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Mffjelenlk  minden valiiaap 

Árumintavásár Csiksomlyón. 
Egy pár nap múlva megnyílik  Csiksomlyón, 

a pünkösdi  búcsúk alkalmával  rendezendő  áruminta 
vásár. Május  11—20-a kőzött  a régi múipari telep 
udvarán  és helyiségeiben tartják  meg ezt a vásárt, 
amely hivatott  felvonultatni  ipari, népművészeti, 
iparművészeti  stb életünket. 

A vásárra már igen nagy érdeklődés  nyil-
vánul meg az ország minden  részéből  Városunk 
és a megyénk  iparos, kereskedő  világának  ismé-
telten  ügyeimébe ajánljuk  a csiksomlyói  mozgal-
mas napokat. 

A vásár rendezősége  a tnüiptri  telepen állandó 
hivatalt  tart  fenn,  amely minden  érdeklődőnek 
készséggel  nyújt felvilágosítást. 

A helyek  ára: az első  ml 100 lej, második 
80 lej, harmadik  m- 60 lej. 

ki nj l l kanonok ünneplése a fólininázinÉan. 
A Cíi'íBzeredai róm. kB h főgimnázium  tanári 

kara, ifjúsága  s a város közönsége ktdves, meghitt 
házi Ünnepség keretében fejezte  ki Bzerencaekiván&talt 
éa rokonszenvét Dr. Csipak  Lajos főgimnáziumi  tanár, 
internátust régens, az i jonnan kinevezett tb. ksnono t 
iránt, a főpásztorl  kitüntetés éa papságának 25 éves 
fordu'ója  alkalmából. — Utóbbinak pontos dá urna a 
nyáron lenne, de akkorra az iijuaág szétmegy a nagy 
vakációra B azért most kapcsolódott bele a felemelő 
Ünnepségbe. Első főpapi  miséjén a jubilánst Liazló 
I<nác hittanár kö.-zöntötte, megkapóan az'p gondola-
todban beszélvén a papi hivatás fenaegéről.  Utána az 
uj kanonok szólott az i'juiághoz, miközben egy pár 
megható részletet elevenített fel  küzdelmes gyermek-
és Ifjúkorából.  Mise alatt az Ifjúsági  ének- és zenekar, 
Sirkadl zenetanár vezetésével, nú/éBzlen előadott 
darabokkal hangolta mélyebb áhítatra az isteni tiszte-
leten résztvevőket. Mise után a jubilánst üdvözölte a 
tanári testület, a kongregáció és az iíju-ág. M <jd s 
szemináriumban barátságos ebéd következett, melyen 
az u| kanonok, ezüst- mlsés papot többen köszöntötték: 
igy Papp Jinos főgimn  Igazgató az intézet sa tanári 
kar nevében, aztán B ró Ferenc esperes-plebános, dr. 
Pitner Árpád, Mánya Ferenc tanár a régi, László Ignác 
a mostani szubrégensek nevében; nagy derűt keltő, 
sziporkázó szellemeBaégü beszédében Dr. H'rfch  Hugó 
a — Baját nevében, Albert Vilmos meg a róm. kath. 
Népszövetség részéről. A sok jó kívánság abban a 
gondolatban olvadt össze, hogy a jubiláns az Éjtől 
nyert talentumokat még Bokáig tudja testi lelki egész-
ségben kamatoztatni egyháza, intézete és nemzete 
javára. 

Pünkösdi  búcsú. 
Csiksomlyón,  .Régi Nagy  Pátrónájának"  — 

Máriának  ősi  szentélyében  az idei  pünkösdkor  is 
összejön a buzgó székely  nép. Lerongyolódott  ruhá-
ban. a nélkülözésektől  kiaszott  arccal, de  bizalom 
tói duzzadó  kebellel  fohászkodik  Nagyasszonyához, 
hogy amiként  őseit  a századok  vérzivatarja  köze-
pette védte,  óvta. ugy őt  se hagyja el a jelen 
megpróbáltatások  nehéz napjaiban. 

A pünkösdi  búcsú sorrendje  a kővetkező: 
Pénteken,  május 18 án a kegytemplomban 

d.  u. 5 órakor  litánia éa szentbeszéd  (P.  Beke 
Kázmér);  9 órakor  ismét szentbeszéd  (P.  Ráduly 
Kolozs). 

Szombaton,  május 18-én délelőtt  a templom-
ban : 8 órakor  P. Szabó Dőmjén;  10 órakor  Dr. 
Csipak  Lejoe c. kanonok  tart  szentbeszédet.  A 
Szent  Antal kápolnánál  P. Boros Domonkos szent-
misét és beszédet  mond  reggel  8 órakor. 

Délután 3 órakor  megindul  a nagy körmenet 
a Kissomlyóra,  melynek  végeztével  szentbeszédek 
lesznek:  a templomban (P.  Lukács Mansvét),  a 
templomtéren  (Héjjá  Albert)  és a Szent  Antal 
kápolnánál  (P,  Ambrus Kapisztrán).  Este 9 órakor 
ismét lesz szentbeszéd  (Főt.  Markos  Endre.) 

Vasárnap,  május 20-án reggel  8 órakor 
Főt.  Felcser  Miklós,  10 órakor  Főt.  László Ignáo 
hittanár  tart  szentbeszédet  a kegytemplomban.  A 
Szent  Antal kápolnánál  reggel  7 órakor  P. Ben» 
dek  Fidél  tart szentmisét  és prédikációt. 

Az egész búcsú alatt  reggel  5 órától  kezdve 
minden  órában lesznek  szentmisék.  Gyóntatás min 
dig.  Pünkösd  szombatján a böjt nem kőtelező. 

k Maoar Párt elnöki tanácsának üléséi. 
A Magyar Part a romániai magyarság egyetlen 

hivatott képviseleti szerve. Tagja minden nagykorú 
po'gir, aki magyarnak vall,a mBgát. 

Cslkmegye magyar neps a Magzat-Pártnak min-
denkor lelkeB egysége volt. Ha akadtak,vha voltak 
olyanok, akiket az érdekük pillanatnyilag elBodort a 
zászló alul és szembeállította fajtestvérei  küzdelmével, 
tudjuk ezerezer megbánták. A szivük viasza húzza oda, 
ahol végeredményben mindenkinek helye van, akinek 
a történelem ezt a sorsot lo&delte. 

Igaz nem kényelmes, nem Izgalmak nélküli ez a 
aora. DJ jól jegyezze meg magának minden ingadozó, 
kereagéiő és sorsa elől másfelé  tájékozódó ember, 
hogy sehol nem látják szívesen Vinni kell, hordozni 
kuli a megpróbáltatások között IB a keresztet. N.m 
lehet az elől az uralkodó faj  kényelmes ÉB olyan sokak 
iltil irigyelt állásaiba felkerekedni,  felaján  kőzni s 
erőnek erejével kiérdemelni ott egy veszélytelen, jó 
módot biztosító helyet. Nem, mert először az másnak 
is kell B azután, mert erkölcsi réaze ia van minden 
küzdelemnek, amelyben a román nép éppen ugy meg-
veti a a klhisaoálás végén felrúgja  a ketea szolgála-
tokra vállalkozó, a to akodó, fajával  szemben vállal-
kozókat, amiként az megérdemli. 

Igy hát nlnca ia más ut bátra mind annak, aki 
magyarnak született és vallja magát, mint az ország 
törvényeinek tiszteletben lartáBa, a jó állampolgár 
Kötelességeinek teljesítése között gerincesen ragasz-
kodni a közös Borshoz. Támogatni és Bzeretnl azokat 
a szervezeteinket, amelyek az orBzág törvényei alapján 
dolgoznak, faji  kulturális éietünket óvják és végered-
ményben as orBzág egyensu'yának, keresztény kultú-
rájának javára dolgoznak Iiten és király hűségben. 

A Magyar Partot támogatni nec-ak kötelesség 
legyen, hanem a nélkülözbotr tleneég érzete hozza oda 
minden teBtvérünket. Azok bis, akik sokszor megugat-
ták már a közös küzdelettyk ezt a végvárát. Külö-
nösen p dig époijuk a vtit;ók iranii megbecsUlési, 
mert mindenkinek el kell Umérje, hogy akik a magyar 
politikai élet vezető helyein állanak, azok küzdelmes 
és sokszor a gyűlöletnek nBgyon kitett Bíerepet tölte-
nek be, amelyhez ideg, bátoraág, féifiaBBág  szükséges 
Becsüljük őket és lámogaatuk összetartó, egységünket 
féltő  lelkeBedéBBel. 

A Magyar Párt központi elnöki tanácBa május 
bó 8 án Kolozsvárt nagyfoniosBégu  gyűlést tartott, 
amelyen megbeBzélték a közeledő községi válr,sztáro-
kon követendő magatartás kérdését. 

A Székelyföldért. 
Az elnöki tanács foglalkozott  a miniszterelnök 

kolozsvári beszédével, amelyben a .történelem jóvá-
tételét" hangoztatva bizonyos véd-lmet irányzott elő 
az erdélyi románság javára. Az elnöki tanács hivat-
kozva az egyenlő elbánás azon kötelezettségére, amelyet 
a román állam nemzetiségi megkülönböztetés nélkül 
az orazág összes népeinek javára nemzetközi szerző 
désekben vállalt, kéri, hogy mindazok a kedvezmények, 
amelyeket a kormány B mtc vidék javára foganatosí-
tott, az alkalmaztassák a teljpsen azonos és hasonló 
nyomorba ju'ott Székelyföld  lakósséga javára is. 

Az elnöki tanáca követeli az 1919 évi párisi szer-
ződésben kikötött iekolal önkormányzat megvalósítását. 
O'ást emel azon rendszer ellen, amely főleg  a magyar 
közalkalmazottakat és felekezeti  Iskolák tanszemély-
setét az örökös és zaklató nyelvvizsgáknak veti alá. 

Foglalkoztak a magyar hitelszervezőinek szövet-
kezeti alapon való felépítésével  és BzámoB romániai 
magyarságot érintő ldŐBzerü kérdésBel. 

Gondoljunk a Uagyar Par t 
fenntartáaára. 

A Magyar Párt dolgozik. So\an vannak, akik ezt 
a mnnkát bántó fölénnyel  akeppen Intézik el, hogy 
„semmit Be csinálnak". — Az ilyeneknek mondjuk, 
hogy e körülmények között emberi szervezet többet, 
eredményesebbet nem dolgozhat, mint a Magyar Párt. 

A caiki Magyar Párt központi irodája heteken 
keresztül bucsnjaró helye to t a vármegye adósság-
rendező nagy közönségének. Szásával látták el jogi 
tanácsosai, Írásos munkával azokat, akik cda fordul-
tak. — Necsak válaBBtások alkalmával, de a csend 
Idején is gondoljunk arra, hogy köteleBBégünket telje-
sítsük az irodával szemben, amelynek fenntartása  a 
vármegye közös magyar Ugye. 

Livret pentru păzi tor de animale 
(Páaztórkönyv) a törvényben előirt minta 
szerint elkéazQltek éa a Vákár könyvkereake 
déaben beszerezhetők. 

Két szomorú példa arra, hogy népünk 
miként viselkedik az iskoláival. 
Két példát tárunk olvasóközönségünk elé — ket 

székely falu  életéből. Rá akaiunk mutatni arra, hogy 
hitvaliaaoa Iskoláink nemcaak a hatalomtól Bzenved-
nek, hanem saját népünktől talán többet. 

Iaterimár bizottaágok, községi tanácsok akadnak, 
amelyeknek tiszta magyar tagjai egy-két .jóazóért* 
arra kaphatók, hogy saját magyar anyanyelvű katho-
íikus iskoláinkkal kellemetlenkedjenek és azokkal Bzem-
ben ha kell, törvénytelenségre ÍB vetemedjenek. As 
alábbi Bzörnyü példából világosan kitűnik, bogy a 
román hatóságok törvény tiszteletének kellett köabe-
lepnie, hogy megakadályozzon Csikszentimre község-
ben egy olyan rohamot, amelyet magyar emberek 
mindenre kapható lelketlenséggel intéztek a saját hlt-
valiásoB iskolájuk ellen. 

SzázBzorta fájdalmasabb  tünet az ilyen minden 
erőszaknál, minden nemzetiségi türelmetlenségnél. Utó-
végre az még érthető, ba a román nemzeti szempon-
toktól vezérelt román tanügyi politika éle sújtja ezt 
az annyi bajjal, annyi nyomorúsággal küzdő magyar 
felekezeti  oktatást. Dd nem menthető, soha meg nem 
bocsájtható ha saját népünk között akadnak, akik túl-
licitáljak a hivatalos állaspontot is, sőt még túlbuzgó-
ságukban az Itélőbiróságokat la megkerülik saját Iskolá-
juk kárára. 

íme! Szentimre községházat épitett több évtized-
del ezelőtt. A községházában helyezték el a katboll-
kus Iskolát is, kikötve már az építésnél, bogy annak 
ez a résza mindenkor a felekezeti  iakola céljait 
Bzolgálja. 

Éi jött a caikBzentimrel színmagyar községi ta-
nács, amely Baki Karoly indítványára 1933 évi augUBz-
lus hó 19 iki ülésen egyhangúan kimondja, hogy az 
Iskolát erőszakkal kitelepíti ezen több évtizedeB hajlé-
kából. Erdakea, hogy a magyar tanács tagjai között 
nem akadt egyetlen lgazságérzéstt ember, aki hangot 
adjon azon véleményének, hegy a kiielepitéB és tulaj-
donjog kérdésében csak bíróság dönthet, pedig Igen 
jól Ismerték azon indokokat, amelyek alapján a tör-
vényes elintézést javasolhatták volna. 

Végül 1B a kolozsvári Comitetul Local de Revíznire 
kellett rámutaBBon arra a törvénytelenségre, amit egy 
magyar közBégi tanács elkövetett a Baját iskolájával 
szemben. Ez a közigazgatási felső  hatóság 2280—1933. 
számú irattömbjeben foglalt  2255. számú határozatával 
kellett figyeimczteBe  a túlságosan .szolgálatkész" ma-
gyarokat, hogy ne falják  fel  saját iskolájukat, mert a 
tulajdonjog kérdésében cBBk itélőblróaág s nem önké-
nyes erőszak dönthet. 

Ez az egyik eaet. A másik Cdikaomlyó községben 
történik. O.t a mostani lnterimár tanács kezdett mun-
kába. Pdter József  kezdeményezésével a csiksomiyói 
róm. kath. iskolába kötöttek bele. Felssólitották a 
somlyói egyház községet, bogy 15 nap alatt ürítse kl 
az iskolát és adja vissza a községnek. A helyzet pedig 
az, !o;y a somlyói egyházközség 38 éve megvette a 
régi megye székház melletti kőépületet róm. kath. 
iskolának, a vételárat akkor kifizette  s az telekkönyvi-
lég ÍB az egyházközség nevén áll. Az épület 38 év 
óta ezt a célt szolgálja B hajléka a róm. kath. magyar 
anyanyelvű felekezeti  Iskolának. 

Péter József  és as egész somlyói lnterimár bisott-
ságnak moit pont erre az iskolára 1b szüksége van. 

Eagedelmet kérünk, bogy elmondhassuk azoknak 
a magyaroknak, akik túlméretezik buzgóságnkat, bogy 
Benki nem kívánja tőlük míazerlnt fajukkal  szemben 
törvénytelenül kellemetlenkedjenek. Ezért nem jár elis-
merés, csak megvetés azon as oldalon is, amelynek 
részére ezzel szolgálatot képzelnek teljesíteni. Éppsn 
elég védekező helycetet teremt saámunkra aa élet 
minden lépése. Kár, hogy magunk ls aegédkeszünk 
azok felidézésében. 

Tenyéazigazolvánnyal ellátott, 2 darab, 18 hó-
napos, legelön nevelt, simenthalifaj  tenyész-
bika és 1 darab 6 hónapos, jorchsirei faj 
kan eladó, Gergely, nyug. jegyzőnél, Csik-
sientimrén. í-a 

Dr. Gyárfás  Elemér beszéde 
a banktörvényhez a szenátus 
1934 április hó 21-iki ülésén. 

Elnök Ur, Szenátor Urak, sam ez a törvény-
javaslat, sem annak benyújtója nem ismeretlen előt-
tünk, akik az erdélyi magyarság gazdasági ügyeivel 
foglalkozunk. 

E javaslat előkészítésén kösel egy évtlsede dol-
gozik már az Országos Bankszövetség, melynek e mun-
kájában ml is réast vettünk. Vannak egyes ssakassok 
e javaslatban, különösen a pénzintézetek vezetőinek 
fokozott  fele!  ínségére vonatkozóak, melyek egyenesen 
a ml kezdeményezésünkre és befolyásunkra  vétettek 
oda fel. 

E javaalat benyújtóját pedig, Victor Slavesca, 
jelenlegi pénzügyminiszter urat szintén régóta ismer-
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jök. Mikor Románia közéletébe jutottunk és Itt a reánk 
váró helyzetet Illetően tájékozódást kerestünk, akkor 
került elónkbe egy rendkívül érdekes saakmnnka, 
melynek .Románia bitelszervezetei"  volt a elme s 
amelyet Viktor  Slavescu  Irt. Hz volt aa elBÖ rend-
aaeres munka, amelyből képet alkothattnnk magunk-
nak annak aa orsaágnak hitelszervezetelről és pénz-
ügyi helyaetéről, amelynek kereteibe jutottunk a béke-
Bzerződósek következtében. Érthetően nagy érdeklő-
déssel tanulmányoztam én ls eit a könyvet s látva, 
hogy es alapvető munka, jelentŐB réaielt magyar 
nyelven földolgoztam  s kiegészítve a ml felfogásunk-
kal s az erdélyi bankok helyzetének Ismertetésével, 
köaönségUnk tájékoztatására kiadtam. Megállapítottuk 
már akkor Blavescn urnák ebből a könyvéből, hogy 
gondos utánjárással Igyekezett megismerni az erdélyi 
pénzintézetek helyzetét ls s egyeB sajnálatos elfogult-
ságai és tévedései dacára, melyeket nem tehettünk ak-
kor sem magánkévá, de amelyeknek helytelenségéről 
remélhetőleg azóta ő maga is meggyőződött, igyeke-
zett mégis lehető tárgyilagossággal és jóindulattal tár-
gyalni e kényes kérdéseket, ami reményt nyújt ne-
künk arra, hogy segítségünkre leBZ a mai rendkívül 
nehéz helyzetben ls. 

Rsndklvül fájdalmas,  sőt talán egyenesen végze-
tes, Szenátor Urak, hogy amidőn olyan kiváló szak 
ember, mint Victor Slavescu kerül Románia pénz-
ügyeinek élére s amikor annyi év után végre tető alá 
jut az a banktörvény, mely hivatva van irányítani ÓB 
szabályozni az egész ország hiteléletének szervezetét, 
ugyanakkor tényleg az ország egész hitelélete romban 
hever, amint ezt a javaslat indokolása is beismeri. 
Valósággal temetőben állunk B e javaslat azt a be-
nyomást teszi reám, mintha valaki sport-intézményt 
akarna szervezni kórházi ágyban fekvő  betegek szá-
mára, akik közvetlenül aúiét előtt állanak. 

É i mégis azt hiszem, hogy talán ilyen körülmé-
nyek köaött ia lehet célja e javaslatnak, hogy ez ta-
lán ösztönzésül szolgálhat a felépülésre  s remélem, 
hogy bizalmat ébreszthet arra nézve, hogy mégis le-
hetséges újjászületés és fellámadáB  abból a siralmas 
helyzetből, amelybe jutottunk egyfelől  a mezőgazda-
sági és pénzügyi világválság következtében, másfelől 
azon sulyoB hibák miatt, melyeket kormányaink elkö-
vettek s amelyekre bőrebben rámutattam a mult hé-
ten a konverzióstörvény tárgyalása során. 

E hibákat illetően e javaslat Indokolása feltár 
egy tényt, melyet eddig ily pontosan nem tudtam, Il-
letve nem voltak pontos számadataim, hogy t. i. Ar-
getoianu tév«s fölfogása  és elhibázott intézkedései kö-
vetkeztében 1931 végéig 23 milliárd lej betétet vettek 
ki aa ország pénzintézeteitől. Ha ehhez még hozzá-
adjak az azóta felvett  összegeket, láthatjuk, Szenátor 
Urak, hogy olyan hatalmas összegek mozdultak meg, 
hogy valóban helyosen jelöltem meg hiteléletünk tönkre-
tételének egyik legfőbb  okául ezt a téves intézkedését 
Argetolanunak, mely nem tudta megállítani a pánikot, 
ellenben valósággal elősegítette a forgalomból  kivont 
ptaz bűnös elrejtését, ami mérhetetlen károkat oko-
zott a gazdasági életnek. 

Megállapíthatjuk tehát, Szenátor Urak, hogy hi-
teléletünk uj alapokon való szabályozása szükséges 
volt s az erre irányuló törekvéseket csak hely9Bléssel 
lohadhatjuk. 

Ami már moat a törvényjavaslatot illeti, amint 
már mondottam, elismerjük  a rendezés  és szabá-
lyozás szükségességét,  ugyancsak helyeseljük, bogy 
a hitelszervezőtek a nyilvánosság hangsulyozottabb és 
eredményesebb ellenőrzése alá kerülnek, a pénzinté-
zeti vezetők felelősségét  illetően pedig íppen ml ki 
vántuuk már régóta sokkal szigorúbb intézkedéseket, 
mert e tekintetben olyan sajnálatos könnyelműségeket 
láttunk, amilyent azelőtt Bohasem ismertünk. Valóban 
tudoia kell annak, aki máBnak p4nzét kezeli, hogy 
legalább ls ugyanolyan lelkiismeretességgel, gonddal 
éB szorgalommal kell eljárnia és felelnie,  mintha a Ba-
ját pénzét kezelné. 

Ugyancsak eliamerjük, hogy ÖBSZBB hitelintéze-
teink átszervezése ÉB poatos nyilvántartása szintén el-
odázhatlan BzükségeBBég volt. A törvényjavaslat erre 
vonatkozó rendelkezései helyesek és macunkévá tesz-
szült azt a törekvéseit ls, mellyel a maglévő hitelin-
tézeteket nagyobb egységekben kivánja ös-zetemiriteni. 

Vannak azonban kifogásaink  is e javaslattal 
saemben, melyeket az alábbiakban foglalok  össze 
röviden. 

E sősorban sajnálattal kell látnom, bogy a javas-
lat túlzott  központosításra  töreksaik. Nézetem sze-
rint ehelyett sokkal célszerűbb lett volna okos de-
cantrálirációt teremteni és nagyobb figyelmet  tulajdo-
nítani különösen a csatolt tartományokban meglévő 
helyi szervezeteknek. Szenátor Urak, a kereskedelem-
nek s különösen a hiteléletnek a bizalom az alapja. 
A bizalom szubjektív elem s csak azokkal szemben 
nyilvánulhat meg, akiket személyesen lemernok. Ha 
megakarom erősíteni a bizalmat, akkor oly módon 
kell megalkotnom és átalakítanom a hitelszervezőteket, 
hogy lehetséges maradjon továbbra ls a személyes 
érintkezés. 

Aa előttem szóló D R Jianltescu ls hosszasab-
ban foglalkozott  a létesítendő bank-tanács összeállítá-
sával. Ba is főként  e banktanáca összeállításának mód-
jában látom megnyilatkozni azt a központosító törek-
vést, amely nézetem szerint túlhajtott. Itt m»g kell 
állapítanom azt, hogy a magyarországi hltelazrrvezetrk 
rendszerbe foglalásáról  intézkedő 1916 é*i magyar tör-
vények lehetővé tették azt, bogy az erdélyi románok 
és száwok hitelszervezetelnek, a Solldaritateanak éB a 
R)vMonmrbsntnak;d?!esá?ui! l eliten á minőségük-

ben, vagyis mint e kifejezetten  kisebbségi  hitelszer-
vezőtek  megbízottai  foglalhassanak  helyet a Buda-
pesten létesített kö; ponti szervezetekben. Mi ugy Ítél-
jük, hogy helyes lett volna, ha ezúttal is elismerést 
nyertek volna az erdélyi kisebbségi blteitzervezetek 
érdemei, amelyek valóban jelentős mértékben hozzá-
járultak ahhoz, hogy komolyaágot vigyenek bele hitel-
életükbe és ha mindezen szervezeteknek megadatott 
volna a képviseleti jog. 

Ha azonban már ez nem volt lehetBéges, ugy 
szívesebben teszem magamévá a miniszter ur álta1 

javasolt módozatot, mint azt, rm lyet JoaniteEcu ur 
ajánlott, mert a román közlp- éB kisbankok külön kép-
viselete sokkal kevésbbé indokolt, minthogy rgek ls 
tagjai az Országos Bankszövetségnek, elnökük az utób-
binak egyik alelnöke s velünk együtt ók ia mindenkor 
részt vettek az Országos Bankszövetség munkáiban. 

Ebből az alkalomból el kell ismernem erről az 
előke'ő helyről la, hogyha van Romániában szervezet, 
mely hozzájárult a csatolt tartományok lelki közeledé-
sének megteremtéséhez éa megV.önnyiteni igyekezett, 
hogy az ottani szervezetek bizalommal lehessenek a 
központi intézmények iránt, ugy — a Gyáriparosok 
Országos Szövetsége mellett, melynek vezetője Mire a 
szenátortársunk ugyancsak mindig ebben a szellemben 
do'gozott — kétségtelenül az Országos Bankszövetség 
volt <z a testület, ahol sohasem kell«tt fájdalmsBRn 
tapasztalnunk a nemzeti elfogultságot.  Remélem, hogy 
ezt BZ Intézményt jövőben lsuiyanez a szellem fogjt 
irányítani s remélem hogy meg fogja  találni a gya-
korlati eszközöket arra, hogy e törvény á t*l rája ru-
házott széleB hatáskörében is teljes flţjelemmel  lehes-
sen az ország különböző rétegeinek és érdekcsoportjai-
nak jogos igényeire. 

A javastat ellen joggal támasztható további k 1-
fogáB  az, hogy tu'magasan van megállspitva a műkö-
désben míghagyandó intézetek tőkéje és bogy e meg-
állapítás maga is öskényesen történt. Erre ráír u'attam 
már a bizottságban ÍB éa kiemeltem, hogv ha maga a 
mlnlBBter ur is elismeri azt, hogv valójában csakis 
részvénytársaságéinak volna Fzubsd megengedni azt, 
hogy bankkereBkedt lemmel fog'alkozzanfk,  akkor indo-
kolatlan, hojy a miniszter ur, a lin.bb jelentőségű, 
közVereseti éa betéti társaságot tói kisebb alaptőkét 
követel ÓB a részvénytársaságoktól ezeknek kétszeresét 
kivánja meg. Azt hiszem. hoey ez négy következetlen-
Bég, bogy éppen fordított  arányt kellene előírni, vagy 
legilább ÍB egyenlővé kellene tenni e kikötéseket, 

Viotor  Slavescu  pénzügyminiszter:  Elismerem, 
hogy ellene vo'tam annak, hogy bsnkkereskedeleamel 
mátok ÍB foglalkozhasBBnak,  mint részvénytársaságok, 
ha azonban már ezt megengedjük, ugy el kell ismerni, 
hogy a közkereseti társaságok tapjai egész vagyonuk-
kal (eleinek s neirc'Bk a vállalatba fektetett  tőkéjűk-
kel, tehát észsBerü volt, hoj'y könnyítést engedjek, ott 
ahol az illetők egész vagyonukkal felelnek. 

Gyárfás  Elemér:  Ez az eg-'Bz magánvagyon 
azonban füstté  válik a gyakorlatban, ha az illetőket 
tényleg felelősségre  akarja valaki vonni. 

Harmadik kifogáBom  BZ — u itt már csatlakozom 
a Joacltescu által mondottakhoz, — hogy nz u. n. 
„gazdasági  opportunitás"  elve, melynek sla;iján a 
bank-tanáca a létesítendő intézetek működését erge-
dályezi vagy megtsgadja, rendkívül nehezen m -gálla-
pilhitó előfeltétel  ÓB ennek felállítása  sok vlBBz»éléBre 
s nem kívánatos befolyásokra  adhat alka'mat. Én azt 
javasoltam a bizottságban, hogy az u. n. „gnitdasági 
opportunitáb" helyett, tmitnag<on nth-z a gyakorit t-
ban pontosan megállapítani, m-rt hiszen minden attól 
függ,  hogy milyen szempontból tartom cpportunusnak 
vagv sem va'amely uj intézet létesítését, használjuk 
B „komolyság"  kitételt, mely sokkal könnyebben ÓB 
pontosabban megállapítható kritérium. Lr hetséges, ho;y 
valaki a Baját szempontjából, sőt talán még közérdek-
ből sem tartja opporlumusnak, hogy valamely város-
ban egy uj intézet lótJí-Uljön, de ennek dacára nézetem 
szerint abban az esetben, ha komoly tőke éa komoly 
férfiak  jelentkeznek e célból, nem láthatok semmi In-
dokot arra, hogy miért tagadhassák meg BZ Ő kérdésük 
ba mlcdjárt biztosra ÍB vehető, bogy el fogják  veBzl-
tenl a pénzüket. 

Azt kívántam volna még, hgy a bankok likvi-
dálására  vonatkozó rendelkezések kiszélesítessenek 
o'y értelembea, hogy bankoknál csődök ne is fordul-
hassanak elő, v«ry l^gfxljrbb  a calárd bukás eseteire 
korlátoztaBBFnsk. Mind«n más esetbro, midőn kedve-
zőtlen pénzügyi helyzet vney a vezetők hibája nélkül 
bekövetkezett veszteségek miatt vá'ik szükségessé a 
likvidálás, kerültessék el a c őd. N gyón szomorú ta-
pasztalataink vannak, hogy csőd esetén sem a hitele 
zők nem kapnak semmit, sem a részvényesek, hanem 
az egész vsgyont megeszik a CBŐd-költeégek. 

Végül, támaszkodva a mlninter ur ama kljeim 
tésére, hogy a jivaslat egyik főcélja,  a fúziók  meg-
könnyítése. amire nézve vannak IB egyeB intézkedések, 
aat óhajtottuk volna, hogy ezek még hatékonyabbak és 
erőteljesebbek legyenek. 

Ezek legfőbb  kifogásaink  a javaslat ellen, mely-
ről elismerjük, hogy alapos taru'mánv eredménye, bogy 
közel egy évtizede készül, bogy mind >n esetre tisztább 
helyzetet fog  teremteni, hogy a mai tragikus helyzet-
ben talán akalmas lesz arra, hogy f  lkeltse és íregerő 
sltse a bizalmat abban, hogy a hitelélet ujjá születése 
lehetséges s mindezen irdokok alapján s abban a re-
ményben, hogy azok a hibák és hiányosságok, melye-
ket kifejtettem,  a gyakorlati alkalmazás r eedn orvo-
solhatók, vagy enyhíthetők lesznek, kijelent'm ugy a 
Magyar Párt, m'nt a magam nevében la, bogy megsza-
vazzuk ezt a tőrvéryt. (Tapp.) 

Kozma Géza gordonkaművész és Erkel 
Sára zongoraművésznő hangversenye. 

Amint már egyszer lapunkban megirluk, a 
marosvásárhelyi zenekonservatorium e két ki-
váló mllvésze és pedagógusa városunkba készül. 
Kozma  Gézét  már nagyon jól ismerjük. Mólyen 
a szivbe markoló meleg tónu»u és ragyogó 
technikájú játékával már tőbb izben elragadta 
csíkszeredai közönségét és sokak szemébe 
könnyeket csalt. Sajnáljuk, hogy évek óta nem 
hallottuk; de annál nagyobb az Örömünk, hogy 
folyó  hó 22 én, pünkösd  kedden  este a köz-
birtokosság Bzék házában újra gyönyörködhetünk 
művészetében. — Örvendünk, hogy vele együtt 
szerencsénk lesz Erkel  Sára  zongoraművész-
nőhöz is, aki nemcsak kisérni fogja  Kozma 
Géza  cello soloit, hanem önálló számokkal is 
réeztvesz a koncerten. — Kozma  Géza  ezúttal 
nemcsak mint virtuóz, hanem, mint zeneszerző 
is bemutatkozik. 

Műsoron  Kodály,  Dohnányi; R. Strauss, 
Kozma  G., Dimitrescu  és  Popper  müvei lesz-
nek. A részletes műsort legközelebbi számunk-
ban fogjuk  közölni. 

Jegyek a Vákár papir és könyvkereske-
désében előre megválthatók. 

Csikmegye földadó  sérelmei a pénzügy-
miniszter előtt. 

Amint ismeretes, Csikvármegye gazdaközönségét rend-
kívül nagy sérelem érte a földjövedelmek  értékelésénél. A 
megyében a földadókat  még 1928. évben az 1923 évi meg-
állapításhoz képest átlagosan 250°/o-al emelték tel. Csikmegye 
földművelő  lakossága a mult évi adókivetések során e sú-
lyos igazságtalanságnak orvoslását várta. Azonban hiába. 
Bár a Mon. Oficial  11132 okt. 21-iki 271. számában kihir-
detett törvény miniszteri indokolása is hivatkozott a jöve-
delmek nagymérvű esésére az 1928. évi értékeléseket rész-
ben csekély eltéréssel meghagyták legnagyobb részben azon-
ban felemelték. 

1933 évben ujabb öt évi időtartamra értékelték a 
földjövedelmet.  Uig egyes vidékeket az 1932 év nov. 26-iki 
278 sz. Mon. Oficialban  közzétett miniszteri utasítás sze-
rint ínséges vidéknek minősítettek, addig teljesen figyelmen 
kiviil hagyta az utasítás, hogy az egész ország területén 
Csikvármegye a legmagasabb hegyvidékü és legsilányabb 
termöképességü föld,  amelyet a kincstári közegek védelmébe 
kellett volna ajánlani az adókivetések során. 

Ebe yett az történt, bogy az adókivetés alkalmával a 
töldadó kivetéseket tovább is a előre megállapított óriási 
kulcs szerint eszközölték és azzal szemben az adókivető 
bizottságok többi tagjainak minden érvelése hiába valónak 
bizonyult. Éppen ezért a megye legtöbb községében az a 
meggyőződés alakult ki, bogy a tövény Bzerint igénybeve-
hető jogorvoslattal ne éljenek, mert az ilyen körülmények 
között csak hiábavaló költséget jelent-

A csikmegyei magyar képviselők f.  év április 26-án 
telkeresték Mitica Constantinescu pénzügyi alminisz-
tert, akinek részletes memorandumban tárták fel  Csik-
vármegye fuldmives  lakosságának azt a panaszát, 
amely a földadó  igazságtalan kiróvásával érte ujabb 

öt esztendőre. 
Az előterjesztett panaszhoz mellékelték és bemutat-

ták az alminiszternek az u t a s í t á s t , amelynek alap 
ján a csiki gazdák irgalomra nem számíthattak az adókive-
tések során. Részletesen kidolgozott mellékletekben ismer-
tették a szántók, a kaszálók, a legelök s a kertek értéke-
léseinek igazságtalanságait. Rámutattak, hogy amig Csík-
megyében az I. ostályu szántó évi jövedelme hektáronként 
B08 lejben állapíttatott meg, addig a termékeny BÍkságon 
fekvő  Braila és Buzeu megyékben 6i>" — <',(>0 lejben álla-
pították meg, amint azt a péuzügymiuis/t. íiumban levő hi-
vatalos adatok igazolják. A megye területén fekvő  kaszá-
lókat a síksági kaszálók szerint értékelték, aminek ered-
ményét részletes kimutatás tárja tel a miniszter előtt és 
bizonyítja, hogy minden csiki községben lényegesen tel-
emelték a kaszálók jövedelem-éltékelését, pedig azok már 
előbb is igazságtalanul magasak voltak. Ugyanígy kimutat-
ták a legelők adóztatásánál történt igazságtalanságokat. 
Azonban legsúlyosabb és csapásszerü veszedelmet jelentette 
az adókivetőknek az az eljárása, amelyet a kertek jövedel-
mének értékelésével végeztek. Xem vették figyelembe,  hogy 
Csikmegyében nincsen kert. A csiki gazda kerítésbe fogja 
a területeit azért, hogy földjét  a jogtalan legeltetéstől óvja. 
A csiki „kert" a gazda belsőségéhez tartozó terület, amely 
kaszáló céljára vagy az állatoknak istállón kívül való tar-
tózkodására vagy takarmány lerakására szolgál. Nos, ezeket 
a területeket minősítették kerteknek, miáltal olyan jövedel-
meket állapítottak meg, hogy az értékelés vármegyeszerte 
a legelkeseredettebb felháborodást  váltotta ki. Feltárták a 
képviselők Csikkarczfalva  kivetési adatait, ahol pl. II. oszt. 
kert jövedelme l'J23-ban volt 260 lej, 1928-ban 780 lej és 
1933 évben felemelték  2000 lejre. Ugyanilyen az értékelés 
minden osztályban is csekély eltéréssel az összes csiki 
községekben. 

A pénzügyi alminiezter meghallgatta a CBÍki magyar 
képviselők pan&Bzát, átvette a csiki Magyar Párt által ki-
dolgozott memorandumot s Ígéretet tett, hogy áttanulmá-
nyozva az ügyet, intézkedni tog a csikmegyei földadó  ki-
vetések igazságtalanságainak orvoslása iránt. 
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ZENEI ÉLET. 
Dal és zeneegyesületünk iga«gatóválaeztmánya tolyó 

ho 7-én tartott értekezletén elhatározta, hogy a nyár folya-
mán egy társas kirándulást éa egy nyári néphangveraenyt 
rendez, az Oezre pedig előkészíti a .tiül Baba" cimü ope-
rett szinrehozatálát Ezt a munkát Hellwig Vilmos, Dr. Boga 
I,ajoe éa Frank Miklós alelnökök, valamint Sarkadi Elek 
karmester ügykörébe utalta. Ezek a nevek garantálják a 
vállalkozás sikerét és a „Gül Baba" operett előadásának 
művészi színvonalát. 

A.z értekezleten Bakcai Károly, az egyesület újonnan 
megválasztott agilis pénztárosa, életrevaló indítványt terjesz-
tett elő uj tagok gyűjtésére éa az egyeaület 50 éves jubi-
leumára (1940) építendő dalos-otthonra vonatkozólag. Az 
igazgatóválasztmány az ügyes javaslatot elvben eltogadta s 
a részletek kidolgozását tanulmányozásra kiadta. 

Foglalkozott az igazgatóság a dalososztály újjászer-
vezésével is éa kihangsúlyozta, hogy a dalárda munkájának 
tokozására és színvonalának emelésére különös Bulyt kiván 
helyezni. Az egyesületnek ez a szerve tudniillik alkalmasabb 
nagyobb rétegeg bevonására azon kulturális tevékenységbe, 
melyet az egyesület maga elé tűzött. A dal összetartó és 
nevelő hatalma vitán felül  áll a ezt az erőt ki akarja hasz-
nálni a vezetőség. 

Néhány adminisztrácionális ügy letárgyalása után az 
igazgatóság a következő uj tagokat vette fel. 

Alapitö tagokul: Biró Ferenc eaperea plébánost, Dr. 
Daradics Félix, Dr. Balogh Lajos ügyvédeket, Cseh István 
iientes és mészárost, Drócsa Imre kéményseprő mestert, 
Berek Ferenc építészt. Páltoló tagokul: Itj. Hayer János 
hivatalnokot, Diirr Gyula és Altér Izsó kereskedőket, Fenke 
Ferenc ékszerészt, Bartha Géza todrászt, Dávid Antal gyári 
tisztviselőt, Altér Salamon featdt.  liendea tagokul: Abos 
Józset lakatost, Bocskor Károly fodrászt,  itj. Biedermann 
Viktor cipészt, itj. Ferencz József  tisztviselőt, Balogh Ká-
roly pincért, ifj.  Schmidt Gyula hivatalnokot, Kalfás  József 
vendéglőst, Dávid Ferenc fodrászt,  Fodor Gyárfás  kovács-
mestert, Jártó László szabót, Berkeczy Árpád bádogost, 
Kovács Károly vendéglős éa Bartha Balázs könyvkötőt. 

A taggyüjtéa folyamatban  van. Ne legyen Csíkszere-
dában egy tehetős ember, aki nem lesz tagja ennek a nagy-
multu kulturális intézménynek. A pártoló tagsági dij csak 
havi 12 lej, a rendea tagsági dij pedig havi 8 lej. Ez iga-
zán nem sok azért a szent ügyért, amiért ez az egyesület 
küzd. K1 i ó. 

évi magánoktatási törvény H5 cikkében foglalt  szabad is-
kolaválasztásra vonatkozó jogokat, — kéri, hogy semmi-
sítse meg ugy a Miniszter, mint Tanfelügyelőség  intézke-
déseit, mint az érvényes törvényekkel ellentéteseket. 

A Tábla a íennti indokok alapján, megsemmisítette a 
Borcsa Gergely gyermeke ügyében tőrtént erőszakos éB a 
törvénnyel ellentétes intézkedéseket, elismerve a szülő Bza-
bad iskola választási jogát. 

Az ítélet remélhetőleg a jövőre rendet teremt ebben 
a kérdésben és megszünteti azokat az erőszakoskodásokat, 
amelyektől minden esztendőben hangosak és elkeseredettek 
voltak az ország felekezeti  iskolái. 

Bírósági Ítélet a szülő szabad iskola-
választási jogáról. 

Elmondjuk sorjában éa teljes részleteiben az ítélő-
tábla egy ítéletének előzményeit, amely végre tisztázza azt 
a sok eröszakot, amelyet a közoktatásügyi hatóságok el-
követnek a szülők szabad iskolaválasztási joga körül. 

A névelemzéssel kapcsolatos az Ugy. Borcsa Gergely 
gyermekét egyszerűen román eredetűnek nyilvánították és 
állami iskolába kényszeritették. A szülő miután nem nyu-
godott bele az oktatási szervek döntéseibe, a Táblához for-
dult panaszával, a következő beadványban. A panasz me-
netét közöljük, mert annak adatszerű csoportosítása a csik-
megyei Magyar Párt feldolgozásában  tanulmánynak beillő 
munka a hasonló esetek megismétlődésénél országosan kö-
vetendő utmutatáa a jövőre. 

A panasz felsorolja,  hogy aMon. Oficial  1924 julius 
2U-i számában megjelent állami elemi iskolai törvény 19-ik 
szakasza szerint a szülő gyermekét bármely nyilvánossági 
joggal biró iskolában taníttathatja, ha ezen szándékát min-
den év szapt. 1—10 között bejelenti az állami iskola igaz-
gatóságának. Borcsa Gergely csiksomlyöi tanár bejelentette 
szabályszerűen, hogy leányát a csíkszeredai róm. kat. elemi 
iskolába óhajtja beíratni, amelynek nyilvánossági jogát a 
miniszter 876—1933 sz. alatt elismerte. A somlyói ig. ta-
nító nem vette tudomásul ezen bejelentést azon a cimen, 
hogy más községbe nem lehet beíratni a gyereket. Ez ellen 
a szülő bejelentéssel élt a csíkszeredai tanfelügyelőséghez. 
Krre a tanfelügyelő  a Borcsa tanár gyermekét 3181—1933 
sz. alatti intézkedésével egyazerüeu román eredetűnek mi-
nősítette a eltiltotta a felekezeti  iskola látogatásától. Erre 
a szülő a közoktatásügyi miniszterhez folyamodott.  Kiiej-
tette, hogy nem román származású. A közokt. miniszter 
108.848—1933 sz. Blat t a kérést elutasította és kénysze-
ritette arra, hogy a gyerek a somlyói áll. iskolát látogassa. 
A szülő nem tett eleget a miniszter intézkedésének. Ezért 
iskolamulasztási büntetésekkel rótták meg, leioglalták en-
nek fejében  ingóságait és tanári fizetését. 

A Táblához terjesztett panasz, tovább elmondja, hogy 
a Mon. Oficial  1925 dec. 22-i számában kihirdetett magán-
oktatási törvény 35-ik cikke nem ad jogot a nemzetigégi 
származás kutatására, hanem a magán iskola előadási nyel-
vével azonos anyanyelvet köti ki a felvétel  feltételéül.  Ezen 
törvény 116 cikke kimondja, hogy minden előző törvény 
vagy rendelkezés, mely ezzel ellentétes, érvénytelen. 

Azonban a közoktatásügyi miniszter a fenti  törvény-
nyel ellenkező rendeletek sorozatát adta ki. A 33.866—1927 
BZ. rendeletével magtiltotta a magan iskolákba való felvé-
telét olyanoknak, akik más nemzetiségűek, mint az iakola 
előadási nyelve ; 121.913—1927 sz. rendeletével kizárta a 
magyar nyelvű magán iskolákból a magyar anyanyelvű ör-
mény kat. tanulókat; a 127.973-927 sz. rendeletével ki-
mondta azt a képtelenséget, hogy a tanulók anyanyelvének 
és nemzetiségének megállapítása az állami szervek jogát 
képezi. 

A panasz végül hivatkozik a Mon. Oficial  1923 XII. 
23-i 284-i számában kihirdetett törvényre, az alkotmány 
99 éa 107 cikkeire, amelyek Bzerint báiki, akinek jogait 
valamely törvény rendelkezéseinek megBzegéaével, bármely 
hatóság sérti, panasszal fordulhat  a Curtea de Apel-hoz. 
Minthogy a közoktatásügyi miniszter fenti  ismertetett ren-
delkeaéaei «értik u 1934 évi elemi iskolai törvény é« 1988 

Az eső. 
Ide a tova 40 napja, hogy a föld  szomjúhozza a ta-

vaszi jótékony esőt... Vajúdik az égbolt... Egyik telhő 
a másikat kergeti, mintha pajkoskodni akarnának az esőt 
kérő és esőt váró emberrel és földdel.  Mi lesz, ha ez igy 
tart tovább s az ég csatornái nem erednek meg ? . . . Olyan 
a természet, mint egy tüdőbeteg ifju.  Gyorsan akar élni, 
mintha érezné, hogy kevés van hátra és sietnie kell, hogy 
dolgait idejére elintézhesse, fenntarthassa  a folytonossá-
got . . . Idő előtt kibújt és elvirágzott a gyöngyvirág. Fürt-
jei gyengék, rövidek, illata Bejtelemszerü vala. Jött az or-
gona, — hirtelen, rohanást, fürtjeinek  jórésze le ÍB maradt 
az uton 8 amilyen gyorsan jött, oly gyorsan szalad is el 
ábrándozó tekintetünk elől... Oh miért mentek, miért siet-
tek drága virágok, annyi kedves emléknek, szépséges re-
miniszcenciának bájai!... A szivvirág még tartja magát, 
mintha élő szimbóluma akarua lenni a földön  megmaradt 
szeretetnek, mert oly kevés, oly ritka a szeretet. . . 
Az emberi szivek elfásultak,  önzők, könyörtelenek lettek... 
Bimbóba szökkent a bazsarózsa, a piros pünkösd tradicio-
nális szép virága. Nem akar várni ő sem a pünkösdre, fes-
ledezik már bimbója. Siet ő is. . . Mint a gondolat iramlik 
szárba a íehér liliom. Ez is siet, hogy az ártatlanság és 
szűztisztaság gyorsan tovatűnő szimbóluma legyen a meg-
romlott világnak. Siet, szégyenbe szalad előlünk, nem akarja, 
hogy profánizálják,  nem akar tarizeusok kezébe kerülni... 
Inkább sietve jön és távozik. Nem vár az idejére. Nincs 
miért, nincs kikért... És ugy tovább jöttek a csereszny-e, 
az almavirágok, emlékeztetni, hogy valahol másutt lesz 
cseresznye és alma. A szilva el sem jött, — az em-
lékeztetni Bem akar. Haragszik . . . De haragszik a búza, a 
rozs B ha igy megy tovább — nem jön el a karalábé, a 
murok, a hagyma, a retek, a saláta . . . Mi lesz akkor ve-
lünk I Eső, drága májusi eső, de szomjúhoz a szivünk, a 
lelkünk!... Erdő, mező siratja elmaradásodat, óh jöv el 
jöv el I Klió, 

rétegéből fog  akadni alkalmas egyén a tisztségek betölté-
sére, ugy hogy ebben a tekintetben nem lehet panasz. Nem 
ragaszkodunk semmiféle  cenzushoz. Egyiormán helyet foglal-
hat a tanácsban a nő, iparos, kereBkedő, vagy gazda, ha 
erre hivatott, 

Szivesen látjuk és igen terméazetea, hogy ott van a 
helye a lelkes éa jellemes intellektuelnek is. Ügyvéd, orvos, 
mérnök tanár, hasznoa tanácsadó elemei kell, hogy legyenek 
a tanácsnak. De ezek megválaaztáaára inkább kell ügyelni, 
mert már < lyan csodabogár is akadt közöttük, aki a saját 
határozatát megfelebbezte.  (NB.: mégis nyerte.) Éa éppen 
nálunk történt ez és éppen ügyvéd volt az illető. 

NYÍLT TÉR.*) 
Nyilatkozat. 

A mult év nyarán ezen újság nyílttéri rovatán kije-
lentettem, hogy ellenem, mint a csíkszeredai róm. kath. 
hitközség volt gondnoka ellen a „ B r a s s ó i Lapok" 
és más lapokban megjelent, személyemet nagyon sértő éa 
kompromittáló közleményekre vonatkozólag az érdeklődőket 
nyilvánosan tájékoztatni fogom. 

Köztudomásu dolog, hogy azzal is megvádoltattam, 
hogy néhai Rigó István kántor kepebeszedésével kapcsola-
tosan elszámolatlanul maradt összegekért a Rigó-örökösök-
től több pénzt követeltem vissza és Bzedtem be, mint ameny-
nyivel liigó az egyháznak az elszámolás folytán  adós ma-
radt. A Rigó-örökösök ezért indíttatva érezték magukat, 
hogy ellenem a csíkszeredai ügyészségen c s a l á s miatt 
feljelentést  tegyenek. Amely feljelentés  a következő ered-
ménnyel végződött: 

A csíkszeredai törvényszék vizagálóbirája, egyetértő-
leg a kir. ügyésszel, f.  év márc. 31-én 28—934 szám 
alatti végzésével, két hites könyvszakértő éa a vád 
által feladott  tanuk kihallgatása után kimondotta, hogy 
a Rigó-örökösök által felhozott  vád alaptalan, mert 
egyetlen banival sem tartottam vissza többet, mint 
amennyivel Rigó István az egyháznak tartozott. Ér-
dekelt örökösök ezen döntés ellen a marosvásárhelyi 
kir. táblához telebbeztek, amely f.  év április 20-án 
30—934 szám alatt a felebbezést  elutasította a a 
helyi törvényszék végzését jóváhagyta. 
Ezek után kénytelen vagyok a Rigó-örökösök ellen 

rágalmazás vétségéért a büntetőbíróságnál feljelentést  tenni. 
Csíkszereda, 1934 május hó 10. 

Dóczy J á n o s 
*) E rovat ilatt közlöttekért nem vállal felafőc 

sé*et a Sserk. ós Kiadó. 

FÓRUM. 
Gimael, a választópolgár. 

Ugy hírlik választások lesznek. Meg fogjuk  választani 
az uj városi és megyei tanácsokat. 

Gyakorlatunk van hálistennek, nyugodtan járulhatunk 
az urnához. Minden Bzavazó polgár oda szavazhat, a hova 
akar, mert a választás titkos. 

Nyilvánvalónak látszik, tehát hogy a tanácsokba az 
fog  bekerülni, kit a választópolgárok nagy része megválasz-
tani óhajt. 

Hát ez természetesen nem igaz és éppen e miatt van-
nak aulyua választópolgári gondjai Gimaelnek. Szavazni, 
sajnos, nem lehet egyénekre, kik alkalmasak volnának egy 
fejlődő  város bizalmi tisztségeinek betöltésére, hanem csu-
pán listákra. 

Valamikor a 18-ik század elején egy angol lord, azt 
hiszem Benthamnak hívták, könyvet irt arról, hogy a tit-
kos szavazást azért kellene bevezetni, hogy a megválasztottak 
tényleg külső befolyás  és terror nélkül választassanak meg, 
mert csak igy teljesülhet a választók zömének azon kíván-
sága, hogy tényleg a közóbaj képviselői támogassák és 
védelmezzék majd érdekeiket. 

Bentham 150 esztendős álma beteljeaedett. Most már 
titkoaan választhatjuk meg azt, akit ugyan nem kívánunk, 
viszont rajta van a listán. 

Ezért vannak gondjai Gimelnek, mert undorodik a 
semmire aem képes, de mindenhez hozzáértőleg bólongató 
tanácsos uraktól, kiknek ha hiányzik is szakértelmük, de 
meggyőződésük azért lehetne és önálló kritika hijján csak 
bárgyú rosszalásuk van az ellenpárti tanácsos véleményére, 
vagy alázatos, jó kisfiú  mosolyuk a saját-vezér expozéjához. 

Nekünk nem kell az ilyen tanács. 
Ez a kis város itt a Hargita alján éppen most akarja 

levetkőzni magáról az évazázadoa közönyt, melyben nemcsak 
a vezetők, hanem a polgárság nemtörődömsége is részesítette. 

Nekünk, kiknek minden adottságunk megvan arra, 
hogy gyógyvizeink éa olcaó fürdőink  közelsége,' a aportélet-
nek és a turisztikának minden várakozást meghaladó fellen-
dülése az ország éa külföld  figyelmének  központjába állítson, 
nekünk ne mondja ott a tanácsban senki, hogy nem kell 
aporttelep, hagy fölösleges  a létesülendő park, hogy minek 
még egy ut az állomás felé  és hogy nem kell az ízléstelen 
éa egéBzaégtelen házroncsokat lebontani. 

Ez a város élni akarja az ő intellektuális életét éa 
ha a tanáoa ia egyezer már azon a véleményen leaz, mint 
a városnak már ideidegződött lelkes fiatal  gárdája, (a fiatal-
ságot ne a kor szerint értsük), akkor ebből a városból rövid 
évek alatt Erdély turisztikai és téli sporközpontja lehet. Az 
idegenforgalom  fejlesztése  legyen az első város gazdasági 
szempont. 

Ha már listák leaznek, felhívjak  a pártvezér arak 
figyelmét,  bogy legyenek tekintettel egy kicsit az elmondot-
takra is. Ha pedig egyezményes lista leaz, akkor modern 
gondolkozása, független  elvű és a jövőben bizó emberekből 
verbuváltaBaék össze az uj tanács — ugy a városnál, mint 
a megyénél. 

Ha az inditó tétel: városgazdaság és városfejlesztés, 
akkor meggyőződésünk, hogy a város társadalmának minden 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Majna 10. 

Májua 10 ike aa uj Nagyrománia legkiemelkedőbb 
nemzeti ünnepe. Egybefogva  a romén nemzet történel-
mének jelentős eseményeit mindent e napon megünne-
pel a román nép. Az ünnepek ttnneps es a nap Itt, 
amelyre koronát aa összeB románok egyesülésének 
valóra válása tesz. — Érthető minden pompa, minden 
öröm és hála, amely a román nép lelkét eltölti e nappal 
szemben. A nép s kttlönöBea ez a generáció a törté-
nelem legragyogóbb fordulatát  fogta  kl. Azt, amelyet 
csak századok, ezredek mu'ása teremt. Meg kell be-
csülni, hálásnak kell lennie a román népnek ezért a 
nagyszerű sorsfordnlásért,  annak a Végtelen és kiszá-
míthatatlan történelmi végzetBzerüségnek, amely a 
népek útját rendest. Nem szabad elvakulni, érzéket-
lenné válni. Ebben az országban milliós népek élnek, 
akiket az egyenlő elbánás, a szeretet szavával keli 
bekapc o'nl a májú* 10-lke hangulatába. Milliós töme-
gek vannak, amelyek nem románok, de polgárai ennek 
az országnak és jólétük, leki nyugalmuk, megelége-
dettségük nem lehet közömbŐB az oraság jövőjének 
szempontjából. Nos ezeknek a nevében azt a május 
10 ét várjuk, amely nekünk is juttat valamit aa Ünnep 
örömeiből. 

— Zenés veosernye a helybeli plébánia 
templomban. Kedden, május 15 én d. u. 6 órakor 
zenés vecsernye lesz. A májusi ájtatosságok Borában 
a második, amelynek ének- és zeneszámait városunk 
asszonyai hozzák össze és gondoskodnak a vecsernye 
áhítatának, ünnepi fényének  emeléséről. A keddi má-
jusi vecsernyének különösen nagy gonddal ÖBsaeállitott 
művészi számaira felhívjuk  a figyelmet.  A rendezők 
kérik városnak vallábos lelkületű közönségét, hogy 
fogadják  Bslvesen és sseretettel azt aa igyekezetet is, 
amely városunk filai  között a Boldogságos Szűz tisz-
teletének áldoz, a májusi ájtatosságokkal. 

— Államellenes l igatáa v á d j a a di t rói 
segédlelkésa ellen. Antal Jánoa dltról s. lelkésa 
ellen, feljelentésre  az ügyészség államellenes lagatáa 
vádját emelte. A vád iskola zaklatással kapcsolatosan 
keletkezett. Ditró községben Banghl nevű iskolaigaz-
gató, tanfelügyelő,  a felekezeti  Iskolából 45 tanuló 
kivételét erőszakolta azzal, hogy B ditrói róm. kath. 
Iskola olyan párbusamos osztályt állított fel,  amelyre 
nem volt engedély. Éppen ezért követelték, hogy a 
45 tanulót as állami isko'ába Írják be. Ezen alkalom-
mal ssóváltás keletkezett Bsnghl és Antal s. lelkésa 
köaött, melynek feljelentés  lett a vége. 

— Orvosi rendelő áthelyezés. Dr. Berkovlcs 
József  orvosi rendelőjét, májua hó 1-tól, Bulevardul 
Rogele Ferdinánd No. 11. (Grünwild-fóle  házba) kóbld 
mellett aa emeletre, helyezte át. 

— Lopás. llo'dován Mária i s Mina, Lakatol 
Erzai kóbor cigánynőket Csikszentklrályon lopáson 
érték. Átadták az ügyésiaégnek. 

— A békási vámházat a megye kijavít-
tatja éa abban egészségügyi kirendeltséget rendea be. 
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— Taplooia májálisoiott. Eredmény öt 
sebesült . Biionyira legjobban éppen Tsplocsa ea a 
város kötelében fekvő  közaég fogja  aaégyelnl, hogy 
májas 6 áo, a vasárnapi általános kirándulás bicská-
zással végződött. Dávid József,  L»jos Gyárfás,  Csedő 
JánoB, Sintha Andor, ifj.  Molnár József  súlyosabb sebe-
ket szenvedtek. — A bicskáról és a virlusos testvérvér 
caapolásáról minden kultur gondolkozásnak megvan a 
lesújtó véleménye. Sajnáljuk, hogy Cstktsplocza köz 
ség ls a legsötétebb állapotokra következtetheti bicska-
becaülethaz kapott. 

— Életmentés. Mult számunkban tévesen közöl-
tük azon hírünket, bogy az Olt egyik legmélyebb részén 
vízbe zuhant Dávid Gynscit, a kis Schmledt gyerek 
mentette volna kl. A bátor életmentő, a kitűnő uszó 
ifj.  Borbáth Béla Ill ik gimnazista tanuló vo't, aki 
valóban önfeláldozó  elhatározással ÉB bátorsággal men-
tette kl pajtását a biztos balálból. 

— • föld  mia t t . . Olti Péter és Oltl Balázs 
madévalvl gazdák egy darabka föld  miatt évek óta 
pereB viszonyban vannak egymáBBal. A napokban a 
vitás földön  összetalálkoztak a haragos testvérek. Olti 
Balázs a húsz éves fia  segítségével olyan sulyoBan 
megverték Oltl Pétert, bogy azt kórházba kellett 
BZ állítani. 

— Erdőtüzek. A vármegye területén hatalmas 
erdőtüzek pusztitanak. A nagy szárazság miatt a leg-
kisebb gondatlanság ls elegendő arra. bogy nagy érté-
kek semmisüljenek meg. Kérjük a lakósBágot, a kirán-
dulókat, hogy az erdőben fokozott  figyelt  mmel vigyáz-
zanak, nehogy könnyelműséggel károkat idézzenek fel. 
A szépvlzi közbirtokosságnak a gyimasközéploki határ-
ban fekvő  János-sarok nevű erdeje gju't meg. Több 
mint 10 ho'd terület égett le. A gyanú szerint a tűz 
a közelben lető szénégetők vigyázatlanságából kelet-
kezett. 

— Gál Miklós alfalvl  gazdának a Ditró község 
határában fekvő  Síilas nevii erdejében pusztított tüz. 

— Tusnád községnek a fürdő  közelében levő 
erdeje gyúlt meg. 

— Gylmesbükk községnek a Tiszás nevű erdő-
részén keletkezett tűz. 

— Gyergyószentmiklósnak a Lőrlncz pataki erdeje 
gyúlt meg ÓB Bzenvedett nagy kárt. 

— Baleset. Kelemen Lajos csicsói lakós, az 
ottani kőbányában életveszélyes balesetet szenvedett. 
A helybeli kórházban ápolják. 

*— Meghalt Iliesou pénzügyigazgató I IPFCU 
György volt csikmegyei p;nzügylgazgató. bárom kónapi 
nehéz betegBég után meghalt Lugoaon. Iliescu hosszú 
időn keresztül volt a vármegyének péntügyigezgatója. 
Megártó, jóindnlatu ember volt. aki a lehetőségek 
között igyekezett jót tenni mindenkivel, aki hozzá 
fordult. 

— í té le t . Korcz Gábor 28 éves éB Bilibok Albert 
27 éves cslkBzentmihályi lakósok állottak a helyi tör-
vényszék előtt. Bünük BZ volt, bozy rendszeresen fosz-
togatták a Gyimes-felé  haladó tehervonatok at. A na-
gyobb emelkedéseken lassan haladó vonatokról árukat 
loptak. Legutóbb azon vesztettek rajta, bogy BZ egyik 
vagonból ledobált tetszetÓB ládákkal véletlenül puska-
port és dinamitot loptak. Ok vo'tak legjobban meg-
rémülve, amikor cukor helyett lőpor került elő a ládák-
ból. Szigorú vizsgálatot rendeltek el, amely caakbemar 
nyomra vezetett. A bűnösöket 18 rendbeli lopással 
vádolták. A törvényszék 2-2 évi börtönre és 5 5 évi 
hivatalvesztésre Ítélte. 

— Haláloaáaok. DemeB Ignác róm. kath. tanító 
folyó  évi májm hó 9-én. 57 éveB korában megha't 
Csikmindszenten. 33 évig volt a község szerény és 
becsületes tanitója. Május bó 12 én volt a temetése 
nagy részvét mellett. 

— Petres Domokos nyug. p. t. főellenőr,  folyó 
évi május 6 án, 68 éves korában maghalt CsikFom'yón 
E hunytat neje BZÜI. Köllő M itild, 5 gyermeke és nagy-
számu rokonság gyászolja. 

— Pünkösdi orszégosvásár Csíkszeredában. Állat-
vásár májas hó 8 és 9-én tartatott meg. Felhajtatott összesen 
1060 drb. ökör a eladatott 79 drb. 

I. oszt ökör nem adatott el. 
II. oszt ökör párja 6000—B000 Lel. 

III o*zt. ökör párja 4000 - 6000 Lel. 
Felhajtatott 1730 drb. Uh4n s eladatott összesen 100 drb. 

I. oszt. tehén nem adatott el. 
II oszt. tehén darabonklnt 4000—6000 Lel. 

III oszt. tehéu darabo-klnt 1500—4000 Lel. 
Felhajtatott 240 drb ló s eladatott összesen 15 drb. 

I. oszt. ld nem volt felhajtva. 
II. oszt. ló darabonklnt 3000- 6000 Lel. 

III. oszt. ló darabonklnt 1500-3000 Lel. 
A nagy kínálattal szemben a kereslet Ig n rsakély volt, ami-
nek oka a azáiazságban ksteasndâ. — A kirakó ái ú vásár a 
szokottnál forgalmasabb  volt. 

— Az adonyomozól éa ellenőri viasgák 
időpontját, amint már közöltük, a pénzügyminiszter 
májua 25 re illetve juniui bó 1 re tűzte ki. Az adó-
nyomozói vizsgák Bukarest, Ko'oz»váron május 25 én; 
az ellenőri vizsgák jusina 1-én Bukarestben lesznek. 
A vizsgákra való jelentkezés Iránti kérések a követ-
kező címre terjesztendők: Direcţia Contrlbutluailor 
directe serviciul personal, Bocorestl és Directorat, C uj. 
Egyébként bővebb felvilágosítást  ad a pénzügylgaz-
gatóság. 

Erdélyi Ügyfeleim  szíves tudomására, hogy iro 
dámát: Bucureşti, Bulev. Maria 4/0, 
etaj III. helyeztem át. Tdlefon  számom 3.0928 

2-8 Smilovita László-

M E G E E K E Z E T T ! 
a« uj tlpusu 

batériás „PHILIPS" csoda rádió 

! 
! 

5 lámpás abstout szelektív 200 - 2000 m. 
hullámhosszra egybeépített dinamikus hang 
szóróval (legújabb találmány) uj tlpusu 2 voltos 
lámpák folytán  óriási hangerő mellett mini-

mális anódfogyasztás. 
Havi fenntartási  összege állandó használat mel-

lett 80 lej. Antenna nem szükséges 
Állandóan raktáron vételkényszer nélkül, bár-
mikor megtekinthető. Eladások részletfizetésre. 
Más tipusu rádiók mélyen leszállított áraloa. 

Í R Ó G É P E K 
használt, kifogástalan  állapotban, o'c.-ó áraton 

állandóan raktáron. 

Fischer Sándor rádió üzlet, 
Mercurea-Ciuc. 

Publicaţiune. 
Parochia ortodoxa ia ziua de 7 Iunie 

1934 ora 11 va ţine liciuţ'e publică in loci-
luL Pieft  c urei psntru dare» în anlrepriza pentru 
continuarea lucrărilor de edificare  a bhercii. 
Lămuriri dela 20 Maiu 1934 la oficiul  parcchial. 

Valoarea aproximativ 2.000.000 Lei. 
Epitrop: Vas. Chele. 

Hirdetmény. 
A helybeli gör. keleti Egyházközség 1934 

évi j u D i u s hó 7- én d. e. 11 órakor, a vár 
megyebázi helyiségében nyilvános árlej ést tart 
a templom építési muikálatok folytatására. 
Felvilágosítások májúi hó 20-tól az egjház 
hivatalos helyiségéten. 

A vállalat megközelítő értéke 2.000.000 lej. 

UJ éa haaznált Írógépek kaphatók, Vákár könyv-
kereskedésben, Csíkszereda. 

Községi számadások elkészítését 
v á l l a l o m . Cím a kiadóhivatalban. 

F É L I X 
O s a d e a m e l l e t t 

legolcsóbb, legjobb, legkényelme 
sebb gyógyfürdő,  mindenféle  rheu-
matikus bántalmak ellen, gyógy-

hatása utolérhetet len. 
T e l j e s p a n z i ó : 

Lakás,élelmezés (diétikusie) és fürdő: 
M^jut hónapban napi 80 lejtől 160 lejig 
Jurus hón -pban napi 9 0 lejtől 180 lejig 
Ju íus és b u b a n napi 100 lejtől 220 lejig 

r ó s z ó v e n . á t n y i t v a . 
V a s ú t i k e d v e z m é n y ( 5 0 0 / o ) 
e ^ á e z é v e n á , t é r v é n y e s . 

Különféle  siórakoiá-ok: 
Strandfürdő,  tenisz minden este táno, köny tár, stb. 

2 - 5 

Agrar kisajat i tás i kötvények eladok (1922 évi 
kibocsátás 5°/0-o^). Cim a Vákár üzletben. 

8 MODELL KALAPOK $ 
3 tl« naponként nj formák  olosó V 

5
árban, zxi»srt«lcls.tl3.«tólc £ 

VKNCZEL T A N Á R N É N Á L * 
Ugyanott késaüLnek mlndaa- ¥ 
nemű női kalapok eiaőrendü V 

ká? anyag hoasaadacaval. Kaiapek M 
Q átalakítása a legrövidebb Idő alatt. Q 
v* Cslksaereda, I. C. Bratianu (Oimná- G 
g alum)-uooa 111. aa., a Bőrhái köselébea. J 

Eladó olcsón C h e v r o l e t a u t ó . É r d e k l ő d n i 
lehet Gáspár Árpád tulajdonosnál, Csíkszereda. 

Üsyes, barátságos lány kiszolgáláshoz Buffet-
Éítere-n-bi fiiet^ssel  azonnal felvétetik. 
Zsidvére borfuvarost  keresek. Hellwig Já-
nos vendéglős, Csíkszereda. 

Cinema „A STB A" mozgó 
Szombaton,  május hó 12 ón este 9 órakor 

Vasárnap,  május 13-án d.  u. 6 és este 9 órakor 

„Szerelem városa'-
operett slí ger. 

Josef  Schmidt  és Charlotte  Andor. 

Szerdán,  május hó 16 án este 9 órakor 
Csütörtökön,  május 17-én d.  u. 6 és este9 órakor, 

Szerelem foglya 
dráma. Norma  Shearer  és Lionel Barimore. 

Szombaton,  május bó 19 éu este 9 órakor 
Vasárnap.pünkösd  napján d.  u. 6 és este 9 órakor 

A kurtizana bukása 
(Susan Lenox tündöklése) 

drama. 
Greta Garbó és Clark  Gable. 

Hétfőn,  pünkösd  másodnapján  délután  6 és 
este 9 órakor, 

Kedden,  május bó 22 én este 9 órakor 
„STAN és B R A N " 

A haza szolgálatában 
Vígjáték. 

Adóbonok bármilyen címletekben kaphatók. 
Cim megtudható a Vákár üzletben. 

! 
i 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

a t e l r e a U i a í l l l t e t t í i « k k « l 
b e s i e r e a h e t ö k : 

Nagy G. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
. Megfelelő biztosíték mellett részletfizetésre is. 

• 16-

Tanács és utasí tás 
g 3 r o D a a . o r " b a - 3 o s o k 

és mindazok részére, 
kik gyomruk tel jes megerősödését ki-
vánják és jó étvágyhoz akarnak jutni. 

I P x o f . D r . I = á , t e r g y o m o x t e á j a 
azonnal megszüntet gyoznorrontást, vagy hülósból származó 
gyomarfájdalmakat  Ezen t«a rövid hasmaUta a rossz gyo-
mor okozta C H B O N I K U S U N D O R T na r>-s?xallé>et 
megszül tetl. Egy csészéhez 15 gramm tea ke 1. Naponkénti 
haiználat 1—2 oséíza. A hosszú élet alapja aa egésaaóges 
gyomor, tartson egy Ilyen egyaaerü gyomorkurác és egész-

séges lesz 
Prof.  Dr. Pá te r gyomorteája 

a megyeszékhelyek IrgtöSb gyogyssertárában éa drigáriájá-
ban azonnal kapható, ahol nem lenne ott a gyógysaerésa — 
kifejezett  kívánságra — néhány napon belül besierii. Minden 
e eleti csomagon a feltaláló  törvényileg védett fényképe  és 
aláírása látható Levelezőlap utján a tea „Csillag" gyógyszer-
tár, Braşov, Hosszn-ncca 5. szám alatti lerakattól rendelhető. 

Standard Drogéria, Baknreqtl I 
K'pható minden gyógyszertárban és drogériában. 6 

fibédlökredenc,  ruhaszekrények eladók 
Mayer tanárnál , Csíkszeredában. 

HEGEDUORAKAT 
oonservatoriumi módszer 
szerint, jutányosán ad: 

S P R E N C Z G I Z I , Csíkszereda 
Str. Cap. Vulovioi (Hargita-uooa) 26. 

V»kh If.  *,*«»» !«r»s**fţ»t»Mv  .. ţiSiMţltiVp Î p, 




