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csiki lapok

Az Eftimiu ügyhöz

egy magvar írónak hathónapi elltéltetésével Kapcsolatosan. Siámolva a szélsőséges romín baztüíágnsk
minden felzúdulásával, volt szive, jóérzése, meggyőződ «a a gyengébbnek, a sorsüldözöttnek védőiméhez
aze^ődnl. O az emberi küzdelmeken töprengő, a fildi
kü dstésein éscSIjain költői lelkének egész szeretetével kutató elme, a gyakorlati életnek oktalan valóságaiba 1B leszáll ha kell, hogy súlyával és tekintélyével az igaaaágnak o'd tlára álljon.
Kétségtelenül jólesik a védelmező, a megértő, a
szeretetről tanúskodó szó. O van időket élünk, amikor
nagyon kevés jut mindebből. E;yre jobban elhatalmasodik az emberban az önzés, a mások megpróbáltatásai Iránti részvétlenség, a te jis ridegség, elzárkózás
és a gyengébbuek szívtelen feifalása.
Étben a sötétségben valósággal világító százat,
felmelegítő meeuyllatkozáa Eftimiu védőbeszéde. Városunk miikedve ó fi ttalaága büszke ieh?t arra, bogy
ennek az idaális lelkű omb írnek a Prometheuaában
adott gondo'atok művészi közvetítésivel elsők között
volt, akik Eftlmiuban ennek n nf'p íek jóbarátot és nem
ellenséget szsrezt9k, különösön ha objektíve készítjük
al az elmű t 16 esztendő kisebbségi küzdelmének
merlegét.

•lóSastéil ár:
Egész évrs
Lai 160.—
Félévre
, 89. Negyedévre
, 40.—
K BlfSldre egy érre . 440.Hirdetésl dijak a legolosóbban számíttatnak.
Kéilratok nem adatnak vlssia
Nyílttéri kOilemények
dija soronklnt Lel 25.—
M«t)*l*alk miniéi vasárnap

Az álláshalmozási törvény végrehajtási utasítását a román kormány sürgősen elkészíti s még jövő
héten alkalmazni akarják ezt a törvényt, amely lesújt
az álláshalmozókrs.
A román költségvetés egynegyed évi zárlatával
kapcsolatosan a pénzügyminiszter azt a reményét fejezte kl, bogy a jelen költségvetési évet nem zárja
d fic'.ttol.
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nekünk is kell «iy pár szavunk legyen. Eţâszen helyi
vonatkozásban. Hiszen mindenki emlékszik még azokra
•» nagyszerűen z<j ó Intrlkákra, nekibusult aggodéiul -akodásokra, az örökéletünk felett örködé világnézetik nagy fildlodu'á>ára, amelyet titokzatos keiek
egyszínű mlad harci soronpóba robbantottak, amikor
Eftimiu Prometheusáuak helyb )11 műkedvelőin* o'yan
művészi tolmácsolólvá szegődtek.
Akkor élig hinţosak vo tik Eftimiu n ivétől és
Projutlnuíának gondolataitól a csíki berkek. Aze'őtt
evekkel itt hlvatásoi színészsk ajkán p -rgatt le a nag$
rónániriaak dtrabja. KisőbiKiloziráron, Bulapaslen,
Mhko'czin. S >hil n>m volt baj. A cdkl elóadá?o'<
érihitatlenül fajai kezd.eV. Kii öa szakértői, migyarázól
akadiak, egé« iroditma kerü t hirtelen a pronettruri
embsraors Eftimiu féli faldo goaisáiak, aunlynet
e<yik réiza uţyan kelő oppirtui'Bti óvatoaságg*'
Eftimiu falé, másfilőt annál orozmiróbban hazafelé
c Mozgatott, gondosan ügyelve, hogy Citonak tógája
alól a lóláb ki ne láBsék valahogy. Es folyt a betű,
áridatba dagadtak azon igyekezetek, amelyek Eftlm u
nevét annik ld 'j -n mejlanert tték vírmegyénk lakóaB.ágával.
Azóta ia aokasodtak a világban a msgláncolt
emb r gyötrelmei A 7ad indala'ok, a gyűlölet politikai
gsrl&ci lelt az emberi együttélésnek. Egyre kilátástalanabb minden körülöttünk. A szeretet, a jó aeó
uralma letűnt Éi amikor olyan ködös vígasztalén a
helyzet, akkor Íme Ismét találkozunk az emberszerető,
az emberi célt kutató, nem?B gondolatokat termő íróval Eftimiu 7a'. — Találkozunk vele, mint lovaglaB,
pártunkra álló, védelmébe vevő jóbaráttai, aki bebizoDyl'ja. hogy nem volt érdemtelen gondolatainak propagálóivá szegődni. Megérdemelte mindazt a munkát,
amellyel műkedvelőink ezt az embrrt mint a népik
közötti megértésnek rpastolát kihozták.
Tessék meghallgatni azokat a gondolatokat, amelyeket Eftimiu most elmondott türeiiuetien nemzetének, Didiy Loránd magyar Író elítélésével kapcsolatban. Eftimiu nyiltan, becsületesen, szinte egyedül állva,
fé-fias bátoraággal fogalmazta meg véleményét ez
ügyben éa kiáltotta oda mlndsn gyűlölködő felfogásnak, hogy akik a románság felszabadításáról álmo-

BEL- ÉS KÜLFÖLD.
A román király őfel lége ju'ius 8 án elhagyta
a fővárost ta tluUzo't nyári n é H e í j ú e B.naisLa

A cuzista ifjúság tiltakozik Ooga vezérsége

Julius hó 14 ikének megünneplésére Franciaországban óriási előkészületeket tesznek a különösen a jobboldali szélsőséges nemzeti alakulatok készülnek ezen a napon erőmutatványokra. Nem különben a baloldali alakulatok ia ezen a napon akarják
megmutatni a jobboldali világnak, bogy a francia forradalom emberi jogainak ők a kizárólagos letéteményesel.
A francia kormány Bzálaskörü Intézkedéseket foganatosított, hogy megakadályozza azokat a kirobbanásokat,
amelyek a két tábor között igen könnyen véres eseményekhez vezethetnek.

A szovjet harcias kijelentései. A kardcsörtető
hangoskodásban a szovjet állam IB részt kér. A szovjet
alkotmány tizenkettedik évfordulóján kijelentette a népbiztosok tanácsa, hogy a szovjetnek olyan légi hadereje és tankállománya van, amellyel megvédi a azovjetuiió határait minden támadással szemben. Éles támadást lutézjtt ezenkívül Németország és Japán ellen.
Az olasz—abesszíniai háború egyre jobban fenyegeti a világot. Olaszországnak keletafrikai számításai nagy nemzetközi bonyadalmakhoz vezethetnek,
mert Abesszínia birtoklása az egész Afrika fölötti
uralmat jelenti. AbeBSzinlával olasz birtok lenne a Nílus
egész forrás vidéke és Egyptom. Anglia, amelynek
oagy érdekel vannak Afrikában nem nézheti ölhetett
kézzel azt, bogy 0 aszorazág az orra elől elhappolja
Abessziniát. Da Afrikában Fracciaorazágnak is érdekel
vannak és Németországnak la Bok elveszített gyarmata van. Tehát Európa összes nagyhatalmai keményen vannak érdekelve az 0.asz—Abesszin korfliktusban. Iţy váik tehát érthetővé, hogy amennyiben nem
siiterüi nyugodtan levezetni a keletafrikai bonyodalmakat, akkor Igen könnyen egy ujabb
háborúvá
szélesülhet az Afrikában elcsattanó első puskagolyó.
Jugoszláviában
nagy be'politikaí események
folynak. Az egész kö vélem ány várja a diktatúra eltörlését, a közszabadságok teljes visszaállítását, amelyre
Siojadioovlcs az uj miniszterelnök ígéretet tett. —
Jeftics a régi kormány vezetője ÖBBzehivta pártját és
kiderült, bogy majdnem minden tagja átpártolt ae uj
miniszterelnökhöz. U<y látszik ott 1b szeretik a „húsosfazék" msllé kerülni.

ellen. Amint ismeretes a két jobboldali szervezet Cuja
és Qoga pár ja elhatározták pártjuk egyesítését. A
Cuza párt ifjúsági cwponjai gyűléseket tartottak,
amelyeken tiltakoznak külöröstn Qoga vezérsége ellen
és határozottau elutasítják M gogBpártiaknak a pári
vezetésében való részvételét.
Ismét megszólalt Eftimiu
Mult Bzámunkban
tájékoztattuk olvasóinkat D day Loránd Ítéletéről. A
1
biróság a magyar liúl „Zi OÚJ' ói .Csütöitök" cimü
könyveiért bat B&napl börtönre ítélte, AZ Ítéletben
Eftimiu Viktor a román Irodalom egyik kitűnősége az
írói szabadság megsértését látta és tiltakozását fejezte
vl az Ítélettel szemben. Erre a hazafias román ifjúság
felszólította Efíim'ut, bojy véleményét vonja vissza.
doztak, nemcsak egy igazságtalanság területi jóváA B'csben tartózkodó Eftimiu Viktor most a C ujon
tételéért küzdöttek, banem több emberiességért is.megjelenő Pátria-ben válaszol a felsólitáBrs. Kifejti
Nem azért panaszoltak fel keserűen a bőrtönbe újólag, hogy Igazságtalanság történik minden esetben,
vetett román vezetők sorsát, bogy most mi vessük amikor a tol! munkáBait szabadságukban korlátozás
bőrtönbe a magyarság szellemi vezetőit. Jobbanéri. Jjbb volna — irja Eftimiu — ha lélekbe n közetennők, ha lé'ekben közelednénk a kisebbségekhezlednénk a kisebbséget hez. ahelyett, hogy bebörtönöztanácsát julius 25 re összeahelyett, hogy megijedjünk regényeiktől és bebör-zük Íróikat. Arra kell terekedni, hogy Románlát min- hívjákA Népszövetség
a bonyolódó világhelyzet még nagyobb összetönözzük Íróikat. Arra kell törekednünk, bogy den itt élő nép hazájának tekintse.
bolondltására.
Romániában hazáját lássa minden itt élő nép.'

Angbelescu közoktatásügyi miniszter egy 100

:
Eftimiu Viktor, a P.ometh?us Írója ezekkel n mll ió lejes Iskolaépítést hitel miatt támsdt nézeteltéBZ ivakkal vette védelmébe a kisebbségi magyar népet, rése miatt bejelentette a kormányból való kiválását.
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másnak földjét vagy a falu útját elszáuloita, vagy a lalu
tör.ényéuek nem engedelmeskedett, esetenként negyven denariossal büutették \XI. . Auuak, aki más liivét elhordotla
Székely nemzeti szabályrendeletek. >agy szekerével másuak földjén átjárt vagy erdőit, liusz
denarios voit a büntetése: ezenfelül zálogot adott. Ha ellentS z é k e l y n e m z e t i c o n s t i t u t i ó . (1555)
állt, a harangot félre kellett verni, mire a falu telkeit és
az erőszakos embert megzálogolta (XII.i A liatáikapu be
Közli Tusnádi Élthes Qyula dr.
nem tevését hat denariossal büutették. Zálog nemadását
Háromszéki constltudók (1717).
kilenc denarios, jószágok, kertek, palánkok, vetemény, káA sepsiszék—azacavai 1717. évi constitutió szerint poszta rongálását, pusztítását negyven denarios, a vetésnek
azokat, akik marhájukkal a tilalmas erdei vagy mezei határ- ludakk&l és apró hornyukkal való legeltetését járatását)
bau kárt okoztak, elsőizben 3U—40 denariossal, másod- és kilenc denariossal büntették (XIII—XVII.i.
harmadízben egy lorinttal büntették, iia a marha a tulajUdvarhelyszék constitutió! (1727).
donos akarata és bire nélkül a tilalmas határba szaladt,
első- és másodízben a lalu elengedte a büntetést, harmadEz a constitutió a doháuyzás által okozott tűzkárok
ízben pedig husz deuariost hajtott végre. Ledőlt fát és töl- (égések) megelőzése végett a falusi birák utjáu elrendelte,
dünfekvő fának ágait a tulajdonos hírével szabad volt hor- hogy kártevő helyeken, a csűrökben és az udvarokban seuki
dani. A tilalmas határban lovakat, ökröket, marhákat sza- se merészeljen dohányozui. Azt, aki a falusi biró tilalma
had volt cövekelni 1 vagyis kötélen legeltetui), ha másnak ellenére dohányzott, esetenként tizenkét denariossal büntetkárt nem okoztak. A tilalmas határban levő marhát bárki ték, melyet a biró a tiszt kezébe szolgáltatott be. Ha a
behajthatta (1—V ).
birák a büntetés kiszabását elmulasztották, a tisztek a bíráCsengetésre minden adózó embernek össze kellett kat esetenként a büntetés kétszeresében marasztalták el. Itt
gyűlnie, mit ha valaki igazolatlanul elmulasztott, három tehát a lalusi birák büntetőbirói joghatósága tizenkét denaforint volt a büntetése. Ha pedig a gyülekezetben egymás rios kiszabására terjedt ki. Nemes emberek jobbágyát a
becsülete ellen szóltak, a falu (a lalusbiró és az esküdtek) duló tilalmas helyen való dohányzás miatt két fustákkal
egy forint büntetést szabhatott ki. Ezenfelül l'elebbezui lehe- (hat váltókrajcárral vagyis két garassal' büntette, meg neiu
tett a tiszthez, Azt, aki a kertelést elmulasztotta vagy hiá- lizetés esetén a jobbágy marháit elhajthatta és ha a jobnyosan végezte, a biró a havi ellenőrzés, illetőleg bejárás bágy nem volt található, a nemes ember marháit is el lehealkalmával husz denariosig büntette (VI—VII). Halászni tett hajtani a büutetéspénz fejében. A jobbágyot a dominus
és rákászni csak a falubeli jobbágyos nemes engedélyével terrestris ia foldesurj a tiszt jelenlétében lapáttal büntette,
mit ha végrehajtani elmulasztott, a büntetést pénzben a
volt szabad. A büntetés husz denarios volt (VIII.i. A falu
nemes emberen kellett felhajtani (Ilii.
vizét megfesteni, a mészárosoknak a marhák beleit folyóvízben mosni, 40 denarios büntetésének terhe alatt, tiltott
A falusi legényeknek és leányoknak éjszakai guzsavolt i IX.i.
lyosba járásuk, mivel sok gonoszságnak, ledéraégnek, hivalNégy csengetésre, mivel ez lopást, tolvajkiáltást vagy kodásnak, verekedésnek, vérengzésnek és fajtalan buja életnek
gyuladást ltűzeti jelentett, mindenki köteles volt — husz voltak forrásai, három forint büntetés terhe alatt a szabad
pénz büntetésének terhe mellett — felkelni, a tüzet elol- embernek is tiltott volt. Ugyanezt a büntetést szabta ki a
tani, a falu között sárt tölteni, a falut őrizni iX.t Azt, aki jobbágyra a földesúr a tiszt jelenlétében vagy a tiBzt, ha

B a k e t t hurozasok szakszerűen és olosón.
Cim B kiadóhivatalban.
a földesúr a büntetés kiszabását elmulasztotta. A hivalkodó
itjakat a lalusi birák és az esküdtek kalodába verették és
ott tartották, mig a gyülekezet a templomból ki nem jött
IV (A kalodába a nagyobb vétkeseknek a nyakát vagy a
lábát szorították bele. A kalitka caveai nyilvános helyre
állított lécEetrec volt, melybe a megfenyitendőket elzárták.
Kapcsolatos volt a kalodával. líendszerínt a községháza
előtt vagy a piactéreu állították telj
A madárfejeket minden falu piiukösd előtt köteles volt
a tisztnek beszolgáltatni i V
Az erdőrontással és gyujtogatással okozott károkat a
kárttevő köteles volt ineglizetni. ezenkívül tizenkét lorinttal büntették, a törvényes kort el nem ért tettest pedig
megvesszőzték vagy megverték. Ha jobbágy volt a tettes
és türvényeskoiu, a tömlöcbe tették Vilj.
A káromkodókat a már ismertetett törvények és constitutiók szerint szigorúan büutették VIII).
A falusbirákat Szent Mihály napján szept. *2H-én;
választották |X1\
Ez a couatitutió szabályozta a falusbirák kötelességeit és büntetőbirói joghatóságát. A lalusi
birák és hites esküdtjeik kötelesek voltak a lalu tilalmasainak megtartását, a lakósok gabonáját, füvét, sarjuját,
szénáját, erdejét, marháit, vetéskertjeit felügyelni, ellenőrizni, a szándékosan prédáló, megetető, a tanorokban és
tilalmas helyeken marhákat tartó, elalvó vagy rosszul pásztorkodó embereket „suis módis* megbüntetni és a károst
kielégíttetni. A possesoroknak jogukban állott a kártokozó
állatokat behajtani és büntető és kártérítési igényüket akár
a falusi bírónál, akár a tisztnél érvényesiteni. Az ellentállókat tizeukét lorinttal büntették I XIX i.
A 20(1 forint jószággal nem biró káromkodókat a
falusi birúk vasárnaponként kézikalodába vitették és ott
tartották, mig a templomból kétszer kijöttek vagy ha a
birák a tiszt kezére adták, a tiszt megverette. A jobbágyot
a földesúrnak kellett megbüntetnie. A büntetés végrehajtására a falu tartozott felkelni a biró mellett, kik holdnaponként jeléntést tettek a végrehajtott büntetésekről a tiszteknek (XXV

Keresek megvételre államkölcsön kötvényeket bármilyen címletekben.
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Augusztus hó 3 án kezdődnek
Aa IfJujág, különösen a magyarlakta vidékeken,
a szegedi szabadtéri jéltékok.
érteimleégi pályára özönlött, ahol a megszégyenítésN cjlestl-Cluc és Barzava egyházközségek folyó nek vélt fizikai munkát elkerülhette. Akinek pedig
Az egész kulturvllág érdeklődését felkeltette az a páratévi julius hé 7-én ünnepet ültek. Keserű András plé- nem volt elég ambíciója a diploma megszerzéséhez, lanul álló müvéül esemény, amelynek színhelye lesz auguszbános pepi működésének 25 éves évfordulója alkal- az a pkr középiskolai osztály ntán elment hivatalnok- tusban Szeged városa. Angnsztns 3 - 1 8 között rendezik meg
Idán a szegedi szabadtéri Játékokat az eddigi ünnepi játémából, a két egyházközség Impozáns keretek között nak. Ott mindig volt üres hely s ha nem volt, kis aa
kokkal Osaze nem hasonlítható művészi keretek között. Az
fejeste kl sseretetét, nagyrabecsülését és együttérzését összeköttetéssel hamar csináltak, akárcsak most.
Idei Játékok a magyar-olasz ku'turbarátaág klmélyltését ls
derék lelkipásatora Iránt
Ml még nem tartót'unk ottan, ahol más n'pek oéloziák és ennek megfelelően Az ember tragédlaja előadása
Keserű Audrás megszakítás nélkül egyfolytában fiatalsága, akiket as értelmiségi pályák túlzsúfoltsága mellett jelentós szerephez jntnak a szegedi szabadtéri játékosene- éa énekművészek legkiválóbb reprezentánsai
teljesíti pipi hivatását Nlcoleati-Ciuc községben. E«y mér régen aa ipar és kereskedelem területére kény- kon azAolasz
szegedi szabadtéri játékok végleges Időpontja és pro
negyed saáaad éta a legpéldásabb munkát végzi. szerltett. Pedig ebből az Illető államoknak csak haBz- gramja a kővetkező: Augusztus 3 Az ember tragédlá|a, augusz
Népének nemcsak mintaszerD lelki vesetóje, de a gya- nuk volt. Az Iparra utalt értelmiségi réteg azon Igye- tus 4 Az embet tragédiája, angnsztns 9. Glankos, augusztus
korlati életnek nagyssertt érsékével megáldott psp, kezett, hogy a megélhetését blrtosltó Iparágat a meg- 10 Parasztbecsület, augusztus 11. Ai ember tragédiája, angusihíveinek és egyházközségének huBzonöt éven keresztül felelő kullurnivóra la emelje, amivel aztán levetkőzte tus 12. Parasztbe-sület, angnsztns 13 Glankos, augusztus 14.
ember tragédiája, augusztus 15 Parasztbecsület, augusztu-i
legértékesebb gazdasági nevelője is. Keserű András azt a megszégyenítő lenézést, ami nálunk aa Iparnak Az
16. Glankos, augusztus 17. Az ember tragédiája, augusztus
a reá bizott erkölcsi és anyagi javakkal ugy gazdál- kijárt. Fejlettebb szellemi képességeivel, munkását re- 18. Az ember tragédiája.
kodott, hogy Iskolapéldát mutatott a papi hivatásnak. tetével Iparát is tökéletesíteni tudta s e tökéletesedés
Az ember tragédiája főszerep'ől a legkiválóbb magyar
Ba a magyarázata annak, hogy huszonöt éven keresz- révén olyan gazdasági bázist tudott magának kihar- színművészek.
A Parasztbecsületet Pietro Masoagui s z e m é l y e s e n
tül szeretetben hoasá nőtt a népe, habár sokszor ke- colni, hogy országok vezetését ragadta magához. Példa
vezényli. Perlole &nsaldo a római kir. opera ezcenlkal Igazgamény kézael fogta.
rá Németország, Hollandia, Belgium, Anglia, az ame- tója
rendezi éa főszereplőt a milanói Soa'a vezető taglal lesznek.
Keserű András negyedszázados munkája áttörte rikai Egyesült Államok, ahol a n#p?k sorsa as Ipari
A Glankoa a legklválóbb£olasz költőnek, a korán elhunyt
Eroolo Lolgi Morselllnek világsikerű színjátéka, a szerelem
aa egyházközsége határait és megbecsülést szerzett trösztök kesében ven.
Uizóegyesület njszegedl uszodájában épített
azon tul is. Vármegyesserte közismert kiváló képzettNi'unk egészen más volt a helyzet. A fiatalság eposza a Szeged'
a 1' gklválóbb magyar színművészek tolmácsosége, talpraesett gyakorlatiassága, amely sok nehéz minden ambícióját kielégítette a megélhetést biztosító vtzlszlnpadon
lásával kerül előadáara
helyaetben volt hasznára népének s az egyházi va- közhivatal s a háboruutánl könnyű pénzszerzési leheA szegedi szabadtéri játékokra as ország minién részé
gyonnak. Értékeink között Keserű András a lege'sök tőség mámorában pillanatnyilag elfeledte a helyzet- bői iélárn vasúti kedvezménnyel lehet ntazni és ezenkívül
filléres
gyorsvonatok ls Indulnak az előadásokra. Szeged város
közé helyezendő. Egyike azon kivételeseknek, akik változás komolyságát. Jitt a krízis, a nyomorúság s
az odaérkezők elazálláaolásáról és OICBÓ étkezéokosan, tiszta szemmel látni tudnak. Nagy áldás a a lábunk alól kicsúszó talaj megmutatta, kidomborí- gondoskodik
séről. Akik tsbb napot kwánnak a szabadtéri játékok alkalközre. Különösen megbec-iülendők a praktlkuB gondol- totta B nevelés blányoBBágalt.
mából Szegeden tartózkodni éa magánlakásra tartanak Igényt,
közvetlenül a város ldegeDforga'mi hivatalához
kozásnak ezek az elhivatott vezérei ma, amikor BorainkA főiskolákból kiszorította fiatalságunkat az anyagi forduljanak
(Szeged, Városi Bé:ház), v a g y a s z g e d l szabadtéri játékok
ban annyi sok az üres szónok és ortodoxláuak a fajun- támasz hiánya
központi 1-odájához Szeged, gróf Apponyl A. uooa 14.
kat mentő apostola.
, a közhivatalokat pedig kisaKeserű András ünneplése 25 éves papi munkás- játítja az Ipari éa kereskedelmi pályákon megkövetelt
KÖZGAZDASÁG.
ságának alkalmából túlnövi egyházközségének kereteit műikétől Bzlntén irtózó román értelmiségiek Bzámára
Mezőgazdasági
kiállítás városunkban.
és vármegyénken is tul ünnepévé válik a tervszerű, az állami protektorátus
A csikmegyei gazdasági kamara október liú első u»]i
hasznos, szerény és becsületes munhának.
. A leromlott gazdasági viszonyok között élő jaiban kiállítást fog rendezni, amelyen a kiállított iegsikeA negyedszázados ünnep óriási keretei, annak magyarság nem ludja elhelyezni még azt a kevés rültebb terményekel díjazni fogják. Arany-, ezüst-, bronzérmegható mozzanatai között Keserű Andrást igen sok értelmiségi utánpótlást sem, amelyik klnnal-bajjal átver meken és díszokleveleken kivül gazdasági, kertészeti és
tisztelője kereste fel városunkból is, hogy réBzt vegyen gődlk sz egyetemeken, a középiskolát végzettek psdig méhészeti eszközökkel fogja a kamara az arra érdemes gaz
ennek a derék papnak megérdemelt ünneplésében.
céltalanul ténferegnek, mert hiányzik a kel'ő tdiett- dákat jutalmazni.
A „Csiki Lapok* ls igaz szeretettel köszönti ségük, hogy létalapot, gazdasági bázlBt teremtsen magáA kiállítás több szakosztályra lesz beosztva, ameny
Keserű Andrást 25 éves papi munkásságának évfor- nak. Nem lévén munkára nevelve, goadtalacul élős- nyiben a kiállított termények hovatartozandóságuk szerint
dulóján. EgéBz életével, tevékenyaégével, minden per- ködik a szülei létalapját kip»ző maradék koncon. H igy külön lesznek csoportosítva. Külön csoportban lesznek s
cét munkában töltő hasznosságával megérdemli egész aztán ml lefz, ha ez Is kicBUBzlk alóla, arra még álmá- gabonafélék (egy marék kalász szárastól, ízlésesen átkötve
ban Bem go'dol. Nagycn, nsgyon kis'százalék sz, és vagy félkilónyi tiszta azemj, hüvelyesek, olajosuövények,
társadalmunk elismerő szeretetét.
amely megkapta a kellő edzést a szü ői háznál Bmost takarmánynövények, iriss, szárított és konzervált gyümölcs,
minden előítéletet félretéve, ntm riad vissza semmi- gyümölcsborok, szirupok; lépes és pergetett méz. belőle
féle munkától, ami hozzásegíti jövője megterrmteBé- készült kalácsok, tészták, teasütemények, úgyszintén viasz,
Most záru'tsk be az Iskolák, egyetemek kepujsl hez. Mennyivel könnyebb helyzete van bezzeg a szász sajátkészítésű kaptárak és mébészati eszközök : tejtermékek
a az njabb nemzedéknek jövőtlenségre kárhoztatott ifjúságnak. 0 t a munkára nrvelés íred ció vo t mindig vaj, sajtok; sajáttermésü vadoncok, gyüuiölcsfaoltványok,
Berege megkezdi azt aa iskolát, amelyre legkevésbbé B a kiépített gazdasági és ipari közületek elég befo- zöldségfélék friss állapotban, szárítva, konzerválva. Végül
készítették elő: az életet. Az élet pedig csuf. A leg- gadóképesek az ujonan jöttek számára. Ipzruk fejlet', pedig egy háziipari szakosztály, gyapjú, leu, kender és
nehezebb Iskola, ahol a legkönnyebben elbukik az, aki mezőgazdaságuk miotaszetü, mert a tudomáryos kép- foualból készült ruha és fehérnemű szőttesek, asztali és
nincs hozzá megedzve. Ezt az edzést pedig nem tudja zettséggel rendelkező szakemberek ntm riadtak vissza ágynemű, függönyök, szőnyegek, úgyszintén házilag készült
egyedül az Iskola megadni, ha nem támogatja ebben a gyakorlati munka nehézségeitől s élvezetet, szóra- fataragásu gazdasági és házieszközök.
a szülői ház gondos, tárgyilagos, minden majomszere- kozást ta'áltak abban.
Ezen többnapos kiállításnak mezőgazdasági és kö z
tettől mentes nevelése. Es a neveles az, ami a legEnnek tulajdonitható, bogy a vegyes vidékeken gazdasági jelentőségén kivül mindenekelőtt oktató célja is
aktuálisabb kérdés máma s amihez mi ls hozzá aka- lakó magyar fi italság ta'álta bele magát a leghama- lesz. A gazdasági kamara ezúton is felkéli azon gazdákat,
runk zzólnl az uj generáció életkezdésének e határ- rabb sz uj helyzetbe. Egy szíszrégeni lapban például kik vetőmagszükségleteiket a kamarától szerzik be, hogy
kövénél.
hirdetés jelent meg, amelyben egyetemi hallgatók ajánl- elsősorban ez^n nemesitett magvak után származó terméA nevelés alapelvei mindenütt mások. Annak Irá- koznak fát vágni és kérik a közönsége», hogy ne keiket hozzák el a kiállításra. Ugyancsak kiállíttatnak az
nyát megszabják a családi, társadalmi körülmények vágassa géppel a fáját, hanem a becsületes munka állatokra kártékony gyomtélék, valamint a gyógy- és mézelöB Igen nagy mértékben a gazdasági, Bőt politikai hely- ellenszolgáltatásával juttassa őket a továbbtanulás lehe- növények is.
zet ls. Minden SBÜ'Ő ugy neveli gyermekét, ahogy azt tőségéhez. Da ez csak elszigetelt eBet. Az Ifjúság
A kamara külön kéréssel tordul azon felvilágosult
a szülői háznál ő ls látta a bizony nagyon kevés azon számarányához képe-t Igen csekély azon bátrak száma, gazdákhoz, akik egy ilyen kiállítás közhasznú voltát és uagy
gondolkozó Baü'ők Bzáma, kik a föntebb elsorolt kere- kik minden munkalehetőséget kihasználni Igyekeznek jelentőségét méltányolni tudják, hogy a kiállításra szánt
teket is figyelembe veszik gyermekeik nevelésénél. Szó a megélhetés érdekében.
anyagot már most ápolják és gondozzák. Ezenkívül gyűjtsincs róla, a régi világban erre nem volt nagy BzükA ml fiatalságunk még epváltalán nem gotdo' senek az állatokra kártékony burjánfélékből, gyógy- és
ség, msrt kevesebb volt a gond, könnyebb volt a meg- erre. Msgmarcd aranyifjúnak. Gond nélkül, mutka mézelőuövényekből egy-egy csomót szárítsák meg, vagv
élhetés, nem emésztette föl az idegeket a zűrzavar s nélkül, foglalkozás nálkül. Udvaro , teniszezik, sportol, pedig gyökerével, szárával, virágjával és magjával együtt
a legkényelmesebb tempóban 1B célhoz ért az, akinek strandol, lumpol. Csak éppen nem dolgozik. S nem ő ragasszanak egy-egy jól kifejlett példányt préselt állapotban
volt határozott célja, a megélhetés pedig biztosítva a hibás. Azazhogy nem Bzízszázalékban ő, A nevelés egy féliv papírra, lássák azt el helyi, uépies elnevezésével
volt még a céltalan patópálok számára is.
az, ahol a hiba van a a szülők szűk látóköre, ferde és szeptember hó közepéig juttassák el a mezőgazdasági
fdlfogáaa. majomazrretete fopja vesztét okozni ennek kamarához, hogy azokból egy tanulságos, miudeuki szám ÍM
a létalapnélküil fiatalságnak, amely csak ekkor log hasznos gyűjteményt lehessen összeállítani.
A lovakkal és az ökrökkel való postálkodást nem majd tudatára ébredni reryh°Fég< nek, ha már minden
teljesítőket tejenként három forinttal büntették a tisztek és utat elzárt, minden kenyéradó pozíciót elfoglalt előle
A tarlószántásról.
huszonnégy forinttal a soros talut, ha mulasztást követett az utána következő, nyomorban nőtt, gondokban edzett
A gazdasági kamara alábbiakban közli a löldniiveli!^
el XXI).
gárda. 8 akkor már kéeő, nem lesz mentség. 0 t lesz ügyi minisztériumnak a tarlószántás végrehajtására vonat
Szolgák ügyeiben a viceszék jogorvoslat Kizárásával közöttük az á'bldalhatatlín ezskedek: a do'gozó éB kozó, 132106—1M35 számú rendeletét:
Mihelyt egy szántóföldön befejezték az aratást, ui>\bíráskodott, úgyszintén a szökött jobbágyok ügyeiben is. dologtalan ember közötti ellentét, amely elidegeníti
Ua a szökött jobbágyot más löldeBur telfogadta, elbujtatta egimáHtól a két nemzedéket s Borsukat végleg meg- a sorbarakott kalangyák elhordása előtt el kell végezni
és vissza nem adta, a tisztek 200 forintot hajtottak fel p"cséte'i az államhatalom kenyerüntre törő politikája. tarló leiszántását, hogy ezáltal a lmj;'uiuk és különt-'!.;

Keserű András ezüstmiséje.

Egy aktuális kérdés.

büntetésképen jószágából XXV—XXVI).
Az egész talut hatalmaskodás miatt csak oly büntetéssel lehetett sújtani, mint három személyt, mert három
személy egy faluért szabadon vállalhat felelősséget (felelhet!.
Azt, aki a bírónak tisztébe hágott, három girával
büntették. Földnek elfoglalása a holdak szerint II—12 girával büntettetett. Házra való menetelt (magánlaksértést!, utonállást és hatalmaskodást, ekére való támadást 24 girával
vagyis 24 forinttal büntettek. A széktörés büntetése 24
gira volt.
Ha a biró (falusbiró) tilalmát az egész falu szegte
meg, három gira, ha csak egy személy szegte meg, egy
gira büntetést kellett fizetni. Lónak vagy baromnak erőszakos elvétele miatt tizenkét gira, méltatlan kereset miatt
három gira, pernek letétele miatt a széken egy torint, a
tejedeimi táblán három forint büntetést szabtak ki.
Az id. Vargyasi Dániel István báró elnöklete alatt
az 1751. november 18-án Székelyudvarhelyen tartott gyűlésen hozott constitutió az adózást olyképen szabályozta,
hogy adóalapnak kétszáz forintot tettek meg, mint egységet, vagyis az adó összegét, illetőleg mennyiségét annyi
kétszáz forint után vetették ki, ahányszor a kétszáz forint
az adóköteles vagyonából kitelt. G munkálatokat az articnlatorok végezték, akik az adóalapból a tartozásokat beszámították és az adómennyiaéget kirótták (L. 1765 és 1772
const.). A tehetős és sokmarháju zsellérek épen ugy adózni
voltak kötelesek, mint a szabad emberek (VI).

(Folyt. kOv )

Ezüstmise.

élősdiek kipusztuljanak.
Esős időben valamivel mélyebben, különben pe^lij;
8 —10 cin,-re kell a tarlószántást eszközölni és utána azon
nal megboronálni.
A tarlószántás elmulasztása és a tarlóknak marhái;
kai való legeltetése igen nagy kárára vannak a mezőgaz
daságnak. A burjánok elszaporodnak, különféle növényi betép
ségek — u. m. a rozsda — elterjednek, a szántóföld leta
posódik és kiszárad, mert a talajnedvesség elpárolog.
A tarlóbuktatásnak a következő évi terméshozam biztosítása és gyarapítása szempontjából nagy a haszna, mert
a) A még fejletlen burjánok kipusztulnak, a mát IIITrett burjánokból kipergett magvak pedig kicsirázui kényt.lenek. Az igy kikelt burjánokat aztán vagy az őszi mély
szántás pusztítja ki, vagy pedig télen kifagynak.
b) A talajnedvesség elpárolgását megakadályozza.
cl A talaj vízbefogadó s elraktározó képessége fokozódik.
d) A tarlómaradványok és burjánok barázda alá jut
rothadáanak indulnak és fokozzák a talaj tápanyag tartalmit
e) A talaj Bzellőződik, miáltal a rothadási folyamat
lefolyása meggyorsitódik, megteremtvén ezáltal a jövend,
vetés magvainak gyorsabb kicsirázást éB egyenletesebb i. ]
lődésének lehetőségeit.
f) Elpusztulnak a különböző kártékony rovarok, azok
tojásai és petéi, úgyszintén más kártékony férgek lészkei
és járatai is.
Azok, akik nem vetik magukat alá a jelen rendeletben
foglalt intézkedéseknek, kihágást követnek el és szigoruau
6

Junlus 29-én tartotta meg Fereccz r ándor bükkszádl
plébános psppászrntelésének 25-ik évfordulóját. A szép ünnepélyen résztvett nemcsak a h vők uagy tömege, akik ezúton
ls kifejezték odaadó nagy szeretetüket és hü ragaszkodásukat
jubiláló pásztorukkal szt-mbeo, hanem az előkelő rokon vendégeken kivül a kerület papsága Is dr Péter Antal ba9SÓl
apátpUl ános vezetése mellett. Az emlékezetes nap programja
a következő volt:
1. Tlz órakor a jubiláns ünnepélyes szentmisét oelebrált
fényi s p-pt segéd'ett 1. A szentmisét a templom kerítésben
Ünnepély követte, amelyet a helybeli dalárda nyitott meg a
„Lelkem tehozaái vágy oh Istent m" olmtt énekkel.
2. Dr Szalay Mátyás esperes-plébános „Negyedszázaddal
ezelőtt" o>mü versét szavalja Koszta Bózslka
3 A jubiláns pap 25 éves munkásságát méltatja Siklód!
Fereno bokkszádl róm. kath kántor.
4. A kerület papságának nevében üivözll az ünnepeltet
dr. Péter Antal apátplébános.
5 Dr. fljalay Mátyás „Bükkszád Imát saga" olmU költeményét előadja Stekbaner Lenke.
6. Az egyházközség nevében ülvOzljbetzédet mond
Kádár János megyegondnok.
7. Az Oltáregylet üdvözletét tolmáosolja Ábrahám J -né.
8. A kath. Népszövetség bOkkszádi favóazenekarának
nevéb-n üdvOzlI a jubilánst Jani Dezső.
9 A Szent Kereszt hadsereg ragaszkodását fejezi kl
Kováos Imréné.
10. Alka'm' verset szaval Szép Manolka óvo lista.
11. A kedves alkalmi ajándékokat átadja Siklidi Fereno
kántor és egyben a távollevők üdvölő táviratait olvassa fel.
12. A jubiláns zárószaval.
13 A Jólal került ünnepélyt a zenakar lelkes Játéka
büntettetnek,
sirta be.
Slklódl Fereno, kántor.
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KÜLÖNFÉLÉK.

L A P O K

— A Tábla salgoru Ítélete Kováos F e r e n o
tanító O gyében. KovécB Fererc Clumani-i tanító
1789 j u l i u s 14.
Bsomoru ügye ismeretes Caikvármegye közöneégn előtt. A szerény jól képzett, hivaP ^ / E K M * j 9 , e n t " e m b e r l 9 ( i « történetében.
Pedig tulajdonképpen nem történt egyéb, mint as. hogy tásának élő tanítót egy beszéde miatt fogták perbe,
amellyel
BZ Ifjúsági egyesület egyik gyüle£
h £ L é p 0 , t e t e t , D 9 » « V l e t börtön voU.
az állam ellen. Az Ugy mult
V
H* börtönnek a lerombolása felébresstette aa kezetiben Izgatott
Ü A I ^ # Í S K 5 r t l , f , M k Í®g«™«t. 1789 jn'lnsév december 10-én került a helybeli törvényszék előtt
w L ^ M ^ ' h ^ F 4 ' 1 8 ! n í P megrohanta a frarcla főtárgyaláera. A vádlottat Dr. Pitner Árpád ügyvéd
t í J S S i Í T b 8 r t 8 » é ' . »l ! »M»et, amely ssásadokonvédte, aki komoly érvekkel bizonyította be, hogy Kokeresstül kénysser-lakóhelyül ssolgált azoknak, kik vács tanítónak a beszéde egy pillanatig sem lepte át
aa elnyomatás, e sanyargatás ellen szavukat felemelni a jóakaratú nevelő munka határalt és a beszédbe nem
merészelték a maguk és embertársaik Márnára jogo' lehet államellenes munkát belemagyarázni. A törvényés szabadságot kérni mertek. A Bastillet lakólnak leg- szék előtt, amint lsmereteB összeomlottak a vádak ÓB
nagyoob része as Irók, újságírók és könyvnyomtatók a törvényszék felmentő ítéletet hoZott BZ annak idején
koréból került ki, ami ast bisonyitja, hogv a nvom IzgalmaB perben. As ügyészség felebbezéBe folytán
tátott bettt erejétől akkor ls épugy'rröskettek a földi került BZ Ugy a Targu mnres-l táblához, amely a
hatalmasságok, akárcsak ma. A lerombolás Idején caak napokban tárgyalta le ast és általános megdöbbenésre
két rab volt a hírhedt börtönben s elfoglalása nem ia Kovács Ferencet a fentiekben ismertetett besaéde miatt
annyira ezek kiszabadítása miatt történt, mint Inkább államellenes IsgatáB miatt bűnösnek mondta kl és hat
azért, hogy a Lajosok esztelen tékozlását tovább lürnl hónapi fogházra valamint 100 ezer lej pénzbüntetésre
nem akaró és az adópréB szorítása alatt fu'ladozó Ítélte.
francia nép tanújelét adja öntudatra ébredésének, A
— A helybeli Oltáregylet v i r á g b á l t rendez,
legnagyobb rétegnek, a számításon kívül hagyott bar a Transsylvania kerthelylségében f. évi jullus hó 27-én
madik rendnek megmozdulása volt ea s megrdta az szombaton, este 9 órai kezdettel, melyre már ezúttal
első lökést a po'gári társadalom kifejlődéséhez. 664 felhívjuk közönségünk figyelmét.
ember vett réest a Bastille leromto'ásában s ezeknek
— Mayer János, nyug. tanár, elvállalja középnevét a lerombo't épület helyére emelt jullnsl emlék- iskolai tanulóknak BzakBzeiü előkészítését javító- éB
oszlopon őrizte meg az utókor aiámára an elnyomatás felvételi vizsgákra. — Jutányosán ad román és német
alól lelszabadult francia nép. Ma ls ott áll as emlék- nyelvórákat.
oszlop Párisban, a Bastilleről elnevezett téren s rajta
a 654 név, a szabadságot s emberi jogokat hozó vllágvihar belndltóinak neve. Az oszlopon lető pár emléksor pedig büszkén hirdeti, hogy Franciaországnak jutott a dlcíóség az emberi jogok kivívásában. A Bastille
lerombolása volt a kezdet, az első lépAs, amit a világtörténet vérrel irt százeda követelt. M grengett a föld
mioden országban, minden kontinensen. Ssabadságról
da'olt a költő, arról beszélt a megihletett szánok s
azért ragadt f gyvert agg és fi tal egyaránt. Mint az
e jedő must. olyan volt a világ. 8 ahol gyengébb, felkészületlenebb volt a reakció, ott hamarosan BÍkerrel
is járt a megmozdulás, de abol a Bsabadpágért küzdőt fegyelme hiányos volt. ott csak a hiába pazarolt
vér. B tok kioltott (Db«rélet jehzte, bogv as alap
inog B a présen enyhíteni kell. Igy hozott 1789 ju'iu'
14 ike enyhülést as egész emberiségnek s H ő, hogv
e dátumot emlékébe idézze mind nkl, kinek jog- és
szabadságérzete van.

* & vlial.
— I s m é t „lázadási* esetünk van. Szomorú
menet vonult fel előttünk jullus hó 10 én. Egymáshoz
láccolt embereket hozott a cslkszentdomokosi csendőrség B központi BsárnyparancBnokBághos. Ml ls történt
voltaképpen. Qyörgyicze Dávid calkszentdomokosi lakós
az Uzvölgyében dolgozott. Kikapta a bérét és jó székely srokáa szerint első útja a korcsmába vezetett.
Amig közBégébe hazaért számos korcsmát látogatott
végig. Este 11 óra volt, amikor a községében szembe
találkozott a csendőflárőrrel. Ebből lett a baj.
Mandruita csendőrkáplár Igazolásra szólitotta fel, a
vidám kedvében levő munkásembert. Megtörtént az
Igazolás, a csendőr visszaadta a munkakönyvet. Rövid
idő múlva Qyörgyicze nagy kétségbeesve azt állapította meg, bogy a könyvében levő 500 leje hiányzik.
Nagy lármát CBBpott, amelyre előkerültek Doboa Albert
közblrtoko3Bágl elnök, Kristály Márton községi pénztárnok és vagy 12 ember. Az eltűnt pénz miatt nézeteltérés keletkezett a csendőrök és az emberek között.
A csendőrkáplár elacaladt, alarmiroata a szomszédos
őrsöket, azután letartóztatták Dobos Albert, Kristály
Márton, Györgyicze Dávid, Bálint Imre, Miklós Dániel,
Qyörgyicze András, Barabás Lajos és ifj. Qyörgyicze
Andrást, akiket összekötözve hoztak be és julius 11-én
kezdte meg a vizsgálóbíró a kihallgatásukat. Kihallgatásuk után letnrtóztatta Qyörgyicze Dávid és Andrást
mlg a többieket szabadlábra helyezte. A törvényszék
vádtanácsa végül julius 12-én nem erősítette meg B
két letartóztatást sem s Igy valamennyi szerep'ője az
ügynek szabadlábon van. As eljárás hatÓBági közeg
elleni erőszak miatt tovább folyik ellenük.

— Lopás. A .Via* kilyénfalvl kőbánya raktárait
feltörték ÓB nagyértéktt szerszámokat loptak el.
— Megalakult a r o m á n i a i lapkiadók és
lapigazgatók szövetsége. A napokban a bukareBtl
nagy lapok Igazgatói és kiadói megalakították egyesületüket s egyben bejelentették lecsatlakozásukat a
nemzetközi lapkiadó szövetséghez. Az uj egyesület
elnöke S ellan Popescu, aa Universul Igazgatója, mlg
főtitkárja Em. Pauker, a Dimineaţa igazgatója. Az
egyesület célja a professzionális érdekek védelmezése
és a cenzura elleni küzdelem. Tagjai sorába felvesz
minden lapkiadót, kinek lapia legalább öt éve megszakitás nélkül megjelenik. Hatilapoknál, folyóiratoknál 8 évi megjelenéB kötelező a tagsághoz. A tagdíj
ellenében minden tag kspni fogja az egyesület hivataloB közlönyét. E.őfizetésl ára egyévre 120 Lej. Cime:
Redacţia si Administraţia .Buletinul Asociaţiei D.rectorilor si Editorilor de ziare*, Bucureati, Strada Brezoinnu 25.
— A k o r m á n y d r á g a s á g o t ellenőrző bizottságokat a k a r kiküldeni. Azt hisszük, hogy lesz
FLIT biztosan és örökre
— B ö v i d hirek. Mészáros Iţnâcz 68 éves Cartamit ellenőrizni ezeknek a bizottságoknak. Csak nem
kiirtja a rovarokat t
Ciuc községbell lakóst, a törvényszék 1000 lej pénztudjuk, kit vonnak majd felelősségre a drágaságért. K1
bírságra Ítélte, mert mint elkeseredett adóalany, Jordaa felelős például, hogy a liszt megdrágult egy lejjel
— Kényszerrel ls biztosítják az u t a s t . Több nescu adóvégrehajtót as udvarából kiverte.
vagy hogy a gyógyszerek 50—70 százalékkal lettek oldalról panaszolják az utasok, bogy jegyváltásnál a
— András JózBef 32 éveB tölgyesi lakós az uton
drágábbak egyik napról a másikra. Kl drágította meg va'utl pénztárok az utaB tiltakozása dt cára IB rákény- összeesett
és azonnal kiszenvedett.
J00 p?rcanttel a gyarmatárut s kisebb nagyobb száza- szerítik a biztosítási jegyet. Ha az utas okvetetlenke— Gergely Antal 75 éves tulgbesl lakós fellékkal a vas-, bőr- és építőanyagok árait kl emelte dik egyszerűen rácsapják a pénztárajtót éa nem adnak
fel ? Ml nem adhatunk erre feleletet, mert azt tiltja a utazási jegyet sem. Egyelőre a dilrói és karczfalvl akasztotta magát. Tettének oka életuntság.
Kósa Pálné cslkszentdomokosi asszony ellen a
canzura. de talán majd rájönnek a bizottságok maguk- álloméspénztároV ról szól a purasz. Szeretnénk ha eztól ls. Ha mégis nem jönnének rá, ugy kérdezzenek után hasonló erőszakoskodásokról nem számolhat- hatóság eljárást inditott, mert Anna nevü 17 éves
leányát évek óta megkötve tartotta s a szerencsétlen
meg egy fogyasztót. Bárkit. De ast is csak négyszem nánk be.
leánnyal a legdurvábban bánt.
közt, hogy senki se hallja. Akkor telin majd a fü— Halálozások. Szentgvörgyi és G valókéi
lükbe meri BUgnl a c^nzurázhatatlan feleletet. Mi pedig Gyalókav Sácdorné szül. T. csői Móricz Vilma, a Vörös— A gylmeavölgvl fakitermelő feljelentést tett
hí a iktatjuk egv bukaresti Isp nyomán aa 1934 évi kereszt II. oszt. hadiékílményee díszjelvénye tulajdo- Goldfinger Ado'f és fia brasovl fafcereskedők ellen, mert
áprilia 1 — 1935 julius 1-iz beállott áremelkedést nosa fo'yó év ju'ius 6-án hosszas szenvedés után meg- egy közös üzletből származó 450 ezer lejes tételt ine«y»n áruknál. A gyrpot 1934 áprilia 1-én 320 lej volt, halt Kolozsváron. E hunyt mint Gyalókay Sácdor volt kasszáltak és azt nem Bzámolták el.
ma 580 lej angróban. Dátall ára 340 lejről 620-ra CBiki főispán neje tevékeny részt vett megyénk társa— Hirdetmény. A pénzügylgazgatóság tudomásá-a hozza
< m-dkedett. Salyemfonal kg.-ja 370 lejről 520-540-re dalmi megmozdu'áFalb»n a különösen a háborús idők az érdekelteknek, hogy a második belföldi kölosünjegyzésl
kérések
a inal naptól kezlve, a kiboosátást tervezettől eltóugrott angróbBn. Detail ára 420 ról 6 0 0 - 620 lejrn segélyakcióinak beindításával éB megszervezéssel
rőleg nem az Illető hatóságoknak, melyhez tartoznak, hanem
emelkedett. Kávé kgr.-ja angróbBn 72 lejről 110—115 elévülheteien érdemeket Bzerzett.
a helyi pénzügylgazgatóiág Iktatójának adandók be Azért
i-ir», datallban 80-ról 120 ra, rongoon rizs kg-ja a
kérések oaak az illeti hatóságokhoz cimzendők, amelyek
— Ifj. Dóczy JózBef c : pésrmester folyó bó 7-én ezen
a követeléseket utalványozni tartoznak. Továbbá felhívjak
:t 75-ös angró árról 21 lejrn szökött, detailben 11 lejről
dé'után
tragikus
módon
eltuoyt.
E
bunyt
hosstu
ideig
mindazok figyelmét, akiknek az állammal szemben fenná'ló
J2 lejre. Tea ára 100 lej volt krr.-ként mult év ápria pénzügylgazgatóságok u. n. „reoeplsa
volt a helybeli róm. kath. legényegyletnek a követelésük leiében
lisában, ma 225 lej. Djtail ára 185 volt, ma 250 le). dékánja
depozit provlzorlnu-kat boosátottak kl. hogy ezen nyugtákat
egyik
leglelkesebb
támogatója
és
aktív
munkása
volt
M csak bemutattuk az árdrátu'ás», de as okozó ki- minden ifjúsági megmozdulásnak.
legkésőbb jullus 31-lg, a j gyzési kérésük mellékleteként adják
be azon pénzügylgazgatóságnkhoz, melyek azokat klboosájtotnyomozást a bizottságokra bizsuk. Reméljük sikerülni
ták. Ellenejetben ezek aogosztas 1. ntán érvényüket vesztik.
Btrtha
Jácos
volt
banktisztviselő
49
éves
toráfog nekik.
ban,
folyó
bó
8
án
reggel
elhunyt.
B
r
hi
J&nos
hosszn
— A brassói ref kétéves női kereskedelmi aaak— Helyreigazítás. Lapunk mult betl számában
volt a M-c uc i tözkórhéz, majd a Merc.-cluc-l tanfolyam tanulólt a négyosztálya glmnáziaml végzettség
közölt „Taplocza és Szereda viszonya a múltban' ideig
alapján
veszi fel. Általános műveltség és megfelelő szakképtakarékpénztár lisztviselője s s&itrpatikus egyéniségécimü cikkbe, hibás Bzedéa folytán, az egyik mondat vel mindenki BBeretetét kiérdemelte. U'óbbi dőkben zettség nyújtásán, a román és német nyelv gyakorlati elsajátításán
klvtll a könyvvitelre, kereskedelmi számtanra, a
•ey került bele: „ . . . melyeket Ap-.fl Mihály 1764-ban Kászonban levő látyjénál, Birtba Fererc esperesnél gyors- és gépírás
biztos begyakorlására fekteti a fősúlyt. Célja
Radoótian kiadott levelében rrŐBlt meg...*
a kisebbségi leányok harmonikas kiképzése és előkészítése a
tartózkodott, ott érte utói halá'bozó betegsége is.
E mondat itv értendő: „ . .melyeket Apafi
gyakorlati életpályákra. Vidéki tanulók a Szeretetház inter— Napfogyatkozas lesz folyó hó 16 án a reg- nátnsában helyezkedhetnek el. Felvilágosítást nyújt az IgazMihály 1674 ben Ridoóton kiadott levelében erősit
geli órát ban. Fél 5 órakor kezdődik és 6 óráig tart. gatóság, Braşov, Calea Vlotorlel No. 7.
meg . . .•
— A brassói ref. leányglmnáEiumban melynek sike— Már n j r a é p í t e t t é k a leégett hargitai Nálunk is látható lesz ebben az Időben.
res végzése a tanltónőképzőbe a kereskedelmi iskolába, a lioemelegfürdőt A mult vasárnap virradóra a Hargita— Kinevezés. Qróf M jláth G. Káro'y püspök umba, vrgy bármely más szakiskolába való felvételre jogosit,
fürdőn leégett a melegfürdó. A fürdőhérlők azonnal a marosvásárhelyi róm. kath. főgimnázium Igtsgatójává •a előjegyzések folyamatban vannak. Az áHalános műveltség
de a törvény rendelkezése miatt Is, mely minintézkedtek, hogy a leégett épületet gyorsan újra- as elhunyt Lóky J j n ó igazgató helyébe Angbl Dénes megszerzése,
denkit t6 éves koráig iskolalátogatásra kötelez, m'uden leányra
építsék és a régi hiányokat pótolva az eddiginél ké- csíkszeredai főgimnáziumi tanárt nevezte kl, aki julius kötelező a négy elemi ulán a tanulás folytatása A gimnázium
első osztályába szeptember 4-én leteendő felvételi vizsga alapnyelmesebb, modernebb fe'stereléBBel adják át az uj hó 7-én át is vette az intézet vezetését.
ján felvehetők a negyedik elemit sikerrel végzett magyar
melegfürdőt a forgalomnak. Amint értesü ünk ezek a
— Megint előfizetőket g y ű j t e n e k . A vár- • nyanyelvQ tannlók. bármely felekezethez tartoznak ls. Vidémunkálatok már annyira előre haledottak, bogy folyó m»gve kereskedelmi és Ipari vállalatait ismét sorra kiek a Szeretetház bennlakásában helyezhetők el. Tájékoztatót
évi ju'ius 14 én már az uionnan felépített melegfürdő' járják es valami „Almzuach'-ra előfizetést szednek. készséggel killd az Igazgatóság, Brtşov, Calea Vlotorlel No. 7.
átadják rendeltetésének. — Iey a közönségnek csak Csaknem hivatalos minőségben teszik tiszteletüket a
— Megjelent az Erdélyi Qaada júliusi száma. A szerhaszna lilt á tflz szarenciétlenségből, amennyiben B megrémült vállalatoknál és 500 lejekig vágják meg vezett erdélyi magyar gazdatársadalom legjobb mezőgazdasági
l»galább egy heti nélkülözés u»án moBt egy minden- a gyámoltalanabbak ot.
szaklapja, az Erdélyi Uazda jullnsl azáma csinos kiállításban,
gazdag tartalommal megjelent. A lap állandó munkatársai
képpen elfogadhatóbb, használhatóbb melefürdő áll
— A u t ó j á r a t a Gyilkostóhoz Bedó Akoa körébe tartoznak Románia legkiválóbb szakiról és ezenkívül
rendelkezésére. A fürdő vezetősége egyébként ezévben
külföldi neves szakférSu. A juliusi számban Lambreoht
nagy gondot fordított aa utak jókarban tartáséra Is helybeli autótulajdonos B Gyiltostóhoz rendszeres autó- számoa
Kálmán egyetemi tanár Irt Hermann Ottóró', a híres magyar
járatot
állított
be
a
nyári
hónapokra.
Minden
vasáramelynnk következményeképpen ma a H irgita-fürdőt
tudósról megemlékezést születésének 100-lk évfo dalója alkalmár autóval is egészen zavartalanul lehet megköze- és ünnepnap személyenként 100 lej viteldíjért rendel- mából. Szakoikkeket Írtak dr. Gróf Béla magyaróvá'l gazdakezésére
áll
a
kiránduló
közönségünknek.
Jelentkezni
sági ak'démlal tanár, Réthy László uradalmi gazdatiszt,
líteni.
növénynemesltő. A lap törvényismertető rovatában részletes
lehet naponként Bedó AVoBnál, Csíkszeredában.
— H a l á l o s saerenosétlenség. DWd Béla 45
nyújt az uj legelő-rendtartáa ügyében kiadott
— Veszett kutya garázdálkodása. A ciuc- tájékoztatást
éves zsögödi lakóit, folyó évi julius hó 11 én reggel sumu'eui árvaház udvarán egy v( szett kutya összehara- legújabb kormányrend el kezésekröl, szövetkezett rov«tában
beszámol
a
6.
H. Sz Udvarhelyen tartott közgyűléséről, az
halálos szerencsétlenség érte. A megterhelt szénás pott hérom embert, akiket azonnal elszállítottak védő- egyleti élet rovatban
tájékoztatja a lap a közönséget az EQG
szekér tetejéről, az oldalos mese nton, a betege" oltásokra. A vármegye területén az utóbbi időben egyre sokoldalú muokásságáról, mlg a vegyes és plao rovatokban
ember olyan szerencsétlenül esett le, Iiogy J
gazdákat érdeklő különféle hírek is plaot árak felől. A lap
gyakorlabbak an Ilyen BzerencaétleoBégek. Vigyáztunk ahirdetési
rovata pedig kalauz la egyúttal a gaadakOzOnség
halálra láaolták. A becBÜ etes, munkás Dávid Béla és óvakodjunk a kóbor kutyáktól.
réaiére.
f r a g i l i haîlîa, a községben általános részvét.» keltett.
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— M e d v a p n s a t i t a H a r g i t á n . A H rgltafdrdő kötelében a medve JBSzetépett egy lovat éB
egy ökröt.
— A brassói ref. Sa-felaőkereskedelmi Iskola, mely
az orstág egyetlen magyar tannyelvű felekezeti szakiskolája
ia különösen a mai válságos időkben tanulói jövőjénk biztosítása szempontjából a legoélszerübh is a legtöbb megélhatésl lehetőséget nyajtó Iskolatípus, az első osztályába felvesz
felekezeti különbség nélkül olyan tanalókat, kik magyar anyanyelvűek, a gimnázium V-lk osztá'yát sikerrel végezték és
abszolváló bizonyítvánnyal rendelkeznek. Felvételi vlz'gát
nem kell tennlBk. Az lakola as általános műveltség mellett
alapos szakképzést ad növendéke'nek, kik a négy évfolyam
elvégzése után államérvényes, Önkéntességi jogot blatosltó
oklevelet nyernek, melynek alapján állást kaphatnak ipari és
kereskedelmi oégeknél. takarékpénztáraknál, biztosítóintézeteknél, magán- és közrállalatoknál, gyáraknál, gazdaságoknál,
üzemeknél, kOzségl hivataloknál, vasútnál, pos'ánál, építészeti
hivataloknál stb. szóval azokon a pályákon, melyek a megélhetést elsősorban biztosítják. Végzett növendékei az Iskolában szerzett Intelllgenolájuknál fogva rövid Idő alatt kiváló
gyakorlati emberekké, kereskedőkké, Iparosokká, gyári munkavezetőkké képezhetik kl magukat. Kereskedelmi Iskolát végzettekre vár a szóvetkezeti élet megteremtése, mely ezreket
juttathat független, biztos megélhetéshez. A tanulmányok folytatását la lehetővé teszi a keseskedelml akadémián, jegyzői
tanfolyamon, stb. Tanu'ók az 1935—36 évre augusztus 25-tól
szeptember IC-'g Iratkozhatnak be. Érdeklődőknek felvilágosítást nyújt, vidéki tanulókat állandó tanári ellenőrzés és felügyelet alatt álló most épült modern Internátusban mérsékelt
díjazás mellett elhelyezi az Igazgatóság, Bsaşov, Calea Vlotorlel No. 7.

A hetedik éve fennálló oradeai (nagyváradi)

orthodox kóser zsidó fiuinternátus
Igazgatóság közit, hogy az 1935—36 tsnévre a belratkozáok megkezdődtek. — Az Internátus
az Idén egy zuhany- és játékBzobával kibővítve áll a növendékek rendelkezésére.

Az Intarnátusl növendékek bármalyik oradeai llosumba, gimnáziumba, vagy ke-eskedelml
Iskolába beiratkozhatnak.
Teklnte'tel arra, hogy az Idevonatkozó miniszteri rendelet értelmében csak 36 növendék
vehető fe', ajánlatos a jelentkezéseket minél sürgősebben eszkőcölnl
Komoly érdeklődőknek prospektust küld az intézet Igazgatósága:

1—5

S z i l á g y i A d o l f t a n á r , O r a d e a - M a r e , S t r a d a D e l a v r a n c e a No. 17.

i
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Háló, ebédlő és iroda berendezések
a legegyaaerübbtól •
legfinomabb kivitelig
• « I r t a

Nagy G.

U > B Í U I t « t l ixakkftl
bessereshetők:
Jószef a s z t a l o s n á l , Zsögöd.

Megfelelő biztosíték mellett részletfizetésre Is.
— E l a d ó k jókarban levő használt fcutoroV, vas23—
kályha, befőttes üvegek, stb. Csíkszeredában, Principele Carol ucca 36.
— K ö s a ö n e t n y i l v á n i t á s . Mindazon ismerősöknek és jóbarátoknak, akik Ifj. Dóczy József elhalá'ozása K e r e s e k m e g v é t e l r e régi erdélyi
alkalmával részvéttel voltak, ezu'on Is hálás köszöneS z a k á c s k ö n y v e t . Cim a kiadóhivatalban.
tet mond
id. Dóczy JizBef éa családja.
— ö z v . D r . N ó v á k A l b e r t n é h á a a b a n Csík- MEOVE SZEM báró Orbán Balá-s: „Székelyföld" oimű
s z e r e d á b a n , a város legforgalmasabb helyén, egy
müvének 3-lk (Háromssékmegye) kStetót. — Cim a
üzlethelyiség kiadó.
kiadóhivatalban.
— E l a d ó k : Z o n g o r a , r á d i ó , p o r a s i v ó éa
e g y é b i n g ó s á g o k . Cim a kiadóban.
UlolU

A tg.-muresi, marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara közleményei.
No. 990-1935. A varsói román keresk. attüché
közlése Bzerint a lengyel ktresk. minisztérium, a frisB
kajszin baracknak Lengyelországba való bevitelére egy
300 tonnányi toitlngennt fogadott el Rimániából. A
bevitelnél az eddigi 2C0 zloty helyett, julius hó 1-tő!
kezdődőleg csak 65 zlo'y a behoz t*li vám 100 k^.-ként.

I Szitás MALOMTULAJDONOSOK figyelmébe!
I
I
i
I
<
Ses&atsm 4«

ataeest

az április bó 1 - é n é l e ' b i l é p o t t

Figyelem!

Ficyelem!

Hölgyeim !
A n. é. hölgyközönséget, hogy oigy anyngl
áldozattal sikerült egy eredeti, legmodernebb

„WELLA" villany Daner-aépet
(örőkhuUaraosito)
beszereznem, amivel a legszolidabb árak mollett
6 h a v i Í r á s b e l i g a r a n o l á v a l a hölgyközönség rendelkezésére állok.
Bemutató ondolálláa julius bó 20 és 22-én,
a Wella Dauer-gép (örökhnllám) vezérképviselőjének vezetése mellett, reklámáron!
Kérem a n. é. hölgyközönséget, hogy jullns
hó 19-lg üzletemben elójegyeztetnl szíveskedjék.
Beoses pártfogásukat kérve, vagyok teljes
tisztelettel:
Bartha
Géza
a rCorso" fodrászüzht tulajdonosa.
Fontos kiszolgálás I
Méraéke t árak I

I
I
I
•

uj törvény

t

II
i

•
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előírása

Csíkszeredában.

Primăria oraşului Mercurea-Ciuc.
No. 1826 şi 4142-1934.

Publicaţiune.
Licitaţia fixată pc ziua de 16 Iulie penlru furnizarea benzinei, uleiului, vânzarea imobilului indicai cu
No. top. 135 şi penlru refacerea podului din Slrada
Spitalului se va amâna pe dala de 2 August 1935, ora 10.
Primăria oraşului.
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ALTALÁNOS UTBAIGÁZITÁSI INGAT2
LAN ÉS ARUFORGALMI IRODA
J J 1935 «v janutr I én működését ujiól megkezdette

J
£
jj

«
«

valamint elbontás nélküli festését, azonnal és jutányos
árban — teljes megelégedésre.
A t. kölönség b'zaloiát és pártfogását tisztelettől kéri:

SZABÓ LÁSZLÓ
is

*»
»
ISI Í V V W ^ W I

E L A D Ó 1 d-b 4000 literes, 1 drb 6000 literei, 2 drb
7000 i'eres viztanány. Cim a kiadóbfr.
c —

Câ-ţa—Ktrczfilva község elöljárósága a községi
pánstárnokl állásra éB 2 éjjeli őri állásra pályázatot
hirdet.
Pályázati batáridő folyé évi ju'ins 20.
Pályázati feltételek aa elöljáróságnál megtekinthetők.

» x ) » o o c x * ) o o » o o o o o i o o o » c * a

g M O D E L L KALAPOK $
tia a a p o o k e o t n j f o r m á k oloaó
arban, S 3 a . « c t « ] d A t l i « t â I c

5

1°

Ea-u.lt é v i
válogatott
Citn a kiadóhivatalban.

Veszek

I

•

I

burgonyát.

©aé^lfa
ttiftk
íígyei®éfeeS
Cs^pléshez alkalmas t o l ó f u l y o s , v a g y tized e s m é r l e g e k e t a legpraktikusabb kivitelben
garantálva készít és javít is, olcsó árak mellett

Abos József, Mercurea-Ciuc
aut., mérlegkész tő és javító.
'4-4

I
I

Töltö-tollak javítását és tisztítását
vállalja a Vákár üzlet.

A közönség ágyelmébe!!!

C s í k s z e r e d a , I Q. D u o a - u o o a 110. s z á m
A legújabb divat szerint, a legmérsékeltobb árak mellett, kitűnő szabású és
legeUő szalon-munka kidolgozással készítem garancia mellett a legújabb
divatú öltönyöket, sportruházat, Frencicoat. Raglan továbbá smoking-zsakett
éB frakk öltönyöket a legkiválóbb szsbáBsal. Keresse fel és meggyőződhet I

CROITORIE LA. PRÍMÜL RANG
K e r e s z t e s Kálmán.
Ferii és egysnruha szabászat tanitísst vállalom.
HáromfelB különböző beosztások. 12—26

Egy külön bejáratú uccai szoba bútorozva vegy anélkül kiadó, érdeklődni
Gáspár Gábor temétkezesi intezeténél, Csíkszereda.
4—
Jó családból való fiút, teljes ellátással, kereskedő tanulónak felveszek. N gy középiskolát végzettek előnyben részre!! n°k. Dájbu
kát Jakab, Ghime^fiige*.
2-3

Ogyanott készülnék mLndean e m ű nól kalapok elsőrendű
a n y a g h o a a a a d á a á v a l . Kalapak

és dohányárulással, telekkel együtt,
öregseg miatt eladó. Eröss Karoly,
Tusnad-sat.
3-3

M O S T JELENT

MEG

k ö n y v n y o m d á n k b a n a kiváló,
nemzetnevelő munka

^

VBNCZKL TANÁRNÉNÁL M
Pályázati hirdetmény.

Str. Cap. Vulovloi (Hargita-uooa) 2fl.

*»
w
» Jó forgalmú fúszer-úzlet, italméréssel

• W**

vegvtiestitó és kelmefestő, Merourea-Ciuo,
Bnlev. Ferdinmd 52.

S P R E N O Z G I Z I . Csíkszereda

* * * * * * * * * *

a Nigy József fele
FlaHrt
Ciuttunmirtir- a i
l w ó l l a l i o ssámadasok vesetését, ollenö-- | á
I - I C L U U 1 5 . a z á m u [ ő kh őá z , 2 hn'das kerttel éB K F
kivallatja sesst, mérlegek, adób •vallasok
30 hold s z á n t ó és k a s z á l ó . — Értekezni lehet —
eikésslceset a törvényes előírások szerint. —
özv. Jakab tanárnénál, SuTuleui.
i_3
Videkiek minden megblsását azonnal teljestti,
ninden ügyben eljir. Jogi ügyekben ügyvédünk áll a megbisók rendelkezésére. 19 —
K
Közvetítjük náaik, v Ilii, telkek, msaögazdaeág
K
GÖZM0SÓ ÉS VEGY
birtarok vétjlét, elalását 'agy bérletet
«
„GüORIfl" î I S Z T I T 0 I N T E Z E T
6 a . G a e k l a t v-áa,M@i eat@A«@ia@,
szakképzett vezetés mţlUtt vállal Ingek éB gallé-okon
Calea Stefan-cel-Mare 2'.. saám, röldsaint
*
kívül a mai kor Igényelnek megfelelően, vegyi uton

n ő i - és f é r f i r u b á k ,
gumikabátok, paplanok
Mt" t i s z t í t á s á t

Ó R Á K A T

oonservatoriumi módszer
szerint, j u t á n y o s á n a d :

Keresztes Kálmán uriszabósága

Vákár könyvkereskedésében

• * * ± * * * j t * i : i

H E G E D Ű

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy 1935 május 1-én megnyilt

szerint

elkészültek és k aphatók

4

!
i

Há*

U . J. Exoer dr.: FÉRFIAS ÉLET.
Angolból fordította:
ALBERT VILMOS fögimn. tanár.

JJ

Ara 25 lej, ehhiz jön vidékre drb -ként 3 lej portó.

tt

Kapható Vákárnál és a forditónál.

átalakítása a legrövidebb Idő alatt,
w Keresek megveteire összecsukható
C s í k s z e r e d a , I . C. B r a t l a a n ( G l m a á U
Cim a kiadóhivatalban.
z i u m ) - u o o a 111. aa., a S ó r h á a k ó z e l é b e a .
Ci'kfm
JUUlUIUIUMUIUMUMwMUM
IMMtB

vasagyat.

XLVn. é r t
Lapkulajdonoa:

Osv. VÁkAB LAJOBNÉ
FalaMa u t i k i i i M

BfiSZBGH VIKTOR
Kiadóhivatal:
Vákár kBnyT- 4* papírkereskedés* Calkaieredán, hová
a UidrttMk árai a •Mfiietiat dijak l U n kSMraMk.
l | f N iiim Ara Lal I.—

b
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POLITIKAI, KÖZGAZDA8AGI ÉS TAH8ADA,

Rendelet a korrupció ellen.
Megint panamassag van BI országban. A csalás
végösszege 25 millió. Nam nagy összeg. Hazai viszonylatban számításba la alig jön. Inkább aaért érdekea,
mert idegenek rovására követték el. Áldozatok a belga
textilgyárak.
A valuta-csalás természetesen egyre dagad. Köz
életi nagyságok sodródnak az árban. Es a hatalmas
arányú panama feltárja országunk legveszedelmesebb
kelevényét: a korrupciót. Mert tagadni Is fölösleges,
hogy ea létezik. Minden erélyes, jóakaratú kioperálást
Bzándék mellett ls virágzik ez az Ipar.
Éi mennyi keserűséget okoz minden jogtísstelő
polgár lelkében ez a titkos
kipusztíthatatlan veszedelem. Mennyi kár származik az
egyesre, az öasaességre abból, hogy nem mennek a
dolgok rendesen, hogy a közéletünkben el van hatalmasodva ez a betegség. Utt lappang minden lépésed
nyomán. A legtörvényesebb külső mázt elég megkaparnod, hogy szembe találd magad ezzel az undorító
bajjal, amelyet üldözni ls olyan veszélyes ÍB kilátástalan.
A román minisztertanács most drákói szigorral
lép fel a kijárókkal és a magukról megfeledkező tisztviselőkkel Bzemben. A miniszterelnök aláírásával rendelet érkezett minden minisztériumnak, amely minden
kijárást eltilt és irgalom nélkül lesújt a kötelességüket
nem teljesítő ÓB a polgárokat megkárosító köztisztviselőkre.
Éppen ideje az erélyes kormányintézkedésnek.
Rendben van, a kljáróknak el kell tttnnle a hivatali
életből. A korrupciónak, a pénzelésnek, szebben mondva
a aaolgálatot megtisztelő jutalmazásnak meg kell szllnnl
a kulturáltam jónevének érdekében.
Csakhogy ki biztosit minket arról, hogy ezesetben
ia boldogulunk ml azerencsétlen kis emberek apró
ügyeinkkel. Az egéBz rendszernek át kell alakuljon
a polgár védelmére. Mert eddig szinte támogatója volt
a korrupció kiteljesedésének. Annyira szövevényesek,
összekuszáltak a hivatali élet utjai, hogy abban egy
kis korrupció (el sem tűnik.
Egyszóval a korrupciót minden tűzzel kl kell
vágni a közéletünkből, de csak akkor, ha van hozzá
elég tekintély, elég su'y absolut becsületre, kőtelesBégtudásra, lelkiismeretes munkára a polgárral szemben
való udvariasságra, előzékenységre, szolgálatkészségre,
törvénytiszteletre, Igazságosságra kényszeríteni mindazokat, akiknek kezében van letéve egy-egy aktában
sokszor egész exiBztenclánk. Ha ezt nem lehet keresztül
vinni, akkor csak maradjon meg továbbra is hallgatólagos alkotmányos tényezőnek a korrupció.

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA.
Ősapám.
Ural alján, nagy kék hegyeknek mentén
Bokasor figyelt lován egy nyurga khán,
merengve elhanyatló naplementén,
dlBses-ruhás ember: az ősapám
A napra néz9tt, ami messze elmegy,
caillogva lesett álmodó szeme . . .
Ilyenkor elfelejtett hírt, szerelmet,
a puszta hívta, mint tündérzene
Az volt az életi Mongol pusztaságon
nézni a nádak végtelen Borát,
vadat leani, nemeB bölényt a távon
s utána űzni vad, kemény lovát
Utóiérte a vadat. Álltak ketten:
két cBatakedvü óriás bölény,
csak egy csapás B B hatalmas kezekben
ott feküdt már a lombos, nagy sörény
Viasza lovagolt büszke falujába,
messziről kimagaslott sátora,
as asszonya már várta-vágyta lágyan,
hogy megérkezzen harcoa jó ura
Ott nem bölény volt. Halk szelíd poéta,
a vére zsongott, mint erdő-hlvás.
olyan volt csak mint cBöndes esti Béta,
szerelmes asszonyával a vívás
Es vagyok én. Ősöm kétféle vére
csatázik moat még mindig bennem la.

A színesek és fehérek harca lessan mindjobban
előtérbe kerül. Olaszorezágnak abesszíniai kirándulása,
báborus készülődése egj re összekovácsolja a szlnrs
népeket. Ma már látni lehet, bogy a sárgák Bzervezó
koponyái, kelet németjel a japánok egyenesen a pártjára álltak a megtámadott t|kheBBzlElácak. Általában
mind öntudatoBBbban éeálelheUrfevszIneEek elkeseredett összefogása a fehérek' elien.
As abeBBzinlal események tehát egy négy figyelmeztetést ls tartalmaznak Európa felé. Azt, hogy uem
utolsó veszedelem, ami ebben az öntudasltó színes
magatartásban adva var. Európa nagyhatalmai között
a hatalmi féltékenység hova tovább pusztitóbb méreteket ölt. Az európai nemzetek olyan élet-halál gyűlölködésben élnek, hogy észre sem veszik s színesek
önnél is nagyobb utálatát a fehérekkel szemben.
Pedig nagy kár. A mongol faj nein egysser indult
neki Európának. Ha még egyszer rákerül a sor, talán
beteljesedik a sorsa. A sárga tányérsapkák ffipjd észrotéritlk ezt a beteg Európát, amely as egymáa elleni
fegyverkezésnek legőrOhebb napjait éli.
•

•

*

Olaszország háborús lázban ég. A háborús hangulatot terjesztő sajtó nagy harci kedvet emleget. A
csapatok, a milíciák elindultak. De elindultak a fegygyárak felhajtól, as embervér különféle kufárjal. Egyelőre folyik a pénz. Az olasz lira alól már kifolyt BZ
arany alap.
M E O V E S Z E M báró Orbán Baláas: „Székelyföld" oimü
müvének S-tk (Hárt mazékmegye) kötetét. — Cim a
kiadóhivatalban.

Száz évea az európai vasút. Stephenson György
1825-ben inditottB meg Angliában az eleó vonatot. Rá
tia évre 1835 ben a németek állították be a gőzmozdonyt közlekedésre.
Azóta éppen azáz é ; mult el. Mlc oda hajmeroaztő
fejlődés. Szinte leomlottak a gátak, amelyek a távolsággal elválasztottak. A technika szédületes Irama
telefon, repülő, rádlö egészen egybekapcsolták BZ
embert. A postakocsi romanii', u-i világától máig milyen
fantasztikus méretei BZ emberi gondolat közvetítésének gyorsaságában.
nem lettünk boldogabbak tőle. A közlekedés
fejlődésével egymás megismerésére nyílt lehetőségek
nem hangolták össze BZ embert, hanem még jobban
eltávolították egymástól.
Kl tudja nem volnánk-e boldogabbak, ha a gőzt
soha nem alkalmazzák szállításra, ha nincs telefon,
ha a repülő és rádió előtt nem tűnik el a tér, az Idő.

Nemcsak .
egyik legfájdalmh.
31-lke. A segesvári c*
jit,
agyoncsigázott Bem-serc b
, az
oroaz túlerőnek és ez a v s u
jkát a
dicsőséges szabadságharc Bzomi.
;k. Kétszeresen fájdalmas a vereség. As i.
. első jele
egyúttal a nemzet legnagyobb lantoséti
legmagyarabb, legnemzetibb éB legnépieaebb magyar költőnek
temetését ia jelzi. Pjtőfl Sándort 1849 juliua 31-én
nyeli el valahol a Begesvárl mezőn egy jeltelen Blr.
Eltűnése ép olyan tüneményeB volt, mint feltűnése. O a hazaszeretet megtestesítője, nem IB élhette
tul a hőn imádott ideál láncraverését. Szabadság szerető lelkének legkínosabb zörej lett volna a rabbillnca
csörgése és az aradi tizenhárom, meg n sok ezer névtelen vértanú szerencsétlensége talán örökre kiöltek
volna belőle minden ihletet. Da ajkára fagyasztotta
volna a dalt a guzsbakötött sajtószabadság ls, minden
nagy szellem ez átkos ellensége akkor, most és mindörökké, Jött, mint egy üstökös és eltűnt, mint B lehulló
csillag nyári éjszakán. Da emléke örökre megmarad,
amig caak magyar BZÓ lesz és magyar sziv dobog
magyar keblekben.
Nekünk, Erdélynek, a székelyeknek költészete
legszebb gyöngyeit adományozta és irántunk érzett
szeretete lett a végzete. Eldugta, elnyelte a katasztrófa
és talán akasztófa elől la megmentette, magába szívta
őt az erdélyi fold ott a segesvári mezőn s holttestére
nem akadt rá aem barát, sem ellenség. Erdélyé maradt
mindörökre. Vérével, porával termékenyítette meg az
erdélyi földet, hogy aztán kidobhasson magából még
egy nagy szellemet, aklnok bátorsága legyen Bzétütni
az utánzók, dicsfényben Bütkérezők, a zseni halálából
hasznot huzó irodalmárok között és akinek sorsa ép
Ugy egy nemzeti tragédia megálmodása, előre megjövendölése volt, mint a Petőfié ÓB aki ép ugy nem
érte meg e tragédiát, mint elődje.
Petőfiről emlékezni illik ma ia éB mindig,
. EB illik ez különösen BZ Ifjúságnak. Mert Petőfi az ifjúság dalnoka, az Ifjúság Ideállzmusa tör belőle elő aa lfjul lélek csillagokat la megostromló tüzével. De példaképe lehet Petőfi minden
korok ifjúságának éa költészetéből a magyar lfju mindig tanulhat A törhetetlen jellemszllárdság, ami egész
lényét jellemezte B a cselekedeteiben megnyilvánuló
férfiasság olyan tulajdonságok, amikre mioden magyar
lfju büszke lehetne. Szebbet, megragadóbbat, vonzóbbat pedig elképzelni sem lehetne annál a szülői szeretetnél, ami Petőfi költészetéből tükröződik felénk.
Fiu jobban nem szerethette szüleit, mint ő. Érzelmei
ideáliBak voltak minden irányban. Hazaszeretete, szülői
szeretete és szerelme, az ifjúság legszebb jellembeli

mítva után, egyharmadát pedig a köblös szám után i^buza
rozs, árpa, tönköly, alakor, zab, köles, törökbuzai után lizették. i Egy köbölnyi gabonatöld, két szekér szénára való
szénatermőföld, három ember kapálatja szőlő, stb. alapulA harcok folynak itten Bzakadatlan.
vétele mellett.) Ha az adózás nem a most meghatározott
a gond, robot idegem BZÖVI át.
igazságos módon történt, a vicetisztek a bírákat tizenkét
Egy embert látok: sápadt alkonyatban
forint, ba pedig a falu cselekedett, harminchat forint bünsiratja eltévedt, szegény fiát.
tetéssel Bujtották. A szolgák a XIX. art. szerint marháik
Holló Emi.
után portiózni tartoztak. Úgyszintén portiózni tartoztak a
tekergő, szolgálatra alkalmas mégsem szolgáló, sem
Székely nemzeti szabályrendeletek. faluban
feleséget, sem háztüzet tartani nem akaró emberek tőről,
Székely nemzeti constitutió. (1555.)
mint más falubeli ember >XX. art.'. A molnárok, a zsellérek, valamint a dézsmásföklek művelői szintén adóztak
Közli Tusnádi Élthes Ojule dr.
XXII—XXIV. art.). A falusbirák, mivel „sok l'utkosásuk
Marosszék consltutlól (1610-1718).
és dolgok^ haladékja vagyon, mind főről, mind marháról,
Marosszék 1G10—1718 évi oonstitutiói I. r. VI. arti- mind a portióban" felényit adóztak ^XXXI. att. E rendelculusa szerint azt, aki a praedikátort, a mestert vagy az kezésekben a jövedéki kihágások ősforrásait láthatjuk.
egyháziit difi'amálta, vagy az egéBZ megyét (egyházmegye
Ha a talu a kellő időben (évenként karácsonykor)
értendő) becstelenitette, a megye i egyházmegye) székin meg- falusbirót nem választott, a vicetiszt harminchat, ha a mubírságolták, ahonnan a fél a viceszékre felebbezhetett, amely lasztást magánember okozta, tizenkét torint büntetéssel sújvégérvényesen ítélkezett és ítéletét végrehajtotta. Az egy- totta, minden jogorvoslat kizárásával (XXXII. art.'
házmegyét tehát jurisdikció illette meg. Ugyanez az artiAzokat, akik a beszálló katonaságnak vágómarha,
culus elrendelte, hogy .amelyik fél ok nélkül fárasztja a kenyér, ÍU, széna, abrak zab), vecturázó szekerek, lovak
másikat, indebitán convincaltasaék; ide nem értetnek a és egyéb dolgok iránti igényeit ki nem elégítik vagy későn
Jobbigyos Nemesek/
teljesítik, marháikat eldugják, a tiszteket szidják, fenyegeA II. r. IV. articulus a székekben és a talukhan a tik, sőt meg is verik, nekik nem engedelmeskednek, esetenportiázást három részre és pedig 1. főre vagy füstre, 2. ként tizenkét forint, ha pedig a falu a bűnös, harminchat
marhára és 3. köblösre, egyenlően osztotta fel. A tő- vagy forint büntetéssel sújtják a tisztek (XXXVI. art.). A tiszfÚBtadó egyharmadát szegény éa gazdag házasember köte- teknek nem engedelmeskedő nemes ember büntetése esetenles volt fizetni; az özvegy asszonyok vagyoni helyzetük ként tizenkét forint volt, melyet nem a jobbágya, hanem a
szerint. Az adó egyharmadrészét a jármas ökrök, a tehe- saját javaiból kellett végrehajtani XXXVII, art.). (Lásd a
nek, a tulkok, a paripák, a kancák, a negyedtüvet elért hadiszolgáltatásokra vonatkozólag az 1912: XLVIII. 1914 . L.
gyermeklovak, a bárányoznivaló juh, fiadzú kecske (tiz egy 1916:VI. ISI 115:XXXIII. 1922:IU. 20 $. HI27:XVII. tc.
marhának számítva), tíz kosár méh (egy marhának szá- VI. cikk. 1925: XXVII. tc. II. cikk. 1927:XVIII. tc. V. c.).

Dauerwelle-örökhullám

Szeretnék menni Uraiban bölényre,
majd vágyam egy asszony elébe visz.

a világmárkáju „WELLA" villanyondolálógéppel: „CORSOModrászat Mercurea-Ciuc.
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Oroszország tengeri haderejében íriási
H l M k és k
őfelsége Románia királya aa angol sajtónak
Ovasnla k e l f ^ | ^ ^ k l P m l n d e n adott egyik legutóbbi hosszas nyilatkozatában fejlődés mutatkozik. A szovjet most fejezle be a
linia kell b e l o i ^ f i e r t e versete
hatvanadik buvárhajójának megépítését, aroely' jell emf"j lődésnek legjobb tanltó- kijelentette, hogy Romániában sohasem less
ITatf egyszerű ember, a nép nyelvén diktatúra éB az alkotmányos útról soha nem lyel elérte az angol tengeri haderő öesztonna»4nUzvetlenBége is olyan tulajdonság, tér le.
tartalmát.
ffsre kell találjon a mai ifjúságban, mert csak
Ausztriában Dollfuss karcellár meggyilko
Eftimiu,
a
híres
román
iró,
aki
az
elitélt
stea közvetlenség társadalmi korlátokat nem
lamerö varáasa képes
összetartani ms magyar regényírónak, Daday Lórándnak elí- lásának egyéves évfordulója alkalmával juliuB
magyar lelket éa csak ea nyújt segítséget télése alkalmával olyan energikus nyilatko- hó 25-én nagy gyászünnepségek voltak.
aboB, hogy a Patőfl kora utáni időknél ÍB suiyoBabh zattal exponálta magát, most hazatért Bécsből.
Jugoszlávia aláirta a Vatikánnal kötött
korok megpróbáltatásait elviselhesse. Ba a közvetlen Otthon érteBÜlt az ellene ioditott hazafias tárna konkordátumot, amellyel a jugoszláviai katoliBég ad|a aa egységet, amely egy kisebbségi nép életben- dásokro*, amelyeket ismételten erélyesen utakusok helyzetét rendezték.
maradásának, barckésaségének legfontosabb előfelté sított vissza.
Görögországban a királyság visszaálli átele. Bnnek kivívása, megteremtése pedig esősorban
aa Ifjúságra vár, amelynek férfivá éréséhez, jellemsára nagy előkészületek vannak. A volt görög
alakuláaáboa keresve Bem lehstn9 jobb utmutatét találni
király készenlétben van, hogy alkalmas pillaaz erdélyi magyar lfju<ág számára, mint aa erdélyi
natban visszatérjen a görög trónra.
földben nyugvó legnagyobb magyar költó költészete.

Fioeleo!

Figyelem!

Hölgyeim I
BEL- ÉS KÜLFÖLD.

Értesítem a n. é. hOlgykSzBnséget, hogy sikerült egy

A horvátok Zágrábban nagyméretű tűnte
tésíket rendeztek, amelyben a horvát zászló
kitűzését követelték. A tiszti kaszinó épületét
összetörték, mert megtagadták a horvát záezló
kitűzését.

eredeti, legmodernebb
Tőzsdemanőver a lej ellen. A mult héten
a londoni tőzsdén különféle birek terjedtek el
a román lej devalorizálásáról. Komolyan beszélBizalom a Mennyei Atyában.
tek arról is, hogy a lej értékét 30 százalékkal
(örökhuiUmoeltó)
csökkentették. Antoneecu pénzügyminiszter a beszereznem, amivel a legszolidabb 4rak mellett
Ríhanó századnak embere ha megáll s körülnéz
külföld számára kormánykommQnikét adott ki, I C * ^ h a v i l r i s b e l l g a r a n o l á v a l
m«gs körül, a sok furcsaságtól, foaifcságtól szinte
amelyben kijelenti, hogy a román kormány egy
a hölgykOzOnség rendelkezésire állok
magitól é n e ódöen tesal fel a kérdést s fele e<st var,
hát ml Is a cUja ennek a ültető, zűrzavaros élitnsk,
pillanatig sem gondolt a pénzegységünk leérBeoses pártfogásukat kéri teljes tisztelettel:
ha ugy tels van rakva megpróbáltatássá', keserűségtékelésére és eddigi pénzpolitikáján nem haj
gel és nyonoruságea'. Valóban a t<-remt^R koronája
landó a legkisebb változtatást sem eszközölni.
BARTHA GÉZA
vai'ualr, a Mennyei Atya legremekebb t'.io'ássl, vsgy
a „Corso" fodrászüzlet tulajdonost.
pedig thza iráífllctü gondolkozó lények, akiknek ereEllentétek a kormányban. A kormányban
dete H c j < a végtelenség l omá yá >£n vész el ? Ezekre
Sissu földművelésügyi és Antonescu pénzügy
a kérdésekre a vall's adja meg az igazi feleletet.
miniszterek között nézeteltérések keletkeztek, Pontos kiszolgálási 2 - 5 M é r s é k e l t á r a k l
Nekünk tudnuik ke l azt, hoey nem mi intézzük eora gabonaértékesítés körül. Ezek miatt mult
Buu'fat, hanem o.tf nn «gy jóságos, gmd.:S3 d a e a héten a kormányválság hangulatát terjesztetAbesszínia a legutóbbi hirek szerint a pár őrködik felettttnk. Ő az életet szépnek, n?m-»s™k,
ték. A miniszterelnök minden válsághírt eré Jipán diplomác-a közbelépésére azt fogja kérni ldsá'lmBk alcot'a, azonban gyöny 'rii sz-p terv-bjn a
diszharmóniát csinál. Ma ia nem ő bccsátje rA«k
lyeaen oáfol.
A Népszövetségi ól, hogy államát helyezzék a ab!ln
szenvedéseket, hanem mi okozzuk azokat egymárnak
A kisiparosok nagygyűlése Sigbisoaran. Népszövetség protektorátusa alá. Ezzel az aján- í s meguntnak. Csík nyitott szemmel kell j&rruok a
A romániai kisiparosok szövetsége SighiBoartm lattal szemben a Népszövetség érdekes hely- vllá'ioo, s m'udia szen'edist ernb-ri elvatmriltaéer»
julius 22 én nagygyűlést tartott, amelyen végső zetbe kerül. Elsősorban nem lesz módjában roBBZtksritra é ' goaosz'átra tudunk viassavazi t 0
elkeseredéssel tárgyalták le a társadalombiz tovább az olasz, vagy az angol francia érdekek- leszállt sz égből a végigjárta a Bzenvi dós utiá>, m m
o h ) ktDţBztrilve Wtt volna iá, d>i pé dát al ari
tositás ügyét. Tiltakoztak az ellen, hogy köte nek á'játszani Abessziniát, hanem komolyan m
ttu'alDÍ az embereknek n sz'GVfdétek bélés elvis>lezA legyen a kisiparos biztosítása. Felemelték foglalkozni le l ezzel az ajánlattal, amely lrs*re. Evvel eg' siersmird rávilágított BZ élet értelmé'e.
szavukat a kíméletlen adóztatással szemben. Abessziniát a világ összes államainak védelAmi'-or CART^S F;rd nánd elfog'alta MÍ-XÁÓ', a
A nagygyűlés végül elhatározta, hogy a leg mébe kivánja helyezni. — Érdebes fejleménye binasz'ii ö'.tek főaökét egyik főembsrévsl a k e g y e t ! ^
Ami-or az égő parázsr.
közelebbi választásokon a kisiparosság önálló az abesszíniai eseményeknek az a mozgalom, spinyo'ok t ö z h a l á r t iWIték.
j
iparosképviselőt fog jelölni.
amely a világ srínes H'peit a fihíiek ei eci r-tfaktattófc a bét b m b r \ a törzsfőnök fog >it PB zeSíoritv.v ssó n4!':iil tiirií a Ifg i u S i b i s z ^ v ^ d é t. A
A Neamul Romanesc támadása Maniu összefogásra tüzeli. Óriási pr< p ganda folyik törzsfőn*»'* fŐ!m'ir-r< sír-:, jtjvn-z-W*' 4 , o-"wz-c;lot
ellen. Jjrga lapja heves támadást intéz Maniu az összes európai hatalmak altai bir:ol o!t gytr tírz-főiik m»?8zóla't és szolid n ig. fl*v-*lmri:">ue
fő'mber:; „B:ríkülföldi utazásával kapcsolatosan. Kifogásolja, mátokon, amelyek a f. h. rek uralmának lerá <t bV{é:!tn'li a p . o - h í h h Bi-ínv»dő
u
hogy Maniu magát Erdély egyedüli hivatott fását sürgetik. Valóságos forradalmasítása folyik to~u én asm fek-z m riziA':on. A fősmb r eszh'z
tírt. Minket ia figyelmeztet a mi élotmaat^riink. As
képviselőjének tartja és ma is ugy tekinti, a színes népeknek éa a lázítás olyan mérete én
életem sem vo t rózsáa, hanem göröngyös, tövises
ket
öltött,
amely
komoly
aggodalmakra
adhat
mintha Erdélynek a Romániába foglalt többi
volt életu'am s kétfelől vírtócsák szigélyezték. Még
tartományoktól eltérő érdekei volnának. A Jorga okot. A forradalmasító törekvések hátterében a haláloságya ia kereszt volt s édesanyja, a Szent
HzUz, akinek a kereszt Alatt szive vérzett, szive fáj',
lapja azt is állítja, hogy Maniu külföldi utján Japánt sejtik.
Bzivtájékozódni kíván abban az irányban, hogy
Bulgáriában a német nyelvet második le sem tudta Cíuknl ht'dokló fiinak szempilláit.
teltn, röhögő éa gúnyolódó csőctelék gunvk r c n -ja közeErdély nevében kapcsolódjon bele az eljövendő államnyelvnek vezették be.
pette törlllgette szent fhuak arciba ömlő vérét.
római tanácskozásokba.
Németországban a katolikusok üldözése
Az ember azoiban ritkán gondolkozik. Mindig a
A Botosaniban levő tanítónőket kapál- tárgyában a Vatikán ujabb jegyzéket sdott át saját nyim >ru lágát és szenvedését látja a világon a
tatják. A nyelvvizsgára rendelt tanítónők Bo- a német kormánynak. A külföldi államok egyre legiiaţyobbask. Azzal nem ls gondol, hogy utyattakkor
tosamból elkeseredett hanpu leveleket írnak, erőteljesebben foglalkoznak a németországi mások sokkal többet éB jobban szenvednek, ezerszer
terhet e peinek vállukon. Az ember nem néz
amelyben azt panaszolják, hogy az ottani taní- eseményekkel. King amerikai szenátor inter- nagyobb
előr.-*, B?m hátra. H t u g ţ a n nézne, UTyis keveset
tóképző birtokait kapáltatják és gyomláltatják pellációt jelentett be, amelyben a németországi sem
látna, mert itt már e közmondás érvényesül: A hiugya
velük.
zsidó és kathólikus üldözéseket teszi szóvá. egy emberi araszra, ae ember egy Inteni aras?r» lát.
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Azt, ki a derékszékre, generális congregatióra, vicevagy filialis székre fegyvert (szablyát, puskát, lándzsát,
csákánt, vasvillát, stb. vagy csak nagybotot a székházba
bevitt, a vicetisztek három girával büntették ÍIII. Ii. I. art.)
Ha az aBsesorok meg nem jelenése miatt a széket
nem lehetett megtartani, a tisztek hat forintot hajtottak fel
rajtok (II. art)
A szolgák kártételeinek ügyében, ha a helyszínére a
kellő időben tiszt nem érkezett, a vicetiszt helyett a kirendelt assesor bíráskodott, kinek ítélete ellen a viceszékre
lehetett lelebbezni (VI. art.)
A kisebb hatalmaskodások eBetei voltak az erdei és
mezőrendőri kártételek (fa- és terménylopások, erdei makkoltatások sertésekkel, juhokkal legeltetések), melyeket tettenérés esetén tertiale fórumon (barmadnapos, legrövidebb folyamu törvényszéken), felebbezés kizárásával bíráltak el (VII.)
A lopott marhák és az elveszett házbeli javak árát
a falu megtérítette, kivéve a jobbágyáé nemes embereket
és az egyházi személyeket (IX. srt.). A házbeli javakhoz
nem számíttattak az „afféle dib-dáb sikotyo, kapa, CBatló,
lánc éa ezekhez hasonló apróságok, a ládabeli pénznek
elveszése" (X. art.).
Azt, aki a tisztek pecsétének (idézésének) nem engedelmeskedett, tízenkét forint büntetéssel sújtották, kivéve a
jobbágyas nemes embereke- (XI. art.) L. Rbsz. 109—114
§§-ait a mai rendőri büntető eljáráaban és a Jbsz. 56 és
85 §§-ait a jövedéki büntető eljáráaban.
Vértétel miatt a vértevőket a vicetisztek három forint
büntetéssel büntették. Kötelességük volt megvizsgálni, hogy
a „vér milormában esett; szántszándékkal vagy játékból,
vagy történetből, hogy ami nem szántszándékból esett, ne
büntessék ngy, mint a szántszándékost és aki nem érdemes, ae bflntatődjék" (HU. art) A kisebb hatalmaakodi-

sok eseteiben — amint látjuk — a székelyeknél elsőtökön
a vicetisztek bíráskodtak (L. mai jogunkban a testi sértéseket a Blk. 801—808 3§-aiiiál, a nyilvános helyen elkövetett verekedést a Kbtk. 75 §-ánál.).
A bitang vagy tolvajtól elvett marhákat három nap
alatt a vice- vagy főtiszteknek, távollétükben legalább egy
assesornak jelenteni kellett iXVI. art.)
A müvelés alatt álló örökségeket közkerttel kellett
ellátni, melyre az illetőt 15 napi határidővel a falusbiró
kötelezte. Azt, aki ezt elmulasztotta, a viceiiszt vsgy az
általa kirendelt assesor három ioriut büntetésben marasztalta és végrehajtotta (exeijuálta XX. art.).
A XXII. articulus elrendelte, hogy a falunak a tilalmas erdőkben elkövetett kihágások miatt három forintig
terjedő régi bírságolási joga eltöröltessék éa a falu idézés
és megszólítás után szabályszerű törvénytételell egy forintig terjedhető péuzbüutetést szabhasson ki; a büntetés kiszabásának mértékében „teljebb való hatalma ne lehessen."
Ezt a legmagasabb büntetést a talusbiró az esküdtekkel
szabhatta ki.
A határjárást a biró az esküdtekkel teljesítette. Az,
akinek a gyepüjét rossznak találták, kötelea volt azt három
nap alatt megcsináltatni, mit ha elmulasztott, a biró megbüntette. Ha az elitélt a gyepűt a falusbiró büntetése után
sem csináltatta meg, a makacskodót (a contumax embert)
a vicetiszt hat forint büntetéasel sújtotta. Ha a büntetés
kiazabáaát a biró elmulasztotta, a vicetiszt a bírót esetenként három forintig terjedő pénzbüntetéssel sújtotta (XXIV.).
Azt, aki a falu löldjit, lókötőhelyét, az ország vsgy
a falu útját elfoglalta éa a talu kérésére nem adta viaaza,
a vicetiszt a kisebb hatalmaskodáaokra előirt büntetés kiszabáaa mellett (Uagyarorazágon 25 gira [100 mf.], Erdélyben
a H. K. III. S. 3 om. 7 g-a szerint 60 mf.) foglalta viasza;

ellenállás esetén a főtiszt adott karhatalmat. A falusbírák
kötelesek voltak a falu földjeit, lókötőhelyeit, az ország és
a falu útjait minden évben, tizenkét forint büntetés terhe
alatt bejárni, melynek ha a talu ellenállt. Iianrhciiat Ioriut
büntetés alá esett (XXV. art.l
A szőlők között útnak nemcsinálása bat Ioriut, sz"
lőpásztor uemfogadása tizenkét forint, egres eladása, guimölcs és szölőfák kivágása és eladása a bár megtérítésén
felül tizenkét forint, a szüret idfielőtti megkezdése tizenkét
forint, a vetéskapu és kertelésnek Szent Mihály nap előtt
két héttel fel nem állitáBa tizenkét torint büntetés alá esett,
melyeket a vicelisztek szabtak ki (IV. U. I—VI. art.X
A IV. R. VII. art. Bzerint „malitiosus emberek én
szolgalegények, sem Isten, sem emberek törvényével nem
gondolván, felebarátoknak kárát nem sajnálván, éjszakának
idején, BŐt még nappal ÍB, R télen való helyeken, más emberek gabonáját — füvit étetik, vesztegetik és gyümölcsű
ket lopják, hordják, pusztítják, sőt kérkedékeuységből azt
mondják: arra teremtette Isten a gyümölcsöt, hogy megegyék; a faluban pedig a tilalmas rontók (mivelkogy'a falunak nagyobb és erősebb része abból áll") meg nem büntet
tetnek, hanem elengedik egymáanak a vétket." Ez az arti
culus a most említett okokból elrendelte, hogy azt, aki
marháját tilalmasba hajtotta, a falu egy-egy forintig büntesse és a kárt megtéríthesse. Ha bor nincsen, a bírságot
vegyék meg pénzül és fordítsák a falu szükségire. Ugyanezen büntetés és kártérítés alá esnek a gyümölcslopók.
Ua a biró a büntetést elmulasztotta, tizenkét forint, ha a
talu mulasztotta el, harmiuohat forint büntetés alá esett,
melyet a vicetiaztek szabtak ki éa a kárt meg is fizettették. A fenti egy-egy forint büntetésből a falunak nem állott
hatalmában bármit ia elengedni; azt teljes összegében ki
kellett szabnia.
(Folyt. kOv.)

