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Évzárás. 
Jao :uí véga van. Ismét tul vagyuok egy nehéz 

iskolai éven. Iskola, BZÜIŐ és tsnu'0 egyaránt boldog 
lehet, hogy eljutott az esztendő befejezéséig. 

Milyen kilátástalan időket ls élünk. Valamikor 
rz a dátum olyan nagy megkönnyebbülést jelentet. A 
gyermek száméra a nagy vakáció az örömnt, pihenést 
gonlNlanságot hozta. A szü'őn>k junius 29 e a gyer-
mek jövőjének het^'jespdósében egy reményteljes állo-
más volt. Az Iskola számára a jól végzett munka utáni 
megérdemelt elismerés és nyugalom Idejét jelentette 
az évzáráa. 

Mt megváltozott a nemzedékek képzésének a 
rend'3 életmenete is. Tizennyo'c esztendője már, hogv 
a romániai magyar nemzeti klsebbság uj államjogi 
helyzetével nagy elváltozások szakadlak a nyakába 
i'Oink a msgyar jövőnek is, amelynek egészen átkel-
lntt épiteni életcélját, boldogulását, kiizdelmát, fjlté-
szi'l <sét Inl-o'a. szü'ő. gyermek szarnyü válságok és 
átalakulások idejébe került, amelyből még mindig 
nincsen kivezető ut éB tisztánlátás. 

A nagy gazdasági, világnézeti, politikai válságok 
útvesztőjén tu számunkra létezik egy különleges ki-
sebbségi megpróbáltatás, amelyben iBkola, BZÜ ó és 
gysrmek egyaránt át kellett formálódjon  a nagy tör 
ténelml Idők szellemében. A többségi helyzet kényel-
mes páholyából leemelt a viharzó Időz sorsmenete éB 
rátett egy nagyon küzdelmes útra, amelynek kisebb-
ségi élet B neve. 

Ennek a jegyében vívja nagy harcát a msgm9-
rsdásrrt a mai nemzedék, amelynek irányát iskoláink 
hivatottak megszabni. Eifő^orban  tehát az évzárás al-
kalmával erra a munkára éB súlyos feladatteljesítésre 
gondoljunk, am9lyet Iskoláink elvágtatok az uj lélek 
kiegyensúlyozásának és megformálásának  történelmi 
müvénél. 

Nem gyermekjáték az egyedül maradni, tanács-
iaméul állani olyan végzetes sorsfordulókban,  uiut 
amely a világhát'Oru végével szakadt nemzetünkre. 
Hogy mi:ynn áldozatos, önfeláldozó  szerep jutott ezak-
bun az idődben a magyar iskolára, az minden időknek 
folemalő  példáját mutatjs. A kisebbségi magyar tanító 
és tinár olvan sorsot vállalt, amelynek átsz^m edésé-
vel a legnehezebb idik kétségbeesésén jn'oUuok ke-
r e t ü l . — H»'a és köszönet az évzáráskor a köteles-
K ĝ.-t teljeFi ő isko'á'.n! nsl-, Amelyekben olyan sok 
hozzáértéssel, lelkesedéssel éB Bzorcte'.tel Éco'ják 
öi. z" a küzdő magyar jövőt. 

Eanek a magyar jövőnek minden évzáráskor a 
fülébe  kell c^ndiiljön, hogv az Iskoláink uj kisebtB?gi 
embertípust ké*zlter,ek, amelynek fellóísültabbnek, 
ntgyobb muikabirásunak kell legyen az edd'gioél. 

A kisebbségi nemzed jko«k az Iskola után nem 
ryul a hóna alá se->kl. Magára marad, egyedül áll 
rz-mb=n az élettel. Teljssen a tiltására, akaraterejére, 
Liisriására van utalva. 

Egyedül magunkra 
hagyva kell az életlehetőséget kiharcolni éa a minden-
napi kenyeret megkeresai. 

Mind?o évzárásnál jusson eszébe a kiBbbbségi 
m >gyar iljuságoak, hogy nincsen többé nagy vakáció 
es pihenés. Az örök munka és folytonos  küzdés a mi 
somsunk. 

A tudá ník, a tanu'ásnak, a szellemi felkészült-
ségnek öntudatos vértjével kell magunkat képeztük, 
hogy a'ktvmisok lepyiink arra az éli-tr^, amelyért 
egyre keményebben meg kell harcolni. 

Készüljünk az iskolán kprssztül a gyakorlati életre, 
ifju-ágtnkat  irányit: uk nzokr» a pályakra, amelyeken 
függetlenül  elhelyezkedhet, családot és jövőt alapithat. 

Már dip'om.ís román ifju<iágb%n  is túltermelés 
vas, amelyet sz állam sem tul elhelyezni. Mit várhat 
tebat a főiskolai  diplomáiéi ami kisebbségi Ifjú-
ságunk. 

K°zárás v»n. Nagyon Időszerűek ilyenlor ezek 
a gondolatok. M.hez kezdjen, mire készü'jön, milyen 
c 'lf  tüzzöi m^ga elé a magyar kisebbségi tanuló 
ifjúság. 

MíifiMvtizr:d"a  mult után bátr&n mogállaplthat-
ju'-, hogv maguük erején vagyunk utalva. B ükitől 
B*mmit o?m várhatunk. Igy jövőnk al'pjslt ls csak a 
hltvallásos kisebbségi iskoláinkon keresztül rakhatjuk le. 

Ragaszkodjuik, becsüljük meg ezeket az iskoláin-
kat éB tart-u< fenn  minden áldozattal ezokat. Mindazt 
a tud ist ós a'apot, amit ezakben az Iskoláinkban olyan 
nagyszerű tanerői nyújtanak, fogadja  az ifjuságuuk 
az öntudatos munkára való készülésnek elhatározásá-
val éa Indu jon minden gondolatával, készüljön egész 
lelkivilágával B gazdaaágl, gyakorlati életnek. 

R a k e t t h u r o a á s o k szakszerűen és oloaon. 
Cim a kiadóhivatalban. 

A Magyar Párt közleményei. 
A Magyar Párt országos nagygyűlését 

Háromszékmegyében tartják meg. 
Az Országos Magyar Párt elnöki tanácsa 

és parlamenti csoportja folyó  hó 14 én egész 
napon folytatta  tanácskozását, melyben nemcsak 
folyó  ügyekkel foglalkozott,  hanem amely ta-
nácskozás a magyar nemzeti kisebbség mai 
helyzetének jóformán  egész komplexumát fel-
ölelte. Eit követte folyo  hó 15-en délelőtt 10 
órától kezdődőleg az intézőbizottság üléee, 
amely a tagok igen nagy érdeklődése mellett 
folyt  le és a felszólalások  akörül a három 
jelentés körül csoportosultak, melyeket Dr. 
Iacíédy-Joksman Ölön ügyvezető alelnök a 
pártközpont működéséről, Dr. Willer József  a 
parlamenti csoport munkájáról és az általános 
politikai helyzetről, majd pedig Dr. Balogh 
Artliur szenátor a Népszövetség előtt levő pa-
naszok sorsáról tettek. 

Az intézőbizottság eg)hacgu'ag tudomásul 
vatte az ügyvezető alolnök jalentéaet, melyben 
a legutóbb Unott intezöbizottsági ülés óta 
végzett munkáról számi lt be. Dr. Willer kép 
viselő-főtitkár  ezúttal a parlamenti tagok mun-
kásságáról adott hü kfpot,  kitérve a Vaida-féle 
numerus valacbicus mozgalomra es továbbá az 
úgynevezett nemzeti munkavédelmi törvényre 

Majd jelentésével kapcso-
latba hozva ismertette az egyes tagozatoknak 
a sibiu1 párth(»téro7*t nyomán tett felterjeszté-
seit, melyek a politikai védelmi küzdelem tak-
tikájára vonatkoznak. 

Dr. Bilogh Arthur szenátor arról tett jelen 
tést, hogy a marosvásárhelyi nagygyűlés hatá-
rozatának megfelelően  a Magyar Part az utóbbi 
időben öt petíciót volt kénytelen benyújtani a 
Nemzet.k Szövetségéhez. Ezekj közüi egy, a 
felekezeti  tanerők ujabb nyelvvizsgájának el-
rendelése miatt beadott patició tárgytalanná 
vált, a kormány azon intézkedése folytán,  hogy 
a tanerőket csak tanfolyamhallgatásra  kötelezi. 
A többi 4 patic.ó elintézés alatt áll. 

A jelentések kBpcsán történt felszólalások 
egytől-egyig azt a megállapítást szegezték le, 
hogy a magyarság nemzetkisebbségi sorsának 
legelviselhetetlenebb szakához érkezett, amely 
már magát az egész magyarságot létében tá-
madja és amely ellen minden törvényes eszköz 
felhasználásával  kell küzdenie. 

Az intézőbizottság az országos nagygyűlés 
helyéül Sepsiszentgyörgyöt jelölte ki és annak 
alkalmas időben leendő ösBzehiváaát az elnöki 
tanácsra bizta. 

Végül az intézőbizottság Dr. Nagy Jenő 
javaslatára egyhangú lelkesedéssel tántoritha 
tatlan bizalmát nyilvániiotta a párt vezetősége 
és a parlamenti csoport tagjai iránt. 

Az ülés a késő dó utáni órákban ért véget, 
ós azoknak a magyar nemzeti kisebbségeket. 

= A osiki tanitosag viselkedésében hiba vas. 
Erre rámutattunk egy cikk keretében ia s ezen állítá-
sunkat msg jobban megerősíti a O^zeta C ucu ui leg-
frisebb  száma, amily Unttgyi hatóságok figyelmébe 
ajánlja alantasaik viselkedései. A Isp megemlíti, hogy 
május hó 10-én egyik c-lkl faluban  a tanitó majdnem 
forradalmat  csinált amiatt, hogy egy székely gazda 
nem fonta  be nemzetiszínű szalaggal az ökrei Bzarvát. 
Ott tartunk tehát, hogy a jobb érzésű románok ÍB 
megijednek attól a hangtól, Bmelyet azok a tényezők 
hallatnak, kiknek feladata  a népnevelés. A román lap 
elismeri, hogy olyan elemek kerültek közénk, kUnek 
hivatásuk betö.téso a legcsekélyebb rátermettségük 
sir.es s csak a tui buzgó naclonallansuB kiaknázásából 
akarnak kariért calnálni. Jó lesz tehát, ba a tanfel-
üryelőség erélyesen megmozdul a tekintélyét kompro-
mltáló és aláásni akaró Izgágákkal szembeni mert az 
Ilyen eszközök legkevéabbé aem Blkalma6ak a kultura 
terjesztésére. 

Dalosverseny. 
Néhány nap múlva a székelység fővárosában  több 

m'.nt 74 dalárda 3000 magyar dalossal ÖBBzeseregiik, 
hogy bizonyságát szolgá'taasa dalkulturájának z a leg-
szebb msgyar dalok szárnyain fejezze  ki legnemesebb 
érzelmeit. Városunkból erre a szellemi tornára 50 dalos, 
mintegy 20 kísérővel kel útra a jövő pénteken, rem 
azért, bogy mint valami argonsuták Kolchisból  elhoz-
zák az aranygyapjat, de nem is nzért. hogy ha el 
tudják hozni, ne hozzák el. Ez a vállalkozásnak egé-
szen mellékes része. 

Vármegyénk a szomszéd vármegyékkel szemben 
a dalos élatet Illetőleg egészen hátrányos helyzetben 
van. M g más vármegyék 30-50 dalárdát állítanak ki, 
addig a mi vármegyénknek mlndöBBze 3 dalárdája van. 
Becsületbeli kötelessége tehát a 45 éves múltra vissza-
tekintő helybeli dal- éa zeneegyesületnek megjelenni 
ezen tulajdonképpeni Bzekely daloBversenyen, hogy ott 
krpvUelje ezt a székely vármegyét s annak székvárosát. 

Nem kéjkirándulás az, amire városunk 50 dalosa 
vállalkozott, hanem sok fáradsággal  járó jelentékeny 
áldozatokat kívánó vállalkozás. A dal- éa zeneegyesület 
erre a lépésre foltette  egész anyagi egzisztenciáját. 
Sajnos sokan vannak, akik  nem akarják  és nem 
tudják  megérteni  egy ilyen megmozdulásnak  köz-
művelődési  je!entőségét  és általános  faji  értékét 
és még tagsági  dij  bátrálékaik  megfizetésével  sem 
akarják  segíteni  az egyesületet  vállalkozásában. 
Arra azámitutt aa egyesülőt vezetősége, hogy a vár-
megye éa város ls hozzá fognak  valamivel járulni a 
tetemes költségekhez, da eddig sem a megyétől aem 
a váraa'ól támogatás nem érkezett Magára  van tebát 
utalva az egyébként  is szegény egyesület. 

Kolduló körútra sem indul a dalárda, mert azt 
egyrészt miniszteri rendeletek tiltják, másrészt ezt a 
formát  a dalegylet nem is ambicionálta soha. Ha  van-
nak megértő  lelkek,  mint a bogy voltak  a múltban, 
ezek a jó lelkek  ko'duliz  nélkül  is meg tudják 
találni  a segítés módját  a azt az egyesület  őszinte 
bálával  fogja  elkönyvelni. 

* • 
• 

A versenyre indu'ó dalárda a verseny darabokat 
elindu'áaa előtt egy versenypróba keretében folyó  hó 
27-éa, ciütörtököu este 9 órakortól kezdődő eg a köz-
birtokossági szétháa nagytermében fogja  bemutatni 
B2 érdükiődő közönségnek és az egyesület alapító-, 
pártoic- és rjodas tagjúnak. Erre  a bemutatóra  az 
1935 évi tagsági dijak  beSzetését  igazoló nyugta 
belépőjegyül  log szolgálni.  A versenypróbán a dal-
számok it és a verseny jelentőségét dr.  Csipak  Lajos 
kanonok, fiaavolőiatézetl  igazgató fogja  méltatni. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
— A Nemzeti  Parasztpárt brassói nagygyű-

lését  juniua 17-én tartotta  meg. Ez a gyűlés volt 
az első komolyabb kormánybuktató akció, amelyen 
mintegy harmincezer főuyi  tömeg vett részt. Többek 
között betzeit a tömeghez Maniu Gj ula, aki leszögezte, 
hogy a kisebbségi néppel igazságos elbánást kell életbe-
léptetni, mert a mult arra tanít, hogy az igazságtalan-
ság BOk szenvedésnek lehet okozója. A Nemzeti Pa-
rasztpárt megbecsüli a kisebbségeket és jogaikat tiBz-
teletben tartja. Maniu ezután elitőleg nyilatkozott a 
Vaida fele  Bkcióról. Tiltakozott az ellen, hogy Vaida 
vnlahoknak (oláhoknak) nevezze az erdélyi románokat. 
Az erdélyi románok ezt nem tűrték a mu'tban Bem éa 
nem tűrik el a gyűlöletet hirdető Valdátél Bem. A 
brassói nemzeti parasztpárti gyűlés egyébként elkese-
redett hsreot hirdetett a kormány ellen. 

Vaida  Bukovinában hirdeti  tanait  Vaida, a 
numerusa valahlkusz feltalálója  juniua bó 17-én Cser-
novitzkan tartott előadaBt a nemzeti kizárólagosság 
boldogító tAnairól. E.őadását a cualata diákok közbe-
szóiásoikal zavarták, majd több rendbeli nézeteltérés 
és verekedés támadt a hallgatóság között. Érdekes, 
hogy mig más rondea ember vénBégére megbékül, 
elcsendesedik és a kéáől öregBég örömeiben készül 
megtérni az ő istenéhez, addig Vaida a gyűlölet harcl-
tttzével Járja az országot és u'.olBÓk&t lobban utála-
tos tevékenységében embertársai ellen. Megcsodálni 
VBIÓ, hogy Vaida a hetven felé  még nem jött rá arra, 
hogy a gyűlölködés mennyi sok saenvedést okozott a 
földön. 

A kisantant gazdasági  tanáosa 6 ik ülésszakát 
folyó  évi juniua hó 17-én nyitották meg Bucurestlben. 
Tárgyaláara kerültek a klBantant államok közötti gaz-
dasági tevékenység fokozására  vonatkozó tervek. 

Hook  Jánosnák, az egy esztendőre elitéit arany-
szájú papnak, kl büntetésének felét  már kitöltötte, 
Horthy kormányzó tlzonötéves uralmának évfordulója 
alka' mából megkegyelmezett. 

Keresek megvételre államkölcsön kötvényeket bármilyen címletekben. 
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A lintre  00 bani illetéket  vetettek  ki  A ro-

mán kormány gazdasági tanácsa elhatározta, bogy a 
lisztre kilogrammonként 90 banls uj taxát vet kl. Ba 
az uj adónem azt a célt szolgálja, hogy a román buia 
árát a külföldi  piacon versenyképessé tegye. A bel-
földi  és a külföldi  ár különbözetét tehát aa ország 
lakésaágával fizettetik  meg a ezzel külföldön  olcsóbbá 
teaalk a román butát. A cou't évben a kenyérbélyeggel 
fedezték  a búzának ezt a mentéal műveletét. Most más 
nevet adtak annak a bevételi forrásnak,  amelyot a 
múltban a kenyérbélyegből teremtettek elő arra, hogy 
a külföldre  küldött buaa után premiumot fizessenek. 

Az angol—német flottaegyezmény.  Anglia éB 
Németország egyezséget kötött, amelyben Angolország 
elismerte a németek tengeri haderejének korlátozott 
megépítését. A világpolitikában ez a flottaegyezmény 
nagy szenzáció, amelyet az angol kormány Francia-
ország és Olaszország leghatározottabb tiltakozása 
ellenére ls megkötött. A német sajtó nagy örömmel 
fogadja  az angol—német egyezményt, míg a frtncla 
lapok a francia—angol  együttműködés összeomlását 
látják abban. 

A magyar kisebbség  helyzete  a cseheknél. 
A csehszlovák szenátust mult szerdán nyitották meg. 
Szülló Qéza a csehszlovákiai magyarság nevében bí-
rálta a miniszterelnök kormány nyilatkozatát. Kifogá-
solta, bogy a nyilatkozat nem ad választ a legfonto-
sabb kérdésben: Csehszlovákia nemzeti vagy nemze-
tiségi állam-e. A cseh köztársaságot a békeszerződé-
sek hosták létre és határai között nemcsak csehek 
hanem máB nemzetiségek ls vannak. Követeli tehát a 
magyar kisebbség számára a nemzeti önrendelkeaéai 
jog érvényre juttatását. Amig ez meg nem történik 
addig bizalmatlanságot jelent a kormány iránt. 

Meghalt Tusnádi Élthes Jakabné. 
Folyó óv jun'u) hó 20 án este 83 éves 

korában meghalt városunkban Tusnádi Élthes 
Jakabné. Az előkelő úriasszony halála mély 
részvétet keltett vármegyénk egész társadal-
mában. Élete utolsó percéig tevékeny szellemi 
munkásságot fejtett  ki. Minden iránt érdeklődő 
lelkivilága Összenőtt ezzel a várossal, amely-
nek olyan karakterisztikus értéke volt, tőbb 
mint egy félszázadon  kérésitől. 

Tusnádi Élthes Jakabné született Vajkai 
és Kereszti Molnár Irmát 1880. február  havá-
ban választották meg a csíkszeredai polgári 
leányiskola tanárnőjévé. Megolőzőleg hat évig 
a budapesti Krisztina-városi iskolánál mllkődőtt. 

Tusnádi Élthes Jakabné előkelő magyar-
országi csallóközi családból Bzármazott Közeli 
rokonságban volt a Fáy, az Orczy, a Horthy, 
a Bornemissza, a Halassy, a Kálniozky csalá-
dokkal. Férjével Borszékfűrdőn  ismerkedett 
meg és ugy kerlllt Csíkba. 

A csíkszeredai polgári leányiskolánál a 

A „CSÍKI LAPOK" TĂRCĂJA. 
Székely nemzeti szabályrendeletek. 

Ssékely nemzeti constitutió. (1555) 
Közli  Tusnádi  Élthes  Oyula dr. 

Az 1555 évi Bzékelyud varhelyi gyűlésen összeszedett 
nemzeti constitutió szerint, amely Uilvarhelymegye levéltá-
rában „A székelyeknek régi törvényei" cim alatt reánk 
maradt, a pert a széken kellett kezdeni a biró, vagy a had-
nagy (később székkapitány) előtt. A per elvesztése esetén 
a pervesztes három girát, (gyrát) vagyis egy és tél forintot 
tizetett, melynek letétele után perét újrakezdhette, il) 

A pert — tekintet nélkül a peres felek  számára — 
egy ítélettel kellett befejezni  (3.) Az uj Ítélet ára 1 torint, 
a sententia is egy lorint volt. 14.) Széktörésért huszonnégy 
girát kellett fizetni.  { 5.1 A méltatlan kereset bírósága három 
gira (7.), s patvar huszonnégy gira és a per örökös elvesz-
tése 16. i volt. 

A széken egy gira kitett ötven pénzt, vagy másfél 
ttort, a fejedelem  tábláján egy forintot  (9.i 

Parancsolattal Benkit se hívjanak a vajda, vagy az 
isp&n elé, hanem minden székelyt először a székbíróság 
idézzen meg. (35.) 

Azt, aki másnak házán, ekéjén, vagy szekerén hatal-
mat tett, huszonnégy girával kellett büntetni, i42.i lia pedig 
másnak lovát, vagy barmát vette el, tizenkét girát fizetett 
(43.) Annak, aki mást a földre  leütött, hat gira volt a 
büntetése; ha pedig a földön  verte és vérét ontotta, 24 gira 
büntetést fizetett  (44.) Ha a peres valakit a biró elé idéz-
tetett és ott kiegyezett (kibékült i vele, a biró három gira 
bírságot vetett ki rája 47. Aki a birónak tisztébe vágott, 
három girát fizetett  (48.< Más földjének  elioglalása a holdak 
szerint 3—12 girával volt büntetendő (49.) Ha a biró tilal-
mát az egész talu megszegte, három gira büntetés volt fize-
tendő 160.), mert az egész falu  hatalmaskodása büntetőjogi 
beszámítás tekintetében három egyén cselekményével, vagy 
mulasztásával volt egyenlő, mivel három egyén elégséges 
volt az egéaz faluért  szavatolni. (51.) 

Ha a falu  felelősségre  vonatott és három igaz jámbort 
állított elő, akik megfeleltek  a faluért  és valakit nyilvánvaló 
tudással kiadtak, azt ítélettel megbüntették; marháiból a 
saját részét elvesztette, a felesége  és gyermekei részét meg-

történelom és magyar nyelv tanárnője volt, de 
sokáig tanította a német és francia  nyelveket 
ia. Qeneráoiókat nevelt, akik ma ÍB mély hálá-
val és határtalan szeretettel vannak iránta. 
Széles látókörű, rendkívül müveit uri nő volt, 
aki halála p;llanatáig mioden nemes és minden 
szép iránt ritka fogékonyaágot  tanusitott. 1874-
től 1880 ig Budapesten, 1880 tói 1908 i a csík-
szeredai leányiskolánál — összesen 34 évig 
tanított. 

Tusnádi Élthes Jdkabné kiváló szellemi 
képességeit nemcsak a tanügy szolgálatában 
érvényesítette, hanem a társadalmi életben is 
tevékeny részt vett. A nyolcvanas és kilenc-
venes években, mint a legkiválóbb műkedvelő, 
rendkívüli sikereket ért el. Nem volt olyan 
társadalmi megmozdulás, amelynek szolgálatába 
kiváló tehetségét, páratlan agilitását és utói 
érhetetlen tettrekészségét ne állította volna. 

Mint műkedvelőnek különösen az akkor 
kisárólagos uralmat élvező népszínművekben 
voltak maradandó sikerei Leghíresebb szerepei 
a „Vöröihaju" és a „F^lurosszá" ban Finom 
Rózsi voltak. De igen gyakran fellépett  mint 
kiváló előadó és szavaló művésznő, valamint 
egyes számokban is, mint énekesnő. Nagy 
sikereiről az akkori háromszéki sajtó (a Szé-
kely Nép) és késóbf)  a Csiki Ltpok egyes 
számai tanúskodnak. Zínei készültsége általá-
nosan ismert volt. 

Szellemi és testi frisseségét  és ritka rugal 
másságát — magas kora dacára — egészen 
a legutóbbi időkig megtartotta. 81 éves korá-
ban gyönyörű írása mintául szolgálhatott volna 
bármely iskolában. Az 1933. évben, aránylag 
fiatal  korban elvesztette rajongásig szeretett 
egyik fiit,  Zoltánt. B csapás már elviselhetetlen 
volt Bzámára. Az addig ruganyos matrlna el 
vesztette közismert ellenálló képessíg^t. Ei-eje 
síemmelláthatólag csökken', kedélye már nem 
volt a régi, mig junius 20 án, Urnepján, rövid 
szenvedés után itt kellett hBgyuia ezt as éle 
tet, amelyet annyira szeretett s amelynek ki 
egyensúlyozott szemléletére olyan páratlan 
bölcaeséggel tudott tanítani másokat is. É'et 
fllozofiája  rendkívül 'mély és tiszta csengésű 
volt. Szerette a 8z<'p?t, a művészit szive utolsó 
dobbanásáig. 

Temetése juniua hó 22 én volt, városunk 
közönségének általános részvéte mellett. A 
temetésen jelea volt Tusnádi É thes Gyula dr. 
egyetemi magántanár, kormányfőtanácBos,  a 
Caiki Lipok volt főszerkesztője,  aki elhunyt 
ban édesanyját gyászolja. 

hagyták. A hallomásra épített tanuzásoak i bizonyításnak i 
helyet nem adtak liU.i Ha íüldöulakót, (jobbágyot, alsóbb-
rendűt) büntettek meg, kinek elitélésében a hadnagy és a 
királybíró jelen voltak, a marhák l'elerésze a hadnsgyé, a 
királybíróé és a székülőké (az eskütbiró társakéi, másik 
telerésze a földesúré  lett. Ha azonhan a gonosztevőt a 
gonosztevő toldjén lakó földesúr,  a királybíró és a hadnagy 
kiszállása előtt megbüntette, minden marbája a földesurat 
illette fül.) 

A székelyek szolgálatában szabadon állhattak, de a 
kötött szolgálati szerződés megtartásáért visszatarthatták 
(ti4.) Ha valakit házából (földjéről)  Szent Mihály napjáig 
i szeptember 29-ig) ki nem lakoltattak, Szent György nap-
jáig i áprilia 24-ip> ki nem lakoltathatják, mert téli időben 
nem szokott az ember házat csinálni 11>5.' 

A sókereskedésre a királybírótól kellett pecsétet (enge-
délyt! váltani és pedig, hat jármas ökör után, három pén-
zért, két igásló után, két pénzért. Aki a sókereskedést pe-
csét nélkül űzte, elvesztette marháit és szekerét, amelyek a 
királybírót illették ; a só azonban az elitélté maradt. Ha a 
székely a sókereskedésre igaz pecséttel rendelkezett, de a 
királybíró ennek dHCÁra háboigatta éB „a szegény ember a 
maga oltalmába, ha megölheti ia, egy só dijja" a bünte-
tése (73.) 

A hadnagy, a királybíró és a birótársak törvénytelen 
cselekedetükért a szék törvényszéke előtt felelősséggel  tar-
toztak. a birságért azonban felelősségre  vonni nem lehetett 
őket 17 <"•. ( Az orvbiróság, a vérbirság és a pnráznabirság 
bárom-három girát tett ki, melyekből telerész a bírót illeti 
és a királybírót, l'elerész a hadnagyot a széktartókkal illette 
i78. i Kézdiszéken a biró és a királybíró igazságtétele 45—45 
oszpora r2 forint  25 pénz), a hadnagyé 32 oszpora il forint 
00 pénz), a vérbirság, a parázoabirság ugyanennyi voltak (83.) 

A széken 15 napig ítélhettek a hirák, kii mellé 12 
személyt adtak (85.) Törvénybe idézésre cédulát 2 pénzért 
adtak (Htí.i A vajdának jutott bírságok felerésze  a 12 biró-
társat illette (Bö.i 
Csik-, Oyergyó- és Kászonszék constituclól (1650). 

Azt, aki a templomok és a kápolnák előtt részeges-
kedett (égett bort ivott) vagy kiabált, megfogták  (letartóz-
tatták) és 12 forint  büntetéssel sújtották. Annak pedig, aki 
a mise és prédikáció alatt áruit kirakta és árulta, a megye-
bíró (vagyis az egyházközségi gondnok, egyházközségi világi 
tisztviselő) áruit elvette (elkobozta) éa abból a tiszt részét 

Az uszitás hangja 
nem szűnik meg sohasem a rónán sajtóban. Nipró!-
napra jelenik meg valami épUletea vadság u többségi 
lapok valamelyikében, amit aztán borzalomtól égnek 
meredő hajszálakkal olvaB az e'dugott rcgátl falucskák 
jobb aor3ra érdemesült lakója, vagy az Ur» boitelóit 
unalmában ásítozó szatócs. Tegnap a Cursntu', máma 
egy misik, holnap egy harmadik brigantija a tollnak 
emészt míg bennünket a nemzeti öntudatból profitot 
kovácsoló lapokban. S a cenzura, amalyik lakatot ver 
a kissbbiégl sajtó leghalkabb BÓhajtása r i ls, nyugod-
tan eltűri ai orszig pilgáralnak sainrnsasditt hazug-
ságokkal való félreveietését,  egymáaraussltását. 

Számtalanszor elhangzott sorainkból a békés hang, 
az együttműködő eaerféle  formájának  megteremtése 
s akadtak arra refl  <ktáló megértők a túlsó oldalon is, 
de valahonnan m'adlg u'ra bocsátottak Ilyenkor egy 
gyülölettontót, mely megint m?gakaBztott mindent s 
most odajuttatott, hó*y rendszerré vált, kenyérkere-
setté, zsíros Bzlnelturává fajult  a gyűlölet ébrentartásé. 

Legújabban a Naţionalul Nou hasábjain akarja 
felettesei  figyelmét  magára vonni egy ku'turcónás csiki 
Apostol. Tudor Apostol, caiki népmjntő szörnyülködve 
írja le, hoţy itt a románosltás nem haladhat, mert 
majdnem miud-in fiúban  van m^g felekezeti  iskola, 
sőt K^s:oibin migyar iskolaigaztatóí ÍB vannak az 
á'latn Sío'g.Va'ábao. Szörnyűség, bogy egy fslekezeti 
tanítónő még magyar ruhát U mer fslvenní  s ebből 
következtet, hogy az lBkolábtn is ott vannak a magyar 
színek. I yenformin  8-tját falettss'iit  hozza zwarbi, 
kik a szemklciuró magyar triko'ort nem vették éstrd 
17 esztendős működésük alatt. M 'gemlitl, hojty cehany 
állami szolgálatban levő magyar tanítónő kénytelen 
volt áttérni a gör. katb. vallásra, de bűrtil ríVja frt|, 
hogy miért c-ink most. Szerinte a tenttgw hatóságok 
ugy do'(torták mostanáig, mintha félnének.  C<ak tto-it 
mernek kissé erélyesebben folkpni.  hogy o yan erőt 
éreznek a hátuk mögött, mint AngheleBcu közkoiatáB-
ttzyi miniszter, akit arra lér, hogy szigorítsa mpg a 
virsgákat a magyarok részére, bogy egyeztr már le-
számo'janak ezekkel a báránybőrbe tu;t farkasokkal 

Iiy végezi ki sorstársait Tudor Apor.tol, a jól 
fltetett  lu^turzónós tanító s igy kompromittálja fölöt 
teseit, megvádolva ótet, hogy nem elég eréiyeaek a 
mpzyarirtásbsn. S a felettesek  elég erélytelenek, bogy 
el ia tűrik neki ezeket. Mi p dig nem tehetünk semmit. 
Mindaddig, ómig ilyen Apostolok és máB rétnlátók 
hangot kaphatnak s e hangot nekik érdemül tudják 
b", lehelet en közös plattformot  teremteni. A román 
társada'om m iga keli oda fnjlődjön,  bogy kitríst tes-
téből az ilyen fekélyeket.  R •cdsikezósére állanak az 
eszközök s ha nem leh^t megcsinálni országosan, le-
gyen meg a ml azUkobb körUnkben. Njm kell hozzá 
egyéb, csak egy kis gerincesség a kezdeményezőhez. 
A többi m»gy magától. Eţy vissz ussitó bang, egy 
erélvecnbb geeztui elég, hogy einémitBon minden gyű-
lölködésre irányuló törekvést. E 'nelt a kezdeménye-
zésnek a 'u'só o'dalról kell megtöriennie s ha ez 
megtörtérik, u;y azt mi egész er^ölcn erőnkkel vumo-
gatnl fogjuk. 

Magyarország  ujrafegyverkeze-ének  ügyét  a 
kiaantBnt eajtó egyre kedvezőbb bangón fogadj  a. Való 
színűnek lálszik, hogy a kisantant kosfreneia  hozzájárul 
Magyarország és Bulgária ujrafegyverkezéséhez. 

(igazságát) kiadta Az egyházközségi gondnokot egyházme-
gyei birót) tehát, ki alatt nem vármegyei tisztviselő értendő, 
juiisdikcid illette meg. 

Az éjjeli korcsmázás, ifjaknak  korcsmai éjjeli heverése 
(dőzsölése), leányoknak guzsalylmjárása és ifjakkal  vslú 
gyülekezése tiltott volt. A szállásadót a tiszt 12 lorint, az 
ifjakat  egy-egy foiiut  büntetéssel sújtotta. 

Azt, aki a vetéskeltet nyolc arasznyi magasságban a 
kellő időben nem készítette el, a falusbirák  és az esküdtek 
egy-egy forinttal,  a tör énytelen kertet 50 — 5ü pénzzel, a 
falusbirót  és az esküdteket pedig, ha az ellenőrzést elmulasz-
tották, a tisztek 12 lorinttal büntették. Ez a constitutió 
elrendelte a tusnádiaknak, hogy az általuk szabott inás tör-
vénnyel hagyjanak fel:  büntetés terhe alatt turtsák magukat 
a szék végzéséhez, mert ők is egy ffitis-t  pUtt vannak és 
a szék szabadságával őkegyelmök is e^ndöeii élnek. 

Az, aki földjét  egyfolytában  32 év óta nem birta. tar-
tozott azt — 12 lorint büntetés terhe alatt a közlegnl-
tetés céljaira évenként a kitűzött időben felszabadítani.  A 
büntetésből kétharmad a tisztet, egyharmad a falut  illette. 
A tarló felszabadítása  és a legeltetés módja sziutén bünte-
tés terhe alatt volt szabályozva. 

Búzát idegennek és kereskedőnek eladni tiltott volt. 
Tekintettel a kevés búzatermésre, búzát csak székbeli em 
bernek volt szabad eladni. E tilalom a papokra is kiterjedt. 
A tilalom megszegőit a tiszt ugyanannyi búzával büntette, 
mint amennyit eladott. 

Constitutió rendelte el, bogy Alcsikon és Felcsikon, 
mivel egy lőtiszt alá tartozuak, egy törvéuy legyen tüi-
vények processusa egy lineán járjon".) Becsület és tisztes-
ség védelmében csak a testvér nem lehetett tanú: más 
atyafi  tanúskodhatott Latrok ügyében bárki jámbor tamis-
kodhalott; az atyafi  is. A nyelveskedőket és a szidalmazó-
kat brevis processus (rövidtolyamu eljárás) szerint, miodeu 
jogorvoslat kizárásával büntették. 

A parázna férfiakat,  leányokat, szabad és terjes esz-
szonyokat — akár szabad, akár jobbágy volt — a megye 
birái (az egyházmegye világi gondnoka, tisztviselői, tanács-
tagok) elsőizben három, másodízben hat forint  büntetéssel 
sújtották, harmadízben sine misericordia megpellengérezték, 
melyet megváltani nem lehetett. Ha nemesember gyermeke 
találtatott paráznaságba, ugyancsak ily büntetés alá esett s 
ha a nemes a megyebiráknak ellentállt, a tiszt — a nemes 
embert 12 torint és a megyebirákat ÍB a szentegyházfiát  is, 
ha a bttntetéa kiszabását elmulasztották (elvesztegalnék), 12 
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Felvétel a rom. katb. föMzM  I. outályába. 
A helybeli  róm. kath.  főgimnázium  I.  osz-

tályába a felvételi  vizsga juniua hó 25 én délelőtt 
8 órakor  kezdődik.  Jelentkezni  lehet ri juniua hó 
24 én d.  u. 6 óráig. 

A felvételért  kérést kell benyújtani a főgimnázium 
Igazgatóságához (bélyeg: 8 lej okmány, 1 lej repülő; 
kérés minta van aa irodában). A kéréshez csatolandó 
okmányok: 

1. a tanfelügyelő  (revizor) által láttamozott elemi 
isk. bizonyítvány; 

2. szttletéBi anyakönyvi kivonat (extras de 
oaBtere); 

3. keresztlevél; 
4 ujraoltásl bizonyítvány; 
5 állampolgársági bizonyítvány és akiknek nem 

magyar hangzású nevük van, Bzok a községi elöljáró-
ságtól csatolnak egy igazolványt, mely bizonyltja, bogy 
a tanu'ó magyar anyanyelvű. 

Az I osztályba csak 91/ . évet betöltött és 137b 
évet még be nsm töltött tanulók vehetők fel.  Ezeknél 
fiatalabbaknak  vagy ldÓB Ebeknek felvételi  engedélyért 
a közoktatásügyi miniszterhez kell folyam  odoiok. 

A felvételi  vlzBga tárgyal: román, magyar, 
számtan, Írásbeli  és szóbeli az elemi iskola  IV, 
osztályának  anyagából. 

A vizsga dija 50 lej. 
Ugyanezen vizsga ideje őssz9l: szeptember hó 

1—5 ig. 
Az Igazgatóság kéri a plébános és tanító urakat 

valamint a BZÜ őket, hogy fentleket  másokkal is közölni 
szíveskedjenek. 

Vallásbotrány. 
Űrnapján, junius hó 20-án ünnepelte, amint már 

j elan telt ük, Casinol-Nou, Imper, P.seellde-jos, P aeBli-
de-Bus éa Iicabenl öt káazonazékl székely község 
katbolikus népe együttesen Impér község Biokásos 
bucsuüonepát. A községek kaibolikus népe temp'oml 
zászlók éa lobogók alatt vonultak föl  és inrpozánB 
keresztaljat alkottak. Az Urnapl körmenet a legnagyobb 
rendben éa buzgósággal folyt  le, mely után az Impírl 
kápolna kerítésében üinepélyes szentmise volt Szent-
mise után a n°p Ismételten keresztaljba tömörült éB 
az 0 tárlszentBzentaéget d!c;óitő énekekkel az ajkán 
megindult a kászonaltlzi, múem'.ékszámba'neuó régi 
anyatetnp'omba, hogy ott elhelyezzék az Oitáriszent-
Béget. A körmenetet azonban útjában szuronyos csend-
őr jk tartóztatták fel  és Szilveszter Sándor és Csoboth 
Illés kászonujfa'ui  legényeket letartóztatták és a ke-
zükben levő templomi zászlókkal együtt az őrsre ki-
sérték. Az áhítatos közönség nem tudta mire vélni a 
do'got. Azután tudta meg, hogy a két legény bűne az 
volt, hogy a plrosbrokát lobogón zöld ls piros szalla-
gok lobogtak és a zászlók keresztrudján fehér  bazsa-
rózsa v ritott É'iből magyar nemzeti színekkel való 
tüntetést látott az őrmester éB nem volt taplntata ahoz, 
hojv vallá^háborltás nélkül, a körmenet után vonja 
fele  őségre azokat, akiknek Ilyen súlyos büncaelok-
ményt ir a terhükre. Megtörtént tehát, hogy az 0 tári-
szeniség elől, a körmenet éléről a CB»ndórőrsre kerül-
tek az egyházi lobogók, A káirorujfilul  katbolikus 

forint  büntetéssel sújtotta, mely büntetéseket a régi végzé-
sek fenntartásával  a templom javára (ordították. A megye-
l.irák jogosultak voltak a paráznákat bárki házában letar 
tóztatni. E kihágások elsőfokú  elbírálása — emint látjuk — 
szintén az egyháztanács bíráinak hatáskörébe tartozott és 
• sak akkor bíráskodott a tiszt, ha az elsől'ok a bíráskodást 
elmulasztotta, vagy ítéletét végrehajtani nem tudta. 

A gazdák híre nélkül se juhot, se az esztenáról gyűj-
teményt a havasi hordozható juhtanyáról, juhakolról juhot, 
berbécset kost), sajtot tömlfiturót,  ordát ta juhtejsavóból 
tYjzés utján nyert édes túrót) venni — 12 forint  büntetés 
terhe alatt — tiltott volt. A sajtot, tömlfiturót,  az ordát 
tíznél olcsóbban add nem volt szabad. A tömlőmérték, ba 
a havason fejték  a juhokat, három véka búzával volt egyenlő, 
melyet a tiszt 12 forint  büntetésének terhe alatt, be kellett 
tartani. 

Az 1712 február  24-íkí constítutió szerint annak a 
szolgának és szolgálónak a béréből, aki kihált iaz éj jet a 
házon kívül töltötte' és ünnepnapon nem maradt otthon, 
a gazda a béréhíll bat pénzt volt köteles levonni, mit ha 
elmulasztott, a tiszt a gazdán a büntetés kétszeresét haj-
totta végre. A jó faragó  szolgának fizetése  kilenc, a faragni 
nem tudó szolgának fizetése  hét, a jó szolgálónak lizetése 
négy lorintbau állapitatott meg. Azt, aki e rendelkezést be 
nem tartotta, vagy e bérért azándéka dacára nem akart szol-
gálni, a tiszt 3 forint  büntetéssel sújtotta. Ugyanez a bün-
t e t é s érte azt a béreBt, aki más székbe ment ki. (L. mai 
jogunkban az l*7ü XIII., 1007 XLV., 1900: XXVII., 
1-9« II., 1H99: Xl.L, 1900: XXVIil., 1900 XXIX., 
l:»23 XXV. tc.i Az 1745 évi január 11-iki constítutió a 
j.'i faragó  szolgának a 9 lorínt fizetésen  felül,  két pár ruhá-
zatot , egy forintot  süvegre. 4 véka árpavetést is biztosított. 
Azt, aki a megállapított béreknél többet igért, a tiszt 3 
lorint pénzbüntetéssel sújtotta. Amely háznál 2—3 szolgá-
latra alkalmas személy volt és nem akartak szolgálni, egy 
kivételével a többi 3—3 rénes (rajnai) lorintot tizetett capi-
talis adóban. Az elégettek ítüzkárosultak) 3 évig adót nem 
lizettek. 

Az 1714 október 5-iki constitntió szerint nemesem-
bernek orgazdaság és egyéb bűnügyekben illetékes birája a 
tőtiszt. A jobbágy kötelea volt az országutakat javítani és 
tisztítani. A vetéskertet rogálni, vagy nyitvahagyni — 12 
torint büntetés terhe alatt — tiltott volt. Tiz ház jobbágyu 
nemes ember a jobbágyok közül egyet udvarába bírónak 
kiválaszthatott. C1"®1**-kov ) 

hívek saját értlzedss zászlóik nélkül sírva, zokogva 
tértek haza. 

Ugyancsak a szentségi körmenetből ragadták kl 
a keresztvlvő két legénnyel együtt Kovács JózBef 
legényt éa Prigye Rizálla székely leányt, szintén 
kászonujfalul  lakásokat, akiket B más két legénnyel 
együtt még délután öt órakor ls az őrsön tartottak a 
katho'ikus világ legnagyobb ünnepén: Űrnapján. A 
legény letartóztatásának az volt az oka, hogy olyan 
kokárdát viselt, melyről piros éa zöld Bzaliagocskák 
lógtak le. A leánynak pedig az, hogy hajába zöld 
szallag volt befonva  éa piros mellénve szintén zöld 
azallaggal volt befűzve.  — Prigye Rózálla ebben a 
ruhájában Bucurestlben hónapokig járt, mint cseléd és 
senki kifogást  nem emelt az öltözete ellen, öt óra 
után, amikor az őrsről elengedték a leányt, megfenye-
gette az őrmester: 

— Többé ne merd a hajadat zöld azallaggal 
befonni,  mert a hajadat tőből levágom I 

A csendőrség ugyanezen alkalommal egy másik 
leányt IB kiszakított a körmenetből, letépte a kokár-
dáját, üt'egelnl ÍB kezdte, de a leánynak sikerült a 
tömeg közé szaladnia és elmenekülnie. 

f 

Eyy gyenye mmö9égü rovarirtó, 
oem nozza meg a kivánt 

eredményt ? 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A megyei tanáosot julius 5-re rendkívüli 

közgyüléi-re hívtak össze. A tanácsülés főbb  pontjai a 
költségvetés módosítása és a tüzesetek elleni szabály-
rendelet tervezetének letárgyalása lesznek. 

— Orvozi hir. Dr. Buzáa M irton orvos tanul-
mányútjáról hazaérkezett és rendeléseit újból meg-
kezdte. 

— Valótlan hirek Mares pénaügyigazgató 
felfüggesztéséről.  Mint mindig, ugy moBt is a Curen-
tul az. mely a valótlan h:rt terjeszti. A Curentul hír-
adása szerint a legutóbbi pénzügyi ellenőrzés eredménye-
képpen » felülvizsgálatot  vég;ő inspektor Mares pénz-
ilgvigazgatónak és az ellenőröknek felfüggesztését  kérte. 
A hir annyira nem igaz, hogy az illető inspektor még 
be Bem fejezte  a felülvizsgálatot  s még jegyzőkönyvet 
Bem vett fel  vizsgálata eredményéről. 

— A somlyói kegytemplomban az Uraapl 
körmenetet folyó  bó 23 án, vasárnap 10 órai kezdettel 
tartják meg a Szent F-<renc-rendiek. Megelőzőleg fél 
10 órakor lesz a Szent Fjrenc harmadik rendje zászló-
jának a megáldása. Délután 4 órakor figylalt-zsurt 
randeziok a harmadik-rendi testvérek, a somlyói Ferenc-
rendi zárda kertjéban, melyre szeretettel várják az 
érdeklődőket IB. 

— A szárazság mind nagyobb lesz. Bjborul, 
kiderül, fény  <getőzik az idő. de nem akar esni B emiatt 
a termelők sokat Idegeskedjek. E;yik helybeli kerté-
özünk véleménye szerint Csíkban a junimi eső belndl 
tója a Hallwig-fiirdő  megnyitása szokott lenni, ami még 
ezid-iig nem történt meg. Megkérjük tehát a fiirdőtulaj-
doaoBokat, hogy szánják meg a szegény kertészt s 
rendezzenek megnyitáHt. hátha az csakugyan meghozza 
a várva-várt esőt. Nigy öröm lenne a kertészeknél: 
m°gázna a vetemény s elázna a kertész. 

— Zaróünnopély a főgimnáziumban.  A róm. 
k»:h. főgimnázium  évzáró ünnep? juniui hó 26 án 
szerdán díle'ótt lesz. 9 órakor szentmise Te D um-mal 
a kápolnában, utána a tornacsarnokban az évi beszá-
moló a a jutalmak kiosztása. Erre az ünnepre a szülő-
ket, az iekola barátalt s az érdeklődőket tisztelettel 
meghívja az igazgatóság. 

— Egyházközségi közgyűlés. A róm. katb. 
egyházközség évi rendes közgyűlése junlus hó 23-án, 
vasárnap délután 3 órakor lesz a Közbirtokosság szék-
házában. Az egyház vezetőcége erre a gyűlésre a ta-
gokat tisztelettel meghívj s. 

— Saent János buosuja Delnitán e bó 23-án, 
vaaároBp lesz a restaurálandó öreg Szent Jinos templom-
ban. A restauráló bizottság fcu  óbusz járatot állllott be, 
hogy igy a városi érdeklődőknek megkönnyítse az 5 
km-re fekvő  templom megközelítését. Az egyik reggel 
9-kor. a másik fél  10 kor Indul a Hlrsch-Sanatorlum 
sarkáról. Viteldíj 13 lej. 

— Kiállí tás Brailában. A bukaresti hónap 
mintájára B'alla városa ls megrendezi egy hónapos 
kiállítását, melyen a Dana mocsarainak festői  szépsége 
B a környék nevezetesebb kiránduló helyei la megte-
kinthetők leBznek. A brallai hónap julius 6 tói, BUXUÜZ-
tus hó 7-ig tart B arra 50 százalékos vasúti kedvez-
mény 'esz. 

— Tornatanfolyam.  Bsczásy testnevelési tanár 
folyó  évi julluB 1 kezdettel 8—11 éves gyermekek 
(fiuk,  leányok) réBzére öthetea tornatanfolyamot  rendez. 
Jelentkezni lehet junlus hé 25-lg Bsczásy tanárnál 
(Taplocza, Bartalls-ház). 

— A kászoni vérbosszú. A kászonimpérl Bol-
dizsár és Okos családok 1931-ig békében éltek, amikor 
egy veszekedés közben elcsattant pofon  megzavarta az 
egyetértést. Azóta ahol tehették, ártottak egymásnak 
s többször össze is verekedtek. Ennek következménye-
képpen egy alkalommal a 16 éveB OkoB Márlát a Répát 
begyén holtan találták B a gyanú az egyik Boldizsár 
flura  esett, de bizonyíték nem volt ellene. Az okoBok 
azonban kimondták, bogy Boldizsár Dénes nem éri meg 
a karácsonyt. Mult év dscemberében aztán erdőién 
közben valaki rálőtt Ifj.  Boldizsár Dánesre, kl a lövésbe 
bele ls halt. A haldokló, Bnnak öccse és a szolga fel-
ismerték a mintegy 60 méternyire egy szikla mögé 
húzódó Okos Lajost, kl a falu  legjobb lövője éa hirea 
orvvadász hírében állott. OkoB Lajost le is tartóztatták 
Dénes nevü fiával  egyetemben, de nem tudtak rájuk 
bizonyítani. A bíróság helyszíni tárgyaláson 1B foglal-
kozott az esettel B Így próbálja tisztázni az ügyet. Az 
esetnek még folytatása  lesz s megtörténhetik, hogy aa 
esztelen vérbosszú, ez a vad tempó mindkét caalád 
teljes leromlását fogja  okozni. S mindez egy pofon 
miatt. Nsm szégyenletes jelenség ez a mai Időkben? 

— Megverte apját . A zavaros idők elfajuló 
tünete ez is, amikor a gyermek kezet emel szülőjére, 
kl felnevelte,  áldozatot hozott érte B embert csinált 
belőle. Balogh Sándor 40 évea kozmáéi gazda már 
egyszer pénzbírságra volt Ítélve, mert apját megverte. 
Most újra a bíróság elé került, mert 20 napon tul 
gyógyuló sebeket ejtett 78 éves apján. Kihallgatásakor 
azt vallotta, hogy csépeltetnl akart, de apja nem en-
gedte és vasvillával támadt rá. Ó aztán védekezésből 
egy rúddal leütötte B mindannyiszor ütötte, ahányszor 
az öreg nekitámadt a villával. Tehát önvédelem eBete 
forog  fenn.  A bíróság nem nagyon akarta elhinni a 
marcona kinézésű atyafi  védekezését s elrendelte a 
bizonyítékok kiegészítését. Súlyos büntetést érdemel 
az ilyen elvetemült, emberi formájából  kivetkőzött 
egyén, kl elég szégyentelen ahoz, hogy 78 éves apját 
megverje. 

— Aa 1936 oa korosztálybeli ifjak  figyelmé-
be. A hadkiegészítő parancsnokság a követbezőket 
hozza az 1936. korosztálybeli ifjak  tudomására: Mind-
azon ifjak,  kiknek egyéves önkéntességi joguk van, de 
azt a sorozáson nem kérték, legkésőbb október 25-lg 
kérvényezhetik azt a hadkiegészítőtől. A kérvényhez 
melléklendő az iskolai blzoiyitvány, amelynek alapján 
szolgálati idő rövidítést elérni óhajtja. A minlszterumba 
küldött kérvények nem vételnek figyelembe.  A tanul-
mányi halaBztást óhajtók legkésőbb augusztus 15-ig 
kell beadják kérvényeiket, melyek tartalmazzák: nevet, 
állaadó lakhelyet, születési adatokat és helyet, kor-
OBztályt, melyik hadkiegészítőhöz tartozik, milyen fő-
iskolára kéri a halasztást, a főiskola  székhelye hol van 
és végül melyik évfolyamra  van beírva. Kik anguBztns 
16 ig nem taazik le kérvényeidet akár személyeBen, 
akár ajánlott levélben, azoknak november 1-én be keli 
vonulniok. Kik a kérvényt beadták, azok 1936 julius 
10-ig kötelesek beküldeni a beiratkozási éB látogatási 
bizonyítványt, melynek mintái kaphatók a belföldi 
egyetemeken és a külföldi  katonai kirendeltségeknél; 
az A. éB B. modalt (Declaraţia M)d. A. sl B i és a 
badmentesBégi adó befizetéséről  szóló nyugtát. Azok, 
kiknek már volt halasztásuk ez év ju iu< 10 lg köte-
lesek beadni tenti Iratokat. A tanulmányi szabadság 
végső korhatára 27 év, orvosok és gyógyszerészeknél 
29, azontúl nem Bdható halasztás. A kérvények caak 
a hadkiegészítőhöz adhatók be, minisztériumhoz beadott 
kérvények nem vétetnek figyelembe.  A külföldön  tanuló 
diákok hozzátartozói kéretnek, bogy félreértések  elke-
rülése végett közöljék velük e tudnivalókat. 

— A Brassói Marzeaou kórház a munkaügyi-
mlnisztcTi'um hatáskörébe ment át s oda ezentúl fel-
vesrnek szegénysorsu betegeket, a közBégl perceptorok 
által láttamozott szegénységi bizonyítványok alapján. 

— Egy évi bör tönre Ítélték a oaiksomlyói 
zárda to lvajá t . Amint megírtuk, 1935 április 22-én 
éjjel batört D írvas Máté 22 éves, tusnádi származású 
volt dolgozószerzetes-Bzakáca a cslksomlyól zárda istálló-
jába, el opott onnan egy pár csizmát, amely a PetreB 
Márton szolgáé volt, Bztán a helyzettel ismerős lévén, 
behatolt a kegytemplomba ÍB és feltörve  a perselyeket 
és a sekrestyében levő kegytárgyak pénztárát, ellopott 
mintegy 5000 lej készpénzt. A tárgyaláB során Darvas 
klj«lentette, hogy a perselyben csak 504 lej volt, más-
különben a lopást beismerte. A törvényszék egy évi 
BulyoB börtönre Ítélte. 

— A prefektus  rendele te a 14 százalékos 
iskolaaegélyekröl. A legutóbbi tanitó gyűlésen szá-
mos panasz hangzott el, hogy egyes jegyzők nem fize-
tik ki az Iskolaszékeknek járó 14 százalékos községi 
támogatást. A megye prefektusa  moat rendeletet adott 
kl, amelyben utaBltja a jegyzőket, hogy könnyebbség 
végett htvi részletekben fizessék  ezen ösazegeket, de 
ha az Iskolaszéknek nagyobb összegre van szüksége, 
adjanak többet. Azon jegyző, aki az utaBltásnBk nem 
tesz eleget, Bsigoruan büntettetik. 

— Fel je lentés a oalkazentgyórgyi közbir-
tokosság ellen. A helyi ügyészséghez feljelentés  ér-
kezett a cslkszentgyörgyl közbirtokosság vezetősége 
ellen, mert az a L?sőd nevü erdőrészben engedélyezett 
637 drb széldöntött fa  kitermelésének ürügye alatt az 
egész erdőrészt eladta. A cég eddig több mint 5000 
darab fenyŐBzálat  kitermelt a területről B egyes közbir-
tokossági tagok most a kitermelés betiltását éa a bir-
tokoíBág veza'ís'ge eüen a vizsgálat megindítását kírlk. 
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— Zeneverseny Gyergyóban. Folyó bó 16 án 
tartottét meg QyergvóBzentmiklóBon a gyergyói közsé-
gek lenek arai által rerdezett zeneversenyt, melyen aa 
összea gyergyól fúvós  éa vonós zenekarok, valamint a 
madéfalvi  aenekar vett rószt. A verseny rendezése 
Molnár JánoB gyergyóazentmlklósl szövotségl karnagy 
érdeme. A legközelebbi versenyt Madéfalván  tartják 
meg aa ósa folyamán,  hoţy a demonstrációval a c«iki 
községek zenei életét ls életre keltsék. 

— Elveszett folyó  év május folyamán  rgy 
esernyő, melynek a nyelébe Ba betUk voltak vésve s 
tulajdonosa valahol ott felejtette.  A megtaláló kéretik, 
hogy adja be a Diezj-üzletbe, vagy Búzás János kán-
torhoz, Taploczán. 

— Tiloa a havasi gyopár pusztítása A ter-
mészeti kincsek védelmére alatu't bizottság kérésére 
a helyi prefektura  rendeletet adott ki, melyben eltiltja 
n havasok legszebb díszének, a gyopárnak pusztítását. 
A letiltás azért vált BzlikségesBé, mert egyes vidéke-
ken egész kereskedelmet Űztek a havasi gyopár árusí-
tásából a félni  lehetett, bogy ez a csodásan szép és 
ritka havasi virág teljesen kipusztul. A gyopár pusztí-
tását most rendelet korlátozza, amely szerint szigorúan 
büntettetnek azok, kik oktalar ul pusztítják. 

— Törvényszéki rovat L czkó Jizsef  23 éves 
remetei lakóét 2 havi fogházra  Ítélte a törvényszék, 
mert megkéselte Grlpó Pétert. 

— Gál Péter szentkirályi fCrííztulajdonoB  ellen 
gondatlanságból elkövetett emberölésért emelt vádat az 
Ügyészség, mert Üzemében Farkas Ferenc fl  >tol mun-
kás lábát a körfűrész  levágta. A bíróság felmentő  Íté-
letet hoaott. 

— Dr. Lőrincz Jizaef  ditról plébános, Snelker 
Bála lgazgatótaci.ó, Oiby Ágnes ée J >zsa Margit t •Eltó-
nők ellen A közadakozásra vonatkozó törvény alppjáp. 
vádat indítottak, mert a gyergyóban felállítandó  msgysr-
párti iroda részére engedély nélkül gyűjtöttek. 

— Ferenc Oyörgy és neja szépúzl lakósok ellen 
a törvényszék végrehajtó terUlete életveszélyes fenye-
getés éa hatóság elleni erőszak miatt feljelentést  tett 
az ügyészségen. 

— Bakos Albert 47 éves remaieí gtzda sógorá-
val összeazóllalkozott, kinek felescge  bottal 9ioto:t 
segítségére éa megütötte Bakost. Bakos ugy megverte 
Baját testvérét, bogy 40 napig feküdt.  2 havi fogházra 
Ítélték. 

— Köllő Ferencié gyergyÓBzentmiklőfci  6 gyerme-
kes napssámosnő legkisebb, 2 eszUndős gyermekét 
otthon hagyta, mig ő mosni járt. A kályhából kiugró 
szikra a fáakoaárban  levő azemetet meggyújtotta B 
annak füatje  a gyermeket megölte, mire nagyobb test-
vérkéje hazajött. A bíróság az aaBzooyt gondatlanság-
ból okozott emberölésért 1 havi fogházra  Ítélte, de az 
itólet végrehajtását 3 évre felfüggesztette. 

— Qábor Antal és B ;teg László tusnádi lakósok 
korcsmai verekedésben megblcskáziák Bo'dizsár Jtcost, 
ki sérüléseibe belehalt, A törvényszék Gábor Andrást 
haláltokozó testiaértésért 3 évi börtönre, mig Bíteg 
Lásalót eulyoB testi sértésért 3 havi börtönre ítélte. 
Tekintettel a súlyos Ítéletre, aa UgyeBZ kérte Gábor 
azonnali letartóztatását, amit a bíróság teljesített. El-
itéltek felebbeztek. 

— Viabefulasok.  Szinte járványsz^rüen szedi 
áldozatait a nyári szezon egyik legkedvebtbb szórako-
zása, a fürdés.  Lagtöob eBeiben maguk az áldozatok 
okai a szerencsétlenségnek, de nagyon sokstor — 
gyermekekről lévén szó — a hozzátartozók nemtörő-
döm vigyázatlansága okozza a bajt. Ht a n- pi lapok 
hírrovatát végig nézzük, ugyBzólva minden nap törté-
nik valahol sz országban néhány vizbcfmási  eset. 
Nálunk ia egy hét alatt három fordult  elő. — Rseeegh 
Divid 24 évea madéfalvi  legény az 0 tban fürdött  né-
hány társával, de a mélyebb vizbe sodródott s mire 
társai segítségére biethattek, már elmei ült. Hiltan hut-
ták ki. — Kiss Péter gy?rgy/.ujfalvi  lakós 1 ee fiilévea 
B^la nevü fi'cskája  játék közben a patakba esett éa 
m*gfu  ladt. I yen eaetrői már a mult h^ten is számot 
adtunk, de az intő példa nem sokat használt. — Rid 
waner Albert bukaresti mérnők Tu<nád(ürdőn a C ukán 
tóban fürdött  6 éves flacskájavsl.  Ejy vigyazatlan 
pillanatban a gyermek eltűnt s 10 peic mu va holtan 
húzták ki. 

— Olosó ecatet ne vegyünk. Tiz^noyo'c er-
délyi ecstgyár indított htreot ez oc.ó ic >tet sza.ii ó 
Mtrg na Rísict ecitgyár ellen. A Martina R is c* gyár 
általáuos terjeszkedőbe kezdett az erdélyi piacon s 
olcsó áraival a többi ec^tgyaroBok n^m 'uitik verse-
nyezni. Moat aztán vegyalemsztettsk az ecet-it s a 
vcígyelemzés megállapította, hogy ez fasz^z'  ó ketziilt 
s az egészségre karos. Az tc;tg,ftro?o*  üzen az u!a-
pon kertsk a Margina Rssici ' c t áru-iitáa-íaa* Dytiiiását. 

— DIRECŢIUNEA .lOOILTAŢIl VÂ  ATí'IULOR DIN 
MERCUBUA-ClUü fsoe  canos ut membrilor ao le&(.l ormi- | 
toarele: Pentru on membru se >prob& noma! an siu*ar ţ p,1 

oa obligaţ a oa fieoare  membra sA anauţe looul lmpoş Ani. 
— A CSÍKSZEREDAI VADÁSZ TÁRSASÁG IGAZGATÓ-

SÁSA m következáktt hozza a tagok tudomására: Egy tag 
cg>k egy őztakkot IAhet s köteles a lelttvéa helyét bejelenteol. 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legflaomabb  kivitelig 

• • l j « a U a a & l U l t t t ( i i k k i l 
b e a i e r e s h e t ö k : 

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

s í -

• 
I 

Prefectura  Judeţului Ciuc. 
Serviciul Financiar 

Nr. 7564-1935. 
Mercurea-Ciuc, 21 Iunie 1935. 

Publicaţiune. 
Se publică spre cunoştinţa generală, că contul de 

gestiune al judeţului pe anul financiar  1934—35, îm-
preună cu toate actele justificative,  registrele dc conta-
bilitate precum şi cu. inventarul jud., este pus la vedere 
publică pe 10 zile, adică dela 24 Iunie 1935 până la 
4 Iulie 1935. 

Contul se află  depus la Serviciul financiar  al 
acestei Prefecturi. 

Prefect, 
Dr. V. Oţetea. 

Şeful  Serv. Financiar, 
B e n k e s 

Prefectura  Judeţului Ciuc. 
Serviciul Financiar. 

No. 7563—1935. 
Mercurea-Ciuc, 21 Iunie 1935. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa generală, că proiectul, 

pentru modificarea  bugetului jud. pe anul financiar 
1935—36, s'a pus la vedere publică pe lu zile, adică 
dela 24 Iunie 1935 până la 4 Iulie 1935. 

Proiectul se află  depus la Serviciul financiar  al 
acestei Prefecturi. 

Prefect: 
Dr. V. OŢETEA. 

Şeful  serviciului: 
BENKES. 

FÉLIX <;yócyFORPő 
(Oradea mellett). 

(ROMÂNIA PÖSTYÉME 111) 
49 C hőfo  u, cipinia 19 millió ' i"r '.kat mIó 
ken-i ', r.id uinos hevviz foiráM.  Mindjtifíli  reuoia-
tikus bántalmak v»Hralnt női betegségek ellen 

páratlan gyógyhatású 

ÚJONNAN BERENDEZETT 
ISZAPFÜRDŐK, ISZAP-PAKOLÁSOK, MORFÜRDŰK 
éa MESTERSÉGES SZÉNSAVAS FÜROŰK 

W állandó orvoai felügyelet  mellett 1 "Wt 
I . O S Z T . T E L J B á P E N S I O 
(szálloda, fürdő  is háromszori étkelés) 

Juaius, Si-^píember hóu,jpokb in 200 L -i nepoata 
Julius Augusztut hónapodban 240 L i mpint». 

II oszt. ponfiio  nepl 100 L°i 
gyerm kok pensioja napi 100 Lel. 

Egész éven át nyitva! 
50%, •os vasúti kedvezmény egész évea ét érvényes 

Különféle  ssórakosások: 4—G 
Tauisz Könyvtar Szabadfürdő  I 

© s é p i e e a i a k í í g y e l a é b e í Î 
Cs' plé-h:1?, biKVnus toloculyos, vi gy tize- Ki 
des merlegeket a leţprakliku.':-lb k:<-it?jt<cn H 
garantálva kís*it é* javít is, olc.ó ír ik é teleit ^ 

Abos József, Mercurea-Ciuc É 
aut, mérlegke-sz tő és jav,tó. ^fl 

í 4 V 

A román nyelvet tanulni kezdő, valam:nt pótvizsgára utalt 
tanulok előkészítőset, szolid javadalmasásért valla'om. 
Cim a kiadóban. 1 — j 

Prefeclura  judeţului Ciuc. 
Serviciul Administraţiei Generale. 

No. 6413-1935. 
Mercurea-Ciuc, la 19 Iunie 1935. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că în ziua 

de 8 Iulie 1935, ora 5 d. in., se va (ine a doua licili-
taţie publică cu oferte  scrise şi sigilate in sala de şe-
dinţă mică a Prefecturii  jud. Ciuc şi la fosta  cazarma 
a Gărzii financiare,  în valoare de Lei 100.629, cu ter-
men de 21/! luni. | 

Licitaţia se va (ine in conformitate  cu ait. 88—1 

110. inclusiv din L. C. P. reg. de funcţionare  al O. C.! 
L. şi normele generale, publicate în Monitorul Oficial 
Nr. 127, din 1931. j 

Toate persoanele, cari vor lua parte în licitaţie, 
vor depune pe lângă oiertă, şi o garanţie de 5 la 
sulă din valoarea devizului, iar ofertele  se vor face 
numai in conformitate  cu caietele de sarcini, cari pot' 
fi  văzute în fiecare  zi de lucru în orele de serviciu la 
aceasta Prefectură  şi la Serviciul Jud. de Drumuri Ciuc. 

Garanţiile provizorii nu se vor primi, decât în 
recepisele Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni sau 
Administraţiilor Financiare, 

p. Prefect: 
Dr. A. OŢETEA. ! 

Şeful  serviciului adm.: ! 
I. MOLNAR. 

^ É r t e s í t é s . | J 
Értesít' m a nagyérdemű közonségst, hogy a J 

H Beke-féle pékséget átvettem, a» 
amelyek a mtl Igényeknek megioleldnn tová'ih vezoiek. 

89 Mindennap frirs  vajas eütemóny. £fi 
f£  Külön kóssitett fehé<*  haaikenyer ós Jfr 

flno  rn barna rosskeayer kapható. ^ 
âţ Az nrc*l (skerr) kenyérsütéseket ké'aém e'Őzö unp n ^ 
£ péksé^bj heje!ont»al. — 82^09 pár'.fo á̂st  bér ^ 
J S á i i i i t S @ l a » J ö a S & « g @ s @ d g . J 

Egy kúlöo bejáratú uccai szoba búto-
rozva vagy anélkül kiadó, érdeklődni 
G&sp&r Qftbor  temetkezesi intezeté-
nél, Csíkszereda. 1-

Hirdetmény. 
A nagykászoni róm. kath. temp óm átalakítási 

muakálatait árlejtés utján kladjur. Pályázati határidő 
1935 jnlls hó 4. Palyázatl feltételeket  a PbbAn a 
hivatal árajániattevőknok rendelkezéaere boc-iátja. 1 

Piasaii de-jos, Jud. C.uc 1935. 1 

Egybáztan.'os. 

A közönség figyelmébeIII 
Ti zt-h-ítil értMtain a n. é. köziingé-
gí«t, boş?) 1935 'iiaju>i 1 m ^nyilt 

Keresztes Kálmán uriszabósága 
Csikszereda, I. G. Duoa-uooa 110. azam. 

A íoeuiahb divat sierifit,  a legmáreó-
keltebb árak mt-líi tt, kitűnő szabású t>s 
leg-l ő szaloc-munta kido'gozásbal té-
saitum garr.Ecla mellett a let ujabb 
di'siu öltönyökéit, sportruhAkat, Frtn-
clcoat, R 'glan to/ábbá smoking-EHakett 
és frakk  öltönyi;k«t a legkiválóbb aza-
bá.'Bal. Keresse fd  rs meggyőződhet I 

CROITORIE Lâ PRÍMÜL RANG 
K e r e s z t e s K á l m á n . 

Férfi  és sgyanruha szabászat tánitáiat vállalom. 
Háromfsls  külöobőiő beosztások. 9-26 

Szeplők, májfoltok 
és pattanások 

ellen kizárólag 
K á r p á t i - f é l e 

BENZOE-KRÉM, 
M I M I M I I M I I M M I M I I I I M M M I I I I M M M I I I I M I M M M I M I M M I M I I I I M M M I I I I I I I M M M M I I M M M I I I I 

PÚDER és SZAPPAN 
M I I U I I I I M M M I I i n i M M I U I I I M M M I M I I M I M M I I I I M M M I I I M M M I I I I M M M I I I M M M I I I I I M M I I I M 

garaot i ' i higr,nyme2to3 
é? kitiir.ő'n bevált 
szitményo^et ha ?n:'.'j 

I C i z á r ó l a g r o e a n 
b e s z s r e z l i e t ő : 

C R I Ő E R KÁROLYNÉ 
5 - f  Parfüméria  = lllatsrertáraban 

M. CIUC — CSÍKSZEREDA 

r K f l O l í l "  GÖZMOSÓ ÉS VEGY 
„ U l I U I ţ l H T I S Z T Í T Ó INTÉZET 

szakképzett vezetés tosllott vállttl lagek és g&lltííokoii 
klvlll a mat kor Igényeinek megfelelőeu,  vegyi uton 

n ó i - é s f é r f i r u b á k , 
t a v a s z i k a b á t o k , M 
gumikabátok, paplanok 
MK^ t i s z t i t á B á t " K a 

va'amlnt elboct&s nélküli festését,  azonnal és jal&uyos 
árban — teljes megelégedésre. 

A t. kösöaség bizalmát és pártfog&sát  tlsztali tt 1 kéri: 
S Z A B Ó L Á S Z L Ó 

vegytlaatltó és kelmefestő,  Merourea-Ciuo, 
11 Bnlev. Ferdlncnd 52. 

IlW^MI Vttéi \ C&mt 




