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Megjelealk mlndea vas t r i ap 

A hét fájdalmu Szűz. 
4. Jézust • keresztúton anyai részvéttel követted. 

Egy anya sem haragudhalik gyermekére, meg ha 
ai a legrosszabb is lett legyen bozsa. Elfeled  A min 
den bántelmat, megbocaájt minden sértést, hisz egész 
élete az áldoiatok folytonos  lánco ata, a megboctajtá 
sok végtelen sorozata. Emberfeletti  hősiessege főleg 
akkor tllnik ki. mikor gyermekét szenvedni látja, m'kor 
az a keresztutra tér s azon halxd tovább előre. Majd 
mikor látja, hogy mi yen durván bánnak vele a többiek, 
taláa nálánál még rosszabbak. Hisz ő mennyire óvta-
védte még a ssellótól is s most lilik, verik, rugdossák. 
Hogy szeretne odament mellvértnek, vagy hátvednek, 
hogy lokább őt büntessék, csak fiinak  kegyelmezzenek. 
Síivesen megváltaná a szenvedestől. Mennyit kiliticjel 
Ponciustól Pilátusig, Igénybe vesz minden protekciót, 
hogy megmentse, segitse gyermekét. Nincs előtte aka-
dály, melyet érdekében el ne hárítana. Randaivüli az 
anyák szerető ereje gyermeke védelmében. Ha még 
megérdemli a FLA a sorsát, még akkor ÍB, mert hisa az 
övé és szereti. 

A legjobb anyának legjobb fit  Igazságtalanul szen-
ved. Aaért járja a keresztutat, mert mindenütt c-ak jót 
tess, mindenkit üdvözíteni, boldogítani akar. öakent 
válla>ja magára a szenvedést, hogy megválón minket; 
helyettünk, értünk kiállja B büntetést, bogy minkéi 
ettől megkíméljen A kegyetlen ostorozás, a szivtelen 
tövlskosroruzás elgyenvitette J zust, m?gia megindul 
vállán a kereszttel a Kálváriára. Htromczor eleBik u' 
közben. Újra ütlegelik, bogy f  Iieljen, tovább cipője 
vánszorogva a keresztet. A Bz-nt Bzüz ezt látja, meg 
esik a szive rajta. Hogy segítene neki, megosztaná 
vele n terhet, da nem lehet, ez a negyedik tőr lelké-
ben. Csak szerető szivével követi fiát.  bizonyára vi 
gasztaija: oh éden fi  im, ngv-e neh^z a kereszt, szíve-
sen vinném. A gyermak ancyára néz, tekintetük talál-
kozik, beszél a Bzemllk. 

Mi'yn ^rzés?i3! hnlndoit a sz»nr«íé? u j^n? öa-
ként u;y sem keres*-m és vâlla'om. de lega abh amit 
az élet kiró, a keresztet türelmesen viselem-e ? Igyek 
BZ*m-e mások keresztjét könnyíteni, vagy meg meg-
gondolatlan durvasággal súlyosbítom ? A szenvedőkhöz 
Irga'mas vaivok-e ? érzek-e részvétét lrántok? átérzem-e 
a BormVat? Pedic ma neki, holnap már nekem juthat. 
L->tyek irttalma*, hogv Irgalmasságot knpjak. 

Könyvvezetést 
tisztviselő. Cim a kiadóhivatalban. 1—3 

A z ideges helyzet. 
A világpolitikái hdiyael ismét nyugtalan. Nem 1B 

volt aoha nyUKOdt. Huss év óta ismeretlen fogalom 
lett a nyugalom, a csend, a 'ilegyenBulyozottság. 

N m hiszem legyen ember, aki nyugodtan hajija 
fejét  párnára. 0 yan időket ülünk, ameiybeni minden 
napnak megvan a maga mindent felbontassál  fenye-
gető szenzációja. 

A történesek és hirek gyors közvetítésének korá 
ban az emberek valósággal együtt élnek ezekkel a 
száguldó eseményekkel. Azoknak a hatása alatt ma a 
társadalmak ia telve vannak a holnapnak kinzó bizony-
talanságával. 

A világesemények, a békés életünket Ismét fel-
borító adottságok mindegyre ugy légnak a levegőben, 
mint a vibar felbők.  A világpolitika annyira telítve 
van fdBBültséggel,  hogy akarmelyik percen reánk csap-
hatnak belőle B háborús vill.tmok. 

A béke hu«z esztendeje ugy telt el felettünk, 
bogy ez aa elborult ég egy pillanatra Bem derüli fei. 
Ket évtiztd ugy mult el a beké szolgálatában, hogy 
annak leguto.só mozzanata is a háborús veszedelme-
ket táplalta, ., 

Mi a rádió borában a világ pulzusán tarthatja a 
kesét bárki. Tapinthatja, ertzbeii ennek a beteg em-
oerl együttélésnek lázas örvenyieBei. Ée minden oka 
megvan arra, hogy egy pillanatig ne erezze magát 
nyugodtan, bogy féiienl  aigódion a holnap miatt. 

Nagy bajok ezeíTFojiódeB, munka csak ott van, 
ahol a békés élet lehetósegel Jlstoslva vannak. Európá-
ból pedig két évtizede kivessett a Bzeretetnek, a be-
kere való törekvesnek a cairaja is. 

Sjinte póto hatatlan es vegzeteB hibák történtek, 
amelyet feltartózhatatiunul  sodorjak most a világot 
ujabb tragédiák felé.  Tovább mar nem ura senki a 
neiyzetnek. Megfogni  mar nt-m lehet azt a gyűlöletet, 
amelyet a világháború uian k.ienyesciettek a ie<kekben. 

Mi»den "ondolknf^í  » v '* emhur elsó pillantásra 
megállapíthatja, hogy lejtón vágjunk. Megauas nincs. 
Naponkent a helyzet robbanásara alkalmas, jelensege-
aet produkál a világpolitika. Forr, BiBiereg. É< a diplo-
máciának ugyancsak lázaa muakajaba kerül, amig 
sikerül egy-egy időre ismét elfojtani  a kirobbanásra 
kész helyzeteket. 

Mert ezek adódnak. Egyre gyakrabban. Akár a 
német általános védkötelezettség bovezetesevel vagy 
a békeszerződések felrugasanak  probálkozasaval, de 
ott kísértenek moBt már egyre elhatarozóbb tervszerű 
s'ggel Európa nyuíalman. 

Kár ls volna arról beszélni, bogy miképpen lehetne 
ezeket a rohanó eseményeket feltartóztatni.  A törté-
nelmet megállítani nem lehet. AB! irányítani, jó irányba 
terelni, a szeretet utjain kibontakozások felé  dirigálni 
megpróbálhatták volna a világháború befejezésekor. 
Akkor, amikor a vértől megundorodott emberrel lehe-
tett volna a sseretetról, a megbéküléaről, a megbocsáj-
tásról es békés életről beszélni. 

De nem ezt tették. A fegyverkezés  legöiültebb 
tempójában a gjóző hatalmi tébolyával Bzóltak a szere-
tetről, miközben a megnyomorított németek, bogy a 
cenzúrán kivüll példával éljünk, a válságok között 
millió számra menekültek BB öngyilkoBBágba. Fegy-
verrel hirdették a békét busz éven keresztül a világ-
nak B most ki csodálkozik még azon, hogy a fegyvert 
az egyetlen tekintelynek látják a másik oldalon ls. 

Hát ettől a fegyvertől  olyan ideges ismét aa 
európai helyzet. Attól a fegyvertől,  amelyet a németek 
megfogtak,  mert megtaníttatták velük 1B huss esztendő 
alatt, hogy leghatékonyabb aa ÖBBBBB w.lsonl éa egyéb 
elvek kózitt az, amelyik a fegyverre  támaszkodik. 

A nyugdíjpénztár válságos pénzügyi 
helyzete. 

(K.) Sokakat érdekel ez a kérdés, foglalkozniuk 
kell hát vele. 

Egyik román folyóiratban  a nyugdijpénstár (CBBBB 
Generala de Pensiuni) egyik igazgatójának tollából egy 
ainpos tanú mánysatrü cikk jelent meg, amely a nyug-
díjfizetések  kérdését aa állam egyik legkomolyabb 
problémájaképpen tárgyalja. 

Ezldő ozennt Romániában 80 ezer nyngdijas van. 
Ha ehhez a tekinteiyes számhoz hozzávesszük a hadi-
nyugdíj átok 320 eseret kitevő táborát, tisztán áll előt-
tünk a helyzet. Az állam 400 ezer nyugdíjasról és azok 
bozzátariozoiról kell, hogy gondoskodjék. 

Nem kicai dolog ea. Lássuk egy kicsit mélyebben 
a kérdést. 

A nyugdíjpénztár 1934—1935 évi költaégvetéaé-
oek végeredmenye 3,962 mtliió, vagyis majdnem négy 
milliárd. 

Ebből BB összegből a civil nyugdíjasok 2,191 
millióval, a katonai n,ugdijasok 634 millióval Os a 
badinyugdijaaok 1,052 millióval vannak érdekelve. A 
különbözetet kitevő 85 millió adminlsatraclónállB költ-
ségekre való. 

A nyugdíjpénztárnak tehát, hogy a fizetéseket 
havonta pontosan tudja teljesíteni, havonta 323 milliót 
kell előteremtenie. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Érdekességek Csiktaplocza község múltjából. 

11. 
A „sósok". 

A székelység legősibb kiváltságainak egyike volt a 
szabad só h a s z n á l a t i jog, mely azt jelentette, hogy 
minden székely ember a sóvidékeken annyi sót vághatott, 
amennyit akart, mert a saját házi szükségletén felül  mara-
dandó mennyiséggel, minden korlátozás nélkül, kereskedhe-
tett is! 

E jog létezését minden kétséget kizáróan igazoló ada-
taink vannak már Zsigmond király idejéből, de Mátyás 
és II. Lász ló megerősítő rendelkezései is bizonyítják, hogy 
az ősi szerzett jognak mily nagy volt a kötelező ereje!.... 

Elgondolhatjuk, hogy e fontos  jogot, amig tehették, 
ki is használták az ősök ! 

Azért van az, hogy a „nemzeti nagylétüuk gyászte-
metője: Mohács" után is, mikor végre Ferd inánd átve-
hette az uralkodást, a székelyföldre  küldött biztosai, 1552-
ben, azt jelentették neki, hogy a székelyek a sót szabad 
ég a l a t t ugy vág j ák , mint egyebü t t a köve t s az-
zal szabadon ke reskednek . 

Erre 1553-ban, Ha l l e r Péter erdélyi kincstartóhoz 
rendelet érkezett, mely szerint: a székelységnek csak s a j á t 
h a s z n á l a t r a szabad sót termelni s igy — ezzel — a 
többi területek kincstári bányászatának mintájára, „só-mono-
pólinm'-féle  kezdett itt ia kialakulni. („Székelység", V. évf. 
1—2 Bzám. 

A korlátozó intézkedés — természetes — heves ellen-
mozgalmat szült, melynek eredményekép', főkép  az érdekelt 
községek erélyes tiltakozására, 1555-ben, újból elismerték 
• meg is erősítették az Sai jogokat. Tebit minden székely 
ismét szabadon vághatta a sót, agy a saját házi szükségle-
tére, mint kereskedelmi célra ia I 

De csak alig 7 évig tartott ez, mert a gyászos követ-
kezményekkel járó 1562-ik évi fölkelés  leveretése után — 
egyéb büntetések tetejébe — a só-aknákat ia kinostáriaknak 
nyilvánították s a só szabad használati jogát megint elvették. 

Igaz ugyan, hogy J á n o s Zsigmond, az 156H-ík 
évi tordai országgyűléshez beadott panaszok hatása alatt, 
megengedte, bogy a nemesek továbbra ÍB ingyen sóhoz 
jussanak, de csak házuk s z ü k s é g l e t é r e ; a köznép 
maga ezúttal is ősrégi jogától meglosztottau „szabad aó" 
nélkül maradt s kénytelen volt tűrni az elevenébe vágó 
játékot, mely abban állott, hogy: hol visszaadták egy-egy 
rövidke esztendőre, hol pedig megint megvonták tőle, évek 
hosBZU tizedén át, e fontos  jogot, a szerint, amint a politi-
kai helyzet — a székelységre nézve — kedvezően alakult, 
vagy nem; amint — a hatalomnak — szüksége volt, vagy 
nem a legendás székely vitézségre 1... 

Bizony, szomorú idük voltak ezek, melyekben — itt, 
a só hazájában is 1 — igen gyakran, hosszú hónapokon 
keresztül kellett nélkülözniök — az ősöknek — a legfon-
tosabb háziszert a — sót. 

Hogy a sóhiány milyen helyzeteket teremtett, arról 
fogalmat  alkothatunk magunknak, ha Csikszék közönségének 
folyamodványát  elolvassuk, melyet 1711. december hó 21-én 
a „királyi depulatióhoz" intéztek s a melyben a katonai 
teherviselés enyhítésén kívül, a sóbehozatal engedélyezéséért 
(a lövétei, vagy parajdi sóbányákból) esedeznek. 

E kérés negyedik pontja szórói-szóra a következőket 
tartalmazza: 

.4, A sónak defektusa  miatt marháink, juhaink már 
dögleni kezdtek ; félő,  az emberek is ugy ne járjanak, mivel 
sokan sótalan eledellel élnek, némelyek pedig káposzta-
lével sü tnek és főznek."  (,Székely Oklevéltár' VII. k. 
181. old.) 

A folytonos  bizonytalanság és a fenti  kényszerítő 
körülmények miatt fejlődött  ki — aztán — az 1700-as 
évek kezdetén — az egész székelyföldön  — a só csem-
pészés , ami még az 1800-as évek elején is igen gyakran 
vált keserves családi összeomlásoknak az okozójává. 

A só szabad használatát eltiltó intézkedések miatt a 
sóvidékiek a .saját" sójukat voltak kénytelenek lopni(l), 
a csíkiak pedig a moldovai sónak a becsempészésére kény-
szerültek. 

Mindkét vállalkozás igen veszélyes volt g nagyon sok 
jobb sorsra érdemes családnak a sorsát pecsételte meg örökre. 

Mert az önkényeskedő hatalom, a saját érdekeinek a 

védelmére s a csempészek lehetetlenné tételére, ,.őrálló" 
osztagokat szervez, melyeket már 169H-tól kezdődőleg a 
határok mentére állit s — az elérendő cél érdekében — 
félelmetes  hatalommal ruház fel. 

Ezeket az ő rá l lóka t hívtak „plájások"-nak; a csem-
pészéssel foglalkozó  „csíki sósok" pedig „plahások''-nak 
nevezték őket. 

Az elfogott  csempészek ellen alkalmazott válogatott 
kínzásokat és kivégzések történetét több népballadánk örö-
kíti meg, melynek egyrésze még a mult század 80-as évei-
ben is „históriás énekek" alakjában közkézen forgott... 

* 
* * 

A fentieket  azért kellett előre bocsitanom, hogy min-
dezek ismerete után, a maga tragikus valóságában láthassuk 
azt a kéuyszerü helyzetet, amelyik a csiki székelyek egy 
részét is a só-csempészéa veszélyes útjára irányította 
s hogy mérlegelhessük azt a nagy kockázatot, melyet a 
„sósok'', nem kalandvágyból, nem is nyerészkedési célból, 
hanem kényszerűségből és igen nagy mértékben emberbaráti 
jóindulatból vállaltak, csakhogy a sóhiányban szenvedő csa-
ládjukat és atyafiaikat  a legszükségesebb háztartási cikkhez 
hozzájutni segíthessék. 

* * 

Taplocza már központi fekvésénél  fogva  sem volt 
— még az 1700-as években sem — alkalmas arra, hogy 
biztoa támpontul szolgálhasson egy minden tekintetben si-
keres c sempészés végrehajtására. 

A S te inv i l l e I s tván császári tábornok parancsára 
1714-ben romjaiból újraépített: vol t a M i k ó - u j v á r u közel-
sége miatt állandóan a katonai hatóságok látkörébe esett a 
ezen kívül is, valahányszor némít és polák csapatokat sza-
badítottak téli szállásra, vagy nyaralásra a székelység nya-
kára, mindannyiszor jutott belfile  — untig — Taploczának 
is: nemcsak osztagokból, hanem parancsnokságokból ig, 
amelyek pedig — tudvalevőleg — mindig elég ezemfúlagek 
voltak, ha a hatalom megtorló intézkedéseinek a végrehaj-
tásáról volt szó, különöskép a „nyakas" székelyekkel 
szemben I 

Mindezeken felül,  a moldovai határ aem volt éppen 
a „ v e t é s k a p u n k ü j j e l " g arra felé  vivő járható útvonal 
is Szép vizén vezetett keresztül, ahol — pedig — valóaágos 

Keresek megvételre államkölcsön kötvnykt bármily címletekben. 
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Jó karban levó bátorok, szekrények, 
asztalok, díványok, stb. és egy zon-
gora eladó. Oim a kiadóhivatalban. 

II. A vallásllgyi minisztérium költségvetése elké-
szlllt s állítólag pár n»p mulvs a parlament elé kerlil. 
A miniszter kijelentése szerint a lelkészi fizetések 
— vallásfelekezetre  való tekintet nélkül — egyBégeBen 
vannak megállapítva, t»z előképzettség, szolgálati idő 
és hely szerinti kategóriákkal, de  az Állam  Utal 
fizetendő  összegekbe bele fog  számíttatni  a mostani 
összeírások  alkalmával  bejelentett  helyi  jövedelem 
is, m*g p -dig bizonyos százalékban — előreláthatólag 
mintegy 60°/o erejéig. Bz a százalék országosan fog 
m°gállapittatni, egyenlően az összes vallásfelekeze-
tekre. Más szóval ez azt jelenti, hogy az a lelkész, 
akinek évi állami fizetése  pl. 100000 L <1, helyi jöve-
delme pedig pl. 40 000 L'j, e hiíyi jövedelem 60°/i-a 
vagyis 20000 lej erejeig köteles beszámítást engedui 
az államnak B igy csak 80000 lejt fog  kapni kongrua-
képpen. Természetes, bogy ha volna olyan lelkész, 
akinek bslyi jövedelme a neki járó fiaetés  kétszeresét 
teszi kl, az Bemmit Bem fog  khpaí ez államtól. 

A helvi jövedelmek beszámításának a kormány 
által most foganatba  veendő rrndszfre  mellett mind -n 
egya lelkésznek az államtól kapandó járandósaga 
külön fog  kiszámíttatni, az illető Mkesz helyi jöve-
d 'Íme figyelembe  vételével. A kiszámítások helyességét 
mindenesetre gondosan kell ellenőrizni. 

A felállított  módszer ellen elvi szempontból ki-
fogás  alig emelhető, annál súlyosabb az a gyakorlati 
aggodalmunk, hogy a he'yi jöved "írnek bovallása nem 
történt mindenütt ugyanazon elvek szerint ís ugyan-
olyan őszinteséggel, minek következményi k- pptn tu yos 
károsodást szenvedhet a bec Qletes bevaKó és jogo-
Bu'atlsn előnyökhöz jut az, kl e törvényes kötelezett-
ségét lelkiismeretlenül teljesítette. 

III. A munkavédelmi  törvény  végr-hajtási u a-
sitásához csatolt táblázatnak a faji  eredetre  (a»«mul 
si origioea etnic 0 votistVojó rovatát illetően az UGIU 
(Gyáriparosok 0:szágos Szövetei-) raagt részaiö is 
uerdést tett a kormánynál, ho<y ki éa  milyen  ismérvek 
szerint  jogo<u't és köt?ius a vállala'ok alka'raszoitai-
nr.k emi minősig-H mníállspitanl. D iutés e ke.rdusheu 
még n'rcsen. Mvc'us 16 in alk»'m»rn "olt a raioiszt̂ r-
elnök előtt személyesen is kifejteni  azt íz  elvi ál'ás-
pontomat — malyet e;uttal ls fr.nntcrtok  — bogy 
m'után a munkivéd-lmi törvényes anna'í végrehaj'.á-i 
utasítása nem fdz  a 'iM'ii- mü törvényes koveUezm-iryt 
-»»iboz. hnĝ  a válls'ok a!ksira<>zot;-i milyen fiji  ere-
detünk, amint az alkotmány értelmében D. m is fúzh-t 
és miu.án másfelől  ma sincs elismerve ea eidmtve, 
hogy ki és milyen ismérvek szerint állapíthatja meg 
valamely román á lampolgárnnk nemzetiségét és faji 
ered-tét, ennélfogva  a vállalatok nem kötelezhetők 
arra, hogy a táblázat eme rovatát kilöitsék a annak 
kitöltetlen hagyása miatt ellenük megtorló intézkedé-
sek foganatba  nem t»hetők. 

Mihályt e kérdésbea ujabb fejlemények  merülnek 
fel,  a nagyközönséget n sajtó utján tájékoztatni fogjuk. 

1935 mVcius 18. Orérfás  £"emár. 

Miből kerül elé ez a hatalmas összeg? A követ-
kezőkből : 

1. Aa állami alkalmazottak évi Illetményeit kitevő 
12 260 millióból 10 asázalékoa nyuddljjárulék elmen 
levonnak évi 1246 milliót. 

2. Uj tlaatvlaelól kinevezések alkalmából minden-
kitől levonják aa elaó fizetés  bruttó összegének felét. 
Ezen a elmén a költségvetésben évi 16 mllllé van elő-
irányozva. 

3. Előléptetéseknél levonják az első hénapl több-
letet, ami évi 1 millióra tehető. 

4. Aliások be nem töltése folytán  előállé évközi 
megtakarítások «Îs a nyugdíjpénztárnak utaltatnak át. 
Ba mintegy 1 millió lejt tesa ki. 

6. A fegyelmi  blaottságok salntén a nyugdíjpénz-
tárt illetik, amikből évente 6 mllllé aa előirányzat. 

Végre 6-azor aa elmúlt időkre történő nyugdíjjá-
rulék utanfizetésekből  évi 3 milliót vesz be a pénztár. 
Az összes rendes bevétel tehát 1270 mllllé. 

Ezen rendes bevételből elBŐsorbBn a polgári és 
katonai nyugdijak fizetendők.  Ámde eaek szükséglété, 
amint fentebb  említettük évi 2,826 milliói tesz kl; 
mutatkozik tehát évi 1,666 millió fedezetlen  kiadási 
előirányzat. 

hien hiány caak agy volna eltüntethető, ha a 
tényleges tlsalvlselők fizetésük  23 Bsásalekát fizetnék 
nyugdíjjárulékba, amire azonban gondolni sem lehet, 
hisz a jelenlegi 10 ssásalék 1B éppen elég. 

1929-ben aatán agy segítettek a bajon, bogy meg-
azevaziak egy törvényt, amely Bzerint az autonom pénz-
tárak, vármegyék, városok és köaségek is köteieaek 
tisztviselőik éa alkalmazottaik fizetése  után a 10 Bzá-
aalékoa járulékot levonni és a nyugdíjpénztarnak beszol-
gáltatni. Ba évi 388 millió többletjövedelmet jelent. 
Ugyanakkor kimondták aat is, bogy a megyék, váro-
BOA és községek evi költségvetéseik bruttó összegenek 
1 százalékát kötelesek szubvenció elmen ugyancsak a 
pénztárnak befisetni.  Ba évente 38 miUléval szaporítja 
a bevételeket. 

Van még egy jövedelme a nyugdíjintézetnek. Az 
1926 évi általános nyugdíjtörvény előírja, hogy mind-
addig, mlg a nyugdíjintézet pénzügyileg megerősödik, 
az állam éB az autonom pénztárak evi költségvetésük 
összegének fél  százalékával  segítik  a nyugdíjinté-
zetet,  de  ezt az összeget  államkötvényekbe  kell 
fektetni  és  igy tartalékolni  kell.  Bz a jövedelem 
évente 1040 millió lejt IOBZ kl. 

Bzen mellékforráaok  segítségével a nyugdíjintézet 
jövedelmei évi 2906 lejre emelkednének, amiből a pol 
gári és katonai nyugdijakat rendesen lehetne fizetői, 
azonban két baj van. E.őször, amint emlltém, a fél-
százalékos sznbvenciót evi 1046 millió értékben érték-
papírokba kell fektetni,  tehát a fizetésekre  felhasználni 
nem lebet, máBodszor az autonom pénztárak, megyék, 
városok és köaségek nem tesznek eleget fizetési  köte-
lezettségeiknek. Például a mu t év 9 hónapjában ba 
kellett volna flzetnlök  892 milliót és tenyleg befizettek 
592 milliót, a hálrálek tehát 300 millió, ami megkö-
aeiltl a nyugdijak egyhavi ősszegét.  I;t a magyará-
zata annak, hogy a nyugd jfiietések  késedelmesen tör 
ténnek s ugyanezekből látható, hogy a nyugdijaknak 
külföldi  mintára való fizetéserői  ábrandoaal hiabavaló 
dolog, BŐt hovatovább nagyobb fiaetési  nehézségekre 
kell elkészülnlök a nyugdíjasoknak. 

Egyelőre BB állam ugy segített ezeken a bsjokon 
hogy a félszázalékos  szubvenciónak értékpapírokba va'ó 

fektetése  alél egy esztendőre felmenti  a nyugdíjinté-
zetet. A törvényjavaslat moBt van a parlament előtt. 

Meg  kell  még  említenem,  hogy a hadinyug-
dijakat  ez állam  viseli.  Ezek fedezetéről  tehát  a 
nyugdíjintézetnek  gondoskodnia  nem kell. 

H-t a megyék, vároEok éB községek, valamint az 
anionom pénztárak rendesen eleget tennének fiaetéBl 
kötelezettségeiknek, nagyjában fizetőképes  lenne a nyug-
díjintézet, de Igy bizony aggódni kell, hogy egy sztp 
napon vagy le kell szállítani a nyugdijakat, vagy caak 
nagy késésekkel tudják aaokat fizetni. 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legagysaerűbbtdl a 
legfinomabb  kl vitaiig 

U a a 6 l l i t « t t i i t k k t l 
b e s z e r e l h e t ő k : 

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

Tanárok éB tan í tók nye lvv izsgá ja . 
Lelkészek államsegélye. 

Munkavédelmi törvény alkalmazása. 
Több oldalról hozzám Intézett kérdezősködések™ 

— melyekre sajnos technikai okokból képtelen vagyok 
külön-külön válaFzolnl — az alábbiakban sdom meg 
a fenntl  kérdésekre a kívánt felvilágosításokat: 

I.  A nyelvvizsgára  rendelt  s ott megbukott 
tanárok és tanítók helyzete eltérő aszerint, hogy állam 
vagy hltvalláBos tanerőkről van-e BZŐ. 

A megbukott állami  tanerők további alkalmazása 
és beszüntetett fiaetéBsik  újbóli folyósítása  érdekében 
eredményt elérni nem sikerült B a jelenlegi közoktatási 
minisztertől ilyen nem is remélhető. A mln azter tény-
leg megkereste a ryugd'jpénztárt, hogy e tanerők 
részére állásukból történt elbocsátásuktól kezdőjéén 
nyugdijat  folyósítsanak,  da amint előre látható volt, 
a nyugdíjpénztár törvényes alep hiányában ettől mere-
ven elzárkózott Mást azzal a gondol ittál foglalkozik 
a kormány, hogy esetleg még ebben az UlésszaVbm 
egyszakaszos törvényjavaslattal randizze a kérdést s 
erre nízve a miniszterelnöktől március 16 án t'jbbé-
kevésbbé határozott igératet ia kaptunk, melynek tel 
jesltéae azonban elsősorban a pénzügyminiszter hozzá-
járulásától függ  akinek af-d^zatről  kell gondoskodnia, 
ami nem könnyű dolog Az ügy megoldását á landóan 
szorgalmazzuk s erre valŐ tekintettel az állami  tanítók 
által beindított coitmclo? pé kben célszerű további 
értesítésig elnapolni a tárgyalást és függőben  tartani 
a döntés provokálását. 

A bitvallásos  iskolák  megbukott és vizsgáról 
elmaradt tanerői számára — mint ismeretes — e kér-
désben történt számtalan közb<injárá-unk eredménye-
képpen, a miniszter május 9 ére uj vizsgát h-lyez-tt 
kilatásba. Minden r<m ny meg van arra, hogy ez «7 u< 
vizsga Bem fog  megtartatni, hanem ehelyett csak tan 
folyam  lesz  a nyár folyamán.  (Erre már meg ÍB 
ja'ent a miniszteri rend-let a Uon. Of.  március 21 i 
68 számában. 63774 »zám alatt.) 

Adóbónok, Agrár kisajátítási kötvények 
bármilyen menayiBégb°n kaphatók. 
Cím a Vákár köiiyvLer-^kedrinbno. 

„darázsfészek*  volt, mert a „palahâsok" parancsnoksága és 
egy osztaga ott azékelt... 

Szóval: „elől viz, hátai tűz* a mindezek dacára is! 
— Taplocza legmódosabb és legjobb lovakat tartó családjai 
,adták rá a fejüket*  arra, hogy csempészéssel segítsenek a 
— legtöbbször tűrhetetlen — sóhiányon. 

(Folyt, köv.) 

A magyar rovásírás hiteles emlékei. 
A OBlkaaentmlklóal felirat  1501 bői. 

Közli: Tusnádi Élthee Qynla dr. 
Már aa Arpádházl latin krónikások feljegyezték, 

hogy a Kárpátok keleti hegylánca közé ékelt székely-
ségnek BajátságOB, a magyarokétól eltérő Írásrendszere 
van. Thuróozy  János  1488 ban kiadott krónikájában 
felemlíti,  hogy az erdélyi végeken bizonyos Írásjeleket 
fára  rónak és betűk gyanánt használnak. Szerinte a 
hun-szkitha eredetűnek tartott erdélyi székelység az 
ősi zzkltha-lráBt még nem felejtette  el s jegyeit nem 
tintával Írja papirosra, hanoin pálcákra metszve rovás 
módjára hassnálja. Mátyás király olasa történetírója, 
Bonflnl  Antal megjegyeste, hogy kevés fára  rovott 
jeggyel sok tartalmat lehet kifejezni.  Oláh MiklÓB 
esztergomi érsek 1660-ban hangsúlyozta, hogy a rótt 
pálcákat iaenet és levél gyanánt küldözgették. 

Sebestyén Oynla dr. sserint a régi történetírók 
kutatásaiból megállapítható, hogy a székelyek fára 
rovott ősi Írása a XIII. BflázBd  elejétől fogva  még 
négyssás esztendőn át élt és megfigyelhető  volt. 

Helyre nem hozható kár, hogy a székely rovás-
írás legrégibb emlékei elenyésztek és azokból csupán 
a ,csikszentmiklósi  felirat*  néven Ismert rovásírás 
maradt meg. A székely rovásírásnak legnagyobb ellen-
sége a reformáció  Idejében elterjedi latin nyelv volt, 
amely még a falusi  Iskolákban ls elterjedt. A latin 
ayelv betűire a tintát, a lúdtollat és a papirt hassnál-
ták, melyekkel szemben a késsel fára  neheaebben 
véshető rovásírás csakhamar erősen háttérbe uonilt 
éa nemsokára teljesen feledésbe  ment. 

T«J«f  di János  1808-ban megírta a izékely rovás-

írás latin nvelvü ABC és könyvét, melvhez előszót 
Baranyai Decsi János,  a marosvásárhelyi ref  fóis 
kola tanára Irt. A könyvet Rudimentának  hívják. E 
n ú írójának nagy érdeme, hogy a pzíkely rovásirás 
betűsora a hangéi lék pontcs megjelölésével mogmen-
tődött. Ez szolgált a megfejtés  alspjáu1. Ennek segélyé-
vel ismerték fel  a rovásirás emiékelt. A Rudimenta 
nélkül Ismeretlenül elvesztek volna a középirori bolognai 
emlék a csikszentmlklósi és a konstantinápolyi fel 
Iratok. 

A magyar rovásírás hiteles emlékeit Sebestyén 
Gyula  dr.  a Msgyar Tudományos Akadémia megbízá-
sából részlptpsen feldo'gozta  és art ez Atsd^mia 
1916-ben Bud p-Bten kiadta. Ez a könyv részleteBcn 
Wmerteti a Cilkszentmiklósi felirat  történetét és azt 
többfelé  alakban b* is mutatja, 

K'eő izben Jfunits  Ferenc  ko'o^svári jezsuita 
tanár 1731 ben hivja f-d  s figy^met  a csikszentmihályl 
(ielyfS'n  a ciikszentmlklós1) temp'on f  il'ratra, enn -fe 
dacára senki sem akad1, aki lpmá°oltA volna. Szabó 
Károly  1862-ben a helyszínén  már azt a felvilá 
gosirást  kapta,  bogy. a felirat  a templom  átalaki 
fásakor  megsemmisült.  A templomot ugyanis 1777 
ben és 1784 ben renoválták, kibővítették, falait  átala-
kították, mely alkalommal a nagy értékű rovásírás meg-
semmisült. 

Sebestyén  Gyula  az Akadémia által kiadott 
könyvében beszámol arról, hogy a calkazentm'klósi 
felirat  még sem semmisült meg, mert gróf  Lázár 
János  birtokában megmaradt egy máso'at, me'vet 
Szilágyi  Sámuel  marosvásárhelyi táblai ü'nök 1749 
ben lemásolt és Bécibe küldött az 1761-ben nádorrá 
kinevezett gróf  Batthyáry Lajos fialnak.  A fiuk  székely 
fö  di nevelője, Horváth  Benedek  kegyesr^ndl tanár 
az értékes fsliratot  tovább küldte Dezsericzky  Ince 
rendtársának, bi azt nagy történeti müvében előnyösen 
értékesítette éB Így a feliratot  a tudomány Bzámára 
megmentette. 

Nem áll módunkban a feliratot  a maga eredeti-
ségében n lap hasábjain olvasóinknak bemutatni. Se-
bestyén  Gyula  dr.  asonban emiitett könyvében több-
féle másolatit ktfill • feliratnak. Ml • hslytn ősapán 

rá akartunk trutatri a C4ik?zentmiklóf<i  f'-lirat  nagy 
történeti lecsér-, mivel B rovísiráe hitek-s emlék"! 
U*n hiányos ik és a meglevők között a csiLszentmik-
ló.ii felirat  ig'-Q fontos  emléknek tekintetik 

A Dezsericzky  féle  máFol̂ 'oo kívül van még 
egy hiteles másolata a feliratoek,  sm>lv 1751 ir.á;u-i 
26 án készQ t és a marosvásárhelyi Tsleki-könyvié' 
1503 b. jegyű kéziratánál található meg két pél-
dányban. 

A felirat  kijavított Bzöv?g» jobbról balra olvaBva 
egész terjedelmében igy hergzik: 

URNftK  : SZÜLeTeS TÜL FOGVÁN: 
IRNaK eZsRÖT : SZÁZsGY : eSZTeNDOBE : 
UIATY'S: 

JÁNOS: eSTYÁN(?) :KOVÁCS:CSINÁLT&K: 
MÁTYÁSMESTER : 

GeRGeLYMeSTúRCSINÁLTÁK: 
E feliratból  kétaégtelen'il megállapíthatjuk, hogy 

1601 beu a rovásírást a sz-iselyak még használták. n 
hetük a perzsák, a tuoguzok és a mongo'ok betűihez 
nem, ellenben az oroszokéhiz és a szlávokéhoz haron-
litannk. A magyarok U{.vanÍB a góthokkal éa a szlá-
vokkal érintkezésben voltak, velük szomszédosán éltek. 

Sebestrőli  szerint „a bolognai éa a konstantiná-
polyi középkori emlékek ujabban végárvéry sen iga-
zo'ták, hogy az időrendben köztük elhe'ynzkedő csik-
szentmlklósi felírnt  epigraphial zzempcntból tök éle tő-
sen megállja a helyéi. Sorkezdése, merev vonalveze-
tése, szóközi pontozása tökéletesebb a másfél  évtized-
del fiatalabb  konstantinápolyi feliraténál.  A haugzók 
ugratása és a hetük összevonása bennük körül-belül 
egyeznek. A bolognai emlék mindkét téren aránytala-
nul tökéletesebb. A c-ilbBzeotmlklósi éa a koostantiná-
polvl viszont tökéletesebb B Telegdi  Rudimentájánál. 
Midőn ezt a cslkszen'miüÓBÍ felirat  említett első meg-
fejtője  ésrrevette, a Rudimente ama részét, amely az 
összerováBokról szól, már le Bem másolta. Á cMkszent-
mlklÓBi felirat  tökéletes betűi pedig a Rudimenta latin 
szövegének őssies rovásirásoi mutatványalt mellőz-
tették vele*. 



12 uáa. C S Í K I L A P O K 
A Magyar Párt képviselői 

a miniszterelnöknél. 

Olvassátok, 

terjesszétek 

a 

C S Í K I 

L A P O K ' - a t 

A Magyar Párt mait szombaton Bethlen György párt 
elnök vezetésével, a parlamenti csoport ÖBBZBB tagjai-
nak kíséretiben megjelent Tatarescu miniszterelnök 
előtt. 

Öt memorandumot terjesztettek elő a miniszter-
elnöknek: 1. A tisztviselők ügyéről, nyelvvizsgákról, 
elbocsátásokról, 2. A nemzeti munkavédelméről szóló 
törvény sérelmeiről. 3 Az adóklvetéeek éB behajtások 
körüli egyenlőtlenségekről. 

Tatarescu miniszterelnök figyelmesen  meghallgatta 
a magyar képviselők által feltárt  panasBokat. ígéretet 
tett, hogy közelebbről a kormány összes szakminiszte-
reinek bevonásával és a Magyar Párt megblzottalval 
megtárgyalják a magyar kisebbség ügyelt. 

H I R D E T É S E K E T 
a legjutányosabb árak mellett 

felvesz 
ACsiki Lapok kiadóhivatala 
Visszaelesek az agrárkisajátitás körül. 

Egy esetet felelevenitüok  itten az agrárreform 
áldásaiból, mely jellemző példája annak, hogy milyen 
szabálytalanságok éB visszaélések folytak  az agrár-
kisajátitáBOk körül. 

Daneati politikai községtől BB 1922-BB agrárklsa-
játitások során elvettek 200 hold erdő es legelő terü-
letet s azt a parcellázási terv értelmében erdő- ÉB 
legelőkiegéaziiéB cimén Luoca-de-jos községnek adták. 
Par ev muiva az eredeii felosztási  tervet megváltoz-
tattak s legelő területet a Lunca-de-josi embatiku-
sokoak (örök bérlók) adták. Kesóbo a határozatot az 
trdő*re is kiterjesztenék, ami azt jelenti, hogy a több 
milliónyi vagyon pár ember kezebe került a igy az 
agrárreformmal  ép -n ellenkező célokat Bzolgált a he y-
telen intezkedés. Míg nagyobb hiba, hogy az a par 
ember, aki az értékes területhez hozzájutott, olyan, 
hogy legnagtobb részüknek embatikusi joga sincs. 
Nemelylk 32—34 évig ismeretlen helyen tartózkodott, 
masoknak 200 no dal megközelítő birtokállománya van, 
vapy a rjgi haszonbérlőknek csak barmad-negyedági 
rokonsága. 

Az embatlkusok háta mögött tulajdonképpen 
egy kijáró társaság működött, kiknek BB embatlkariu-
Bokkal megegyezésük volt, bogy ha akár embatikuB, 
akár más jogcímen sikerül Bsámukra a területet meg-
szereanl, a rajta levő faanyagot  a kijáróknak adják. 
Igy azután nem lehet caodá kőzni, ha a későbbi agrár-
határozatokba tlioksatoa körülmények folytán  olyan 
határpontok kerültek be, melyek a kisajátítás alepját 
képező határozatban nem szerepelnek. Ezen határpon-
tok nemcsak a kisajátított 200 bold erdő és legelő 
területet foglalják  magukba, de ide beleeBik Danesti 
politikai kOsség további erdőterülete éB a daneatii köz-
birtokosság szomszédos erdőterületei ls. A kljárók min-
dent el 1B követtek, bogy a bíróságnak llymédon való 
megtéveBBtésére irányuló agrárbatároaatok alapján bir-
tokba 1B belyesteBBenek. Annyira mentek, hogy a föld-
művelésügyi minisztériumtól letiltási végzést erősza-
koltak kl a Székely Fa erdőiltermelő szövetkezetnek a 
danesti közbirtokosság területén folyamatban  levő erdő-
kitermelésére. A letiltást a földművelésügyi  miniszter 
rendelete alapján a helyi gazdasági hivatal igazgatója 
foganatosította  ls. 

Most azután az érdekelt felek  teljes erővel léptek 
fel  a kijáró táraaaág ellen. Danesti község, Danesti 
közbirtokosság, Lunca-de-joB község és a Székely Fa 
erdőkitermelő Bflövetkeset  küldn-kü'ön memorandumban 
kérte a földművelésügyi  miniszter éi a letiltás felodá-
sát éB a kljárók elleni eljárás megindítását. Aa érde-
kelt felek  megmozdulását a legteljesebb mértékben 
támogatják a helyi erdészeti és gazdasági hivatalok 
IB, mert az eljárás Borán meggyőződtek arról, milyen 
erkölcstelen űaletek esek. Az emlékirat követeli a bíró-
ság megtévesatésére irányuló agrárhatároaatok aaon-
nall megsemmisítését éa a legsaigornbb bűnügyi vlzs 
gálát bevezetését azok ellen, kik gyanaa misztifikáció 
ikkal az ügyet Idáig Juttatták és as agrárt ir vény altra-
IssUkai lntéflkedéselvsl  visszaéltek. 

Az Áruforgalmi  (Czell) Bank 
helyi fiókja 

eznton értesíti összes üzletfelelt,  bogy 
BB orsság bármely réaaébe vállal 
éa pontoaan teljesít mindennemű bank-

ügyletet : 

Átutalást, 
Meghitelezést, 
Vinkulációt. 

N a p i ár fo lyamon  ad éB veaa : 

Értékpapírokat, 
Bonokat. 

E l f o g a d  InkBBBaóra bárminő 

Áru-váltót, 
Utalványokat. 
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Megjegyzések a tavaszi mániát v í i p s t a . 
Akik ősszel rerdesen szántottak, a tavaszi Bzán-

tást mellőzhetik, e helyett csak erősen fogssoljanak. 
Ez áll különösen a korán vetendő növényeknél zabnál, 
árpánál, máknál, bükkönynél Btb. 

A vetőmagvakat ajánlatos előzetesen CBirástatni 
a szobában, kis földdel  töltött ládacskában vagy pedig 
egy tányérban nedvesen teriott ltatós papírok közé 
helyezzük. Rendesen 100 szemet. Ha nem CBlrázsak 
jól, ily arányban a vetőmag mennyiség szaporítandó. 

Minden néven nevezendő kapás növényt Borba 
vessünk és nem szórva. A sorba vetés több gondot 
kíván, da azután az ápolási munkák sokkal könnyeb-
bek. Szórva vetésnél tökéletes kapálás, ritkítás, a lehe-
tetlenséggel határos. 

Ne feledkezzünk  meg a takarmány növények ter-
meléséről sem. A rendes állattenyésztést nem bízhat-
juk teljesen hegyeink blsonytalan széna termelésére. 
A földeknek  is jobb, ha változatosan takarmányokat 
IB termelünk benne. Lóhere, lucerna, Babos-bükköny, 
baltücim, takarmány-répa, mindannyian kitűnő tejelő 
takarmányok. 

A trágya kihordásnál Igáa állatainknak állandó 
munkát biztosíthatunk. H* csak a föld  végéig szekérrel 
eljuthatunk és Igáa állataink ráérnek, hordjuk kifelé 
a trágvát a ha a föld  vagy lágy, vagy nem üres, rak-
juk le ügyes négyszögű c»om^ba a föld  végébe, ahonnan 
bármikor könnyebb a széthordás. 

Ei aaért fontos,  mert nálunk a talajművelés! 
munkaidő Igen rövid szokott lenni B ba akkor bordo 
gátjuk a trágyát, amikor szántani és vetni kell, ugv 
megkésünk a fő  munkával, bogy rendes termés ered-
ményt nem várhatunk. 

Hibás, hogy a trágyát a földön  csomókban rakjuk 
le és csak akkor teregetjük szét, amikor az egészet 
kihordottuk. Ha földünk  olyan állapotban van, hogy a 
trágyás szekérrel rá mehetünk, ugy legjobb azonnal a 
szekérről a saétteregetést végezni, hogy ezután a tere-
getéssel több dolog ne legyen. 

A szétteregetett trágyát mindjárt alá kell szántani, 
hogy a nap ne sÜBBe ki. 

Akik ŐBBzel kertjeiket Ujy°sen felásták,  azok 
most aa ásást mellőzzék, csak jo erősen gereblyézze-
nek B ha nagyon gyomoa lenne, ugy a gyomot ka-
pálják kl. 

Igyekeaaűnk a vetésekkel, mert a korai vetések 
általában jobban asoktak sikerülni. 

Szőke  Mihály. 

Törvényesített ttedelei Romániában. 
Aa állatvedelem problémája ma már világBBerte 

BB érdeklődés középpontjában van. Egyesületek alakul-
tak, törvényeket hoztak aa állatokkal való bánásmód 
szabályozására már évtisednkkel ezelőtt. Nálunk is 
akadtak nemealelkű állatbarátok, akik a közvélemény 
figyelmét  felhívták  arra a Bzörnyű kegyetlenkedésre, 
mellyel némelyek legtöbbször azt az állatot kínozzák, 
mely kenyerük előteremtésében segíti őket Különösen 
áll BB a ml vidékünkre, ahol Igen gyakoriak BB Ilyen, 
minden jobb éraésü embert felháborító  esetek. Ezek 
ellen lapunk hasábjain többssör felszólaltunk  éa sür-
gettük BB állatok védelmére vonatkozó Intézkedések 
megtételét. Alakultak saerteBaéjjel BB országban állat-
védő egyeaületek is, de aaok legtöbbnylre Bem mi mű-
ködést nem fejtettek  kl, vagy csak papíron propagál-
ták aa állatvédelmet. Most aztán annyira jutottunk, 
hogy asentesltett törvény van Romániában la az állatok 
védelméről, melynek legszigorúbb betartására ezúton 
ÍB felblvjnk  as IlletékeB hatóságok figyelmét  B remél-
jük, hogy az erélyes intéskedések betartásának ható 
sági ellenőrzése nagy mértékben csökkenteni fogja  a 
•álnok annyira elharapózott vad bánásmódot, as álla-

toknak oknélküli, lelkiismeretes teremtményben nem 
méltó kínzását. Tájékoztatásul Ide iktatunk néhány 
sort a hivatalos lap 56 számában 1935 március 7-én 
megjelent, az állatok védelmezésére vonatkozó szen-
tesített törvényből. 

E törvény értelmében büntetés terhe mellett azi-
goruao tilos bármely állatnak kínzása, rosszul való 
tartása avagy nem gondozása. 

A községi elöljáróságok fel  vannak hatalmazva 
az uccán kóborló kutyák ÖBBzefogattatáaára  valamint 
arra, hogy ezen kutyák kiadása ellenében bizonyos 
illetéket ssedjenek, mely Illeték egy negyed része az 
állatvédelmi egyesületeknek Begélyezésk éppen adandó. 

A kiskorúak Bzülel, gyámjai felelősek  a klBkoruak 
által elkövetett kihágásokért B Így a kiszabott bünte-
téseket Is a szülőktől vagy gyámoktól hajtják be. 

Bármely személy, akinek rendelkezése folytán 
vagy akinek érdekében kínoznak, elhanyagolnak vagy 
bántalmaznak egy állatot, tekintet nélkül arra, hogy 
as annak tulajdonoBa avagy nem, felelős  aa elkövetett 
kihágásért. 

Mindazokat, akik bántalmazzák, kínozzák vagy 
nem gondozzák állrtalkat, az első kihágás eseten 
100 lejtől 500 lejig terjedő péneblrsággal, Ismétlődés 
esetén pedig 2000 lejig terjedő pénzbírsággal és 5—15 
napig terjedő elzárással büntetik. HB a kínzás, nem-
gondozás, rosszultartás avagy hanyagság folytán  az 
állat munkaképtelenné válik, a munkaadó, gyám vagy 
a bűntetteB köteles a kezelésl-gondozáBl dijak meg-
fizetésére  valamint a megkárosított tulajdonos kártala-
nítására. 

Városokban a kihágások a városi orvosok, állat-
orvosok, rendőrségi közegek valamint a hatóságok 
által elismert állatvédelmi egyeBÜletek kiküldöttjel, a 
községekben pedig a csendőrség és a községi elöljáró-
ság & tal állapíttatnak meg. A kihágásokról jegyző-
könyv veendő fel,  mely az illetékes járásbíróságnál 
mint első- B utolsófoku  hatóságnál tárgyaltatik le. 

Amint látjuk, a törvény nem túlságosan szigorú 
utyan, de betartáBa mindenesetre elegendő aboz, hogy 
az állatkinzásl esetek számát CBÖkkentse. Kérjük ható-
ságainkat, kiknek az ügykörébe tartozik, bogy igye-
kezzenek a fantebbl  Intézkedéseknek minél erélyeseb-
ben érvényt szerezni. 

é Frank Miklós és Scbmidt József  2 
oki. mérnök és epiteszek H 
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Foglalkozik tervek készitisévBl, építkezések 
végrehajtásával, költségvetés készitéssval. I 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Személyi hlr. Gál József,  Dr. Gál József 

hn'ybeli ügyvád és neje László Ibolyk» fit,  valamint 
C jedő Jinos, özv. Dr. Catdő Andrásné Tordai Vidorka 
fi  t a carn^uti egyetemen jogi diplomát (icents) szereztek. 

— Krenner Miklós sulyoa büntetese. A c'uji 
tábla most hozott Ítéletet Krenner Miklósnak egy sajtó-
perében Az E lenzékh'n megjelent húsvéti vezércikke 
miatt a Tábla jóváhagyta a törvényszék íteletét, amely 
Krenner Miklóst egy hónapi börtönre, ujaágiról hivalá-
ától 3 évre való eltiltással én politikai jogainak 3 

évre való eltiltásával büntette. Krenner azzal jelentett 
be semmiségi panaszt, hogy az itélBtet tarthatatlannak 
látja. 

— A húsárak maximálása . A prlmárok tanácsa 
folyó  év március bó22-an tartotta ármbx máló ülését, 
amelyen figyelembe  véve a vágóállat árainak emelke-
dését, valamint a mészárosok kérését a búvárakat a 
következőkben állapította meg: marhahús I oszt. 14 lei, 
II oszt. 12 lei, disznóhús 26 lei, karaj 30 iei, zsír 40 lei. 
Egyebekben a mult bónspi maximális árak érvényesek, 

— Eljegyzés. SmilovitB László bukaresti ügyvéd 
eljegyezte Schuller P. bukaresti gabona nagykereskedő 
leányát, Suzannát. 

— A kath. Népsső vétség kulturális szakosz-
tályában mérciUB 23-án, szombaton este Albert Vilmos 
főgimn.  tanár tart e'őadáat a keresztény világnézet 
jelentőaégéről. 

— A hadi rokkantak öavegyek 75 százalé-
kos utaaasi könyveoskóit, amelyeket április 1-lg 
meghosszabbítottak, ujabb rendelkezéssel július l-ig 
érvényesítették. Az 1934 eB vasúti láttamozásaal a köny-
vek tehát ju'ius l-ig érvényesek. 

— Bikavasár Gheorgheniben. A megyei mező-
gazdasági kamara folvó  év április 6 án Gheorgheniben 
bikavásárt rendes. Felhajtásra kerül 10—15 fiatal 
tenyészbika. Azok a községek, amelyek a legjobb faj-
állatokat megvásárolni akarják azokat a mezőgazdasági 
kamara segéllyel támogatja. 

— A helybeli r ó m kath főgimnázium  oser-
keszoaapata 1935 március 24—25-én, vasárnap ÓB 
hétfőn  tábortüzeB ünnepet rendez a gimnázium torna-
csarnokában. Kezdete este 6 órakor. Belépti-dij nincs. 
Adományokat köszönettel fogadunk  felszerelésünk  gya-
rapítására. 

— Ciuomegye tanáosának ál landó válasst-
m a n y a belügyminiszteri utasításra elhatározta, bogy 
a prefekturán  rádiót szereltet fel,  a minisztériumok 
által a sürgős közlemények közlésére bevezetendő rádló-
liolgálat céljaira. 
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— Református  val lásos dé lu tán t rendezünk 
M.-Ciucban, március 24«o délután fél  6 órai kezdettel, 
a megszokott helyen. Érdeklődőket sziveBen látunk 
valláskülönbség nélkDl. 

— Cluomegye tanáosának tavaszi közgyűlé-
sét március 30-án reggel 8 órára összehívtak. A köz-
gyUléB tárgysorozata: jegyzőkönyv felolvasás,  uj taná-
csosok eskütétele, különböző bizottságok megválasz-
tása, költségvetés megszavazása, nyugdíjazás Iránti 
kérések letárgyalása s még pár jelentéktelen pont. 

— A semmitöszek Í telete a saülö saabad 
Iskolavalasataal jogát elismeri . Ismeretes Borcsa 
Gargily róm. kath. fő^imn.  tanár iskolasérelmének Ugye. 
Bztllő' az iskolai hatóságok arra kényszeritették, hogy 
gyermekét állami iskolába Írassa, miután a névelemzés 
Bzerint román eredetű. Borcsa Gergely a sérelmet biról 
ntra terelte, amely most került a semmltőszék Ítélke-
zése elé. Érdekes tudni, hogy B semmltőszék elutasítja 
a közoktatásügyi minisztert és kimondja, bogy a szülő-
nek szabad iskolaválasztási joga van és a gyermekét 
mindenki ott Iskoláztathatja, ahol akarjs. 

— Helyreigaaitaz. Liputk 10-ik számában Iacob 
Simiou lu'nad bli-i gör. kel. pspról egy birt közöltünk 
Az értesülésünk szerint arról számoltunk be, bogy egy 
iskolai ünnepélyen nevezett megakadályozta a magyrr 
szereplőket. Szerkesztőségünkben többrn megjelentek 
BZ ünnepélyen jelenlevők közül éB ezt állítják, hogy 
a Iacob Simlon úrról megírt állítások nem felelnek  meg 
a valóságnak. Kötelességünknek tartjuk 
helyreigazítást adni. 

— Eli tél t taní tó. Ferencz Lajos tomestii tanitó 
két évvel ezelőtt összeverekedett 0 áh Péter asztalos-
sal. A törvényszék súlyos testi sértésért egyhónapi 
fogházra  Ítélte. A tanító perújítással élt, tanukkal iga-
zolva, hogy a 24 napra kiállított orvosi bizonyítvány 
dacára az asztalos már a harmadk napon do'gozott. 
A bíróság az érvelést nem vette figyelembe  8 a per-
újítást elutasította. 

— Öngyilkosság. Sövér J.inos josenii gazda 
gyógyíthatatlan betegsége miatti elkeseredésében fel-
akasztotta magát. 

— Kuruzslassal vádo l t bába . Murcsek Rizá 
lia valeastrambaí bábaasszonyt feljelentettek,  hogy b <• 
geket kuruzsol pénzért. A megyei főorvosi  hivatal 6000 
lej p ínzbirsággal Bujtotta. A felebbezés  során a baba 
tanukkal IgazoltB, bogy nem kuruzsolt, hsntm díjmen-
tesen elsősegélyben részesített valakit. A törvényszék 
a védekezést elfogadva,  a bírságot törii te. 

— Amikor m indké t ve rekedő bűnhődik 
Demeter Ágoston d>-lnitai gazda fiit  L.katos Kiről) 
megverte. D mater felelősségre  vonta, melyből b c-ika-
verekedés lett. A törvényszék D 'métert, mint aki a bics-
kát elővette, kéthónapl börtön és 100 lej pitzbUnte-
tésre, Lakatost ötnepi börtön és 100 it-j pénzbüntetésre 
Ítélte. Mindketten fek>bí>eztek. 

— IskolamiBérlák La«are»n L>zsrra közsí g 
tanácsát a vármegyei pr feciu'a  utasította, ho<y a köz 
Bég tulajdonát képadó iskolaépületet, melyben jolenleg 
a felekeaetl  Iskola van, vepy* birtokába s amennyiben 
azt az IskoU nem adná át, pöröljön. A prefektusi  ren-
deletet a közság közölte az egyháztanéccsal, csatolva 
a megyei ügyész jogvéleményét, amely szerint igaz, 
hogy az iskola 40 év óta mindm elíecBzo'gált^táB nél-
kül htsznilja az iskola épületét. d:i ez csak tűrt hasz-
nálat (toleranta) volt. Mist a község utasítást kepott, 
hogy ha máskép nem megy, pör uíján szerezza vissza 
az iskolaépületet, ami tetemes költséget jelentene mind-
két fél  Bzámára. H Í ODIÓ jogtalan eljársB kéezül Jsse 
niben is a fulekeznli  iskola ellen. 

— Tes tve re helyet t t e v e d í s b ö l as ap j a t 
ü tö t t e le. J«os«y Mihály gheorţhenii gazdn hason-
nevű fiival  összeveszett. A vesz-ked isből verekedés 
lett, mire a gizda Aadrás n^vü másik fit  Nj*zév«! 
Bletett apja segítségére. A h mp 'rgótő verekedők közül 
t3Stvér^ halyett apjó* ütötte le, kit azonnal kórházba 
szállítottak. A két fiu;  letartóztatták, hogy a véres 
családi drámáról a bíróság előtt szf.mot  adj inak. 

— Munkakóavet i tea. A haiybeli ipartes.Ulet 
elhelyez ket jócsaládnól való, IsLo'át végz'tt gyerme 
ket szobafestő  és mázoló Iparra s egyet g^plaka'osnak. 

— A helybel i spor tegyesüle t (C. S C ) 3vi 
közgyűlését foló  év m»ic us 24 n. hatRri'zsuepw. 
lenacg esetén mérc u: 31-en (vasarcrp) d U ő t 10 óra-
kor tartja az ipartestület nagytermében, amelyre a tago-
kat ezúton Ismételten megbívja. 

Invitare. Corporuţ • Ueseriaşlor din Mercnroa-Clcc ş 
Imprejar me va fna  tn i m de 7 Aprilie n Iniipotnl 'a ora 
10 a. m (tn oaz de nevalaMHUte U 14 Ap-ille 1935) 

ad narea generali anuală 
in Meronrea-Clao, la pala mtre a Corporalei la rare Inviţi pe 
toţi membrii Corporaţiei. Ord'nea de îl: 1 Deschderea ledln-
ţii de pr 'ţe liote. 2. Darea de aeamft  a aeoretaralal. 3. n i ei 
de seamft  a casiera'al *1 a oontrolorllor oaB'erlnl q< aV>solva-
lea lor, înaintarea bugetului pe aail 1935—36. 5 Propuneri, 
oarl ae vor lna tn dlBooţ'.e oamil atonol dacfl  an fost  înain-
tate ln aorta oel pnţ'n on 24 ore inalrtsa ş^dlnţul şl sânt sem 
nate de 20 membri. Meroarea-rlno, 1* 10 Ma t e 19 5 
Preşedinte: Ioslf  Biró. Seoretar: Vlotor Béaaegh 

Magh vó. M -U uo áa Vidéke Ipirtestul te 1935 áprilia 
7-én (határozatképtelenség esetén 1935 áorllla 14-én) délelőtt 
10 órakor az IparteatUlot nagytermében la-tja 

évi -endes kösgyülesét 
amelyre a tagokat tisztelettel meghívjak. Tárgysorozat: 1. El-
nöki megnyitó. 2. Titkári beszámolj. 3 Pénztárnok és szám-
vizsgáló-bizottság jeentése; a felmentvéoy  mega<áaa 4. Az 
1935—36 évi költségvetés előkészítése. 5 Indítványok, melyek 
a kOagyUléa elóit 24 drávai, 20 tag aláírásival beadattak. 

— Saerenosetlenaeg fadöntés  közben. F r-
kas Mité bor seci, Nigy J»nos Lijoi cinmini, Tirök 
János Istváné ditrani fa  műnk ásókat erdai munkán su'yos 
•zerencsétlenség érte. Valamennyien a gheorgheni kór-
háaban fekÜBznek. 

Ö i v . Dr. Novak Alber tné h á l á b a n Csík 
M e r e d a b e n , a város legforgalmasabb  helyér, folyó 
jy luotm l-re egy Üzlethelyiség kiadó. 

— TörvénvsBéki blrek. S poa Sándor Iszureal 
plébános mArcius 18án hadserrggyalázás vádjával állott 
a biróság előtt. A vád SBerlnt a plébános ez 1932 ju'. 
24 I, községi tanácsok által választandó szenátorvnlacz-
táson egy Efilmlu  netü kapitányt tolvajnak szidott 
volna. A tárgyaláB sorén Sipos Sárdi r t.-gi.dja. bog] 
Ilyen kijelentéseket tett volne. Tepes Nico'ae ÉB Chin 
dea Umil blcazl választási pgensek megeBkÜBznrk, hogy 
a p'ebénos a hadsereget és a kbpitényt pyalázttt. A 
Magyar Párt részéről 40 tstu Igazo'js, bogy gyalázó 
kifejezéseket  a p'etáros nrm hisrnált. A bírót ég B 
tárgyalást április 2-ra halasztotta, em korra 

Eftimlu  tapitárut IB megidrii. 
— Zvancea Ioan 49 éves blcazi lakóst betörései 

lopáBért 6 hónspl brriönre Ítélték. 
— BartlB Mária sancralenl lak ós újszülött gyér 

mekét megfojlotta  és elásta. Bűnéért egy évre ítéltek 
— Ferencz Árpád a'cu'eni lak ós pálinkafőzés  miatt 

került a bíróság elé. A vádlott azt bizonyította, hogv 
a feleség»  főzte  a pálinkát. Az asszony magára vállalta 
a pálinkafőzést,  öt ntpl fogházat  kspott. 

— Orbán Ignác 22 éves szolgalegény Kassai Lajop 
a'cu'eni mészárostól a Rro'gá'atl id"je alatt 16 eztr ci 
értótü holmit lopott. Hi'hónapi bönönre ltéit?k. 

— Adám Lajos, Fazakas G irgely és Csáki Józs f 
m'idare.BI gardákat, mert a zenPKZ'rzők pgyesUi^te^rk 
emedélye nélkül rendeztek tátcmulatságot, 250—250 
lejre Ítélték. 

— Csibi Ferenc ditrói letóst, mert KöTő Petvr 
megverte, 15 nepl fogházra  és 50 lej bírságra lléltí.t , 

— Costandi András dltrsui továcsot felségsértés 
miatt két hónapra ítélte a törvényszék. 

— Gulác i Pál tg.-mureBl lakóst tujirászatlri 
egy hónHpm Ítélték. 

Comitelui de Construcţie al Bisericei greco-catolice 
din Botincani. 

Comuna Valea-Strâmbă, judeţul Ciuc. 
Nr. 376—1935. 

Publicaţiune. 
Comitelui de construcţie al bisericei greco-catolice 

Botincani, jud. Ciuc, cu reşedinţa în oraşul Gheorgheni, 
dă In întreprindere prin licitaţie publică, edificarea 
unei case parochlale, pentru locuinţa preotului din 
acest cătun. 

Licitaţia va avea loc In ziua de 7 Aprilie 1935, 
în cancelaria oficiului  prolopopesc greco-catolic din 
Gheorgheni, la ora 15, pe lângă oferte  închise, conform 
dispoziţiunilor art. 88—110 din Legea Contabilităţii 
Publice. 

Ofertele  vor fi  însoţite de o garanţie de 5"'i> 
asupra preţului din deviz, care se va întregi de adju-
decatar după licitaţie la lOVo. 

Planul, devizul şi condiţiunile de licitaţie se pot 
vedea la oficiul  protopopesc greco-calolic din Gheor-
gheni. 

Gheorgheni, la 20 Martie 1935. 
Comitetul de construcţie. 

România. 
Ministerul Instrucţiunei. 

Gimnaziul de băieţi »Ptlru-Rareş« în Mercurea-Ciuc. 
Nr. 977 

21 Martie 1935. 

Convocare. 
Domnii membri ai Comitetului şcolar al Gimna-

ziului »Petru-Rarcş« din Mercurea-Ciuc sunt convocaţi 
în adunare generală pentru ziua de 7 Aprilie 1935 
ora 5 p. m., în localul şcoalei. 

La ordinea zilei: aprobarea bugetului, alegerea 
comitetului, ş. a. 

In cazul, că adunarea nu va fi  în număr, se va 
ţine în ziua de 14 A p r i i i e a. c., cu ori-ce număr 
de membri prezenţi. 

Director, 
Sp. Tudor. 

Secretară, 
V. Sporea. 

S. A. a Producătorilor de Lemnărie Valea-Ghimeşului 
Gyimesvölgyi Fatermelök R. T., Lunca - de - mijloc 

A •. ríszv.••nye>u"k m ghivHtrHk KZ 
1935 9vi api-ilis hó 8 án dé lu tán 
3 t r akor , a lunca d>--mljiocl iroda 

helységben m gtertardó 

XV-ik rendes közgyűlésre. 
T a r g y < o r o z a t : 

1 Az Igazg-tióság li folyt  üsbtévről szóló je!en-
tiaénet tárgvalása. 

2. Az évi zárszámadások, az Igazgatóság és fel-
ügyelő bízivt'.".!; j-lent-^e és ezi k jtvaclatára azer. d 
m£ny feletti  b^tározatbozatal. 

3 A konverziós kérés Ugyf  ben való határozat. 
4 As Igazgatóság és felügyelő  bizottság felmen-

tése fiin'tll  határozat. 
5. Az Igazgatósági elnök elba'á'ozásn fo'ytán  nj 

ig-izgatóság es f-ílligye  ő bizettság megválasztása. 
6. A k«r. törvények szabályai Bzerint a közgyű-

lésnek fenntartott  minden egyéb ügyében valé hatá 
rozathozatal. 

7. Esetleges indítványok éB Interpellációk éa özek 
feletti  határozathozatal. 

Az igazgatótág. 
Ht a részvényesek határozatképes számban meg 

nem jelennének, ngy az alapszabályok 8 § a értelmi-
ben az ujabbl közgyűlés, 1935 évi  április bó 18 án 
délután  2 órakor,  mikor a jelenlevők a mpg nem je-
lent részvényesekre való tekintet nélkül határosnak. 

Príma minőségű széna eladó 
Nagy Lajosn&i, Zsögöd. 
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M 
Nem kell elutaznia, 
h e l y b e n is l ehe t 

Ú g a r a n c i a mel le t t 

^ ö rök h u l l á m o t (Dauerwellét) g 
c s i n á l t a t n i ^ 

Bffl  villamosság nélkül I Dffl 
W A n. é. hölgyköüöoség szlvea W 
Bla tudomására hozom, hogy nagy Bffl 
W anyagi á'dozelok áráa Bike- ilÉll 
Bffl  r ü l t a l e g m o d e r n e b b Bffl 

ra„¥ienna" ÖRÖK HÜüIiAfi™ 
*x (DAÜERWELLE) ** 
SONDOLÁLÓ GÉPÉTÉ 
Bffl  bs&zerezn; m, artit a legn*- Bffl 
M gyobb Fzakkép?écB?l bocsá- ÉÉ 
Bffl  tok a m. t. höigyközönsúg Bffl 
Bifl  rendelkezésére. ik|| 
M Olcsó áron, 6 h a v i ® 
* g a r a n c i a mel le t t . ™ Bffl ^ Scives pírifogásukat  kérem, 
~ ^ maridok kiváló tisztelettel: 

Bffl 
U 
Bffl 

BARTHA GÉZA U Bffl 
1 - 3 „CORSO" fodrászát. Bffl 

Nagyobb mennyisegü elsőrendű széna 
eladó, DánielÁronDál, Szentegyhazas-
falu,  Udvarhelymegye. 

% Modern arc- és szépségápolás! § 
H 
H MEGNYÍLT 

* » 

^ k K O Z M E T I K A I SZALON $ 
H 
H  . , 

« * 

Csikszereda,Str.Duoa7ősz. H 
alhtt, I. emelet balra 1-3 ^ 

Eladó I félfedelii  kocsi és I szecskavágó 
C in a kiadóhivatalban. 2 - 2 

H FIGYELEM! A ntivérd mű kőzön"-^ ?zi- í í 
. v -s .udomáiíira hoíom. ho»y ** 

f>  Ziögód köz^ógb'n, a mai kornak megfelelő  «» 

1 ASZTALOS MŰHELYT | 
H n y i t o k . Elvállalok: a legmolfirnebb  furnéros 

bu'orokat, épület munkákat es i-gysnerühb ÍHB- W 
2 tett bútorokat is, * Ishotő |. g^zo -d:.bb í-.rik 
** mellett. K^rem a m. t. kczöcs^g szíves pírt- 9 « 
H 

fogásat,  kiváló tisztelettel 

Darvas István. 
Ziögöd, 12 há^ezám. 

A szentkirályi turbinás vizi malom 
a legmodernebb g»pe»kel felzierelvs 

folyó hó 6-tól kezdve megindult. 
Vallal őrlést a legjutanyosabb aron. H-4 

ftOŰIClClOlOOÜlOIÜ^XJ^^Q^^lCi  n 

MODELL KALAPOK S 
tie sáponként nj formák  olosó Q 
árbajz, no . »«r t«lc lx t . tb . « t6 lK C 

V K N C Z B L T A N Á R N É N Á L S 
^ Ugyanott kézaülnek mindem- M 

n e m ű nöl kalapok eiBÖf^fidtl  fe 
tf  , anyag hoaaaadiaával. Kalapek S 
^ Itllakltázz a legrövidebb Idő alatt. Q 
M Oslksiereda, I . C. Bratiaau (Ginuá- S 
^ ainjn)-uooalH.s*. t»8öriiaakó»elet)en. S 
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