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Közérdekű közlemények. 
Dr. Pál Oábor országgyűlési  képviselő  az 

alábbiak  szivea közlését  kéri: 
1. Azon vasúti alkalmazottak, kik aa államnyelv 

nem tudása elmén fegyelmi  bizottságok elé rendeltet-
nek, a szolgálatból való elbocsátást tartalmazó hatá-
rozat ellen annak szóbeli kihirdetésétől számított 10 
napon be:lll felebbezéssel  élhetnek a Comisiunea re-
gionala de disciplina hez. A felebbezés  az elbocsátást 
elreedelő Comisiunea locala de dlsciplina-nél nyújtandó 
be. (A vasúti szolgálati szabályzatról szóló és a Moni-
torul Oficial  1933 évi április 28 iki 97. Bzámában ki-
hirdetett törvény 50. cikke és a törvény végrehajtása 
iránt a Monitorul Oficial  1933 évi októker hó 4 iki 
Bzámában kihirdetett regulamontul 152. cikke). 

Az elbocsátások joglalanságának megállt pitása 
iránt a kir. Táblához (Curtea de Apel) contencios pa-
nasznak ls van helye. E panasz az elbocsátástól. 
Illetve a fegyelmi  bizottBág határozatától számított 30 
napon belQ: nyújtandó be a Monitorul Oficial  1925 evi 
december 23 ikl 284. számában megjelent törvény ren-
delkeaéael szerint. 

2. Mindazon gazdákat, kik fuvarozással  foglalkoz-
nak, figyelmeztetem  a következőkre. 

A postatörvény szerint a postaigazgatóság enge-
délye nélkül senki sem Bzálltlhat, illetve fuvarozhat 
máBok részére leveleket, levelezőlapokat, hírlapokat, 
bármiféle  nyomtatványokat, üzleti Iratokat, pánzt, érték-
papírokat vagy 5 klgr. súlyon alul levő bárminő tár-
gyakat Aki ezen rendelkezés ellen vét, azt nagyon 
súlyos büntetés érheti. A büntetést a D r^cilunea Te 
legrafe'or  B1 PoBtelor állapltja meg, melynek határo 
zata ellen 20 napon belül a törvényszékhez felebbe-
zésnek van helye. (L>gea de Exploatare P. T. T.) 

A mult évben eg; kászonujfalvl  főldmivea  ellen, 
aki Bukarestbe utazott ÓB három levelet vitt magával, 
15.000 lej pénzbüntetést, néhány nappal ezelőtt pedig 
egy madsfalvi  földmlves  ellen, aki Brassóból 5 kg.-on 
alóli csomagokat ég árokra vonatkozó leveleket ho-
zott, uiyancaak 15.000 lej pénzbüntetés állapíttatott 
meg. Miodan fuvarosnak  érdekében áll tehát, hogy 
hasonló büntetésekre okot ne szolgáltasson. 

Csíkszereda, 1934 évi julius bó 10 én. 

Dr. Gyárfás  Elemér beszéde 
a Csíki Magánjavak ügyének tör-
vényes rendezéséhez a szenátus 

1934 jaiiins 28-iki ülésén. 
Elnök Ur, Szenátor Urak, e nagyfontosságú  kérdéssel 

kapcsolatban elő kell terjesztenem önöknek egy nyilatkoza-
tot a Magyar Párt nevében s emellett a magam részéről 
is felhívni  szándékozom a tisztelt szenátus figyelmét  e ja-
vaslat nagy jelentfiségére. 

uraim, amint azt a javaslat indokolásából láthatták, 
e kérdésben súlyos konHiktus merült föl  az érdekeltek és 
a román állam között s e jogvita kapcsán ezek panaszt 
emeltek Genfben,  mely azután, 1932 szeptember 18-án egyez-
ménnyel nyert megoldást. Ezt az egyezményt kell most 
életbe-léptetnie ennek a törvényjavaslatnak. 

Szenátor Urak, mi ugy hisszük, hogy azon a módon, 
ahogy ez a törvényjavaslat megszövegeztetett, nem oldatik 
meg a kérdés s főként  ennek néhány igen fontos  részlete 
továbbra is megoldatlan marad. 

Igy, elsősorban rámutatok arra, hogy a genfi  egyez-
mény értelmében helyreállítandó a Csiki Magánjavak régi 
igazgatósága, de a genfi  egyezmény nem beszél arról, hogy 
a helyreállítás milyen szabályzat alapján történjen. A tör-
vényjavaslat ugy rendelkezik, hogy a régi vezetfiség  az 
1897. évi szabályzat alapján állíttassák helyre, holott ez a 
szabályzat már 1909-ben hatályonkivül helyeztetett s azok-
ban az utolsó években, midőn e szervezetet a román állam 
átvette, ez egy ujabb, 1909-ben alkotott második szabály-
zat alapján működött. Mi azt hisszük, hogy hiba volt visz-
Bzatérni a javaslatban az előző szabályzatra, mely a meg-
változott körülmények között nem is alkalmaa a gyakorlati 
alkalmazásra. 

Második kifogásunk  az, hogy a genfi  egyezmény ér-
telmében ez a szabályzat hozzáidomitandó Románia érvény-
benlévő alkotmányához éa közigazgatási rendszeréhez, amely 
elvet a törvényjavaslat is deklarál a maga részéről, tényleg 
azonban egyes rendelkezései ellenmondásban vannak ezzel 
az elvi nyilatkozattal. Igy a Magánjavak szervezetének elnöke 
ezelőtt a vármegye aliapánja volt, akit a megyei közgyűlés 
választott, mégpedig nem ia élethossziglan, hanem megha-
tározott időre. 

Profesor  I. Diaconescu: Most pedig prefektns  lesz! 
Gyárfáa  Elemér: A prefektusnak  megfelelt  a régi 

rendszerben a vármegye főispánja,  de nem a főispán  volt 
az elnök, hanem a választott alispán. A mi közigazgatási 
rendszerünkben annak a hatáskörnek, melyet a magyar idő-

ben az alispán töltött be, leginkább megtelel a megyei tanács 
elnökének hatásköre és állása. Azt hisszük tehát, hogy a 
megyei tanács elnöke kellene, bogy e szervezet elnöki tisz-
tével megbizassék. 

Harmadik kifogásunk  ngyanezen szakasz ellen az, hogy 
ezideig mindig a választott megyei közgyűlés gyakorolta a 
legfőbb  hatáskört e szervezetre vonatkozólag a ezt illette 
meg az igazgatótanács megválasztásának a joga. A magyar 
törvények nem ismerték a kormánynak azt a jogát, bogy 
ez feloszlathassa  a választott megyei közgyűlést. Nálunk 
azonban meg van a lehetősége annak, hogy a választott 
megyei tanács egy kinevezett interimár-bizottsággal helyet-
tesittessék. Az előterjesztett törvényjavaslat erre vonatkozó-
lag nem tartalmaz közelebbi rendelkezéseket. Nézetem és 
jogi meggyőződésem szerint tehát a javaslatnak ez a ren-
delkezése csak ugy értelmezhető, hogy miután az interimár-
bizottságnak a hatásköre csak azokra a teendőkre terjed ki, 
melyeket valamely törvény ""kifejezetten  az ő hatáskörébe 
utal, ennéltogva a megyei int̂ fimár-bizottságok  nem gyako-
rolhatják azt a hatáskört, mely.it ez a törvény kifejezetten 
a megyei tanács Bzámára biztosit. 

A javaslat 2. §-ának van egy mondata, mely hiányzik 
az egyezmény francia  szövegéből. A javaslat azt mondja, 
hogy a javak „jelenlegi állapotukban" fognak  vissza-
adatni. A francia  szöveg nem tartalmazza ezt a kitételt, sőt 
ellenkezőleg, kimondja, bogy a javak az 1923 évben történt 
átvétel alkalmával felvett  leltár alapján lógnak visszaadatni. 
A 2. §. első pontja tartalmazza ugyan ezt a kitételt, de 
csak a városi ingatlanokkal kapcsolatban, holott a trancia 
szöveg szerint ez vonatkozik a szervezet kezelésében az 
átvételkor talált mindennemű éri ékekre vonatkozólag is, me-
lyek ugyancsak a felvett  leltár alapján lesznek visszaadan-
dók. Én azt hiszem, hogy itt csak pongyola-szövegezéssel 
állunk szemben, mely kétségtelenül helyesbítésre szorul. 

Még egy további kérdés is tisztázandó. A javak át-
vétele alkalmával e szervezetnek kűlömbözd követelései és 
tartozásai voltak s mi ugy hisszük, hogy miudezek a köve-
telések és tartozások kiszolgáltatandók, vagyis ezekre vo-
natkozólag is helyreállítandó az 1923 évi helyzet, amihez 
képest a követelések felhajtható  illetve megtériteuflők,  az 
adósságok pedig kifizeteudők  lesznek. 

A 2. §. első pontjába a javaslat beilleszt egy kivé-
telt, mely nem szerepel a trancia szövegben, kimondva, hogy 
a városi ingatlanok visszaadása alól kivétetik az a terület, 
mely a csíkszeredai görög keleti templom céljaira igénybe-
vétetett. Tény az, hogy egy bizonyos ingatlant a kormány 
odaajándékozott görög keleti templom építésére a minthogy 
az építkezést már meg is kezdették, kétségtelenül nehéz 
volna ezt visszacsinálni, azonban az alkotmány szellemében 
legalább is megtérítendő lenne a kisajátítási törvény alap-
ján megállapítandó vételára ennek az ingatlannak. 

Szenátor Urak, jogi szempontból hátra van még az a 
rendkívül nagy fontosságú  kérdés, hogy tulajdonképen kinek 
javára és Bzámára tognak visszaadatni ezek a javak s hogy 
vájjon a Csiki Magánjavaknak helyreállítandó igazgatósága 
közjogi vagy magánjogi jogi személy lesz-e s végül, 
hogy ez a szervet tulajdonosa lesz-e azokuak a javak-
nak, melyek részére azok viasza fognak  adatni. A genfi 
jegyzőkönyv idevonatkozó része csak akként értelmezhető, 
hogy miután ezek a javak ennek a szervezetnek tulajdo-
nát képezték, ez a jövőre is tulajdonosa lesz ezeknek. 
Erre az esetre azonban már most kifejezetten  ki kellene 
mondani, bogy ez a szervezet jogi személyiséggel bir, 
mert ha ezt maga a törvény világosan ki nem mondja, ebből 
jogviták foguak  majd keletkezni a bíróságok előtt. 

I. Diaconescu: Ez magától értetődik a 2. §. alapján. 
Gyárfás  Elemér: Szenátor Urak, még abban az 

esetben is, hogyha csak használatba adatnak át ezek a ja-
vak, a mi telekkönyvi rendszerünk szerint feltétlenül  bejegy-
zendő az átadás a telekkönyvekbe. Ha pedig bárminő telek-
könyvi bejegyzés történik, erre vonatkozólag az erdélyi tör-
vények értelmében magában a törvény szövegében benne 
kellene, hogy legyen a bekebelezési engedély, az u. n. clau-
sula intabulaodi, ami pedig hiányzik a szövegből. 

Feltéve már most még azt is, hogy magának, a tör-
vénynek rendelkezéseiből következik a felhatalmazás  a te-
lekkönyvi átírásra ia, ujabb problémával állunk szemben. 
Mihelyt a telekkönyvekben átírás történik a tulajdonjogra 
vagy akár csak a használati jogra nézve is, ugy alkalma-
zást nyernek a bélyeg-törvény rendelkezései, melyek értel-
mében ezek után hatalmas illetékek lesznek fizetendők.  Mint-
hogy tudtommal 1923-ban, midőn az állam e javakat átvette, 
a tulajdonjogot is bekebelezték a román állam javára, e tör-
vénynek most ki kellene jelentenie azt, hogy ez a bejegy-
zés semmis és meg nem történtnek tekintendő, vagy pedig 
abban az esetben, ha a megtörtént bekebelezés érvényben-
lávőnek tekintetik s most már e törvény alapján visszairan-
dók lesznek e javak a felállítandó  szervezet javára, ugy 
feltétlenül  beiktatandó lenne a javaslatba az a rendelkezés, 
hogy ez az átirás illetékmentesen történik, mert külön-
ben hatalmaa összegeket kell ok nélkül kidobni e célból. 

Ezek a legtöbb kifogásaink  a javaslattal szemben. 
Azt óhajtottuk volna, Szenátor Urak, hogy nyugodtan meg-
beszélhessük ezeket a kiiogáaokat és megtaláljuk ezek ki-

elégítő megoldását, hogy igy a Genf  által ajánlott .gya-
korlati "megoldás" egyidejűleg végleges megoldás 
is legyen. Nagyon sajnálom, hogy csak Tatarescu miniszter-
elnök urnák a legutóbbi időben tett jóindulatu intézkedése 
révén szerezhettünk végre tudomást a javaslat szövegéről, 
melyet akkor a kormány már véglegesnek tekintett s amely-
lyel szemben az előzetes tárgyalások rendjén a legcseké-
lyebb módosítást Bem tudtuk elérni. Mi azt hisBzük, hogy 
sokkal helyesebb volna és a célt is inkább szolgálná, ha 
az 1—3. §§-ok helyébe egyetlen szakaszt iktatnánk a követ-
kező szöveggel: „A kormány telhatalmaztatik arra, hogy 
végrehajtsa a Csiki Magánjavak kérdésében Genfben,  1932 
szeptember 18-án létrejött egyezményt. A végrehajtási uta -
sítás fogja  megállapítani az egyezmény életbeléptetésének 
teltételeit s azokat a módozatokat, amelyek szerint a jövő-
ben e javak kezelősége működni fog*. 

Mi azt hisszük, hogy ez igy sokkal helyesebb lett 
volna, mert ez esetben a kormánynak módjában állott volna 
alaposabban tanulmányozni a helyzetet s megtalálni minden 
technikai részletkérdés megoldási módját s nem merülhet-
nének föl  azok a jogviták, melyekre a fentiekben  röviden 
rámutattam. 

I. Diaconescu: Genfnek  az utmutatásai hozzáíllesz-
tendők a mi törvényhozási rendszerünkhöz. 

Gyárfás  Elemér: Kérem a miniszter urat végül, 
szíveskedjék tigyelembevenni azt a súlyos kifogásunkat  ia, 
melyet a 2. §. első bekezdésének ama rendelkezése ellen 
kell támasztanunk, amely a javak visszaadása előtt olyan 
nyilatkozatot kíván meg ettől a szervezettől, melyben ez 
lemond miuden továbbmenti jogáról. Mi kénytelenek vagyunk 
igazságtalan kényszerűek tekinteni azt, hogy ilyen nyilat-
kozatot követelnek. 

A fentiekben  kifejtve  legfőbb  kitogásaim&t, van sze-
rencsém a kérdésben a Magyar Párt alábbi nyilatkozatát 
előterjeszteni: 

,A békeszerződés az egyenlő elbánás és igazságos-
ság elvének alkalmazását kötötte ki. Erre való hivatkozás-
sal a Magyar Párt nevében kénytelenek vagyunk a követ-
kező nyilatkozatot előterjeszteni-

I. Erdélyben a volt román határőrök talajdonát képező 
javakat Bemmiféle  csonkítás nem érte. 

A naszódi volt II. román határőr-ezred feloszlatása 
után az ezen ezredhez tartozó 44 község és a magyar állam 
között 1872 évben kötött szerződés és az ezt törvénybe-
iktató 18'JO évi XVII. törvénycikk 281.028 hektár erdőt a 
magyar Állam tulajdonából a volt határőr községeknek jut-
tatott, at. ut azt a volt határőrök kérték. A magyar állam 
azonkívül ingyen átadta nekik 1870-ben a határőr-katonai 
épületeket éa belsőségeket templomi, egyházi és iskolai 
célokra, úgyszintén ingyen adott különböző vagyontárgyakat 
a „naszódi ösztöndíj- és iskolai alapu-uak, amely kizárólag 
román kulturális célokat szolgált. E vagyontömeg teljes 
egészében megmaradt az impérium változásig s azután az 
1921 évi erdélyi agrártörvény mindennemű kisajátítás alól 
mentesítette. E vagyonból csupán az erdőknek és legelők-
nek az értékét a Mon. Ol'. 1933 évi október 9-iki 252. 
számában közölt minisztertanácsi napló 2 milliárd és 80 
millió lejben állapította meg. 

A karánsebesi volt XIII. román határőrezred kö-
telékébe tartozott 93 román község határőrcsaládjainak közös 
és kizárólagos tulajdonául az 1871 évi junius 8-iki magyar 
királyi dekretum és az 1873 évi XXX. törvény a magyar 
állam tulajdonából ingyen 250.000 kataszteri hold erdőt és 
legelőt, továbbá más katonai ingatlanokat, pénzalapokat és 
egyéb vagyontárgyakat adományozott, mely javakra a jogo-
sult határőrcsaládok az 1879 évi statutummal román jellegű 
vagyonközösséget létesítettek. E statutum szerint a vagyon-
közösség szerveit a volt határőrcsafádok  közgyűlése válasz-
totta és e szervek a vagyonkezelést teljes autonom jogkör-
rel gyakorolták. A vagyon teljes egészében mentesittetett 
az agrárreform  alól is. Mindezen tények valódiságát az 1924 
évi 154. számú román törvény, valamint a Monitorul Oficial 
1929 évi juuius 15-iki számában kihirdetett román törvény 
miniszteri indokolásai is elismerik és az utóbbi e vagyont 
1 milliárd lejre értékeli. Az 1925 évben alkotott és kir. 
dekrétummal jóváhagyott uj statutum (Monitorul Oficial  1925 
évi julius 3-iki száma) szerint is a vagyonközösséget a volt 
határőrcsaládok alkotják s az azok által választott szervek 
kezelik a vagyont jelenleg is. 

A szebenmegyei or lát i volt I. román határőrezred 
ruházati alapját az 1871 évi kir. elhatározás szintén a volt 
határőrcsaládok közös alapjának adományozta, melyet alap-
szabályaik értelmében, választott Bzerveik által kezeltek. 

Cs ikmegyében azonban a volt székely határőr-
ezred teloszlatása után a székely vagyonközösség tulajdo-
nába jutott G2.800 kataszteri hold kiterjedésű erdőket és 
legelőket, továbbá a volt határőri épületeket, belsőségeket, 
pénzalapokat és egyéb az 1913 évben hivatalosan összesen 
105 millió 880.000 arany-koronára becaűlt mindennemű java-
kat 1923 évben állami tnlajdon címén a kormány hatalmi 
eszközökkel birtokba vette, bár a trianoni békeszerződés 
45. és 191. oikkeiben foglalt  az a rendelkezés, hogy az 
eloaatolt területeken a volt magyar állami javak az utód-
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államokra mennek át, csak azon javakra vonatkozhatik, ame-
lyeket a magyar állam tulajdonul bírt éa mint ilyent, az 
állami számvitelről szóló 1870 évi XVIII., 1880 évi L&VI. 
éa 1890 évi XX. törvények értelmében az állami javak tör-
vénykönyvében nyilvántartott. A csikmegyei volt székely 
határőri javakat a magyar állam azonban tulajdoninak soha 
nem tekintette és nem bírta. Az 1848 elOtt hatályban volt 
régi székely közjogi törvények (1655. évi székely consti-
tntiok is az 1653. évi .Approbatea Constitutiones Transyl-
vaniei" etc. cimii törvénykönyv II. rész, VIII. cim) értel-
mében az állam illetve kincstár a Székelyföldön  birtokot 
nem is szerezhetett és birtokadományozási joggal nem bírt. 
A román állam kormánya tehát minden törvényes alap nél-
kül vette el a csikmegyei volt székely határőrök teljes 
vagyonállományát és ezáltal, hogy egész okmánytárát is 
lefoglalta  és a vagyonközösséget nemlétezőnek nyilvánította, 
tökéletesen megfosztotta  annak lehetőségétől, hogy a bár-
mely jogállamban példátlanul álló jogsérelem orvoslása iránt, 
a törvények által biztosított jogokat igénybevehesae. 

II. A kormány a népszövetség előtt olyan adatok és 
információk  felhasználásával,  melyeket a petítionálók meg-
cáfolhattak  volna, ha azok megismerését az eljárási szabá 
lyok a döntés előtt lehetővé tették volna, az 1923 évben 
állami tulajdonba átvett vagyonállomány csekély hányadá-
nak visszaadása iránt előterjesztést tett, melyet a Népszö-
vetség tanácsa a jogsérelem elbírálása nélkül, mint .gya-
korlati megoldás "-t fogadott  el. A jelen törvényjavaslat 
azonban nem teszi lehetővé, hogy a visszaadás tárgyát 
képezi vagyont a jogosult tulajdonosok saját szerveik által 
kezeljék. 

A Népszövetség tanácsának 1932 év szeptember 27-én 
kelt és a kormány által fentartás  nélkül elfogadott  jegyző 
könyv u. i. azt a megállapítást tartalmazza, hogy a „Csiki 
Magánjavak" néven ismert vagyonnak 1923 év előtt „auto-
nom igazgatás formájában  az volt a feladata,  hogy kultu 
rális és jótékonysági célokat szolgáljon a megye magyar 
lakóssága egyrészének javára". A jegyzőkönyv utal arra, 
hogy a tanács számolt a „kisebbség érdekeivel* s annak 
megóvása céljából fogadta  el az u. n. gyakorlati megoldást, 
melynek egyik vezéreszméje „a székelyek régi vagyonának 
részben való visszaadása" volt, melyuek kezelésére a régi 
igazgatóság vissza tog állíttatni saját alapszabályainak meg-
felelőleg  azon módosításokkal, melyek a román köz- és köz-
igazgatási jog szabályaihoz való alkalmazkodás végett szük-
ségesek. 

A törvényjavaslat az 1897 évi alapszabály alkalma-
zását rendeli el és a régi megyei önkormányzati szerv által 
választott alispán, mint elnök részére megállapított jogkört 
a kormány bizalmi közegére, a megyei prefect-re,  a régi 
magyar autonom megyei közgyűlés jogkörét pedig a Con-
siliul Judetean-ra akarja ruházni, ami a vagyonhoz jogosult 
csikmegyei székely lakosságot megfosztaná  attól, hogy saját 
vagyonát, saját választott szervei által kezelje. A törvény 
javaslat nem veszi figyelembe,  hogy ezen alapszabályok 
szerint is a javak igazgató tanácsának tagjai csak csikme-
gyei székelyek lehettek és hogy a régi, megyei közgyűlés 
a vagyon kezelésével csak addig bírt hatáskörrel, mig a 
megyének a magyar impérium alatt szabályozott önkormány-
zati szerve fennállott. 

Az 1923 ézi vagyonelkobzást megelőző öt éven át a 
vagyon az 1909 évi alapszabály alapján kezeltetett, mely 
már címében is kifejezte,  hogy ,a csiki székely határőrez-
redeket alkotott községek székely lakósságának tulajdonát 
képező alap" tulajdonosainak meghatározását és vagyonke-
zelésének szabályozását foglalja  magába és ezen alapsza-
bályok rendelkezéseire hivatkozott a megye prefektje  is a 
felügyeleti  jogok gyakorlása során, melyre a Consiliul Diri-
gent 9135/a—1919 számú rendelete felhatalmazta.  A ,res-
ti tu tio" fogalma  alatt tehát csak ezen alapszabályok érthetők. 

III. A törvényjavaslat nem tartalmazza azon vagyon-
tárgyak taxativ felsorolását  sem, melyek a Népszövetség 
jegyzőkönyve értelmében visszaadás tárgyát képezik. 

IV. Mindezek kétségtelenül nyilvánvalóvá teszik, hogy 
a törvényjavaslat nem alkalmas a Népszövetség tanácsa és 
a kormány között létrejött egyezmény végrehajtására s még 
kevésbé az igazságos megoldásra s ezért tisztelettel kér-
jük, hogy a javaslatnak 1—3 cikkei töröltessenek és leg-
alább a Népszövetség jegyzőkönyvében megjelölt javak min-
den további késedelem nélkül adassauak vissza ideiglenes 
kezelésre a régi igazgatóságnak addig ÍB, mig a kormány 
az egyenlő elbánáson alapuló igazságosság követelményei-
nek megfelelő  törvényjavaslatot terjeszthet be. 

V. A javaslatnak 4—5 cikkeiben a javak volt alkal-
mazottjai yyugdijigényének rendezésére vonatkozó rendel-
kezéseket elfogadjuk  s kérjük azoknak az ügy többi részé-
től elkülönítve törvénnyé emelését, hogy végre további ha-
lasztás nélkül hozzájuthassanak nyugdijaikhoz azok a volt 
alkalmazottak, kiket már 11 év óta a vagyon elkobzása 
nélkülözésbe és nyomorba taszított. 

VI. A törvényjavaslat azon rendelkezése, hogy az állam 
a visszaadás tárgyát képezd javakat a vagyonkezelésre ki-
jelölt szervnek csak olyan nyilatkozata ellenében adja át, 
amely lemondást tartalmaz minden más vagyoni igényről 
— a törvény kötelező erejével véglegesen ki akarja zárni 
az 1923 évi jogtalan vagyonelkobzással szemben a beltöldi 
jogvédelem igénybevételének lehetőségét is. Ez a rendelkezés 
nemcsak az egyetemes jogrend a a jogállam alapelveibe ütkö-
zik bele, hanem a román alkotmánnyal is ellentétben állana 
olyan törvény, amely valamely intézményt megfosztana  attól 
a jogától, hogy az állam törvényei által biztosított jogvé-
delmet igénybe vehesse. Az 1919 év december 9-én Páris-
ban kelt éa a trianoni békeszerződésben ÍB elismert nem-
zetközi szerződés is az .'gyenlő elbánás kötelezettségét kö-
tötte ki éa e szerződés szerint azzal ellentétes törvény nem 
lehet hatályos. Minthogy a Népszövetség 1932 évi szep-
tember 27-iki jegyzőkönyve is hangoztatja, hogy nyitva 
hagyja a petítionálók által telvetett jogi természetű köve-
teléseket, a l e m o n d ó n y i l a t k o z a t n a k f e l t é t e -
lül va ló k i k ö t é s é t m e g e n g e d h e t e t l e n kény-
s z e r n e k ke l l n y i l v á n í t a n u n k , amely ellen igaz-
ligánk bátorságával a leghatározottabb tiltakozásunkat fejez-

zük ki. Az ország minden alkotmányos hatalmát kérjük e 
jogtalan feltétel  visszavonására, melybe soha bele nem nyu-
godhatunk ; ettől az állásponttól el nem állhatunk anélkül, 
hogy a volt székely határőrök utódai jogos igényeiktől való 
megfosztásának  részeseivé ne válnánk. 

FUT 
. minden rovar V 
L.-'biztos h a l á l a i 

Egyről-másról. 
( K . . . ) Magszavazták a magánjavak likvidálásá-

ról szóló törvényt s moBt már következnie kellene a 
végrehajtásnak... Ha a törvény azt az igazságtalaneá 
got orvosolná, amit a javak erőszakos elvételével el-
követtek, örflm  csillana fel  a törvényjavaslat megsza-
vazásán, de mert az Igazságtalanság nemcsak, hogy 
nem tétetett jóvá, hanem ujabb igazságtalansággal 
tetéztetlk, sz örvendezésnek még akkor sem volna 
helye, ha a békeidőkben 106 millió arany koronára 
értékelt egéBB vagyont visszaadná a törvény. 

Ennek a vagyonnak a mai értéke, átszámitva a 
lej mai árfolyamára  annyi mint 3392 millió lej. A 
visszaadás tárgyát képező vagyontöredék pedig a kor-
mány túlhajtott magas bicslése sz -rlnt sem tesz ki 
60 millió lejt. Valójában pedig az egész VBgyon for-
galmi becsértéke alig haladja meg a pár milliót, 
tekintve azt, bogy az erdők értékesebb faanyaga  már 
a múlté B a nagyobb értéket képviselő házak (árva-
ház, volt polgári leányiskola és felsőnépiskola)  nem 
képezik visszaadás tárgyát. 

A részleges visszaadást kísérő ujabb igazságtalan-
ság abban rejlik, bogy 1. az elvétel törvénytelenségét 
a jogosultaknak a vissza nem adott vagyorrészről való 
önkéntes lemondásával akarja egysz«remindtnkorra 
elintézni éB törvényesíteni; 2 a visszaadandó vagyon-
roncío't becslÓPi jogát ki akarja venni az arra kizáró-
lag jogosultak kezéből; 3. a visszaadni határozott 
vagyont nem tulajdonjoggal, hanem CBak haszonélve-
zeti joggal akarja viBBzaadnl. 

Mondanunk sem kell, hogy a genfi  határozat a 
visszaadás tényét nem kötötte p.bhoz, hogy a jogosul-
tak, minden további jogaikról a visszaadás feltétele-
képpen lemondjanak. Nem mondta kl azt sam, bogy 
BZ addig tulajdonjogg 1 birtokolt vagyonnak egy kis 
része most már csak használati joggal adassék viasza, 
hiszen a genfi  határozat alapja éppan azon jogsérelem 
elismerése akart lenni, hogy ez érdekelt vagyonjogo-
su'tak tulajdonjoguktól fosztattak  meg, tehát tulajdon-
jogaikba vlsszfthelyezendők.  Végül pedig a népszövet-
ségi határozat első cikkelye fenntartja  a régi alap-
szabályokat B mikor azt mondja, bogy azok egyeB 
rendelkezései a román közjog és közigazgatási törvény 
szellemében módositandók, ezzel csak az Imperium-
változásBal járó államjogi helyzetre gondolt, de nrm 
arra, hogy a 150 esztendős történeti mu'.tta! rendel-
kező vagyont most már a vagyonhoz semmi jogo-
sultsággal  sem biró szervek  által  agyonigazgat-
tassék. 

A. vagyonroncs, ba feltétel  nélkül  visszaada-
tik,  azt az arra jogosultak  természetesen  elfogad-
ják,  de  annak igazgatási  jogáról  le nem mondhat 
nak, úgyszintén arról  sem mondhatnak  le soha, 
bogy a vissza nem adott vagyon viaszaadását  ne 
követelhessék. 

• * 
* 

A miniszterelnök, hivatalos ügyben Párisba uta-
zott. A vonaton az Adevaru1 munkatársa meginterjú-
volta s a miniszterelnök érdakes nyilatkozatokat adott. 
Ejmondta nevezetesen, hogy az állami apparátust most 
már komolyan  és halasztást nem tűrő gyorsasággal 
leegyszerűsítik. Ezt már rég halljuk. Egyik kormány 
a másiknak adja át ezt a programot s valójában csak 
annyi történt, bogy aB egyik kormány által leépített 
slnecurakat a másik visszacsinálta. 

A nemzetlpárti kormány nagy lendülettel vette 
revízió alá a hivatalnoki státust és ennek során elbo-
csátani Ígérte azokat az állami a l k a l m a z o t t a k a t , 
akik  törvénytelenül neveztettek kl (mert llyeiml ls 
lehetséges), akik  a törvények által követelt képesítés 
sel nem bírnak és akik  a szolgálati követelménynek 
nem felelnek  meg. Ezt a programot aztán akként haj-
tolta végre, bogy ujabb törvénytelen  kinevezéseket 
csinált; a képasltotlen embereket magasabb hatás-
körrel ruházta fel  s csupán nehtoy olyan hivatalnokot 
bocBátott el, akik a szolgálati követe'ményeknek nem 
feleltek  meg. Ezek természetesen legnagyobb réBzben 
olyanok, akiknek legfőbb  hibájuk a román nyelvbeli 
fogyatékosságuk  volt. 

Ul megértjük aat, hogy a d p'omaszerzéere csá-
bított román ifjúság  most kenyeret követel magának, 
de e nagy probléma megoldáea ne a kisebbségek le-
törése utján történjék, mert ba minden kisebbségi 
alkalmazottat az uccára dobnak, akkor sem lesz ele-
gendő az ő helyük a román diplomások álláshoz jutta-
tására. Éveken át csak ugy ontották sz egyetemek a 
diplomát s ma sok ezer azoknak a száma, akik el-
helyezkedni nem tudnak. A kormány ezzi-1 a problé-
mával szemben lehetetlen helyzetben van, mert mig 
egyrészt ezen diplomások kenyérért kiabálnak, addig 
másrészt a leromlott gpzdasáti helyzet, az állemi 
állások leépítésére szorítja a kormányt... Uit lehet itt 
mást tenni, mint a legkönnyebb és Romániában ma 
még a legnépszerűbb megoldási módozathoz fordu'ni: 
mellékvágányra  terelni  a nagy kérdést. 

Természetesen ez lehet Igen „hálás"  meg-
oldása a kérdésnek, de nem egyéb, mint demagógia, 
amely csak arra jó, hozy félrevezesse  a közvéleményt, 
hogy aztán annál keserűbb kiábrándulásnak legyen a 
forrása. 

A min állami szo'gálatban álló kisebbségek nem 
lehetnek áldozatai annak a könnyelmű politikának, 
am9lvet az Imperiunváltozás lázában az akkori kor-
mányok azzal követtek el, bogy boldog-boldogtalant, 
micden kiválogatás nélkül, állami állásba juttattak, 
egyrészt poMiíkei szo'eálatok jutalmazáséul, másrészt 
könnyelműségtől.. H socló meggondolatlanság volt az 
ifjúságot  ösztöndíjak adományozásával főiskolai  tnnul-
mányokra csábítani és ezzel a természetes fejlődési 
folyamatot  természetellenessé tenni. 

E sorok irója jól emlékszik, hogy az 1921—1925 ös 
években rajokban jöttek be a regátból, akik állami 
állást kerestek és kaptak egészen könnyűszerrel. 

Ennek a szerencsétlen ţo'itikânak most 
azok n szerencsétlen tanárok, tanitók, postások, 
vasutasok és egyéb hivatalcolok legyenek az á dozetai, 
akik legnagyobb részben az impéríumváltozáB nehéz-
ségein segítettek átjuttatni az állami pppzrátust és 
akik kötelességeiket mindvégig becsületesen teljesí-
tettek . . . ? N- m. Egészen más a megoldás utja. Tes-
sék a képesítetten embereket, nemzetiségi különbség 
nélkül visszaküldeni abba a foglalkozásba,  ahol vo'tak 
a régi Időkben. Ezek a konjuoktura lovagok marad-
janak továbtri is jó kereskedők és iparosok vagy 
katonaőrmesterek, dq hagyjanak békét a hivataloknak, 
amelyekhez amúgy sem értenek s amelyek levegőjét 
megfertőzték. 

Azután bocsássa el a kormány a megvagyono-
sodo'.t hivatalnokokat, akik összeharácsolt vagyonuk-
ból jól megélnek és nem kell félni,  hogy az állam 
létexistercia nélküli polgáraiként jelentkeznek. 

Végül bocsássa el az állam a megbízhatatlan, 
korrupt  hivatalnokokat B akkor nem lesz egyetlen 
diplomás Ifjú  az országban, aki álláshoz ne jutna s 
még a költségvetési egyunEu'yt követelő leépítéseket 
ls micden baj nélkül keresztül lebet vitni. Ennek  a 
tisztogatásnak  van erkölcsi  és materiális  alapja, 
de  a kisebbségek  fojtogatásának  nincs. EaeUet az 
általános nagy takarítás után is meg lehet kapni... 
Először jrjjön a nagy meszelő... 

• * 
* 

Egyebet Is moEdott a miniszterelnök. Azt mocdta, 
hogy meg kell szűnnie a köz gazgatáti törvéi y miDden 
két évben való megváltoztatásának, mert ez „valósá-
gos bolsevizálását  jelenti  az orszagnalr... IgBza var. 
Ezt irtuk és írjuk mi is. Ez ami meggyőződésünk is. 
L°gyen vége az áldatlan interimariodáeok szerencsét-
len rendszerének. A földalatti  kloákákból ne t ujsnsk 
elő minduntalan a patkányok és ne fertőzzék  meg a 
közélet levegőjét..( 

* * * 

Hí lg«z a hír, ismét vácdoruton van a largul-
secu;íci kézdivásárhelyi róm. katb. tanítóképző. Megy 
Târgul Muresre Marosvásárhelyre. Ugy látszik nincs 
nyugta a Bzegény képzőnek, amióta öreg otthonából 
kizavarták Akkor azt mondogatták, hogy be jó lesz 
Targul-Secut^ccn. Mi ezt mondtuk, hogy ntm lesz jó. 
H gyják itt C-ikban. Nrm hallgattak ránk. Megfosz-
tottak egy intézettől, amelyet bo'do, u Hajnald Lsjos 
ide alapított Szefényebbé  tettek minket csíkiakat. 
És most kiderül, hogy még aem jó Târgul S:cuescen 
Kézdlvásárhelyen, tehát nekünk volt Igazunk, i mikor 
azt mondtuk, hogy a képző maradjon itt, mert az a 
miénk...  Most v̂ Bzlk a székely fővárosba.  O'.t talán 
jobb lesz. Mi azt hisszük, bogy jobb leaz T.-Muresen 
Marosvásárhelyen, de nem IPBZ jobb, mint itt. Istrn 
őrizzen, nehogy a képzőn la beteljék a költő Bzava: 

.Lassú sorvadás  emészti a fát. 
Melyet  vén korában,  idegen  talajba ültetnek  át'. • • 

* 

A Nemzeti Parasztpárt legutóbbi aradi gyűlésén 
egy kimutatás járt kézről-kézre. Ebben a kimutatásban 
nem kevesebb volt, mint az, hogy Erdély éB a Bánság 
a mult  esztendőben  az állam költségvetésében elő-
irányzott egyenesedóknak több. mint 60 °/o át fizette 
mec, szemben az ó-kitályBág, Bukovina és Besarabift 
40°/o-áv.«l. Az Erdály és Bánát által teljesített fizeté-
sek igy oszlanak meg : házadó  67 0/o, kereseti  adó 
70 %, földadó  62 °/o és ált.  jövedelmi  adó  44°/o. 
Ezzel szemben a regát, Bukovina éa Bnsarábia fize-
tései igy oszlanak meg: házadó 4 4 % kereseti adó 
54%, földadó  63 %> és ált. jövedelmi adó 37°/,. Na-
gyon jól tudjuk, hogy Erdély éa a Btnát viseli a leg-
nagyobb terheket s ezen területek lakói között ls 
a kisebbségek  vezetnek  éa mégis a pénzügyminiszter 
Erdélyre és a Bánatra panaszkodik s ezeket a terüle-
teket árasztotta el végrehajtókkal. Vájjon mit akar a 
miniszter ur? 
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PAPAGÁJ feBték.  Bármely síin ára 6 lej. 
Képviselet Románia részére GERMAN GYÖRGY Arad, Piata Sft.  Sava 5—6. 

„Ecce sacerdos magnus " 
Kegyelmes Fópáaztornnk hacsak teheti, minden 

evben ellátogat kedverc pihenő helyére, Somlyóra 
M jgtette eat aa Idén ls, aminek valamennyiünk tiszti azlv-
ból örültünk, hogy lamét láthattuk kedvea patrlarkalls 
jóságos éa tiszteletre méltó személyét. Megjelent itt 1b 
ott ls s mindenütt alásatosság, szeretet éa mély tiszte' 
let fogadta.  Igy volt ez a somlyói zárdáb n la, ahová 
bejelentette, hogy aziatén látni óhajtja az ó kedvelt 
hiveit. Mikor belépett a kegytemplomba éppen a reg 
geli nagymlse folyt,  a zárdafónök  az oltárnál, a növen 
dékek a kóruson, a többi barát végezte a szokott és 
elengedhetetlen napi munkáját, amit a rend törvényei 
szerint végeznie kell. Szerényen meghúzódott egy 
hátulBÓ padban s onnan hallgatta a szent misét éa 
gyönyörködött a kórus énekeiben. Mikor vége volt a 
misének, a zárdafónök  a gyóntató azékbe ült éa meg-
gyóntatta azokat a tanárokat és nagyazámu glmnázla-
takat, akik a vakác óban sem feledkeztek  meg arról, 
hogy lelki szükségleteiket elvégezzék. Ezek után lépett 
ki a zárdafónök  a gyóntató székből és megtudva, hogy 
a kegyelmes püspök megjött, sietett a fogadására, 
egyben bocsánatát kérve, hogy papi kötelessége miatt 
nem siethetett előbb a fogadására,  de a kegyelmes 
Főpásztor korábban jött a bejelentett időnél B nem 
számitott Ilyen korai látogatásra. A kegyelmes ur jól 
eső azivélyességgel jelentettek), hogy íppen azért jött 
korábban, hogy láasa a rendet muakaban s lelkileg 
meghatva látta a rend szorgalmaB lelki munkáját a 
végtelen öröm töltötte el a lelkét, hogy ott találta a 
lelki atyát, ahol minden pipnak lennie kell, — a 
gyóntatósaékben. Oanan felment  a r^nd házába éa meg-
tekintette a szerzet munkálkodását, meglátogatta a 
tantermeket, a kórust, a pátereket, B utánna elköltötte 
azerény reggelijét, Bzlvélyesen elbeszélgetve a rend tag-
j lival, amiután a lelki atyáktól kísérve elhagyta a zárdát. 

Ezt a látogatást valaki k i f o g á s o l t a ,  hogy 
nem volt Borfal,  nem volt harangszó, febérlngeB  fő  és 
ül szerzetesek kara éa a zárdafónök  aem fogadta  a 
kegyelmes Atyát. Elkeresztelte ezt durva sértésnek, 
de nem fontolta  meg laikus eazével, hogy a zárdafő-
nök nem hagyhatja ott a szentmisét és nem szaladhat 
le az oltárról, a növendékek nem futhatnak  le a kórus-
ból, mikor azent énekeket énekelnek, mert a szentmi-
sét ott hagyni nem lehet és nem szabad. Htrangszó 
sem lehetett, mert a főpásztor  nem .UnnepjlyeB", ba-
nem csak „atyai" látogatást tett, amely különbözik 
attól, mikor falnkra  ünnepélyesen bevonul. Ezt a ke-
gyelmes Főpáaztor sem kívánta, mert ő akkor, amikor 
reggel munka időben megy a zárdába, nem arra kí-
váncsi, hogy milyen c;ramóniával fogadják,  hanem 
azt akarja tudni, hogy miképpen teljesítik a kötelessé-
güket az ő emberei, mit végeznek a hitélet körül ÓB 
ápolják-e azt a szellemet, amit az ő magasztos taní-
tása megkíván. Erre volt kiváncsi, ezt akarta tudni s 
ezért ment oda. S bogy minden az ő lelkületének meg-
felelő  volt, azt onnan tudhatjuk, hogy amikor a láto-
gatásnak vége volt, lelkileg elégedetten, megelégedését 
többször kinyilvánítva hagyta el Mária Bzent hajlékát. 

Miért kellett ezt a sz^p látogatást ls behomályo-
íitani, miért kellett harangszót ünnepi felvonulást  és 
más sallangokat üvölteni akkor, amikor a mi kegvea 
jó főpáBZtorunk  egészen más dolgokra volt kiváncM?.. 
Azt megmondják azok a baksfántoskodó  okvetetlenke-
dik, akik a kákán is bogot tudnak találni. 

Az adófrontról. 
( K . . . ) Mikor frontról  beszélünk, önkénytelenül 

a harctér jut eszünkbe... Az eBzmetárBitás nem ÍB 
helytelen, mert valóban háborús front  alakult kl az 
adózópolgáraág és az állami hatalmat képviselő és 
megtesteBitő kincBtárl közegek között. 

A jelenlegi pénzügyminiszter hlvatalbB lépésekor 
azt a kijelentéit tette, bogy azt az ellenséges frontot, 
amely az adóalanyok és az állam között kialakult, 
— meg fogja  szüntetni és adózó éa kincstár között 
megteremti a békét. . . 

A kijelentés jól eaatt füleinknek  és váriunk. Vár-
tuk BZ Ígéret beváltását. 

Éi valóban Slavescu ur munkába lépett aujtör 
vényjavaalatokat terj iiztett a törvényhozó teBtületek 
elé, amelyeket hamarosan meg 1B Bzavaztak. Ezekből 
a törvényjavaslatokból, moat már törvényekből azon-
ban nem látszik egy csöppöt aem, hogy a miniazter 
ur békét akar teremteni az adózó polgáraág és a kincs-
tár között, mert ezen törvények után is miaden maradt 
a régiben. Htcsak a háborús adófront  megszüntetését 
nem azzal véli szolgálni a pénzügyminisztérium, hogy 
Erdélyre rábocBátott egy ujabb végrehajtó  sereget, 
eltörülte a nehezen inkasszálható globális adót éa 
behozta a könnyen kivethető  és könnyen beszedhető 
supra cotát,  vagy megszigorította a végrehajtáal tör-
vényt éa aulyos késedelmi kamat Bzedóat törvényesí-
tett . . . 

A végrehajtók kiméietlenkedései épen ugy napi-
renden vannak, mint régebben, az adókivető közegek 
baBáskodásal pedig még fokozódtak. 

Ami a végrehajtókat illeti, azokról elvégre nem 
beszélhetünk elltélőleg, mert ők tulajdonkép a nekik 
adott rendeletek, ellenmondást  aem tűrő  végrehajtól. 
Már a név kifejezi  a hatáskört. A névvel együttjér a 
bátborzongás, a kellemetlen érzés, aa elégedetlenség, 
a panasz, a harag. Azonban a pénzügyminiszter urnák 
módjában állana olyan helyzetet teremteni, hogy ez B 
front  megrövidüljön,  megkisebbedjék.  Módjában 
allana olyan adópolitikát csinálni, bogy az állampol-
gárai könnyen viselhessék az adóterheléseket  és az 
adót végrabajtók  közbejötte  nélkül  ÍM  megetet-
hessék. 

Kanak az ország gazdasági helyzetenek általános 
feljavításán  kivül más lehetőségei ia vannak. Eióazör 
általáno] revízió alá kell venni a háborús idők szülte 
adótörvények stntáriális  paragrafusait,  másodszor 
pedig meg kell  rendszabalyozni  az adókivető  kö-
zegeket. 

Módot kell keresni éa találni arra, hogy BZ adó-
kivetés  technikája  az adózó polgár által is könnyen 
ellenőrizhető, törvényileg  szabályozott  feltételekhez 
kötteaaék és ezáltal egyrészt a legszűkebb körre BZO-
rittaBBék a megvesztegetések  és a kincstár  megrö-
vidítésének  lehetősége,  másrészt pedig az igazság-
talan  adóztatás Damoklaa kurdjának — annyira diva-
tos alkalmazása. 

A ház- éa földbirtok  'megadóztatását Illetőleg, 
Erdélyben ós Bukovinában erre adva van a lehetőség. 
Heljre kell állítani a földadó-  ÓB házadé kataszteit s 
az ország más részeiben ia ezt be kell vezetni. Eszel 
a föld  és ház adóztatásánál  ki  van búzva a méreg-
foga  minden,  ma lehetséges  anomáliának. 

Nehezebb lenne a helyzet javítása a jövedelem-
adóval, de itt la nagy lehetőségek vannak egyrészt a 
visszaélések kiküszöbölésére, másrészt az adópolgár-
ság és a kincstár érdekeinek megvédesére. 

Az évenkint költségvetésileg megszavazott állami 
egyenesedő előirányzatot, vármegyénkint  kontingen-
tálni kell. Ez annyit jelent, hogy a psnzügyminisztérium 
a vármegyék  teherbiróképességének  figyelembe  ve-
lele mellett, megallapitja azt az összeget, amit az 
illető magye polgáraira fő.d-,  ház- éa jövedelemadó 
c.men ki kell vetni. Ezzel mig egyréazt mag lenne 
akadályozva aa adó túlméretezése,  addig maBrészt kl 
lenne zárva az az aránytalanság. 

További biztosítéka lenne a békés szanálásnak, 
az adókivetési eljárás megreformálása.  A vármegye 
adókontingensén9k igazságos  éa aránylagos  feloaziá-
sán vegyes adókivetóbizottságokat kellene alakítani. 
Ezekben a bizottságokban nemcsak a pénzügyminisz-
ter által kínevezett tagok vennenek reszt, hanem a 
vármegyék delegáltjai ia ós az adózók  bizalmi embe-
rei la, közsagről-közaégre. A legfontosabb  újítás lenne 
padig az, hogy ezen bizottságokban a penzugyigazga-
tóságok képviselői csak konzultátiv  hataskörrel bír-
nának, — szavazati jog nélkül. 

Ennek a lapnak terjedelme nem engedi meg, 
hogy ezen, az őnadóztatás  elvén felepü  ő rt-form  vég-
rehajtásának apróbb részleteivel is Itt foglalkozzunk, 
de annyit az elmondottakból ÍB lehet látni, hogy a béke 
megteremtésének lehetőségei valahol itt vannak és 
nem ott, ahol a pénzügyminisztérium azt goidolja. 

A napokban olvasom, hogy a pénzügyminisztérium 
az adóbehajtásokkal Erdélyt és a Bánatot illetőleg 
nincs megelégedve. Tudjuk, hogy ennek mi lesz B kö-
vetkezménye. A préaen ismét csavarnak egyet ÉB Erdély 
éa a Bánát nepe sirnl és jajgatni fog. 

Minnyivel szebb éa jobb volna, ha a pénzügy-
miniszter ur a rend lethez egy kimutatást is csatolt 
volna, amelyből kitűnnének a következő adatok: 1. 
Mennyi  adó  vettetett  ki  és íratott  elő Erdély es a 
Binat népere, mennyi a Rigátra, Biikovinára ás BJBZ 
szarablára. 2. Miképen  oszlik  meg ez a kivetés az 
egyes vármegyék  között? 3. Mennyi  volt  a besze-
dett  adó  ugyanezen közületekben? Mindezt termé-
szetesen évenklntl részletezéssel. Ha majd ebből a ki-
mutatásból azt látjuk, hogy Erdély éa a B tnát nepe 
valóban aránylag  kevesebb adóterhet visel, mint az 
ország többi része, akkor belenyugszunk a megbélyeg-
zésbe ÓB sorsunkat viselni fogjuk,  d j addig, mig a 
pénzügyminiszter  ur bét peosét alatt  rejtegeti  az 
adóztatás  országrész  és vármegye szerinti ered-
ményét a viszont minden  uton-módon  hirdeti  az 
inkasszónak  a kivetésekkel  való szembeállítása 
nélküli  egyoldilu  eredményeit,  — addig  ítéletet 
mondani  nem tudunk. 

Hadd lássuk a medrét I Szenátor éa képviselő 
urak; legyenek románok, azászok éa magyarok; libe-
rálisok, pirasztpártiak, konzervatívok, néppártiak vagy 
magyarliak, — ne tűrjék tovább azt B sötétséget, ami 
az adópolitika berkeiben uralkodik. Követeljék meg a 
pénzügyminisztertől, hogy a beigért békét  az adófron-
ton valóban kösse  meg; kösse meg az adókivetések 
megreformálásával,  a visszaélési lehetőségek  ki-
küszöbölésével és mindezek előföltételeül  mutassa ki 
minden  évben varmegyék és adónemek aaerint, 
hogy közegei  mennyi adót  vetnek ki és mennyit 
zzednek be, mert máskép nem tudjuk elhinni, hogy 
Erdély éa a Binát tényleg olyan rossz fizető... 

A főgimnázium  köréből. 
Tanulmányi eredmény. 

A rk. főgimnáziumba  beiratkozott 210 tanuló; 
kimaradt 2, elbírálás alá került 208. Ebből osztályis-
métlésre utasítottak 11-et, javító vizsgára 44 et; az 
eredmény általában kielégítő. A kiváló szorgalmú éa 
jó magavlBeletü tanulók valamennyien pénz- és könyv-
jutalomban réaaeBÜltek. Az Intézet az idén 1B gazdagon 
adott szegénységéből BZ Ő szorgalmas, derék diákjai-
nak. Tekintélyes számot tesz ki az aa összeg ia, ama 
lyet tan- éB fentartól,  továbbá laternátusi ellátási díj-

kedvezmény fejében  kaptak aa arra érdemea tanulók' 
A jul. 1-i számban felsúroltuk  az intézet jótevőit, itt 
meg ctak aat említjük meg, bogy dr.  Hirscb  üugó, 
sebesz-főorvos  20 drb.-t vett meg az Exm r dr.—Albert 
V.: .Férfias  élet"  c. nemzetneveló munkából s ezt 
odaajandékozta a fógimn.  VII. o. tanulóinak. Az inté-
zet ea az ifjúság  neveben az igazgatóság hálás köBzö-
netét fejezi  ki az adományozónak. 

Felvételi és érettségi vizsga. 
Junius 23-an volt az I. osztály felvételi  vizsgaja; 

sikerrel vizagáztak 41-en. 
A IV. osztályból az V-lkbe szóló felvételi  vizs-

gára az intézet tanulóiból jelentkezett 25, Kézdivásár-
nelyról 5, öaszesen 30. Sikerrel vizsgázott: 13. A kö-
zépiskolai törvény ama módoaitása, hogy a szegény 
kia éretiaéglsták nyakába ia — mellőzve a kUebbsegi 
intézetek kipróbált tanárait — 3 állami tanárt zúdí-
tottak, íme „jótékonyan éreztette a hátasat. A regi 
vizsgabizottságot — t. 1. állami elnök ea az intezet 
tanarai — némely törvényhozók „tulcsaladiasnak" ta-
lálták. Pedig a miniszteri kiküldött ugyancsak teljea 
hatallyal érvényesíthette ellenőrző éa vezető jogát. 
Amint a fenti  éa máa helyeken is elért eredmenyek 
mutatják, bizonyos körök meg lehetnek elegedve: az 
uj rendszer már valóban — kevésbé csaladiaa. De 
hiaazük, hogy az idő elhozza a jobb belátást, amikor 
a tanügy vezetői és irányítói ÍB meglátják es megér-
zik, hogy annak a magasztos rendeltetésű pedagógiá-
hoz semmi köze, ha az idegen bizottság eioit remegő 
kisfiúk  között végigkaszaboiunk. 

A baccilaureatuai vizsgára jelentkezett az idei 
tanulókból 11, a regiekből 6, összesen 17. Az írásbelin 
átment 5, a szóbelin 3; es padig: Gál latvan, Síáva 
Jinos, Szírkovics József.  Mieri ia tegyünk megjegy-
zest az erettsegi vizsga eredményére ? Itt is, másutt 
még inkább — a legteljesebb „szabdaiás" érvényesült. 

Annyi bizonyos, hogy nyugalmat, békét, összhangot 
teremteni .szabdalfthBa."  nem lehet; az állam maga-
sahbrjndü caljat Bem szolgálja az ilyen politika. 

Ezek es hasonló jelensegek mindinkább megdöb-
bentő hatást váltanak ki a hzulőkból B a magyarság 
egész közvéleményéből egyaránt. Nem csoda, ha mind 
gyakrabban hallatszanak hangok, melyek airannozasba 
fuinak  a tamtas célját, érteimét, az ifjúság  jóvójét ille-
tőleg. Kétsegtelen, hogy rendkívüli nehezr-.egek vannak 
az elhalyezkedss tekinieteben. Da ezek nemcsak ná-
lunk állanak fenn,  hanem — in >g fokozottabb  mérték-
ben — mas országokban is, miuepi. Namatorszagoan, 
vagy Migyarországoü. Sok-sok tényezőnek az eredője 
ez, meiyek közt ott van kétségkívül a Bzaliemi tultar-
meles is ; aztái a nagy háború okozta felborulás,  ennek 
6B a lelketlen gazdasagi rendszerek nyomában járó 
válságok egész sorozata. Miud .z azonban nem ok arra, 
hogy elkedvetlenedjünk az iskola és az iskoláztatás 
iránt. 

Az iskola főcélja  nem az, hogy diplomákat osz-
togasson és elhelyezkedéseket biztosítson, hanem hogy 
k^paliérozza az ifjúság  leikét, mély lelki es szellemi 
műveltségét adjon, falvértezzun  a lélek éa szullem 
fegyvereivel  ÓB kincsaivel, az élet bármilyen hivatásába 
ia állítson valakit az ő rendeltetése. Sohasem szabad 
feledoünk  a velős igazságot: hogy a tudás  hatalom-, 
hatalom a szellemi  pályán, hatalom az iparban, a 
műhelyben,  a kereskedelemben,  a gazdaságban, 
hatalom mindenütt  az élet  egész vonalán. A lelek 
finom  műveltsége,  nemes erkölcse,  tisztasága,  ép-
sége pedig  megbecsülhetetlen  kínos már itt a föl-
dön  s elévülhetetlen  ertek  tul  a földi  életen.  Azt 
a hatalmat a ezt a kincset jórészben az ÍBkola adja. 
Hidd jöjjön tehát csak a magyar ifjúság  az lakolába, 
hogy biriokosa legyen annak a hatalomnak és ennek 
a kincsnek. 

Panaszra, csüggedésre van okunk, a csapások 
súlya alatt szabad ia könnyeznünk, de nem szabad 
csüggednünk,  még kevésbé kétBégbeesnttnk. Hissoa 
át, áradjon be mindenki szivébe — épen a mai idők-
ben — a költő bátorító, biztató szava: 

.Nincs veazve bármi Bora alatt, 
Ki el nem csüggedett!" 

Az Iskolára olyan BzUkség van, mint a minden-
napi kenyérre. A kenyér a test tápláléka, az Iskola a 
— léleké. Minden magyar fiúnak  — aki csak teheti — 
el kell végeznie legalább a 4 középiskolai osztályt. Ha 
többet végez, annál jobb. DJ bármennyi OBztályt végez 
éa végzett ÍB valaki, ne álljon ott bambán éa ne me-
redjen tétlenül a nagy világba, várván ölhetett kézzel 
a BÜIt galambot, banem fogja  meg azt a munkát 
— bármi legyen az — ami a keze ügyébe esik s aztán 
küzdjön és bizva bízzon; a kemény harchoz, ha élő 
hit éa törhetetlen remény 1B járul, — ez azt fogja 
neki mondaui, hogy ennek a bízó küzdelemnek — előbb-
utóbb — győzelem leaz a vége. 

A magyar iBkola, a család után — ma a magyar 
gyermek m&sodlk, meleg, meghitt otthona. Ne airj, ne 
jajgaaa, ne lamentálj — ha van ok, ha nincs— hanem 
add oda ebbe az otthonba gyermekedet; visszakapod 
ót felruházva  éa felékesítve  litteris  et pietate — tudo-
mánnyal éa jámboraággal.  A többit blad aa Ur vezető 
kezére. —L —a. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Megalakult a megyei tanáo». Julius 12-én megala-

kult Csikvármegye t&náosa, amelyet jonlos 30-4n választott 
meg a megye kOzOnsége. Amint ismeretes, eaen alkalommal 
a gyár Párt éa liberális párt egyezményes listáján felvett 
tanáososok kerültek be a tanáesba. mintán a Campeanu listája 
nam érte el a törvényes százalékot sem, igy az teljesen kibu-
kott. Dr- 0()tea Talér főispán  üdvözlA szaval etán korelnökké 
Balázs Fereno ohllenl—kUyénfalvl  gazdát választják meg éa 
Igazolják D. Cerbat, a mezőgazdasági kamara, valamint Dr. 
Ţeţu volt fAlspánt,  mint hlvatalbell tagokat. Ezután a tiszti-
kar megválasztására került a sor. A megyei tanács elnöke 
lett: Dr. László DezsA; alelnökök: Dr. Ilarle Doba és Dr. 
Danou Nloolae ügyvédek. Az állandó választmány tagjaiul meg-
választották: Dr. Ábrahám József,  Dr. Pltner Árpád, Adorján 
Imre és Tlad laldor tanácsosokat, póttagok lettek : Antal Aron, 
Koozkás Béla, Dr. Meri Anton. Számvizsgálók: Dr. Nagy Jeni, 
Dr. Ga&l Endre, Szántó LArlno, Anastasia Teodor, Bermann 
Maron. 

— A hadirokkantaktól tömegesen vonják meg a 
nyugdijaikat. A folyamatban  levő felülvizsgálato-
kon, olyan bizonyítványokat követelnek, különösen a rokkant 
legónyaégtól, amelyeket nem tudnak beszerezni moBt a háború 
után 16 évvel, igen sokan vannak, akik nem tudják a kór-
báli bizonylatokat ielmntatni a báborns sebesüléiükrAl, miután 
azoknak a galiolal, déltlroll vagy olasz hadikórházaknak, ahol 
kezeitik, ht'e-hamva slnos. Ilyen esetekben a bizottságok nem 
veszik igazoltnak a rokkantság háborús eredetét s tömegivei 
dobják kl a háborús osonkákat a hadirokkantak statusából. 
Csikmegyiben ls naponkint érkeznek a pinzügylgazgatóság-
hoz rendeletek, ame yek letiltják sok hallrokkantnak eddig 
élvezett pár lejes nyugdiját ia. Sövér Fereno dltrku!—ditrói 
8 0 V O S rokkant a felülvizsgáló  bizottság előtt a legutóbbi 
felülvizsgálati  bizonyítványát nem tad'a felmutatni.  Emiatt 
törölték. Figyelmeztetjük a rokkantakat, hogy piros cédulá-
jukra vlgyáizanak és n9 adják kl kezükből annak hiánya sok 
kellemetlenséget von maga után. 

— Ti i eves éret tsegl találkozó. A helybeli 
róm. kath. főgimnázium  1924 ben végzett erettséglB 
diákjai bensőséges keretek kös'jtt ünnepelték meg 
ju<ius hó 10-én érettségijöknek tis éves fordulóját.  D. 
e. 10 órakor az intézet kápolnájában Kolló Ignác, 
brassói káplán hálaadó istentiszteletet mulatott be, 
amelyben megemlékezett a régi osatály elhunyt négy 
tagjából és halott osztályfőnökéről.  Este a Translvania 
kerthelyiségében barátságos emlékvacsora következett, 
amelyen részt vettek: Papp János Igazgató, Mayer 
János és Albert Vilmos c. igazgatók, Farencz Gyula 
ny. tanár, valamint Aczél Sírita, Bilázs Antal, Brüller 
Zakariás, Caáka István, Dávid Gábor, Dámes Gibor és 
naje, Fülöp Kálmán és nej?, Kölló Ignác, Szentpétery 
Bálint és Dr. Veégh Sándor. 

— Dr. Barath Bala, gyu afehérvári  tbeologiai 
tanár, a kiváló szociologus és hitszónok 3 nepon át — 
folyó  bó 12, 13 és 14-én nagysikerű konferencia  beszé-
deket tartott városunk kath. közönségének B r. kath. 
plébánia templomban. Magrtgadi beszédeiben a nagy-
tudisu professzor  éleBen világított bele a történelem 
és az egész emberi élet örvénylő mélységeibe és 
kataklizmáiba, láttatva mindenütt korok és történések 
réBzein At a vezető, Irányító, kormányzó, a lélek örök 
rendeltetésére feszülő  Isten-arcot; rámutatott az egyéni, 
tárBadalml, nemzeti Bortoi és élotek örvények- és 
Bzenvedáaekkel, a problémák özönével és sötét tragi-
kumokkal teli vllagában az egyedüli megoldásra és 
kivezető útra: a sugárzó, biztató Krisztus-arcra, 
a Magváltó varázslatOB, hódító, ellenállhatatlan egyéni-
ségére. Magmutatta, hogy az emberi bűnök és szenve 
délyek ezredéves orgiái — melyok napjainkban talán 
még jobban tombolnak, mint valaha — szomorúvá 
tették a föld  és az emberi élet arculatát. H-t élni aka-
runk, s életet akarunk árasztani körülöttünk : töredel-
mes lélekkel visiza kall térnünk a Krisztus archoz, 
hivő, bizó tekintettel beie kell néznünk ebbe az isteni 
arcba B ebből az Brcból kiáradó lelket és szellemet 
bale kell vinnünk az egyéni és közösségi é et minden 
mozzanatába és egész világába. I<y nemcsak a szellem, 
a lélek mind bódttóbban s egyre szélesebb vonalak-
ban előtörő áramlatába ál'uik bele, hanem a mai élet 
szsnvedés és megpróbáltatás zuhataga közt ÍB BZ'lárd 
pontunk IHBZ éa hatékonyan közreműködünk abban, 
hogy végre felderüljön  az egyéni és közösségi életnek 
ezer gonoszságtól, ördögi d;p omáciától, hazugságoktól, 
puiztltó szenvedélyektől vágott, szántott szomorú arcu-
lata A nagy igazságok éa világító gondolatok, melye-
ket a kiváló tudóa és Bzócok az elme fényével  és 
lobogó meggyőződéssel hirdetett, mély hatást tettek a 
nagyszámú hallgatóságra. (—t.) 

— A .Brassói Lapok" nem adot t helyet 
a tan i tók nyelvvizsgája ügyében bekü ldö t t 
helyreigazí tó közleménynek. A „Csiki L pok* 
mult számában közöltük Dr. Pál G-bor k'p .-iselőnek 
egy nyilatkozatát, amely megvilágosító ad ttokat tar-
talmazott a .Braaeói Ltpok'-nak a tanítók nyelvvizs-
gáival kapcsolatosan közreadott vádaskodó éa elferdítő 
közleményére. Dr. Pál Gábor annak köz'ésére kéri 
lapjakU, hogy ezan nyilatkozatát megküld itte a Brassói 
Lapoknak, mint helyrelgaz tó torokat, a B-aotó' Ltpok 
azonban érthetetlen módon nem adott helyet annak. 

— A székelyek eredete ujabb msgvilsgi-
táaban clmü cikkűnk folytatását  anyagtorlódás miatt 
jövő számúikba hoz>uv. 

— Kineveaéa. Budapesten, as újonnan létesített 
XI. kerületi kapitányság h. vezetőjévé városunk szülöttje 
Pap Géza rendőrtanácsoa neveztetett kl. 

— Háaaaaág. Ifj.  M-yer János éa B.ösz Ilus 
folyó  évi julluB hó 12 én házasaáget kötöttek Caíksze 
redában. 

— A somlyói kegy templomban abból ae 
alkalomból, hogy a templomot éa a Szent Szűz szob-
rát elóször világítják meg a Ganz ctg által készített 
villamos árammal, junius hó 17-én, k*dd^n eBte 8 óra-, 
kor Bnnepélyea énekes vecsernye less, amelyre filhiv-
juk olvasóink figyelmét. 

— A Xántua k ápolnál ünnepség folyó  évi 
faliam  29-én less. Tábori mise kezdete d. e. 10 óralor, 
délután táncmulatság. 

— Doktor ráava táa . Janim bó 80 án avatták 
a clujl—kolozsvári egyetemen az Irodalmi tudományok 
doktorává Veégh Sándor*, főgimnáziumunk  jeles kép-
zettségű tanárát, aki „Pdtótt a románoknál" clmü nagy-
sikerű értekezése után (amely éppen lapunk nyomdá-
jában jelent meg. Szedő ) a román és migysr irodalom-
ból a doktori vizsgálatot szép sikerrel kíállotta. O az 
első magyar tanár, aki román egyetemen az Irodalmi 
szakon doktori oklevelet szerzett. Ez a tény elsősorban 
az ő tehetségének és szorgalmas munkájának ered-
ménye, amiért neki Bzivenen gralu'álunk, de dicsősé-
get jelent, a mi kath. főgimnáziumunknak  ia, amely-
nek most tanára, egykor pí-dig jeleB növendéke volt. 

— Mindazon bizalmi férfiaknak,  kik a jun'us 
30 án tartott megyei tanács választásnál a Magyar 
Párt részérői közreműködtek, fáradozásaikért  köszöne-
tünket nyilvánítjuk. Bizalmi féifljk  voltak: Csíkszere-
dában Dr. GA' Jizsef  ügyvéd éa C-ibi Károlv blrtokoB 
Csíkszereda. Cslkszentmártonon: Tompos L>jo,4 mér-
nök C^ikszeotgyörgy és Adorján F-rerc M^naság 
Kászonaltlz: Aorabám Ábel. M d 'falva:  Dr Z >karíái> 
Jinő és Pater József.  Sz-ntdomokoH: Dr. K-trda István, 
Bíira Ignác éa Szopos Ágoston. Szépviz: Sropos Gás-
pár 0s Domokos litván. GyímeBközép'ok: Dr. Erős-
Pdter ÉB Orbán I«tváo. Dltró: D'. Puskás Levente, 
Puskás I nra és Lőrincz József  Gyergyószentmik'ós: 
D'. Friretcjy Bilázi, Btncze Á:oston éa Stengel KV 
ro'y. Vasláb: Dr. Mátis Alber' és Szántó Ádám. Alfalu: 
Dr. B nke Antal, Dsmokos Pá' Péter és C'imba'moi-
Imre. Tölgves: Ssőcs 3<U én C<athó S indor. Csík-
szereda, 1934 évi jalius bó 12. 

A Magyar Párt cci'<megyei elnöksége. 
— Halálozások ö <v. Holló Endréné szül. Pfeiff  r 

Gizella 78 ik életévében folyó  bó 10-én meghalt Csik-
taploczán. 

— K^jtsa S indor földmives  62 éves korában folyó 
bó 9 én, felszentelt  pandának első miséjét követő éjjeli 
2 órakor elhunyt Csikk ormâeon. 

— Mögis t e j kereskedők a osiki tejesek. 
Emlékezetes még az a sérelem, bogy Bunatlu percep-
tor a falud  tejeseket kereskedőknek minősítette s mint 
ilyeneket reed B adóalappal rótta meg. A tejesek feleb-
beztek. E'utatitották. Erre tovább felebheztek  a tör 
vényszékh"z, amelv most tárgyalta le G<l D jnee, Csóti 
Balázs és Btlogh lţnâc lelicen!—szentlélekl lakósok 
ügyét. Meglepő, hogy a törvényszék sem vette figye-
lembe azt, hogy t. tej a mezőgazdaság mellék terméke 
B mint ilyen, nem adóztatható meg s Igy elutasították 
a tejesek felebbezését  ezen a forumon  ls. 

— Amikor aa állami tanítók verekednek. Régebbi 
Időre nyalnak visszae rövid hlr előzményei. Frumoasa—Szip-
vlzen az állami leko'ában hónapokkal ezelőtt összeverekedett 
Nastasescn Mcolae segédtaofelügyuló  és Olte.nu Constantin 
tanító. A két tanügyi fó-fi  vetélkedése erzel nrm irt vig*t. 
Olteanu a vizsgák alkalmával feljelentette  Nastasescat. Azt 
állította róla, hogy a kézimunka kiállítást az Irredentizmus 
jegyiben rendezte meg Olyan szőnyegeket hordott össze, 
amelyek alkalmasak az ország területi épségének veszély z-
tetisire. Félig sem volt tréfa  a tanító ur megdöbbenti észle-
lése. A tanfelügyelőség  "zoanal vizsgálatot vezetett be. Mag 1 
Blága tanfelügyelő  és Chlrca vezérlnsp'ktor szállottak kl • 
helyszínre. Rövidesen megá'lapították a bűnjelt képezd sző-
nyegről, bogy az a román nipmilviszetnek egyik legértéke-
sebb kincse. A vizsgálatot kiterjesztették a feljelentő  i'lteanu 
taultó müködésé.-e 's. Az Irrendenta ügyekben járatos tanító 
sokoldalú ember, ö vezeti a tanító szövetkezetet is. Ott az 
el BŐ betekintésre Bajor Todor könyvszakér'ő 8893 lej hiányt 
áll p to t meg az ''Itcana terhére Azonnal fegyelmit  lnd.tot-
tak ellene. Az Iskola másik tanítójáról, Tdodorescn Antonról 
a bizottság megállapította, hogy a vizsgák előtt 15 napig > z 
I kola feli  sem ment. Fes iszetl szenvedilyinek élt. Elleue 
is fegyoluilt  vezettek be íme Igy zajlik az élet Anghe'escu 
birodalmában — a kultur zónában. 

— Nyelvvisegára rendolték a posta és telefon  tiszt-
viselőket li. A vasutasok ntán m- at nyelvvizsgára rendelték 
az ÖSBZ s posta és telefon  személyzetet is. A vizsgák julius 
15-én kezdőinek. A postások egyik részét Claj—Kolozsvár, 
másik részét Baaurestbe rendelték. A bizottságokban helyet 
foglal  az llletikes hadtest katon 1 kiküldöttje i". A vizsgákon 
a tisztviselők saját költségükön kötelesek megjelenni Az ér-
dekelt tisztviselők között óriási a kétségbeesés 

— Végrehajtónak sem jó lenni. A mult hiten számos 
feljelentis  érkezett az ügyészségre. Valamennyi a vég ehaj-
táss-1 kaposolatos szomorú helyzetből folyó  idegesség kirob-
banása miatt: Ozv. Kézdi Ignácné é? Borbála nevű leányát 
armesenl—menaságl lakósokat Németh Fereno jelontette fel. 
Veszprémi Jenő ta»n d-b&—tuioádfilrdől  kereBk'dőt Rtsnlta 
és T.más végrehajtók jelentették fel.  Mlhálkó József  törvény-
széki végrehajtó, Karácsony Pá, Dom ni Péter, Karáo^ony 
Ilona osügés! lakósok ellen Indíttatott eljárást. M nden k eset 
azért, mert ebbm a bolond állapotban a vég «-hajtót bizonyá'a 
nem a legudvariasabb formák  között Intézték ei. 

— DIRE ŢIU\EA SOCIETĂŢII VÂNĂTORILOR DiN 
MERCUREA-CIUC faoe  onnosout popaUţiel, oft  este strlot 
tnterzlst prinderea de pai sălbatici ţl otne are astfel  de pul, 
S&-I predea de Indatá — ofl  mai t&rziu tn 8 zile — la m&na 
delegatulai looletâţtl: d-lul Pjohar loan, sab oonssolnţele legii 
vân&toarel. 

— A CSÍKSZEREDAI VADÁ ZTÁRSASÁQ IGAZGA-
TÓSÁGA a lakósság tudomására hozza, hogy szigorúan tilos 
a fiatal  *alállatok elfogá.a  a akinél Ilyen vadállat va j, azon-
nal — de legkésőbb S napon belül — szolgáltassa he a tár-
sulat megbízottjának: Peohar János urnák, mert ellenesetben 
a valásztörviny intézkedései fognak  alkalmaztatni. 

— Tenisz-ünnepély Caikaaerediban. Vasár-
nap, ju'luB hó 15 én tartja meg a helybeli sportklub 
tenlsz-szakoBBtálya a most elkéFzült harmadik pálya 
felavató  nspját, egy házi bemutató teniszverseny kere-
tében, amely reggel kilenckor kezdődik éa egéez na-
pon át tart. Mladan sportbarátot szívesen látnak, egy-
ben közlik, bogy délelőtti órák az egylet kitűnő kar-
ban levő pályáin, a vákác ózó diákok számára kedvez-
ményes áron is klvehatők dr. Vjreaa S indor szak-
osztályvezetőnél. 

— A többek nevében beadott kérvényre ls osak 
egysieresen kell bélyegesni. A bilyegtSrvinyt magyarázó 
bizottság, a 46-1 k szakaszát a bilyrgtörvinynek oda magya-
rázta, hogy a többük nivében ugyanazon tárgyban beadott 
kérvényeket akárhányan ls írják alá, azokat osak egyszeresen 
kell bilyegeznl. Eddig a hatóságok annyiszor rovatták le a 
bélyegilletéket, ahány aláírója volt az Ilyen többek nevében 
elótvjeaitett kérvényeknek. 

— A vármegyéből Moldován vasúti munkás ás Daruţu 
árupinztárnok slsulenl—madéfalvl  lakósok a napokban kár-
tyáztak. A szere>nose ezat'al Moldovánoak kedvezett, aki Du-
roţa'01 2500 l»it nyrt el. Amint a kártyázófelek  éjjel haza-
felé  Indultak, Darufu  megtámadta kártyapartnerét is erőszak-
kal vissza akarta venni az elnyert pánzét. Nagy verekedés 
keletkezett, amelynek folytatása  az ügyészség előtt lesz, 

— Bors Mihály oetaţula, osatószegl pénztárnok ellen 2820 
lej e's'.kka'ztása miatt 'eljelentést tett a község. Nincs kizárva, 
bogy valamilyen személyt bosszúról *an szó, különben lehe-
tetlen, hogy egy 2820 lejes „vitás* tételt ne lehessen bíró-
sági beavatkozás nélkül tisztázni. 

— Tlbacu sloulenl—madéfalvl  csendőrőrmester felesége 
• z őrs udvarán nyugodtan kézimunkázott Egyik csendőr fegy-
verét tisztogatta, miközben a fegyver  elsült és az őrmester 
feleségét  a lábán súlyosan megsebesítene. A sebesült asz-
szonyt azonnal beszállították a kórházba, a osondór ellen pe-
dig megindul» az eljárás. 

— Törvényszéki Ítéletek Kolumbán Fereno és Lajos 
nevü fla  gheorghmi—gyergyószentmlklósl lakósok állott.k a 
törvényszék előtt Jakab Lajos szintén odavaló pinzügyl tiszt-
viselő tett ellenük felie'entést  azirt. mert nevezettek kidob-
ták a tisztviselő urat a lakásukból. A tárgyalás során Mure-
sanu is Moldoveana végrehajtók bizonyították, hogy a ma-
gyar nemzetiségű pénzügyi hivatalnok mindenképpen túllépte 
a hatáskörét Kolnmbánékkal Bzemben ugy annyira, hogy azok 
jogosan t6tték kl az ajtón A törvényszék Kolumbánikat fel-
mentette. 

— Ez iv hamvazószerdáján vires filtékenységl  dráma 
játszói ott le Cet Aţa! n—Csatószegen. Nagy János legény kí-
sértő haza Korodl Rózát, Incze Ignác ntánnk ment is kitá-
madta Nagyot. Bicskára került a sor, amelynek so-án Nagy 
szivén szarta loazét. A tö-vényszik négy esztendőre ítélte az 
akaratán kivül gyilkosságra kényszeritett szegény legényt. 

— Balló Józief  és Bakó Gá^or solmeni—esomortánl la-
kósok a télen fát  osusztattak. Mankaközbeu szerencsétlenség 
törtiot, amelynek során egyik társak Baozonyl István meg-
halt, A törvinyszék most tárgyalta az ügyet. Gondatlanság-
ból származott hUálos szerenosétlensig miatt Ballót is Bakót 
1—I hónapi fogházra  ítélte. 

— Gál József,  Gál Ferenc Gyö-gy István, Holtermaler 
Lajos, Pétec János va'ea-str&^ai—teke-őpattki l.tgéayek és 
Bál'ni E ek biró 1934 márolas 29-én este, sorozás utái meg-
támadták a osendőrörmestert, mert Gál Ferencet oknilkül 
pofon  ütötte. Behatoltak az ő sre is lefegyvereztik  a legény-
séget. Ezt az ügyet tárgyalta jal'as 13 án a törvényszék, 
amely a legények közül Gál Józsefet  6 hónapi elzárásra, a 
többleket 3—3 hónapi fogházra  Ítélte, mig Bálint Elek bírót 
felmentette. 

— Százezer lej^s büntatés. Biró Píter sumulea—som-
lyói borvlzest, mert reglstert nam vezetett 100 ezer lej'g bün-
tették. 

— Kössönetuyllván'tás. Az Ipartestület elnöksége kö-
szönetet mond Bartha János gimnáziumi génisznek azokirt 
az értékes könyvekért, amelyeket az Iparos könyvtárnak ado-
mányozott. 

Tuáataaag. Az E K E. Csikszókl O ztálya 
folyó  hó 22 én tanulmányi kirándulást rendez SepBi-
azrn'györzyre a Siékely Nemzeti Muzeum megtekin-
tésire J-);eott(ezé««ket (tnm t»gokatis szivesen látunt), 
a DJrr-féle  üzletben péntek délig kérünk. R;tour-jegv 
vasúton 81 lej, kellő jMent'iező esetén autóbusszal (60 

— Aurusz us hó 5 én, vasárnap Tuanádflirdó, 
Sjant Annató—B Uvánvo ivárhoz, ahol a sepsUzent-
gyoriyt E K. E. osz'ály kirándu'ó tagjaival találko-
zunk. Rítou'jegy vasúton 39 lej. 

— Tal a l ta to t t egy női r id ikül benne egy 
ku'cscsal, fo'yó  hó 13 án. Tulaidorosa átveheti a Vá-
kár üzletben. 

Primăria oraşului Mercurea-Ciuc. 
No. 269, 658, 1444, 1826-1934 cons. 

Publicaţiune. 
In ziua de 3 August 1934, la ora 10, in la|a 

comisiei de 1 icitaţie, la Primăria oraşului Mercurea-
Ciuc se va (ine licitaţie publică pentru darea in antre-
priză a executării lucrărilor următoare: 

1. Spargerea piatrei în cantitate de cca 200 m.c. 
în valoare estimativă de Lei 13.000. Timpul de execu-
tare va fi  40 zile, garanţia va fi  suma de Lei 650 în 
numerar sau efecte  de stat. 

2. Prelungirea şi complectarea conductului elec-
tric în diferite  străzi ale oraşului în valoarea estima-
tivă de Lei 16.000. Timpul de executare va fi  30 de 
zile, garanţia va fi  suma de 800 Lei în numerar sau 
efecle  de stat. 

3. Ridicarea casei servitorilor din curtea primă-
riei, în valoare estimativă de Lei 12.000. Timpul de 
executare va fi  20 zile. Garan|ia va fi  suma de Lei 60o 
în numerar sau efecle  de slat. 

4. Executarea diferitelor  lucrări şi reparatiuni la 
clădirea Oficiului  Poştal, în valoarea estimativă dc 
Lei 20.000. Timpul de execuţie va fi  30 de zile. Ga-
ranţia va fi  suma de Lei 1000. 

Licitaţia se va ţine conform  dispoziţiunilor legei 
asupra contabilităţii publice şi conform  normelor apă-
rute în Monitorul Oficial  Nr. 227-1931. 

Proiectul lucrărilor se poate vedea la serviciul 
technic al oraşului, între orele oficioase. 

Mercurea-Ciuc, la 13 Iulie 1934. 
Victor Faroga m. p., 
preşedintele Com. Int. 

Ing. Gh. Gondos m. p., 
şeful  serviciului technic. 

P n m n T A l ' « 4 román, magyar, német nyel-ivonyveies i vrn vállal perfekt  mérlegké-
pes egyén, valamint fordításokat  és mérlegössze-
álUtást. Cim a tisdóbivatalban. 

Lak&s kiadó azonnal. Str. Ştefan  cel-
Mare No. 22. földszint,  3 szoba, 1 
fürdőszoba,  1 konyha, kamara és 
mellékhelyiségek, esetleg ist&ló is. 
Érdeklődni a Vak&r üzletben. 

Uj es hasanált irogépak kaphatók, Vákár könyv-
kereskedésben, Csíkszereda. 

I j M U t e d V i l i i t . 




