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A szent keresztI alja.
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László lm plébános üdvozise névnapja alkalmából.
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A legmaghatóbb esat pedig az volt, amikor egy
öreg
anyóka
kínálja,
talán bgyetlen értékes holmiját
I
I
I
I
egy összecsukható
alumínium cleadbbui
vizes poharát as ő plébá(Céilratok aem
nosának.
^ Istenem,
^
^ Hmicsoda
B
közlemények
rejtett Nyílttéri
kincs a lélek,
melynek
fényei, az őszinte ragaszkodásban,
egy néaés
dija loioaklnt
Lai vagy
29.— a
cslilORÓ könnyekben miként tudják megszólaltatni a
legtisztább, a legszebben Bzóló húrokat Ezek ások az
érzések, ezek azok a hangok, amelyek a lélek legbelső
oldaláról jönnek és amelyeket mélián nevesünk iste-

„A keresztfához megyek, mert máshol
^ M meghatóan
^ ^
hetek nyugodalmat lelkemnek" —^ szól
az Gheorgheni. ^ ^
egyháil ének. Ef azonban nemcsak a nagyböjt alap
^ A
^ nevezetes
M ünnepek, H
H S vagy
I máj
B bunévnapok
tócusa, hanem a mai Időknek a vágya és óhaja. A sonló alkalmakkor szokásos tisztelgő Udvözlesek, mi..dg
mostani embernek égisz óvrj tiBzétoeült a nagyböjtje. egy-egy bizonyítékai a becsüléa ea tisitslet adagnak,
Hossiu farsangnak, bosstu a böjtje is. A nagyböjti amiben ugy a világi, mict ngyházi vezető nagyjainkai
felhívás a XX. aaáaad polgárainak minden Időben ak- részesítjük.
tuállB. Lálek — nyugalmat keres ma mltdenkl. A vöEzak a megnyilatkozások azonban annál szebbek
rös internacionálé nem sdja meg, a fekete Bkepcltlzmu* ÓB msgsaztosabbak minél nt.gyobb örömmel, igaz meg- nieknek.
nem vállalkoaik erre, egyedül a nagypénteki véres győződéssel ÉB lélekből csináiju't.
Éi ha van örök bűnhődés, ugy kell legyen egy
kérésit alatt lelhetjük meg, ha bünbánatos lélekkel
Tanul voltunk az Újév elfaő napján végbe mect, örök jutalom la, maly aa élet küsdelmelt ÓB nyomokeressük fel ast.
lélekemelőén Bzep megnyilatkozásnak is>, umkor aa i uságalt boldogságra váltostatja.
A kereset aljában sokféle nép nyüssög — fordul emberek mintegy zarándokolva jöttek, hogy szivbői
•
*
*
meg. A keresatut rögia mesgyéje vérrel-könnyel ázott, jövő jó kívánságaikat tolmácsoljak és Isten áldását
Vasárnap,
január
31-én
este, újra ott szorongnem hiába hadak utja as, rajta hősök az árulók, Bzen kérjék szeretett plebánotuk réaaere.
tunk a p:abánia udvarán. As öreg templom hatalmas
tek és gonoBzok járnak, A nagyböjt folyamán nézzünk
Mert: .vannak, okiknak a patikus adja a tiszta
B sert eszét as élet bangyabolyában, vizsgálódjunk, kik vizet és vannak, akik elmennek a forrásokig, hogy ám'ékként magaslott a hideg fehérségben s ml ugy
éreztük mintba közelebb állanánk Istenbea.
haladnak a lét golgotás utján, mirre tartanak, miért merítsenek belőle".
A tisztelet éa becsülés impozáns megnyilatkozása
mecnek és hova érnek.
Voltak kedves, lélekbemarkoló Intimitások ia, volt az az esti szerenád s as egyesületek felvonulása.
1. Látom az igaaaágtalanok csoportját. Piiátus a melyekről akkor nem beszéltünk. Ntm beszéltüuk
Elbőnek az egyhásl énekkar énekelt Páll Vencel
vezérük. Nem hallgatnak józan eszükre B aa 0k0B azért, mert nem Baeretnők, ha valaki félre magyarázna
tanácsra, hanem vakon rohannak fejjel aa örvénynek azt a jó Bzándekot, amit m> mindég azemeiótt tartunk. kántor vezetesével. Utána a Bzékely fúvós senekar
és elpusztulnak. Féltik talán a hatalmukat, attól tar- Pedig az újságíró fülének es szemen-k m nd értékes játszott, vezényelt Molnár Janoj karnagy. Majd aa
tanak, bojry a magas polcról lepottyannak éB nem lesz, meglátások, olvasóközönségünknek tzioten tanuiBágoB iparos dilárda gyönyörködtetett szép és aktuális énekszámokkal, amit Bilink Akoa, a kitűnő karnagy dirigált
mit egyenek. Hiába a közvetlen környezet hozta meg- éB megszívlelendő djlgok.
látása, nem hederltenek rá. I<azságot szolgáltatnak
BiéneBl Vencel a dalárda egyik legöregebb tagja
Hisazük, meg fog bocsájtsnl L tszló plubáoo?,
beszédben, tettben mtaotnak, de az aljas hazugság ÓB bogy újból Vele ts a tzunnye körüa eseményekkel köszöntötte a plébánost, Bzép, keresetlen aaavakkal.
megalkuvás. II inuknak bebeszélik, hogy helyeB uion foglalkozunk.
Mindezek után pedig a plébános, szivének minden
járnak, nagyképűsködve od* állanak, hol igBSsagot
D.i köteleBBégünknek tar julc ezt, mart Ghecrţhenl melegével köszönte meg aa Ünneplést ÓB arra kérte
tanítanak, de nem azért, hogy okuljanak s jobb meg- híveinek határtalan bizalma-, tiszteletet éB ragaszko- híveit bzereBBek továbbra ia, támogaasák munkájában.
győződésre jussanak, életüket más vágányra beállítsák, dását, amit tanutíiianak piel ZQOJU cksl egemben köveÉH tényleg Így la van. Ha jól megfigyeljük a
hanem hogy megmutassák magukat a népaek, tekin- tendő pé:dácak kell á'llteuk a vliag eíő;t ugy is mint dolgokat, éBzre kell vennünk, hogy már-már kiCBi kesd
télyüket fitogtassák, azután az Igazságot faképnél a papi hivatást, ugy is mint a hívek vieeikedeset i.ictó- lenni a tjmplom...
hagyják. Mg képesek kezüket megmoBnl B ártatlan- leg. Melyek habár eiBŐ látaera apróságoknak ia lát*
Az Összes egyesületek hatalmaa munka programot
ságukat hangoztatni, hogy elvakítva a tömeget, az szanak, de a lélek Bzemével vizsgáivá annál jelentő- bonyolítva, dolgoznak. Az egyesületeken kívül álló
igazságot pofon csapják. Másnak a legkisebb hibáját sebbek.
legények esténkent 80—100-as csoportokban tömörülklpl'zkálják, de a saját Bsennyüket takarják. Mindig
nek BBavaló kórusaá. A cseléd leányok egyesületekbe
Aa
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Páll
Sándorné
az Egyházzal foglalkoznak, nem a fényeB, hanem a
t u Iratkoznak és tnmnrUlnak.
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sötét lapjait forgatják. D *nevér lelkek eaea a aüiéibeu
Es csendesebbek as uccák. A bicskát mintha
éreslk jól magukat. Istent, Egyházat, papokat, vallásos legszebb formájával díszített előszoba berandezest csak az áldott kenyér ssslesére használnák és mintha
ajándékozta.
híveket agyon kritizálják, ledorongolják az igazság
Eit követte az Egyháztanács ériekea rádió ké- nem is káromkodnának annyit?
nevében. Mart ők est keresik: Ml aa Igazság? Mikor
Lehetséges volna?
meghallhatnák, sarkon fordulnak a csak a maguk vagy szüléke.
Igen...
A
Bsékely
gazdák?
a bemagolt leckéjüket fújják. Magasztalják Moszkvát
Mert László Ijnácz plébános sohasem fog adóBa
„Má'
osztán,
hogy
eppeg
mü
lennénk
az
utOBBÓk?..
éa mintaéget találnak a madridi vörösesetek™. Istenmaradal epyházának és híveinek, akik ót olyan odatelen kongresszust tartanak, a Júdásnak szobrot emel- Nete-neI... Azt ma' nemi
Éi egyik szép havas reggelen, István bácii egy adóan szareilk és bíznak ls benne.
nek. .Csak egy éjszakára küldjétek el őket gerenda•
*
töréskor szálka-keresőket!* A nagypénteki éjszakára, SZ'. p „állású* tehénnel áldogait a plébánia udvarán.
•
A plebátos meg nem voít felkelve mikor jelen
oda Kriszus véres keresztfája ala! Kiiszui mentsd
Február bó 2-áa délután pedig a „Fogeretty"
meg Egyházadat a mai modern Pilátusoktól, téiiud •ették naki.
Leáavnevelő Intézet, a Mária Koagregáoió-vel
őket észre, vessed vissza az igazság utján. Irgalmazz
Egy pár perc ttulva tzonbat: a p'ubanoa én kurol'.ve, házi-ünnep kerotóben üdvözölték László pléaa igazságtalanoknak I
István bácsi szembe á:lot(ak egymassal. Hogy milyen bánost, névnapja aualmából.
párbeszéd folyt közöttük, azt nem tudjut pontosan,
űzy három felvonáBos mese-játékkal lepték meg,
de ho?y később kiderült, n;m sokat beszélgethettek. iQincsat plenánoBukat, de a zárda tornatermét ssufoMárt Utván bácel eibtszelése Bzeriot, a Pieoanos nr lásig mogtöltöts közönséget is, akik fel feltörő lelkeseA csiknagybo'dogawzoiyi egyházközség (C^rit) csak r.ezeU „<ngem" B nezte az ajándékot, de ugy dé»sel ünnepelték a kicsinyeket.
Műsoron kivűl egy nagyon kedveB, megható „megeladja a mercurea-clnc I (Bu'. R F^rdoaod 13 sz) nézett azokkal a szép blmogató szcmdvel, hogy nekem
lep;tés* következett, amikor egy, az u'olsó percben
bérházát. FdlviiágosltáB a cartai pl banos ad.
3-8 a .könyvem abba a Bzent hejbe kiesett*.
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Eladó bérház.

avi április bó 13-án tacuvaüfctáBl r. Ld ú tl 1. G. Duc. i
3j. Mjst iű I. G. Dac >1 —
Szabó FeNsgy L iez ó eB fia N igy Múzesuek rentzr>ek, Attyána», Nagyattyának valami Bzabó jUBSon
Gáspár A&drásné B.rbo KitaesEck Hamueső Barbe járandó jónZítgok volt-b ? és ezen Siabó família honnat
városi törzsökös
Szekelynek születői kellett, székellyé Juditka folytatott vagyonjogi perükben A UouvaiWcah.i dzermnzott, I. G. Dacil —
logyzótö
yv
I.
G.
Duca
—
fiu>zékbon
I
G.
emberek-u
vag_.
masunnan
származtak
I. G. Duca —
még a király vagy fejedelem sem tehe- Duca —
városaba a akárhogy mltsoda conditlójuak
váro6aban 1817 mAju* 14-dti
tett senkit.
vetetett fel Riczböszörményl Nagy Kaiumeu Mozta éB v'ol.ak eleitől fo<va? 3iékelyek-e? Jobbágyok-e?
Dr. Élthes Gyula a C'.uc-I Lipok fo'yó évi január Kerenzturl Kovács JJZ8Í-I Odoraciu-üzek tablabirftl áltm Colonusok-e? egy szóval
Nihii Bjrbé Kitának és Borbé Juditnak as
hó 3 isi Bzámábin cikket tett közzi, m «lyben többek „megtalálván minket — miként a jegyzőkönyv mondiu —
Nagy László és Nigy általuk eloserélt jószág örökségük volt-e vagy
között azt a azékely köz- éa magánjognak megfaleió I. G. D ica-1 —
megállapítást, bogy B Bzékelységbe Idegeneknek valO Mózes Ő Kegyelmekegy néhány bizonyságok val:oua- aquisitumok, keresményük, ha Keresményük volt
felvétele csak ritkán B Inkább házaBBág folytán történt, sok bévéieie s leírása végest, elmentünk a fen megirt1 -i ői, hogy mitsoda u;on éa mennyivel Bserezték?
a Ciuc I Lapok folyó évi 4 ik számában közzétett székben Timafalvaban az kőműves pallér H >uzar Aot^ Mindezekről, amit tud, hallott a tanú, letett hite után
cikkében G 8 egy ciuc-azéki per adataival igen lakóházához éa amely bizonyságokat az Expoa^ns Ó vallja mt>g.
Következnék a bizonyságok nevel mellétótelelkkel
találóan Igazolta. Tevedés volna azonban ast tételezni Kegyelmek Tiszti Petsélnek ertjével előnkbe meghífe', hogy egy-két okirat saólna csupán a székelység vattak B törvenyesen előnkbe állítottak, mi azokat együtt".
A kiküldött két táblabirás, mint regina, huss
e különleeea köi- és magánjogi helyzete igazolása elsőbben erős hittel megeskettük, az eiőnkbe adott
mellett Kös- éa magánlevéltárak voaatkosó okiratai kérdéseket felolvasván, annak érteimelra megkérdez- tanút hallgatott ki, vallomásaikat részletesen jegyzőmind o'yan tény mellett hizonyitanak, hogy a székely- tük, annak utana a hitek után telt vallas tételeiket könyvbe foglalva, m vallomásoknak tárgyunkat érdeklő
részéből megtudjuk, hogy
ség zárt testületébe Idegenek nem egyBser kíséreltek előbb Bpecifizálván leírtuk".
beju'nl, ds bizonyítanak amellett le, hogy maga a
A latin nyelven irt Idéző pecsét teljea azövegénéhai Borbély Ferencz leányát, Skát feleségül
székelység as ő hatósági saervel utján az ily törek- nek a jegyzőkönyvben foglalása után a kérdőpontok vévén Szabó litván, Borbély Ferenc adott a leányának
véseknek útját állta. FontoB kös- és magánjogi érde- soroltatnak fel.
agy faibelsőséget ahhoz való külsőséggel s Bzabó
kek követelték as Hy törekvéseknek utjaasegését ami
Istvánnénak fit Szabó Ferenc anyai ágon való öröklés
„A kérdező pontok esek valának:
a azékelyaégnek saerveaete érintetlensége fentartását
utján jutott I. G. Duca-n —
Jóssághos;
Tudja-e a tanú, nyilván hallolta-e, tapasztalta-e ?
jelentette.
hogy a S;abó lamllla jósaágtalan sseliér-család
lo. hogy
Gáspár Acdrásoé Borbn volt, melynek sem I. G. Duca-n —
A G B. által köasétett pornak Iratai egy clucsem
Elek Simulná Borbé Jidlt egyebütt jószága soha nem vo:t;
sséki esetre vonatkoznak. Kössé teszem egy odorbelu- Kata,
városi jószágokat
aséki esetre vonatkosó pernek adatait Ez utóbbi per- milBoda I. G. Duca-1 —
hogy a Borbély családnak ls a vallomásokban
nek adata egyeaő aa előbbivel annyiban, hogy as cseréltek el és kivel? Hinnan tudja?
meghatározott csak ason jószága volt, de csak mint
odorheln-Bzékl pnnél la as volt tisztázandó, bogy egy
2o. Ezen cserevásárt meiyik, mennyivel pótolta sserzeméoy, molyet I. G. Duca —
város
bisonyos Szabó nevü család törssökös azékely család e pénzzel a másiknak? Bőt ezen vásár eléggé egyen engedélyével, régi szokás Bserlnt „áldomással* zaervagy nem?
llttetett-e ? Ma egyenlő-e a akármelyik Jósság la egyik zett, mely szerzési mód — más okiratokból kltünőleg —
A per iratai eredetiben as én birtokomban vannak.a máslkánál mennyivel ér többet és az egyenlítő mór- örök tulajdont nem blstosltott a usraónok 4a Tocatódalnak;
^
Odorhali-iaik vtoskirálybirója Mihály János 1817 tikksl kipótoltatott e? Hát
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— Mle*curea-C!ucból — érkezett hatodikos gimnáziumi szabadföld-tulajdon kőzött, hogy elkerttltassék minden félre- liában is uralkodó, hogy a termelési egységet alkotó mezőnövendék lépett • pódiumra, aki a meghatottságtól el- magyaráxáai lehetőség, nehogy bárki is megkísérthesse per gazdasági tulajdon egy kézben maradjon, de ez nem illesztetcsukló hangon arra kérte a gheorghenl közönséget, analogiam alkalmazásba venni ezeket a szabad földtulajdonra hető bele a mi magánjogunknak sem tulajdonjogi sem öröhogy saereasék becsüljék az ók drága nlttanárukat és nézve is, melyet tnlajdonosaik ősiégen birnak, vagy verej- kösödési rendszerébe s igy indokolt a törvény-elökészitó
osztályfőnöküket, László Ignáca plébánost. Egyben tékkel szereztek, mely ngyanosak mezőgazdasági ingatlan, de tanácsnak e rendelkezés ellen emelt kifogása.
amelyet ezek a korlátozások nem érinthetnek.
A javaslat 9. szakaszának az ingatlanok megterhelépedig a merourea-oiuo-i főgimnázium összes tanulóinak üdvözletét ás soha el nem múló azeretetit ia
S a s s u f ö l d m i v e l é s ü g y i m i n i s z t e r : Felsoroltam sénél korlátozására vonatkozó rendelkezései helyesek lehettolmácsolta.
limitative, hogy mely ingatlanokra vonatkozik ez a rendel- tek volna 15 év előtt s akkor talán elkerülhettük volna az
Di ez már sok volt, ennek a nagy, Baép lelkű kezés. Senki sem magyarázhatja ugy félre, hogy e rendel- adósságok konverzióját. Most azonban minden termelési ágnak s igy a gazdáknak is elsősorban hitelre van szükaégük
embernek la.
kezések más területeket is érinthetnének.
Ziláló melle alig bírta a feléje nyújtott sok,
Gyárfás E l e m é r : Tudomásul vesszük ezt a kijelen- s következőleg a tervbevett rendelkezések még azokat a
ósalnte, könnyes szeretetet.
tést, de akkor helytelen „falusi mezőgazdasági ingatlan"-nak hitelforrásokat is tönkre fogják tenni, melyek eddig még
Sírt.. Bírt és... éa alig tudott beaaâlnl.
nevezni ezeket, mert a azabad tulajdonban álló talnai földekre megmaradtak.
A 11. szakasznak az a rendelkezése, mely jogilag
Hogyan bizonyítsa be ? Hogyan mondja el annak is áll ez az elnevezés, mely tehát nem volt szerencsésen
s e m m i s s é nyilvánítja és hivatalból megsemmisithetőnek
a sok drága embernek, hogy O 1B éppen ugy aaeretl megválasztva.
mondja ki a jelen törvénnyel ellentétes tulajdon-átruházásoőket a elete minden percét Isten éa aa ók javára fogja
S a s s u földművelési m i n i s z t e r : Ha megfelelőbb
kat, teljesen szétzúzza a tulajdonjog biztonságát s véglegeaaentelnl. Hogy minden munkájában, minden tettével elnevezést
találnak, elfogadom.
ciak megköszönni, meghálálni akarja ezt a nagy-nsgy
sen meg fogja akadályozni az ingatlan-forgalmat, mert senki
Gyárfás E l e m é r : Vannak községek, melyekben a sem fog földet vásárolni, ha a vételi ügyletet 5 évig bárBBeretetet, amit itt la kapott.
kisajátítás rendén kiosztott ingatlanok az egész mezőgazdaMl pedig, aa élet és a sors, különböző — sok- sági területnek egy tizedrészét sem teszik ki s igy az ön mikor hivatalból érvénytelenítik, mikor az eladó mar esetleg
szor kegyetlen — csapkodáaaltól fárad tá fásult embe- által adott értelmezéa azerint „a jelen törvény szempontjá- árkon-bokron tul van a vételárral. Ha pedig nem lesz iugatrek, akik ugyancsak könnyes saemekkel állottunk ból" ezek nem lennének mezőgazdasági ingatlanok. On most lan-forgalom, akkor elérhetetlen a javaslatnak az a főcélja,
a töld azok kezébe jusson, akik annak racionális mükörülötted, hlsattak Benned László lgnácz I H szünk. azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy csak ezekre nyernek hogy
velésére alkalmasak s erre tel is vannak készülve.
mert fddlgi munkásságod és fáradhatatlan tevékeny- alkalmazást a javaslat f. cimének rendelkezései.
Határozottan helytelenítem tehát a javaslat I. címében
Bégeddel bizonyltod nsp nap után, bogy hinni kel>
S B S B U földművelési m i n i s z t e r : A ja aslat IX. és foglalt egész rendszert és erélyesen tiltakozom ennek ama
Neked I
III. cimei az egész mezőgazdasági földterületet érintik, mig
ellen, melyek sértően érintik az alkotmányban
Éppen ezért, áldjon meg a Mindenható egészsége*, az I. cim csak az 1. szakaszban limitative meghatározott rendelkezései
biztosított tulajdonjogot, mely a mi társadalmi szervezetünk
hosszú élettel, Isten dicsőségére és embertáraald ingatlanokra vonatkozik.
alapja.
örömére.
Oóbé.
A javaslat 11. ciine „a mezőgazdasági termelés irányíGyárfás E l e m é r : Tudomásul veszem ezt a kijelentása és racionálizálása'' elnevezés alatt a javaslat legnagyobb
részét teszi ki ^14—147. szakaszok) és — kevés kivétellel
— tisztán elméleti jellegű. Eunek tankönyvben volna helye,
amit sikerrel forgathatnának a gazdasági tanintézetek, eseta mezőgazdasági törvényhez a szenátus
leg a falusi eleini iskolák is, felhasználható volua falukon
1937 évi január hó SO-iki ülésén.
tartandó mezőgazdasági előadásuk anyagául is, de nincs
Az előadó ur valóságos mezőgazdasági kódexnek nehelyük a torvény szövegében. Olyan tanácsokat tartalmazvezi ezt a javaslatot, melynek hivatása volna felölelni az
nak, melyeket mi gazdák gyermekkorunk óta hallunk s
ország legfontosabb termelő-ágazatára, a mezőgadaaágra voamelyeket tényleg szükséges minden gazdának ismernie, de
natkozó összes intézkedéseket. Ha egy javaslat fontoaaágát
mt'g sohasem láttam ezeket törvénybe foglalva. Mikor Mihaés snlyát annak terjedelme adná meg ngy e 192 szakaszt
lache volt a földművelési miniszter, ilyenBzerü nyilt leveletartalmazó éa 120 oldalra terjedő javaslat tényleg kódex
ket bocsátott ki a kisgazdákhoz, sokan megmosolyogták,
lehetne a még ez a terjedelem is kevés volna, ha ezt a
noha jó kezdeményezés volt s legalább ÍH nem okozott kárt,
mezőgazdaság fontosságához mérnök.
vagy nehézséget. E tanácsoknak törvénybe iktatása azonban,
Egy javaslatot azonban nem lehet terjedelme szerint
miudnyájan jól tudjuk, hogy még a mezőgazdaságilag legmegítélni g egész sorozat intézkedés összehalmozása még
fejlettebb vidéken is milyen távol állunk ezek megvalósítánem megoldása a problémáuak, sót könnyen vezethet bajokra
sától, e tanácsoknak parancsok alakjában való felállitása
és súrlódásokra, ha a tervbe vett intézkedések nincsenek
csak zaklatásokra vezethet, ha az alaó hatóságok ezeket
összhangban a jogrenddel, a többi termelési ágakkal és
tényleg komolyan találnák venni.
magának a termelésnek követelményeivel.
Példa erre az s rendelkezés a 17. szakasz b) pontjáA javaslat első cimének az volna a célja, hogy a
ban, hogy a kukorica-szedés idejét a földművelési miniszter
mezőgazdasági ingatlanok megszerzésének módjait szabályozza
járási közege állapítja meg évente s ezt kifüggeszti a köz
Mélyen belevág tehát a tulajdonjog és a birtok-jog rendszeségházán, ami ellen az érdekeltek 10 nap alatt telebbezhetrébe, a polgári törvénykönyvben volna igazán helye s még
nek a megyei gazdatanácsoshoz. A gazda nem szedheti le
ha sárgás is, csak a polgári törvényköuyv megfelelfl módoa kukoricát, amíg meg nem ért, ha pedig már meg van érve,
ÍB.lukál.(lni>iil
kmtálíean
twítrn7i>1t
—
alfkftl'
tlinríR
Arfnl.
i
akkor aict vele, hogy ód* ne érje a dér és mielőbb felszánt- -• —
J A. .i . — ji..i v w r ,. l L.t, l —;
—-tmük a javaslatban tervezett ingatlanszerzési korlátozásokuak, hassa a földet a tavaszi vetés számára. A mi gazdáink nem
megfontolást igényel.
annál kevésbbé, mert a vásárlásra jogosultak kategóriáit a váruak erre ucmutatást községházai hirdetményből. A kukoEredendő hibának látom, hogy ámbár e cim rendelkejavaslat önkényesen és igazságtalanul állapítja meg.
rica pedig ugyanazon tulajdonos kiilömböző határbau levő
zései csak a mezőgazdasági terület egyik részére: a kisajáElvileg elfogadható és magam részéről is helyeslem, földjein sem érik meg egy napon. S mikor fogják kitűzni a
titáaok révén nyert földekre vonatkoznak, a cim mágia áltahogy
a
mezőgazdasági
földtulajdon
elaprózása
megakadályozkukorica-sz-idés napját? Ha csak októberben tűzik ki, akkor
lánosságban beszél s igy alkalmat ad arra, hogy általános
jellegű rendelkezésről van szó, mely a polgári törvényköny- tassák, mert hiszen egy földbirtok egész felszerelésével együtt mi lesz a 10 napos felebbezésemmel 'i Juliusban kell kitűzalkot jövedelmező termelési egységet, de ez nem valósítható niük, hogy felebbezési jogaimat gyakorolhassam s akkor
vet is módosítja.
Sassu földmivelésiigyi m i n i s z t e r : Nincs szó az meg ötletszerűen a javaslat 10. szakaszának rendelkezésével, honnan tudják, hogy mikor fog megérni a kukorica?
összes mezőgazdasági ingatlanokról, hanem csak Bzokról, hanem e célból megváltoztatandó volua egész magánjogi és
X. l o r g a : Aki a kormánnyal szavaz, az tehet, amit
melyekhez a különböző agrár-kisajátitási törvények utján örökösödéili rendszerünk, ha azt akarjuk, hogy 5 holdnál akar. Ezt csak az ellenzékkel szemben fogják alkalmazui.
kisebbre
a
földtulajdon
no
legyen
elaprózható.
jutottak a tnlajdonosok.
(Derültség.)
Sassu földművelési m i n i s z t e r : Örökösödés uiján
G y á r t á s E l e m é r : Az államnak kétségtelenül joga,
G y á r t á s E l e m é r : Uasouló az őszi szántásra vonatsőt erkölcsi kötelessége törődni azzal, bogy mi történik Bem osztható föl I Az 5 holdas terület feloszthatom egység. kozó kötelezettség. Erinek előnyeit mindnyájan tanulluk éa
azokkal a földekkel, melyeket tulajdonosaik az államtól,
G y á r t á s E l e m é r : Ha Önnek ez a nézete miniszter ismerjük. Mégis megtörténik, hogy egyik-másik évben nem
vagy az állam utján kaptak, közérdekből, üa azonban ez a ur, akkor annál helytállóbb a törvény-előkészítő tanács ama tudjuk földjeinket ősszel felszántani. Erre felhívták az ön
cél, akkor a cim helytelenül van megválasztva s e rendel- | kifogása, hogy ez a rendelkezés sérti a tulajdonjogot, mert figyelmét s a bizottságban ön oda módosította ezt a kötekezések nem valók a törvény élére, hanem külön fejezetbe j megakadályozza a tulajdonost abban, hogy földjét gyermekei lezettséget, hogy „a lehetőségek korlátai közölt" lel kell
kell ezeket — mind kivételes rendelkezéseket — összefog- j közt feloszthassa s ez felforgatja egész örökösödési rend- ősszel szántani minden földet. Ki fogja majd megállapítani,
lalni s világos határvonalat kell vonni e területek és a szerünket. En elvileg helyeslem azt a rendszert, mely Ang- hogy meg voltak-e, vagy sem ezek a lehetőségek.

Dr. Gyárfás Elemér beszéde

tést in, de ennek leszögezése mellett is kénytelun vagyok
több kiiogásoinat fönntartani, nevezetesen egészében osztom
a törvéDy-elökészitö tanács stua ellenvetését és kifogását,
hogy ezek a rendelkezések sértik az alkotmányban biztosított tulajdonjogot, önkényesek és visszaélések sorozatára
adnak alkalmat.
Erre csak egyetlen példát hozok fel. A 3. szakasz c.
pontja szerint ilyen földet csak az a falusi gazda vásárolhat, akinek egyedüli foglalkozása a mezőgazdaság, AZ agrártörvény és sz adósságrendezési törvény is biztosított előjogokat a hivatásos mezőgazdáknak, de ezt althoz kötötte,
hogy az illetőnek fő — és nem e g y e d ü l i — foglalkozása
legyen a gazdaság. Akik ismerik a falusi életet, tudják, hogy
a gazda, különösen télen, sok mindennel foglalkozik s alig
van olyan köztük, kiről kevés rosszakarattal be ne lehetne
bizonyitaui, hogy a gazdaságon kivül más foglalkozása is van.
Megállapítom, hogy aiuig eddig az államnak csak a
kisajátításból v i s s z a m a r a d t ingatlanokra volt elővételi
joga, addig ezt moat a javaslat kiterjeszti a kisajátítással
nyert ingatlanokra ia: a kisajátítási jog pedig s lőként
annak gyakorlási módja nincs világosan körülírva és ez
továbbra is alkalmat log adni visszaélésekre.
Ha a javaslatnak tényleg az a célja, hogy ujbúl megteremtse a k ö z é p b i r t o k o k a t — melyeket az agrár-reform

végűi hogy, székely örökség és szerzemény va- a csere volt, amaly a székely örökeég jellegén nem dosoknak), hanem magok ősi régi nevek (Állásút)
gyon közti megkülönböztetésről van a parben el tó változtatott, miután székelyek köet történt.
szerint contribuilhessanak, azért aerio commualcelsorban BBÓ.
tattk, hogy minden bíró fa'ut gyűjtvén fcsze, azt nem•
*
*
cak publicá jü, hanem Rzorgilmasan loreBsék kl és
Aa alperesek által produkált tanuk vallomása azt
A saételység zárt szervezetébe való bejutás és írják le ampenjiben lehet a tavalyi sdóra kiadott
a célt Bsolgalta el«ő sorban, hogy tísetsatasBék — alperes Nsgy Liszló és Nagy Móies érd-kéo-k mag befogfdás rgy néhány esetet klvovc (s síkor ÍB a vár ree«strum szerint, begy tik a primipilusok, kik a
falelően — hogy az általuk cserébe kapott jószág megyei nemesség ida beszármaaott tagjaitól eltekintve pix dariunok, de irtndenek felett arra vigyázni, hogy
megmaradtat e az ők tulajdoiában (lévén annak jog' s c»afcn>m m'ndannyfczor a házasság révér) — lt-h>:- az ide szállt máa nemzetek, ha nem jobbágvok is
természete o'y foglalás a város birtokából, m-ly fog teikn vo t. A hadi fz^mlék alkalmával készített lustra- ide ne írassanak, hanem osupán osak akik igaz
laláa örök tulajdont nem blatoslt — a ha megmxradbat, lls összeírások, melyek n°k elfő nyomaira már at székelyek, mert mások akárhogy s.'ármartak is
kell-e esetleg becsértéket pótolni a cseré ő Borbé y Aajonk ideából kővetk'ztetbetKnk- a Mátyás király közükbe, ezen nevezetekkel (prlmlp' u», p x'dulua)
Sára utódának — mert, ha n<m tarthatják meg Nagy korából 1463 hói fiînoibr-ndt „Cjoatltutoiea ex rei nem élhetnek.
Láaalóék a C3erébe kapott Jószágot: annak oka caak tuaMe UaivergitHtls (rum Nütiocnm Transylvsnisi>rum*
A tok között eauttal Is egy okirati bizonyíték
aa, hogy nem tlsala Bzékely örökséget kaptak cserébe. hadi hz^bályzat épp n el?g arra, hogy megiud.u', bogy a Bzékelység n»m olvadhatott B n> m olvasztott
hogy a tfékelytrégnek, mint egyik legfontosabb katonai más nemzeteket msgába. — Ügyelt ngy a kormányCsak maga a szerzeményi vagyon (jószág) tényetőaek
nyilvántartása szzal a nsgy kcrllltakin'és- gyrpiőjét kezébfn Unó hatalom, mint maga a székelya Seouescen még nem adott jogigényt a ezé ssl,
pontoBiégg^l
helységhez tartozásra, melyhez eleő$orban magához, eey-dül feleli meţ.tőrtért, mely sz ország érdekeinek ség arra, még 1783-bm ls, hogy Boraiba más nemeit
he no ju'hjpem. E kormány rut delet nemcsak azért
a aaékclységhez ssármazásilag való tartozás kívánA XVI—XVIII századokban, sőt móg a XIX, figyelemreméltó, hogy a l ormányszék sprobálja a szétatott meg, ami egyben jelentette a síékely örökség (sioulici haereditas) bírását is, aminek alapja azázsd :eiiő f lebrn is (ln»crrecii>) bossiu tora maradt kelység ktilönlegeB köz- és migársjogl jogállását, ugyaa elődök őafoglalása. Ea a saékely örökségi jelleg fenn a ustr»lls jegyzékének. E««k ösFzeállitásácál a szólva a legkésőbbi Időben IP, mert a székelység m «ga
hiányzott a Borbély Ptrenez utódai által cserébe adott legnagyobb flgelem fordí'ta-ott v.rra, bogy a seékelyek lép M, Vfd meaveősl jogállasát, hogv iustralis összejószágánál, amit bizonyítani Nagy Láaalóék érdeke volt. 'us'ralls öaszmrásábon egyetlen oly ember fel ne Té- írásába osak/gaz szabad székelyek, ősi régi állásuk
szerint vóte.h .'Bsenek fel. Saját maga őrködött faji
Egyéb iránt a székely örökség felett a saékely tethessék, aki nem székely, tehát nem jogosult és nem tlsataaága fentartása felett.
kötelezett,
tirtént
légyen
ezen
összeírása
a
székelynem rendelkezett tetsaése szerint, mert abhea a család
Ok rítllag Igazo't tények ellenére, amikor a BBAakár katonai szo'gálata, akár a közterhek vl
B a legközelebbi atyafiak jogigénnyel bírtak. Az 1556-ikl ségnek
selése saempootjából, mióta utóbbiban réact kellett k'lyaég n. maetl törzsjaervezete vlssaanyu lk aa ÁrpádConstltutio vi ágosan rendeli eat. Ezen rendelkezés vennie.
házi királyok első szizsdira, nem la aaólva a krónikák
egyike azoknak a hasonló törvényes intézkedések
jóval korábbi érteeü'óeeírói, amikor a mult Baáaad
nek, bogy a székelység szervezete a aárt testület1783 évi juslus hó 3 án kelt egy gubernális ren- tözppég zárt szervezetben él':
tel volt egyértelmű, aminek okát félreérthetetlenül delet, melynek hltelea másolata birtokomban v?n, Odormegtaláljuk a székelység hadi saerveaetében, sz orseíg heln-aaéfeen elrendeli a székelység névszerinti ÖSBzeDr. Nagy Bugen.
védelme céljából. — Aa el nem Idegeníthető székely Irását Ezen összeírás ezu'tal a közterhek viselése
örökség (slcn'ici haerrdltw) volt btstoa alapja a saé- okából törtint. A regina perceptor klblrd°tí, brgy a
kely hadszervezetnek.
gubernlum megengedte, hogy a contrituMonalls (idósó)
Aa elidegenítésnek egyetlen megengedett módja igás szabad székelyek na libertioosoknsk (szabaCim: Qyfcnöz Gyulánál, ••rowM-Oluo.
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S t a a a földművelési m i n i s z t e r : A mezőgazdasági
Órákon át kellene beszélnem, hogy kifejthessem a alkalmaztak erőszakot a közmunkákkal kapoaolatosan. Ellenkun ara.
javaslat külömböző intézkedései ellen összes kifogásaimat. ben egyes községekben a lakósság nem tndta megfizetni az
G y á r f á s E l e m é r : Hasonló tnlzás, lingy önök álla- Fentartom ezt a szakaszonkénti tárgyalásra s e helyen annak iskolaépítésekkel kapcsolatosan kirótt illetékeket éa inkább
pítsanak meg mezőgazdasági üzem-tervet s asszerint művel- kijelentésére szorítkozom, hogy ugy én magam, mint pártom közmunkát ajánlottak fel. Ami B 14°/,-os illetékeket illeti,
jék a gazdák földjeiket. Nem tndom mennyire fejlett a mező- határozottan helytelenítjük ezt a javaslatot elszántan fogunk minden nyilvánossági joggal rendelkező felekezeti iskolát
gazdaság a régi királyaágban, a mi kisgazdánktól azonban küzdeni minden törvényes eszközzel ennek elhibázott és részesitenek belőlük. Nyilvánossági joggal nem rendelkező
nem lehet azt megkívánni, hogy töldjeit a kamara által ki- káros rendelkezései ellen, erélyesen tiltakozunk az alkot- iskolák nem ksphatnak segélyt. Ez törvényes rendelkezés,
dolgozandó üzem-terv szerint vesse be és művelje, már azért mányban is szentesitett egyes jogaink igazságtalan indoko amin nem lehet változtatni.
Vlad görög katolikus esperes a gazdakörökkel kapososem, mert legtöbbnek földje ninos is egy darabban, hanem latlan és sérelmes elkobzása és korlátozása ellen és reméljük, hogy ez a javaslat, mely minden gyakorlati érzéket latosau szólal fel. Szerinte nincs szükség ezekre az intézkét-három külömböző határban fekszik.
nélkülöz, el fog bukni a parlamenti tárgyalások folyamán. ményekre. A mezőgazdasággal kapcsolatos felvilágosító és
S a a s n földművelési m i n i s z t e r : Kijelentem önnek>
tanitó munkát a gazdasági kamara ÍB eltudja végezni.
hogy ha a régi királyságban és Besszarábiában is olyan
Vlád beszéde alatt Dr. Pitner átadja az elnöki azékat
fejlett volna a mezőgazdaság, mint Erdélyben, akkor nem
s mint tanácsos szól a vitához. Hosszabb beszédben állajöttem volna ezzel a törvénnyel.
pítja meg, hogy a gyűlés elején hangoztatott megértő tárgyiB9*» Mart tudja, hogy a biialmat ta azaktudaat
Gyárfás E l e m é r : A II. cim X. fejezete a mezőgazlagosságnak máris vége.
dasági mnnka megszervezésére vonatbozia én felöleli a rémarói-holnapra nem lehet megszerezni! - J n
Dr. Tetű volt főispán emelkedett szólásra és az egyetszes-művelési és munkás és cselédszerződéseket, lehet jó és
értés szükségességét hangoztatta ő is. Éppen ezért kérte
helyes a régi királyságban, melynek munkaviszonyait nem
az elnököt vegye le ezt a kérdést a napirendről.
ismerem, de teljesen alkalmazhatatlan Erdélyben s valóság-.
Újból Pitner dr. emelkedett szólásra és tárgyilagos
gal felforgatná a mi bevált termelési rendünket Aki a javas-.
hangon beismerte, hogy Chele tanfelügyelő nagy előzékenylatnak ezt a részét szerkesztette, nem látott soha egyetlen
• I j t a e á i a i l T « g y » a , t&cl
séget mutatott véle szemben az iskolapanaszokkal kapcsoerdélyi gazdaságot, nem ismeri a mi munkáé-viszonyainkat •
latosan. Hangsúlyozza azonban, hogy igen sok fiatal elem
1
* faatiekkttl i w i « l k t B a « k lat
s ezért erélyesen tiltakoznom kell az ellen, hogy e javaslat
van az állami tanítói karban, akik súlyos hibákat követnek
rendszere nálunk törvény erejével bevezettessék.
|
el. Kéri az illetékeseket hassanak oda ezeknél, hogy osak
A mi rendszerünk alapja az egyéni akarat-megegyezés
a törvény szigorú szemelőtt tartása mellett szabjanak ki
esetről-esetre, ngy a részes művelőkkel, mint a mnnkásokkal t
bírságokat. Oktalanul ne keseritsék a szülőket.
és cselédekkel, a viszonyok és a mnnka természete szerint j
Debu dr. az emberséges megértés szellemében beszél
külömböző feltételek mellett. E szabad megegyezés kölcsös a magyar kisebbségi tanácsosok részéről szintén bizalmat
nos bizalmat tételez fel s ez feleslegessé teszi azokat a |
„ R á d i ó - T e c h a i c a " , M e r c u r e * Oiuc
kér. A kölcsönös munka szükségességét hangoztatja, mely
formaságokat éa kényszer-eszközöket, melyeket a javaslat;
csak nyugodt és megértő légkör keretében képzelhető el.
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be a ar hozni a amelyek elviselhetetlenül megterhelnék ugy |
Végül: dr. l'oenariu tiltakozik az ellen a beállítás ellen,
a birtokosokat, mint a munkásokat.
I
mintha Sündominic község nevét a „szent"-ség miatt akarta
â U i e e a i » Ctoiasafeia
volna I/.vorul-Oltului-ra változtatni. Két évvel ezelőtti ideNálunk nem lehet 5 évre kötni részes-művelési szer-'
Obikmegyei képvkeíetnel.
vonatkozó indítványa kizárólag turisztikai célokat szolgált.
zödést, amint a javaslat kívánja, mert a mi intelligens gaz-1
5Dr. Pitner délután 2 órakor lehiggadt légkörben zárta
iláink ki aem veszik addig a földet, amig saját szemükkel
be a nevezetes vármegye gyűlést, mely egy megértőbb légineg nem győződtek, hogy a tulajdonos azt tisztességesen
körben meginduló muuka kezdetét jelenti.
megművelte s a vetés tényleg szépen ki is kelt. Csak ez
alapon s erre az egy termésre lehet velük megállapodni.
Vármegyénk tanácsa február elsején tartotta ez évi
Mezőgazdasági cselédjeinktől nem lehet azt kivánni, első rendes közgyűlését, melyen a tagok majdnem teljes
hogy a javaslat szerinti névjegyzékbe vétessék fel magukat számban jelentek meg. A mult ülés jegyzőkönyvének felolvasása után uj tisztikart választottak. Klnök ismét íJr. PitFelszentelték Vásárhelyi János református püspös költséges igazolványokat váltsanak.
köt. Mnlt vasárnap szentelték ful Clujon az ardeall reformáAzt a jelentkezést, hogy B munkadijakat csak kész- ner Árpád lett. Alelnökök: Dr. Debu és Dr. Daucu. Titká- tusok uj püspökét Vásárhelyi Jánost.* A fényes Ünnepségek
pénzben szabad fizetni, maguk a munkások utasítanák vissza rok : Antal Aron és Dr. Méra Antal. Kvesztoroknak Szakács keretében lezajlott püiipök'szentelésen ott voltak a román
Balázs gazdálkodót és Kuligovszki Károly kereskedőt válasz- hatóságok és a magyar közéletnek képviseletei. — A felszenlegerélyesebben.
telés ntán fogadta ások voltak a püspöki székházban. As OszElbirhatlan nehézséget okozna, ha tényleg minden tották meg.
sze* román egyházak, az Itt éld összes felekezetek kifejezésre,
Dr. Pitner az újonnan megválasztott vezetőség nevé- juttatták Vásárhelyi püspök liánt érzett nagyrabecsülésüket
részessel és munkással a mezőgazdasági kamarához beterjesztendő Írásbeli Bzerződést kellene kötni. A mezőgazdasági ben megköszöni a bizalmat és hangsúlyozza, hogy faj és A Magyar Párt nevében Bathlen Oyörgy üdvözölte Vásárhelyit'
munka olyan erkölcsi együttérzést tételez fel, mely erősebh vallásra való tekintet nélkül kell szolgálni a tanácsnak vár- aki a magyar kisebbségi küzdelemnek mindenkor egyik legodaadóbb mankása volt. — Arleal református püspöke a kl'ályl
az írásnál. Közel 30 éve gazdálkodom, Írásbeli szerződése- megyéje érdekeit.
megerősítés mán most Ist«n kezébe ls letette esküjét. Ardeal
ket nem kötöttem, még sem jártam hatóságokhoz, sem réEzután a pénzügyi választmány megválasztására került legnagyobb magyar egyházának püspöke a megértésnek, a
szeseimmel, sem munkásaimmal való viták miatt.
a sor, melybe Dr. László Dezső, Száu'ó Adám, Dr. Gaál többi krisztust egyházakkal való együttmnnkálkodásnak szellemében foglalta el fontol poz.olóját.
A javaslatnak a munkaszerződésre vonatkozó részét Endie, Anastasiu Teodor és Berinann ilirkus kerültek.
A buoarestl oaehszlovák követ u j könyve. A román
tehát a legerélyesebben helytelenítjük s annak teljes átdolA napirenden szereplő lU3(i—87 évi költségvetés parlamentben
mult héten több lnterpalláoló hangzott el Sebt
gozását kivánjnb.
módositását és Iosoni és C'iurrnni községek közötti határ- Jina bucarestl csehszlovák követnek legújabb köayvé.-ól. A
köny<? oline: Oroszország és a kisantant a világpolitikában.
A javaslat II. cimében csak a XII. fejezet, mely a kiigazitást egyhangúlag megszavazta a tanács.
előszavát maga a oseh külügyminiszter irta, ami hivatalomezőrendőrségre vonatkozik, bir gyakorlati értékkel. Erdély,
Mureş Izvor, Boteni és Tincani tízesek azon kérését, Az
san ls alátámasztani látszik a könyvben foglalt á'lltáaokat. A
ben erre vonatkozólag pontos rendszabályok voltak, melye- hogy Izvorul-Muresului elnevezés alatt uj közigazgatási könyv pedig több helyen kedvezőtlen megjegyzéseket füz
ket azonban — mint a javaslat indokolása is elismeri — egységet alkothassanak, több felszólalás után elvben el Románia háboins szerepléséhez, nemkülönben az utóbbi Időaz utolsó időben senki sem alkalmazott s igy vetéseink fogadták a az uj község végleges határainak rögzítése cél- ben követett román kü'politikához A felszólalások erélyes
közbelépést sürgettek a kormány részéről.
büntetlen prédájává lettek mindenféle károsításnak éa pusz- jából bizottságot küldtek a helyszínre.
Aa olass püspökök pásatorlevele a bolaeviamua ellen.
tításnak. E tekintetben tényleg szükség van erélyes intézkeBicaz község Damuc nevű tízesének néhány lakója A: olasz püspöki kar páfztorlevelet a lott ki, amelyben felszódésekre, de ezeknek a büntető-törvényben vagy külön mező- kérést intézett a tanácshoz, hogy Damuc elnevezés alatt uj lítják az olaai népet a bolsevizmus elleni küzdelemre.
rendőri törvényben volna helyük s ez az egyetlen megoldat- községet alakíthassanak. A kérdés körül éles ellentétbe keHitler beaaéde. Hitler német-blrodalml vezér éa kanoellan kérdés nem igazolja ilyen hatalmas mezőgazdasági kódex rülnek a nemzeti paraszpárti és kormánypárti tanácsosok. lár Január hó 30-án mondotta el nagy érdeklődéasel várt bealkotását.
szédét.
H.tlar kijelentette ebbon a beszédben, hogy a német
Közel másfélórás vita után Dr. Ábrahám József a magyarAmi végül a mezőgazdasági alapra vonatkozó III. cí- párti tagok nevében közvetiiö indítványt tesz: küldjenek nép érvénytelennek tartja azt az aláírást, amelyet veiaallleahan egy gyepge német kormánytól csikartak kt a amellyal azt
met illeti, ez a legsúlyosabb aggodalmainkat váltja hi s bizottságot a helyszínre és állapítsák meg, van-e szükség az akarták, hogy Némító szág felelős legyen a világháborúért.
erélyesen tiltakoznunk kell az ebben bevezetni szándékolt uj közigazgatási egységre? A javaslatot szótöbbséggel elfoA „Hasaflaa Mosgalom" gyülese. olajon gyűlést tarintézkedések ellen két okból
gadják s a helyzet tanulmányozása és javaslattétel céljából tott az ügynevezett aH-zefias Mozgalom" egyesülete. Tlzenké*. pontban foglolták ö9sze az egyesület programmját, amelyek
Elvileg nem fogadhatjuk el, hogy egyik minisztérium Dr. Ábrahám, Dr. Debu és Vlad tanácsosokat küldik ki.
öbbek között kö -etolik az 1918 évi a:b«-jali«l határozatok
- legyen bár oly nagy jelentőségű, mint a földművelési
Ezután került sor az indítványokra. Dr. Poenariu Jenő kisebbségekre vonatkozó részének megsemmisítését; követelik,
— külön adókat hozzon be, melyek elvonatnak az állami az állami tanitók január havi fizetésének kiutalását sürgeti. hogy a székelyeket tekintsék a magyartól külön nemzetségnek.
költségvetés alkotmányos ellenőrzése alól, közvetlenül a Egyben kéri a megyefőnököt, hogy a jövő évi költségvetési
minisztériumhoz folynak ba a a tárca viselőjének tetszése tervezetet idejében küldesse meg minden tanácsosnak, hogy
és belátása szerint használtatnak föl. Különösen kifogásol- a megszavazás alkalmával ismerjék.
nunk kell ezt akkor, midőn — amint a Bzámitások mutatDr. Ábrahám pontokba szedett felszólalása keretében
Mult számunkban futólag megemlákeatttnk arról,
ják — e rendkívüli jövedelmek magasabbak lennének a elsősorban arra mntatott rá, bogy a megye jelenlegi gazdabogy Sindominic községben gyűlést tartott a Magyar
löldmiivelési minisztérium egész költségvetésénél.
sági helyzetében sürgős közgazdasági felvilágosító és tanító Dolgozók Szövetsége elnevezi aiait mliködó pártAZ adózók szempontjából pedig fenntartás nélkül mnnkára van BZükség. A gazdakörök nagyszerűen megtelel- •lükulat. Nem tulajdon'-W.uiE a kérdésnek nagy fonmagamévá teszem Garoilid volt miniszternek és az előttem nének ennek a célnak. Ugy tudja azonban, hogy a megye- tosságot. Ujabb, teljesen megbízható értesU.eseiok
szólók többségének azt a véleményét, hogy a Miniszter nr főnök nr a mezőgazdasági kamara előzetes jóváhagyásától íjs rmt uzoQban ez a gyűlés tu ságoaan népes volt.
által e javaslatban tervezett uj közterhek rendkívül Bulyosak teszi függővé az eleugedhetetlenül szükséges intézmények Sőt: Sandatnío coa népszerű kead lenni ea a szociális
és.egyenesen elviselhetetlenek.
megalakulását és működését. Kéri a megye fejét tegye lehe aaaméket hirdető mozgalom.
A javaslatnak kiinduló pontja az, hogy mezőgazdasá- tövé a kizárólag közgazdasági célokat szolgáló gazdakörök
O'yao hangoz hallaiizaaak, hogy a köaaégi vágunk nem jövedelmező s ezen a bajon kellene segíteni. Nem szabad müködéaét.
aBztáaok során nagy eséllyel indul a Madósa.
lehet azonban oly módon segíteni nehéz helyzetben levő
A megyetőnök 1986 október 2'J-én rendelkezést adott
L hut tu zouak ezek a htrek, hisz a helyszínen
mezőgazdáinkon, hogy néhány, inkább elméleti tanácsba bur- ki, melyben megtiltja az éjjeli gyülésezéseket s utasítja a ism leint töicaletessn kibogozni egy jelenség átütő
kolva. súlyos uj közterheket tegyünk a vállunkra. Ez telje- csendőrségeket, hogy a rendelet ellen vétőket tartóztassák jrajat. T -ay azinban, hojy ebben a aaegény köaaégben
sen elhibázott kísérlet, amit nem támogathatunk.
le és jegyzőkönyvek kíséretében adják át az ügyészségnek. tulságoiao csatangolni kezdtek azok az elemek, melyekAmi azokat az nj szervezeteket éa közegeket illeti, Ezt a rendeletet félreértették egyes községekben a csendőrök iek ezűlettaűk, muitjuk ós jelenük alapján egyaránt
melyeket a javaslat beállítani szándékozik, meg kell állapi- s a családi összejöveteleket is éjjeli .gyülésezéseknek" mi- i Magyar Partban volna a helyűk. Misre szaladgálnak,
tanom, — mint olyan ember, aki gyermekkorom óta a nősítették.
uataagolnak, hol a nemzeti paraaatpárthoa, hol nemDanesti községben Chindea jegyző tősgyökeres székely letl ptrasztpárii tagsági igazolvánnyal a zsebükben a
mezőgazdaságban élek — hogy eltekintve az állatorvosoktól,
kikben tényleg van valamelyes hiány, a többi szervek jó- emberek családneveit és vallását önhatalmúlag megváltoztatja tfsdoazhoz ezak az embarek?
részt feleslegesek a több bajt éa nehézséget okoznak, mint az anyakönyvi bejegyzések során, AZ idevonatkozó hiteles
Sindomlnic szegény község. Emgeteg ba] volt
jót. Uj tisztviselők a alkalmazottak egész hadseregének bizonyítékok rendelkezésre állanak s bármikor hajlandó azoott,
különösen
a közvagyon kezelés terén. Aanál kevekat
bemntatni
a
megyetőnöknek.
gazdaközönségünk terhére való kibocsátását komoly aggodasebb
ciliuditoa
ás átűső kulturális ós köagazdaaági
lommal kell tehát néznünk, mert szomorn tapasztalataink
Egyes községek lakói arról panaszkodnak — mondja nunka. Az emberek nem Igen kaptak magyarázatot
vannak, hogy azok a tisztviselők, akik nem a népből emel- Ábrahám dr., — hogy az elöljáróaág törvénytelen közmunkedtek ki, nem a nép kőzött élnek a főként akiknek hatás- kákkal rójja meg és hajtja végre azokat. Különösen az sem tanácsot aa egymásután felmerülő kérdésekre s
köre nincsen egészen világosan körülírva, legjobb eaetben is iskolaépítésekkel kapcsolatosan fordultak sűrűn elő az ilyen 'iy történhetett mng, egyedül ez lehet a magyarásata
r.ncak. hogy a? 1932 es képzlselői választások alkal— ha tétlenül ülnek — szükségtelen és felesleges terhet dolgok. A rendszeres közmunka megszüntetését kívánja.
aávnl 700 kommunista szavazat voit a községben.
jelentenek, de fájdalom nagyon azomorn eseteket tndnnk,
Végűi: a felekezeti iskoláknak semmit sem folyósítaEa afigyelmeztető jelenség sem terelte aa lUemidőn nem maradnak tétlenek, hanem olyan irányban tevé- nak az iskolai célokra előirányzott 14 1 o-os községi illetéţkeaek flţyelmţt eléggé erre a köaaégre. A dolgok
kenykednek, mely csak bajokat éa zaklatásokat okoz.
kekből
iváob rom'ottak. A meggyősődéa nélkül, gazdátlanul
Hangsúlyozza Ábrahám dr., hogy a fentieket emlékiratA javaalat IIL cimének a b ü n t e t é s e k e t tartalmazó
ciataogoló
emberek tovább csatlakozhattak hol jobbra,
befejező réaze egyes intézkedéseiben egyenesen brutális és ban foglalva, írásban át fogják nyújtani a megyefőnöknek. hí! balra. Most a Midosz mellett vannak.
tág kaput nyit a visszaélésekre anélkül, hogy tényleg valaChele tanfelügyelő azonnal válaszol az iskolaügyekkel
Lehetetlen fel nem figyelni erre a moagalomra.
mely közérdeket szolgálna.
kapoaolatosan elhangzott kérdésekre. Szerinte sehol sem Bit mir nem lehet kézlegyintéssel elintézni. B felett
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H I ssabad, nem lehet napirendre térni. Nem, mert talból üldözik a részeges ember köabolránkoatató maga— A helybeli k ereik edAk tiltakoazsa aa
Sandimlnic nem elszigetelt hely. Lakói órlntkeanek a viseletét. A törvényhozás ugy látta, hogy lu'ságo-an orsaágoB vásárok elssaporodasa miatt. A váro^
többi könégekkel B Igen rövid ldó alatt beláthatatlan elharapódzott BB alkoholimádat, mely elé mlcdm tár- kercBkcdó tárBadalma előterjesztést telt az illetékes
következményei lehehetnek ennek a mozgalomnak.
sadalomnak kötelessége gátat rzabnl. H» nem tud kereskedelmi kamarán keresztül ez ipar és ktreBkeM*g kell találni a lehetőséget éa módját, hogy parancsolni az egyén feneketlen torkának, erőszakkal delemügyl miniszterhez, amelybrn kéri az oiszégoB
vásárok ta-tépl jngácak megszigorítását. Ciuc vármegyéa helytelen, egységbontó utakra tévedt csoportok észre kell gátat vetni elébe.
Vármegyénk kös*égeltó! egymás után futnak be ben lBBrisn mir d -n község országos vábártartáel Jogot
térjenek. Ba aaonbau komoly munkát Igény al. Mindenek előtt példát. Ait, hogy ne lehessen osatályalapon aa ilyen Irányú feljelentések. Nlcs község, melyből k»p. A törvécy e őirja, hopy ui vásártartási jog c a t
a 30 kilcmAt>r körzetb: n fíuvó régi jozgal bíró kőzéket verni köaibénk. Számtalanszor hangoztattuk már, 5—6, sőt több feljelentéB ne érkezett volna már eddig aéitek
belei gyezéfiéíel adhaió kl. Ennek dacára senkit
hogy a kisebbségi magyar társadalom minden rétege be az llletékea járáabirÓBágokboz. I yen egetekben a soha meg
nem kérdeznek, hanem a legnagyobb reodegyforma már. Egyformán aaegény. És e kétségbe von- csendőrség, vapy más közblztonaági intézmény jegyző- azertelenséggel
BB országos vásárok tartáhatatlan tárgyilagos őssiote megállapítás után teljeBen könyve cáfolhatatlan bizonyíték. Nem fér kétaég tehát Bának jogát. A osztogatják
memorandum erélyea köibelépÓBt sürósainték akarunk lenni. Egyformán Baegények vagynnk, ahhoz, hogy falvalnkban rövldeaen véget ér aa okta- get és kéri aa eaen
de nem egyformán emberek. Rengeteg mihaasna, elavult, lan, rengeteg esetben testvér-vért ontó duhajkodáB. rendszabályozását. téren tarthatatlan állapotok megI<y is van ez rendjén. E'végre Innnl szabad, csak
felmérhetetlen kártokosó caőkevény burjánzik kösöttünk.
— Államellenes izgatáBért feljelentett kápVannak .rátarti" társadalmi rétegeink. Esek lóhátról egy kicsit parancsolni kell a gégének. Mértéket kell
fcámu'nak ie B végeredményben hoztuk hasonló kol-tartani. A mértéktartás pedig még eddig semmi téren lán Bogáts litván Banaimloni róm. kaih. káplánt az
oltani állami iskola igazgatója feljelentette az Ugyészdusra. .Tartják magukat" s nem veszik észre, milyen nem hozott bajt az emberre.
aégen, mert az állítólag tréfás hangon ugyan, de az
•
felmérhetetlen kárt okosnak ezzel a mibaazna, a mai
államra Bérlő kifejezéseket használt. Az eljárás a káp*
•
körülmények között káros viselkedésükkel. Esekbe, a
Moszkvában lemét agyonlőttek 13 „epostoh". Ezek lán ellen folyamatban van.
nem egy esetben felháborító viselkedésekbe kapaszkodnak bele a maguk kia politikai pecsenyéjét plroBra a Stalln éa bü csatlósai által felforgató e'emeknek
Turistaság.
aütnl akarók a bolocdltják a jelenaégeket jól tameró bélyegzett emberek még nem ÍB o'yan rég telyhatalmu
irányitól voltak a baloldali parancsuralmi rendszernek.
és felfogó népet az url párt ellen.
Sí versenyek.
Hol vannak kösöltttnk „urak" ? Sehol I Űrről kell Őt ls emberek, ártatlan emberek sokaságát állították
A helybeli turista egyesület február hó 13 án és
felvilágosítani a népet ssóval, tettel, de legfőképpen fal mellé éB vezényeltek Bortttzet. Most rájuk került 14 án tartja meg ti bemutató versenyeit A sporta sor, mert igy telezett aa eBsme legfőbb „urának".
példával
Lámpással aem lehetett volna hatábosabb ellen- kedvelők résaére Igazán látványosság saámbum -nő
Nem akarunk félreértést. Szándékaink tiszták
propaganda
eszközöket találni a vörös pirancsuralom versenyek beosztása a következő.
voltak és maradtak, amikor a fenti jelenséget vázoltuk
Fdbruár hó 13 án futóverseny. Senior, junior és
ellen,
mint
amilyent Stalln, a legnagyobb „VÖIÖB ur"
B éppen esért kellett, kötelességünk volt papira vetni
hölgyek
versenye.
eBskösöl. Igy van es rendjén : legelébb mu'.aija a renda gondolatainkat.
Február Í4-én ugió éa akadályverseny.
szer BB Igasl ábrázatát B nyíltan áll az emberi szabadTéli sportéletünknek e versenyek keretén belül
Bzerető ember előtt a leálcázott parancsuralmi
A mult tavBBBaal részletesen Ismertettük, hogy ságokat
kimagasló attrakciói leeznok, a meghívott országos
csontváz
a
kaszával.
Igy
van
ez
bármiiyen
oldalon,
dr. Qaál Endre, a .Cluc-1 Megánjavak" volt igazgatója ha egyetlen ember szavára táncol a Bereg. Egy nap bajookoknak az ugrósázeon bemutatott ugrásai. A vermaga és tisztviselőtárBai neveben panaszt nyújtott be szadista hajlamai keletkeznek a legfőbb irányító .fel- senyek a Butal turiBlaház környékén tartatnak meg.
a Népszövetséghez. Előadta, bogy a román kormány
a vérbe kezd fürödni. Meg megérjük — nem Oicsó, meleg ételekről éB Italokról a turisia-egyeaület
nem hajtotta végre a magánjavakkal kapcBolatOB nép- Istennek*
egészen
utopia
— hogy Stalln kiirtja aa öpszes komu- gondoskodik.
szövetségi döndéBt. A tisztviselők igen csekély résne- niatákat s a .proletár*
Jfeghivó.
fe'cstp „nagyúrnak*.
nek Indokolatlanul kevés nyugdijat utalt ki, miközben
Aa E K. E. helybeli
oaatálya február hó 8 án,
a hátrálékokat egyáltalán nem rendezte. Nyolc tiszthétfőn este 9 ór*kor, a Dicia ban tartja rendes évi
viselő ügyével nem Is foglalkozott.
közgyűlését, amelynek legfontosabb tárgya a február
— Államellenes bűncselekménnyel vádolt 13 ikl EÍ-veraeny előkésziieee ÓB beszervezése lesz.
Most értesülünk, hogy a kerdéssel január 27 én
orvos.
Dr.
Aotal
Béia
zagoni
kororvos
az
ottani
foglalkozott a Népszövetség kisebbségi bizottsága.
K-Tjük a tseotat, hogy leljeB számban jelenjenek míg.
Anglia, Franciország és Ekvádor kiküldöttei egyönte- Magyar Part tagozati einöke ellen államellenes izgatás
tűen a nagytanács elé utalták a kérdési. E.BŐ eset, büntette miatt Indítottak eljárást. Azii<yetf-)biuir 1-en
amikor klsebbaégi magánszemély panaszát nagytanács tárgyalta aft.-gh-jorghe i törvényszék. A vadirat szerint
Dr. Antal Béla a mult óv ősjeu nyomtatvanyotat oszUniversitatea — C. 8- C. 0.0.
elé utsllák.
A jégkoroogütó bajnokság uto só fordulóját játJelenleg tehát itt tart as ügy. — Nem titkoljuk tott ki, a magas kösségl illetékekkel megterhelt lakosaalrányu aggodalmainkat, hogy ismételten méltatlan ság között A vádlott a vádirat szerint a község lakós- azotta CBnpjtu ik febiuir hó 4 én a clujl Uitversiiatea
támadások fognak érni többBégl o dalról ebben az ügy- sága között azt terjesztette, hogy ezeket a nyomtat- c^patával. A mérkőzés tu nyomó részében a helyi
ben. Tényként állapltjuk meg azonban, hogy a kérdé- ványokat a NépBzövetBégheB fogja eljuttatni. Minthogy caapat nemcsak vezetett, de valósággal kapuhoz BZSses panasz beadása előtt mindent elkövettek az illeté- eszel a tevékenységgel a törvényes illetékek megfize- geate ellerfdlét, a kitűnően dolgozó Uaiverdttatea vékes tényesók as Ugy haaal rendezése érdekeken. Nem tése ellen Izgatta a lakosságot igy lázítás bűntettét delem azonban minden góliövesi kísérletet meghluBlértek el eredményt Ennek dacára reméljük, hogy a követte el. A tárgyalás Borán Dr. Antal Bila nemcsak tott. A bajnokság u olaó he yéért foiyó küsdelem tehát
kormány, még az ügy nemsetközl tárgyalása előtt tagadta, hanem tiltakozott a vád ellen éB hangsúlyozta, C ujon fog e'dőlni, ahol közelebbről újból találkozni
emberségesen és méltányosan elintézi a dolgot B Így hogy cselekménye ro.-sjlnduiatutn vau beailltva, a fog a két C4»pi>t
lekerül a népszövetségi napirendről. Hsz Bucureşti tanuk egész Borát adta fel ártatlanságának bizonyítáC. S. C. — Sportul Studenţesc
közelebb fekszik, mint Genf B ml őszintén állítjuk: sára. A birÓBág elrendelte a taank kihallgatását es a barátBágOB jégkoroogütó mérkőzés lesz február 7-én,
jobb Bseretnók országunk fővárosában intézni közö» tárgyalást május 24 re elhalasztotta.
dé u án egynegyed 3 órakor a helyi jégkoroogütó
ügyeinket, mint aa orezág határán tul. Ennek ez volna
— Halaloaások. Dobos Dinea nyug. Igazgató- pályán, melyre esuton la felhívjuk ar érdeklődők figyela becsületes rendje éB módja. Kevés Jóakarat éa meg- tanító, 74 éves torában,55avl taniló.ikodasután,fo yó mét A jó kép^ss jgil fővároBi csapat helyi Bzereplese
értés kell a dologhoi ciak.
évi februar hó 1-án elhunyt Mihailéül ben. Temetese szép játékkal kecsegtet.
február hó 4 én m9nt végbe, általános részvét mellett.
•
•
A fűrészelt áruban óriási kereslet auatkorik. E hunytat özvegye Sjrosay Mária, 7 gyeim ike, 14 No. Port. 487-1935.
Vásárol a külföld a enn-k következtében az árak jelen- utokája és kiterjedt rokoi*ág gyáazo'js.
PUBUCAŢ1UNE DE LICITAŢIE.
— ÖÍV. Ggő Iitvánne szül Botár Anna, folyó
tékenyen emelkednek. Nfm hivatásunk szakszerű'n
Subsemnatul Şef-Portărel aduc la cunoştinţă, câ
foglalkozni egy hetilapban ezzel a kérdéssel, csupán 4vl január hó 29 án, 82 éves korában meghalt KUkur în baza deciziunei No. G. 6000 — 1935 a Judecătoriei
köteleBBégbó! figyelmeztetünk. Felhívjuk az Illettbe* hilas-on (M»gyaror*z«i:).
Mercurea-C'iuc, în favoarea urmăritorului Dr.
— A valaeatói igazolványok kiosst&aa. Mixte
közbirtokossági vezetők figyelmét: tigy'zitcak, bog)
Aurel
Ţeţu
advocat în Mercurea-Ciuc, pentru încassarea
A
helybeli
polgárság
figyelmét
f.-lbifjui,
hogy
fol>é
mit csinálnak. Aa eladái» ktrűlő erdőkkel kapcsolata
creanţei de 3282 50 Lei capital şi acces, se fixează
Ban UrtBák szcmeiőtt a lehető legazéleBtbb körű ver- évi febrnár hó 7 én (vasára p) d e. 9—1 óráig oaz:- termen de licitaţie pe ziua de 11 F e b r u a r i e 1937
seny kialakulását. A fakereBkedelem most résen van. |ák ki a vála-íziáfi igazolv&oyok&t a közMrtoioBsár la orele 11 a. m., în comuna Sâncrăieni, unde se vor
Micd n eladásra kerü'ő tételt felvesz. A legfontosabb székházéban. — Márciu 26-én lesznek a községi vá- vinde prin licitaţie publică judiciară: una locomobilă
lasztások
mlndazoa kozséguinl>b>-n, t>hol jelenleg átme- No. 14112, cari s'au preţuit în valoare de 10 000 Lei
tényező tehát a verBeny.
:
Ugy kell felparcellázni a nagyobb kiterjedésű neti b zott8ágok vezetik a községi ügyekel. — M r- în caz necesar şi sub preţul de strigare.
vágterületeket Is, bogy 1 6 0 0 - 2000 kcbmMeres téte- curéa-Ciuc városnak vá';.Bítolt lanseta van. ízt tehát
Mercuree-Ciuc, la 9 Ianuarie 1937.
lekben kerüljenek eladásra. Vehessen részt a khtőVe máiclus hó 25 én nem kerül Por vál-tszlásra. A törŞef-Porlărel,
véry
szerint
asonbtn
1937
juiiut
hivában
jár
le
a
is BZ árver sen. A 6iker nem fog elm; rsdn!. 15—20000
MIHALACHE.
köbméter fatömegeket csak a nagytőke bir meg, nmeh megválasztott t<nács muuájanr-k ufgó periódus*, amiravuBZ, nagyszerűen Bzámlló B az Ihen tételekhez kor Borto á>< u'jáa kiea'k a válasz oit tünécBo ok fele,
közti aem engedi a fedezettel nem r-rdekezó ki* asiknek bfljfti uj válnsztáB utján fogják betölteni.
N-hai B;Í£H E sküé saül. Csrdö Tirana örökösei
kereBkedőt. Ma, amikor 300—400 lej köaö't váltakor E ra va'ó tellnteitel t< hat közös érdek, hogy miodé»
tu'üjdonit kepező ingasiacoz az 11*37 gazdasázi évre,
nak a fiárak, minőség szerint, a fCrésetelrpeken. válasa'ó f>z ig*io vényát birtokba vegye.
— A osendöraeg tanoeatélye. Fabu'tr 1 én április 24 tői 1938 evi aprilie 24-ig, 1937 évi
vigyázni kell, mit c Inál a felelős ember. A nagyobb
mennyiséget tartalmazó vágierületet 5—10 B ha a a h^lji Vlg-idó n*gyt-rioében jól sikerült táncstélyt februar 21 en d. u 3 orakor, t> mjreurea ciuc i
Bzükség ugy kívánja több parcellára kell oszt:nl. H» rendezett a cíendőr.*z4rnvp!tracc3nokság. A naty'ermel kóabir OiOiSág ssekbazában, a legtöbbét Ígérőnek nyilkell a nagytőkének — pedig kell — aa egész mencyl a c endórség szinével di^el e ték fel B a mulatságon vános árverésen haszojbérbe adatnak.
Bég, igy Is megveheti, de közben azt 1a mfg kell fizetnie megjelent elók- ó kl>zön-ée a lehető legjobb hangul <t1. Bulevardul R-gele Ferdinánd 48. saám alatti
— Igen helyesen — bogy egy tömegben nagyob fa ban mT«dt együtt kora h-joa'ig. A bál erkölc-ileg éa belső, épületek nélkül.
anyagilag egy-rint jól aihprűlt. Tiazta jov-dilmn »
mennylaéghes jut.
2. R '11 kaszáló, jigodlnl határ, csapoláa mellett.
hlvatá-os csendőrök üdil ő telepének építési alapjára 3 Lod 1236 naz. öl.
fordítják.
3 Erdei kassáié Szabó György 3 hold 780 nu.-öi
Lapunk megjelenésekor, február 7-én sáru< Buda— NyirA Jóaaef a Eisfalndi Tarsaság tagja. jigodiei határ.
pesten Nagy Imre fusőmlivéBZ kiállítása. A kiállítással
4. Siántó és kaszáló rétremenó 3 ho d 308 nsz.-öl
kapcsolatosan oldalas cikkeket írnak a magyar főváros A budppeetl Ktfaudi T*r*iu>ág legutóbbi Illésén tagjai jigodioi
határ.
sorába
beválasztotta
Njirő
Józsefet,
az
Olorhaiu
ról
lapjai Nagy Imréről. E*y sincs közöttük, amelyik el
6.
Szántó-bérc
dillő 100 nsz.-öl, jlgodlni határ.
nlszárm&zott
Wtlinó
székely
írót.
Ny'ró
József
regényeit
ne Ismerné ennek az ízig-vérig székely nagy művész
hóid mercurea-csucl köahelybeii illetmény
nek a tehetségét, A művészeten tu', mint embert Is mindenütt pzeretettel olva; sák széles e \lláftcn, abo' folyó 6.évi14falasai
és legeltetéBl joggal.
nagyra értékelik. HelyeBnek tartják a gondolkozását, C4ak magyarok vonnak s a választás cs»k u,abb elle
Haszonbér ösazege árverés alkalmával azonnal
mérése a székely tehetBég és alkotó készség diadalnagyszerű életfelfogását
fizetendő.
Lám csak ki kell mozdulnia a közöttünk sokak maa előr^haladésárak.
— Nem esabad kutyát tartani a vágchid
Marcurea Ciuc, 1937 évi február hó 6-án.
réBséről pillantásra sem érdemesített embernek s már Is
területén. A földmivelésügyl minisztérium állatfgéazGondnok.
felssinre kerülnek az összes értékel.
ségligyl igazgatósága körrendeletet lntéB^-tt aa ország
Hiába, a ml köreinkben leginkább a hangoafrodó- összes állatorvosi blvatalsiboz, rme'yben szigorúan EladO egy darab 18 hónapos symenthali bika, tenyésaigaaolvánnyBl ellátva. — Értekezni lehet Antal
kat éri ellsmeréf. A csenden elvonullBágban dolgozó- megtllj^, hogy a vágóhidak t rü'etein lu yákat tart
Károly tulajdonossal, Frumoasa.
1-J
kat nem Igen veszik észre. Gyarló, túlságosan káros basBanak. A rendelet szerint kutyát a vágóhíd terülesaékely betegség ez, melynek Ideje volna a kórokozó- tére még bevinni Bem szabad.
Saudominic közaégben, a templom éB lakola szomszédját megtalálni B a betegséget kiirtani.
— Tüzeset Cloenban. Kelemen Bilint clceul
ságéban tehermentes nrl lakás, mely üzlethelyiséglikóa nyári konyhája klgju'.adt és porráégett. A gon• *
nek ls kiválóan alkalmas, elköltösködés miatt őrös
áron eladó, esetleg hoassabb időre is bérbeadó.
Kősludomáeu, hogy aa uj büntető törvénykönyv datlan bániak paraaaat hagytak a tűzhelyen és ebből
Érdeklődők forduljanak Blénessy Károlyhos.
ftignrn büntetést Ír elé a réssegeskedók ellen. Hlva- keletkeaett a tűs.
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