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Krisztus keresztje alatt. 
2. Mnljék el tőlem e pohár 1 

Sokáig tart Krisztus lelki lusája. Szomorú-
ságának nincs mérete. Egész testében meg-
rázkódik, megremeg, a halálfélelem  vesz erót 
rajta: halántékán a verejtékek gyöngyöznek, 
földre  hullva, vércseppek ké válnak Ajkát el 
hagyja a nagy kérés: Mu'jék ei tőlem, a'yára, 
e pohár 1 Kllid istensége emberséggel. De győz 
Krisitusban az Isten: Mindazonáltal legyen meg 
a te akaratod! A BzenvedéB pjharát teljes 
öiimegaiáasal átveszi, hogy egészen kiigya. 

Múljék el töiQnk e pohár 1 Hányfóle  vál-
tozatban tőr ki belőlünk e fohász.  Mu j -k el 
a gizda=ági krízis, szűnjék meg a muakanél-
kQfiség,  na legy n redukció, ne Ifgyen  elége-
detlenség, múljék el az egyenetlenség s egyen 
lótlenség I Csak sopánkodni tudunk. Nem gon-
doljuk meg, hogy az isteni tervbe bele van 
kalkulálva a szenvedés is, amin ha lenne is 
módunkban változtatni, a BBját érdekünkben 
nem lenne tanácsos Sokszor a múltért keli 
vezekelni vagy a jelent tisztázni s a jövő' 
rendezni. A gyermek szüleiért vagy megfor 
ditva, polgár hazája hibáiért kell, hogy bnn 
hődjék. Ai^rt minden szenvedéstől való ezaba-
du ási imánk mélió refrainja  ez legyen: mind 
azonáltal legyen meg a te akaratod, Uraml 

184S március 15. 
Ealiketiűnlc  a dicsőséges  magyar a?abad 

ságharcra, melyet  a magyar nemzet folytatott 
u iokibf,  ma »!üj omía  ellar.,  a secscíi  :zzb:d 
tágért.  A szabadságnak  nyugatról  indult  áramlatát 
az oattrik  elnyomat alatt  szenvedő  m-gyar nemtel 
eltők  kötött  fogta  fel.  Éa mároiu* bó 15 én meg-
kezdődött  a nemzetnek  régül  in levert  t mégis 
dicsőséges  szabadságharca,  amely Világoshoz  és 
az aradi  tizenhárom vértanú gyistos eseményei-
bet vezetett.  Emlékettűnk  a mának nehézségei 
kötött,  aton időkre,  amelyben a nemzőt  annyi 
szenvedésen,  megpróbáltatáson  és megaláztatáson 
ment karesttül. 

Szent Ferenc harmadik rendjének 
— megalakulása. 

Városunkban nem régen többeknek, akik különösképpen 
hangolva vannak a mélyebb és tevékenyebb vállá903 élet irányi-
ban, az a gondolata támadt, hogy egy liborba tömörülve, bizo-
nyos szervezettség mellett, jótékonykodó csendes munkálkodásban 
szolgálják egyrészt saját lelkUk Ügyét, másrészt a magasztos hil-
igazságokkal összhangzó életükkel javító, vonzó és felemelő  hatást 
gyakoroljanak a társadalom minél szélesebb rétegeire. A kezde-
ményezek rövid tájékozódás után egy ilyen irányú életnek jól 
megtelelő keretet megtalálták a Szent Ferenc harmadik rendjében. 
A hasonló gondolkozásnak felkutatása  is szUkséges lévén P. Lu-
kács Márts vét és P. Máthé Benvenul Ferences atyák szívesen 
vállalkoztak arra, hogy e rend szellemét egy-egy szentbeszéd 
keretében ismertessék a hivő közönség előtt. A magas szárnyalású 
beszédek elhangzáas után hamarosan városunk társadalmának 
majdnem minden rétegéből szén számmal jelentkeztek a rendbe 
való felvételért,  ugy, hogy március hó 5-én Szent Ferenc harmadik 
rendje itt Csíkszeredában ia megalakult 

Az egymásra talált rokon lelkek ritkán észlelt örömérzések 
közepette tartották meg ez alkalommal első gyűlésüket, melyen 
P. Máthé Benvennt atya ismertette a rend szabályalt. 

Sohasem volt aktuatisabb egy ilyen irányú megmozdulás, 
az ezen rend Iránt való meleg érdeklődés éa az abba való bekap-
csolódás, mint ma, amikor az eazét veszített világban minden nap 
csak ujabb és fájóbb  csalódásokra ébredünk. Aki mindig csak 
lefelé  néz éa felteié  nem, az hova tovább mind jobban nehezíti 
sorsát. 

A legközelebbi gyűlés március 12-én, vasárnap, vecsernye 
után leaz a főgimnáziumban.  Érdeklődőket szívesen Iáinak. A 
rendbe való felvételéit  jelentkezni bármikor lehet a helybeli róm. 
kath. plébánián. 

Csíkszereda város tanácsüléséből. 
Csíkszereda város választott tanáoss Faroga Viktor 

polgármester elnöklete mellett tolyó év március hó 10-én 
délutáu tanácsülést tartott. Az illés első pontjaként tárgyal-
tatott az állandó választmány jelentése az eddigi átmeneti 
bizottságok működéséről. Dr. Gál József  még a választott 
tanácB munkáLalépésekor indítványozta, hogy dolgoztasson 
ki egy helyzetkép szon iuterimár bizottságok működésének 
idejétől, amelyek a választott tanács felmentése  óta vezették 
a város ügyeit. A megbizatási>ak az állandó tanács eleget 
tett B arról a következő jelentést terjesztette elő a tanács-
nak : Csíkszereda város 1930 őszén megválasztott tanácsa, 
1931 év juniusában oszlattatott fel,  az ilyen alkalmakkor 
szokásos és közismert indokokkal, amikor helyébe lépett 
Olteauu ügyvéd elnöklete alatt az átmeueti tanács. 1931 
juuiuu hú 13-án ezen interimái bizottság átvett a választott 
tanácstól : 18IÍ.444 lei készpéi ,t, a víllauyiizemnél rendel-
kezésre álló 538.217 lej alapot: a letéti péuztárnúl kezelt 
344.222 lej alapot — összesei: 1 millió 08 ezer 883 lejt. 
Az interimár bizottság l'J31 év janiustól egy esztendeig, 
azaz 1932 év julius hó 22-ig Vrzet te a városi gazdálkodást 
és amikor átadta helyét a Faroga Viktor eluüklete mellett 
kinevezett átmeneti tanácsnak, akkor jegyzőkönyv szerint 
átadatott 25 lej, az annak idején átvett 1.008.883 lejjel 
szemben, azonkívül találtatott 1,168.911 lej mind az általuk 
eszközölt muukálatokra kiti;:e>> tlenül hátrahagyott összeg. 
Kzeu összegek terhére az int, tanács eszközölte az asztalt 
munkálatokat, végrehajtotta a választott tanács áítil kezde-
ményezett kövezést, R piacnak egy részét cementlapokkal 
burkolta és tizette a városi ei lő kisajátítási árának esedé-
kes részletét. — Ezen munkalatok nagyrésze a törvényes 
formák  figyelembevétele  nélkül eszközöltetett. Stel'anescu 
közig, felügyelt!  ezen szabálytalanságokat megállapította és 
az eljárást bevezette B az még folyamatban  van, az int. ta 
nics, valamint a szabálytalanságok elkövetése ellen kilc-
gással nem élő tisztviselőkkel «zemben. — A jelentés meg-
állapítja tovább, hogy sz 1 itíi'i ér junius hó 22 én követ 
kező Faroga int. tanács, «mei; az Olteanu tanácsot felvál 
tott». beszüntetett minden • rr ilstnl mort mrs Meret 
nem volt. Amikor pedig ezután a választott tsnács átvette 

várost 1933 januárjában, akkor talált az 1932 évi pénztár-
kezelésben 3.030.290 lej bevételt; 3.235.000 lej kiadást, 
azaz 199.000 lej deficitet.  Megállapította, hogy a r/-gi interi-
már bizottság nem tette le az 1931 évi felesleget  képező 
204.598 lejt a letéti pénztárba, amelyből 112.739 lej vágó-
hidi alapot képezett. 

szánt helyről levágandó famennyiaég  10.800 lej értékben 
eladasson. — A tanács elhatározta, hogy a villanyteleppel 
szemben levő térBégen felállítja  a hídmérleget. — Kijavítja 
a József-uccában  levő hidakat. — Szabadkézből kiadja a 
vadászati jogokat. 

A városi sporttelep kérdésében a tanács kiküldötte 
Frank Miklós, Uolló éa Bermann tanácsosokat, hogy a leg-
közelebbi tanácsülésre megfelelő  helyet nézzenek és tervet 
hozzanak a létesítendő sporttelepre vonatkozóan. Ezzel ngy 
látszik komoly megvalósuláB felé  közeledik városunk sport-
életének ezeu nélkülözhetetlen szüksége a sporttelep. 

Az indítványok során Bermann tanácatag kéri, hogy 
a városi taxa kivetésnél a kereskedők és iparosok képvise-
lői behívassanak a bizottságba. — A kérésnek hely adatott. 

Holló Gábor a széldöntött iák eladására tesz indítványt 
— Bíró József  az uj temető rendezésével kapcaolátoaan 
mutat rá arra, hogy tervszerűség nélkül rövidesen a régi 
temető képét fogja  mutatni a helyzet. A tanács Frank Mik-
lós mérnököt, Biró József,  Kolumbán József  tanáoatagot 
bízza meg, hogy legközelebbi ülésre jelentést tegyenek a 
temető rendezése ügyében. 

„Március 4". 
Ne gondoljon a kedves olvasó valami világtörténelmi nagy 

eseményre, mikor ezt a dátumot olvassa, jól lehet eseményről van 
szó, ami történelmi is, de nem világ, nem ország, még caak nem 
is megyei vonatkozásban, hanem a csíkszeredai Dal- éa Zene-
egyesület 42 évre visszatekintő múltjának szerény történelmi vonat-
kozásiban. 

Ezen a napon mutatta be ez a komoly egyesület csaknem 
4 hónapos lázas munkijinak eredményét. 

Sok szépet littunk ebben a téli szezonban kicsiny városunk 
különböző műkedvelő gárdáinak vállalkozásában, amelyek között 
a Dal- és Zeneegylet művészi teljesítménye semmiben nem marad 
el Lépésről-lépésre, komoly céltudatossággal halad ez az egye-
sület célja felé,  ami nem kevesebb, mint a gyönyörködtetés mellett 
olyan zenei színvonalra emelni e város közönségének egyébként 
disztingvill múérzékét, amely csak a legfejlettebb  zenei élettel 
dicsekedő nagyobb virosok közönségének adatott meg. 

Mindnyájan jól emlékszünk még a Rosaini .Teli Vilmoa" 
nyitányra. ? Schubert H-mol szimfóniára  a Brahms .Ma-
gyar táncon"-ra, a Haydn D-dur szimfóniára,  amelyek 
mind zeneegyesületünk egy-egy kiváló teljesítményének bizonyul-
lak, messzi kiemelkedve a kis városok zenei képességeinek 
kereteiből. 

Ugrásszerű fejlődési  mutat egyesületünk a folyó  évi már-
cius hó 4-iki  hangverseny nagyszerű eredményével, amely nem 
kevesebbet jegyez fel,  mint Beethowen ll-ik D-dur szimfóniájának 
és Mozart D-moll zongora-koncertjének bemutatásit. 

..., , . Leszögezzük ezúttal is, hogy a teljesítmény annál nagyobb 
1 aroga \ iktor polgármester ken hz. ( seb Isi vaut és annál dicsőbb, minél több akadállyal kell megküzdeni az ered-

tanácstagot, mint az Olteauu int. tanácsúak in volt tagját, mény kiharcolásáig, 
nyilatkozzon, hogy az abliúl az időből lentinkben felsorolt•  Ebben a kis városban, ahol a számbajöheiő muzikális 
adatok megfelelnek-e  a valóságnak. — Cseh István kijelenti, erőket kézujra lehet venni; ahol az utánpótlás oly rettenetesen 
hogy a jelentés mindenben fedi  a valóságot. Mindenedet re a ! ? e h 4 z P r o t ? . l é m a ; ~ a h ° ' "emberek lelkét annyi baj, fájdalom 
. I . I L II, I . ml •, r'i  r i i , és gond uh meg, - emberfe  etli munkát végzett Sarkad! Elek 
felsorolt  adatok kellő magyarázat nélkül félreértésekre  adhat- karmester akkoF, amikor egy Beethowen szimfóniát  be tudott 
nak alkalmat. Éppen ezért B helyzethez azt a felvilágosítást  mutálni, övé volt a munka oroszlánrésze — legyen hát az övé 
lijzi, hogy az akkori iuterimár bizottság teljesen júindula- minden dicséret és dicsőség ezért a gyönyörű produkcióért, 
tiian ugy állította össze a költségvetését, hogy a bevételek' NaKy és intelligens közönség töltötte meg a főgimnázium 
Iwlezni fogják  az eszközlemlő kiadásokat, i gy látszott, tornacsarnokát, március hó 4-én este, ahol a koncert lejátazódott. 

, ? . , ., • . / ' , , ' Igaz, hogy sokan „megfosztották*  magukat attó az élvezettAL 
hogy a költségvetés reahzalaaa során visszafizethető^  lesz- a

B
n l i t c z V z esle njujtolt, de ez könnyen értetődő dolog,^nertá 

nek a felhasznait  összegek. Nagy erővel indult a munka, koncert nein volt a mulatványosdit kedvelő éa élvező közönség 
azonban az erdő eladásából előirányzott összegek nem foly-  céljára rendezve, hanem a zenei értelmiségnek egy magasabb 
tak be B igy a számitások nem találtattak meg l'tólag f ," a g a  «mely fzt  többé-kevésbé meg ia tudja em&zteni. 

. V. ,, . , ,„,„ , , ,. , " Ilyen várakozások mellett nem is lepte meg az egyesűet vezető-
uézve - mondja Cseh István — a munkálatok kiadasanal s i g é t u , h o g y a csindaratta-bumszerü mutatványoknak oly 
látszanak szabálytalansagok. hzek azonban nem rosszinduln-1 nagyon kijáró kassza-siker elmaradt, annál nagyobb volt az er-
tuak. Például említi a zsögödi villanybevezetési munkát. Ez kölcsi siker. 
két részletben adatott ki, amelyek egyenkint nem haladták 
tul azon összeget, am»ly a törvény szerint bizonyos forma-
litásodhoz köti a munkálat kiadását. Együttesen azonban 

Az életörömöktől sugárzó Beethowen szimfóniát  nagysze-
rűen interpretilta a zenekar. A tartalom, a forma  és kidolgozás 
nagymesterének szellemét éreztük felettünk  lebegni, mikor az 
együttesnek sikerült a legkényesebb nüanszokat ia érzékeltetni. A 

már túllépik a határt éa ngy kiadásuk szabálytalannak ve- darab befejezése  után megérdemelt ünneplésben volt része Sartadl 
hető. — Leszegezi, hogy a szabálytalanságok nem rosszska- J mesternek. 
ratnak, hanem azok bizonyos naivitásból követtettek el. A műsor második pontját Lányi Ernőnek: ,Ez a világ a 

. , , , ,,, , , milyen nagy".. . kezdetű múdaJa töltötte ki, amit a férfikar 
A tanács tudomásul veszi az állandó tanács jelentését zenekari kísérettel adott elő. Az összbenyomás Jó. Hogy az Anya-

int. bizottságok munkájáról. l.'gy határoz, hogy az inte- latoknak utánfestése  néha-néha nem volt erőteljes, azt a kóiua 

G O N D O L A T O K . 
Van I-iten: tehát van csa'batatlsn igazságosság; 

tehát minden, ami tSrténlk, a legjobb végre van ren-
delve : tehát az emberre mért szenvedés a földön  — az 
ember javáért van. 8. Pallioo:  Börtöneim. 

Kgy róvld pillantás a történelembe Krisztuséi 
napjainkig, bizonyltja, hogy a téle alapított valláa 
aladlg alkalmaaaak bizonyult a civilizáció Basaes lehetó 
fokaihos.  Tehát hamia aa aa állítás, hogy a mUve'ődés 
alóhaladá'ával aa evaagéllnm nem egyeztethető 5i»ae. 

U.  0 
Nlnes lelki nagyság, nlacs Igazságosság mérsékelt 

aesmék aélktl, ely szellemi alkat aélkttl, amely inkább 
kén maaelyogni, mlat haragra lebbaaal a rtvld ^let 

aa int. bizottságok munkájáról, l'gy határoz, hogy az inte 
rimár tanács által elköltött összegek pótlását, amihelyt 
módjában lesz rendezni fogja. 

Tárgyaltatott a köztisztasági szabályrendelet, amely A 
kategóriába sorolja a közintézmények, vendéglők klozetjeit. 
I. kategóriába tartoznak éa évi 0000 lejt fizetnek:  a ka-
szárnya, korház, állomás. II. kat. évi 2500 lejt fizetnek: 
pénzügy igazgatóság, törvényszék, Vigadó, Petru-Rares gimn. 
n i . kat. évi 2000 lejt Bzetnek: Prefeklura,  Bukureati, Eu-
ropa kvéházak, Betegsegélyző, rendőrség, fogház,  sörház. 
IV. kat. 1500 lej: posta, áll. el. iakols, Közbirtokosság, 
Ipartestület, Transsylvania, Dávid-azálloda, Barbat-cég. V. 
kat. 1000 lej : Finánclaktanya, államépítészet, Central, Mara-
sesti-vendéglS, Gálmalom, Bajnód, Karda-vendéglők, Ffl-
szolgabiróság, csendőrség, Dr, Hiraoh-azanatorium. VI. kat 
500 lej : Kaaziné, Biró, Erőss, Holló, Báoa, Hellwigh, Teitel-
baum-vendéglők éa dohányraktár. 

A járda azabályrendelet módosíttatott olyan formán, 
hogy a háztulajdonosok csak 26 százaiékit éa nem 50°/,-át 
fise  tik a készített aj járdáknak. 

A tanáoa elhatározta a városi erdőben létesítendő 
oeevstakart léteeitéaét ée honiján]t, hegy esea területnek 

A közönség 
erőteljes, 

1—2 szólamának hiinyosaágára vezethetni viasza, 
élénk tapsokkal honorálta a azép teljesítményt 

Nagy várakozással eltelve néztünk elébe Mozart D-moll 
zongora-koncertjének. A darab összetanuláaa Sarkadi erélyének és 
tudásának minden ismertető-jegyét magán viselte. A zongota-
szólamot Imets Akosné Játszotta teljea felkészültséggel  és fegyel-
mezettséggel, míg a zenekar mindent elkövetett, nogy a darab 
egvséges hatást érjen el éa a zongora-hangverseny Jellege kellően 
kidomborodjék. A közönség élénk tapsokkal jutalmazta a azép • 
újszerű teljesítményt és I metánét tisztelői virágcsokrokkal tűn-
tették kl. 

Az utolsó számot az egyesület dal- éa zenekari együttese 
adta, közkívánatra előadván Verdi Emáni című operájából a 
Banditák bordalát. A darab előadása nagyon jól sikeralt s hatása 
oly nagy volt, bogy a tetszésnyilvánításnak alig volt vége-boesza. 

Éjfél  után egyre Járt az óra, mikor lezárult a program a a 
közönség_ lelkiekben gazdagodva azzal a tudattal tért haza, bog* 
Sarkadi Elek vezetése mellett a csíkszeredai dal- és asaasgyvSt 
be fogja  tölteni nemes hlvatáaát a városunk közönségének Mszks-
aégére magas Ívelésben log haladni az absolut tökéleteaséf  Wá. 

Az az egyesület, amely Ilyen értékekkel gazdagítja kOzOo-
ségünk lelki világát, megérdemli a legmesazebbmaöaMU te 
anyagi támogatást 

A koncertet március 5-én déluttn 6 órakor t̂  
számú közönség előtt merisméteHa az egyesOlet, 
azonban egészében átengedte a főgbnniiiumJ  zaasl 



t-Ik oliaL 

Dr. Gyárfás  Elemér beszéde 
a szenátusban, 1933 márolns 3 án, 
as egyetemes adó-törvényjavaslat 

tárgyalásánál. 
Sienitor  Urak! 
& pénzügyminiszter nr, — mondotta — beismeri a 

tavaiét'indokolásában, hogy adókivetési eljárásunk roasa és 
hlinyoa, aa adóOgykezelés pedig Illetéktelen és minden erköl-
csl nevel taéget nélkülöző mlailnnk. De utóbb mégis azt mondja, 
hogy a pillanat nem alkalmas egyenes-adórendszerünk mélyre 
ható megreformálására  En azt h szem, hogy ha olyan tossz 
aa adórendszerünk, amilyennek azt a pénzügyminiszter nr ls 
litja, akkor Igenis Itt az Idő, hogy alaposan megreformáljak  azt. 

A Javaslat a pénzügyminiszter nr szerint, két alapelvre 
épül* Aa egyik, hogy szükség van az adóterhek könnyítésire, 
a másik pedig, hogy bevételt kell biztosítani az állam számára 
a reális jövedelmek a tán E két Saylla és Charlbla kOzStt 
akarja a péizügymlnliater átvezetni az állam h jóját, de köz 
ben áthágja mind a két vezérelvet, mert egyrészt valójában 
nem oaflkkentl  aa adóterheket, máaréazt pedig megadóztatja 
nemosak a jövedelmet, hanem a tókét ls. 

Igaa agyán, hogy a (Sldadót 12%-ról 6«/,-ra szállították 
le. De ml történt ? Uldón a pénzügyminiszter észrevette, hogy 
a Mlroneiou-féle  tOrvény következtében, amely a földadókvótát 
{elére szállította le, nagy űr maradt az állami költségvetésben. 
Igyekezett egy kis ügyeskedéssel betölteni ezt az űrt. Noha a 
törvény 4 szakaszának 2. pontja szerint az adókötelea jövedel-
met vgy kell megállapítani, hogy evégett aa ntolsó négy év 
haaaonbé ének • a hektáronkénti termés ntolsó 4 évi értéké-
nek stb. a középarányosát kell figyelembe  venni s a megálla-
pításban nem azabad az azon a vidéken előforduló  bérössze-
gek középarányosát túlhaladni. — mégiB az tOrtént, hogy 
mindezek figyelmeuk:  vül hagyásával a pénzügyminisztérium-
ban Összeállít- tt táblázatok alapján állapították meg az adókö-
teles mezdg-z iaságt jövedelmet. Tehát egy hivatalnok íróasz-
talán Írták eló, mennyi legyen a legmagasabb és legalacsonyabb 
adóköteles jövedelem minden vármegyében • ezt a táblázatot 
minden rénzOgylgazgatónak elküldöttek azzal a m e g h a g y á s s a l , 
hogy szigorúan a kimutatások szerint járjanak el. De ezuket 
a táblázatokat as Illető vármegyék gazdasági, földrajzi  é> ég-
hajlati viszonyainak ismerete nélkül állították örisze. aminek 
blsonyltisira a következő adatokkal szo gálhatok : Arges-me-
gyére, amely elég termékeny, 500 leiben van megállapítva a 
legmagasabb adókötelea jövedelem, m g Cslkmegyére 700 lei-
ben. A legtermékenyebb megyékre, mint Ialomiţa, 6(0 leiben, 
Biharra pedig 900 leiben. 

Mlndes nem felel  meg a tényleges helyzetnek. S ezek 
alapján nagy mértékben emelték az egyes t i megyékben az 
egyes földkategóriák  adóköteles jövedelmét, agy, hogy a kvóta 
oaökkentése ellenére sem ősökként semmit sz adó. 8 hogy az 
erre vonatkozó utaaltáeokat milyen szigorúan hajtották végre, 
annak Igazolására fe'mutatok  egy állítólag bizalmas renle etet 
— pedig az Ilyenek létezését tagadta a pé"zUgyinln:s*ter nr. 
Tény azonban, hogy egy adókivető b'zottságl t>g b.rtokába 
jutott egy ilyen ren leletnek. 

Madgearn : Kl adta kl V 
Gyárfás:  A pénzügylgazgatoság. 
MadgearU: Hadd lássam 
Gyárfás,  m'ntAn megmatatta: A hivatalnok ellen, akt 

rendelkezésre boosátotta ezeket az utasításokat, fegyelmi  eljá-
rást Indítottak és elbossátásaal fenyegetik. 

Madgeara: Ha az illető hivatalnok viaszaélt egy ok-
mánnyal, amely nem *eá tartozott, akkor el la lesz booeátva 

Gyárfás:  Még néhány adattal Igezolom, mennyire 
emelték az adóköteles jövedelmet az 1921 évi megállapításhoz 
képeit. Például a kerteknél 200 százalékot jelent ez az emel-
kedés. A legelőknél 100 százalékot, v.gyla megkettőződött a 
jövedelem. Csíkban, ahol a megye területének nagyobb réaze 
legelő, Igy állapították meg a jöv delmet: Egy harmadosztálya 
legelő jövedelme holdanktnt 20 leiben volt megá'lapltva 1924-
ben. Ezt 1928-ban 128 leire, most pedig 260 leire emelte a 
bizottság. Pedig 1928-ban egy pár ökör 30—40 ezer lelt ért. 
Erdélyben, egy tehén 15 ezer lelt a ma felét  sem adják érte 
Tehát adóteherkönny.tés ól nem l<hit szó, sót egyik-másik 
vidéken még emelkedett az adó az nj jövede'emb'oslés folytán. 
Igy például Gyergyónjfaluban  a jöve'eltm eddig 150 leiben 
volt megállapítva l2'/.-os kvóta mellett. Ma 6 százalék ugyan 
a kvóta, de a jövedelmet 300 leiben á'lapították meg. Tehát 
ugyanannyi adót fizet  a gazda. Ugyanitt a 4. osztályú legelő-
nél 72 lel volt edd'g a jövedelem Most 240 leire emelték. 
Igy tehát a gazda a miniszter ur minden adókönnyítése és 
minden kvótaeaökkentéa ellenére kétszerannylt fog  fizetni, 
mint eddig. 

En azonban csak egy megyéből rendelkezem pontoa 
adatokkal. Már most két eset lehetség>s. Vagy igy jáitak el 
valamennyi megyében és akkor egyáltalában nem létezik adó-
taherkönnyltéa, vagy pedig eiak az én megyémben s akkor 
nagy Igazságtalanság tOrtént B a miniszter urnák ankétet kell 
elrendelnie a dolgok kivizsgálására. 

Erdók, aminek átazörannyl 
aa adója, mint a Jövedelme. 

De még alvlaelhetetlenebb a helyzet az ardők adójánál. 
Falolvaaok nehinv oslkmegyel adatot. Például a taplooal köz-
birtokosságnak 14 ezer lel jövedelme volt, ainlv 1 szemben 
139 ezer lel volt a kiadása. A deflolt  tehát 120001 lelt tesz kl, 
amit a tagok hozzájárulása fedezett.  Az adó ebből 59434 lel 
volt, a taxi flaoala  10000 lel és Igy t->váhb. A dltrói köiblrto-
komág eladott egy erdőt 2 756 000 leiért Az állami éa egyéb 
adók 1,198.998 lelt tettek kl s a tagoknak csak 120 tz>r lel 
jutott az összjövedelemből. A horznoval közbirtokosságnak 
77.003 lel Jövedelme volt éB 414.347 lelt költött, emlból az 
állami, megyei és község! adók 240 GO'I lelt tettek kl. Ezek 
megdöbbentő számok. Tadou, hogy e törvény keretében nem 
oldihatja meg a mln'azter ur az egész erdóproblémát, de felhí-
vom a figyelmet  a jövőre nézve. 

Rátérek a házadó kérdésére. Itt 12—16 százalékos osök-
kenée történik. De álll'ólsg az adóköaegek Itt ls blaalmaa 
rendeletet kaptak, hogy az adók összege mégse legyen azért 
kisebb, mint a mult évben volt. Hogy eat elérjék, cövellk a 
háiak bérértékét a beoaléaeknél, ho'ott mindenki tadja, hogy 
a házaknak ma nlnes meg az ai értékük, ami 5 évvel ezelőtt volt. 

— Ami pedig a felebbvltfll  bizottságokat Illeti, ezekre 
nézve esek az a kívánsága lenne pártomnak, — fo'ytatta 
Gyárfás  Elemér, — hogy ezek napidíj nélkül dolgozzanak. 
(Tapa, helyealél az egész izenátuaban) Ha má' ab>zolut szük-
séges, hogy valaki Itt napidíjat é'vezzen akkor fizessenek  a 
kereskedelmi kamara, vagy a megyei tanáoa delegátusának 
akt magánaaemély. De az elnök, akinek rendel havi űzetéae 
éa aki mlg a blzottaágban dolgozik, mái mankát nem végez 
— Igazán aem nem erkölcsöt, sem nem Igazságos, hogy a Tr-
•oMaágban eltöltött Időért napidíjat kapjon. Mámét álalánoa 
tape ee helyealéa aa egéas hásban. De nemoiak takaréko»iigt 
okokból, hanem aaért U ba kellene szüntetni itt a napid'J'kat 
•ar t ezek miatt hozódnak al a eom ala da apel tárgyalásai! 

AdósyllvánoMág — lárt körben. 
A miniszter ni javaslata 90-lk szakaszában eleget tett 

egy éveken át atrgetatt kérétünknek az adólajitromok nyil-
vánosságira vonatkozólag Helytelen azonban hogy a Javallat 
Mák a h'tóiigok éa Intézmények számára teazt nyllfánoaai 
aa adólaj*tromokot, m<g maginyoi ember eaak körülményeién, 
eartleg egyáltalában nem láthat hoaaáj k. A nytlvinonig laak 

zs&dír  m á í j 4 b - -

C S I K I L A P O K 
— Ami a miniszter ur valóban drasztikus megtorló In-

tézkedéseit Illeti, azokat nem bírálom részletesebben, — mon-
dotta fejtegetéi»l  befejezéséül  Gyá-fál  Elemér, — majd még 
a következőket füate  beszédéhez: 

— Meg vsgyok győződve, hogy a már meglevő adótör-
vény elegendő volna az Igazsigos adókivetéshez, épp ugy. 
mint a megfelelő  adók hajtáahoz. Es bizonyosan több gyOmöl-
osöt hozoa, ha általános pénzügyi, sít egész államkormányzati 
politikánk nem lett volna elh'bázva s ha nem köpettek vo'na 
el hibákat, amelyek kompromittálták az adófizetési  köte'ezett-
ségn'k a gondolatát Is. 

Lopják-e aa átlamkaasiátP 
— A főok,  amiért a paraszt és általában az adóalaty 

nem fiaet  szívesen az, hogy a pártpolitikai harork hevében 
szórt rágalmak miatt azt hiszik, különösen a kisemberek, 
hogy minden banlt, amit ók befizetnek,  ellopnak a vezetőem-
berek. Egy ' u«án ap egy értelmes román gazdaember, akit 
évtliedek óta ismerek, ezt a kérdést Intézte hizzim: 

— Hogy lehet az, hogy régebben nem hallottunk arról, 
hogy az illám vezetői lopnának ? Teasék már mondani 
Szenátor ur, igaz-e, hogy Hanlu ie lop, Vnlgearu ls lop, Bo la 
ls lop, Goga la lop?... Tndom, liogy tetsz k ismerni iziket ai 
urakat még n. magyar világból... Urakngyaa 'gaz, hogy ngy 
lopnak, mint ahogy politikai e.lenfeleik  állítják'/ 

— Dehogy, — feleltem.  — Nem loplak ezek sem azelőtt, 
sem most. Mind becsületes emberek. 

— Akkor, — kérdezte tovább az én emberem, — mié t 
mondják azok az uiak, a tik a falunkat  járják, hogy BiiU.anu 
is Goga Is loptak 1 

— Lássák maim, Ide jntotlnnk. Egyrészt azt n: agyaráz-
zák politikusaink a népnek, hogy HÍ állaui vezutői mtud lop-
nak, másrészt pedig köve élnek tő Ok, hogy fizessenek  rende-
sen a lót Ez nincs rendben Igy. (Általános helyeslés) 

— ízt a kedvező len néphn igulutot még fokozzák  az 
alóközegek to zott adókivetésekkel, indokolu-Iau végielisj á 
sokkal s más vegzaturákkal, N:nelyeknck eredménye HÍ hogy 
varnak vidékek ahol 30 — 40 község tgy csomót;aa daosbzövtl-
aeget kötött: egyszerűen nem tizetuek a tót és teljesen hiáta-
taló az árverezés, mert nem uhui vásárló Mikor ez az atmo-z-
léra k'alaknlóban volt, az adóközrg k nem tudtak érvényt 
szerezni a hatóságok tekinté yéiek és ez nagy h'ba volt. 

M ad geari u: Igazságot kell szolgáltatnom a falusi  lakos-
ságnak, amely a reá kivetett adó 70 százaiékát bebzette az 
elmúlt évben. 

Gyárfás:  Pajnálnám, ha félreértenének  A paasztsAg 
többsége a ml megyénkben ls nem.sak 70. hanem tíO. aót 99 
százalékát kifizette  a reá kivetett adónak. En csak figyelmessé 
akartam tennt a pénzügyminiszter urat hrgy vannak Ilyen 
megmételyezett fészkek,  amelyekben nagyon elharapózott ez 
a bi lugség. 

Madgearlu helyeslőleg bó Intott rá: Tudm. 
Gyárfás  beszéde végén kijelents te. hogy a felhozott 

okok m att, bármennyire méltányolhatok m a javas'at helyes 
iutézkedösei, azt egészében nein tz>ivazhatja meg a Magyar 
Piit. 

Vidám szöglet. 
A jegygyűrű. 

Az o jegyiéi fclbom'ott,  mire a je^yestk tpjike 
követelte vissza n jegygyűrűt. 

— Nem lehat — felelte  a másik, miközben rnu-
titta a gyllrti felírását,  mely igy szólt: „örökre a tied". 

Enyhült a valsag. 
Az inkas zóval megbízott kereskedő visszatérve 

útjáról, újságolta, hoey a tavaly óta lénygesen enyhült 
a válság. 

— Hogyat ? — kérdezték csodálkozva a tübl lek, 
— A mult évben, mikor Inkasszóra mentem, 

mindenütt sírtak, most pedig mindenUtt — nevettek. 
Megint a akótok. 

Kit skót éa egy zsidó aVlor löptek be a temp-
lomba, mikor p'TBelveztelr. Étió' meg ki-llctt valami-
képpen szabadulni. OyorHLn és bés<t-sen határoztak : a 
zs'dj elájult, mire a két skót sietve kivitte s templomból. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Állatoknak veszettség elleni ojtása. 
A mult év óta Romániában, Ko'r.zsváron is gyér-

tanak olyan ojtóanyagot, mellyel hatásosan m»g lehet 
védeni állatokat a veszettség ragálya ellen. Kutyákat 
egyKaerl b. ojtással egy esatendire mentessé lehet tenni 
esnn betegségtől vagyis ba egy eBttendón bslfil  veszett 
eb harapja meg aa Ilyen kutyát, azon nem fog  a veszett-
ség kitörni, mint azt a kolozBvárl gyeptnnsterl t-̂ bpen 
kl is próbálták, ö 'saeere^slettt k ngyanls 30—40 ösFse-
fogott  kóbi rku yat, mely >t elózólog oltottak, egy vesaett 
ku-yávh , m l̂y össza-visssa h°.rspta a többi kutyát, de 
azoknak egy éven bellii nem lett semmi bajuk. 

Nagy állatok részére, meheket veszettku'.ya hara-
pott meg, szintén kaphaté ojtóanyag, csakhogy eteknél 
már 7 oi<ái van elfilrva.  Az ojtópn>ag ára nsgy álla-
toknU: 7 ud g 70 Inj, ku-yak részére egysaerl oltás-
hoz 10 Ifj. 

Ajáolatos vo'na nz összes kutyákat boo'tacl, biscen 
aa egésa aa ojtás dijával nem kt-rlil caak 20 lejbe. 

Ha elgondoljuk azt a nagy veszélyt, amivel a 
kutyatartás egyUttjár, tudniillik eohn nr m l<hetUnk 
biztosak sem ml, stm gyermekeink, hogy mikor tBr 
ki kedves kutyánkon es as Irtózatos betegség, blsaen 
nam tudhatjuk, mikor és hol harapta meg veaaottkutya, 
akkor b'rttmmel kell megragadnunk a tudomány eaen 
vívmányát. 

Aki tehát kutyáját o'tatnl akarja, jelentse be est 
ac Illetékes állatorvosnál, kl azután a kellő mrnnyi-
ségil ojtóanyagot megrendeli ésas ojtás nspjáról érte-
síteni fogja  as Illetékest k»t 

Vogal  Jakab, 
ilíategét-'zségDgyl felügyelt. 

— Dlsatorna a fOgimnásium  tornatermé 
ben A cslksseredal rém. kath. fógimntalnm  ifjúsági 
főivé  évi március hó 12 én. (vasárnap) délutín 6 órai 
keadettel dlsatorna bemutatót rendez, a glmnáalnm 
toroatermében KazSnségflnk  figyelmét  felhlvluk  erre 
• ntgyoB értékes ifjuiágl  iportessményre. 

11 ssáa, 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A nadrágos nők. 

Miután a sslp nrmet a divat váltakoaó ssessélye 
meífosztotta  minden nőiességétől no't már nem Is 
meglepő a legfrissebb  dlvatsaenaáció. A EŐ már meg-
nyiratkozott, megborotvá kozott, a melleit leop ráltatta. 
Most már c-ak nad'ágot kellett húszon. Es fel  ÍM búzta. 
Páris, London és N w York társaságbeli bSIgyei már 
nadrágba bnjt.ik. Mi lesa jó'ágOB Iiten ebeól a tl ág-
hó'. Megfordul  itt minden. T SBék csak várni. A nő 
la«san kikerül egt'sztn c „család rabságából". Ktllfő 
formájával  Is erélyst-n kivárja demonstrálni, bogy 
elrg volt otthon Nincs tovább. Vegyen szoknyát, f». 
kanaUt, a féifi.  Nem telik bele egy pár esztendő és 
a gyermeket is e kor sserrEcsétl* n félfia  kell meg-
ssOljs. 

— OiVasoink bPCies flgylmét  e h >Iyer 1b M-
bl-juk az országs7.er'e ismert HEINRICH FR\NCK 
SOEHNE B. A. R , BUCUREŞTI— BRAEOV cég, hir-
detés sorozatára. 

— Mórioz Zsigmond: Légy Jó mlDdhalallg 
oimtl színdarabja C s i k a a e r e d n b a n . A Ciki L pok 
szdrkesztőségo arról tr e^Ut, hogy Ciikszereda vároa 
intsll;gín! közönsége a biyvéti linnrpek alka'mávBl 
uj mnglpp?t';ab n rész em. É'tt sülénHnk szerint ugj HDIB 
az E d l̂vi Rím K'ttb. N'p zövet^g csíkszeredai tngo-
attánnk rnük'riv .̂ő gárd-ja, Mór cz Z igmond: .Ligy 
jó mindhalálig" cimll sziid»r bját akaija előadni a 
hosvéii linnpp' k a ttt Hi nem i-m 'rnőti városunk 
azlnilog k'finoiEult  1/léEli köziinKégét valr.mint mliked-
ve ő'nk és vezetőik Wp -Sfágtit,  csodáikoznr.rk a me-
rész válalLorá oa. Igy azonban a l'grapjo1 b érd k-
líd SS"I várjuk aslki-rt. Hil'omátuuk fz>  r nt a próbák 
már folynak. 

— AB allam bonokkal fogja  rendnani bel-
földi  tartoaazalt. A kormány elDatározta, bogy a 
n\Uíd j«cok flmHrtdt  fia«téseit  és az állami szálltok 
krtvi'teé^eií állatui bonokkal focja  retd zni. Ezjk a 
boso1! befödi  far;aloir.bin  bizony01 tekintetbpn a 
pénzt forjlk  helyeUn it ni. A bonolra a Nemzoti B .tk 
kö'cönt Í'í fog  folyt-itanl. 

— Halaloaas. B ősz Ksro\ c Ikazerrdal 
kedő 67 tives korában, fulyó  hó 7 en ri^gel 'ri*g:> us 
körü micíek közitt megtî ".. A gavallér lelklilfili,  j'bl 
szern i, korrekt rmber halála vérn-u k egé'z tárai dal-
mában in'ly részvétet vá'toti kl. TemeUse március 
9-̂ n vo t impozáns gyá'zközör.Rég j' lenlétében. 

— A cMksaeredai sBidó ifjuseg  purim-
estje A csksz'-r-d^i z iü'ó if.us^g  folyó  ev rcárciuj 
ll- 'n e te 9 órsi Ifzdttt^l  HZ Európa kávéház ttr-
m - b n n<tgy.'zsbáLU puncti tát cestelyt rendez a kolozs-
vári z-iitló egyetfioi  Ixllgatok m«czAj- javára, mc-yre 
városunk közönségét ozu on is mi-gbivja s rt-nd zőség. 
B li pti d J t'-'szés szerint. Az fstelyt  tonstola, confrill-
és sz?rpen>in csata teszik változatodé. 

— Ujabb aerelmes rendelet a köabirlo 
kosaegok vagyonkezeteaeről. Sokszorosai besẑ .-
moi'U ik azokió' a bajokról, melyek a kötfbirioko^Báso  ; 
m<gAné!etit a'ítá-jsáí ós kb egykor hAtaimas köíLv :-
gyonokat a foîytouoi  b -hí vlilongáso'ík'il eb^k ba'min-
cadjára juttatjuk. A köztiirtoko^ságok lmn ár áiUndo-
su'ó belvî zá'vhl mellett n,.p n>-p után ujabb és ujabb 
tánnd-isű'rf  t rik a szökely kösv: gyosokat a hatórági 
közt-gek ré'ióről, m'-lyek hol clmamdl adikat, bol 
jogta an tir^âţokat akarnak (elhajtani rajtuk, hol p»diit 
lérrtlmci r -cdelr-tbkkrl kor'áiozzák a közblrtokosa^grk 
vncyork' »->lé-l jog»örnt. L9gutóvb a vpg«invírl erdő-
felUiyuló-é?  1269—1933. azárr u rendeletével tudomá ul 
xdja a közblrtcko^aá^oknak, hogy aa eUdott vágteril-
let^kért j4ró üBHzegeíct-t nem v< hetik fel,  hanem azo-
kat a vevő a pta?Ugyigazgatósághoz befizetni  kö'eles, 
aboi rlő'zör K-Utik b ''6U' az erdőkesclésl, fásitá>-i. 
iegeltetesl Blb lilotekekft,  n megmarsdt öi-szegelrt 
pedig csak erdófelligyelőségl  engedéllyel veheti fel  a 
közbirtokosság, miu'án előaő'eg Ignzoita, hegy milyen 
célodra h-sználja est fel.  Ilyenformán  a közbirtokos-
ságok eladott vhgteröVt^nek összege az államkasszába 
fog  befolyni.  Oda pedig be mégfo'ylk,  de kl nem Igen, 
azt tudju'r tapasztalfttból. 

— A Saakall-ügybfll  kifolyólag  kéthónapl 
eliáráara Ítélték dr. Sándori Mihály ügyvédet, 
A napilapok hónapokon ker. satlll tartó saeozációja volt 
a cukszoDttsmábi közbirtokosság má> félmilliós  lopásá-
ntk és a nyomozás során hslálra kínzott Szakáll Ist-
vánnak bllnllgye. A bllcperben Igen sn'voa vádakkal 
'Uették a vizsgálatot vezető Cremga O'idlu calkssa-
redti vizsgálóbírót, aki ez<rt pert ind tott a ssentta-
m&sl közbirtokosság Ügyésze, dr. Sándori Mihály vo't 
gyergyórizentmlklósl jelenleg bukaresti ügyvéd ellen. 
Az Ugvet most tárgyalta n bukaresti törvényszék II ik 
ssekc'ája és dr. Sándorit távollétében 2 havi fogházra 
ítélte, mlg Creanga vizsgálóbíró 8 mMllós kártérítési 
keresetét elutasította. Sándori a távollétében hozott 
ítéletnek ellentmondott és Igy »a Ügyet újra le fogják 
tárgyalni. 

— Törvényssékl hírek. Dr. Sándor Balárs 
gyergyóssentmiklósl ügyvéd egy polgári perből kifo-
lyólag hímig tannsásért be pörölte Lőrlncs Jóssef  gyer-
gvó'zentmlklósl fényképésst.  A megtartott tárgyaláson 
a vádat nem tudta behlsonyltanl, mire a vádlottat 
felmentették.  — Hdeg András gyergyóssentmiklósl 
gazdát magánoklratbamlaltásért 6 bónspl MüBnre ítélte 
a cslksseredal törvénysaék — Tumás Ferenc gyergyó-
fsentmlklósi  munkás egy hónapi bSrtflnt  kapott dessks-
lopásért. 

— Feljelentés — beosftloUértésért.  Kedves 
J\nos ssentdomoVosI erdőgarda bfcaBloteértésért  fel-
jelentette Gidró Imre köshlrtol osaágl elrBLOl, «iert ót 
egyik előljáróságl Qléarfil  leírhatatlan sild ala ak kSse-
pette klaUsltotta. 
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— KOLPINQ-N  AP-ot ül Szent  József  vasár-
napján, március bó 19-tn, városunk  minden  rendű 
és rangú felniitje  is, amikor  intelligens  lelkű  ifjú-
ságunk  zászlószentelő  és tagavató  ünnepélyét  stíl-
szerűen  felemeló  keretek  között  rendezi  meg. A 
nap-nap utáni látás készülődés  előre  veti fényét 
annak a kellőleg  nem dicsérhető  nagy megmozdu-
lásnak,  mely mindenkit  kivétel  nélkül  magával 
fog  regadni.  Hiszen  a stebb jövőt  munkáló  Satui-
Ság  Krisztusi  örömeiben nem csupán a szü'óknek 
de  társadalmunk  minden  tagjának  oszlo'kodoin 
kell  még áldozatok  árán is. Szomszédos  kötségek 
intelligens  lelkű  közönsége  is minden  bizoi,nyal 
hozzájárul  e nagy napok fényének  emelésébet  s 
ar tal  a jólesően  megnyugtató  élménnyel  fog  távozni, 
bogy a osikszeredai  ifjúság  a legkomolyabban  ké 
szül a reá várakozó  életharcnak  jó Isten  szándéka 
szerinti megvívására.  Csak  mir napok kérdése 
hogy a feltűnő  és szokatlanul  nagy üléssel  kiállí-
tott  meghívók  hirdessék  e szép ünnep mO.iorának 
minden  pontja által  a Kolping  űuk  szellemi  és 
erkölcsi  beindítás  nagyszerűségeit. 

— Komoly figyelmeztető  szó Csikmngye 
hadirokkantjaihoz éa hadiözvegyeden Tudó 
mVunkra jut itt, bogy a vármegye b: dirokVhntjMt ée 
t:íd özvegyeit ki jár ók hsrslják vég:g A nyutdijtnr.y-
viciVétot elszedik, hoey majd IrijnrjW n b-i'rilél-os 
nvuţdijiU folyósítását.  Komolync figyelmeztetjük  Csik-
várnngye rol kantjait és özvegy»!;, bogy a legpyalá-
.'•lioiibti üzleti oinbertel'nségnek ülnek fe).  K^rjüt 
óift,  hogy azonnal vegyék visnza a könyvecskéiket 
at ó', akinek áte.dUk finti  có ból Itt senki egyéni inter-
TRDc'óra nem tudj* kijárni n hátrálélo^ nyugdíjakat. 
A kfpviselóint,  » Magyar Párt parh-mmti csopnrtjs 
AMxndóan napirenden tartja a rokkantak e sérelmes 
ilijvót. A kormány jóakarattal törekszik pénzt terem-
teni err<> a c'lra Amikor t°hát a kormány a rorgfs 
h'ő hitelt rendelkezésre tudja boc'át'nl a hátralék rk 
ki"gvenlltésére, ekkor prnugyiB m'od< nl in'-k flzeicek, 
íii'cdeD kijárás n<Slblil. Tehát ismétlem, teljesrn fólcs-
I '£>;e lijarótban bizni és azokkal klséreternl. mer* 
ci eredm "nyre nem vz-jt. Neh'z és borsai'ztó Időt be 
ju'otmnt. K ditea raegfUyelDl.  hogy n'pttnk nrm hall-
K't szol ra ez ő-e.int" sze.vnlra. amelyet vezetői moc-
iNnsk a viló h i'vz"» ismeretét el. Miért n"m fordu'nnk 
s roVksD'ak a M-gur Párt szer- rzetihrz tmAc-ért. 
ü t m^ţnînndj-k őszimén, l.ogy » hitrálékot rjuffdja-
krtt a kormi'jv i gyeiőre nem fizeti,  d ; lolyi mstti-n 
van a fuetí-ről  való gondnjkodw. Inkáhb furdu'nak 
kij-iró'ihoz, akik majd CSB'Í okkor tudónk boldogulni, 
ami or e nyugdijakat smuayiH u'Hlvápvee/Hk. Mi köta-
!?:SÍcllnket megt PBZ'íV. Sz.̂ mtalpnpẑ r fuylrrieztetiUk 
és kériük már sz Tfncsétlrin  ror*testvére;nl>et orr"-, 
t.ozv n« Uii'-nek fel  leik-Ismeretlen erribi rekn'-k. Moci 
ennek ducira m -gict tcmsg Ren futna1:  H kijAriSl ker-
mal kíiíé. KUlönboo elég urégvene enn k or("7.ignst. 
hojry n hadirokkant-.k eilátíso kfiliii  retd^tlersdgEei 
f-pp"n  fzik'-t  a ez-recc-iítíen embereket pzo'gAHatja 
ki a leghi'vAn\abb Uze'meknek. 

— tMJlECŢ l" ^EA SOCIETĂŢII VANATORILOR DIV 
MERCl'REA-CIUC Ucr- cunoscut membrilor Sno'<lt(l< nrm'-
loarele : 1- Se va ţine o adunare genera'á extraordinara pentrn 
resolvtrea teritoriilor de rerbl, In zlaa de 18 Martie a. p., orele 
5 p. m. tn localul Cercnlnl Comerolantllor. 2 In sezonul de 
v&nat al ooooşulul de mnute na fje  po-te tmpuţoa de nn 
membrn numai doi coonşl şl nnmil aoela an drept de a Ina 
parte la «án&tosrea de coeoş:, oarl an plAtit tixade membrii 
pe o j-mátste de an şl toate rfstanţ-le.  Poeepetll vor p'fttl 
pentrn fiecare  cocoş, alapra cSrnla aa tras, 2T0 (.el. Oaspf-ţll 
trebne annnţa(l Dlreo(innel tnilcte de pleotre. 

— A aalkaaoredal ^ad&aatáraaaág Igaagatóeéga az 
al&hblakat bozza a tagok tadnirásá-a : 1 A ez^rTa^oa terüle-
tek ügyér ek rendezésé e rendklvflli  közgyülén blv ö eze lolyó 
éri marolQR hd 16 án délntán 5 órár» a „K"r.skodil Kör" 
helyiségében. 2. A fajdkakas-radászat  Idénye alatt egy tag 
csak 2 kakast lóhet és osak ajokn»k van jogek a ki.kasvadá-
H/.«ton résztvenni, akik kifizették  félévi  t-gB&gl dijakat ée 
o-szes hátralékaikat. A ven légek 200 lel lAdljat fi'i  taek min-
den kak-sért. amelyre reáláttek. A vendégek az Igizga'éság-
hoz jelentendík be ellndalás előtt. 

— Rt jar a rud a C F. B-ra Csikban. A 
C. F. R. t Cnlkmegye terUletsn igen sok baleset éri 
a — psrrbndtartftBbaD.  A vasútnál régebben divatos 
nndetl'n<ég és zUrzarsr a szállító közönségnek Igen 
Bok kárt okozott, amiért a károsultak perez* beperel-
ték a vasutat. A folytonos  fi-lnbbezéneVkel  megnyújtott 
ptrek az évek során át végrts a legfelső  felebhezésl 
fórumon  Is keresztülmentek és a pernyertes kereskedők 
ngyre-másrb igyekeznek érvényt szerezni jogos kBve 
t^léíelknek és ügyvedeik utján ugyszólva naponként 
foglaltatják  le a vaeut árupénztáralt. A napoktmn a gyl-
mesbllk kl állomás pénztárában talált 120000 lejt foglalták 
le és bírói letétbe he'vezték a végleges döotnsig. K-rda 
Q>u!a kereskedő 6000 lej erejéig fog'aiiatctt  a CHikszc-
rrd.tl állomáson. Rosenheck Albert sz--<ntsimonl fakeres-
Udő 60 ezer lejt foglaltatott  le azért, mert a V A s n t 
m ĝ 1924-ben egy vagon Magyarországra f-lndott  desz 
kát Bu gáriába azállltott és a ezállimápy elvervett. Hát 
bizony érik. Ilyen apró kellemetlenségek a C. F. R t 
Is. DJ miért ne fizessen  ó ls, mikor a vonaton elcsí-
pett potyautasról még a bőrt is lehúznák irgalmat nem 
ismerő közegei. 

— Verekedések. Bimon István 25 éves gyergyó-
alfalvi  legényt Bicsak Ágoston, Berke András, Barlcz 
Ferenc alfalnsl  legények karókkal megtámadták és 
összeverték. — Laciké Ferenc gyergyóremetel legény 
öiíszeszólalkozott Nagygyörgy Bálint és János odavaló 
legényekkel. A két testvér Lacskót véresre verte ngv, 
bogy kórházba kellett szállítani. A verekedő testvére-
ket átadták a cslksseredal ügyészségnek. 

— Aa Iparteatttlet palyaaatot hirdet a 
vendéglő kiméről állására. A pályásatok benynj 
tájának határideje folyó  évi március hó 16. Pályásat! 
feltételek  megtekinthetők aa IpartestUet hivataios 
beljlségébea. 

bácsi. A régi jó időknek ismét 
hagyott itt. Folyó év március hó 9-én _egy - Meghalt Zsiga bácsi 

kedves, jellegzetes embere hagy 
este rövid betegBég után meghalt Kovács Zsigmond kéményseprő-
mester, 79 éves korában. Csak Zsiga bácsinak Ismerte ót mindenki. 
Zsiga bácsi a volt céhbeli mester, a talpig becsületes, munkás 
iparos valahogy hozzá nőtt ehez a városhoz. Az egykori Csík-
szeredához, a boldog, hangulatos, sok vidámságot látott kis város-
hoz. Patriárka megjelenése, jóságos felttlnése  mindig magával 
hozott közénk egy adag régi jó levegőt. Abból az időből, amikor 
petróleum lámpa pislákolt a városi uccákon, amikor Zsiga bácsi 
körlll annyi sok vigsága fonódott  a pátriárkáiig csiki életnek. 
EltUnik hát 0 19 közülünk, akihez talán, nem is sejtette mennyi 
szereteltei és tisztelettel ragaszkodtunk. És változik tovább a külső 
kép. Egyre tűnik a mult, amelynek becsületességét, izét és értel-
mét nekünk olyan jólesően megelevenítette. Jönnek utánna mások, 
akiknek életfelfogásában  egyre jobban elmosódik annak a kornak 
mélysége, amelyben a céhbeli mesterlegény életcélja, munkás lénye 
és később csaladot alapiló, köztevékenyseget folytató  kulturszive 
fogant.  Telve egész bizonytalansággal, az uj lipusu ember lelkü-
letének kialakulásától való félelemmel  siratjuk el az öreg Zsiga 
bácsinkat, aki megtestesítője volt azon kor szellemének, amely 
gyermekeinek a becsületes munkás szivet, a vidám lelket, a tisz-
tességes munka utánni boldogulás lehetőségét adta utravalóul. 

— A vármegyei tanács tavaazl közgyűlését folyó  évi 
március hó 20-án a. e. 9 órára hívták össze. A közgyűlésnek 
legfontosabb  pontja az 1933 évi költségvetés tárgyalása. 

-- Köszönetnyilvánítás. Felejthetetlen férjem  és'édesapánk 
elhunyta alkalmából a Kereskedői Körnek és Cseh István hentes 
és mészáros urnák a legnemesebb lelkületre valló támogatásért 
valamint a számos ismerőseink és jóbarátaink részéről megnyil-
vánult részvétért ezúton mondunk hálás köszönetei. Csíkszereda, 
1933 március II. özv. Blősz Károlyné és gyermekei. 
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Uliul gyárjegyre! 

Tiszta vér — tiszta bőrIII 
Vértisztltásra ne haaznâţjon 
kenőosfélét,  hanem tartson 
alapos kur&t Prof.  Dr. Páter 

vért i szt i tó teájával . 
Ügyeljon arra, h"gy felnőttek  és kis gytrmekek ráesáre 
kalSa-kolön keverék készalt. Középiskolai korban levó leányok 
és fiuk  a felnőttek  részére Összeállított' keveréket hassnálják 
•z eredeti aaomagoláihos mellékelt használati utaaltás szerint. 

Prof.  Dr. Páter vértisztitó teája 
megsafintot  pattanást (Aone vulgáris), bőrsflmórt,  haj. 
ótvart, vart, hólyagot, a bórmlrlgyek elgemiyedéaét, fiatal-
korúak bőrkiütéseit, akrofnlát,  egosemát, erős vér okosta 
orrvöróraéget, bórvlssketegséget. Esen tea nagyrabeesOlt 

házlszer, melyet osaládok egymásnak azlveaen ajánlanak. 
Prof .  Dr. P á t e r vé r t l ez t i tó t e á j a megyesaékhelyek 
gyógyszertáraiban éa drogériáiban azonnal kapható 
Levelesó-lap utján a tea .Csi l lag" gyógysiertár Braşov, 

Uosszn uooa 5. sz. alatti lerakattól rendelhető. 
4 Kapható minden gyógyszertárban és drogériában. 

Péter Gyula férfi-szabó, 
Csíkszereda, Gimnazium-u ÍOO. 

— Aa Ipartestület közgyűlésé. C lksz red»' 
ér< vidéke Iparto Ulete folyó  évi március 19 én, hatá-
ro/atk^p'elcDPcr rétién mircu? 26 án dHt-'6u 9 érd 
kezdettel tarlji évi n ndee köifgyU  én̂ -t, pmdyro a ago 
kat meghívja. — Az elnökség ezúton ls fehzól  íja a 
tagokat, bogy hátaié) os tafdjaiket  a k̂ zgyU:éFlg 
r rd rzek, ra rt feNzóln'áej  joc» ct-fk  RZOD tagiknrk 
v. n, sz al pszal ályol 6 §s szerint, atik tagdíj köte-, 
lez itts^geiket telj-B:tik. | 

• ~rc,8l
A

k8,z!re Tuo.i?33;éT.1 »k»lt8í>8: BSy üzlethelyiség k iadó 
vetoze folyó  évi u árc us hé 9'.61 HzAmltott tiz nnpl | ° ' ° 
közszemlére kitétetett. 

KÖZÖNSÉG FIGYELMÉBE! 
Csíkszereda és vidéke 
közönségének szíves tu-
domására hozom, hogy 
férfi-szabé  műhelyembe 

EGY ELSŐRANGÚ SZAKEMBERT 
alkalmaztam, kl a brassói 
M. Neumann cégnél több 
éven át dolgozott s szak-
mánk buo kiváló képzett-
séggel bir. — A leg-
olcsóbb áron vállalom: 

FÉRFI ÖLTÖNYÖK, 
PAPI REVERENDÁK, CIMÁDÁK 
kifozústalan  elkészítését. 
Öltönyök javítása, tlezti-
ttaa éd vasalása olcsón 
és pontosan végeztetnek. 
Szivi's pírtfo;éat  kér: 

Albert tanár házában. 

Convocare. 
D-nii acţionari ai băncei Cassei de Păstrare din Joseni 

sunt convocaţi la 

XXXIV- APUNAREA GENERALĂ 
pe ziua de 26 Martie 1933 ora 2 p. m., în localul 

susnumliel bănci. 
Ordin de zl : 

1. Exmiterca a doi membri spre luarea in primire 
a acţiunilor reprezentate. 

2. Raportul consiliului de administraţie şi al comi-
tetului de cenzori, aprobarea contului bilanţ şi contul 
de profil  şi pierdere pe anul 1932, darea absolvirea şi 
hotărlrea despre scăderea pierderii. 

3. întregirea direcţiunei. 
4. Eventuale propuneri. 
Joseni, la 3 Martie 1933. 

Direcţiunea. 

Meghívó. 
A Gyergyóalfalvi  Takarékpénztár Részv.-Társ 

1933 évi március hó 26-án délután 
2 órakor, üzlethelyiségében tartja 

XXXIV-IK ÉVI RENPES KÖZGYŰLÉSÉT 
melyre a részvényesek tisztelettel meghivatnak. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Elnöki megnyitó cs két lagu bizottság kikül-

dése a részvények képviseletének számbavételére. 
2 Zárszámadás és mérleg bemutatása, az igazga-

tóság cs felügyelő-bizottság  jelentése, felmenlvények 
megadása és a veszteség leírásáról határozat. 

3. Az igazgatóság kiegészítése. 
4. Esetleges indítványok. 
Joseni, la 3 Martie 1933. 

Az Igazgatósig. 
Conto bilanţ. — 

Activ — Vagyon: 
I.  Activ disjKinibil  — Rervlelkeiésre  álló  vagyon. 

1. Cassa — Pénztár — — - 1454 
II.  Activ realizabil  — Realizálható  vagyon. 

2. Hipotece — Jelzálog — — 111 600 
3. Cambii — Váltótárca — — 61.434 
4. Contracte — Kötelezvény — 4 527 795 
5. Hârtie de valoare — Értékpapír 16 034 
6. Imobile — Ingatlan — — 15 988 
7. Diverse — Különfélék  — - 93.030 4.825.881 

Pierdere — Veszteség — — 110.612 

4.937.947 

Mérleg-számi a. 
Paslv — Teher: 

I.  Pasiv neexigibil  — Saját  tőkék: 
1. Capital — Alaptőke — — 1.000.000 
2. Fond de rezervă—Tartalékalap 370.000 
3. Fond de reservă al creanţelor 

dubioase — Kétes követelések 
tartalékalapja — — — — 120.914 1.490.914 
II.  Pasiv exigibil  — Idegen  tőkék: 

4. Depuneri — Betét — — 
5. Dividende neridicate—Felnem 

vett osztalék — — — 
6. Impozitul neplătite — Kifize-

tetlen adó — — — — 
7. Diverse — Különfélék  — — 

3.254894 
10.118 

159.131 
22.890 

4.937.947 
Joseni, la 31 Decemvrie 1932. 

Minier Oábor m. p. Lukács Árpád m. p. Minier Gábor m. p. 
caaaler — pénztáros. preş. cons. — lg. elnök. contabil - könyvelő. 

Páll Lajos m. p. FQIŐp Ferenc m. p. Benedek Lajos m. p. Balázs F. Imre m p. Oaál Tamáa m. p. 
m. cos. — lg. tag. m cos. — lg. tag. m. cos. — ig. tag. m. cos. — ig. tag*. m. cos. — ig. tag. 

S'a verificat  şi nflat  In bună de comitetul censor — Megvizsgálta és helyesnek találta a felügyelő-bizottság. 
Borsos Ferenc m. p. Avéd Aladár m. p. Oaál Dénea m. p. 

pnţ. — elnök. canaor — fb.  tag. csosnr — fb.  tag., 
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M e g h i v ó . 
A GYERGYÓI ELSŐ TAKARÉKPÉNZTÁR R. T. 

ax 1932-1k flzletévről 

55-ik évi rendes közgyűlését 
Oyergyóazentmlklóson, 1933 évi március hó 30-án d. u. 3 órai kezdettel, az 
Intézet helyiségében tartja meg, melyre «részvényesek tisztelettel meghívatnak. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Elnöki megnyitás a szavazati jogok igazolásénak számbavételére 3 tagú 

bizottság kiküldése, a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése. 
2. Igazgatóság jelentése az 1932 Qzleti évről. 
3. Felűgyelőbizottság jelentése az 1932 évről. 
4. Zárszámadás előterjesztése, a számadások megvizsgálása és a mérleg meg-

állapítása. Határozathozatal a nyereség felhasználására  vonatkozólag. Az igazgató-
ság és felűgyelőbizottság  részére a felmentvény  megadása iránti határozat. 

* * 
* 

A szavazati jog személyesen, vagy szabályszerű meghatalmazással ellátott 
megbízott áltál gyakorolható, kinék azonban részvényesnek kell lennie. 

A t. részvényesek értesíttetnek, hogy szavazatuk gyakorlása végett igazoló-
jegyüket a törzskönyv 1932 évi december 31-iki kivonat szerint, a közgyűlést 
megelőző 3 napon, a hivatalos órák alatt, a közgyűlést megelőzőleg az erre fel-
kért felügyelőbizottságtól  átvehetik. 

A zárszámadások az intézetnél a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal a nyil-
vánosság részére ki vannak téve és azok az alapszabály 22. §. értelmében igazolt 
részvényesek által a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

I n v i t a r e . 

Prima Cassa de Păstrare din Gheorgheni S. P. A. 
tşl va ţine 

Adunarea generală ordinară a LIII-a 
referitor  la annl de gestiune 1932 la Gheorgheni, în localurile Institutului tn 
ziua de 30 Martie 1938 ora 3 p. m., la care cu onoare Inviţi pe acţionarii sil. 

Ordinea de z l : 
1. Deschiderea adunării, delegarea unui comitet de Irei membrii pentru 

verificarea  drepturilor de vot, designarea a doi membrii pentni verificarea  proce-
sului-verbal al adunării. 

2. Raportul direcţiunii despre anul de gestiune 1932. 
3. Raportul consiliului censorilor despre anul 1932. 
4. Prezentarea încheerei socotelilor, verificarea  socotelilor şi stabilirea bilan-

ţului. Hotărtre in privinţa intrebuin|Arei beneficiilor.  Hotlrtre tn ce priveşte acor-
darea descărcârei pentru direcţiune şi consiliul censorilor. 

* * 
* 

Dreptul de vot se poate exercita personal, sau printr'un mandatar având 
procură conform  regulelor, care însă trebue să fie  acţionar. 

Domnii acţionari sunt avertisati, că îşi pot ridica legitimaţiile pentru exerci-
tarea dreptului de vot în cele trei zile anterioare adunării generale, In orele ofi-
ciale, dela] consiliul censorilor, conform  extrasului din registrul acţionarilor din 
31 Decemvrie 1932. 

încheierile socotelilor sunt puse la dispoziţia publicului cu 8 zile înaintea 
adunării generale şi se pot cerceta conform  §. 22. din statut în orele oficiale  de 
către acţionarii verificaţi. 

Tartozik. - Debit Veszteség- és nyereség-izámla. — Contul de pierdere şi câştig. KSvetei. - cndit. 

Veszteség — Pierdere Lel JOvedelem — Venlt Lei 

Tisztifizetések,  Ozleti költség, Adószámla — Salariile funcţionarilor, 
Cheltueli de administraţie, Impozit — — — — — — 

Visszleszámitolt váltó kamat — Dobânzi după efectele  rcescontate 
Nyereség — Prolit net — — — _ — — 

438228 
6060 

52942 

Intézeti házbér — Arenda dela chiriaşii a casei institutului — 
Kamat — Dobânzi — — -- — — — — — — — 

145.745 
351.485 

Tisztifizetések,  Ozleti költség, Adószámla — Salariile funcţionarilor, 
Cheltueli de administraţie, Impozit — — — — — — 

Visszleszámitolt váltó kamat — Dobânzi după efectele  rcescontate 
Nyereség — Prolit net — — — _ — — 

438228 
6060 

52942 

497.230 497.230 

"1 • 

Tartozik. — DebIL Mérleg-számla. — Bilanţul-general. Követel. - Credit. 

Vagyon — Active Lel Lel Teher—Pasive L«' Lel Lel 

Pénztár készlet — Nnmerar la Cassa — — 
Bankári adósok — Conturi Curente la Bănci — — 

Kihelyezések  — Plasamente  : 
Váltó tárca — Efecte  în portofoliu  — — — — 
Folyószámla adósok — Conturi curente debitoare — 

20.848 535 
4 535 493 

9431 
58.210 

25.384.028 

Saját  tőkék  — Capitaluri  proprii : 
Elsőbbségi részvénytőke — Acţii de prioritate 6,000.000 
Törzs részvénytőke — Capital social veche 3,000.000 
Tartalékalap — Fond de rezerve — -- 253.345 
Kétes követelések tartaléka — Fond de re-

zerve creanţelor dubioase — — — 273.487 

9,000 000 

526.832 9.526.832 Ingatlan  vagyon — Imobile: 
Csiki-uti emeletes ház — Casa dela str. Csiki — — 
Ingatlanok — Imobile — — — — — — 
Intézeti székház — Casa institutului — — — — 

Saját  tőkék  — Capitaluri  proprii : 
Elsőbbségi részvénytőke — Acţii de prioritate 6,000.000 
Törzs részvénytőke — Capital social veche 3,000.000 
Tartalékalap — Fond de rezerve — -- 253.345 
Kétes követelések tartaléka — Fond de re-

zerve creanţelor dubioase — — — 273.487 

9,000 000 

526.832 9.526.832 Ingatlan  vagyon — Imobile: 
Csiki-uti emeletes ház — Casa dela str. Csiki — — 
Ingatlanok — Imobile — — — — — — 
Intézeti székház — Casa institutului — — — — 

630252 
396.786 

1 1.027.039 

Idegen  tőkék  — Fa»\v  exigibil 
Betét könyvecskére — Depuneri spre fruct.  — — 
Betét folyószámlára  Depuneri la cont-curent — 
Különféle  hitelezők — Diverşi Creditori — — — 

15.820.365 
141.676 
335.200 

lncasszó értékek — Incasso — — — _ _ _ 5.490 Bankári hitelezők — Conturi curente la Bănci — — 
Visszleszámitolt váltók — Reescont — 
Fel nem vett osztalék — Dividende neridicate — — 
Különfélék  — Diverse — — - _ 
Beszedési megbízók — Incasso — — — — — 
Nyereség — Profit  net 

122975 
220.000 

16.000 
242.518 16.898.934 

Bankári hitelezők — Conturi curente la Bănci — — 
Visszleszámitolt váltók — Reescont — 
Fel nem vett osztalék — Dividende neridicate — — 
Különfélék  — Diverse — — - _ 
Beszedési megbízók — Incasso — — — — — 
Nyereség — Profit  net 5.490 

52.942 
I 126.484.198 | 26.484.198 

1 II 
Gyergyószentmiklós, 1932 évi december hó 31 én. Gheorgheni, la 31 Decemvrie 1932. 

kázár József, 
ttgyvezetó igazgató — dlr. adm. 

Ezen vagyon mérlegszámlát a kereskedelmi törvény szabályai szerint a lő- és segédkönyvekkel összehasonlítottuk és mindenben helyesnek és megegyezőnek találtuk 

Am examinat prezentul bilanţ conform  codului comercial şi l-am aflat  In concordantă cu registrele contabilităţii. 

Gyergyószentmiklós, 1933 évi február  hó 2-án. Gheorgheni, la 2 Februarie 1933. 

Szebeny GerA 
ig. tag — memb. dlr. 

kázár János 
if.  tag — memb. dir. 

Dr. piklósy Viktor 
ig. tag — memb. dlr. 

Gaál János 
elnök — preşedinte. 

Sáska Andor 
tg. tag — memb. dir. 

Hádl Gyula 
ig. tag — memb. dir. 

Dr. pakkay Domokos 
ig. tag — memb. dlr. 

párton Tamás 
ig. t ag - i 

Vajda László 
lg tag — memb. dlr. 

Vormaior Frigyes 
ig. tag — memb. dir. 

Dr. Dombi János Boér Jtrthur Vákár Msztt Vdrtsrisz jHhály Kádár nklfe 
lb. tag - memb. eom. de snpravegh. fb.  elaflk  - pn,. com. de sapravegh. fb.  tag - memb. tom. de aupravegh. 1b. tag - memb. com. de enpm^. Ib. tag - merab. ma. de «piavegh. 




