hírhedtté 

vált rablóbanda főnökének,  több évi huza-vona után végre 
tárgyalásra kerülhetett a bünpöre. — Suciu éa két társa 
l.utz János és Szurduc Cíábor, Csik, Háromszék, Udvarhely 
és Xagykükűllő megyében követtek el számtalan utonállást, 
rablást. Metódusuk az volt, hogy Suciu, mint bandafőnök, 
bekonnozott arccal és lövésre kész fegyverrel  megállította 
»Z ut közepén a jármüveket, mig két társa az ut szélén 
fedezte.  Mindeukit leszállítottak, összekötözték és elszedték 
minden pénzüket és értéküket Tiz, tizenuégy autó állott 
Borban egy-egy rablás színhelyén és hátizsákok teltek meg 
aranyórákkal, láncokkal, gyűrűkkel, pénztárcákkal stb. Kész-
pénzt közel háromszázerer lejt raboltak. Azonban senkit 
sem bántalmaztak, sőt a soffflrök  éa kooaisok egyrészének 
a pénzét is visszaadták. 

Egy bflnOzésre  predesztinált élet. 
Suciu Aron ma 36 évea. Alaoaony homlokú, csillogó 

szemű középmagas férfi  éa semmi sincs belőle abból, amit 
hire után exótiknmnak vártunk. Önvallomása azonban, amelyet 
t terjedelmű vádirat falolvasása  után előad, mélyen meg-

rázó éa tipikua példája annak, hogy a bűnben fogant  embert 
azűletése után is végig kiséri a bűn és bűnözési hajlam. 

— Törvénytelen gyermek vagyok. Tizenkét évea anyá-
tól születtem, sohasem tudtam, ki az anyám, ki az apám. 
Az alsófehérmegyei  kis faluban  az emberek kegyelemből 
neveltek fel,  mig a háború ki nem tört, akkor bevonultam. 
Jó katona voltam, mert ölni kellett és igy történt meg, 
hogy a háború után a csendőrséghez kerültem és ott voltam 
két évig, mígnem elbocsátottak éa Bukarestbe kerültem. 
Ott kezdetben mint napszámos valahogy megéltem, de a 
viszonyok rosszabbodásával már nem akadt munkaalkalom, 
ugy, hogy éheztem, nem tudtam fizetni  a lakbért, az uccára 
tettek, és több napi csavargás után elhatároztam, elhagyom 
Bukarestet Községről községre gyalogoltam, innen is, onnan 
is lopkodva valamit, hogy fenntartsam  magamat. Megismer-
kedtem Lutz János és Snrduc Gábor hasonló sorsú munka-
nélküliekkel, akik fegyvert  szereztek és elhatároztuk, hogy 
útonállók leszünk, de a szegényt nem bántjuk csak a gazda-
got és senkit meg nem ölünk. 

Aztán teljes egészében beismeri a vádiratban foglalt 
számtalan rablást, melynek során egyre-másra jelentkeznek 
a károsultak. Antal Lajos szépvizi, Miklós Béla, Czitfra 
Ferenc gyergyószentmiklósi, Krausz Lászlóné csikszentdo-
mokosi kereskedő neje. Covesan leremia sepsiszentgyörgyi 
szeszgyáros, Dregics János, Solnay csikszentdomokoBi gör. 
kath. lelkész, Gidró Márton stb., Btb., mondják el részlete-
sen, hogyan történt a kirablásuk 1929 év julius és augusz-
tuB havában. Csak ugy röpködnek a levegőben a tiz, husz, 
harmincnégy, hetvenötezer lejes tételek és se szeri Be száma 
a rengeteg aranyórának, láncnak, fülbevalónak,  gyűrűknek 
stb. AZ elnök intézkedik, hogy hozzák elő a bűnjeleket. 

Óra- és ékszerklrakat a tárgyaló 
terem asztalán. 

Gondos pedantériával számozott és kezelt drága arany-
órák, aranyláncok, fülbevalók,  gyürük, karkötők csillognak, 
mint óra- és ékszerkirakat a bírói asztalon. A károsultak 
megrohanják és ismerősként simogatják az ékszereket. Mégis 
legtöbben a törvényszék hivatalos borítékjában duzzadó 
bankókat szemlélik. Sajnos azonban a rablott pénzösszegből 
csak húszezer és néhány száz lejt találtak meg, amelyből 
a károsullak közül többen azért kérik a kielégítésüket, 
mert őket legutolsónak rabolta ki Suciu és bandája. A tár-
gyaló-terem padlóján van a többi bűnjel, esőköpenyek, 
bőrkabátok, sálak, zsebkendők, kofferek,  bőrtáskák stb. A 
károsultak ezeket vissza sem kívánják, annyi éve feküsznek 
a törvényszék bünjelkamrájában, ahol a moly kikezdette 
azokat. 

Sudu a gavallér szegény-legény. 
A vallomásokból az is kiderült, hogy Suciu és bandája 

nem bántották a szegény embereket, csak a gazdagokat 
rabolták ki. Az autós gazdagokról még a finom  cipőket is 
lehuzatták. Miklós Béla igazgatóra, amikor elszedték óráját, 
láncát és minden pénzét, rászólt Suciu: 

— Húzza csak ls a cipőjét is, hamar, hamar I... 
— Nem húzhatom le, nekem tovább kell utaznom 

idegen helyre. 
— Könnyű magának I Akinek autója van, az menjen 

egyszer mezitláb is — mondotta Suciu és a másik pilla-
natban már a zsákban vollak a cipők is. 

Ezzel szemben Dregics János soll'őr 00 lejét vissza-
adták, sőt kiegészítették százra. Az is megtörtént, hogy ha 
egy-egy szegény embernél pénzt nem találtak, pénzt adtak 
nekik és ezért a baláubányai havasokban elrejtőzött rablók-
nak élelmiszerekben segítségére is volt a lakósság is. 

„Hasznos tagja akarok lenni 
a társadalomnak..." 

A tanúkihallgatások után a vád és védóbeszédekre 
került a sor. Miliuta ügyész szigorú büntetést kér már csak 
azért is, hogy Suciu mig a börtönben van, nem bűnözik. 
Maj 1 Dr. Kolumbán József  ügyvéd, hivatalból védi Suciut. 
Nehéz a védelem, mert a törvényszék előtt megjelent vád-
lott most is a nagyenyedi fegyházból  jött, ahol az udvar-
helyi rablásaiért kapott 6 évi börtönt tölti. Már négy évet 
kitöltött és igen jóviseletü, amit bizonyít az is, hogy bilin-
csek nélkül hozták el Enyedről. Dr. Kolumbán Suciu gyer-
mekkorát, a világháborút, a szörnyű munkanélküliséget, 
teljes őszinteségét és megtérő szándékát hozta fel  a vádlott 
mentségére és ezen az Blapon méltányos Ítéletet kért Azt 
is felemlítette,  hogy amikor Snciut elfogták  a csendőrök 
Péter József  balánbányai vadász közreműködésével, össze-
vissza lövöldözték. Most is két golyót hordoz magában, 
egyet a fejében,  másikat a mellében. A fegyházban  a Bzabó 
mesterséget tanulja. Most már, miután a két társát a csend-
őrök az elfogása  alkalmával lelőtték, cimborája sincs, aki 
rossz útra terelje. Ot gyermekes hadirokkant testvére van, 
azokhoz húzódik, ha a büntetését kitölti. Ezek mind olyan 
körülmények, amelyeket figyelembe  kell venni az Ítélet ki-
mondásánál. A zárszó jogán Suciu könnyezve jelenti többek 
között: 

— Hasznos tagja akarok lenni a társadalomnak... 
Enyhe ítélet: 6 évi börtön. 

A biéóság közönséges rablás bűntettében találja bűnös-
nek Suciut és az enyhitő körülmények figyelembevételével 
hat évi börtönre, politikai jogainak tíz évi felfüggesztésére 
Ítélte. Suciu belenyugszik az Ítéletbe, caak arra kéri a bíró-
ságot, hogy az eddig kitöltött büntetését tudják be a bün-
tetések összevonása alkaţmâval megállapítandó büntetésekbe. 
Ilyen formán  Suoiu három év múlva kikerülhet a fegyházból. 

— Aztán legalább engemet ki ne raboljon — mondja 
tréiásan neki Dr. Kolumbán a védő, amint az őrök elvezetik 
Suciut, akinek tárgyalását nagyszámú közönség hallgatta 
végig. Alber t l á tván . 

Rövid fekete zongora és bútorok 
ju tányos árban e l a d ó k . — Olm a 
k i a d ó b a n . t _ a 

I z m i k a l l l i l a . 
Egy pár rövid újsághír előzte meg csnpán hangoa 

reklám nem állott a szolgálatában s igy a tervezők éa 
érdeklődők saUkkSrO csoportján klvfll  csak kevesen 
tudtak a Leánykongregáció kebelében felmerült  nagy-
szerű eazméról, mely egy aaövőlparl tanfolyam  beállí-
tását tűzte ki céljául. A semmi akadály éa fáradságtól 
visssa nem riadó elókéaaitő munkálatok végre meghoz-
ták a kívánt eredményt, élénk érdeklődéa mellett kea-
detét vehette (a Karda-féle  üzlethelyiségben) a komoly 
és értékes munkát produkáló ssövőlparl tanfolyam. 
Öröm benézni ebbe a mllbelybe, hol derssl Papp Rósslka 
Ipariskolai tanárnő szakképééit, biztos vezetése mellett 
úriasszonyok és leányok Ülnek a szövőszékekben. Pe-
reg a rokka, jár a vetélő, vetik a fonalat,  befogdossák, 
bogy a munkaprogramm által előirt gyönyörU dolgokat 
magukévá tehessék. Müszövés, Brancószónyegszövés, 
mindenféle  vásanak-terltők, ferflruha-azövetek,  gyapju-
kosztUmkelmék, nyári- paplanok, függönyök,  divánpár-
nák, featékesek  előállítása modern művészi alapon. 
Szépség, gazdagság less as otthonában, majd a szövő-
ipari tanfolyam  minden egyea végzett tanulójának éa 
kenyér- munkalehetőség, majd a sors esetleges nehéssé-
váláBában, mert minimális olcsó áron, értékes, komoly, 
hasznop, szép dolgokat tud előállítani. 

A mosgalom lelke és Irányítója lfj.  Dr. Pál Gá-
borná, aki jól tudjuk a székely szövőipar fellendítése 
és művészi nívóra emelése érdekében egy egéss élet 
áldozatos éa fáradságos  munkájával áldozott. További 
sikert, kitartást és eredményes munka kísérje fáradsá-
gukat, hogy majd a tervbevett kiállítás dicsőségére 
váljon mindannyiunknak. 

Szinház. 
Sarkadl éB Walter színigazgatók vezetése alatti 

szintársu'at folyó  hó 9-én mutatkozott be közönségünk-
nek. Már a megnyitó előadásnál meglátszott, bogy 
egy eltőrendü színészgárda előadásaiban less alkalmunk 
gyönyörködni. A műsoron a színműirodalom válogatott 
újdonságai szerepelnek, melyeknek beazerzése jelen-
tős áldozatokkal jár. A színi szezon mlcdösBze pár 
hétre van tervezve B ezért kérjük közönségünket, hogy 
a társulatot, a mai nehéz viszonyok közepette is, meg-
értően karolja fel.  Ók a támogatásért Igyekezni fognak 
hogy minél felejthetetlenebb  estéket Bzerezzenek közön-
ségűnknek, 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Magyar Part gyergyói tagozata nagy-

gyűlést tart. Dr. Giál Alajos a Magyar Párt gyergyó-
szentmiklósi tagozat elnöke vasárnap délután 2 órára 
naggyUléat hívott egybe a Laurenczy szálló nagyter-
mébe. — A gyűlésen értesüléseink azerint a calkl ma-
gyar képviselők ÓB szenátorok ls résstvesznek. Blóre 
láthatólag Qyergyó népe egységesen vonul fel  a párt 
mögött. 

— Megdöbbentő oaendőrbravnr Calkaaent-
Imrén. Eddig hallatlan s egyben páratlan „csendőr-
bravúrt" hajtott végre a cslkszentlmrelek .derék" őr-
mestere. Hivatása gyakorlása közben letartóztatta Zaka-
riáB F ora mlssz ós nővért, aki AlcBikon s Igy Csik-
-izentmrén Is a kath. leány egyesületeket szervezte meg. 
A letartóztatás Indoka irredentizmus és as állami iBkola 
elleni propaganda volt A megdöbbent nővért a csík-
szeredai csendőrszárnyra kls rte, ahol R dulescu szárny-
parancsnok bocsánatot kért tőle és azonnal ssabadlábra 
helyezte. Egyben tulbuzgó őrmesterét alapos lcckében 
részesítette a felháborító  .bravúrért". Nem tudjuk eléggé 
és elégszer kihangsu'yozni, hogy ezeknek as önkényes-
kedéseknek véget kell vetni. Ebből a megdöbbentő 
példából. — reméljük — oku'ni fognak  az Illetékesek 
és általános rendelkesés születik a további fdkevesa-
tettség letörése érdekében. 

— A kolozsvári revíziós blaottaághoi idéz-
tek a osiksseredai kereskedőket IsmereteB, bogy 
1 helyi kereskedők as uj városi illetékeket ssabályosó 
törvény alapján készUlt szabályrendelet reájuk vonat-
kozó részét megfelebbezték.  Az Ügyet december hó 
slsej4re tűzte tárgyalásra B kolozsvári revíziós bizott-
ság. melyre az érdekeltek idézőt kaptak. Értesülésünk 
szerint a kereskedők küldöttség utján fogják  megvé-
deni érdekeiket. 

— Sötét siámok a oslkl tiltott pálinkafő-
zés súlyos bírságairól. A gabonaárak végzetes le-
esése okozta, hogy a csíki gaadálkodók a gabonater-
veBztésre fordított  költségek egy részét Bem tudták ki-
keresni. Ezért harapódzott el különösen a felcslkl  kös-
ségekben a gabonából főzött  tiltott pállnkafőaéa,  amely 
a gabonaáraknak többszörösét boata meg minden rizi-
kója mellett. Azonban a pénzügyőrök éa csendőrség 
scerglkusan beleavatkoztak a dologba éa egyre-máBra 
szabta kl a jövedéki hivatal a bírságokat. Igy egyetlen 
(nlcFikl községben a százas apróbb tételek mellett 
nyolcvannál több eset van, amelyekben a bírság külBn-
tülön összege aa ötvenezer lejt meghaladja amellett, 
hogy a kihágást elkövetőt a bíróság még börtön bün-
tetéssel Is sújtja. A bírságok, amelyekből Ötven ssáaa-
lék a feljelentőt,  harminc aaáaalék a moiopolt éa caak 
busa aaáaalék Illeti a kincstárt, alapjában rendíti meg 
a ssékely vagyonokat, amelynek törpe birtokosai öaz-
szes vagyoni értéke ma nem éri meg aa ötven ezer 
lejt. AUtgyar Párt parlamentárjai nyllvánoa beszámoló 
ülésein többsaör foglalkoatak  easel a kérdéssel éa rá-
mutattak annak végzetes következményeire és igy re-
mélhető, hogy aa elharapózott szokás megszűnik. 

— Ai a] kürtösi határ&Uomáa épületét a 
mult vasárnap avatták fel.  Aa uj állomás 80 mlUtt 
lejbe kertit 
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— Négy havi fogház  revíziói olkkek miatt. 
A marosvásárhelyi .Reggeli Újság" aaerkesstóje, Oyulal 
Zsigmond ellen eljáráa indult, mert lapjában táviratok 
nyomán cikkeket közölt a békeszerződések revíziójá-
nak problémájáról. Hiába bizonyította a sserkeszió, 
bogy a táviratok kösléBe nem politikai szempontokból 
történt, a törvényszék négy bavl fogházzal  sújtotta. 

— Elveszett  egy sötétbarna  szövet öv Dr. Pál 
Gábor-tói a László kertészetig  megtaláló  adja  le a 
kiadóba. 

— Mára dohány-monopol ls rendelkezik. 
Megszoktuk, hogy nálunk a leguto'só csendórórmesle-
rlg mindenki rndelkezlk hatásköréhez többé kevéBbbé 
méltó és képzettségével egyrnes arányban nem álló 
mértékben. Azt azonban nem tudjuk, bogy a Dohány-
monopol raktára ÍB adhat ki rendelkezéseket az elöljáró-
ságoknak. UÍJ* gondoltuk, ha valamit akarnak a köz-
ségektől. azt a főszolgabíró,  vagy pref«ktura  utján ké-
rik. A Dohány-monopol csíkszeredai raktára rendeletet 
adott kl az elöljáróságoknak, hogy figyelmeztessék  a 
dohányárusokat arra, hogy dohánynemükben legalább 
3000 lejnek kell feküdnie.  Hogy pedig a dohány méltó 
módon kezeltessék, azt ls elrendill, hogy a dohányáru-
sok készíttessenek külön szekrényt. melynek magassága 
1 m. 20, front  szélessége 80 és o'dsl szélessége 55cn. 
Fehérre kell feBtenl  és három polccal kell ellátni, mert 
ha nem, akkor a dohányáruláBl engedélyt bevonják. 
Hasonlóképpen elveszik az engedélyt, ha nz engedélyes 
3 hónap alatt nem tanul meg románul. E?t'H a raktár 
rendeli el. Végül azt Is elrendsli, hogy a 3000 lejben 
már megvásárolt elárusító tábla helyett ujat vegyenek, 
mert ha nem stb., követkealk a refrén:  bevonják az 
engedélyt. Ez ez egyenszerüeltő rendszer egy ktc-lt 
kónikus volna, ha nem kerülne a trtfiltusoknak  pénzbe, 
de Igy érthetetlen ÓB szomorú. 

— Mehészetl ssaklap a Székelyföldön.  GiH 
I nre a gödöllői méhészeti isko'a nagynevű igazgatója 
a szerkesztésében megjelenő .Méhtenyésztői-" cimü 
szaklapban a jövő évi VI évfolyamtól  kezdve .Siék>>ly-
föld"  rovatot nyit, melynek vezetőjéül B énessy Károlyt 
nysrtn meg Munkatársunk a rovatvezetést a meh-issetl 
kultura Iránti lelkesedéséből díjmentesen vállalta s 
ezért a legnívósabb méhészeti folyóiratot  fél  áron 
fogják  kapni a székely méhészek. 

— DIRECŢIUNEA SnClETAŢII VAN'ATOH'I/'R DIN 
MERCUKEA-CIU ' dia ooa faoe  cuooscut ím inb-llor, ca-l 
aant IQ soferlntS  cu p'ata taxo'or <&tre soolotati, c& 1 -HO 
a-.ordâ le pl&teas^A tn 3 rate lanare egalo ai anamo tn<-.o 
pţnd oa 15 Oatomvrl*, 15 Noei.iv le 1.') Djcem Ti" 1933 
Membrii aceţt'a pot v&aa daoA vor avea 1 gitlinitle spoc ala 
delt oa9lernl aosietftţ'l,  prln oare 11-ae oe:titioA plata rtvtel 
retpeotive qt so va arăta, c& tste lndropttţlt a v&na 

— A osiksseredai Vadasstaraasf  g lgazga-
toaaga újból értesíti a tagokat, kik tapi-áti dijaikkbl 
hátrálókban varnak, hogy 3 egyenlő havi részletben 
fizethetik  meg. még p^dig: folyó  évi október 15 en. 
november 15 én ós december lí-én. Ezek a tagok c-ak 
a társaság pénztárroka által kiállított külön iga>o 
vány al-pj»n vadászhatnak, amely igszolja az esedé-
kes részlet kifizetését  és f-íltüntdti,  bogy az illető 
jogosult vadászni. 

— Hurokra került a temp'om fosztogató 
Néhány héttel ezelőtt a pi-î z1 ntrytirgyi U«yé»zBég 
fogházából  megszökött egy B ir̂ czki József  nevü, 5 évre 
Ítélt fegyenc.  A szökés u'áo Csíkban egymást érték a 
betörések. A csikmndarasi róm. kath., a gyf  rg\ópzent-
miklósi örmény és róm. kath. templomokat kifoKgtották, 
ezenkívül számtalan kisebb-n»gyobb betörést követtek 
el. A ditrói csendőrségnek 8Ík«rüit letartóztatnia BJ-
r 'czkl Józsefe*,  aki beismerte, hogy az ÖBSZXS betöré-
seket ő hajtó' ta végre. Szökése után Ily módon bizto-
sította megé helőségét. A csíkszeredai ügyészségre ki-
sérték. 

— A borbélyok záró raj a. A munkaügyi mi-
niszter 71190—1933 az. rendet» ért» Imiben a borbély 
és fodrász  üzletek visároap és Unnpi»poVon egész 
n ip zárva tartandók, szomba'oa azonban este 11 órá'g 
nyitva tarthatnak. 

— Qepvissga a brassói iparfelügyelöségen. 
Folyó év december hó 2-án a brassói X. Ipsrf  lügyeló. 
ség Titu Ma'orescn ucca 7. sz. helyiségében gépészl 
és tüze'ól vizsgákat tartanak. Akik d»c- mVr hó 2-án 
akadályozva vannak a jelentkezésben, azok 1934 janu-
árjára la kaphatnak vizsga ti rmlrust, ba ezen szándé-
kukat bejelentik sz Iparf-lügyelőséfchez,  amely posta 
utján fjgja  köüö'ni a jelcntkeiőkkel sz 1934 januári 
vizsgák pontos idejét. 

— Gyűléseztek a liberálisok Oyergvószent-
miklóson. Crlstea csiksz*r d*i kötj gvzó, h liberális 
pírt cdkmegyel tagozati elnöke. vezetése alatt az el-
múlt va»árnrp gyűlést tartottak Oyergyószentmlklóson. 
Követelték a kormány azoaali távozását. 

— Halálozások, öav Bẑ kely Józ°efné  szül. 
Bzőct Ágnes, 52 éves korában, covember hó 6 án meg 
hall, Cslkssentklrályon. 

— Ifj.  Dobordán Anta', 25 éves korában, novem-
ber hó 10-én elhunyt, Cstkaaentlinrén. Temetéae 12 én 
dé'után 3 órakor lesz 

— UJ villanyaiéróléal üaem CBlkszeredában 
a Principiile Ctrol-ucca 55 sz. alatt M gltsch Waltér 
vllUnyfelszerelésl  As vlzvezutékl üzemet rendeaett be, 
melyet olvasótok figyelmébe  ajánlunk. 

— Lángoló autóbusi as orsiégnt közepén 
A JísII „Union* készrubaáru c^g teherautóján nagv-
mennyiségű árut szállított a marosvásárhelyi fiókja 
résaére. A ditrói országúton, eddig Ismeretlen okokból, 
aa autó motorja felrobbant.  A kocsi a benne felhalma-
aott ruhákkal együtt tüietfogott.  A mezői dolgosé 
aaékelyek ol'o'tái el. Szerencsére emberéletben nem 
esett kár. 

— A oaóplögép dobjába került a karja. 
Stlló Domokos cslkmlndszentt illetőségű szolgalegény 
Cslkszentléleken PetroB cslktsploczsi géptulajdonos 
cséplőgépjén etetett. Munkaközbrn bal karját a dobbr. 
ránto'ta egyik kéve. A szerencsétlen legényt azonnal 
kórházba Bzállltották, ahol Bssztrorcsolt karját ampu-
tálták. A szerencsétlenség Ügyében vizsgálatot vezet-
tek be. 

— Dinamit patron a vaeuti koosiváaban. 
Jarun Györny cslkmadéfnlvl  vasúti íruifcás  j*vliás cél-
jából egyik kocsi alvázát szí relte le. Muiknközb^n egyik 
szö/ecset kalapáccsal akarta kiütni. As ütés következ-
tében dörrenés rázta meg a levegőt s a szerencsétlen 
munkás eszméletlenül terült fi  a földön.  A helyi kor-
házba szállították, ahol megállapították, bogy jobbsze-
mét elvesztette, arcán és kez<-in szenvedett súlyos 
sérüléseket. A bevezetett vizsgálat t>d ital Bzerint a 
VABUti Locslvázban dinamit-putron vo t elhelyezve B 
Jjruo ütése következtében ez robbant. 

— Csontvázak a vasúti töltésben. A msdé 
falvi  állomás egyik pályaőre kertjében gödröt ásott. 
Mintegy másfél  méter mélységben két egymás mellett 
fakvő  emberi c>ortvázra akad'. A bevezetett csendőr-
ségi vizsgálat megé'lapi'olts, hogy azon a b ilyen vé-
gezték kl a régi Időtben a bűnösöket. A hullák onnan 
származnak. 

— Halálba menekült a katonaság elöl. 
Su'yos c-tapás érte K'epntr csíkszeredai szatómestert. 
akinek 21 éveB Jirő fi  • Koloz-véron felakasztotta  ma 
gát. A rendkívül szorgalmas fiathlember  most lelett 
volna bivor u jon katonának s igy as a feltevés,  bogy 
a katonaság elől menekült a halálba. 

— Köszönet nyilvánítás A Ko'p;ng L=gAry 
Eryesület há'és kötzönMet mord özv. Ad-irn Joz-u fné, 
B'dő A^oanó, Bvfos  Mihályné. D irr Qyu'énA, D-ÓCJB 
Imréné, Hiltrích Emiiné, Kovécs Imrénk. Kozma Lász-
lóné és Miklós A'p^dné urasB70iy0tinnk, továbbá Soly-
mosay Káro'y, H iltrich Emil, Bítlany Béla és S'ilaay 
Líszló uraknak, miotalik természftberi  adományaik-
kal és önzetlen közrem'iik^d'síikkel a L-g^nyepylet 
t^aistéjén-ík sikerét előmozdito'ták. 

— Csuzt, kósBvenyt, minden hülésböl eredő 
fájdalmat  enyhít a „ D i a n a " sósborszessael 
való bedörzHöies 

Tisztelettel értesítem Csíkszereda és vidéke 
lakósságát, hogy A mai naptól fogva  elvá'la'ok 
mindennemű vIHanvfctazerelési  munkákat u. m.: 

OISTMI A S M « I « K T TE&atas» 
• H l a a y e s e i k s S é n v i s v e a e t é k 

szereléseket és javatáaokat, a legjutányotabb 
árak és teljes felelősség  mellett. Btlves párt-

fogást  kérve, maradok kiváló tisztelettel: 
M I G I T S O H W A L T E R 

Oalkaaereda , Str. Prlnolpele Oarol 66, vagy a 
„Corió" fodráaaatban.  1—10 

Harmiochárom éves, családos, 1 gyermekes 
családfő,  román, magyar nyelvtudással, 
éjjeli őri, hivatalszolgai, vagy más 
beosztáeu állást vállalna igen szerény fize-
tési feltételekkel.  Cim a kiadóhivatalban. 

Kiadó Csíkszeredában, a Bratianu-ucca 
87. sz. alatti ház, mely áll 4 szoba, 
bonyha és mellékhelyiségekből. — 
Cim a kiadóhivatalban. 1—a 

Publicaţiune. 

A mai kor legtökéletesebb rádiói 
a PHILIPS gyártmányok 

Legújabb t ipusok megérkeztek: 
Négyféle  hálózati készülék, 

vidékieknek 5 linpis e^ytiiépltett dlnimUui 
hangszóróval, abszo'ut szslektlv, teljesen uj rend-
szeri! lámpákksl, minim i'ls anódáram fogyasztás, 

an tenna nem szükséges. 
Vetelkötslezettseg né lkü l 

bármelyik típus meghallgatható. 
E l a d á e o l c r é s z l e t f i z e t é s r e . 

Csik megyei veiérképviselö 

FISCHER SÁNDOR 
M e r c u r e a - Oiuc . 

In zlua de 18 Decemvrie 1933 la ora 10 a. m 
la primăria oraşului Mercurca-Ciuc, in faţa  comisiei 
de licitaţie sc va (ine a doua licitaţie publică pentru 
vânzarea materialului lemnos din pădurea »Răchi|iş-, 
situată in hotarul comunei Gliimeş-Făgct, cum urmează: 

1. Dc pe parchetul Nr. 5, in cantitatea estimativă 
de 4449 in. c., in valoare de Lei 222.480. 

2. De pe parchetul Nr. 6, în cantitatea estimativa 
dc 12.405 m. c., în valoarea estimativă de Lei 620 265 

3. Din lemnele uscate şi doborâte de vânl din 
pădurea Kăclii|iş, in cantitatea estimativă de 445 m. c , 
în valoarea estimativă de Lei 17.646 

! Licitaţia se va (ine conform  dispoziţiunilor an. 
88—110 din le(;ea asupra contabilităţii publice, a rcnu-
lamciiiului Oficiului  Central de Licitaţie şi a normelor 
publicate in Monitorul Olicial Nr. 127—1933. 

j Vânzarea se va iace în bloc pcnlru ambele par-
, chete şi ede uscate şi doborâlc dc vânt. 
| Garanţia provizorie va fi  pcnlru parcliclul Nr. 
j suma de Lei 22248, pentru parchetul Nr. 6 suma de 
Lei 62026 şi pentru lemnele uscate şi doborâte dc 
vânt suma de Lei 1764 

Timpul dc exploatare şi de transport va fi  18 luni 
pentru parchetul 5 şi 6 şi 6 luni pentru lemnele uscalc 
şi doborâte de vânt. 

Condiţiunile speciale de vânzare sc pot vedea l,i 
serviciul tehnic al primăriei. 

Mercurca-Ciuc, la 3 Noctnvrie 1933. 
Victor Faroga tn. p., 

primar. 
Ing. Oh. Gondos m. p, 
şeful  serviciului lelmic. 

Nr. 2753-1933 cons. 

— Törvényszéki hírek. DjrvaB B <U alcsiki 
gazdát a törvényszék marbalopátért négy havi fogház-
zal i-uj otta. 

— A c^lkszenttairásl milliós lopás fjlytaió'Ngos 
fó'árgyaláfát  november hó 17-ikére o'polták el, E őre 
lá hstólag ekkor a nagyper befejezést  nyer 

— Karácsony Ovörgyné gylmeFfelsó'oki  asBiony 
egy ha i fognaznt  és 600 lei ponzbirsácot kxpott, mert 
Karucsony Borbála nevü BitomszédaBsonyát súlyosan 
összeverte. 

— A tavaszi ujo c botonuláBok alkalmával Bor-
bán K troly 4 legénytnrsával a CBikthploczal köz«4gház» 
udvsrán agyonverte BeneR Jizsef  csikjenőfalvi  legényt. 
As ügyet keddsn targyalta a törvényszék, melynek 
során bizonyítás kiegénzitést kért a v< d-dem A fo'yta-
tólagos tárgyalást november hó 21-ére napoltak el. 

— Holttest az erdőben. László Józstf  18 éves 
gyim.'afelsó'okl  cán»-óleg> ny Uzvölgyébe Igyekezett. 
A csobányosi pásztorok sz< rdán reggel megtalálták a 
-<z< ret esetlen legény holttestét Az edd gl v z-gálat 
idntal szerint büncselel mény nem forog  f.  rn, mert a 
hu'lén kű'BŐ erószaVnyomal nfm  látszanak. Az UgyéBZ-
ség elrecdiílte a hulla felbor  colását. 

— Maga modj t tzerint fizetett  a vendég-
látásért. Anghi Bjlazs gyergyésienimik'ÓBi garda 2 
tehenével igyekezett haza a ditrói vásárról. Bzárheiyen 
utolérte egy ismemtlen emb^r. aki előadta, hogy bé-
kást Illetőségű é< a piatra-nematil állatváBárra Igyekszik. 
Aogbl lakására Invitálta az idegest, m=gv»cforáztatta 
éa éjj 'li szállást Is adott neki. Vacsora után abban 
epysaink m-g, bogy Angi aa Ismeretieméi együtt 
megy Piatra-Nemi-ra, mert egy tehenet aker vásárolni. 
Reggel el Is iodu'tak. A Qylltostó kötelében #z Isme-
retlen követ ragadott, fejbeverte  ul társ át és 1000 lel 
készpénzét elrabolta. A hálátlan vendig kézrekerltése 
érdekében nyomot ást vezettek be. 

Egy drb 7 hónapos tenyészlgazolvány 
nyal ellátott .yorksirei* kan eladó, 
Qeosö Istvánnál, Oslktaplooián. t-a 

I n i m i Váfctr  M s p n w « « l K , 

MODELL KALAPOK X 

tia naponként nj formák  olosó 
árban, za.*rt*lKlxi'Ua.*t<5lc 

V K N C Z K L T A N Á R N É N Á L 
Ugyanott kesaülnek minden-
nemű női kalapok elsőrendű 
anyag hoaaaadáaával. Kalapok 
Italakltáaa a legrövidebb Idő alatt 

Calkaieroda, I. C. Bratianu (Olmná-
•lnm)-nooa lia. aa., a Sörhaa köielében. 

X 
^ 
* 
y 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 

Egy drb német nemesitett fajkan  eladó. 
Cim a kiadóhivatalban. 

A Révai Nagy Lexikon teljes sorozata 
(20 kötet), uj állapotban o l c s ó o . elad.6. 
Bővebbet lapunk kiadóhivatalában. 3-

Kiadó lakás A B u l e v s r d u ' Ragele FrrdinácJ 
uccában egy 4 szoba éa 1 konyhából álló lakaa novtmberhó 1-től kiadó. Tudakozódni 

lehet a kiadóhivatalban. 0-

• I Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a lagagyaBerObbtól • 
legflaomabb  kivitelig 

• i l 7 « a l a a a & l l i f a t t  i t a k k a l • 

Nagy Q. Jóssef  asztalosnál, Zsögöd. I 
Megfslslö  Mztoslték aeUett ráazUttzstézrs Is. i 
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