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Magjelaalk mlada» vaaáiaap 

Az Erdélyi róm. kath. Nép-
szövetség leányklubi tagoza-
tának helybeli szakosztálya, 
1936 évi január hó 26-án, 
vasárnap d. e. 10 órai kezdettel 

Asztalteritési versenyt 
Délután 6 órai kezdettel 

TEA-ESTET 
r?ndez, a helybeli közbirto-
kosság székházában, melyre 
városunk és vidéke közönsé-
gét szívesen látja a rendezőség. 

Munkaárkokba! 
N-ita tudóin, ki hogv van véle, di én szivesen 

hallgatom a számösszebasonlit&son alapuló Bzáraz köz-
g<izd»-' ígi dolgokat. E;ek jaizii egynep közgazdasági, 
kulturál a és politikai fejlettaégét.  A minap rádión ts-
m»t tanulságos előadást közvetített. A gazdasági kér-
dssek szakelőadója az „angoranyui* tenyészteBeről be 
><zált. N̂ m a tárgy a fontos,  hisz ami sekélyen mozgo 
közgazdasági életünkben liyen meszzemtnő, költséget 
befektetéseket  Igénylő t ^daságl ág bevezetea> ró! BZC 
sem lehet. Ellenben az eioadás kétségtelenül utmuta-
tás volt arra, hogy éa milyen Irány bia'ffllklökepezai 
a gazdát. 

Már többször hangsúlyoztuk a nem Indom ered-
ménnyei-e, hogy a mai idő . ben nagyon fentoa  ténye-
zőt játszik az egyszerű földművelés  teren la a tudás. 
EaélkQl ma nem I*bet mesBze menni. Eít a céltudatos 
gazdaaágl irányiak jól tudják. Tehát minden erejűk-
kel a kisgazdák képzésire fektetik  a fósu  yt. Pálya-
díjakat tűznek ki a földműveléssel  összt-füg^ő  uj«aerü 
kérdések kidolgozására. P .«huzamosan gazdassgi könyv-
tár sorozatok jelennek meg, melyekben azakkérdetek 
sokaBágát dolgozzák fel  éB terjesztik. Sjro*atoa gaz-
dasági eiő^dáeok keretében tanítják földművelés,  ál-
lattecytaaieare és háziiparra a gazdákat. U.muiztást 
adnak vetőmag, gépek, más anyagok és állatbeszvrzés 
terén. Egyszóval arra törekednek, hogy a gazda ne a 
Hiroártékü hagyományból, hanem az élűt közvetlen 
követelményeiből éa tapasztalataiból merítse tudáaát B 

aszerint nevelje földjét,  állja az egyre keményebb kül-
dőimet követelő élettt. 

Aa ősfoglalkozást  űző népre fektetik  a fóeu'yt. 
mert tisztában vannak azzal, hogy azoa kerűsztül él 
mindenki. 

Síjoos, — nádunk ezen a téren kevés történik. 
Tír*sda!ml réts^ink kü'önböző követelményeket állí-
tanak fel  a néppil szemben, a nélkül, hogy annnk cél-
tudatos irányításával törődőík vahkl. Psdig a céltuda-
tos népnevelés és falumunkán  vas és kell lennia a 
hangFulynak 1 Addig komo'y és céltudatos élet a H>r-
glta sok vihart látott bércei alatt elképzelhetetlen, mig 
az arra hivatott tényezők fel  nem Ismerik a b»jok ha-
ta'mas áradatát a sorompóba állva meg nem kísérlik 
a lehetetlennek látszó munkát. 

Ez a munka azonban egyre késik. Eredménytelen, 
maguk körül szakadékokat feszegető  viták azonban 
nagypnrokat vernek. Az utóbbi ldóbm például két ma-
fţvarorszAgt  irás kö-Hl fiily  elkeseredett, k ŝhofrvra  menő 
vita. Aa egyiket Bo'dlzsir lián közö'tR a „Nspkelet* 
c, folyóiratban,  mig a másik Németh László „Tanújá-
ban" látott napvilágot. 

A két, eddig kitűnőnek Inm-rt Iró. köztudomás-
aterlnt hosszabb idslg tartózkodott Erdélyben. Htra-
«rve, Íróasztal míllé ülte1: a tapa K'.alat-ifcat  papírra 
vetették. 

Az nrdu,lvi magyar klsebbscs; »"m^giílhez alig né-
hány példáoy juio'.t el, azokból hz iráRrr,üvekbő>, mo-
lyok jnlen'egi hel'znte k;irlii t;rdo*kcdnafc.  Nem cl-
vanták a butütpngf  raket. Eg^azt-rütn azért, mert már 
ezekre a betűkre aem Igen teük. 

Ezzel kizárólag kisebbségi magyar szempontból 
lezártnak ia tekinthető a kérd'H. Uit TdeWi a sznlea-
rétPíü erdélyi magyar tömegeket, hogv két pesti iró 
»rdé!yi kirándulása so~án mit PS bolyán, milyen kö-
rülmÁnvek között állapított m ĝ ? 

K'enner Mik">a. a 8pNP.'-"'or rívon iró nagynevű 
•rdWyl köziró a .Független,Uisá»" hasábjnin részben 
alaposan leszrdl « .szentslwizf-1.*  i ezi-rzőtról, más-
helyen p?dig magállapiiásalk helyességét igazolja. M»jd 
megállapítja: legjobb volna, ha magúikra hagynának. 
Ne nyúljanak nvatatlsn s bolyzetiol iianrBtlnn kezek-
kel az erdélyi kisebbRégl DfcEynrfSg  sorsdöntő kérdé-
seibe. Ha ujy rendeltetett, magunktól is meg tudunk 
haiti. Ha nem, ugy élünk, ahogy tudunk és azon az 
ágion aleruak, meyst ml magunk, külső befolyástól 
mentesen készítettünk. 

Véleményünk szerlit Spectator végBŐ megállapí-
tásában a azegfejére  ütött. Kár tovább rágódni a m->-
ţyaroraaâţl írásokon, hacsak nzornak ntgy hord^r-jü 
tanu'aágal nincsenek. Ez is figyelemre  méltó szem-
tioit. Hi-z elvégre a „T<nu" és a .Njpkelet", vala-
mint azok Írói nem .kocfigurák". 

Káros ellenségeskedést szü ő vita helyett törőd-
jünk Inkább a ml doUunkkal. Azokkal, amelyek égetnek. 

Itt van mirdjárt egy: tudomásunk szerint a nem-

zeti kereszténypárt, bukaresti kiküldöttjei utján, ünne-
pélyes „zászlóbontó' közgyűlést tartott varosunkban. 
Aa a párt, melynek alapvető célkitűzései szerint har-
mad, sót Isten tudja hányadrendl polgára lehet az 
államnak csak a magyar, — szavazatokra számit Csík-
ban. Komoly BiervezaBl munkára buzdítja nyolc főt 
alig meghaladó székelyföldi  pártkeretét. 

Éi — ez nem egészen vicc — eredményre Bzá-
init, hisz aí_-rt szervezkedik. Hogyne számítana, ami-
kor még nem is olyan régen ezer saékely tapsolt egy 
bizonyos pártgyüléaen ? 1 

I(yen körülmények között nem szabad nézetelté-
rések felett  vitázni. A kiaebbségl lelkek mai beállított-
ságuk mellett ceitudatos munkára a az azzal kapcso-
latos iranyitáara várnak. Most komoly pillanatokat élünk. 
Lépten-nyomon kenyérről van azó, amit védeni Illik éz 
kötelesség I 

Kar ls feszegetni  ámultát. Élet áll előttünk, filet, 
melyet nekünk kell, a magunk erejéből klepiteni. 

Vitatkozás helyeit munkasáncokra tehát 1 Alapot 
épitenl, ingyen az eljövendő nemzedékek la bátran 
eihe.y.jzkedhetnek. 

Feltört ismét a c&iti Develemzöt haucja 
— a ímoasai papválasztám. 

A Kovács Mihály nyugdíjba vonulásával 
megilresüdet fruiBoaatti  piebanosi állásra, amint 
ismeretes, pályázatot irt ki a püspökség. Har-
mincnál több paiyázat érkezett be, amely vé-
glll is 15 ra apadc le. Egyszóval a papvalasz-
las igen nagy erdüklődest váltott ki s annak 
utolsó állomasa a község nepének megnyilat-
kozása január 2l-re van kitűzve. 

Mondani is alig kell, hogy a község bé-
kéjét és oaendjet felverte  a propaganda. Több 
komoly jelölt erdeiteben foiyik  munka, ami 
ellen senkinek kifogása  nem lehet addig, amíg 
az át nem lépi a megengedett kereteket. 

Megdöbbdntó jelenségként azonban ismét 
hangot Ütött ezen a pap választáson, ha igy 
lehet nevezni, a csíki faszisták  törekvese. Szag-
gatni kezdtek a sebet. Csik a csíkiaké. Mit 
akarnak itt a Brucknerek és mások. Ki a le-
geny itthon. 

Elekkel az érvekkel, etekkel a tetszetős 
ób tnegiőveszed szólamokkal folyik  a frumoa-
sei propaganda egyik fele.  Ezekkel a vesze-
delmes, lelkiismeretlen, gyermek hangokkal és 
forradalmi  kéjelgosokkel nyúlnak megint bele 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Érdekességek Cslktaplocza község múltjából, 

xvm. 
Taplocza szomorú szerepe a „madéfalvi  veszedelem" 

eseményeiben. 
iFolytatáa éa vége.) 

Sutét, viharos éj volt a annak mindent takaró leple 
alatt történtek meg a Taploczán elhatározott embertelen 
gyilkolás végrehajtásához szükséges katonai előkészületek. 
C arató alezredea, a kapott parancshoz híven, zajtalanul 
vonta össze a katonaságot Uadéfalva  közé, melyet teljesen 
küriilzáratott. 

Mialatt a katonaság a legnagyobb csendben felvonult 
s a falunak  azegezve, ártatlan emberek életére ébes ágyuk 
borzalmas torkait helyezte el, azalatt líadéfalváa  az össze-
sereglett nép értelmesebbjei, orátorai, a közelgő veszély-
ről mit sem s e j t v e , egy másik kérvényt szerkesztettek 
s azt tehér lobogóra akasztva, egy hossza póznára kötötték, 
mellyel Borosa, a faluk  orátorainak kíséretében indult 
Tap locza felé. 

A továbbiakat Orbán Balázs — Losteiner kézirata 
nyomán — a következőképen örökíti meg: 

Hajnali 4 órakor érkeztek a falu  szélén lévő Varga-
azeg-be, amikor — váratlanul — eldördültek az ágyuk s 
megszólaltak a fegyverek. 

Borosa éa társai nagyréazt halva rogytak össze, 
mire felgyúltak  a fala  szélső házai a azok rémes világánál 
elkexdódött a vérlázító öldöklés. 

A fegyvertelen,  védtelen népet megrohanta a dühös 
zaoldoa aereg; axok ellenállás nélkül, szent zsoltárokat éne-
kelve, hőaiaa hidegvérrel várták a martyrhaiált; sőt, hogy 
az allantálláanak még oaak a látszatát ia eltüntessék: a mi 

fejsze,  vasvilla, pálca, mint kézbeli, náluk volt, azt is lerak-
ták ... , de mindez nem használt, mert egészen H óráig tar-
tott a gyilkolás éB rablás. 

Ekkor mindazokat, akik életben maradtak, vagy el 
nem fnthattak,  Tnploczára hurcolták, onuan pedig a sze-
redai várba, hol töldalatti, iszonya börtönökben halmozták 
őket össze, oly sokaságban, hogy egymástól még ülni sem 
tudtak . . . A börtön ablakain pedig a kigőzölgés oly sürü 
gomolyagban szállott fel,  mint a tust s a hidegben zúzma-
rává fagyott... 

Ez iszonyú helyzetből — másnap — inkább holtak-
hoz, mint élőkhöz hasonlítva vonattak ki. 

Ezalatt a szomszéd tnlu9Íak — nemzet halottait — 
eltemetlék; egy — a falu  közelében ásott — közös gödörbe 
negyvenötöt; másokat övéi hazavittek; mások az Oltba fúl-
tak ; sokan az erdőkben haltak el sebeikben; úgyhogy az 
összes halottak számát 50Ú-ra teszik ; a sebesültek száma 
oly nagy volt, hogy azt alig lehetett összeszámolni; csak 
a somlyói kolostorban 29-et ápoltak I . . . ; e mellett minden 
falu  tömve volt sebesültekkel... B mindezeken felül,  a min-
denükből kifosztott,  hajléktalanul bolyongó özvegyek és ár-
vák megfagyásnak  kitett száma ia határtalan volt . . . 

A sebesülés folytán  ntólag meghaltakat még március-
ban íb temették... 

Heidendorf  Konrád Mihály, aki jegyző volt a 
későbbi, úgynevezett „oriminalia comissiou-ban, emlék-
irataiban feljegyezte,  hogy Madéfalva  felöl  naponkint lehe-
tett hallani a temetést jelző harangok zúgását... 

A csiki völgy tehát — valósággal — a halál völ-
gyéhez lett haaonlóvál... 

De, mint Orbán Balázs mondja: .Vessünk fátyolt 
ez iszonya képre I . . . a lélek megdermed annak szemlélésé-
nél: a történelem múzsája pedig könnyet hullat a vérbetük-
kel irt lapokraII"... 

A fenti  gyászos események után a tisztek, faluról-
falura  járva, újból feladták  a tegyvert. A terrorizált nép 
pedig azt minden ellentmondás nélkül lelvette, csak egyedtil 
a szép víziek menekültek el hazulról, a fegyver-ieiadáa 
elől, a havasokra, de azoa fenyegetésre,  hogy Ók is a ma 
défalviak  sorsára jutnak, hazajöttek és felesküdtek... 

Ez alkalommal a szomszéd Moldovába sokan mene" 
kültek be, honnan — később — Bukovinába húzódtak feli 
abol még mai napig is népes községekben éloek a Csikbó' 
elbujdosott székelyek utódai, (Józsettalva, Hadik fal  ve, And-
rásiul va, Istensegits.; 

E tal vak öreg asszonyai még mindig tudják énekelni 
az ősök kesergőjét: „Mikor Csíkból e l indul tam, szi-
vem se volt , ugy busul tam. Kezem fejemre  k a p -
csol tam, éa magamat ugy s i r a t t a m . . . " 

A S i skov i t s -b i zo t t s ág pedig, muakáját derekasan 
elvégezve, 17Ü4. tebruár 8-án, Csíkból átköltözött Három-
székre. 

* * 

A madéfalvi  „Siculicidium"-ot eredményezett ese-
mények hatása alatt Maria Terézia már 1764. márcins 
havában bűnügyi bizottságot (criminalis oomissio) nevezett 
ki, melynek feladatává  tette, hogy e gyászos tényekkel kap-
csolatosan kihallgatásokat eszközöljön a a bűnösöket bün-
tesse meg. 

E bizottság elnöke báró Koth vezérőrnagy volt, aki 
egy azót sem tudott magyarul, tagjai pedig: Schwarz 
alezredea, Szi lváasy és Z inzesperger századosok, gróf 
Teleky Károly kamarás, báró Jos incz i Mihály, Ribi-
czei Adám, a nemeai felkelő  sereg egykori alezredese éa 
két hadbíró (Baumaon és Sagmüller.) 

A „criminalis comissio" 1764. máro. 26-án érkezett 
Taploczára , ahol a katonatisztek által lefogatott  többszá* 
sebesült atyánkfia  várta, kik véraa alakjaikkal siralmasan 
néztek k i . . . 

A bizottság tagjai gondolkodtak a maguk védelméről 



idegen nevO, de száz százalékos Jó magyar 
lelkekbe. 

Mert láttunk mi már két elő éB h&rom 
utónevü, kristályosan csengő székelynevű és 
Csíkban ssQletett hitvány érzésű magyarokat 
éppen idehaza és éppen aióta, hogy a jó ma-
gyar nevek hagyományainak alkalom adodott 
vo'na magukat megvitéikedni és láttunk ide 
gen hangsásu névvel sokkal jobb magyarokat 
a hasai termelések egyik-másikánál. 

Nem esnék jól as idegenbe asakadt Csíki-
aknak sem, a világjáró ssókelyeknek sem ha 
0s jsepakolnák és mindenhonnan haiassállitanák. 

Nem olyan időket élünk, hogy a névelem-
zés átkát m*g magunk is bontogatni kesdjQk. 
Tasaâk papot választani aaszerint, hogy a 
pályázók közül ki arra a legalkalmasabb, leg-
képzettebb Tessék mérlegelni mindent osak 
éppen eseket a névalemző, eieket a kinjok 
ban ssQletett érveket hagyjuk el. 

= Akadalyoaaak a Magyar Part altat 
tervba vett népnevelő munkát. Amint lapnak 
más helyén la beazámo nnk a Magyar Párt cslkmegyel 
tagozata erőteljes f«lomunkénak  a megkezdését hatá-
rozta el. A különböző falvakban  gazdasági és nép-
nevelő előadások sorozatát vette tervbe, lfondanl  Is 
alig kell, hogy erre mekkora nagy szükség van. Cso-
dálkozással tölt el, hogy amikor ezen munkának a meg-
indítását a párt a cBikmegyei Prefekturának  bejelen-
tette, onnan január hi 17-én azon értesítést kapta, 
hogy addig nem engedélyezi ezen munkának a meg-
kezdésé», amíg az előadók be nem mulatják program-
jukat. Hát ez salnte lehetetlen. A nyomásos gazdálko-
dásról, a mOtrágyák használatáról vagy a mezőgazda 
Bág ssámtalan ós a cslkl gazdát egészen közel érdeklő 
témákat aa előadók most könyvekre manőleg hogy n 
készítsék el. Lehetetlent kívánnak, amikor I'ym hatal-
mas anyagnak a bemutatását kérik és egyben as egész 
terv elgáncsolását Is jelenti az Ilyen módon való meg-
nehezltés. As Ilyen akadályok azt jelentik, hogy a 
népllnk számára tovább Is marad a korcsma éB a 
bicska a közművelődésnek főforrása.  A Prefekturának 
sem lehet ea a célja, hanem támogatni kell ezt a 
politikától mentes munkát, amely a népUnk közé hasz-
nos tudást és kulturát akar vinni. 

ÓVÁS. 
Â napokban jutott kezembe kaáli Nagy 

Kálmán volt dioiosanmartlni gazdatiszt könyve: 
,A mezőgazdák kincsesháza". Addig is hallot-
tam, hogy a vak tanár néven közismert fent-
nevesett ur a osiki községekben előadást tart 
a aiokon állattenyésztési és állatgyógyászati 
kérdésekkel is foglalkozik. 

Hát a miket as előadásoknak állatorvosi 
részéről hallottam, azt megerősíti a nyomta 
tásban megjelent „Kincseshez" is és akárhogy 
szerettem volna elkerülni, de azok ellen szót 
kell emeljek a gazdaközönség jól felfogott  ér-
deke szempontjából, mert aki c*ak a szerint a 
tanácsok szerint jár: a legtöbbször a saját 
kárán fogja  tapasztalni, hogy jobb lett volna 
a tanácsokat meg nem fogadni. 

C S Í K I L A P O R 
Itt osak azokkal a tanácsokkal akarok 

foglalkozni,  amelyek egyenesen kárt okozók, 
a többivel, amelyek közömbösek és se káro-
sak, se nem használnak, elhagyom. 

A tanácsok általában véve olyanok, hogy 
azokat a könyv szerzője valószínűleg valami 
régi könyvből, esetleg százesztendős kalendá 
riumból minden kritika nélkül átvette s a mint 
a nyomtatásból is látszik, le se irta újra, ha-
nem a régi nyomtatást kivágva, ugy adta a 
nyomdába, amit ott hiven utána szedtek, még 
a régi betűk nagyságát is utánozva. 

„A házi állatok gondozása és a vész ellen 
való védekezés" cimü fejezetből  a következők 
ellen kell ssót emeljek: 

1. Lyukas nyelv. A leirás után ítélve itt 
sugárgomba betegségről van szó, ennek pedig 
szinte kizárólagos ellenszere a jód. Jalen eset-
ben jódtinturával való ecsetelés, nem p9dig a 
rézgálicaak olyan gyakori, naponta való hasz-
nálata. 

2. A tehenek felfúvódása,  ez ellen a he-
veny és igen rohamosan fejlődő  betegség ellen 
semmit sem használ sem a szalmiák, sem a 
mészvíz beöntése, mert olyan nagy tömegű 
gázát az a kis mennyiségű szalmiák vagy mész-
viz nem tud elnyelni. 

Ilyenkor a helyes eljárás, amit sok helyen 
ismernek és gyakorolnak is, az, hogy az állat 
hátulját valami árokba állrjuk, ugy hogy az 
eleje legalább 'U—1 méterrel magasabban le-
gyen, mint a hátsó lábai; az állat szájába egy 
botot teszünk, mit a szarvához kötünk, a szá 
jába dohányport vsgy más undoritó anyagot 
hintünk, azután a has baloldalát, hol a puffa-
dás van, leöntjük hideg vízzel és szalmacsu-
takkal dörzsöljük. A gázak igy maguktól a szá-
jon keresztül eltávoznak. 

Amennyiben olyan rosszul találna lenni se 
állat, hogy már nem tud a lábán állni, akk or, 
de csakis akkor s?urócsapot ütünk az állat hal 
oldalába, még pedig a baloldalon gerinc, csipő-
csont és utolsó borda képezte háromszög kö-
zepébe ütjük a szúró csapot, azt előre én az 
ellenkező elülső láb könyökízűlete felé  irá-
nyozva. 

3. A vérvizelést, ha kinnlegelő tehenek-
nél fordul  elő, igen gyakran egy eulyos fer-
tőző természetű betegség az u. n. erdőkáráig 
okozza, melyet a kullancsok közvetítenek. 

Ilyenkor az állatok a vérvizelésen kívül 
étvágytalanság, hasmenés és általános legyen 
gülés tünetei közt igen gyakran elpusztulnak. 
Azért ilyen esetekben legjobb azonnal állat 
orvoshoz fordu'ni,  mert a betegek is bizonyos 
befecskendezésekkel  megmenthetők, ez egész 
cégeseket pedig a fertőzéstől  meg lehet óvni 

4. A tetvek ellen igen Bok szer van, ame'y 
okkal móddal használva hatásos, azonban a 
patikából va'ó ungu^ntum neapolitanum-ot sem 
miképpen ne használja senki szarvasmarhánál, 

3 izo-
mert ebben a kenőcsben higany van éa szar-
vasmarhánál a higany legkisebb mennyisége is 
halálos vagy igen súlyos mérgezésre vezethet. 

6. Tüzesbóka alatt a leirás után Ítélve 
valószínűleg a szarvasmarhák rosszindulatu fej-
betegség értendő. Sajnos, ezen betegség ellen 
még nincs biztos szerünk. Ha 3—4 nap alatt 
javulás nem észlelhető, az állat levágandó, de 
ne a száj megvagdosásával kínozni az állatot 
teljesen szükségtelen. 

A többi ezen fejezetben  felsorolt  gyógyí-
tási eljárások hatástalanok és fölöslegesük.  A 
velük való próbálkozást nem ajánlom. 

Még caak az érvágás ellen van kifogá-
som, t. i. ha a marha reszket, igen gyakran 
lépfenéről  vagy sercegő üszőkről lehet büó, 
ilyenkor a betegség okozó bacíllus a vérben 
lévén, a vér kibocsátásával igen könnyen az 
«gész istálló állatállományát megfertőzhetjük. 
Ezen betegségek ellen pedig már régtől fogva 
egészen biztosan ható oltások vannak. 

A 81. 82. 83. és 84. oldalon közöltek mind 
régi és avas dolgok, amit valamelyest is gon-
dolkodó ember nem hiszem, hogy alkalmazzon 
Arra mpg egyenesen megkérek mindenkit, hogy 
az egere ellen való orvoslással ne kínozza 
állatját. Valamikor ugyanis, ha kólikája kelet-
kezett a lónak, azt mondták, egere szökött, 
t. i. a füitőmirigyet  okozták a betegig kelet 
kezéséért. Hát ez a mirigy minden állatnál meg-
van és semmiképen nem oka a kólikának, azért 
békébe kell hagyni. 

A sert^svész ellen pedig aki ugy véde-
kezik, ahogy az a füzetben  olvasható, a maga 
kárán fogja  tapasztalni, hogy a mész nem or-
vossága ennek a betegségnek. A mész igen jó 
a csontképződés elősegítéséhez, de akkor is 
adjuk azt iszspolt kréta, cqoniliszt, összetört 
tojáshéj alakjában. A sertésvész ellen ma már 
egéss biztos védekezési szerünk van és rz az 
idejében való oltás. 

Hogy pedig mennyire elmaradt a könyv 
a mai állápponttól, azt mindenki megítélheti 
abból, hogy a distolt, a métely olleci kizáró-
lagos és biztos gyógyszert még nem ismeri; ha-
nem egyéb teljesen hatástalan dolgokat emleget. 

Vogel  Jakab 
állategészségügyi felügyelő. 

is, mert a szállások körül négy ágyú állott tüzelésre ké-
szen s állandóan egy század katonaság várta ott a további 
paranosot. 

Ilyenformán  berendezkedve, azonnal kihirdettették min-
den falában,  hogy aki a hibásokat feljelenti,  az 100 frt. 
jutalmat kap. Munkájukat beindítva, megkezdődött a zakla-
tás, kihallgatás és bebörtönözés. Besugások és gyanú alap-
ján is, mindazokat, akik az erdőkbe menekültek volt, vagy 
a népet a fegyver  letevésre beszélték rá, vagy biztatták 
— 1764. ápr. 10-én éjjel — ugy Csíkban, mint Három-
széken, összefogdostatták  s vasraverve záratták — 2—3 
évre — a szeredai várba, vagy a sepsiszentgyörgyi börtönökbe. 

£ bizottság a vallatásoknál olyan erSs tortúrát alkal-
mazott, hogy — azt elkerülendő — igen sokan itt hagyták 
vagyonokat, családjukat s az erdők sűrűjén keresztül buj-
dostak ki Moldovába, hogy ott a már kimenekült kesergők 
számát növeljék. 

A .críminalis comissio* működésének idején Tap-
looza valósággal a csiki székelység „s i ra lomházává" 
vált volt. Hat teljes hónapon keresztül csak sirás, zokogás, 
fájdalmas  jaj, keserves panasz, botozás, venszőzés és újra 
botozás a végkimerülésig s az ezt követő bebörtönözés s a 
rabláncok zörgése jelezte, hogy a bizottság „hivatása ma-
gaslatán áll*, pénztára pedig kiapadhatatlan. 

Hint Heidendort Konrád Mihály a fenti  bizott-
ság jegyzője emlékirataiban hátrahagyta, botozás, elitélés, 
börtön jutott csaknem mindenkinek, aki ellen vádaskodó akadt. 

Hogy pedig árulkodó akadjon, annak az utja minden 
esetben 100 irt. jutalommal volt megkönnyítve. 

Ugyancsak Heidendorf  jegyezte fel,  hogy egy taplo-
czai Geoző nevű székely &0 botütést kapott — büntetésül... 

A bizottság 11 halálos Ítéletet is hozott, de az el-
itéltek mindenike — idejében — megszökött, úgyhogy a 

oomiaaio" tehetetlen dühében — kénytelen volt beérni 
fcogj  a saendai vár elé felállított  bitófára  osak u 

elitélteket jelképező 11 táblácskát kötötte fel,  melyeket még 
1780-ban is ott lengetett a Hargita szele. 

Hogy kik voltak az elitéltek, sajnos, nem tudjuk, mert 
neveiket még Losteiner — s .madéfalvi  veszedelem" el-
fogulatlan  krónikása — sem jegyezte fel... 

Az ártatlanokat kínzó, elitélő vérbíróság pedig csak 
1764. szept. 2'2-én hagyta el Taploczát. 

Eltávozásakor négy papot magával hurcoltatott Fehér-
várra, akiknek előbb öxszes javait is felprédáltatts,  bosszú-
ból azért, mert azok a nép igaza mellett mertek kardoskodni. 

* 
* * 

íme, kedveB Olvasóim I — az erőszakos fegyverieladás 
és a „madéfalvi  veszedelem" rövid története, melyet 
megismerni és soha el nem teledni — gondolom — minden 
székelynek erkölcsi kötelessége . . . 

Egyben pedig a fentiekből  azt a szomorú szerepet is 
láthatjuk, amelyet a sors — központi fekvésénél  fogva  — 
egyászos eseményekkel kaposolatban Taploczának jut-
tatott 

Most pedig — befejezésül  — Orbán Bslázs sza-
vait idézve meg csak a következőket: 

.Nagy gúnyja az eseméuyekuek, hogy ezen gyáva, 
hidegvérű népgyilkolás épen Madéfalván  követtetett el, hol 
néhány évtizeddel azelőtt hüségesküjét tevé le a nemzet1)...; 
a kormány ellenei — a kurucok — tejére pedig halált2)...; 
és néhány évvel azután, hogy a nemzet elvérzet a trónnak 
védelmében kifejtett,  Európát megrendítő, harcokban . . . s 
éppen azon uralkodó alatt, akit a nemzet erős védkarjai 
mentének meg az elbukás- és megsemmisítéstől.. .* 

Igy lett a „Mariamur pro Rege n o s t r o l " kép-
nek szomorú társképe (pendant-ja) a sötét vérrel színezett 
madéfalvi  „ Siculioidium". (Orbán B., II. k. 63. 1.) 

G. S. 
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>) 1708. tebr. 9. 
•) 1708. okt 1. 

Mindenkit érdekeli 
Saives tudomáséra hozom a n. é. 
kösönségnek, hogy lakásomon, 
Csiksaeredában, (Q. Duoa 87. as. 
alatt Osell sörgyárral aaemben) 

Nöi, férfi  és gyermek fehérnemű 
valamint 

p a p l a n é s á g y n e m ű 
aaaksaerfi  készítésit vállalom a 
l e g j u t á n y o s a b b árak mellett. 

Tisztelettel: 

Nuridsány Kálmánné. 
• w j b W ^ w ö o w í S w ^ w H 

A bicska munkája. 
Megdöbbentő do'oj, bogy a bictta-trsgédlá^ on 

n'm Mbet s?git:-<ni. Afsrmiiy-n  rendszeres harcot hir-
detünk rair évek óta <» bicika ellen, ancál elszomorí-
tóbb mératekben pusztít népünk között ez a förtelmes 
virtus. 

Cufc  a íru t hát eseményeit közöljük, ho*y m!.".-
denkl lásB», mennyire türhetatlfinná  fajultak  köa-ii 
tre nkben a vad, korcsmáeó indulatok. Ecy hit lr'or-
táaa alatt négy községünkben villant meg lumét a 
bicska. Egy haélos végű, három nagyon súlyos sebe-
süléssel végiődő esetet okozott az a páliakázó eszét-
vjBztettsíg, amely annyi kr aerÜBéget okozott már a 
Székelyföldön. 

Ba'ázs Sándor Impari flatai  g&Eda a mu't vasár-
nap a korcimában együtt Ivott R^du'y Jinossal. A 
emb»r között nézeteltérés tém-dt és R^duly egyeli*n 
tésszurissal meggyilkolta Balázs Sodort. Mikkora 
gyász, milyen veszteség ért Ismét egy családot. Egé-
8i3n os oba ok miatt ekkora tragédia. Csak azért, mert 
ez a nép n?ra akarja megérteni sem nz aggodé szót, 
Bem vezetőinek tanítását. Nem akar tatu'nl asokazo-
moru p ildából, hanem minden tu turériéat felháborító 
elvadu tsággal bicBkásza, pusztítja egymást. 

Vagy itt van a másik kegyetlen és minden em-
beri éraéaből klvetkez-itt alattomos támadás, amely 
Frumoasa községben történt. A mult hétrőre virradóra 
egy Borbély L«jos nevü, most acabadult katona aa 
u<on bicskával öBSie-vlsszavágta Miklós Albert hadi-
rokkantai álattemos midőn támadta mag a vlláfbá-
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b ? r u ^ . * !Sm B e J í 6 Hátulról belevágta 
bicskáját, majd atután több nehéz sebet vágott a eze-
rencaetlen emberen. Hát itt tartunk már Igeutlsztelt 
utókor. Ba a megbecsülés aa egykori harcos iránt Amíg 
mas kulturnép a hadirokkantjait a legnagyobb tíazte-
líttel vesal körül, acinháiakban, vlllanyoBokon kliiön 
fenntartott  helyeket tart számukra, addig a mi népünk 
bicskával rójja le a hálának adóját azokkal szemben, 
akik a harcterek boraalmait megjárták ? Nem becsület 
ez. O.yan Síégyen amelyet csak a pálinka éa korcsma-
Kőiben pácolt lélek blr meg. Namcaak az egyeHjek, 
hanem aa egéaz községnek B azontúl az egész tajnak 
is szégyene az olyan ember, aki a mai helyaetben Bem 
rrti meg, hogy a virtuakodó bicskáaódás ideje lejárt. 

Dan Andráa lelicenl gazdát Ciucaangheorgbon 
bicskázta meg Bors látván barátja. 

Iueu községben Gibor Jinoa éa György Jánoa 
•uólalkoatak öaaze a boros asztal mellett. Mis előke-
rültek a bicskák, amelynek során a két ember egymást 
szörnyű módon öaszeazurkálta. 

Remélhetőleg egyszerre elég ennyi a bicska mun-
kájából. Ifcg'.ehetÓBen  durva események ahhoz, hogy 
•amden gondolkozó embert sorompóba szóHsansk ab-
ban a küzdelemben, amely arra volna hivatva, hogy 
ezt a derék, értelmes székely népet odi felvilágosítsa, 
lelkületében, kultúrájában oda nevelje, hogy soha bics-
káját testvér vérbe ne mártsa. Ebben a küzdelemben 
ezükság van minden jóakaratú ember tevékenységére. 
Öioszék, iskola, (Halad az egész közéletünk hatalmaa 
RjszemÜköd'iae és gyora beavatkozása szükBégea, hogy 
kivsrye a testvérvérra azomjasó gyilkoa kezekből a 
bicskát áa a székely községekből egysaerstnlndenkorra 
kiirtsa ezeknek a véres eaeményekaek még a lehető-
séget ia. S;mmi nem kell eh->z, mint a néppel való 
foglakozásnak  aaeretetteljea lendület*. 

Gazdaság éa kiváló minőségű lesz az 
országos mezőgazdasági kiállítás 

tenyészállat csoportja. 
Az országos mezőgazdasági klállitás és tenyéaz-

allatvásár rendezőbUotiaágának a március 20—25. nap-
jain tartondó idei kláilltásón való réaaveteire szóló fel-
hívásaira az eiöző évek szép Blkorü kiállításai előtt 
tapasztalt nagyfokú  érdeklődast la meghaladó azámban 
érkeztek be máris a jelentkezések. Aa állattenyésztő 
gazdák érdeklődése különösen nagy arányokat öltött, 
mert az ösBseB hazai nevea nagyttoyésaeiek es a fej-
lett köztenyészeteket magukban foglaló  tenyesztő egye-
sületek a tenyészállatok csoportjában már január 15 en 
lejáró jelentkezési határidő miatt Bleinek reszveteiUket 
biztosítani. Ennek következtében már most, jóval a 
határidő lejárta előtt olyan nagy a bajelenteaek szama 
az összes tenyészállatcdoportokban, hogy előreláthatóan 
Bzttkség leaz a mult évi tenyéazállatkiállitáa létszámá-
hoz viszonyítva, á keretek bővltéaére. Mar aa eddigi 
bejelentések la elegendők volnának sikeres kiállítás 
megrendezéséhez, ennélfogva  a jelentkezési hatandó! 
aemmiképen sem fogják  meghosszabbítani. 

Az eddigi bejelentésekből örömmel lehet meg-
állapítani, bogy a most következő kiállításon a tenyész-
állatok minősege további fejlődésről  fog  számot adni. 
Egészen rendkivüli teljesítményű ea tenyészértekü álla-
tok mellett, az öaaaea többi bejelentett tenyéaaanyag 
ia olyan kiválóan magaa minőségű színvonalon áll, ami 
nemrégiben még alig elérhető eredménynek tünt fel. 

A kiállitáa bejelentési határidejét a rendozőbizotl-
ság (címe: Budapest, IX Köztelek u 8; loltfou  8— 
86—85, 8—66—01, 8—66—05), a többi csoportokban 
februar  1-eben és 15 sben allapitotta meg. 
BflWflTOfBffMfflffHffSWffifflfBSWBfflMSWHfflffMMiB 

Igy is lehetne élni. 
Az eseményeket nyitott stemmtl fl^yeiő  gondol 

Í'ÚZÓ lelkét kétségtelenül örimmel tflti  el a kötél na-
noiban aa egí másratalálás és megértés útját je'íő két 
gyenge ágacska. Igaz, bogy egye őre csak testnevelési 
téren jelentkeztek ezok a régen várt hóvirágok. Nagyon 
fontoa  körülmény azonban, hogy egyáltalán napvilágot 
latiak. 

A mostani gyűlölettől izzó, morgó, miDdent leka-
szabolni készülő vi:ágt)an jelentős eseményként kei 
elkönyvelnünk a városunkban is előnyösen iamert bu 
curesti „Telefon  Club" jégkorongütő csapatának buda 
p-eti szereplését. 

A magyar fővárosban  megjelenő .Nemzeti Sport" 
cimü ujaág a általában az egéiz magyar sajtó, kala-
pot emel a bucureşti játékosok barat»ágos a egyben 
tportaaarü viselkedése előtt. A bécíl E. K. E. csapa 
tavai haaonlitja viselkedésüket össze, a bucureBtlek 
javára. 

Leszegezi, hogy mig a bécsi játékosok a buda 
pssti közönség ft-jan  botjaikkal 15 kemény kalapot 
lortek össze, addig a román fiak  illemtudóan felsora-
koztak a pilyán s NkeBen üdvözölték a közönaógnt s 
LOVÍ az — érthetően — a mavyar flu't  gyóieimécr 
.«zurkolt" egyetlen botot aem törtek el a közönjég hátán 

E'lenben, amikor Anastasia szabályok sterict meg-
engedett faulttal  palé.nkhoa nyomta Rinát éa villám-
gyors irambaa tovább folyt  a játék, — mégis talált 
időt és alkalmat arra, hogy kezet BzoritBOn vele. 

Ml ebben a kézszoritáaban, az egyszerű udvarlaa-
«•ignát sokkal többet látunk. E.képzeijuk, hogy ott a 
Lud-ipa-iti vároa igetl műjégpályán Rína és Anastasiu 
r-v-D át kezetfogott  kei nemzet. 8 noha tovább tom-
bol a személyi erdekek fűtötte  sovinizmussal párosult 
narczeti gyűlölet, mi hiüBzük, mert hinni akarjuk, bog> 
eü a kél idegen fajok  közé ékelt nemzet eiőob-utóob 
egymásra talál. 

M r̂t színigazság, hogy Budspeaten kitűnően érea-
ték maju'rat a román játékosok, hlaz egy nappal meg-
hosszabbították tartózkodási idejüket. Jitekoa ellen-
feleikkel  együtt járták be a várost. Egy magyar éa 
t gy román ült a budapesti Ívlámpák fényében  szá-
guldó eépkocalfccn.  S hinnünk kell, bogy aa egymás 
mellett ülők szivében őszinte, emberi barátság költözött. 

Budtpqst után néhány napra Bucureşti is példát 
mutatott. H-t'yi jégkorongütő csapatunk vendégszere-
pel ott. A C8C. vezetőségének nyilatkozata szerint, 
szUkös anyagi viszonyainkra való tekintettel, soha nem 
viszonozható fogadtatásban  részesítették. C-ntscuzIno 
herceggel aa élen a vendéglátó .Bragadiru" csapatá 
nak minden tagja aa állomáson volt. Gépkocsikkal elő 
kelő szállodába kisérték. Fejedelmi ellátásban része-
sítették a balBzereccsével kísért azereplesüket követő 
nap p 'dig, sétarepülésre is meghívták. 

Nálunk borúsban üvölt a fékevesztet  gyűlölet. 
Egyetlen többségi pennaforgató  Bem keres alkalmat aa 
együtté'ő nemzetek Bzükségsaerü lelkibékéjének kiépí-
tése érdekében. Mind-mind ugy képzelik el hivatásu-
kat, hogy az akkor teljes éa egész, ha minél jobban 
gyúrják, gyomrozzák éa ütik igazságtalanul ezt aaokat 
szenvedett éa jobbsorsra érdemes népet. 

A bucureşti és budapesti példák megfontolásra 
intenek. Rámutatnak, hogy az egymás megbecsülése 
mindennél fontosabb.  Higy kevéa jóakarattal a kö'csö-
nöa megbecsüléssel BZ'pan 1B lehet élni, hiaz mind 
annyian emberek vagyunk. 

Beért állítjuk követendő példának a két eaeiet. 
Sokat áa jót lehet tanulni belőlük. Tehát félre  a gyű-
lölettel. Kinyitni a aziveket. Szeretni éB nem gyűlölni 
egymást, bisa a minden Időkben emberi Bzabadságot 
hirdető erdélyi földön  időtlen időkig együtt kell élnie 
románnak, magyarnak él zzáunak egyaránt 1 
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g az építkezés helyére szállítunk. 
m Megkeresésre ajánlattal Bznlgá'unk. 

VICTORIA 
Általános Gazdaaagl Stövctkezet meszOieme, 

S&ndomlnio-Cluo ^Calksaentdomokoa) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Mussolini nyugodt ea vidam 

Ridió mellett ülök. l<en jó érzós. Csak egyideig. 
Mert éppen a nyo.c^an nem.udom hányadik olaaa harc-
teri Jelentéét közlik. így szol: nz oniz cstpatok há-
romnapos tamadái ui vege fej.)  közelednek. Az abesz-
aíín csapatok kemeny ellenállás után mindenütt viez-
szavoiiUtoban vannak. Ai olasz gyalogság a repü'dkktil 
mindenütt Ideá.ia ösezemükódéssel vívta meg az abesz-
azin harctár ez -n egyik legszebb ta jasitményét. Az 
gyík francia  iap meginterjúvolta a győzelem hírével 

kapcsolatosan Mujsoiinit, aki a lap sseriat iges nyu-
goJi éa v:dam... Hit ez a nvugodtság éa vidámság, 
ami az embert felhaboritja.  Ml, akik tud.uk, hogy egy-
e^y ilyen aaépen megfogalmazott  harctéri jalentéa mö-
<oti micsoda emberfaieiti  Baenved-íaek, mennyi nyo-
inoruiág halálhörgés és borzalom vnn, megdibbenUnt 
minden nyugodtakon éa vidámságon. A .helyzet vál-
tozttlau'-aáganak cini tusait ismerjil'- jól Ők nyugod 
iák voitak miadig. Amuor elől a tüzérségi tüz legret-
tenetesebb halálfaielmet  Bzenvedtdk, amikor esik két-
három szakaszra nyomta rá a kavernát a nehéz tüzér-
ség, ak*or nálu? a „hey^at változatlan" volt Ő< vl-
damak voltak. Mint most Mussolini... PedigMnsaoüni 
aa egykori káplár éa lővéazárok tö telék jól tndjs, hogy 
ilyenkor n^m illik aem vldamnak, aem nyu.odtnak 
lenni. Különósen annak nem, akinek ezekhez a gyil-
kos eaemsnyjkhez köze van . . . 

— .Beosüld meg a vendégeket!" — inti a 
szent Orssagepi.ő a szent trónörököst. M-irt ahogy ve-
lük bannak, ugy vesszük hasznát vagy látjuk kárát. 
BjCSÜijÜK meg magunkat, da ne essünk névelemzéBbe 
"gy ldeig-oraig jól flzutett  javadalomért, mondom n 
Csíki Naplap azepvlai cikkehea. Tiz évig voltam ĉ iki 
itaézely létemre németek plebánoBa, de soha senki szn-
m«mre nem vetette azekely mivoltomat. Szereltek ak-
kor, szeretnek ma la, mert látták a szeretetet. Ml se 
veBaük senkinek azemere nevének hangzáBát, n? lde-
íenitaünk el magunktól értékea embereket azzal, hopy 
névelemaéaael agitaluak ellenük. Ftjlsá. uakat ne félt-
sük eg>háemegyei paptól. Ahogy Fogar><Bsynnk méltó 
elődje volt H-tynald, Kovácsnak is m»ltó utóda leh«t 
egy névelemzett. H« a frumoasalak  papot választanak, 
válasszanak papot. A helyi és faji  elzarkozáBok fölött 
áll az igazság es a katolikus szeretet. 

— Feloszlatták a joseni községi tanáoaot. 
Miután a Joaani (A falu)  községi tanács a községi erdő 
kitermelése ügyiben keletkezett nézeteltérések mi itt 
egymásután többszöri összehívásra sem jött össze hatá-
roaatképea számban, igy a vármegye Prefektusa  kény-
telen volt elrendainl a feloszlatását.  A község é(*re 
átmeneti bizottságot nevezett kl, ame'ytek tngjal: B»-
láaa János, György Jtnos, Gál Dános, N^delca Jánoa 
lg. tanitó éB Matne Antal. A feloszlatott  tanács volt 
bírója. Pal I<oác feljelentést  tett a régi tanács allén 
éa vizsgálatot kért 

— Asztal terítési verseny. AJ erdélyi r. kat. 
Nőszövetség leányklub|ainak helybeli tagozata 1986 
évi január hó 26 án (vasárnap) d. e. 10 Arától, a köz-
birtokosság szakhálában asztal terítési versenyt rendez. 
Ugyanaz nap délután 5 órai kezdetlel táncos-teával 
folytatják  a programot. Közönségünk figyelmét  felhív-
juk városunk fiatal  leányainak erre az első Bierep-
téaére. Különösen meglepetés lesz az aaatalterltéai 
versery, amely azlvet-leiket gyönyörködtető Bzepsége-
ki<t hoz a közönségünk számára. 

— Kérelem a klflzetezi  pénzügyigazgató-
aaghoz. A lyujdijkiflzeiesek  terén uj rendszer lepett 
eleibe, amely aaertnt a nyugdiját mindenki csak aae-
méyesen veheti fel.  Vannak betegek egészen lehetet-
len emberek, akik emiatt a legkellemetlenebb heiy-
íetbe kerülnek. Kérjük a Pénzügyigaigató urat szíves-
kedjék odabatni, hogy legalább közjegyzői meghatal-
mazás alapján a nyugdijakat kifizeaaek  azoknak, akik 
bármely oknál fogva  azemélyeBen nem tudnak meg-
jelenni az állampénztárnál. 

— A Magyar Part gazdasági és népnevelő 
előadásai Sandomlnlo koasegben. A Magyar Part 
esik vármegyei tagozata elkatarozta, hogy a községek-
ben megkezdi a gazdasági és nepnevelő munkáját. Eb-
ből a célból többanapoa előadássorosatokai tart az 
egyes községekben. Legelőször Sandominlcon indítja 
meg a népneveléanek és felvilágosító  munkának ezt a 
fontoa  szükségességet. E óadók tesznek Dr. Karda Fe-
renc, 8iőke Mihály, BianeBay Károly éa Peter József. 

— Nem lehet adóhatralék miatt a marha-
levél kladasat megtagadni. Egyea községek elöl-
járóságát azt a azokást veaették be, hogy megtagad-
ták a marhalevelek kladáaát olyan eaetekben, mikor 
valakinek adóhátráiéka volt. Az érdekeitek küldöttsé-
gileg koresték fel  Dr. Oíetea Valér prefektust,  aki 
azonnal Intézkedett, hogy a lakósságot ne akadályoz-
zak eppen ebben a létét jelentő fontos  kérdésben és 
azonnal adják kl a marhaleveleket. 

— Törvénytervezet a hadirokkantak, öz-
vegyek es arvak támogataaarol. A törvenyhozáal 
tanács élőit uj törványlbrvezet fekszik,  amely a par-
lament megnyltáaa után azonnal letárgyaláara kerül. 
Eszerint arról van szó, hogy az állami, városi, községi 
hivatalok és minden az állam által támogatott intéz-
mény köteles alkalmazottainak bizonyon szazalékát 
slBősorbau rokkantak, özvegyek éa hadiárvák közül 
alkalmazni. Nagyon üdvös dolog a háború áldozatai-
nak ilyen módon való támogatása la, de eUÓJorbau 
arra kérjük az illetékeseket legyenek figyelemmel, 
hogy legalább végrehajtsák a már meglevő törvénye-
ket. I;y a hadirokkant Legényaeg 1932 évi éa a rok-
kantlisztek 1933 évben megazavazoti, de még végre 
nem hajlott törvényeit. Kérjük mindent elkövetni, hogy 
az uj köitaégvetéa megszavazása alkalmával végre erre 
ls sor kerüljön B a ftntl  törvényekben megállapított 
nyugdijakat előirányozzák. 

— Varoannk mait évi síületézi éz halálo-
zási statiaztikaja A helybeli anyakönyvben a műit 
4vban bejegyeztetőit 78 Bzületés. Ebből a városra esik 
32 fiu,  25 leány, J:god n községre 10 fiu  éa 11 leány. 
74 haláleset történt. A vároaban 39 férfi,  25 nő, mig 
Jigodinon 9 fárfi  és 1 nő halt mag. 55 házasság költe-
tett. A vároBban 41, Jigodinon 14. A válások aaáma 3. 

— Feljelentés egy tanitó ellen. A Siculeni 
Il ik száma iskola Valca loan nevű tanítója ellen Ja-
kab Imréaé, Gergely Sándorné, Jánoaay Istvanné ea 
Rtduy Krlatófoá  Mj^luntest tettek azért, mert gyer-
mekeiket BU yosan bántalmazták az lakolában. A felje-
lentéshez orvosi bizonyítványt mellékeltek, amely arról 
tesz bizonyságot, bogy Juliánná, Erzsi, Jolán és Lina 
cevü gyermekeiken négytől hat m-plg terjedő Bérülé-
a kot okozott a nevelő munkája. Mindegyre előfordul-
nak hasonló esetek. A tanitó bácsik mindinkább roaz-
szabb emlékeket igyekeznek maguk utau hagyni a 
zsenge gyermek lélekben. Pedig milyen foutia  a bjtii 
szeretetéhez a tanitó bácsi elindító munkája. Az a gyer-
m"k, amelyiknek 4—6 napig gyógyuló sebet okon tea-
tecskéjén a betűvel való első kr pcsolata, aa nem fogja 
soha megszeretni a kulturának ezt a fontos  közvetítő-
jét: a betűt. 

— Hirtelen halál Simon Rudolf  tnlghesi lakós 
hazamenet éppen a háza kapujában összeesett éa azon-
nal meghalt. A boncolás a halál okául szívszélhűdés! 
állbpito:t meg. 

— Jigodin község külön anyakönyvet ka-
pott Jigodin község, amilvnek eddig a varosunkkal 
közös anyakönyve volt, 1936 évi januar hó 1-től külön 
anyakönyvet kapott. 

— A kathoiikus Népszövetség Ifjúsági 
Tagozata nevében mindazon Hilgyeknek éB Uraknak, 
aktit a „Sitlveszter-eatély" sikerének érdekeben aze-
repléaükkel. adakozásukkal vagy munkásságukkal közre-
működtek és aeg'tségüokra voltak, hálás köszönetet 
mondok. — Dr. Hireeh  Hugóné,  a kath. népszövetség 
rendező blsoltBágának elnöke. 

— A helybeli polgárság húshagyókedd! 
mulatsága. Mint minden eaatendőben ugy ezévben ia 
ha hagyókedd-tu a vároa polgársága rendezi meg a 
farsang  utolsó mulatságát a közbirtokosság székházá-
ban. A mulataág rendezésében az egész vároa társa-
dalma réaztvesz a minden jel szerint ez lesz városunk 
legnagyobb Bzabfcu  farsangi  estélye. 

— Betörésen fogtak.  Búzás BMa 16 éves, 
Morarul loan 15 éves és Rit M irton 20 éves ciceul 
kiskorúakat a ciendőrseg elfogta,  mert betörtek aa 
állami iskolába és 8Jáva Dtzső üzletébe, ahonnan 250 
lej péozt, dohányt, cukrot loptak. Átadták aa Ugyeaz-
ségnek, amely szabadlábra helyest* éa a büntető el-
járást bevezette ellenük. 
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— A varmegye a mult évben 50 millió 
lajt füstölt  «1. A mait héten meglepetésszerűen fel-
emeltek a dohány árat. A dohányai közönség nagy 
felháborodással  fogadia  e»t a költségvetési mtttétet.A 
közönség háborog es minden megy tovább. Mert ea a 
vliag legbiztosabb Oalele. Bs, amely aa fmb-r  gyen-
ge j ere, a nikotinnal lemérgeiett ember szenvedélyére 
van alaposva. 14 nincs mentsóg. A nikotin aa akarat-
erőn elvegeale már a romboló munkát és a költség-
vetések odahajllijak, ahová kell, mert százszázalékos 
biatoneággal tudják, hogy nem tud ellene védekeini 
Mint aa opiumaalvó vagy a morflolBta,  olyan rabja a 
nikotinnak a cigarettáié ember. Pedig milyen fölösle-
ges, milyen haaaontalan élveieti cikk. Aa ösazea vár-
megyék most tesaik kSaaé a mult évi dohányfogyasz-
tás eredményét Olvastuk, Satu-Mare 120 milliót füs-
tölt el, Ciikvármegye dohányfogyasatása  megköaelitl 
ai 60 milliót. M csoda fantasatlkus  össieg. fiiben  a 
szegénységben évenként 60 milliót elpöfékelni.  Amikor 
annyi nyomorúság vese körül, akkor van lelkünk 60 
milliót a levegőbe eregetni. Mit lehetne keadenl ekkora 
össaeggel. Gondolkonauok csak aaon, hogy még emel 
lett hány millió lej éJtékü szeszt lsalk meg Cslkvár-
megye síékelysége. Biatosra vehető, hogy saesa és do-
hány fogyasztásunk  évi 120—130 millió lejt kiteszi. 
Es most tessék összehasonlítást tenni aaaal, hogy eb 
ben a ssékely megyében nem vagyunk képesek egy 
félmillió  lejes költségvetéssel dolgozó magyar-párti köz-
ponti irodának kényelmes otthont histoslianl. Nam va-
gyunk arra emberek, hogy amikor 100 milliókat elfüs 
tőlünk és ellszunk, akkor egypár lejt juttassunk körös 
céljainkra is. Szégyen es Bzomoru, bogy igy ál:uik. 
Vegye mindenki lelkiismeretébe ezeket a milliós szá-
mokat és gondolja meg, hogy egy népnek a dohányon 
és szeszfogyasztáson  kívül etyéb kötelességei la vannak. 

— Jelmezes jegünnepóly. Amint értesülünk 
a C. S. C. korcsolya szakosztálya folyó  évi február 
havában egy nagyobbszabásu jelmezeB jégünnepélyt 
rendez. A látványos jégünnepélyre már megindultak a 
megbeszélések éa előkészületek s igy városunk és vi-
déke közönségének még eddig nem látott érdekes lát-
ványosságban lesz része gyönyörködni. Erre az élve-
zetes mulatságra már most felhívjuk  a n. é. közön-
ség érdeklődő figyelmét.  Bővebb tájékozódást a jel-
mezes jelentkezőknek a korcsolyapálya melegedőjében 
nyújtanak. 

— Booaánatkórés. Caobot István mieeateo-l 
lakós becsületsértésért a mercurea-cluci járásbíróság-
nál beperelte Zóid Keresztes delnlta-i lakóét. Folyó évi 
január hó 16-en megtartott tárgyaláson Zöld bocsá-
tot kért. 

— A székelyföldi  értékesíthető kövek bá-
mulatos gazdagságai tárja elő a Szekelység mo<t meg-
jelent uj BZáma. A koijukturaval megindult kőkiter-
meles lesa a Székelyföld  igazi aranykora, a letűnt 
fakorszak  után. Ez a figyelmünket  sok mindenre fel-
bivó folyóirat  a jövő számtól kezdve tisztán székely 
témaju szépirodalmat fog  hozni s mellékletként jön a 
rengetag ertékes adat a Székelyföld  m^glsm^réséhes 
A VI. évfolyamába  lépő folyóirat  a n?héz körülménvek 
kóai is értekeaet tudott nyujia.il eddig is. Szerkesztő-
sége Odorhoiu. (Előfizetése  egy évre 100 lej, tanügyiek, 
lelkészek, nyugdíjasok számára 60 lej.) 

— Halalozas. Kencse Albertné szül. Bi'ló Amália 
66 éves boraban, jtnuar hó 16 »n meghalt S mtimh'u n. 

— CONVOCASE. Sooletatea Naţ'onala de „Cruoe Boţte" 
fiilala  M'rourea-' lao adaae la ounoştluta membrilor sAI, ei 
va ttnea ftdunarta  generalft  ordlnarfl  <n zlua de 26 Ian"arie 
1936 la ota 11 a m , In lo alai sâa din palatul Prefeetnrel, 
la sare ti roagft  a Ina na»p&x*t parte. — ín oaz, c& ni se va 
Întruni numărul de membri 1« gal. a doua adunare va avea loo 
In ziua de 2 Februarie a. o., ca orl-oe nnm&r de membri Q 
fti&  o alít publio aţtune. — Expirând mondatni aotualulul co-
mitet membrii filialei  sönt cu Insistenta rugaţi a >ua parte la 
adunare generală, pentru alegerea noulut oomitet. In numele 
comitetului: Pretedinta, Vlorloa Dr. Vasu. 8eoretar&, Adellna 
Paşulou. 

— MEGHÍVÓ. A .VÖHÖ3 KERESZT" Egylet helyhell 
tngozata ezenniiel meghl-ja tagjait iz 1936 Avi január 26-án 
d e. 11 órakor, a Prefekturán,  aajá*. h ilylségáben tartandó 
rendes kSzgyOlásére. — Ha a közgyO ést>j> a tagok nem lóg-
nak megje.ennl kellő számban, a közgyűlés 1936 február  2-án 
fog  megtartatni, a mtgjeltnö tagok szánjára való tekintet 
nélkül. — Megjegyc ztetik, hogy lf  járván a választmány meg-
bízatása, ezen közgyűlés fogja  az uj tiszt kart mfgvüaaztanl. 
ElnOk: Vlorloa I>r. Vasu. Titkár: Adelin» Paşnlou. 

— A Cuza—Ooga-part oslkmegyei alakuló 
gytllase. A mult Tisaraap eggyel szaporodott a c-ük 
megyui po itikal partok száma. A helybeli Transsyl-
vania óltermaben kevéa, da lelkes számú jelenlevő 
megaiakitotta a Caza— Qoga féle  nemzeti kerszínv 
part csikvarmegyei tagozatát. A központ részérői jelen 
voltak VintUla Paraschiveseu és Dr. Girc». A gyűlé-
sen partjuk alapiételét fejtegettek,  ame y aeerint az 
összes köztolvajokat felakasztják.  Éhez a művelethez 
kéről fogják  a csillák támogatását is. 

— A tanfeiügyelöaeg  saigoni rendelkezése 
a vallas tamtaaara. György L joi gbimesi plébános 
a báiványosi Iskolánál hittanórát start adni a rém. 
kat. vallású "yermakekneb. Az iBkola tanítója egye-
nesen megtiltotta és megakadál)Oz:a a plébánost ab 
ban, hogy a hittanórát megtartsa. Az es»tet jslen'ettét 
Cheie tanfelügyelőnek,  aki azonnal salgoru r*nd«lka 
sast adott ki, hogy a vallasoktataat nem saahad meg-
skadayozni. Jdilemzó a mai fiatal  gyermek"mberek 
türelmeilensegere ez az eset Képesek arra in, bogy 
beleszóljanak a vallásos nevelésbe éa Istent is elzárják 
a jövő nemzedéke elől, vagy pedig csak nemneti szín-
ben engedjek közéjük. 

— Famuakaa sserenosetlensege. Pál Györry 
famnnkáat  a baraciosi gyárnál sulyjs szerencsétlenség 
érte. Ugy rönk elütötte a szegény munkást, ati bor-
zalmas sérüléseket ssenvedett. Állapota súlyos, de nem 
életveaaélyes. 

— Adományok a delnita-oinol Szent János 
templom reatauralasara. (8 ík köziemeny): Targu-
S iCUoBC: Dr. Vargha B »ia 60. Targu-Mures: Dr. űgey 
Jenő 80, Dr. Bíró Irtván 100. Alba-Iuiia: Dr. Kiszony i 
Aiajos kanonok 200. Sioiu: Dr. Kobort JjEBef  160. 
Bucureşti: pá falvi  dr FUlöp Pal 300. Vucar: B.kö 
Gdhor pleb. 100 Csikmegyeből: Lunca de tus: Anta' 
J02B f  pleb. 100 Sindomlaic: Császár Donáth 100. 
R cm: Ltszló Inre 1C0, özv. Rtkosi Kristófné  100, 
Manya Kristóf  60. Ciceu: Szabó András 100. Sanmar 
un : L tzar Ferenc 100. Sansimion: Bardócz Marioo 
100, Veress Antal 16, Fazakas Ltjos 15, Mtkovlts 
I<nac 10. Cdtaiula: HJSBZU János zeresk. 100, Bors 
litván Dani 10 Sjncralenl: Csathó Karoly 60, Kriaió 
Imre 60 D jnesti: Antal Kálmán tan. 40. Lazarea: 
Zakarlas Jenóné 100. S.culeni: özv. Szentes Gyuláne 
100- Ditrtu: Mezei Lijosné 100. 

Ö iszeBen: 2.320.— 
Eddigi gyűjtés: 24.016 — 

Vágósszeg: 26.335. -
— Törvényszéki hírek. Pop Gbeorgbe bicati 

lakÓBt a törvényszék egyhónapi börtönre éB 9 fczerlej 
orvosi költség megtérítésére iiéite azért, mert egy 
táncmulatságon Cristtu S.mont ugy megverte, hogy az 
80 napig nyomta az ágyat. 

— Vosloban György, Anna Mária lóvészl lakÓBok 
azért álltak a törvényszék előít, mert Koncz Albert 
mihalleni mezőőrt, amikor az a tilosban való legelte-
tésüket kifogásolta,  alaposan elverték. A mezőőr bán-
talmazóit 10-10 napi elzárásra s 200—200 lej pénz-
büntetés» Ítélte a törvényszék. 

— VaBilescu Constantin sandomlnlci ndószedő 
ügyét tárgyalta január 14-én a törvényszék. Vasiisscu 
amint úmeretes, a beszedett adókból 116 ezer i^ji el-
lopott. A sikkasztást lassanként kövotte el, ugy ftogy 
a beszedett adókról a feleknek  a teljes összeget nyug-
tázta, az állampénztárba azonban caak egoszen jelen-
téktelen összegeket fizetett  be. A törvényszék előtt tö-
redelmesen beismerte bűnét a tisztviselő. Mentségéül 
(Utalaágat, a rendszert, az ellenőrzés hiányát emle-
gette. Sikkasztani volt kénytéleu, ciert 1400 lejes havi 
fizetésből  m -gíloi nem tudót', azunban teltet megbánta 
és a jövőben a társadilomnaa ba-znos tagja akar lenni. 
A törvényszék 2 évi börtönre itdite a sikkasztó ti>£t-
vlselői, akit kóróséra a fílebbazés  idejére ezabadlabra 
helyeztek. 

— Különféle  bútorok elköltöaéa miatt olcsó 
áron eladó* a Stefin  oel Mire uooa 42. szám 
alatt. 

— A madaraal iskolánál 12 szülőt 16 ezer 
lejre bírságoltad, mert gyermekeik nem látogatták ren-
desen a taniiáBt. Oprea lg. tanitó most a szülőktől kö-
telező kijelentéseket vett, hogy amennyiben még tan-
köteles gyermekeiket a jövő iskolai évben az állsmi 
Iskolába Íratják be, Bkkor a büntetések törlése ügyé-
ben sikeresen közbejár. 

— Állandó teli sport éB üdülőtelep alakult 
Tusnád Balon. E hó 12-én a tusnadbai-1 primér, 
Ureche ezredesnek kezdemecyezésére a hadsereg egy 
magasrnngu tisztjének, Alime-nescu tábornok urnák, va-
km nt Fiorescu belügyi vezérlaspek'ornak jolenlétében 
megillspltották azokat az irányelveket, mely -k Tus-
nadfiirdónek  téli sport és üdülőteleppé való kiépítését 
célozzák. A vármegye részérő jaien volt Dr. Oietea 
Valér prefektu-).  A helybeli eportkiub részéről Faroga 
Victor eloök, P<cinscbi alelnök, Frank Miklós titkár. 
A turiB^tlka retzíró, Bcbmid- Jó s -f  mérnök. A bizott-
ság hitárosHta alapján a C S C. nak egy a osztály» 
mertül Tasnadbaion, melynek feladata  lesz egy ií-
Ujrósárc, bohpálya a jegtoroog spor,hoz szütBéges 
berend°zeaek és azokuak az epületeknek létesítése, 
melyek ugy a sportolók, mint a közönség kény-ilmét 
Kzoisáijiii. 

A tg.-muresi, marosvásárhelyi keres-
kedelmi és iparkamara közleményei. 

Az rrd'4kelt<«k 'utorni-ára hozzuk, bogy a Moni-
-.orul Ofl.'iti  1934 évi ju iius hó 30 iki 148. számiban 
közöli, a K r!'ík>-deimi ^s Ip rx^mirákról szóló tör 
v^ny vésrí^sj'áM u' Ritá'~áuak 11 J a érte meben a 
«amarai r&lauetók 1036 evi novjegyzéí-e kiicazitást 
n\ert é« az b«ete-lr.tfsre  1936 evi frbruár  1 ;ói 16 ig 
bcz 'ról ic a kamara titkári hivstali-b^r (Targu Marén, 
Slr.-da Primăriei 1) az érdeklődők rendelkezésére áll. 

A n^vj-gvetLte teve?f-n  b ivett vagy tihagyot' 
válxoa'ók ők m^Kuk vngy 6 kann«ral vslasztó együtte 
Bsn 1936 ^vl fdbruir  hó l-»ó: 16 i? bezarólag foiebbe-
B6H8ei w hstnak a i.nrgu muresi K r,4Hk»d"imi es losr-
ka®»ráná . Eseri heiyhbitesi keresek 1936 <-vi március 
hó 2 ig eiintezest nyernek. 

A belyrsbltett névjegyzékek 1936 évi márc u 
hó 2 után, uţyaicsak a ka.uar^ székhazáljan foga  k 
klfQţgesztetcl 

S P O R T . 
Az erdélyi  jégkorongütő  csapatok  kupemérkőzéie 

várotunkban  január 24—26 és 26 én. 
Városunlnük fejlődő  jígtcrorgll'ó sportja «hten 

Rt hón-pben egyik legszebb állomásához frkeiik.  Ja-
nuár 24-26. éB 26 ik pepján itt bopyolitjak le az rr 
diiyi j-ukorongüió csspatok mérlóz^seiket a „Frnke-
•.upâ'-^rt. Htrom c?ap»t játsza le m^i-őzéseii váró 
>uni<ban ecHRen a napokon: A c ujl Uo'^rrltBte, ^ 
c'uji K K. E. és a helybeliek. Január  24 én: a K 
K.  R. — C. S. C Január  25 éa: K.  K  E. — Uni 
versitata.  Január  26 án: C. 8. C. — Universitate. 

Mind a három nsp előreláthatólag Izgalmas és a sze-
zon legmozgalmasabb mérkőzéseit lesz alkalmunk vé-
gi 2 gyönyörködni. Ezért kérjük közönségünket, hogy 
fogadja  ezeket a Bport esemenyket sok szeretettel <̂s 
azzal a büszkeséggel, bogy váro?unfe  ebben a sport-
ágban a« átlagnál jóval nagyobbat, országos érdnklő-
dést keltő vezető szerepet já«Bzik. 

B i v a l y t e j k a p h a t ó , 
hivatalban. 

Cim a kiadó-

Vadászattal való felhagyás  miatt 
kitűnő 12-es kaliberű .Sauer" sohli 
gyártmányú, kétcsövű vadászfegy-
ver eladó. Oim a Vákár-üzletben. 

Prima friss  tej és mindenféle  tejter-
mék kapható, László Kertészetben. 

Qyergyói szeszgyár gazdasaga ban kerestetik 
(^hítőleg c /lkszcredai) földmiveB  iit o ás vá^/eit, 
különösen állat hizlalás terén ţyakoriatt.'il I rA, 
középkorú, Rasréay igényű egyén. — R fúretciá-
kat fíltüntető  njan!a;ok flietéM  igényei megjslö-
lósével fmtl  Rz::Bzgyárban kéretnek. 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a Iegegysseröbbtöl a 
legfinomabb  kivitelig 

• l l r o » l « a a & l i t t * t t á i a k k a l + 
b e s a e r e a h e t ó k : 

Nagy G. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Msflfelslö  biztosíték mellett rsszlstllzetésre is. 

I 
• 

I 
Pl ADÓ 1 ^ meli' ® szab?, tonjhn, fu dű-
L L n L / u . sgoba, kutrra, c u k o t t veranda, na^y gvii-

mö csös, veteményes kert ós mellékhelyis?Efiító'; 
1 l a k á * : 5 szobi, konyha, kamra, fardd-izo1)», 
cíu'ío:* verHnda, koc^lnz'n nagy Istáiló éa gyü-
mö'cíöií kantul továhbá i r ö í r o p e k , egy ali^ h o z -
nál" m a i y g y e r m e k k o c s i  Cim a kiadóhivatalban. 

Q MODELL KALAPOK 
napoAkent uj fcrmáJt  olasó 

^ «u-íiis, jDD.«jft(si«í.n.tis.»-í*r.Vi 
H V K N C Z E L T A N Á H N É N ÁL 
^ Ugyanott keziülnek ia\nd»m-
^ Bajait- n£i kalapck «.udr^n^i 

a&yag hoz t tzd i i tT t l . KsUsp»3r 
Y átatelcttáse a ieg?3?\tlebb idd al^ti. 
ü C»ika*4irod&, I. O, Bratiaxn (Gtmjii-

SÍUU)-UOOA H 2 ÍS.- a SiSr)?AZ ^DK^LÉTIN». 

H « 
H 

I 
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M B L A D Ó a Trii'U'iAl mögött lévő villategyedbi-ti egy 
ü r e s t e l e k C:m a kie.dóban. 1— 

Román és német nyelvoktatást vállal 
kezdő ükei es faaiadokkttl,  kepesitett 
nyelvtanárnö. Cim a kiadohiv.-btn. 

Villanyórát keresek megvételre 
Oim a Vákar nyomdában. 

•«ii. 
MEGVESZEM báró Orbán Balá-a : r8aekelyföld"  oimü 

müvének 3-ik (Háromssékmegye) kötetét. — Cim a 
kiadóhivatalban. 

HEGEDUORÁKAT 
oonaervatoriuini módszer 
szerint, j u t á n y o s á n ad: 

S P R E N O Z G I Z I , Csíkszereda 
Str. Cap. Valovioi (Hargita-nooa) 20. 

Ó H r K h Á 7 h c » l v s k á r e s y 8 n l , é c t . a l l á r (1g>»«-
V i l L / n a z a l e i y j8 i fpiţ.-.  j «ny^ggil 
a h<iysz':i.ei vagy i-néikül. e l adó . Ertekrieai lő-
het Ksifas  József  tulajdonossal. C îksa r̂ da. 

Töltö-tollak javítását és tisztítását 
vallalja a Vakar üzlet. 




