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Rendelet a korrupció ellen. 
Megint panamassag van BI országban. A csalás 

végösszege 25 millió. Nam nagy összeg. Hazai viszony-
latban 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 ki-
pusztíthatatlan veszedelem. Mennyi kár származik az 
egyesre, az öasaességre abból, hogy nem mennek a 
dolgok rendesen, hogy a közéletünkben el van hatal-
masodva ez a betegség. Utt lappang minden lépésed 
nyomán. A legtörvényesebb külső mázt elég megkapar-
nod, hogy szembe találd magad ezzel az undorító 
bajjal, amelyet üldözni ls olyan veszélyes ÍB kilátás-
talan. 

A román minisztertanács most drákói szigorral 
lép fel  a kijárókkal és a magukról megfeledkező  tiszt-
viselőkkel Bzemben. A miniszterelnök aláírásával ren-
delet érkezett minden minisztériumnak, amely minden 
kijárást eltilt és irgalom nélkül lesújt a kötelességüket 
nem teljesítő ÓB a polgárokat megkárosító köztisztvi-
selőkre. 

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, kőteles-
Bégtudásra, lelkiismeretes munkára a polgárral szemben 
való udvariasságra, előzékenységre, szolgálatkészségre, 
törvénytiszteletre, Igazságosságra kényszeríteni mind-
azokat, akiknek kezében van letéve egy-egy aktában 
sokszor egész exiBztenclánk. Ha ezt nem lehet keresztül 
vinni, akkor csak maradjon meg továbbra is hallgató-
lagos alkotmányos tényezőnek a korrupció. 

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 párt-
jára álltak a megtámadott t|kheBBzlElácak. Általában 
mind öntudatoBBbban éeálelheUrfevszIneEek  elkesere-
dett összefogása  a fehérek'  elien. 

As abeBBzinlal események tehát egy négy figyel-
meztetést 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 mére-
teket ölt. Az európai nemzetek olyan élet-halál gyű-
lölködésben 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  észro-
téritlk ezt a beteg Európát, amely as egymáa elleni 
fegyverkezésnek  legőrOhebb napjait éli. 

• * 
• 

Olaszország háborús lázban ég. A háborús han-
gulatot terjesztő sajtó nagy harci kedvet emleget. A 
csapatok, a milíciák elindultak. De elindultak a fegy-
gyárak felhajtól,  as embervér különféle  kufárjal.  Egy-
előre folyik  a pénz. Az olasz lira alól már kifolyt  BZ 
arany alap. 

MEOVESZEM 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 gőzmoz-
donyt közlekedésre. 

Azóta éppen azáz é ; mult el. Mlc oda hajmeroaztő 
fejlődés.  Szinte leomlottak a gátak, amelyek a távol-
sággal 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 közvetítésé-
nek 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-sercb , az 
oroaz túlerőnek és ez a vsu jkát a 
dicsőséges szabadságharc Bzomi. ;k. Két-
szeresen fájdalmas  a vereség. As i. . első jele 
egyúttal a nemzet legnagyobb lantoséti legmagya-
rabb, 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 feltű-
nése. O a hazaszeretet megtestesítője, nem IB élhette 
tul a hőn imádott ideál láncraverését. Szabadság sze-
rető lelkének legkínosabb zörej lett volna a rabbillnca 
csörgése és az aradi tizenhárom, meg n sok ezer név-
telen 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 mind-
örökké, 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 meg-
jövendölése 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 Ifjúság-

nak. Mert Petőfi  az ifjúság  dalnoka, az Ifjúság  Ideállz-
musa tör belőle elő aa lfjul  lélek csillagokat la meg-
ostromló tüzével. De példaképe lehet Petőfi  minden 
korok ifjúságának  éa költészetéből a magyar lfju  min-
dig tanulhat A törhetetlen jellemszllárdság, ami egész 
lényét jellemezte B a cselekedeteiben megnyilvánuló 
férfiasság  olyan tulajdonságok, amikre mioden magyar 
lfju  büszke lehetne. Szebbet, megragadóbbat, vonzób-
bat pedig elképzelni sem lehetne annál a szülői sze-
retetnél, 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 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Ő s a p á m . 

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. 

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

A harcok folynak  itten Bzakadatlan. 
a gond, robot idegem BZÖVI át. 
Egy embert látok: sápadt alkonyatban 
siratja eltévedt, szegény fiát. 

Holló  Emi. 

Székely nemzeti szabályrendeletek. 
Székely nemzeti constitutió. (1555.) 

Közli  Tusnádi  Élthes  Ojule dr. 
Marosszék consltutlól (1610-1718). 

Marosszék 1G10—1718 évi oonstitutiói I. r. VI. arti-
culusa szerint azt, aki a praedikátort, a mestert vagy az 
egyháziit difi'amálta,  vagy az egéBZ megyét (egyházmegye 
értendő) becstelenitette, a megye i egyházmegye) székin meg-
bírságolták, ahonnan a fél  a viceszékre felebbezhetett,  amely 
végérvényesen ítélkezett és ítéletét végrehajtotta. Az egy-
házmegyét tehát jurisdikció illette meg. Ugyanez az arti-
culus elrendelte, hogy .amelyik fél  ok nélkül fárasztja  a 
másikat, indebitán convincaltasaék; ide nem értetnek a 
Jobbigyos Nemesek/ 

A II. r. IV. articulus a székekben és a talukhan a 
portiázást három részre és pedig 1. főre  vagy füstre,  2. 
marhára és 3. köblösre, egyenlően osztotta fel.  A tő- vagy 
fÚBtadó  egyharmadát szegény éa gazdag házasember köte-
les volt fizetni;  az özvegy asszonyok vagyoni helyzetük 
szerint. Az adó egyharmadrészét a jármas ökrök, a tehe-
nek, a tulkok, a paripák, a kancák, a negyedtüvet elért 
gyermeklovak, a bárányoznivaló juh, fiadzú  kecske (tiz egy 
marhának számítva), tíz kosár méh (egy marhának szá-

mítva után, egyharmadát pedig a köblös szám után î buza 
rozs, árpa, tönköly, alakor, zab, köles, törökbuzai után lizet-
ték. i Egy köbölnyi gabonatöld, két szekér szénára való 
szénatermőföld,  három ember kapálatja szőlő, stb. alapul-
vétele mellett.) Ha az adózás nem a most meghatározott 
igazságos módon történt, a vicetisztek a bírákat tizenkét 
forint,  ba pedig a falu  cselekedett, harminchat forint  bün-
tetéssel Bujtották. A szolgák a XIX. art. szerint marháik 
után portiózni tartoztak. Úgyszintén portiózni tartoztak a 
faluban  tekergő, szolgálatra alkalmas mégsem szolgáló, sem 
feleséget,  sem háztüzet tartani nem akaró emberek tőről, 
mint más falubeli  ember >XX. art.'. A molnárok, a zsellé-
rek, valamint a dézsmásföklek  művelői szintén adóztak 
XXII—XXIV. art.). A falusbirák,  mivel „sok l'utkosásuk 

és dolgok^ haladékja vagyon, mind főről,  mind marháról, 
mind a portióban" felényit  adóztak ^XXXI. att. E rendel-
kezésekben a jövedéki kihágások ősforrásait  láthatjuk. 

Ha a talu a kellő időben (évenként karácsonykor) 
falusbirót  nem választott, a vicetiszt harminchat, ha a mu-
lasztást magánember okozta, tizenkét torint büntetéssel súj-
totta, minden jogorvoslat kizárásával (XXXII. art.' 

Azokat, akik a beszálló katonaságnak vágómarha, 
kenyér, ÍU, széna, abrak zab), vecturázó szekerek, lovak 
és egyéb dolgok iránti igényeit ki nem elégítik vagy későn 
teljesítik, marháikat eldugják, a tiszteket szidják, fenyege-
tik, sőt meg is verik, nekik nem engedelmeskednek, eseten-
ként tizenkét forint,  ha pedig a falu  a bűnös, harminchat 
forint  büntetéssel sújtják a tisztek (XXXVI. art.). A tisz-
teknek nem engedelmeskedő nemes ember büntetése eseten-
ként tizenkét forint  volt, melyet nem a jobbágya, hanem a 
saját javaiból kellett végrehajtani XXXVII, art.). (Lásd a 
hadiszolgáltatásokra vonatkozólag az 1912: XLVIII. 1914 . L. 
1916:VI. ISI 115:XXXIII. 1922:IU. 20 $. HI27:XVII. tc. 
VI. cikk. 1925: XXVII. tc. II. cikk. 1927:XVIII. tc. V. c.). 

Dauerwelle-örökhullám a világmárkáju „WELLA" villanyondoláló-
géppel: „CORSOModrászat Mercurea-Ciuc. 



K I L A P O K 
HlMk és k 

Ovasnla k e l f ^ | ^ ^ k l P m l n d e n 
linia kell be lo i^f ier t  e versete 

' jell emf"j  lődésnek legjobb tanltó-
ITatf  egyszerű ember, a nép nyelvén 
»4nUzvetlenBége is olyan tulajdonság, 

ffsre  kell találjon a mai ifjúságban,  mert csak 
stea közvetlenség társadalmi korlátokat nem 

lamerö varáasa képes összetartani ms 
magyar lelket éa csak ea nyújt segítséget 

aboB, hogy a Patőfl  kora utáni időknél ÍB suiyoBabh 
korok megpróbáltatásait elviselhesse. Ba a közvetlen 
Bég ad|a aa egységet, amely egy kisebbségi nép életben-
maradásának, barckésaségének legfontosabb  előfelté 
tele. Bnnek kivívása, megteremtése pedig esősorban 
aa Ifjúságra  vár, amelynek férfivá  éréséhez, jellem-
alakuláaáboa keresve Bem lehstn9 jobb utmutatét találni 
az erdélyi magyar lfju<ág  számára, mint aa erdélyi 
földben  nyugvó legnagyobb magyar költó költészete. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Tőzsdemanőver  a lej ellen.  A mult héten 

a londoni tőzsdén különféle  birek terjedtek el 
a román lej devalorizálásáról. Komolyan beszél-
tek arról is, hogy a lej értékét 30 százalékkal 
csökkentették. Antoneecu pénzügyminiszter a 
külföld  számára kormánykommQnikét adott ki, 
amelyben kijelenti, hogy a román kormány egy 
pillanatig sem gondolt a pénzegységünk leér-
tékelésére és eddigi pénzpolitikáján nem haj 
landó a legkisebb változtatást sem eszközölni. 

Ellentétek  a kormányban.  A kormányban 
Sissu földművelésügyi  és Antonescu pénzügy 
miniszterek között nézeteltérések keletkeztek, 
a gabonaértékesítés körül. Ezek miatt mult 
héten a kormányválság hangulatát terjesztet-
ték. A miniszterelnök minden válsághírt eré 
lyeaen oáfol. 

A kisiparosok  nagygyűlése  Sigbisoaran. 
A romániai kisiparosok szövetsége SighiBoartm 
julius 22 én nagygyűlést tartott, amelyen végső 
elkeseredéssel tárgyalták le a társadalombiz 
tositás ügyét. Tiltakoztak az ellen, hogy köte 
lezA legyen a kisiparos biztosítása. Felemelték 
szavukat a kíméletlen adóztatással szemben. 
A nagygyűlés végül elhatározta, hogy a leg 
közelebbi választásokon a kisiparosság önálló 
iparosképviselőt fog  jelölni. 

A Neamul  Romanesc támadása  Maniu 
ellen.  Jjrga lapja heves támadást intéz Maniu 
külföldi  utazásával kapcsolatosan. Kifogásolja, 
hogy Maniu magát Erdély egyedüli hivatott 
képviselőjének tartja és ma is ugy tekinti, 
mintha Erdélynek a Romániába foglalt  többi 
tartományoktól eltérő érdekei volnának. A Jorga 
lapja azt is állítja, hogy Maniu külföldi  utján 
tájékozódni kíván abban az irányban, hogy 
Erdély nevében kapcsolódjon bele az eljövendő 
római tanácskozásokba. 

A Botosaniban levő  tanítónőket  kapál-
tatják.  A nyelvvizsgára rendelt tanítónők Bo-
tosamból elkeseredett hanpu leveleket írnak, 
amelyben azt panaszolják, hogy az ottani taní-
tóképző birtokait kapáltatják és gyomláltatják 
velük. 

őfelsége  Románia királya  aa angol sajtónak 
adott egyik legutóbbi hosszas nyilatkozatában 
kijelentette, hogy Romániában sohasem less 
diktatúra éB az alkotmányos útról soha nem 
tér le. 

Eftimiu,  a híres román iró, aki az elitélt 
magyar regényírónak, Daday Lórándnak elí-
télése alkalmával olyan energikus nyilatko-
zattal exponálta magát, most hazatért Bécsből. 
Otthon érteBÜlt az ellene ioditott hazafias  tárna 
dásokro*, amelyeket ismételten erélyesen uta-
sított vissza. 

Fioeleo! Figyelem! 
Hölgyeim I 

Értesítem a n. é. hOlgykSzBnséget, hogy sikerült egy 
eredeti, legmodernebb 

„Wella" Villany Dauer-gépet 
(örökhuiUmoeltó) 

beszereznem, amivel a legszolidabb 4rak mellett 
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 

a hölgykOzOnség rendelkezésire állok 

Beoses pártfogásukat  kéri teljes tisztelettel: 

BARTHA GÉZA 
a „Corso" fodrászüzlet  tulajdonost. 

Pontos kiszolgálási 
2 - 5 

Mérséke l t á r a k l 

Abesszínia  a legutóbbi hirek szerint a 
Jipán diplomác-a közbelépésére azt fogja  kérni 
A Népszövetségi ól, hogy államát helyezzék a 
Népszövetség protektorátusa alá. Ezzel az aján-
lattal szemben a Népszövetség érdekes hely-
zetbe kerül. Elsősorban nem lesz módjában 
tovább az olasz, vagy az angol francia  érdekek-
nek á'játszani Abessziniát, hanem komolyan 
foglalkozni  le l ezzel az ajánlattal, amely 
Abessziniát a világ összes államainak védel-
mébe kivánja helyezni. — Érdebes fejleménye 
az abesszíniai eseményeknek az a mozgalom, 
amely a világ srínes H'peit a fihíiek  ei eci 
összefogásra  tüzeli. Óriási pr< p ganda folyik 
az összes európai hatalmak altai bir:ol o!t gytr 
mátokon, amelyek a f.  h. rek uralmának lerá 
fását  sürgetik. Valóságos forradalmasítása  folyik 
a színes népeknek éa a lázítás olyan mérete 
ket öltött, amely komoly aggodalmakra adhat 
okot. A forradalmasító  törekvések hátterében 
Japánt sejtik. 

Bulgáriában  a német nyelvet második 
államnyelvnek vezették be. 

Németországban  a katolikusok üldözése 
tárgyában a Vatikán ujabb jegyzéket sdott át 
a német kormánynak. A külföldi  államok egyre 
erőteljesebben foglalkoznak  a németországi 
eseményekkel. King amerikai szenátor inter-
pellációt jelentett be, amelyben a németországi 
zsidó és kathólikus üldözéseket teszi szóvá. 

30 S«AM 

Oroszország  tengeri haderejében íriási 
fejlődés  mutatkozik. A szovjet most fejezle  be a 
hatvanadik buvárhajójának megépítését, aroely-
lyel elérte az angol tengeri haderő öesztonna-
tartalmát. 

Ausztriában  Dollfuss  karcellár meggyilko 
lásának egyéves évfordulója  alkalmával juliuB 
hó 25-én nagy gyászünnepségek voltak. 

Jugoszlávia  aláirta a Vatikánnal kötött 
konkordátumot, amellyel a jugoszláviai katoli-
kusok helyzetét rendezték. 

Görögországban  a királyság visszaálli á-
sára nagy előkészületek vannak. A volt görög 
király készenlétben van, hogy alkalmas pilla-
natban visszatérjen a görög trónra. 

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

Bizalom a Mennyei Atyában. 
Ríhanó századnak embere ha megáll s körülnéz 

m«gs körül, a sok furcsaságtól,  foaifcságtól  szinte 
magitól éne ódöen tesal fel  a kérdést s fele  e<st var, 
hát ml Is a cUja ennek a ültető, zűrzavaros élitnsk, 
ha ugy tels van rakva megpróbáltatássá', keserűség-
gel és nyonoruságea'. Valóban a t<-remt^R koronája 
vai 'ualr, a Mennyei Atya legremekebb t ' . io'ássl, vsgy 
pedig thza iráífllctü  gondolkozó lények, akiknek ere-
dete H c j < a végtelenség l omá yá >£n vész el ? Ezekre 
a kérdésekre a val l 's adja meg az igazi feleletet. 
Nekünk tudnuik ke l azt, hoey nem mi intézzük eor-
Buu'fat,  hanem o.tf  nn «gy jóságos, gmd.:S3 d a e a -
pár őrködik felettttnk.  Ő az életet szépnek, n?m-»s™k, 
ldsá'lmBk alcot'a, azonban gyöny 'rii sz-p terv-bjn a 
b!ln diszharmóniát csinál. Ma ia nem ő bccsátje rA«k 
a szenvedéseket, hanem mi okozzuk azokat egymárnak 
í s meguntnak. Csík nyitott szemmel kell j&rruok a 
vllá'ioo, s m'udia szen'edist ernb-ri elvatmriltaéer» 
roBBZtksritra é ' goaosz'átra tudunk viassavazi t 0 
leszállt sz égből a végigjárta a Bzenvi dós utiá>, mm 
m o h ) ktDţBztrilve Wtt volna iá, d>i pé dát al ari 
ttu'alDÍ az embereknek n sz'GVfdétek  bélés elvis>-
lrs*re. Evvel eg' siersmird rávilágított BZ élet értelmé'e. 

Ami'-or CART^S F;rd nánd elfog'alta  MÍ-XÁÓ', a 
binasz'ii ö'.tek főaökét  egyik főembsrévsl  a kegye t !^ 
spinyo'ok tözhalár t iWIték. Ami-or az égő parázsr. 
r-tfaktattófc  a bét b m b j r \ a törzsfőnök  fog  >it PB ze-
Síoritv.v ssó n4!':iil tiirií a Ifg  i u S i b i sz^v^dé t. A 
törzsfőn*»'*  fŐ!m'ir-r<  sír-:, jtjvn-z-W*'4, o-"wz-c;lot 

t írz-főiik  m»?8zóla't és szolid n ig. fl*v-*lmri:">ue 
<t bV{é:!tn'li a p . o - h í h h Bi-ínv»dő fő'mber:;  „B:rí-
to~u én asm fek-z  m riziA':on.u A fősmb  r eszh'z 
tírt. Minket ia figyelmeztet  a mi élotmaat^riink. As 
én életem sem vo t rózsáa, hanem göröngyös, tövises 
volt életu'am s kétfelől  vírtócsák szigélyezték. Még 
a haláloságya ia kereszt volt s édesanyja, a Szent 
HzUz, akinek a kereszt Alatt szive vérzett, szive fáj', 
le sem tudta Cíuknl ht'dokló fiinak  szempilláit. Bziv-
teltn, röhögő éa gúnyolódó csőctelék gunvk rcn-ja köze-
pette törlllgette szent fhuak  arciba ömlő vérét. 

Az ember azoiban ritkán gondolkozik. Mindig a 
saját nyim >ru lágát és szenvedését látja a világon a 
legiiaţyobbask. Azzal nem ls gondol, hogy utyattakkor 
mások sokkal többet éB jobban szenvednek, ezerszer 
nagyobb terhet e peinek vállukon. Az ember nem néz 
sem előr.-*, B?m hátra. H t u g ţ a n nézne, UTyis keveset 
látna, mert itt már e közmondás érvényesül: A hiugya 
egy emberi araszra, ae ember egy Inteni aras?r» lát. 

Azt, ki a derékszékre, generális congregatióra, vice-
vagy 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 kiren-
delt 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 makkol-
tatások sertésekkel, juhokkal legeltetések), melyeket tetten-
érés esetén tertiale fórumon  (barmadnapos, legrövidebb folya-
mu 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 enge-
delmeskedett, 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 érde-
mes, ae bflntatődjék"  (HU. art) A kisebb hatalmaakodi-

sok eseteiben — amint látjuk — a székelyeknél elsőtökön 
a vicetisztek bíráskodtak (L. mai jogunkban a testi sérté-
seket a Blk. 801—808 3§-aiiiál, a nyilvános helyen elkö-
vetett 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 marasz-
talta és végrehajtotta (exeijuálta XX. art.). 

A XXII. articulus elrendelte, hogy a falunak  a tilal-
mas erdőkben elkövetett kihágások miatt három forintig 
terjedő régi bírságolási joga eltöröltessék éa a falu  idézés 
és megszólítás után szabályszerű törvénytételell egy forin-
tig terjedhető péuzbüutetést szabhasson ki; a büntetés kisza-
básának 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 meg-
büntette. 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 eseten-
ként 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 kisza-
báaa 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, gui-
mölcs 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 em-
berek gabonáját — füvit  étetik, vesztegetik és gyümölcsű 
ket lopják, hordják, pusztítják, sőt kérkedékeuységből azt 
mondják: arra teremtette Isten a gyümölcsöt, hogy meg-
egyék; a faluban  pedig a tilalmas rontók (mivelkogy'a falu-
nak 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  bün-
tesse és a kárt megtéríthesse. Ha bor nincsen, a bírságot 
vegyék meg pénzül és fordítsák  a falu  szükségire. Ugyan-
ezen 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 fizettet-
ték. A fenti  egy-egy forint  büntetésből a falunak  nem állott 
hatalmában bármit ia elengedni; azt teljes összegében ki 
kellett szabnia. 

(Folyt. kOv.) 
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Mindent véges estünkkel megmagyarázni nem tudunk. 
A végtelen Isten titkait klfürkéssnl  hláha akarjuk. A 
gyertyafény  nem tudja bevilágítani az éjszakát. S mii 
lió gyertyafény  sem tndja aa éj sötétjét elosslatni. Ugy 
as össses emberi lángelmék Bem tudnak Isten Frök és 
végtelen titkaiba tőkéleteB fényt  deríteni. 

As élet történéseivel gyakran rámutatott és most 
ls rámutat arra, hogy Isten van felettünk  s minden a 
világon as A bölcs IntéakedéBére történik. Csak ez 
ember ésare kell vegye, s nyitott szemmel kell, hogy 
járjon a világon. Mioden eseményből, ha eifogu'atlacu1 

szemléljük, kl lehet olvasni a gondvlselésszerűséget 
Ine egy Jellegsetes történet, ami állapotunkat szintén 
alátámasztja és megmagyarázza. 

Midőn 1468 ban a magyarok Hunyadi Mátyási 
királlyá válasstották, ÖBSzegyültek a főurak  a várban, 
hogy hódoljanak a királynak. K i i lük volt Lázár szerb 
herceg Is. As ünnepségek több napig tartottak. Biy 
betörőnek sikerült a fejedelmi  lakosztályba beha'o'ni 
ahol lopni akart. Mikor éppen odajutott, ahol a szert 
herceg szokott aludni a nejével, zajt hallva, az ág) 
alá bujt, mivel menekülni már nem tudott. Oanan 
kihallgatta a szerb herceg beszélgetését. Ez közölte 
a feleségével,  hogy őt nem iránti hódolat hozta Budára, 
hanem, hogy Mátyást megfossza  életétől. A hercegnő 
igyekezett lebeszélni, de hiába. Azlán nyunalomra tér 
tek. E-re a betörő kiosont éB engedte magát elfogatni 
Kérésére Mátyás elé v l t t ^ , akinek elmordotta a hal 
lottakat. Mátyás nem akarta elhinni éB becsukatta, de 
a szerb herceg viselkedését fiiveltetnl  kesdte. Egyszer 
csak Lázár herceg azt üzente Mátyás királynak, hogy 
fontos  dologban sürgőőien távoznia kell, de azelőtt 
szeretne barátságuk megpecsétnlésére egy pobár bort 
kiüríteni, fáradjon  át hát lakosztályába. Mátyás átment. 
A szolga két pohár bort hozott elő Lázár aa egyikét 
Mátyás királynak nyújtotta, da Mátyás nem akart belőle 
lan*, amig Lázár meg nem Ízlelte. A harceg szabódott 
s mikor látta, hogy Mátyás nem tágit, elhalványodva 
megízlelte a bort, amire a szerb hercegnő eláju't. Eey 
óra múlva Lázár herceg holtan feküdt  ott a méregtó', 
amelyet a pohárba a király számára kever'. Mátyás 
szabadon bocsátotta a tolvajt s jutalmu' jó állást 
adott neki. 

Ez az iBteni gondviselés csodás utja. As élet min-
den mozzanata erről beszél. Amit moat nem tudur.k 
Má tc 1 , az később mind vll/gos lesz elót.llnV. I ten a 
lr-grofiazabbat  ls jóra fordítja. 

Hatalmas szélvési dühöngött a nyílt tengeren. 
E?y utasszállító hajót a dühös hu-'ámok elny.léssel 
fenyegettek.  MIodenM megreidült. J «ive-z^kelve a fej-
vesztve BzaWdeá'tak össze-vissza n h»jAn az emharev. 
Cjupán egy klsfli  volt nyugodt. Valaki megkérdezte 
öl' .- flicskám,  hát te nem félsz,  nem remegsz? A 

rtucika nyugodtan M e l t : én nem félek,  mrrí az atyám 
» kormányos. 

Bo ;esor ehlinődü-A az A'.- t surjt H*t t . VIIMTI 
ti-kos k4z t-rven<*t, flita'  álmainkat, Rzá'Tiitáa<»i"i.-Bt 
k r 'Sí 'ü húzz i. Vidul tör fel  ben^iiik az n d u a'. M n-
d«u a'ca-a'uak eiien^re történik. Zum'ódunk s héké'-
hn'ied ink, az élet hullámai toporzékoló diihvel ronta-
n tk életünk ell°>n. I yenkor nyugodt bátorsággal em°l-
j ik föl  tekintetünket s jusson eszünkbe, hogy nekünk 
nem szabad félni,  mert Atyánk a kormányos. 

P. Gábor Anasztáz. 

g Háló, ebédlő és iroda berendezések 
• a legegyszerűbbtől a 
• lefflnomabb  kivi tatig 
+ l M i á l l t u t t i t i k k i l 
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. Megfelelő  biztosíték mellett részlstflzetésre  Is. 
• » 4 -Kacsaszezon. 

M&a néven ugorkaszezonnak ÍB hívják. Az az időezak, 
amikor a szenzációéhes riporter az ugorkaérleld kánikula 
csöndjében nem tudja iölhajtani lapja számára a kellő meny-
nyiségű napi anyagot, amivel a melegtől elbágyadó embe-
riség érdeklődését fölcsigázza.  Uit csináljon ilyenkor a 
HZf>gény  újságíró, ba fii  se rezdül a nagy hőségben s kor-
mány sem ing a felfedezett  panamák okozta ellenzéki menny-
dörgésekre ; nem potozkodnak a hűsölő honatyák, de még 
egy valamirevaló rablógyilkoaaág sem akad az ügyészségi 
krónikákban turkáló, szaglászó, mérföldeket  bekutyagoló, 
lútó-futó,  izzadságverte riporternek. 

Még egy kis politikai elkeseredést kilehetne szorítani 
a pennából holmi adókról, iskolaügyről, nyelvvizsgáról. Még 
irni lehetne a tisztviselőkről, vasutasok-
ról és végeredményben szidni lehetne a mindenkori kormányt, 
mert ez mindig hálás téma a közönség számára és végső 
mentsége volt minden korok lapiparosainak. De ezt ma mind 
uem lehet. Elkeseredni tilos, panaszkodni tilos, kormányt 
szidni tilos, mert mindez árt az egészségnek. Már tudniillik 
az olvasóénak. Meg az újságíróinak. Mert a kormányénak 
semmiesetre. 

De irni mégis kell, mert üres lapot csak nem lehet 
adni. Mi történik tehát? Honnan a segítség? Melyik világ-
tájról? — Amikor a szenzációra falánk  olvasó már csömört 
kapott attól a sok olasz dumától az abesszin kérdésben: 
csak duma, duma, rémitgetés, fenyegetőzés  ÓB sehol egy kis 
háború; caak jár a szájuk, de begyulladnak minden víazont-
fenyegetéstől;  csak viszik a töméntelen sok katonát, de nem 
lőnek; pedig anélkül nem ér semmit az egész; nincs lövöl-
dözés, nincs tülekedés, nincs halál, nincs szenzáció; pedig 
anélkül nem ér semmit aa egész oirkusz. Még el sem hiszi 

az olvasó, hogy igaz valami az égiszből. Azt mondja, hogy 
mese ez az egész fehér—fekete  marakodás. Kitalálás az 
egész, hogy a liszt árát felemelhessék.  Már torkig vagyunk 
vele. Kérünk valami egyebet. 

Ilyenkor aztán az ujaágiró fohászkodik  egyet: Múzsám 
segíts I is megereszt egy kacsát. Vadat, Bzelidet, aszerint, 
hogy hosszu-e vagy rövid az ugorkaszezon. Például igy: 

Vaskereskedés egy őrült gyomrában. 
Százával nyelte le a szerencsétlen ember a csavarokat, 

tűket, villákat és borotvapengéket. 
London, julius 19. 

Az egyik angliai őrültekházában meghalt egy őrült. 
Az örült ember holttestét felboncolták  és a gyomrában 
a következő dolgokat találták: 218 darab csavar, ti drb 
kávéskanál, 8 nagykanál, 3 villa, 3 darab zsilettpenge, 
1 gomb, 37 darab gramafontü,  3 darab kulcs. 45 darab 
biztoaitótü, 12 darab vaspálcika, 1 pénzdarab, 1 darai 
rézalkatrész, 117 darab üvegszilánk, amelynek összsúlya 
két kilogramm volt. 

Ez már igen. Ez már érdekes. Olyannyira érdekes, 
hogy bolond, aki elhiszi. L)e épen újságba való. Nincs benne 
politika, ami lelkiismeretfurdalást  okozzon a tulbuzgö cen-
zornak ; nincs benne sértés és uem lesz belőle sajtópör. 
Még a csendőr sem támadja ki érte az újságírót, mint az 
milelénk szokás és cirilpofok  sem csattannak miatta. l)e 
praktikus, mert tölti a lapot. És érdekes, mert a közönség 
röhög. Köhögi az ujságirót, amiért ilyen szamárságot akar 
neki beadni. Az ujságiró meg röhög azon hogy ezt a lúdi-
táat neki a közönség el lógja hinni. Kézen-közön kiröhögik 
egymást, a kacsa ró vására. Valószínűleg igy gondolta az 
az erdélyi napilap is, amelyik a fenti  kacsát lehozta. Mert 
mi máshonnan vettük át, hogy Bzélesebb rétegben felhívjuk 
rá a ügyeimet. Nem arra, hogy nagyon érdekes. Se nem 
arra, hogy szenzációs. Még arra sem, hogy kölcsönösen 
röhögjünk egymáson, vagy a cenzort nyugtassuk meg. Ha-
nem inkább arra, hogy ei a kacsa még vadkacsának is 
nagyon vad. Kérünk szelídebbeket éa szerényebbeket. 

Legyük, evâboogarak, 
klirtasára permetezzen UJT-teH 

Méhészet. 
Meghivó. 

A Calkvármegyel Méhész Egyesület 1935 év augusztus 
hó 11-én (vasárnap) az egyeBület m'nta telepén (régi puska-
porosnál. Jlgodln község-felé),  nrgy méhéai napot rendez, 
melyre nemosak az egyesület Összes tagjait, hamm minden a 
méhészet iránt érdeklődő egyént, látni, tanulni, szórakozol, 
mulatni vágyó lfjut  és Öreget őszinte méhésztárai üdvözlettel 
elvárunk. 

Merourea-Cluo, 1935 jullus hó. 
Blénesiy Károly, elnök. Mezey Oéaa, titkár. 

A m é h é s z n a p p r o g r a m j a : 
Délelőtt fél  10 órakor, az Igazgató választmány Ülése. 
Délelőtt fél  II órakor közgyűlés 
Délután 1 órakor mézbemalató. A méhészeti kiállítás és 

vásár megnyitása. 
Délután 2 órakor, közérdekű előadást tart Blénessy 

Károly, a mézról. 
Egész délután folyamán  nyári mulatság tetszés szerinti 

szórakozásokkal gyermekek lfj*k  és öregek részére. Mézkos-
toló, HekkensQtés, tombola, célbaifi  rés stb., különbözá dongá-
aok. zoogáaok és íllmmögések, fullánkmentes  szúrások és 
OBlpkedések. Jó Italokról és olgányzenéről gondoskodtunk. 

K 1 ál l í thatók : Elóméhek, méhlakások, méhtermékek, 
méz, viasz, mézes tészták, mézbor, méhsör, mézeoet, stb., viasz-
feldolgozó  gépek, méhészeti Iroda' om stb. A kiállítók helydí-
jat nem fizetnek.  Beléptl-dlj ntnosen, tehát senki se maradjon 
el Kellemetlen Idd esetén a nyári mulatság 15-én, Illetve 18-án, 
de még'u meg lesz tartva, mert a virágnak nyilását megtiltani 
nem lehet éa a méhnek, hogy egyik ói a másikra szállva sze-
retettel ölelje, csókolja azQzl kebelét. 

gusztust keltve a kerteken díszlik, oh az olyan csekély 
semmiség, hogy szóvá sem érdemes tenni. 

Jó étvágyat kívánok I 
Közfogyasztásra  csupán azt a mézet volna szabad 

bocsájtani, mely fiasitás  céljára nem használt szttzsejtekből 
lett kiömlesztve. Vájjon hány méhtartó rendelkezik ilyen 
sejtekkel ? Ha vizsgálatot tartanánk a lépkészletek fölött, 
akadna-e olyan házaló méhész, ki egyetlen egy mézkamrá-
ban használatos szüzlipet tudna felmutatni. 

Hogy a közönség mennyire tájékozatlan a mézismeret 
terén, felhozom  azon körülményt, hogy Bucureşti elegáns 
CBemegeüzleteiben a méz nem ugy van reklamirozva: „akác-
méz, hársméz, virágméz, havasiméz, gyógyméz", stb., hanem 
„Miere de Maiu", májusi méz, mely halj csodát tudatlan 
méhésztárs már április hónapban a körülményekhez képest 
elég csinosan adjuaztálva a kirakatokban díszlik. 

Vájjon valóban van-e májusi méz? Határozottan kije-
lentem, nincsen! Ha tényleg van is melegebb vidékeken 
májusi hordás, az még nem beérett méz. De hogy még 
április hónapban már forgalomba  is kerüljön a májusi méz, 
az nemcsak időrendbeli lehetetlenség, hanem a természet 
rendjével is éles ellentétben áll. 

Micsoda portéka tehát a májusi méz, ha az valóban 
a méhek termébe és nem hamisítvány ? A méhtartó a fölös-
leget nem szedi el ősszel, hanem megőrzés céljából benn 
tartja a mihlakásban. Tavasz ébredésével előszedi a legter-
mészetesebb raktárból s amennyibeu nincs megcukrosodva, 
kipörgeti. Ha cukros, ugy sem esik a fejelágyára.  Bepakolja 
megnedvesített és kicsavart ruhadarabokba, gyengén fűtött 
takaréktűzhely sülőjében felmelegíti  annyira, hogy pörget-
lietővé válljon. A sűrűségen esetleg kellő mennyiségű viz 
hozzáadásával is segit, hiszen a jó bucureBtieknek májusi 
méz kell. 

Csupán egyet nem értünk! Miért nem akarja a nagy 
közönség végül ÍB elhinni, hogy a mézhamisitónak útjában 
a legcsekélyebb akadály Bem áll. Semmiféle  hamisítónak 
olyan egyszerű mód rendelkezésére nem áll, mint a méz-
gyárosnak. Nem zavarja sem i'z, sem szin, Bem halmazálla-
pot. Lehet-e a ..méz'' hígan cseppfolyós,  vastagon felfekvő, 
igrás, cukros, szilárdan kemény. Szine tetszés szerint vilá-
gos halvány sárgától, csaknem vizszintőí sötét feketéig, 
zöldes árnyalattól vérpirosig, éppen csak lila, vagy kék nem 
lehet. Izét megadják a különböző eszenciák és ha a vevő 
kívánja, szállíthatnak akár rózsamézet is, hiszen a gyár 
termel nemcsak akácot, hársat, lóherét, napraforgót,  ptíiceliát, 
epret, máloát, epilobiumot, lent, baltacimot, tiszteBlüvet stb., 
stb. Ha parancsolod, émelygő édes mézet is kaphatsz, kü-
lönben mire való volna a népünk által is jól ismert , ezer-
édes". 

Nagyon érdekes, hogy a-/. országos májusi fagyok 
lönkrelellék a gy iimnlcsvirágzást ugy, mint az akácnyilását. 
(íyümölcs Csikón kivül kevés helyen van, akácméz azonban 
óh az mindenhol akad, még olyan helyen is, hol egyetlen 
akácfa  sem díszlik. Miért nem csinálnak a gyárosok almát, 
költet i«, ba a mézgyártását olyan tökélyre vitték. 

Talán jó volna ludui a csiki méhészeknek, hogy a 
iné/termés Kánlianjában, Magyarországon az 1935 évben 
igen sok niéagazdaságban még a téli clelemazükséglet nin-
csen fedezve  s a pörgető monoton muzsikája nagyon litkáu 
verte lel a méhész hajlékok cseudjét ? 

A m é s s f l . 
Bármiféle  közfogyasztási  cikknek árát a kínálat és 

kereslet szabja meg. Ugy látszik azonban, hogy a méz ezen 
általánosan elismert szabály alól kivétel, hiszen a vevő 
mintha kényszeríteni akarná az eladót az általa önkényüleg 
megállapított ár gondolkozás nélküli elfogadására.  Es ha 
tárgyilagosan nézzük a dolgot, a vevőnek igaza is van, 
mert ha a felkínált  ,méz"-et megkaphassa 1'ele áron a méh-
tartótól, miért ne vegye meg tőle, hiszen méz és méz tel-
jesen mindegy. Egyik ÍB virágokból van összegyűjtve, másik 
is, egyiket is a méhek hordták be, másikat is. Ezt is kiper-
getik a sejtekből, azt is. Friss állapotban ez is folyékony, 
az is. 

Hogy aztán ez tisztán van kezelve éB valóban méz, 
mely a hófehér  viaszfedelek  lefejtése  után a pörgetőn át 
jutott a bödönbe, vagy esetleg fiasitás  nedvével vegyitett 
hig nektár, beéretlen méz az, mit házalva árusítanak, a leg-
kevésbbé aem fontos  kérdés. 

Hogy a lépekből előbb az egerek lakmároztak, alag-
utakat túrtak a molyok és az évtizedes bélsár maradványok 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Kiment divatból a veres köröm. 

Ennek ls vége van. Megértük szerencsésen. A 
vereB köröm kiment divatból. Jobban mondva a komoly, 
Ízléses, url gondolkozású emberek között divatban sem 
'o'.t. Félrecsúszott, egyéniség nélküli divathóbortok 
karolták fel  csupán ezt a Bzörnyü lakkozását B köröm-
iek. Átmeneti csömöraég volt. Nem állandósult B mi-
után ma már hivatalosan 1b diszkreditálva van a prole-
tér színnek a körmökön való viselése, bizonyára nevet-
ségesnek látják magukat azok, akik valamikor szaba-
don Jártak közöttünk ezekkel a vértől csepegő, kihegye-
dtett mellső nyúlványokkal. 

— Az egészségügy i m i n i s z t e r julius hó 26-án 
Tusnádfürdőről  felrándult  városunkba, ahol hosszasan 
időzött. 

— Acaél Ö d ö n b n o s u b a n k e t t j e Aczél Ödön 
nyugalmazott vaEUtl főmérnök  családjával együtt folyó 
4vl >u ju?ztus hó 1-én elhagyja városunkat és Temes-
várra költözik. Aczél ÖJön 38 év óta hozzánőtt ennek 
a városnak társadalmához. Hosszú évtizedeken kérész-
ül mint vasúti osztályfőmárnök  mintaképe volt a be-

ctüIetesBégnek a hivatali tisztességnek. Távozása alkal-
mával a magyar kaszinó, amelynek kezdettől fogva 
tagja volt, nagyszabású bankettet rendezett impozáns 
keretek között búcsúzott el városunk magyar társa-
dalma ettől a derék jóembertől, aki egy egéBz életnek 
szerény, becsületes munkájával érdemelte kl a leg-
általánosabb tiszteletet és megbecsülést. Egyre fogy  unk 
és eltűnnek ebből a városból a régi jó időknek kedves 
' rcal. Aczél Ödönnel és családjával la ilyen a békeidők 
emlékeit visszaidéző, a városhoz hozzánőtt kapcsok 
szakadnak el éB a veszteség fájdalmát  okozzák. Ami-
kor lapunk nevében bucsuzunk Tőlük, arra kérjük 
Istent, hogy uj környezetük a nyu-odt, kiegyensúlyo-
zott életet biztosítsa számukra. 

— H e v e s i P i r o s k a h a n g v e r s e n y e . A nyári 
szezon egyik kiemelkedő eseménye leBZ a városunkban 
már régen előnyösen ismert zongora művésznőnek, 
Hevesi Piroskának a hangversenye. HeveBi Piroskát, 
az országos hirü művésznőt nem kell külön bemutat-
nunk közönségünknek, amely eddig is a legmelegebb 
érdeklődéssel és a leglelkesebb tapssal honorálta a 
nagyszerű művésznő tehetségét Idei hangversenye es 
év augusztus hó 3 án lesz a közbirtokosság székházá-
ban, este 9 órai kezdettel. A hangverseny klegéssitése 
képpen közreműködik Z'i'd  Jínosné operaénekeBnő, kl 
mest fog  előzzőr bemutatkozni városunk közönségének. 
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A páratlanul álló művészi esemény programja a követ-
keiő: 1. Beethoven-Sonata AppaSBlonata Op. 63 , elő 
adja Hevesi Piroska. 2. Proch-Thema und Varlatlonen, 
énekli Zöld Jánosné. 3. Birtok-Román táncok, Albenlz-
Prélnde Leguidlllas, előadja Ha vési Piroska. PeuBe. 
4. Kodály-Marosszáki táncok, előadja Hevesi Piroska 
5. Mayerbser-Pagen Arie (Hugonották-ból), énekli Zöld 
Jánosné. 6. LIszt-XIV. Rapsodie, előedja Hc<vesl Piroska. 

— Vidám élet a Hargi tafürdön.  A poraiból 
ujratámsdt Hargitafürdön  nyoma Blnca már a tűzvész 
pusztításának. A melegfürdő  teljesen újraépítve, Üzem 
képes állapotban várja a rheumájuktól Bzabadulni akaró 
fürdővendégek  tömegét, akik oly nagy számban lepték 
meg ez évben ezt a kies fekvésű,  kitűnő gyógybatásn 
üdülő- és pibeoőbelyet, hogy elhelyezésükről az elő-
zékeny Igazgatóság csnk naţy nehézségek árán tudott 
gondoskodni. A fürdő  kitűnő konyhája ÓB Józamatu 
italai az alkalmi kirándulók nagy tömegeit vonzzák 
oda és vasárnaponklnt reggelig hangos a Dlsznópiac 
a jókedvű kirándulók mulatozásától, kik jókedvükben 
még az éjszakai pihenőül rendelkezésre álió menedék-
házat sem veszik Igénybe. 

— Nem lehet nyugdí jba menni nyolvviasga 
nélkül. Ez a legújabb meglepetés. Rendeletet kaptak 
a közhivatalok, amely szerint betegség cimén nyugdíjba 
menni nem lebet csak abban az esetben, ha az Illető-
nek a nyelviasgája rendben van. 

— Oherman Joo vol t osikl a l i ipán t aikkasz-
tásaal vádol ják . A ,N3tluaea Romana'' cimü liberális-
párti újság élea támadást Intéz Dr. Joe Oherman volt 
csiki alispán ellen. A lap azt állítja, hogy a volt sub-
prefekt  300 ezer lejt sikkasztott el a clujmegyei pénz-
tárból. 

— Megint a közbir tokosságok, A csíki népnek 
ezek a mentsvárai szép lassan elpusztulnak. A sok 
veszekedés, pereskedés, feljelentések  megeszik az egész 
vagyont. Akkor aztán rend IB leBz, mert nem lesz min 
veBzekednl, de nem lesz mit enni sem. Be szere, se 
száma az ilyen birtokossági veszekedéseknek, kis és 
nagy panamáknak, amik nehéz mtillókat emésztenek 
fel  a birtokosságok vagyonából s mindezt néhány em-
ber kapzsisága, falánksága,  szerepelni vágyása miatt. 
Nemrégiben hírt adtunk arról a feljelentésről,  amely-
ben a ciucsengheorghei közbirtokosság elnökségét vá-
dolták azzal, hogy szétdöntötte fa  ürügye alatt 5000 
szál fenyőt  eladott a kászonl K aselnlk cégnek a L'BŐd 
nevü erdőréBBből. A feljelentés  valótlsonik bizonyult 
és ennak következményeképpen Kasza István közbir-
tokossági elnök tett most feljelentést  Iccze Gyula 
korcsmáros, a lesődi ügy egyik feljelentője  ellen azért, 
m*rt állítólag Incze azt mondta, bogy „íz Isten la tol-
vaj ' és síért nem lehet semmit csinálni. — Szép 
ügyek. Egyik jelenti a máslkat, másik a harmadikat, 
hol okkal, bol oknélkül és közben pusztul, oszlik a 
szép vagyon, mlg egyszer köddé vállik minden. 

— ü j iskolarendelet . Angheleecu közoktatás-
ügyi miniszter legújabban rendeletet adott bl, amely 
szerint minden tanuló abban az Iskolában köteles vé-
gezni, ahova egyszer beiratkozott. Ha tehát felekeze-
tiben kezdett, akkor végig felekezeti  Iskolába járhat, 
ha pedig államiban, ugy államiban kell tovább járnia. 
A dolog egészen rendjén volna Így, de megtörténhetik 
az, bogy valakit csak egyszer írnak be az 
állami iskolába és akkor Bemml sem menti meg B 
további ottmaradástól. 

— Bioskázáa zeneszó mellet t . Kozma István 
és Pét9r remetel lakósok Italos állspotban hazakísér 
totték magukat a korcsmából a cigányokkal. Útközben 
összetalálkoztak Albert Ferenc nevü heragofukkal.  A 
cigány muzsikált, ők énekeltek, de vlg zeneszó mellett 
9 bicskaszurást is ejtettek Albert F=reccfn.  — Napról-
napra több az ilyen gaztettek száma. Az italba merülő 
embert a rossz u-.ról visszatéríteni nem lehet, az már 
Bzázszor bebizonyosodott s a folytonos  alkohol-élvezet 
a legképtelenebb vérengzésekre ösztönöz Az Hyeu em-
beren már nem segít semmi. Esnek nem szégyen a 
börtön és n«m teher embertársai megvetése sem. Az 
Ilyet kl kel! közösíteni mindenünnen, ahol emberek 
vannak, hogy intő például szolgáljon másoknak legalább. 

— Uj idököal bizot tság Tnsnádfürdő  élén. 
Tu^nádfűrdőt  a mult évben politikai községnek nyil-
vánította a bslügyminisztezium és annak primárjává 
Ureche ny. ezredest nevezte bl. Most a minisztérium 
fe'ojzlatta  a régi időközi bizottságot és ujat nevezett 
ki a fürdő  élére. Elnök S'mion I*cob gör. kel. lelkész, 
tagok I. Bodeanu, R. Ralchel éa Mar val Kristóf. 

— Változások a t anár ikarban , A helybeli 
főgimnázium  tanárlkarában a főtanhatÓBág  a következő 
áthelyezéseket eszközölte : Angi DéneB tanárt a tergu-
muresl gimnázium igazgatójává nevezte ki. A kiváló 
pedagógusban arra érdemes embert ért fz  a kinevezés. 
Angi Dinea már nj halyét elfoglalta.  Helyébe Szőcs 
Lajos tanárt helyezték ide a targu-tr uresl tanítóképző-
től. S4ŐC3 a flstal  nemzedéknek már román egyetemet 
végzett tehetséges tagja, akinek értékel közismertek 
abból az Időből, amikor tanára volt tanítóképzőnknek. 
Targu-Muresre helyezték Innen Dr. Veégh Sándor 
tanárt, akivel nemcsak egy kitücő képzettségű flata) 
pedagógust veszítünk el, de városunk kulturális élete 
ls nélkülözni fogja.  — Mint egészen uj tanárokat ne-
vezték ki B helybeli gimnáziumhoz Balogh Antal és 
Adám Ferencet. 

— Villámosapás. Molnár János gheorgheni 
lakót) csűrét a villám felgyújtotta.  Leégett a csllr, a 
Biom-zédos Istálló, gazdasági felszerelés.  A tűz á'doza-
tául esett 50 drb tynk és egy kutya. 

A hetedik éve fennálló  oradeai (nagyváradi) 

orthodox kóser zsidó fiuinternátus 
Igazgatósága kOzll, hogy az 1935-36 tanévre a belratkozáaok megkezdődtek. - Az internálás 
az Idén egy zuhany- is jálékszobával klbívltve áll a növendékek rendelkezésére. 
Az lntsrnátual növendékek bármelyik oradeai lloenmba, gimnáziumba, vagy kereskedelmi 
lakolába beiratkozhatnak. 
Tekintettel arra, hogy az Idevonatkozó miniszteri rendelet értelmében osak 36 növenCék 
vehető fel,  ajánlatos a jelentkezéseket minél sfirgósebben  eszközölni 

S—5 Komoly érdeklídóknek prospektust küld az intézet Igazgatósága: 
S z i l á g y i Adol f  t a n á r , Oradea-Mare , S t rada De l av rancea No. 17. 

— Annabál Zsögödfürdön.  A zsögödi Ifjúság 
folyó  hó 28-án délután 4 órai kezdettel Anna-bált ren-
dez Zsögödfürdőu,  melyhez a zanét Páter Ödön zene-
kara Bzo'gáltatja. Tánc, confettl,  szépségverseny és 
más szórakozások tarkítják a programot, ételekről és 
Italokról pedig a fürdő  konyhája gondoskodik. A város-
ból egész nap autóbuszjárat, mérsékelt árak mellett. 

— Elfogtak  egy négy év előt t i gyilkosság 
tet tesei t . 1931 juniuMában sz Olt vizében egy össze-
kötözött, megláncolt és nehéz Bulyokbal megterhelt 
bullát találtak. A vizsgálat megállapította, hogy Szabó 
József  cBlcsól lakossal azonos a hulla. Miután az áldo-
zat életében rendkívül kötekedő, iBzákoB és családjá-
nak Bzégyene volt, igy a nyomozás tettest a legszoro-
sabb családban kereste. A gyanúsítottak 6 hónapig 
letartóztatásban voltak s miután bizonyíték nem volt, 
szabadlábra helyezték. Azóta négy év telt el. Most 
székely népünk legédesebb csemegéje és legocsmányabb 
bűne a névtelen levél közölte a hatóságokkal a gyil-
kosság részletelt. Ezen az alapon a hatóságok Ismét 
bevezették a nyomozást és lethrtóztatták: Kolumbán 
József  kovács, Szabó Béni, Búzás János, Tamás Mihály, 
Botár Antalt, az áldozatnak az édesanyját, Búzás Te-
réz, S/ŐCB Teréz és Lázár Zsófi*  cslcsól lakósokat, 
akik beismerő vallomást tettek. 

— Lopás. Bocakor Károly 26 éves kászonaltlzi 
lakóst letartóztatták, mert Tamás Adámnétól 7 ezer 
lei holmit lopott. 

— Visszahelyezték a sikkasztó pénz tá rno 
kot Mihók Antal Károly lunca-de-BusI közséri pénz 
tárook terhére 73 ezer lej sikkasztást állapítottak meg 
a pénzügyi hatóságok. Mihók azért letartóztatásban ls 
volt, de később szabadon engedték. Most aztán állásába 
is visszahelyezték, ami nagy riadalmat keltett a köz-
ség lakói bőrében, mert Mihók iránt nem eok blza'muV 
van s nem Bzivesen bízzák rá a kasszájukat. 

— Újból üzemben van a Harg i ta vasön-
töde. Varosunk lezüllött ipari élete csak most kezd 
uji'ól életre kelni. A faipar  fellendülése  a többi Ipar-
ágak terén is észlelhető. Legújabban a rógi Hargita 
vas- és fémöntődét  helveBte üzembe a Bürger & Acker-
mann cég, amely azt .FERRUM" néven vezeti tovább. 
Az üzem gazdag modellraktárral kibővítve, mindenféle 
kereskedelmi öntvény gyártására be van rendezve, de 
mogrendelésre önt gépalkatrészeket és uj gépeket ia. 
Gyártmányaloak versenyképességét a felujiiott  beren-
dezes éa az ott alkalmazott jó szakemberek garantál-
ják, mit árait olcsóbbá teszi sz, bogy kartsllen kivül 
áll éa 45 százalékos vasúti fuvarkedvezményt  élvez. 

— Elfogadjak  kólcsönjegyzéaben a korona-
já radéko t . A hilyl pénzügylgazgatóság közli, hogy 
a háború előtti koronaj&radék kötvényeket 1:2 arány-
ben átBzámltva elfogsdják  a második államkölcaön-
jegyzésnél. 

— Teniszezőink julius 28 áu Tarţu Secusac en 
játszanak revans mérkőzést. 

— A vásá r rá j á ró kis iparosok panaaaa. 
A vásár» járó kisiparosok Julius bó 21-én nagygyűlést 
tartottak TA-gu Muresen. Elkeseredetten tiltakoztak az 
ellen, bogy autójukat a csendőrség az országutakon 
feltartóztatja,  órákig vizsgálják. Kérik a minisztériumot, 
hogy a vásárokra igyekvő teherautókat ne utjuk köz-
ben, hanem caak a kiindulási éB beérkezési állomáso-
kon ellenőrizzék. 

— I smé t leszakadt a P r a h o v a hld. A Valea-
Lírga m-Iietl halálhid Ismét leszakadt. A Prahova 
bid már több Izbsn okozott halálos szerencsétlenséget. 
Moit a pály/őr ébersége kellő időben elhárította a 
nagyobb szerincs^tlenség bekövetkezését. A Prahova 
hld tartó oszlopát az ár elaodería s az ju'ius hó 23-án 
haom'o-t. A Prahova folyón  gyalogjárót készítettek B 
a forgalmat  átszálással bonyolítják le, 

— Törvényszéki hirek. Horváih Mátyás ditról 
lakós 1931-ben Brassóba költözött. Bu oral és szőnye-
gei az aradi Gazdák AitalánoB B ztosltó társaságnál 
be voltak blztOBllva 380 ezer lejre. Miután mindent 
berakott a vagotba, az állomáson pár napra visszatar-
tott vagon kigyuladt és porráegett. A csendőrségi nyo-
mozás azt a vallomást vette ki belőlük, bogy ők gyúj-
tották fel  a vaşont, de ezt B vizsgálóbíró előtt VIBBZB-
vontá<r. Az Ugy öt évig butédott, mlg most Hirváthot 
a törvényszék felmentette. 

— Blajlu Patru blcaal lakós feljelentette  Hompot 
István és Antal, valamint Csibl Fererc ditról gazdákBt, 
hogy BZ állam létét veszélyeztet ő dalokat énekelnek. 
Ugy látszik, még mindig vannak ilyen rémlátók, kik 
egy nóta eléneklése nyomán az állam összeomlását 
képaélik «1. 0 áldott rövidlátás. 

— özv. Murcseh Jinosné valea-strlmbai bála 
ellen feljelentést  tettek gyanús üzelmek miatt. 

— Fa lukon IB érvényesítik a Bárórát. Alte-
lánoa a panasz a fa'usl  kereskedők között, hogy a. 
csendőrség legújabban érvényesíti a munkektmara 
sárórarendeletét éB este 8 órán tul egy falusi  keres-

kedő sem tarthat nyitva. A záróra rendelet tényleg 
ugy BZÓI, de akik a rendeletet hozták, azok számításon 
kívül hagyták azt, hogy a falusi  nép nyári Időben 
mezőgazdasági munkával lévén elfoglalva,  vásárlását 
cB»k az esti órákban eszközölheti, miután a mezei 
munkából csak naplemente után tér haza. Igy e ren-
delet létalapjukban támadja meg a falust  kiskereske-
dőket. 

— Tánotanfolyam.  Augusztus hónapban váro-
sunkban érkcBÍk Varess Irén táncianárnő. A kiváló 
tudáeu tánctanárnő tánctanfolyamot  rendez, amelyen 
tanltja az összes modora táncokat. Közönségünk Umeri 
Veress Irénnek kitűnő módszerét, amellyel a legnehe-
zebb táFeokat IB elsejátithatóvá teszi s figyelembe  véve, 
hogy külföldi  útjáról magával hozza az ÖBBZes újdon-
ságokat, hisszük a tánctanfolyam  a legszélesebb érdek-
lődést váltja ki. 

Julius  31-re összehívták  a Népszövet-
séget  az olasz—abesszin viszály ügyének letár-
gyalására, Kíváncsian várhatjuk, hogy a színes 
népek nagy összeröffenésére  milyen megoldást 
hoznak ebben a rendkívül kényes kérdésben. 

No. 

România 
Ministerul Instrucţiunei 

Gimnaziul de băieţi «Petru Pareş« 
Miercurea-Ciucului 

1490 din 24. VII. 1935. 

Publicaţiune. 
La gimnaziul «Petru Rareş« din Miercurea-Ciu-

cului se primesc înscrieri în cl. 1-a şi reînscrieri in cl. 
II, III şi IV-a până la data de 31 August a. c. 

Examenul de admitere se va (ine în z ' l i a dc 

1 Septemvrie a. c. 
Şcoala are 20 burse care sc obţin prin concurs. 

Director, 
Splru Tudor. 

p. Secretară, 
C. Slmlonescu. 

Hirdetés. 
A mercuraa-cluc-1 „Petru Rttres" gimnáziumba 

a beiratáaok az I—IV. oazt.-ba folyó  év augu3ztus 31-ig 
tartanak. 

A felvételi  vizsga szeptember 1-én leez. 
Az iskola 20 ösztöndíja verseny által nyerhető meg. 

Igazgatósa g. 

Arlejtési hirdetmény. 
A cslkflzentimrel  közbir tokosság 1935 évi 

ju l ius hó 28 án dé lu tán 2 órakor , a csikí-zent-
imrtl községházán nyilvánoB árlejtésen bérbetdje a 
.Balofh  homlok" nevű he'yen levő kőbánya területet. 

Az árlejtést feltételek  Sindor Ignácz közbirtokos-
sági elnöknél Sintimbru-Ciuc-on éa Dr. Pitner Árpád 
ügyvéd irodájában Mercurea-Ciuc-on megtekinthetők. 

Igasgatóaág. 

Hirdetmény. 
A helybeli közbirtokosság elnöksége tudomására 

hoszB a szomszédos közaégek lakósc -gáa <k, bo^y mi-
után sz összes területek be vannak ültetve, a málná-
szás és mindenféle  erdei gyümölcs szedése szigorúan 
tiltva van éa attól mindenki tartózkodjon. 

Fenti tilalom ellen vétők szigorúan büntettetnek. 
Mercurea-Ciuc, 1935 évi julius 26-án. 

A közbirtokosság elnöksége. 
Egy kétágyas bútorozott szoba kiadó. 

Oim a kiadóhivatalban. 
E l a d o k : Gyermekágy, förgönyök,  képek jutányos 

áron. Cim: Stefen  cel-Mare 43. 

p i o H ó Ciucsanmartin-ban. a Nigy József-félo 
U I Q U U 15. számú k ő h á z , 2 holdas kerttel éB 

30 bold s z á n t ó éa kaszáló. — Értekezni lehat 
özv. Jakab tanárnénál, Sumuleun. 8 - 3 

Egy külön bejáratú uooai szoba búto-
rozva vagy anélkül kiadó, érdeklődni 
Gáspár Oábor temetkezési intézeté-
nél, Csíkszereda. 0_ 

K e r e s e k m e g v é t e l r e régi erdélyi 
Szakácskönyvet , cim a kiadóhivatalban. 

TöItö-tollak javítását és tisztítását 
vállalja a Vákárúzlet. 

v » « s„ iRitaavâi&m, 


