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Megjelenik mlndaa vaaáiaap 

A hét fájdalmu Szűz. 
I. Jézus bemutatásakor hát tör jarta it a lelkedet 

A nagyböjtben, a komoly magunkba szállás 
idején oly jól esik nekünk, a kis kereszthor 
dozóknak a nagy Keresi'hordozóhoz mennünk, 
hol nyugodalmat lelhet a lelkünk. Olt találjuk 
a aiila Anyát, fájdalomtól  roskadozva, tör veré 
át lelkedet... 

Ezt a hét fájdalmu  Szűket keressük fel  a 
bűnbánat idején, hadd lássuk, hogy van Valaki, 
aki nálunk s előttünk többet szenvedett, akkor 
elcaiiul ajkunkon a zokszó. 

Alig örvend ez az Anya isteni Fiának vi-
lágra jöttén, máris megkapja róla negyven nap 
múlva a jövendölést, szenvedni fog  O és szent 
Fia. Ekkor bzüj Máriát szivén döfték,  el kez-
dett szívsebe sajogni, mely csak a halállal szűnt 
meg. Képzeljétek magatokat abba a helyzetbe: 
tudnátok a halálos Ítéleteket, a Damokles kardja 
függne  fejetek  felett,  de bizonytalan lenne, 
mikor fog  a vékony szál szakadni s a gyilok 
rátok sújtani... Bz a biztos s egyben bizonyta-
lan tudat, hogy mikor következik be, képes 
lenne megőrjíteni mindenkit. Háthogy ha még 
gyermekeitek szerencsétlen halálát ÍB előre 
megismernétek... 

Mit érezhetett ez a legjobb Anya, mikor 
ettől kezdve keltében-jártában fektében  ez a 
biztos tudat kisérte. Megsem esett kétségbe, 
el ae csüggedt, nem roppant össze, hanem a 
vértanuk anyáinak bÜBZkeBégével haladt előre. 
Kitüntetésnek tartotta, hogy Isten erre őt mél-
tatta. .íme az Ur szolgálóleánya, legyen velem 
a te iged szerinti" Ajka, lelke ezt suttogta, 
Fia s önmaga szenvedett már most felajánlotta 
az emberiségért s gyermeke hivatásának be 
töltéséért. 

Mi szerencsésebbek vagyunk, mint O. mert 
mentek vagyunk ilyentől. Előre nem tudjuk a 
jövőt. Legalább mikor bekövetkezik a szenve-
dés éjjele, ne zugolódjunk, ne hitetlenkedjünk, 
ne méltatlankodjuk, hanem az isteni Gondvi 
selésbe vetett hitünk fénye  világitBon nekünk. 
Isten tervében a szerencse és csap&B is egy-
formán  szerepel. A szenvedés kiiüatetés. Őhozzá 

hasonlítunk. Lpgyen mpg az Isten akarata! — 
mondjuk és ajánljuk fel  fájdalmunkat  önma-
gunkért és szeretteinkért. Igy hasznosítsuk a 
szenvedést. P. Rithy  ApolJinir,  ofm. 

A nagy hazugság... 
1 9 1 4 et irtak. HUBZ éve annak. Ez a nemzedék 

szemtanúja mi történt akkor. Végig élte lépésról-lepésra 
aa eaeményeket egészen mai napig. 

A mtí Idők embere volt óriási lelkesedéB között 
harcba Indu ó katona, aranyat-vakért áldozó hiszékeny 
gyermek, vágóhídi barom, egymás gyilkolására hergelt 
őrült, lövészárok féreg,  sorban álldogáló, jegyre lélegző, 
elgyötört pária. A mai emter átesett BZ úgynevezett 
dicsőséges idők, háborús ostobaságok minden fejeze-
ten. Nem kér senkitől feltlIógosltáEokat  azokról az 
esztendőkről, amelyekben felfordult  a békés élet. A 
lavina elindulása végig göngyölte a háborús, forradal-
mas vadságok minden gyötrelmén. A megpróbáltatások 
ea szenvedések sodraban feltartózhatatianul  a meg-
semmiBÜlese felé  rohanó nemzedék ma már nyitott 
azemmel látja azt a történelmet, amelyet a aaját bőré-
vel csinált meg. 

Nekünk tebát nem lehet .beállítani" a történe-
lemnek aa utolsó két évtlaedet tovább lelkesítő és 
gyűlöletet saltó iskolai tananyagnak. As emberségünk-
ben megcsúfoló,  földig  alázott, a krisztusi programnak 
minden iaet megtagadó utóbbi évtiaedek világesemé-
nyei csak ugy Baerepeihetnek ennek a generációnak 
saemében, mint aaegyenteijeB elhajlások, amelyekre 
minden kuitur embernek undorral kell gondolnia. 

Megdöbbentő azt tudni és látni, bogy a szemünk 
előtt hamisítják meg ezeknek az elmúlt szenvedések-
nek tanulságait. Ahelyett, bogy a világháború borzal-
mas veráldoaatát aa örök béke szolgálatéba állítanák, 
büntetni való gonoszsággal Igyekeznek azt elfelejtetni. 
A gyermeket már Iskolán -ráben gépfegyver  mögé 
ültetik. Mára pedig már kéBaen vsn egy teljes nem-
zedék, amely éppen olyan vakon szalud a nehéz Ipar 
erdekében balálbB, mint emilyen bolondul rohsnt 1914 
nyarán az öngyilkosságába 

Eonek a .kész* helyzetnek megvilágítására alig 
van jobb példa mint az olaazorBági háborús hangulat. 
Az ember OIVBBBB a sejió ördögi munkájából aa olasz 
mozgósításnak és háborús keszüiődeBBek hangulatot 
teremtő Igyekezetét. A módsaer a régi. Ismert es már 
lejátszott fi  m. A sajtó tüzel. A katona vonatok kifut-
lutnak. Virág, cigarettaeBŐ leikeBedsBeben indul a há 
boru. A hősi halottak, nyomorék hadirokkantak, özve-
gyek és gyermeküket sirató anyák fájdalmában  padig 
szetfoBsllk  a varáaa. És marad minden gondolkozó 
embernek Baémára a háború egy gyaláaatoa isten-
kísértés. 

Aa olasz lapok háborúra tüzelő epizódjaiból, a 
magyar újságokon ls keresztül szaladt egy úgyneve-
zett megbatú eset. A gyarmati háborúba, Abessainlába 
induló egyik hadosztályt órláBl lelkesedés köaött hajóa-
zák be. Mondani ls alig kell, hogy a nápolyi kikötő-
ben, Bbol ez a művelet történik mindenki örömmámor-
ban úszik. Ttaat, legenység éB köaönaég egyaránt. Egy 
auya Bír csupán. És most hallgassatok ide Édesanyák. 
A lap aaerint, amikor a trónörökös a gyermekét sirató 
anyat vigasztalni akarta, akkor az sértődött büszke-
seggel vagta ki, hogy nem fájdalmában  sir, hanem aat 
siratja, hogy csak egy gyermekét áldozhatja fel  Olaas-
orsaagert. 

Ez a világ legnagyobb hazugaága. Az Édesanyák 
nevében tiltakozunk az anyai szívnek ilyen bemocs-
toiasáert. Nincsen anya, aki gyermekét azért bbűU, 
hogy a nehéz gránát millió porcikára vágja azét. 
Nincsen anyai sziv, amely meg ne döbbenne arra a 
gondolatra, hogy emlójeről leszakítják gyermekét éa 
szuronyoknak kergetik. Hol van az az anya, aki örven-
dezni tud azon, hogy gyermeke megörül a pergőtüa 
borzalmaiban és kibeszeihetetlec szenvedés után roham-
kest forgatnak  meg benne. Van-e anya, aki 17—18 
eves gyermekét, n játékai mellől boldogan engedi el, 
hogy holnap mint vakot, miut idegaokkoat, mint vég-
tagnelküli .nyomorékot" kapja VÍBBBB. 

Nem, ilyen anya nincB. Ilyen lelketlen, kegyetlen, 
ilyen minden emberi érzésből kivetkesett anya nlnca, 
aki örömmel, ilyen legénykedő könnyhullataa köaött, 
ilyen főiényes  megnyugvással tudná gyermekét a ha-
lainak olyan boraalmai közé engedni, amit a háború 
jelent. 

Ilyennek caak a spártai anyát hazudhatták. Ilyen 
ördögi típust faraghattak  a történelem lapjainak a 
legszenteob anyai erzesekből, de nem a világháborút 
átszenvedett anyák szamára. 

Anya CBak egy van. A gyermekét féltő,  azt Baját 
életével vedelmeaő anya. Bparta óta sem változott aa 
anyai érasa, de ugy látszik nem változott a politiká-
nak aa aa Ordogl játéka sem, amely an anyák legne-
mesebb érzésvilágát 1B meghamisítja a háborúnak mint 
üzletnek a Bzámara. 

A nápolyi anya ia Ilyen meghamisított hazugság. 
Tizenhét millió hősi halottnak élő édesanyja Bsemlél-
betl ezt a napolyi csoda-anyat. EgéBZ Európa belép-
het az olaBa látványos bodeba megtekinteni eat a vér-
szagú tébolyodott anyát. 

Tessék Uraim, csak teBBék I 

MEGVESZEM báró Orbán Balázs a 
SZÉKELYFÖLD cimü 
h a t k ö t e t e s m ü v e t . 

Árajánlatot e lap kiadóhivatalaba kérek. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
A a « m i . 

A szenvedő betegek gyógyítójának: 
Dr. Hiisch Hugó főorvos  urnák, 
szeretettel. 

Nem a toll embere beszél 
A hue, a vér, a sziv, 
Az ember BZÓI, 
Az égS láng, amely 
Előbb-utóbb elég. 
Kin, fájdalomban  születik 
Az élet is; 
Kin, tájdalom a halál maga 
S a fájdalom  a boldogságnak 
Része is. 
Az Isten ád és elveszen; 
Közös a sorsunk idelenn, 
De Isten lenn van, mindig odafenn. 
Ez a boldogító, örök, 
Fel nem fogható  hatalom 
Felettünk őrködik. 
Nyög, sóhajtoz a beteg: 
Mért hagytál. Istenem 
El engemet 1 
Az orvos szól: csak nyugalom. 
— Ez a betegTe hat — 
Élet-halál között lebeg, 
De biztos az orvos keze, 
A vágása és a szeme; 
Ha izzad is a szörnyű munkán, 
A néma csendben: 
Megmentve a beteg. 
A sápadt arcon az élet fénye 
Már rebeg. 
Győzött az ész, a hns, a vér 
Felett: 

Az orvoB ád uj életet. 
— Ki látná meg a küldetéseket — 
— Az orvosnak mindennapi eset, — 
De a betegnek életet jelent. 
Oh az Isten vezet, 
Az orvos küldve van, 
Hogy szenvedések, fájdalmak 
Hevében 
Életadó legyen. 
Hát nem az Istennek 
Lelke van ott jelen, 
Ahol az orvos nj életet ad'! 
Az orvos küldetése nagy! 
Imádság az ajkon, 
Imádság a szívben, 
Mormolja a beteg: 
.Áldja meg az Isten." 

Málnás, 1935 február  20. Dr. Balogh István. 

Érdekességek Cluctopllţa község múltjából. 
I. 

A gyászos emlékű S i ca l i c i d iumo t követő „bűnügyi 
bizottság" (criminalis comissio) működése Ciuctoplitáu 1764 
március 26-án kezdődött s ugyanazon év szeptember hó 
végéig tartott. 

Ezen idő alatt,^amint Heidendorf  Konrád Mihály, 
a lenti bizottság jegyzője emlékirataiban hátrahagyta, elí-
télés, börtön, botozás jutott csaknem mindenkinek, aki ellen 
vádaskodó akadt. 

Hogy pedig árulkodó akadjon, annak az ntja minden 
eBetben 100 frt.  jutalommal volt megkönnyítve, ami a besúgó 
zsebeibe csúszott a bizottság pénztárából. 

Hoeszu hónapokon keresztül csak sírás, zokogás, fáj-
dalmas jaj, keserves panasz, botozás, vesazőzés éa újra 
botozás a végkimerülésig s az ezt követő bebörtönzés e a 
rabláncok-zörgése jelezte, hogy a a bizottság hivatása magas-
latán áll," pénztára padig kiapadhatatlan. 

Heidendorf  névszerint említi tel az egyik Gecző t 
Toplitárói, aki deresre húzva 5U botütést szenvedett végig. 

De e szomorú hónapok emlékét bolygatni most nincs 
szándékomban ; amit felemlítettem,  azt ia csak azért tettem, 
hogy a fentiek  előrebocsátása után bemutathassam olvasóim 
előtt, hogy Toplita tánckedvelő iíjusága e keserves idők 
botozásainak hátborzongatóan kellemetlen emlékét — a 
későbbi időkben — egy parányi csalafinta  leleményesség-
gel hogy tudta a farsang  végének legkellemesebb szórako-
zásába, a „hajnalozás '-ba belekapcsolni s ezáltal t'eled-
hetőbbekké tenni a „criminalis comissio'' működésével együtt-
járó botozáaokhoz t'úződő keserves emlékeket. 

A „hajnalozás" szokása — emiatt — Toplitán elütött 
a többi községek ifjúságának  hasonló szórakozásától. 

Ezen társángi székely szokás községünkben még a 
mult század végén ia dívott, B annak megtartási időpontja 
hushagyókedd reggele volt. 

* * 

Az iijuB&g gyülekezése a hajnalozáahoz a szokott 
„ tánc-ház"-nál történt. 

Bevezetésül még eljártak egy pár ropogós csárdást s 
csak azután, muzsikaszó mellett vonultak ki az uccára, ahol 
.verbunkolás" közben, a hazulról érkezőkkel folyton  gya-
rapodva, indultak útnak. 

Elől a cigányok, mögöttük a táncoló, verbunkoló legé-
nyek csoportja a „maszkurák" tarka seregével összekeve-
redve, hátul pedig a kíváncsiskodók, iőkép fehérnépek  és 
gyermekek tömege. 

Muzsikaszó, verbunkoláa éa tréfás  kurjantgatáaok köz-
ben járták végig a falut. 

Ahol olyan „leányos-ház* elé érkeztek, ahová a haj-
nalozó legények valamelyike „guzsalyosba" járt, vagy ha 
a leányt a fársáng  tartamán végigtáncoltatta a ezzel tanú-
bizonyságot tett arról, hogy kedveli: ott bementek az udvarra 
s a magukkal hozott négylábú lóbát („pap"-ot) az ajtóval 
szemközt letéve, előkészületeket kezdettek arra, hogy a 
legényt a lóoára lehúzzák s megbotozzák. 
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Csendes nyári éj"... 
HOBBZU évek óta csak látogatóba járok a Hargita 

alá. CslkorBaágba. De most is éa egéaa életemben 
. hasamegyek" oda, bármilyen „Itthon" legyek itt, a 
Maroa kanyargó vlae mellett 

Mert bát Idó, távolság, ujabb benyomások earel 
sem mossák el a gyermekévek önfeledt  boldogságát. 
Éi örökké édes marad salvUnknek aa a hely, hol ját-
aaottunk, kacagva lepkét kergettünk; aa iskolaudvar, 
melynek fái  aonyisaor láttak könyvvel vagy tenniaz-
rakettel kezünkben a melyek Bnnylaaor bólogattak 
komoly, öreg fejükkel  gyermekálmalnk tündérvár-
bohóságaira; méltóságos HargltB, mely mögött nyári 
eatéken olyan csodásan megy le a nsp, hogy reggel 
a gyönyörűséges Nagy-Bomlyó mögül egysaer párákba 
burkolóava. máskor vakító fényesen  kibukkanva, de 
mindég kiváncal örömmel leaae meg eaer titkát a mi 
kedvea hegyeinknek. 

Bsért esik olyan jól, ha a postás hétfőnként  be-
csemet a Csikl Lapok-kal. Aa IsmerÓB nevek, uccák 
mintha kösiöntenék aa Idegenbe aaakadt testvért. 
Silnte klérai az ember a nyomdafestékből  is a Suta 
fenyőinek  semmivel aem pótolható illatát, salate hallja 
a sudár fák  titkos Buttogását... 

Igen. A Cslkl Lapokat a Hargitának bárhol élő 
szerelmese örömmel várja. Da nem mindég örömmel 
olvassa ia. Mint éppen aa utolsó aaám egy kis cikkét 
például... 

Hát ea volna aa oka annak, amiért én moBt a 
tollat a kezembe veszem. 

...Sok, Bok régi fénykép  közül ma előszedtem 
egy nagyon kedveset. 

»1925 szeptember 7. A Csikazeredai Magyar Dtl-
és Zeneegylet marosvásárhelyi diadalnapja emlékére". 

Eat írtam rá. Elnézem. Harmincnyolcnak aláírása 
Borakoalk utána. A vároaházunk lépcsőin bÜBzke öntu-
dattal álltak valamennyien, mikor a fényképész  lencséje 
Ide rögzítette őket. 

1925 szeptember 7. 
Ma 1935-öt Írunk... 
A harmincnyolcból már sokan hiányoznak. Van, 

akinek alijánál régen eldalolták már a búcsúzó Isten-
hozzádot a vannak, akiket az élet sodra mesBze cta-
pott az Olt partjaitól. Da nagy többsége még él. Csík-
szeredában él! I 

Megtörténhet Veletek, Testvérek, bb, hogy elfele-
ditek 1925 öt?... 

Szeretnék odaállni ajtótok elé ÓB el nem moz-
dulni onnan, mig vissza nem vittelek a zászló alá, 
melyet könnyelműen oda hagytatok. 

De moat, igy, cBak a szivetek beaárt, elfüggö-
nyöaött abiakocskáját kopogtathatom, aat ls csak betü-
cjőrrel, azótollas, didergő madáraaárnnyal. 

Mígfáztam  a lelketek hidegségétől. 
Engedjetek be/ 
Izenetet hoaok 1 
Itt, nálunk, szivek vannak, melyek Reátok vár-

nak ; amelyek fajé  szégyenérzettel Bzorulnának össze 
székely-katholikus mivoltukban, ha megcsalnátok őket. 

Itt nálunk szivek vannak, melyek azt az édes 
„Szerenád*-ot a a .Ballada" megrázó akkordjait azóta 
Bem hallották senkitől olyan szépen dalolni, mint 
Tőletek, midőn annyi nagyobb város régibb dalárdája 
elől elragadtátok a babért. 

Itt nálunk szivek vannak, melyek ép olv szere-
tettel készítik számotokra a saálláBt, mint 10 évvel 
ezelőtt és kezek, melyek uj babérokat akarnak koszo-
rúba fonni  a Ti homlokotokra! 

A ml temetőnkben porlad aa a sziv, mely túlárad* 
örömmel ép e lap haBábjaln köaaöntött Benneteket, ő 
most ia vár, blv, ujabb munkára, ujabb versengésre 
saélit. Halljátok? 

Éi van egy BBÍV, amely aok-sok évvel eaelőtt 
— blaony akkor még Orbán Mlaka bácsinak Ib fekete 
volt a haja csodálkoava dobbant meg egy szép nyári 
eatén aa óvóda lépcsőin: .Intenem I de azép" — mert 
odabenn dalosveraenyre készültek valakik, énekeltek... 
ó, tán aa angyaloknál la Baebben... most 1b mintha 
hallanám... 

.Halld, a fenyvek  mint susognak, 
Qyora habok miként csobognak, 

Es a satp Hon dal"... 
Ha az a gyönyörködő kicsi sziv Bejtette volna, 

hogy pár tovasuhanó év multán ugyan ennek a Dalár-
dának hűtlenné vált tagjait visszavonással, nemtörő-
dömséggel, ellenségeskedéssel, a magyar dal nem sae-
retéaével vádolja, — kénytelen jogOBan vádolni I — 
valaki... 

És az a sziv — az én szivem — mégis hisz. 
Hiszek a mult, a TI dicsőséges multatok serkentő 

hatalmában 1 
Hiszek a magyar dal varázsában 1 
Hiszek a szivünk egy-dobbanásábsn I 
Hiszek a hűséges Híl!wg-testvórek példaadó 

erejében I 
Hiszek ami városunk ldevonzó szeretetében 1 
Vagy — Intenem I Igazán olyan .messze még a 

rózaaujju hajnal".. 
a csíkszeredai egyetértés hajnala?.. 

Targu Mures, 1935 évi február  hó 26 án 
Dr. Kádár  Ferencné. 

Jegyzetek. 
(K..) A kisebbse^ek elleni türelmetlenségtől han-

gos a román közélet. Nincs az állampolltlkának egyet-
len moazanata, amelynek hátterében ne húzódnék meg 
a kisebbségek le- vagy visszaszorításának eltjkélt 
gondolata. Annyira divatos lett a kisebbségellenes jel-
szavak haogoztatása, hogy enélkül ma Romániában 
nem lehet elképzelni s*mml politikai, közgazdaBágl 
vagy kulturális megnyilatkozást... 

Ha vizsgáljuk ennek az irányzatnak beltő okait, 
rá kell jönnünk arra a megállapításra, bogy minden-
nek tulajdonképpeni oka: a gazdasági  leromlás. 

Az ország gazdaságpolitikai vonalvezetése régtől 
fogva  helytelen utakon halad. Nem tud ez a politika 
elegendő kereseti lehetőséget biztosítani, aminek követ-
keatében tok a foglalkozásnélküli  egzisztencia. Kiele-
zódött a keoyérharc; aa ejetért való ádáz küzdelem-
Mindenki azt nézi, hogy milyen módon, milyen eszkö-
zök alkalmazásával kerülhetne a máBlk ember fölébe. 
Nem törődik azzal senki, boţy ml lesz a másikkal. 

Minden időknek megtoltak a maguk vezérkedésre 
törekvő embereik is, akik a közélet bajait ki tudták 
használni a maguk előnyére. Liberállzmus, demokra-
tizmus, kommunizmus Btb. más izmus mind eképpen 
szü'ettek meg. 

Vaida  Sándor  volt miniszterelnök ÍB egy uj 
izmust akar csinálni: a valechicizmust.  Ő is az a jó 
konjunktura ember, aki a rossz gazdaságpolitika okozta 
helyzeteket hasznoaltani tudja a maga politikai céljai-
nak előnyére... 

Harc mindig volt a világon. Lsaz a jövőben Is 
Nem kell tehát kétségbeesni a Vaida valschicizmuaá-
tól sem.. Van azonban ebben a mozgalomban egy kis 
.pikantéria'.  Hatba nem is éppen a magyarok azok, 

Ezeu készülődések közben, mikor már a legény a 
tömegből elé volt állitva s mint egy elitélt, a lóca végénél 
Bzomorkodott, várva az Ítélet végrehajtását (jobban mondva : 
előkészülve arrai, akkorra már a cigányok a _sirató"-ba 
kezdettek s szivettépően kesergett a nóta. 

Ez volt az a pillanat, amikor minden szem az ajtóra 
szegeződött, mert a báz leányának a váltságdíjjal a kezé-
ben meg kellett jelennie az „eresz-ajtóban," hogy szive 
választottját megváltsa a megbotozás szégyenétől. 

Egy kupa „mézelt" pálinka (házifőtt  s az üvegre 
ráhúzott .kürtőskalács," vagy ..főtt-perec"  volt a váltságdíj. 

S ha ez megtörtént (pedig mindig megtörtént!), akkor 
a legény meg volt mentve s a cigány vig nótába kezdett. 

De ekkorra már a házileány is „ropta* a táncot a 
„lehúzástól" megváltott legénnyel s örömtől „neki-tüzült" 
arccal, boldogan suttogta el neki, hogy miíy ,ezer-örömest" 
készültek fel  arra, hogy őt megváltsák. 

Mindezek után pedig a hajnalozók — elbúcsúzva a 
ház népétől — tovább indultak, hogy más lányos-ház udva-
rán ismételjék meg kedves tréfájukat. 

* 

Az összegyűlt „házi-lőtt" pálinka és kalács pedig 
közös tulajdon maradt, melyből a „firsing  eltemetése" alkal-
mával — hamvazó szerdán - - a „mozsikás togadó gazdák," 
közreműködők a a farsangot  végigtáncoló legények együtt 
ülték meg a „fársáng  torit." 

Fiatalos jókedvvel, gondtalanul mulattak, de egymás 
belei közöt t k iny i to t t b icskákkal nem ko to rász t ak 1 

* * 
+ 

A fentiekből  elképzelhetjük, hogy mily kellemes szó-
rakozás lehetett annak idején résztvenni egy ilyen huBha-
gyati mulatságon, amely hajnalozás a maszkurák tarka sere-
gével valóságos „carneval"-szerü felvonulás  lehetett, mely-
nek legderutkeltőbb látványossága — bizonyára — J á n o s 
Fereno-bá volt, aki kaffogtató  gólya-lejjel felszerelve  tar-
totta rémületben a kíséretből elmaradhatatlan sikongó gyer-
mekseregetj Bakó Péter bátyánk pedig sgy — közepén 

átlyukasztott — tekenyőt szerelt a derekára, melynek első 
telére dacos lótej volt szegezve, hálulján pedig szép hosszú 
lófarok  lógott le. A tekenyő pedig lestékessel volt leta-
karva, bogy lepokrócozott lónak látszodjon. Péter bátyánk 
volt a hajnalozók rátartós „lovagja," kinek nyugtalanvérU, 
folyton  ficánkoló  „paripája" szintén nagy .ricsajt" okozott 
mindig az útvonalba .kicsődült" .csudalátó" vénasszonyok 
között. 

(iecző Józs i pedig, ki a székely harisnyák és zekék, 
valamint az úgynevezett .huszárkák"-nak volt ügyeskezU 
mestere, sohasem sajnált egy „tojtáaocska"' puskaport, vala-
hányszor a hajnalozók a „Csordagyüjtő*-be értek s nagy 
szakértelemmel célozva lőtt rá a nlovag"-ra, ki lovastól 
tordult bc ilyenkor a sáncba, nagy mulatságára a hajnalo-
zóknak. 

* 

A fentemiitettek  a mult század utolsó felében  tették 
még színesebbé az amugyis derűs hajnalozások régebbi 
képét, amely vigasság a maga egyszerűségében is igen ked-
ves szórakozása volt a talunak. Kár, hogy sok más egyéb 
ősrégi jó szokással együtt, ez is kiment már a .módi"-ból. 

Kétségbeej tő , hogy helyette a legtöbb székely köz-
ségben olyBn mértéktelen és észnélküli tivornyázás üti iöl 
a tejét — lépten-nyomon— fársáng  végén és más ünnepé-
lyek és „méjjesnapi" alkalmakkor is, melyek már a faj 
.torát" látszanak előkészíteni s melyekben a nemes célokra 
hivatott itjuság — s még az idősebbek is I — eszüket 
veszítve őrjöngenek s nyársalásra előkészített bicskával 
törnek a más életét elvenni s a magukét a sóbányák páriái-
nak szomorú sorsira juttatni. 

Talán i d e j e volna már é s z r e t i r n i l l 
Gail Sándor. 

Adóbónok, Agrár kisajátítási kötvények 
bármilyen mennyiségben kaphatók. 
Cim a Vákár könyvkereskedésben. 

akik okozói a mai türelmetlen kisebbségi politikának... 
Hátha nem ls a magyarok hívták ki BB uralkodó faj 
gyűlöletét B a Vaida valachlcizmusát ?... 

A magyarok már annyira visszaszorultak a román 
közélet minden vonalán, hogy BZ ők helyeikért nem 
érd-mes oly nagyon tülekedni. Vannak szooban Romá-
niában kisebbségek, amelyek nep-nep u*án ujabb és 
ujabb területeket hóditsnak el B ezek miatt szenved-
nlök kell a magyaroknak 1b, mert a nyulat  bokrostól 
lövik... 

Nem hinnők, bogy Valdának és társainak a ml 
száraz feketekenyerűnk  fájna..  A kalács  fáj,  amit 
az ügyeskedők  ki tudnak  maguknak sunnyogni, 
akkor, mikor olyan sokaknak a feketekenyér  la alig 
jut kl... 

• • • 

Aa egéaa ország csendjét felzavarták  a Skoda-
botránnval. L»gu óbb n megyefőnökök  értekezletén is 
Dinu Bretianu  kihangsúlyozta, hogy a Skoda  üggyel 
kapcsolatos visszaéléseket nem kell leplezni, hanem 
egész meztelenségükben a nyilvánosság elé kell tárni. 
A szabad levgő a p nesznek, a rotbsdásnak az ellen-
sége — mondta a pártelnök. Ciakia nyílt akRráeokkal 
lehet BZ országot megölő korrupciót kilrteni... Miként 
most a lapok Írják, a hadsFregszállitáFoVat ugyanaz a 
Skoda  c^g kapta meg, amely a pantmabotránU meg-
rendezte B amelynek romániai megbiiotja: Zeletzky 
Bruno fontos  katonai titkok elárulása miatt két ev 
óta foiBágban  vao. A lltó'sgLőweisfein  vezérigazgató 
aS'^odac'g képvise'etében olyan ügyes szerződést 
kötött, bogy annak fejében  Zeletzky  is kegyelmet fog 
kapni.. Kíváncsiak vagyunk, hogy ezek után ls a poli-
tikai harcok középpontja lesz e a Siroda-botráDy ? 

* • 
* 

Rövid újsághírek kürtölik vllággi, hogy Habs-
burg Ottó  Romániába repült... Allitólag lieana főher-
cegnő bocsátotta volna rendelkezőére a repülőgépet. 
Azt tudjuk, hogy Habsburg  Antal  beházasodása ré-
vén dinasztiánk és a Habsburgok  között családi össze-
köttetések állanak fenn,  de vájjon ezek az összekötte-
tések elegendők vo'tak-a arra, hogy a mapyar és 
osz'rák trón követelője egy olyan területre repüljön, 
ahol ffabsburg-rdataurációllenea  poli ita folyik 
Mindenesetre érdekes jelenség, bármiként is álljon a 
helyzet. 

* 
* • 

Márciust Írunk. Az Bdóvégreh»jtók erejük u'olsó 
megfeszítésével  dolgoznék s még Binc > pénz. Legalább 
erre vall az, hogy február  hóra sem a tlsztvise'ők, 
sem a nyugdíjasok nem kapták meg illetmény'iket. 
Tulajdonképen más államokban már a mércluci fizetesek 
ls esdékessk vu'nának, Itt még a februáriak  sincsenek 
kifizetve,  Bőt vannak etyea hivatalnoki csopor'oV, 
amelyek állítólag drcambí r óta nem kaptak fizetést. 
Érthetetlen á'lspot ez. Ahelyett, hogy legalább e tekin-
tetben javulna a helyzet, bónapról-hónapra rosszabbo-
dik .. Nincs más mód, mint a nyugdijasok  szervez-
kedése  érdekeik  megóvása végett.  A tisztviselők 
valahogy c*ak meg tudják találni számításaikat, de a 
a nyugdjasok önmaguk kell gondoskodjanak sz-rve-
zeteik megfelelő  kiépítéséről. Minden  nyugdíjasnak 
be kell  lépnie  a nyugdijasok  országos szövetsé-
gébe  és  igy tömörülve  erélyesen  állást  foglalni 
a nyugdijak  pontos fizetését  és a tervbevett nyug-
díj leszállítások megakadályozását Illetőleg. 

A munkaügyi minisztérium megígérte 
a kisiparosság súlyos sérelmeinek 

orvoslását. 
Mint ismeretes, Szabó Bini képviselő a 

mult év december hó 22-én, interpelláció kert-
tében, tárta fel  azokat a rendkivü i nehézsé-
geket, sérelmeket, melyek az egész kisiparos-
ságot csaknem teljesen a tönk szélére juttatták. 

Az interpellációra a munkaügyi minisztéri-
um 107275 —1936. szám alatt részletes, kime-
rítő választ kllldött Szabó Béni cimére, mely-
nek főbb  tartalma a kővetkező: 

1. Az iparjog kiváltásával kapcsolatos 
taxáknál a munkaügyi minisztérium az ő hatás-
körébe tar'ozó taxáknak a minimumra való 
leszállását igéri. A más minisztériumokhoz tar-
tozó taxák az egyes törvények módosítása rend-
jén szállíthatók le. 

2. A kisiparosság f  ulyos közterheinek csök-
kentése ügyében a munkaügyi minisztérium 
interveniált a pénzügyminiszternél. 

3. Szakiskolák, börtönök és más hatósági 
üzemek, műhelyek nyomasztó konkurenciájával 
kapcsolatosan, azt mondja a minisztérium, hogy 
a különféle  iptri szervek (ipartestületek, szak-
osztályok, stb.) és szakkamarák utján adatok-
kal felszerelve  igazolni kell, hogy melyik in-
tézmény milyen munkálatokat és kiknek végez, 
illetve végzett, hogy azután megállapítható le-
gyen a törvényben biztosított jogkör lullépéeo 
és a megfelelő  szankciók alkalmazása. 

Ami a javítóintézetek, fogházak  készítmé-
nyeinek forgalombahozását  illeti, ez ügyben 
miniszteri értekezletet tartottak és az iparosság 
védelmére a következő rendelkezéseket léptet-
ték életbe. 
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Csaknem ingyen utazhat Brassóba 
50°|o C. F. R kedvezmény 
éB még csaknem ugyanennyit takarít 
meg az ArkAlömbségge), mert 

Szövet és Selyem Újdonságainkat 
• 9 * eredeti gy&ri áron árusítjuk! 

„SERILANA" ÖYÁRI LERAKAT BRASSÓ KAPU U. 3. 

b) Erek be intézmények nyilvános árlej-
tésen osak kivételes esetekben vehetnek részt. 

b) Az általuk készített iparcikkek csak a 
rendes piaci árakon hozhatók forgalomba. 

c) Csak a meghatározott mennyiséget ter-
melhetik. 

4. A miniazterium állandóan figyelemmel 
kiséri a kontár-kérdést, mely szerinte is, a 
gazdasági krízisen kívül, az elavult törvények 
hibáiból nótt ilyen nagyra. Közli, hogy a mó-
dosított munkakamarai törvény 47 ik szakasza 
lehetőséget ad a kontárok erőteljesebb üldö-
zésére. Ezzel kapcsolatosan a minisztérium 
részletes u'asitást dolgozott ki, melyet a közeli 
napokban megküld az összes külső szerveinek, 
a kontárok annyira szükséges legszigorúbb 
ellenőrzése és megbüntetése céljából. 

A budapesti mezöpflasan  kiállítás 
- látoptóinat elszállásolása. 

Az oreá^os míző^azdaBAgi kiállitábt minden ev-
ben tömegesen keresik fel  vidékről âs a szomszédos 
államokból tanulmányi csoportok. Ezeknek elszáliáto-
lása érdekében a recdjzóbizottság érintkezésbe lépeti 
Budipejt 8-ektíbfóváruB  Idegenforgalmi  Hivataléval. 
Az idegenforgalmi  Hivatal ez évben is készséggel vál-
lalta a kiállítás látogatóinak pályaudvari kirendeltségei 
utján való fogadását  ós olcsó, csoportos elszállásolásai. 
Vidéki iskolák, gazdasági szakiskolák tanuló ifjúságából 
á'io csoportoknak elszállásolása a diák szállókban 
ejjeienkenl 60 fillérbe  kerlll, ezm kivül szemelyenként 
a tartózkodas egész tartamára 1 pergő moBatáBi dlj 
timendő. R ggell, ebed, vacsora éa szállás együttesen 
a diánsza.lókban 3 pengőbe kerül. Nagyobb BZámu, 
feitóiteklő;  álló csoportoknak szállasigenyüket leg-
később március hó 16 ig kell bejelenteni az Idegen-
forgalmi  Hivatalnál (Budapest, V., Deák Ferenc uccs 
2. azam, interurban telefon  812—13), mert elhelyezé-
sük caik ez esetben biztosítható. 

A Magyar Kivándorlókat és Visszavándorlókat 
Vedő Irodának a keleti pályaudvar melletti otthonában 
(Budapest, VIII., Fiumei-ut 4. BZ ), ugyancsak kaphat-
nak csoportok es egy«B3k ia éjjeli elazáilaso;ást napi 
pengőtói kezdve. Az irodának az érkezést öt nappal 
megelőzően kell jelezri. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
AB eletatandard Bülyedese 

napi probléma máma. Statisztikák készülnek, amelyek 
nemzetközi viszonylatban mutatjak ki, hogy hol a leg-
rosszabb helyzete a népnek. Noa, mit tagadjuk, egy 
iiyen BtatiBzllka ezt a dicső szerepet nekünk szánta. 
Ei is hisszük neki, me'rt érezzük a folyton  növekvő 
nyomort, ae igények napról-napra való csökkenését. 
Öiszebb-öBszébb huzzuk a nadrágszíjat és Boftszor 
mosolyogunk hozzá, bogy még mindig megy öaszább. 
Mindig es mindenütt azt halijuk, bogy nálunk van a 
lejjel-mézzel folyó,  boldog Kánaán, mar ami a táplál-
kozást illeti. EldiCBektdünk egymásnak, hogy a mi 
bazaukban num lehet ehenha'ni. Most aztán valamelyik 
„bolond" statisztika kiszámította, bogy Ramaniában 
íejenkint minden lakÓBra evi egy és fél  kiió hus esik 
es a halfélek  hazájaban csak 100 gr. hal esik egy 
Ukósra. A cukorral sem állunk különbül. Alig 5 kg.-ot 
fo^yjaz'.uak  f-jenkint,  mig Ausztrlaban az evi cukor-
fogyasztás  20 kg., S-ajcíBn 34 kg., Angliában 86 kg. 
fdjenkint.  Dd nemcsak ezt>n a terén állunk igy. Mi 
fogya-szijut  aránylag a legkevesebb tüzelőanyagot, gyap-
jút és gyapotot, a legkevesebb zsirral élünk, sőt gyü-
mölcs es fózelékfele-fogyasztásunk  1B minimális a többi 
kuiturnépekbez viszonyítva. A gabona, a gyümölcs, a 
tej, a legeiők, az erdők bazajában, a mi hazánkban 
éhesek, rongyosok vagyunk és a lakásunk jégverem. 
Minden terem nálunk, van is bőven mindenből, ciak 
nem nekünk. Azazhogy nekünk ia jut a mindenfele 
jóból. Mtrmlnt a szemünknek. Mikor az uccán megyünk 
és nézzük az eserfele  csemegevei telt kirakatokat. A 
szemünk olyan sóváron nézi, hogy majd kiugrik üregé-
ből, a nyálunk CBurog, a gyomrunk korog. 8 aztán 
olvassuk az újságban, bogy mindebből nekünk jut a 
legkevesebb. Joggal hirdethetjük hál, hogy tulajdon-
keppan miből ÍB elünk? 

— A kőBoktataaügyi min iaz te r ium 46 ciuc-
ur gyei kulturzónáa tanitó fizetését  50 százalékkal fel-
emelte. Valószínűleg nagyon megvan elégedve a romá-
nosltás körüli, áldásos mttködéBÜkkel. 

Követelik a befizetett  adót, mert a 
aegédjegyaő e ls ikkasz to t ta a penat . Antal Ger 
geiy mndarasi kereskedő 1929-ben Péterfi  Imre aegéd-
jegyzőnek bt fizetett  10000 lej adot, amiről szabály-
szerű nyugtát is kapott. Egy vizsgálat alkalmával rá-
jöttek, hogy a BegódjegyBŐ az adónyugtak ellenőrző 
szelvényeit nem töltötte ki s igy Bzáseztr lejt sikkasz-
tott. A vlzBgalat folyamán  bevalotta azt 1B, bogy kik-
nek a pénzeit sikkasztotta el B ezért máHÍel évre Ítél-
ték Mindezek dacára a napokban magjelent Antal 
Gergelynél a végrehajtó és követelte 1929 eB adóhátra-
lékot kamatokkal együtt, összesen 17000 lejt. Antal a 
birtokában levő nyugtával igazolta hogy ő a pénzt 
már egyszer megfizette  B nem felelős  az adókózeget 
megbízhatóságáért, aminthogy azokért egy állampolgár 
aem felelős.  A végrehajtó azonban nemtöróddtl érve-
léseivel, hanem foglalt  a fent  jelastt öwzegért. Most 

aztán járhat, amíg elintézi az ügyet. Annyi i yen eset 
fordult  mar elő, mikor aB adókózegek rosazakarata 
bebizonyosodott és sok esetben kárt ÍB okoztak akadé-
koskodásukkal ktnyóradó gazdájuknak, az államnak. 
Ja volna, ha a pénzügyigazgatóBág ráülne egyszer az 
ilyen legényekre. 

— A helybeli kath. Népszövetség legköze-
lebbi kuitureiöadisa. Dr. Csipak Lajos fógimo. 
laoar, c. kanoaok, február  hó 24-en fejezte  be a hely-
beli kath. Népszövetség ifjúsági  szakosztályában Ady 
költészete c men tartolt előadas sorozatát. Az előadá-
sokat rendkívül nagyszámú közönség hallgatta végig. 
Ennek a közönségnek naveben ÍB köszönjük ezeket az 
ertékes irodalmi esteket, amelyeken a legtragikusabb 
sorsú költőnket olyan magaBszinvonalu előadásokban 
ismerhette meg különösen az ífjuságunk.  A Népszövet-
ség ifjúsági  kuuurmunkajat lovabb folytatja  B a leg-
közelebbi eiőadaat folyó  év márcus hó 9 en Pulhard 
Janoa fógimo.  tanár tartja meg az orosz hadifogságban 
meghalt Gyoni Gézáról és költészetéről. 

— A szülőknek semmi aggoda lomra nem 
lehet okuk, m e r t nlnoaen vesaelyea j á r v á n y a va-
rosban. Mult heien a varos terilieten ket tragikus hirtelen 
haial történt a gyermekek között. A halálesetek nyomán 
valÓBágos remület tört ki a Bzüiők között, amelyei ért-
hetetlen hirekkel, a járvány mereteiről es veszelyessé-
geről terjesztett rémképekkel éa ro&szindulaiu híresz-
telésekkel caak fokoztak  egy teljeB heten át. Ezek a 
hirek naponkint kiirtották a város egéBZ gyermektarsa 
da.mát. A difteriat,  feketeir.mlőt  bsbtjrcoitak minden 
gyermekes caaiadhoz a h:rierjesziók. És tömegfelelem, 
megdöbbenés leli úrrá a város falai  között. — A szü-
lök m 'gnyugialásara közöljük, hogy a vároa területen 
semmifele  difteria,  vagy máa járgány nincs. Mindkét 
halálos esetnél, amslyoek egyikenâl boncolást is ren-
deltek el, megallapitiisi nyert, hogy ragályos vagy jar-
vanyoB betegség esete nem forgott  fenn.  A városi fő-
orvosi hivatal közlésé szerint a város területen egyet-
len járványos beteg nincsen bejelentve s ilyenről nem 
ia tudnak. Tehát a szülőknek semmi oka nincsen arra 
a nagyfokú  ketségbeeBeare, am^ly műit héten annyi 
nyugtalanságot idézett elő. 

— Nagymere tü szőttes mozgalom a székely 
fővárosban.  A szekeiy fővarosnak,  Targu Muresnek 
februar  21-en cr.as méretű kulturmegmozdu<asa volt. 
Az evekkel ezelőtt elindított szőttes mozgalom egyik 
legnagyobb azabasu eseményé zajloti le BZ ottani kul-
túrpalota termeiben. M.nden izében, műsorának minden 
mozzanatában Bzékeiy-est egy hatalmas marosszéki la-
kodalommal klegeszitve, Bmalynek keretében fallépett 
a tarBsdalom Bzlne-java. A székely-estnek, a muros-
széki lakodalomnak és az egész szőttes mozgalomnak 
(őirányitoja, rendezője özv, Dr. Kadar Ferencné, aki-
nek lelkes munkájáról nagy szeretettel emlékezik meg 
a székely főváros  magyar sajtója. A csodálat és meg-
becsülés hangján irnak ennek az értékes asszonynak 
kUlturmánkáBságáról, aki színpadra varázsolta azt a 
hatalmas Bzékelylakodalmat, amelynek mereteit ismeri 
a ml varoeunk ls Dr. H.rsch Hugóné kezdeményező 
rend'zaséból. A maroBszekl lakodalom egészében a Dr. 
Kádárne müve, aki nemcsak összehozta esi a tömeg 
megmozdu ást, hanem annak szöveget ÍB összeállította. 
Különösen elragadtatással Írunk a lakodalom művészi 
diszletezéséről, amely a Bzékely népművészet legna-
gyobb bemutatója! képezte és amelynek egész terve-
zéBe, kivitele Bzintéu a Kadárné leleményes művészi 
adottságait éa rendezői készségét dicséri. 

— Po tyau ta sok a tö rvenysaek előtt . Feb 
ruár bó 25-én 80 potyautasnak az ügyét tárgyalta a 
törvényszék, akiket a tonaton Jegy nélkül találtak — 
50—600 lejig büntették őket. 

— El t ep te aa adósleveleket . György Imre 
frumosal  lakoBt okmánybamisitáBért 15 napi fogházra 
és 2000 lej pénzbírságra ítélték. Nevezett eltrpte adós-
levelet, hogy tartoaását letagadhass». 

— Aa úgyneveze t t oaangOláaadaa tárgyalá-
sát, amelyben 17 vádlott és 60 tanú szerepel, a bíró-
ság egy vádlott éB néhány tanú elmaradása miatt el-
napolta. 

— Polgar bá l húshagyókedden . E őző szá-
mainkban több Ízben felhivtui  közönaegünk figyelmét 
a farsaog  utolsó táncmulatságara. Városunk polgarsága 
március hó 5-eo, húshagyókedden renddzi meg a köz-
birtokosság szakházában ezt a nagyszabású farsangi 
estélyét, amely az egész város társadalmának egy 
igazi régi hangulatos mulatságot akar feleleveníteni.  A 
nagy és Bzéleskörü randaző-bizottBág, amely felöleli  a 
város legszélesebb rétegeit bizonyltja, hogy egy közös 
cél fogja  össze erre az alkalomra a városuak minden 
polgárát. Összejövünk, hogy legalább egy évben egyszer 
baráti kezat adjunk egymásnak. A mulatságot ea vig-
ságot befejező  hagyományos farsangvégi  eBtet egy gon-
dolatnak szenteljük, az egymást megbecsülés gondola-
tának. Ennek a jegyében kérjük városunk közönségét 
fogadja  ujy a hushagyókeddi polgárbált, mintha annak 
valamenoyidn, kik e város falai  közé szorultunk ren-
dszői lennénk. Es ugy viselje szivén ennek a sikerét, 
ugy hozza meg a maga áldozatát, hogy sikerében ez 
a polgárbál örök emlékezetű maradjon közöltünk. 

— Szerenosétlenségek fadöntés  kökben. Az 
idei telen szinte állandó rovattá lett ez a szomorú 
krónika. A héten Murzsl János ghimeBi, Zolt György 
valea-strambai és Pop Ioan varvlzi munkásokat ütötte 
le a zuhanó fa.  Mindhárman kórházban fekszenek. 

— Verekedő asszonyok. Koncz Mária Blculenl 
asszony megverte Jáger Tóbiásnét, kinek Bebei 8 napon 
tul gyógyulnak. 10 nBpi fogházra  és 200 lej pénzbír-
ságra Italtök. — Ugyancsak verekedaaert 5 napi fog-
házra Ítéllek Simon Sándor diirsui legényt, ki valami 
bálrendezésből kifolyólag  megverte Fülöp Sándor le-
génytarsát. 

— Haláloaasok. Lijos Ignác nyug. m. klr. állam-
kincstári főtanácsos  58 evea korában a magyarországi 
Polgárdib.'io meghalt. E bunyt sokáig volt a helyi állam-
pmziarnál. — Hiiálát a Dóczy éa Szopos családok 
gyászolják. 

— Liszló Bozsike folyó  év február  hó 23-án 
vámunkban hirtelen meghalt, 13 éves korában. 

— Wiozám Lacika folyó  év február  hó 24 én 
mérgezeB tünetek között, rövid Bzenvedes utan 10 eves 
koraban meghalt városunkban. Winzam Miklós a villany-
üzem főkönyvelője  gyermeket vesztette el. A lesújtott 
szülők iránt várotuik egész társadalmában nagy rész-
vét nyilvánult meg. 

— özv. Györgypál Tamásné síül. Orbán Rizália 
78 éves korában, folyó  év február  hó 25 én meghalt 
Toplita-C:uc községben. 

— Hazasaag. Domokos Pál Péter tBnár és Antal 
Mária folyó  ev márcus hó 3-án tartják esküvőjüket 
Targu-8 jcuescen. 

— Elfogott  vásá r i zsebmetBzők. A helyi 
rendőrség a műit héten lezajlott országos vásár alkal-
mával letartóztatta Bogdán Demeter es neje sibiul, 
Sitoika Pdter és neje sebea-albaí, Gjrgely Ferenc 
cohalmi, Costici Dumitru Dragaseni, Gáspár Miklósné 
es Gáspár Irén cahucl lakótokat, kik mind köziBmert 
zsebmetBzők és hamiskártyások. Az egész társaságot 
átadták a csendőrszárnyparancsnokságnak, ahonnan 
őrsről őrsre kisérve Illetőségi helyeikre to'oicolják őket. 

— A pénzügyminisz té r ium 359718 az. rende-
letével felfüggesztette  állásától Mihail Druzin gyergyói 
adóellenőrt. A pénzügyigazgatóság kérésére közöljük, 
hogy nevezeitnek a közönséggel ezután semminemű 
hivatalos kapcsolata nem lehet és mindenki óvakod-
jon tőle. 

— Tüa a gheorgheni betegsegélyaőben. A 
gheorgheni betegsegélyzó epületében valamelyik éjszaka 
tüz ütött ki éa a kályhs közelében levő aktaBzekrény 
elégett. A hivatal összes aktái megsemmisültek. A vigyá-
zatlanság okozójának megállapítására a vizsgálat folyik. 

— A Floresou-fele  liberálisok volt titkárá-
nak, Bucur Jakab Györgynek vlBelt dolgait már szellőz-
tettük. Annakidején a törvényszék 5 évi börtönre Ítélte 
az elcsapott jegytől, amit a tábla 3 évre BzáUitott le. 
Közben azonban Odorhein szélhámosságáért 10 hónapra 
ítélték. Most a helyi törvényBsék a két büntetést 8 éB 
fél  évre vonta öiue. 
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— A Református  Nősaóvetseg folyó  év már-

cius hó 10 en vasárnap az Európa étteremben nagy-
siabásu teaestélyt rendes. A érdeklődők figyelmét  ez-
úton ls felhívjuk  as eBtélyre, mely mindenki ssámára 
hangulatos szórakozási lehetőséget nyújt. 

— Meghívó. A .Cslkl U'.tvölgyi Halásztáraaság" 
1985 évi március hó 10-én d. u. 4 órakor, a helybeli 
köabirtokoaság székházában közgj Ülést tart. Ha ezen 
a napon a tagok határosatképes számban nem jelrnnek 
meg, a közgyűlés 1936 évi március hó 17-én délután 
4 órakor fog  megtartatni, amikor a közgyűlés a tagok 
Bsámára való tekintet nélkül határozatképes. Tárgy-
sorozat: Elnöki jelentés a társaság mult évi működé-
séről. 2. Számvizsgáló bizottság jelentése. 3 Az évi 
költségvetés megállapítása. 4. Régi Igazgatóság fel-
mentése és uj igazgatóság válaBztása. 5 Halke'tető 
ház építése jóváhagyása. 6. Esetleges indítványok. 

— Értesítés. Az Odorheiu—Mercurea-Ciuc kö-
zött as auiótsxi-járat folyó  évi március hó 2-tól ismét 
kezdetét vette. — Hetenként háromszor közlekedik és 
pedig hétfőn,  szerdán és szombaton, helybeli állomása 
aa Európa szálloda. 

— Bajok a banoui felekezeti  iskola körül. 
A két testvérközség felekezeti  iskolájának ügyét a mult 
számunkban ismertettük. Most a bacaui községi tanács 
egy határozatot hozott, mely szerint az 1879 óta az 
egyházközség birtokában levő felekezeti  Iskola épüle-
tét, melyet a közbirtokosság épített, állami iskola cél-
jaira adja oda. A ciucsangheorghei tanács viszont nem 
akart határozni és a döntést a két közŐB közbirtokossá-
gának vezetőségére bizta. Az ügyben további fejlemé-
nyek várhatók. 

— Fogházör a vádlot tak padján. Zoltán 
Constantin fogházőrmeBtert  az UgyéBzség egy feljelen-
tés alapján aasal vádolta, hogy egyik rabtól elvett egy 
fésűt  éa egy Belyemnyakkendőt. Tanuk a tényállást 
nem igaaolták, mire a bíróság felmentő  Ítéletet hozott. 

— Eltör te a lábat. Jakabo? András bölönl 15 
éves fiu  a csúszós országúton elesett éB lába eltörött. 
Kórházba saáilitották. 

— A talisoari aorsjegyek húzását márc'us bó 
10 én tartják meg. Váiasabeiyeg ellenébon micd 'nki 
kaphat buzásl listát a sorsjegy bizottságtól. A nyere-
menyek fijetése  a húzás helyén történik, vagy a sors-
jegy beküldése eseten posta utján. Aki a húzástól szá-
mított 30 napig nem jelentkezik, az elveszti a nyere-
ményre való minden Igényét. 

— Köszönetnyilvánítás. Kedves leánykánk 
elhunyta alkBlmaból, ezúton Is köszönetet mondunk a 
helybeli rém. kath. tantestületnek és iskolai növecdé-
keknek továbbá mindazoknak, kik bánatunkban osztoz-
tak és a temetésen részvettek 

László János és családja. 
— Sl-veraeny Odorhelen. Februir 23—24-én z&j'ott le 

nagy érdeklődés m0llett az olorheii álverseny, amelyen a csí-
kiak 11 (4 nól és 7 férfi)  versenyzővel vettek részt. A csíkiak 
által (léit eredmények a következók: 15 km szenior fntóver-
aenyben harmadik lett Keresztes JózBeí. 11 km. janlor ver-
senyben harmadik Kisa Fereno. 11 km nól versenyben első lett 
Dróoaa BBzsl, harmadik Cslkl Annnska. A legjobb helyezése-
ket a brasovl magyar és azász versenyzik érték el. 

— Adományok a B"tal epitkesések javára Pénzbeli 
adomány: Bírd Tamás (kórház) 100 lej Vákár-cég <00 lej. 
Természetbeni adomány: Bíró Ágoston asztalos M'sentea egy 
nagy {"kanapé* Lőrincz Ferenc J'godln egy sarok-szekrény, 
Antal Ulemér egy kőuy vtár-ezekréuy. A szükséges gyógysze-
reket adták Ajvász él Löliler gyógyszertárak. 

— KÖBBÖnetnyilvanitaa. Mindazoknak a ked-
ves rokonainknak éa ismerőseinknek, akik felej  (hetet 
len Lacikánk elhunyta alkalmával mélységes fajdal-
munkban osstoztak ezúton mondunk háláB köszönetet. 

Winzám Miklós és családja. 
— Prága italfogyaaztáaa.  Érdekes statisztikát 

közöí egyik lap Prága italfogyasztásáról.  Csehszlovákia 
félig-meddig  a sör hazája s igy nem kell c udalkoz-
mnk, ha havonta a ceh főváros  16 millió liter sört 
Isaik meg, ami azt jelenti, hogy átlag minden személyre, 
felnőtt  és csecsemőre egyaránt felliter  sör esik naponta. 
Eszel Bzemben a tejfogyasztás  csak havi hatmillió 
liter, ami a fejenkénti  negyedlitert sem jelenti. A bor-
fogyasztás  havonta másfélmillió  litert tesz ki. Kár, 
bogy nem köaölte a lap a bűnügyi krónikát ls, amely 
biaonyára nem o'yan súlyos, mint a mi p Viinkás c îk-
országuiké. 

Méhészet. 
Telelünk. 

A gyászos 1934 ik méhészeti év felmentette  a 
csiki méhészeket a szokásos téli munkált odástól B igy 
magam 1", kl a szó teljes értelmében összt forrtem  a 
méhelettel, szórakozásom a velük való munka, kedv 
telésem a téli napokon éa bo^siu estéken r'őVéezület 
a reményteljes tavaszra — fájdalom  — ful  vagyok 
mentve méhlakáeok épltéaéiő1, mivel az elmúlt év 
üreaen hagyta az előre elkéazitetteket. 

Bjldognak vallhatják még magukat azok, kiknek 
egyéb panaszuk nem lehet, minthogy elmaradt a rsj-
sáB és ismeretlen fogalommá  vált a mtaszür* t. 

De a kérdők, kis méhészek, féMudósok,  kapzsik 
elkövették bizony azt a megbocsáthatatlen bibét, bűnt, 
bogyímihelyt megcsillanni látták a sejtekben BB isteni 
nedűt, mindjárt megérle'ődött lelkükben a gondolat: 
.kl kell pergetni I" Kl IB szüretelték a méhek szájá-
ból a betevő falatot. 

Uton, útfélen  elhangzott Intő. figyelmeztető  BZB 
vam dacára Bok méhcsalád fog  a tél folyamán  néhaivá 
válni, mert a szegény ontályhoz tartoanak a méhész-
emberek la és aa etető méz már régen eltűnt a méhé-
szek éielemraktárából s ami forgalomban  van, annak 
ffilötte  csekély Baásaiéka saűletett meg a méhek misz-
tikái, osodás laboratóriumában. 

Az emberek c-od tlkozással kérdik : Uityan hogyan 
ÓB miből hamisítják a mézet ? Mintha bizony nem az 
volna a világon a legkönnyebb dolog? Nem tillo oro 
11 őszinte megnyösőd^Bfmet,  mikor nyíltan Fzemébe 
vágom a nagyközönségnél-, hopy a legfőbb  hiba a 
mézvásárlókban keresrrdő, kiknek szemében méz mér, 
teljesen mindegy s nem arra ügvelntk, bogy házti-r 
táeukba a szükséges mézet kizáró'sgoBnn a termelők-
től szemzzék be, han< m hogy hol kapják o'csóbban. 
Náluk irányadó ér, mit a kereskedelem vagy a szotyor 
ral házaló, éretlen to'yvalékot áru'ó kcca méhter:ó n 
nem pedig a vérbeli méhész diktál. 

Htnrm hagyjuk ezen jól ismert igpzsâţ.ot tabf.ró 
szennyes ttrogetesét a térjünk vissza rrra, hogy mit 
ls csinálunk addig ÍB. mlg a várva várt rügyfakasztó 
tavasz Ismét munkába nem állit. 

Én réBaemről célul tüztrm magsm elé a ré»i 
szakirodalom tanulmányozását és aa ér'ntkezést vár-
megyénk méhész társadalmával. 

A szakirodalom böngészése megérlelte benorm a 
csalhatatlan hitet, hogy mikor a modern méhtenyése-
téa gyermekcipőkben járt, a mézet o'y tiszta, ragyogó, 
inyerc igényeket is HelégitŐ á'l»rotbi>n rem vo'tsk 
képesek vinni a pi»crR, mint nspjalnfcbrn,  a méz hstri-
sitás Ismeretlen fogalom  volt és még beBzéd tárgyát 
sem képezhette a méhész-társadalomban. 

Mig elmerülök a haladottabb kor mértékét la 
helyenként megütő értékes könyvekben, folyóiratokban, 
ideallznu om fokozódik.  A m^hésztárssdalommal va'ó 
önzetlen érintkezésem elleiiben lerontja az emberek 
őszinteségébe helyezett b temet, mirt mlg egyik hely n 
éreznem kell a fél  tudÓBok intrilált, máiik helyen a 
becsületes tárulni végyó egyszerűbb népet korlátozó 
akadályokat. Nemesebb tettekre e'hivatott Intellgen-
sebb elem, melynek legszentebb hivatása volna a filu 
vezetése, rosszul lep'ezett önző snyegl érdekből tartja 
magát távol az életrevalóbb megmozdulásoktól s má 
Bokát ls igyekszik elvonni a tudomány berkeiből. 

Nem mondok mesét, hiszen a való tények bizo-
nyítására említem meg, hogy o'yan helyen, hol egy 
évtized óta dühöng a méhek költés rothadása és remé-
nyem volt két heti állandó ott tartózkodárom alatt e 
pusztító kórságot csirájában folvtsnl  el, vajmi kevés 
eredményt érhettem el, mert mindazok, kiknek állo-
mánya a fertőzés  melegágya, még sz alkalmat Is 
elkerülték, hogy találkozhassanak velem. 

Álljunk csak meg egy pil'snafra  I 
A hamis próféták,  beképzelt á'tudésok, hasú? 

szakírók kitirj'dt táborával elli n'^then. mint eg< etl< D 
ember, felelősségem  teljes tudatában állitom, hogv c 
köitéFroihpdásbnn rzenvedő méhc^a'íd gyógtithatatlso 
és napjainkban még DÍECS fef  dczve az a csodaszer, 
mely elpusztitsná e BZÍYÓS kórokozó brcilnEoVat és 
megkímélné a sokkal gyengébb méh szervezetét. A 
> u'uzslás, gyógyItgatás csupán arra jó, hogy kiirtsa 
az egész állományt. pcdig a védekezéssel megmenthető 
lett volna az állomány értékesebb réfze. 

Körülbelül 10 évvel eze'ő't ütötte f>-l fejéi  Oh or-
gheniben, honan elterjedt az egész m'deccben s At-
pláatá'ódott Csikba ÍB, smi nem Is nagy c-od j , ba 
e gocdoljuV, fcojv  o'ynn nagvobb CPÍH rréh4szek akad-
nak mag n..pj »in»b iD ls, hiln jk ludomísuk pircs a 
méhállomá^ uuVat vegpu^ztitás^al fenyegeő,  több mint 
10 év óta dühöngő, veszedelmes el eoBégről. 

SzalfoHólratokban.  nRpI és hali lapok baséhjsln 
-o'ia-iem szűntem m"<? felhivnl  a retten'ő ellenségre a 
m?hésztárs!:dilm-t. Lhoztnro, e'őndáaoknt tpr'o'tsm; 
ra-g'.rtam és kud'ara „ \ m^hek költésrothnd*.sa és az 
ellene való védekezés" népies ty hü röp ratomt (mely 
nálam 10 lej posta vagy okmányhélyegért barmikor 
besz>rezbritó. Pjstskölts'gre 1 lej.'8 pneta éB 50 bani 
repii ó bélyeg mellékelendő) a az eredmény, hogy fel-
tartóztathatatlanul terjed tovább, pedig ha felhatalma-
zást nyernék magasabb helyrő1, felelősség  mellett irta-
nám ki egyetlen év alatt U°O1BÓ csiráját ls. 

A máúk helyen a nép egyszerű gvermeke, a 
földművelő  Ifjúság  tanu'ni vágyik, érdeklődik minden 
nemes dolog iránt, az ujabb gazdasági vívmányokat 
n^m tölcsérrel kell fejébe  helyezni, harem önmaga 
nemes intenciójából mindent tudni aksr és tudását 
fejlett  gazdasági érzékkel gyakorlatilag értékesíteni Is. 
Nem kell erőszakkal kényszeríteni vagy csellel c*n'o-
gatni ez olyan osBzejövetelekre, bo> fej'ődheiik,  töké-
letest dbetik. Nem a torc mák légi,öre vágyainak 
netovábbja, hanem az előndó t>rem. É< ^zt a nemes 
gondolatokkal eltelt ifju  ágot nincs aki vezesse, sőt 
talán épp n a vezetésre hlvufott  egyén>k követnek el 
mindent, hogy aa <N[ész fa'u  régóta h nţoztitott akarata, 
a szabadgazdáikodáa valóra ce válhasFon. — Pedig az 
Idő kereke fo  og s ha a birtokoR o ztálynak alig 10°.'(->> 
követeli Is a Fzahsd gazdá'kodáB bevezitését, nem 
képes akadálvt görditeci » 90'/o o * többség sem, anoá' 
lípveebbá a 15°/o ot síig > )éró, F?éroba Fem vehető 
kisebbség. Ezl jó volna tud'la minden kerékkötőnek. 

Kinek nem köpönyeg, ne vegve magára I 
Rlónefsv  Károly. 

Palyázat kimérői állásra. 
Az E. K. E. Cs'kxzékl Osztálya a Sntában éptllt mene-

dékházába április hó 1-tól kezdődőleg 
kimeröi allast hirdet. 

Csak szakmahell emberek iBhetnek arámlt&Bba. Pályázatok 
Iránban már^ina hó 18-lg a DQrr-Qzlttbe nyújtandók be, ahol 
a részletes foltételek  la megtudhatók. 

Aa E. K. E. Calkasékl Oiatályának 
1—3 Teaetőaége. 

Jó karban levó bútorok, szekrények, 
asztalok, diványok, atb. és egy zon-
gora eladó. Olm a kiadóhivatalban. 

Í Frank Hiklés és Schmidt József 
oki mérnök éa spiteszek 

4 TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI IR0PÁJA (
M e i c u r e a - C l i i c . 

Fofllalkozlk  tervek készitésévBi, épitkezésak 
0 vâgrehBjtâBâval, kőltségvBtéa kéaiitésevel. 
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Primăria comunei Sândominic-Ciuc. 
No. 311—1935. 

Publicaţiune de vânzare. 
Primăria comunei Sândominic-Ciuc va vinde 

prin licitaţie publică cu oferte  închise şi sigilate 
conf.  art. b8—110 din L. c. p., în ziua de 11 
Martie 1935 ora 10, la primăria comunală, mate-
rialul lemnos esenţă molid din pădurea comunală 
Iahoros nelto de 1197 m. c. 436 dm. c. 

Garanţia este de Lei 7200. 
Supra oferte  nu se primesc. 
Condiţiunile se pot vedea la Primărie Sân-

dominic şi la Ocolul Silvic Gheorgheni. 
Sândominic, la 14 Februarie 1935. 

Primăria 

Primăria comunei Cozmeni. 
No. 265—1935. 

Publicaţiune. 
Primăria comunei Cozmeni, în ziua de 23 

Martie 1935, ora 10, în localul Primăriei prin 
licitaţie publică, cu oferte  închise se vinde 1557 
m. c. lemne de brad cu preţul de strigare Lei 
78 pe in. c. 

Garanţia provizorie de Lei 12000. 
Condiţiunile de vânzare se pot vedea la 

Primăria Cozmeni. In cazul dacă licitaţie va 
rămână fără  rezultat, se va ţine o nouă licitaţie 
în ziua de 3 Aprilie a. c., ora 10, cu aceaşi 
condiţiuni. 

Cozmeni, 1a 23 Februarie 1935. 
Primar, (ss) 10S1F POTYO. 

Notar, (ss) Z. RADU. 

I9 Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

^ a e l r e a U i a i l l i t e t t árakkal 
A b e a t t r e i h c t ó k : 
• Nagy G. Joszef  asztalosnál, Zsögöd. Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  Is. 
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S M O D E L L K A L A P O K * 
tla naponként n j formák olosó 

w árban, aa.*st«lcla. t l i .«tólK ^ 
8 VBNCZBL TANÁRNÉNÁL X 
K Ugyanott kéaaOlnek mindéi- X 
f f  nemű mAi kalapok eiaörendft 

anyag hoaaáadásáva!. Xalapak 
S átalakítása a legrövidebb Idő alatt. 
Q Cslksiéreda, I. C. Bratlann (Glmaá-
Q alum)-uooa 111. BB., a Börháa kÖBelében. 
• w ^ i o i c x x x a n i o i n i n i n i n i f x y x w w i 
Egy faj  kan eladó, özv. Peter Iatvanne-

nal Csíkszereda, Bratiaou-ucca 4. 

ş a „ m u n k a " » 
5 ÁLTALÁNOS ÚTBAIGAZÍTÁS! INGAT- £ 
n LAN ÉS ÁRUFORGALMI IRODA 

1935 av janutr hé I én mflkődéaBt  uj tol msflkezdl 

P l u á l l a l i a siámadasok vezetését, ellenö'- I á 
= ; L l V A l i a i J a eeaet, merldgek, adob •vsilasok J j 
^— elkeameset a tör/éayea előírások aaerint. — mt  ^ 
v i Vidékiek minden megblaáaát azonnal teljestti, J J 

niadea ügybea eljár. Jogi ügyekben agy te- j f 
dúnk áll a megbiaók readelces <sere. 10 — ^ 

Közvetítjük niiak, villát, telkek, meaöjailaaág ^ 
2 birtotok vécéiét, elalaaat »agy bérletet J 
2 8 o * O a « k l a t r i m » I S « i « a s ® f t « O I a « »  | l 

Calea Stefaa-cel-Mare  2L. atám, fóldaalnt  Î T u uatea ateraa-cel 




