
XLVIL ért. Mamita-ClH, 1985 május 10. 20; K&mi 

Laptnla) don oe: 
Oav. VÁKÁB LAJOSNft 

feleli)  aierkeeité 
B l B B B Q H V I K T O R 

K i a d ó h i v a t a l : 
Tikár kflnyv-  és paplrkeree-
kedése Cslksieredin, hová 
a hlidetéaek árai éa elíflae-
Mai dl)ak alán kflldaaddk. 
Igyaa aaám áia Lal I.— c s i k i l a p o k 

POLITIKAI, KÖZGAZPASAGldfeS  TARSADALMI HETILAP 

Sléfiastéil 
Egéai évre Lel 16C.-
Félévre , 8 '. -
Negyedévre , 4J.— 
Külföldre  egy éne . «40-

Hirdetési dijak a leg-
aloadbban számíttatnak. 

Kéaliatok nem adatnak vlaeia 
Nyílttéri közlemények 
dija aoronklnt Lel 25.— 

Meg jelenik minden <rul i f i | I 

Folyó ÓT május bó 12-én az országos Magyar 
Párt csikmegyei tagozata közgylllést tartott. Súlyos 
időben gyűlt össze Cslkvármegye magyarsága, bogy 
szavát hallassa nehéz megpróbáltatáséi közölt. 

A történelmi sulyu naggyűlést a vármegye magyar 
népének órláBl érdeklődése kisérte. Dr. Pal Qábor kép-
viselő elnöklete mellett ez as impozáns magyar gyűlés 
számos nagyjelentőségű és a romániai magyarság jövő-
jére kiható határozatokban emelte lel szavát. Itt kapott 
választ Qoga Ozlavian az országos Magyar Párt elnö-
kéhez intézett azon kérdésére, hogy mit ért a Magyar 
Párt a párisi békeszerződésben a székelység réBzére 
kikötött egyházi és iBkolal önkormányzat alatt. 

Az egyházi és iskolai  önkormányzatról  Dr. 
Pal Qibornak a következő határozati javaslatát fogadja 
el a naggyűlés: 

Követeljük  hitvallásoa  iakoláink  ráazáre az 
állam legfőbb  felügyeleti  jogának  eliameréae mel-
lett,  az önkormányzat  teljes szabadságát,  mely az 
egyházi főhatóságok  számára biztosítja  a vezetés, 
közvetlen  irányítás  és felügyelet  minden  jogát, az 
iskola-létesités  korlátlan  szabadságát  és megadja 
a nyilvánossági jog elismerését. 

Mindenrangu  állami iskolákra  vonatkozólag, 
hol székely  magyar tanulók  nyernek  oktatást,  az 
állami legfóBb  felügyeleti  jog elismerese mellett, 
ezen iskolák  vezetésének,  felügyeletének  ós irányí-
tásának  joga az önkormányzat  forgalmának  meg-
felelően  a székelység  választott  képviseletét  illeti 
meg. Az állami legfőbb  felügyeleti  jog csak a 
magasabb értelemben  vett állami érdekek  megóvá-
sára terjedhet  ki  és pedig:  az állambiztonság  meg-
óvására, a kőzerkőlosiség  megvédésére,  az állami 
minimális tanterv  betartásara,  a tanszemélyzet 
képesítésének  ellenőrzésére  éa az állemoyelv  taní-
tása tekintetében  törvényileg  megállapítandó  köve-
telmények  betartásának  felügyeletére.  Az önkor-
mányzat lényegéhez  tartozik  és attól  elválasztha-
tatlan  az iskolák  létesítésének  szabadsaga  éa az 
anyanyelven való oktatás minden  fajú  iskolákban 
Minthogy  pedig  ez önkormányzati  iskolák  kultur 
feladatot  teljesítenek,  ez iskolák  anyagi fenntar-
tásának  terhe az állami költségvetésben  kell  fede-
zetet  nyerjen, ami a közadókból  a kisebbségi  ok-
tatás céljára való visszatérítésnek  nevezhető.  Az 
önkormányzat  körébe  tartoznak  általános  közműve-
lődési  és népjóléti  feladatok  is. 

Az 1919 évi párisi szerződés az iskolai önkor-
mányzatot Caupán a székelyek részére Ígérte, de tekin-
tettel arra, hogy a székelység a magyarsággal elválaszt-
hatatlanul egységes fajt  képez és egységes nyelvvel 
blr, soha meg nem Bzünő követelésünk leend, hogy a 

székely  iskolai  önkormányzat  megvalósítása 
után, az egész magyar kisebbség  részére 
terjesztessék  ki  ez a jog, általános  kultur-
autonomia alakjában. 

Az erőszakos  elmagyarositás  vádjára a közgyű-
lés szintén erőteljes visszautasítással felel.  Egyre álta 
láno9abb a román politikában az a hang, hogy a Székely-
földön  a magyar uralom alatt a románok Bokaságát 
magyarosították el. Letzögezi a c-ikl magyarság, hogy 
ez Blaptalan vád, amely azt a célt szo'gálja, hogy el-
gáncsolja, annak az egyházi és iBtoIal önkormányzat-
nak megvalósítását, amelyet a székelj Bégnek nemzet-
közi szerződések biztoBltanak. Történelmi adatokat 
torak oztat fel,  bogy itt elmegyaroBltó törekvések nem 
voltak Évszázadokon kerisztül a latin nyelv, majd 
1867 ig a legkegyetlenebb OBztrák elnyomás bizonyára 
nem engedte szóhoz Bem jutni B magyarosítást. Csík-
ban 1832 ben 7 ezer a gör. kath. Bzáma. 1920 évben 
28 eaer gör. kath. azámláloak, amely tény bizonyítja, 
bogy a magyar uralom Idejéről terjeBztett elnyomás, 
csak gyűlölködés szitáséra használt képzelgés, amely 
az egyűttélő népek között a megbékülést akadályozza. 

Dr. Pál Qábor megnyitó beszédében rátér a szé-
kelység eredetenek kérdesére, amelyről a román köa 
vélemény olyan Bok megtévesztő elméletet Ismer. — 
Ki kell nyilatkoazuk — mondja Pál Qábor, — hogy-
annak aa őai székely nemzetnek vagjuak a leszárma-
zottjai, amelynek letelepedési Idejét a történelem sem 
tudja megállapítani. Tehát őslakók vagjuok ezen a 
födön,  akikről minden emlék aat bizonyltja, bogy 
mindenkor magyarul beszéltünk. 

Nem  vegyünk  strainek.  Magyarázatot ad arra, 
hogy 16 év alatt miért nem enyhült a kisebbségek 
helyaete. A háború előtti românia egységes nemzeti 
állam volt. Abban két OBatály volt: románok éa hazát-
lanok. Ezen utóbbiak aoha nem kaptak állampolgársági 
jogot. Ezeket hívták a régi Romániában atraineknek, 

A békeszerződésekkel ez BJ ország nagyszámú kisebb-
ségekkel gyarapodott a most reánk értelmezik ezt a 
straln fogaimát.  A békeszerződést éppen az a Vaida 
irta alá, aki ma nemzeti kizárólagosságot hirdet. S a 
román parlamentben a békeszerződés után rövidesen 
Bratlanu Vintllla jelentette ki, bogy itt csak románok 
íeteanek. Tehát B régi azellem ÓB felfogás  nem válto-
zott abban, hogy itt Btraineknek tekintsenek minket. 
— Lehetetlen ez a felfogás.  Erdély történelmi múltja 
saámol a vegyea lakósággal. A törvényeket a régi 
magyar uralom alatt itt minden nyelven kihirdették. 
Abban, hogy a helyzetünk ma a Btraio gyűlöletes fo-
gaimén mozog hibásak az erdélyi román polllikuBok, 
akik regi szenvedéseket emlegetnek. 

Eanek a jegyében folyik  a román elem érvénye-
attlésenek mindent kiszorító törekvésa, 

— Tehát nehéa aa a Bors, amellyel ennek a kisebb-
segi népnek meg kell küzdeni. Da meg kell tanulni, 
hogy minden kisebbségi népnek a fennmaradáaaert 
küzdeni kell. Akármilyen kilátástalan ÍB a helyzet mé-
gis remény van arra, hogy a roman állam mego.dja 
az ideszakadt magyar kisebbség eletének biztosítását. 
N^m lehet erdeke BB államhatalomnak, hogy népeket 
tartson itt elegedetlenségben, mert a hazat az együtt-
é ó nt-pek közös boidogsaga alkotja. Ezekben a gon-
dolatokban nyitja meg Dr, Pal Gábor a csiki magyar 
gyűieBt kerve minden magyar lelkét e megyenek, hogy 
egysegeben, egymás Bzereteteban igyekezzek biztosítani 
a magyar küzdelemnek Bikeret. 

Willer József  beszéde 
A naggyülésen jelen voltak Willer József,  Szabó 

Boni kcp.ue.óK ós Dr. Gyárit» E.emér aaen&tor is 
akik értékes beszedekkel szóltak nepünkhöa és a 
kormányhatalomhoz. Willer mindenek előtt rámutat 
naggyűiesnrk a aaekely iskolai önkormányzat ügyeben 
elhangzott fontoa  megnyilatkozására. Történelminek 
mondja a lépest, mert uealeaaegeB, a müveit nyugat 
által elismert jogért indul komoly harc és mert átmegy 
a román közvéleménybe la, hogy a magyar klsebbseg 

b e k e s z e r z ó d e a e s jogaiért elhatározó küz 
delmet indít. Van a szivünkben egy igazság, — mondja 
Wnler — amelyet ésa, cél és a:lamerdek ellenesen 
folytonosan  bántanak. Pedig aa államérdek parancsolóan 
kívánja, hogy meg kell oldani ennek a nepnek a sor-
sat, bogy aa egymáa mellett élő népek békés munká 
ban BsoigálhaBBAk a közös hazának jövőjét. 

Szabó Béni 
akiaiparoBBágnak ea a nagyszerű érteke és képvise.ője, 
elBŐizben jelenik meg a cslkl választók előtt. A brasovi 
magyarok üdvözletét hozza. Majd elmondja, hogy min-
den tevékenységükben ott ül lelkükben a megmaradá-
sunkért aggódó kétségbeesés. A képvUelő kötelességét 
végzik a történelmi parancsoló köteleBsegból. Annyit 
végzünk — mondja emelkedett hangon — amennyit 
tudunk, de azt becsülettel, kalmárkodas nélkül végez-
aük. Beszél a kisiparosság érdekében elvégzett munká-
ról. Látja, hogy az egyenlőtlen közteher viseléB tönkre-
teszi az iparoBosztályt. Államérdekből kiáltjuk, hogy 
ne juttaBBák koldusbotra éppen eat a legértékesebb 
réteget, mert ennek a dolgos pillérnek kidölése az 
államot 1B magával ránthatja. A székelység központjá-
ból Intézményes intézkedéseket követelünk. Senki nem 
vonhatja kétaegbe, hogy az első pillanattól mostanig 
ennek aa államnak nálunknál hüsegesebb, kötelesség 
teljeBitőbb polgárai voltak. Ha minden polgára ugy 
teljesítette volna kötelességét, mint ez a kisebbsegi 
magyarság, akkor nem itt állanánk. — Bessélve a 
munkavédelmi törvényről tiltakozást jelent aa ellen, 
bogy hatalmi eszközzel kiverjék a kenyeret aa állam-
polgárok szájából — Komolyan kell arra gondolni, 
bogy a magyar életet az egész vonalon megsaervezaék 
egymáa megbecsülésére éB megfelelő  munkakörbe kell 
állítani ennek a nepnek nhoden tagjait. Legyen Imába 
foglalt  Baent fogadalmunk,  hogy ennek a székely nép-
nek minden tagja beCBŰietes munkával keresse meg 
kenyeret és támogassuk annak a kenyérnek megsaer-
zéaéhBB. — Az államhatalomnak erre a vltéa katona 
népre szükBége van. Ugy kell bánnia aszal, bogy bár 
milyen idők következaenek, mindenkor érezne a közös 
hazának baját, megpróbáltatását olyan mértékben, hogy 
aaért életével 1B ssivesen áldozzon. Felhívja aa llleta-
keaeket, hogy aa Ilyen áldonatra másképpen kell min-
ket rákéaaltenl. 

Dr. Gyárfás  Elemér 
Bsenátor a közlgaagatási reformjavaslatot  Ismerteti a 
•taggyűléssel. É'vezetes előadásban mondja el aat a 

munkát, amelyet a Magyar Párt kifejtett  ezen javaslat 
vitáiban. Qyárfás  Elemér Bokoldalusága között elsősor-
ban kiváló közigazgatási szakember. Végig járta a köz-
igazgatás minden lépcsőjét a tiszteletbeli főszolgabíró-
tól a főispáni  saéklg. Tehát elképzelhető, bogy érté-
kesen közreműködött a közig, törvényjavaslat legutóbbi 
vitájában, amely ezúttal a tizenkettedik javaslattal 
próbálja rendezni ennek az oraaágnak közigazgatását, 
lamerteti a közgyűléssel rÓBZletesen mindazokat a hi-
bákat, amelyek ebben a javaslatban teljesen nélkülözik 
az önkormányzat áldásait. Rámutat a kisebbségi szem-
pontból különösen súlyos tévedésekre, amelyek a nyelv-
hasanálatl jogától ia megakarja foBztani  népünket. 

A képviselők tájékoztató felszólalásai  után Dr. 
Pal Gibor bejelenti, hogy a csiki Magyar Párt vezető-
ségének megbízatása lejárt. Éppen ezért uz elnöki 
saéket az uj választások megejtéselg átadja Dr. László 
Dezsőnek, aki az elnöki széket elfoglalva  jelölő bizott-
ságokat küld kl a Magyar Párt vármagyel, valamint 
Mercurea-Ciuc városi tagozat elnökségének éa intéző-
bizottságának összeállítására. 

Azon idő alatt, amig a jelőlő bizottság munkáját 
végzi, Dr. Pál Qábor képvlBBlő a következő bejelenté-
seket terjeszti közgyüléz elé: 

Magánjavak ügye. 
Amint Ismeretes a román állam a csiki M tgánja-

vakat a tulajdonosoktól elvette, kisajátította. Miut&n a 
kérdeBt itthon nem lehetett rendezni, az döntés vegett 
a genfi  nemzetközi forum  elé került. A genfi  Népszö-
vetség utasította a román államot ÓB kötelezte, hogy 
ezt a jogtalanul elvett vagyont réazben visszaadja. Az 
állam a visszaadásra törvényt hozott. E szerint a va-
gyon adminisztrálását a vármegyei tanács végzi, azon-
kívül pedig olyan klkötéBt 1B állítottak fel,  hogy átadás-
kor a tulajdonosok nyilatkozatot adnak, mely szerint 
semmi további követelésük nincs. Miután a vagyon 
ilyen módon való viBBzaadása nem fedi  a ger fi  dóntés 
Intencióit, — bejelentetett, hogy kénytelenek voiiak a 
tulajdonosok a Magánjavak ügyét ismételten világforum 
elé juttatni. 

Ne irjunk mindent alá. 
Pál Qábor figyelmezteti  népünket, hogy ne Írjanak 

alá mindenfélét,  mert igen sokszor meggondolatlan alá-
írásokkal nagy-nagy károkat okoznak a közös magyar 
küzdelemnek. 

Az iskoláink ellen 
sokszor maguk a magyar községi tanácsok hoznak ha-
tározatokat. Nem egy eset van olyan ebben a megyé-
ben, hogy a román bíróságok kell figyelmeztessék  a 
magyar tanácsosokat törvénytelen túlbuzgóságukra. 

A közbirtokosságok  vigyázzanak  Sz adakozá-
sokkal,  nehogy veBzelybe juttassák a magánvagyon 
szabadságát. Ne ajándékozzanak. — Azon bitonyos 
erőltetett célokra nyújtsanak kölcsönt, amelyet vissza-
követelhetnek. 

Akik  a hitüket  elhagyják  azokhoz ÍB szól a 
csíki magyar gyűlés. Nem szabad erre az útra lépni. 
Egy nemzeti közösségből kiszakadni ma nem lehet, 
mert csak Ideig veszik át vagy tűrik meg túlfelől.  — 
Amiheljt kihasználták megvetés az osztályrésze mind-
azoknak, akik önöa érdekből erre az útra lépnek. 

A jelengetés  és árulkodás  az egyéni hosszurak 
egyik legelterjedtebb eszköze a székelyföldön.  A nagy-
gyűlés megdöbbenéssel áll eaen betegséggel szemben. 
Ova lati népünket, hogy ezen aljas eszközökkel ne 
pusztítsa egymást. 

Több közérdekű kérdés ismertetése után Dr. 
Ábrahám József  a jelölő bizottság nevében előterjeszti 
a Magyar Part CBikmegyel tagozatának tisztikarát, in-
tézőbizottságát. Eszerint elnöknek egyhangú lelkese-
déssel Ismét Dr. Pál Qábort választja meg a nagy-
gyűlés, alelnökök Dr. László Dazsó gheorgheni és Biró 
Ferenc esperes, ügyész Dr. Qál József,  főtitkár  Ador-
ján Imre, titkár Karácsony Antal gheorgheni, jegyző 
Dr. Kelemen Károly, főp^nztáros  Qáspár Qtbor. Ezen-
kívül megválaBztatott 250 tagból álló intézőbizottság. 

A helybeli városi tagozat elnökéül megválasztatoit 
Dr. Daradics Félix, alelnök Holló Qábor, titkár Albert 
István, jegyző Dr. Veégh Sándor, pénztárnok Karácsony 
Jinos, esenkivüi 70 tagu intézőbizottság. 

Bérmaajándéknak 8ÍÍKg
éí 

IMAKÖNYVEK 
nagy választékban, j u t á n y o s á r o n Bzerezhetó be 
Vákár könyvkereskedésében, M.-Ciuc. 

Keresek megvételre államkölcsön kötvényeket bármilyen címletekben. 
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A róm. bt. fSiomiiázinm  Hária-tonirenáciiljM ülepe. 
A katbolikus férfi-hetet,  amely megragadó bizony-

ságot tett a kath. férfl-hltről,  májas hé 12 én, a mult 
vasárnap méltóképpen fejeele  be aa Ifjúsági  Márla-
kongregáclé felemeló  ünnepsége. A mai nyugtalan élet 
tülekedő rohamából és lenyűgöző korlátai közül fel-
emelkedtünk a természetfölötti  valóságok korláttalan 
magaslataira s tüdőnk megtelt aa örökkévalóság friss 
lebelletével. 

A Mária-Társulatok 360 éves fordulóján  lelkünk 
visszaszállt a múltba B a szellem — rádióban halk 
dal caendüll meg — egy szebb, jobb életnek messziről 
jövő dallama. 

Lelkek találkoztak itt nagy gondolatokban és 
magasztos érzésekben: a Mária-kultuszban B ami ezzel 
nélnnk századok éta egybeforrt:  a nemaetl érzésben. 

A kápolnában. 
Délelőtt 10 órára összegyűltek a kongregánisták 

aa internátuaban: régiek és mostaniak. Láttunk ott 
17 éves és 67 éves Mária-leventéket. Láttuk a tavaBzt 
B a késő őszt; láttunk ruganyos Ifjakat  sugárzó lélek-
kel 8 láttunk redős homlokú, bronsarcu férfiakat  derült 
Baemekkel A szép nap emlékére mindnyájan beirták 
a nevüket aa ezüstcBattoa, bársonytáblás albumba, 
amelybe 1731 éta vezetik be a tagok neveit. 

Felcsendül az „Üdvözlégy Mária, tengernek csil-
laga* régi, szép dallama s ennek hangjai mellett vo-
nulnak be az intézet kápolnájába. A facigerek  mind 
régi kongregánlBták, köztük Balogh Ferenc nyug. 
honvédearedes, kl már 75 éve kongreganlsta. Különös 
éraés, a visszatérő, fdledhetetlenül  kodves diákkori 
emlékek jóleső árama rezdül végig az öreg kongregá-
nisták lelkén, mikor az egykori énekes facigernek, 
Péter Árpádnak zengő tenorja betölti a kápolnát: 
.Egészen szép vagy Mária"... 

A celebráló főpip,  Dr. Balázs András,  pápai 
prelátus, az egyházmegyei tanács referense,  az Intézet 
régi kitűnő diakja és kongreganlstája meleghangulat u, 
gazdag gondolatú beszédeben lelkére köti a kongre-
ganistáknak a levente-erényeket: a Mária-tiszteletet, a 
hűséget, becsületességet, a jóságot. Milyen nagy dolog 
jénak lenni, kősziklának, megbízhatónak, az ember-nád 
tengerében nem Inogni, hanem keményen, férfiasan 
helytállanil A mély hBtáat kiváltó beszéd után követ-
kezett a felavatás  és fogadalomujitás  megkapó szer-
tartása. ötven régi s 38 uj tag teszi le a fogadalmat, 
hogy mindvégig hú leventéje lesz a legfönségeaebb 
női Ideálnak: Máriának. A BzentmiBe alatt a kápolna 
csupa férfi-népe  együtt járul a Bzentáldozáshoz Ez a 
szép fölemelő  megmozdulás onnan fakadt  a férfi  hátból. 
A szeztmlse végén a fiuk  nevében Baricz DsneB VII. 
o. t., az öreg kongregánisták nevében pedig dr. Dara-
dics Félix férfias  hűség- és hitvallomásban megragadó 
médon fejeai  ki köszönetét a felavatást  végső prelá-
tusnak. 

A pápai himnusz lelkesen zengő akkordjai mel-
lett távoznak az Oltáregylet hölgyeitől gyönyörűen 
díszített kápolnából. 

AK  esti ünnepély. 
A mÜBort a kongregáció prefektusának,  Salamon 

Imre VII. OBzt. tanulónak üdvözlő szaval vezetik be; 
rövid, ügyes beesődében köszöntötte a tornatermet 
egésaen megtöltő közönséget, az ünnepély magas ven-
dégeit: Dr. Balázs András  prelátust, Dr. Gyárfás 
Elemér  szenátort és a háromszékiek kiváló költő-
papját, Dr. Szaley  Mátyást.  Majd Sarkadi zenetanár, 
a mester és szerző VOBBI birtokába a tornacsarnokot a 
zene és ének ellenállhatatlan hatalmával. Segít neki a 
Dal- és Zeneegylet lelkes gárdája. A zeneszerszámok 
s a fiuk  kellAnesen csengő, tiszta hangja betöltötte a 
tágas termet és betöltötte a — sziveket. Az Erkel-
nyiiányből, az Erdélyi szimfóniából,  Dürner—Sarkadi 
viharából, a remek Bzavalókórusból, a zene és költé-
szet egész varázsa áradt felénk.  Sarkadi mester, mint 
mindig — igazi rátermettséggel, finom  művészettel 
vezette a zenélő és éneklő trubadur-tárBaságot. Mily 
pompás látványt nyújtott az énekes fiuk  festői  cso-
portja, amint ott állottak katonás rendben, valamennyien 
fehér  nadrágban, kék kabátban, fejükön  a piros ssp 
kával. A rend, szilárdság, fegyelem  Bzellem: áradt el 
rajtuk. Hu vetülete volt ez a kép aa ifjúság  lelkében 
élő rendnek éa fegyelemnek. 

Aa ünnepély gazdag műsorából kiemelkedett 
Dr. Gyártás Elemér  ünnepi beszéde. Az erdélyi kato-
licizmus és a m agy urs ág kimagasló vezére, minden 
szivet megkapó szavaiban felelevenítette  gyermek-
korának vallásos emlékeit. Beszéde a mélyen blvő 
lélek vonzó vallomása vo't. Egész életében érezte a 
Boldogasszony Begitő kezét A harminc év alatt — úgy-
mond — amióta kongreganista, az élet utveBztőibrn 
lehetett hiány a Mária iránti hűségben, de M£rla anyai 
sslve nem volt hozzá hütelen soha. Mint annyi más 
hasonló példából, a félénkek  és ingadozók e beszéd-
ből is megláthatták, hogy fényes  elme és gazdag tudás 
éppenaéggel nem akadálya annak, hogy VBlakl hitben, 
bnzgéaágban gazdag életet éljen. Az ilyen beszédek a 
tettek erejével hatnak s aa élő példa sajátos hatal-
mával vonzanak. Közönség és Ifjúság  lelkesen ünne-
pelte a csíkiak szeretett Bzenátorát. 

Dr. Szalay  Mátyás  versel: Az efezuei  fák  kö-
zött, Két hanghullám, Kis óvódás, taníts meg játszani, 
Lázadó napraforgó,  A postás, Legjobb Benkinek lenni, 
Aa eszkimó esti Imája, Megy a székely — a borongás, 
a komoly elmélyedés, a Bzárnyaló emelkedés, a mély 
humor váltósé hangulatain ragadtak BZ igazi költészet 
birodalmába. A mély értelmű verseknek a szerző nem-
csak ihletett lelktt megiréja, hanem páratlan mUvésal 
késnéggsl rendelkező előadója. Mennyi élet és kife-

jező erő volt ebben az előadásban I Peiceklg tapsol-
tak • mm akartak elengedni a pódiumról. 

A május 12-lkl ünnepség bitvallomás  és imád-
ság volt.  A hit és ima nyomán pedig  felsőbbrendű 
energiák  áradnak  az anyagi vilagba, megszentelik 
a földi  létet  B igy nemcsaa az örou eletet biztosítják, 
hanem aa égen at a legerősebb,  leghatalmasabb 
fenntartó  és megőrző  tényezőivé  válnak  a nemzeti 
értékeknek,  a nemzeti léleknek  is. 

A rendezésben László Ignác hittanár és préaeBsel 
együtt Papp János igazgató, Sarkadi Elek zenetanár 
ea a fiuk  tokát faradoztak.  FáradoaaBuaat a legszebb 
siker koronázta. ^ (A.) 

Dalárdisták figyelmébe. 
A juaiua 28—29 lkl tArgui-muNZ-I dalosverseny 

előkészületeire való tekintettel a jövő héttől kezdópó-
leg a próbák Bzámát a vezetőség felemelte.  Keretnek 
aa összes dalosok, hogy aa óraicat pontosan szíves-
kedjenek latogatni, mert mindössze még 6 het áll ren-
delkezésre az előirt 6 darab betanulásara. 

K é r e l e m . 
Dalárdánk vegyes- és nőikara, mintegy 60 taggal 

benevezett a Bzékely fővároBban  junius 28 es 29-en 
tartandó országos dalosversenyre. Bár a tagok aze-
melybkben is nagy anyagi áldozatokat hoznBk, mégis 
a veraeny általános köliBegei oiy nagyok, hogy szózat 
az egyesület kinlevősegeinek  nem fizetése  miatt nem 
birja viselni. Több mint 20 ezer lej a hátráiekos tag-
sági dijak összege, amelyre most az egyesületnek 
muihatdtianul szUisege van. Az egyesület  vezetősége 
kéri  a tagokat,  hogy a közeli  napokban náluk 
jelentkező  pénzbeszedőtől  ne tagadják  meg a tag-
sági dijakat.  Lehet űzetni  2—3 részletben  is. 

Czell S P E C I A L S Ö R ! 
BEL- ÉS KÜLFÖLD. 

Uj  belföldi  kölcsön.  A pénzügyminisztérium el-
határozta a második román belföldi  kö.csönnek a ki-
bocsátását. A napokban már mrgjelenik a kölcsön ki-
bocsátási tervezete. 

Az országos kisebbségi  szakosztály  gyűlése 
A romániai Országos Magyar'Párt Kisebbsegi Szak-
osztálya folyó  év május hó 25-én és 26-án kétnapos 
előadás sorozatot tart O.adean. A kisebbségi életünk-
nek e kiemelkedő eseményét Dí. Jjkabffy  E omer hivta 
össze s megjelenik azon a Magyar Part egesz központi 
vezérkara Bethlen Oyörgy elnökkel az élén. 

A román miniszter tanács május 15 ikl ülésében 
Tiiulescu külügyminiszter Ismertette a nemzetközi po-
litikai helyzetet. A miniszter tanács mindenben helye-
selte Tiiulescu eredményes külpolitikáját és azért kö 
szönetet mondott. 

A szászok  püspöke  a támadások  pergőtüzében. 
Lnpunk IB megírta, hogy Glondis evangetikus német 
püspök tmveti pasztorlevelet bociátott kl híveihez. A 
fővárosi  román sajtó most valóságos rohamot kezdett 
a Bzászok piispöke elien és azt államellenes magatar-
tással vádolja. Annyira erőteljes ez a támadás, hogy 
azóta a püspök két nyilatkozatot is közre kellett adjon. 
Érdekes különösen az egyik, amelyikben Glondis arra 
hivatkozik, hogy ő volt éppen egyike azoknak a német 
vezatő embereknek, aki a háború után a Romániához 
való csatlakozás mellett foglalt  állást. Igy van ez ilyen 
hamar elfelejtik  ebben az országban a komoly szolgá-
latokat 

Meghalt  Pilsudski  marsall.  PilBudakl József 
marsall, az uj Lengyelország megteremtője meghalt. 
A lengyel nepoek nagy gyásza van, mert az elhunyt 
hatalmas egyéniség volt, aki hazájának nagyhatalmi 
helyzetet teremteti. Piltudski szivét Vi uiban fekvó 
édesanyja muiie temettek, mig teBtét május bó 18-án 
Krakkóban helyeztek örök nyugalomra. 

Egy millió  olasz katona  áll  fegyverben.  MUBO-
licl a bzanatusnak bejelentette, hogy miuián AbsBszina 
mozgósított és ott megegyezés elleni hangulat kapott 
lábra igy minden óvintézkedést megkeliett tenni a 
keletafriital  biztonságért *ppen az turópil helyzet nyu-
galmáért. Mussolini bejelentette, hogy ezt a cslt egy 
millió pompás szellemű katonával biztosítja OlaBzorazág. 

Laval ós Sztálin  tanácskozásai uralták még a 
mult Int külpolitikai esemanyeit is. LÍVBI mojzkvai 
látogatását a francia-orosz  barátság valóságos ünnepévé 
avatta a Bzovjet közvélemény. A két ország közötti 
megbeszéléseknek egyik érdekessége Bzerint Sztálin 
megígérte, hogy leállít mlndjn kommunista propagan-
dát, amely eddig a francia  há&erő ellen irányult. 

A törők  külügyminiszter  a népszövetségi tanács 
elnöke, BukareBtbői Genfbe  utaztában májua bó 14-én 
Budepesten tartózkodott és tárgyalásokat folytatott  a 
magyar kormány vezetőivel. 

Maokansen  tábornok  Budapesten.  Mackensen a 
világháború nagy német hadvezere, fiának  látogatására 
Budapestre érkezett május 15 én. Msckensent nagy 
lelkesedéssel fogadták. 

Görgey Arthur  szobrot kap.  A szabadságharc 
nagy magyar tábornokának lovas szobrát májua 21-én 
leplezik le a magyar fővárosban. 

Keresek megvételre öszzeoankható vaságyat. 
Cim a kiadóhivatalban. 

A városi tanács üléséből. 
A helybeli városi tanács folyó  év mé.us 14 én 

Faroga Victor polgármester elnökletével közgyűlést 
tartott, amelyen a következő ügyeket tárgyalta: 

A városi erdő 7 ik Bzámu vágterületének faanya-
gára tartott árverést 1 millió 128 ezer lej értékben 
jóváhagyja. 

A város kövezésének folytatására  szükséges kő-
kockák kitermelésére a város egy uj kőbányát bérel, 
miután a topllta Cuci közbiriokosságtól a „barátok-
kutja" szomazédaágában fekvő  bánya kőanyagának 
nincsen kitermeléare alkalmas fekvése.  Az uj kőbánya 
ezen régi területnek a szomszédságában fekszik. 

Imre Árpád a kőhíd mellett fekvő  cukrászdájának 
kibővítésére kéri, bogy az épülete előtti területet B 
járda széléig adja el a város. Miután ezen terület be-
épltéBe az ovoda előtti kis térnek aa egységét meg-
bontaná Igy a kértet elutaBltja. Megengedi azonban, 
hogy háza elé egy nyitott teraszt építsen. A tanács 
egyúttal kifogásolja  az ovoda előtti fakerítést.  Elren-
delik, hogy az ŐSBZBI ezen kerítést lebontEák. 

A helybeli görög katbolikus templomot akar épí-
teni. Erre a célra a várostól alkalmas területet kér. 
A tanács megbízza a polgármestert, hogy ez egyház 
községgel egyetértőleg a területet kiválasszák s azt a 
tanács elé terjesszék. 

A mult tanács a város fejlesztésére  7 rendkívüli 
vágterületet szavazott meg. Faroga Vic'or bejelenti, 
hogy ezen 7—8 millió lej értékű faanyag  kitermelésé-
nek gyors engedélyezése Iránt Crletea szenátor, Dr. 
Otetea Vaier prefektus  és Dsrcu képviselő együttesen 
eljártak s annak eredményeként már a rendkívüli vág-
ter-ket jóváhagyta a miniszter. A tanács r-lhjtAroztn, 
hogy 3 vágteriiletet azonnal értékesít. E<y bizottságot 
küdött ki. amely a város fejlesztésnek  legsürgősebb 
teendőit és a 7 millió lejnek felhasználását  van hivatva 
megállapítani. 

Az indítványok során elhatároztatott a váróton 
átfolyó  pataknak aUpos kitisztítás». — A várorí bei-
telkek előtt az utóbbi időkben olyan kerítéseket emel-
nek, amelyek a városi jelleg egyenes megcsúfolását 
jelentik. A tanács utasította a műszaki hivatalt, bogy 
kerítés modelt készítsen ÉB az épittetőket annak betar-
tására kényszerítse. 

i:; 

MALMUNKAT 
a mai nappal 

ÚJBÓL ÜZEMBE HOZTUK. 
Az udvarunkon levő 

üzletünkben mindenféle LISZTET 
a legjobb minőségben és a leg-
olcsóbb árban újból adhatunk. 

T E N G E R I T 
bármikor v é k á n k i n t is 

AZONNAL ŐRÖLHETÜNK, 
mivel ezen cé l ra 

k ü l ö n k ö v e t s z e r e l t ü n k f e l . 
Mercurea Ciuo, 1935 május 11. 

Tisztelettel: 

Gál Ferenc és Társa. 2 - t 
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A vitorlázó repülésről. 
— Bevezető  közlemény.  — 

Ha napjainkban minden országban arra intik a 
népet, hogy a repülő sportot fejlesszék  vagy iránta az 
érdeklődést legalább (elkeltsék, akkor ezt az igeimet 
nálunk ia megkeltene szívlelni. Moszkvai jelentés sze-
rint: a legközelebbi vitorlázó repülő tanfolysmon  3500 
ifjú  kap kiképzést 350 uj vitorlázó, azaz motornéiküli 
repülőgépen, Mussolini már évekkel ezMőtt is so^at 
tett a vitorlázó repülés fejlesztése  érdekében, Észak-
és Dél-Amerikában pedig német szakemberek oktatják 
az ifjúságot. 

Soha sem volt szégyen mácok négy tetteit utá-
nozni és nemes példáit követni. Hogy ezt ml IB tehes-
sük, elBŐBorban a német repülő Bport fejlődését  és 
működését kellene megismerjük, mert hlBzen Német-
ország teremtette meg és fejlesztette  bámulato) 
tökélyre. 

A német repülőparkot a békeszerződés értelmé-
ben kl kellett szolgáltatni a győztes álUmoknak, amit 
nem szolgáltattak át, azt elpusztították. A háborúban 
részt vett német ifjúság,  amely annak Idején bészkén 
tekintett fel  a levegő hŐBeire, ennek ellenére dacosan 
határoata el, hogy ámbár az utolBÓ csavart ls elvették, 
mégis repülni fognak. 

1922-ben darmstadtl diákok a legprimitívebb esz-
közökkel kezdtek Ottó L'Ilenthal örökébe lépni és ők 
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motor nélkül r?pü!t*k. Ez az uj BDort-ág hamarosan 
elterjedt egész Németországban. M inden városban 
ö^sasállottak a volt repülőtisztek és a flataMe 
Hígy milyen érdeklődést váltott ki az ifjú  íg körében 
es a sport, kitűnik abból, hogy a repü ók háromnegyed 
része 20 éven aluli. Férfias  tettrekészség, gyors elha-
tározás. mindig áldozatra kész bajtársiasság jellemezte 
azt a szellemet, amelyben felnőttek. 

Az Ifjúság  általában nem elméletek ntán Indul, 
hanem kltliiölt eszményeit igyekszik megvalósítani 

Replllőtáborok keletkeztek, amelyekben tlz- és 
tizezrek jöttek össze közös munkára. Az alapelv ea 
volt: nincs repDléa építés nélkül. Mindnyájan öasze-
fogtak,  az osztály különbségek eltűntek. Az intelektuel 
együtt dolgozott az egyszerű iparos Ifjúval  ÓB meg-
tanulta a testi munka értékét becsülni, miközben rájött 
arra, hogy ennek a romlatlan fiúnak  sz egyenes jel-
leme gyakran többet ér, mint akárhány tanult emberé. 
Csakhamar kitűnt, hogy egy jó cipó, ruha vagy szek-
rény elkéaaltéaéhea ugyanannyi Intelligenciára és lelki-
ismeretességre van Bzűkség, mint egy Bzelleml telje-
sítményhez. 

A kézügyességnek az agymunkával való kapcso-
latából mind nagyszerűbb eredmények születtek. Mig 
1923-bau 2 ÓM hosszat repültek, rövidesen 12 órán 
keresztül tudtak már a levegőben maradni éB végül 
felállították  a 36 órás rekordot. AB elért legnagyobb 
magasság 4675 méter volt éa a legnagyobb távolság 
375 kim. Számos leány 1B nagy teljesítményeket tud 
felmutatni,  sőt a nőknek saját repülő iskolálk la van-
nak. H«nna HMtsch et, aki egy vlharrepülés alkalmá-
val 3600 méteres magasságot ért el — meghívták 
Dái-Amerikába, hogy aa Argentlnlaknak a vitorláaó 
rp'Jlést bemutassa; Martba Mendel, a malnzi hölgy-
r^pjlők vezetőlője, padig csoportjával nemzetközi ver-
senyeken vesz részt. Giessener kisasszony, az ismert 
replilónő, Olaszországban Mussolini előtt vitorlázó 
repülőgépből ugrott le ejtőernyővel. 

„A repUléB nem gyermekkocsi to'ogatás, de nem 
is nyitott sir". Kizárólag aa önfegyelemtől  függ  a siker 
es ezért a repii és a fi  italság legjobb jellemVépzó-
is'-oiája. Aki egyedül magára utalva, biztos kézzel 
fogja  a kormányt és igy küzd az elemekkel, bizalom-
mal fog  a jövőbe nézni és az élettel folytatott  küzde-
lemben 1B győiedelmeskedik. önmagára utalva mutat-
kozik meg az lfju  értéke, amikor a „Ptipa" vagy a jó 
összeköttetésű nagybácsi segítő keze, avagy asebe 
nincs mellette. Ezt az uj mo'ornélküll r-pülést a fla-
t j ' a i i t'ramtette nng Németországban barátok éa 
támogatók nélkül. 

Ma már mindenütt hivatalos állami tánogatáat 
pdnak, nálunk Romániában ÍB. Rádió éa sajtó utján 
hirdetik, hozy a repülés szükségessége az egész nem-
zet, nép előtt Ismertté legyen és a közlutatba menjen, 
hogy minél e*őbb repülővé váljék mindenki, aktiv vagy 
pisBÍv formában.  Ma a repülők egy uj emberi típust 
teremíettek, ami nemcsak technikai hanem Bzelleml 
haladást Is jelent. 

A vitorlázó repülés által aa emberiség a „gép*-
től függetlenítette  magát és uralkodik a természet 
felett.  A repülő, aki több száz vagy ezer méter ma-
gasan jár a föld  felett  nem ,kicsinyes*, nem „szűk-
látókörű", mert szeme és lelke hozzászokik a távol-
ságokhoz, az áttekinttah-^z. A repülő előtt eltörpülnek 
a iársada'ml osztálykülönbségek, előtte az egyéu testi 
és Bzalleml valamint jellembeli tulajdonságai a lénye-
gesek. Amint egy ország kormányzásánál a törvények, 
a közigazgatás és a közgaidaság csak technikai esz-
közök és a legfontosabb  mégis caak aa a szellem ÓB 
jellem, amely szerint kormányoznak, ugy a repülésnél 
H a repülőgép cnak egy szükséges eszköz, de még 
fontopabb  a benne ülőnek B Bzelleme és jelleme. 

A repülő Bzelltmi az a vezetőnek való szellem. 
Ki ez a szimbólum vonatkozik e népek, nemaetek ve-
zetésére ia, mert ha ma minden nép „vezetőket" 
kerep, ugy azokat a leendő repülő nemzedék között 
fa/ja  legkönnyebben megtalálni. 

Mercurea-C uc, 1935 évi május 15 én. 
Terk  Rapert, 
volt repülőtiszt. 

EszrevRîelet a „Gazdaság számtartás"-ra. 
A Csikl Lipok folyó  évi 18-lk számában mag-

jelent fenti  cimű cikkre, bár nem azeretek szerepelni, 
még kevésbé vitába bocsátkozni, kénytelen vagyok 
mégis egy pár kiigazító megjegyzést tenni. 

Távol áll tőlem még a gondoUta la, hogy as 
igen tisztelt cikkíró úrral személyes vitát provokáljak. 
Krre semmi ok nince. Bőt, mint Csíkból eltávozott, de 
szívvel-lélekkel oda tartozó ember, én ia nagy hálával 
tartozom cikkiró urnák, aki igyekBZÍk fajunk  érdeké-
ben legjobb tudáBát, értékes gyakorlati tapasztalatait 
a Csíki Lapokon keresztül igen gyakran — mondhat-
juk, állandóan — a Bsékely véreink tanítása céljából, 
közreadni. 

Cikkeit állandóan olvasom s bár nem vagyok 
mezőgazda, de mint pénzember éa közgazdász, a kér-
dés mindig érdekel B igyekszem azokból magam ré-
Bzére ÍB egyet-mást felhasználni. 

A gazdasági Baárntartásra vonatkozó jó tanácsok 
egyik része Igazán raegaalvlelendó a gazdakÖBÖnség 
részéről. Igen, teljeBen Igaz, hogy Bzámvetéa vagy 
számtartás nélkül — neveazűk azt bárhogyan — nem 
csak gazdaságot, de még egyjuhnyájat Bem lehet ve-
zetni. Egy cBordapásatornik la számon kell tartania, 
hogy hány állatot adtak kezére, ki adta, mikor adta, 
mit fizetett  érte, mivel van még hátrálékban Btb., atD. 
Hogy aatán ezt egyazerű „rováasal* la anámon tart-
hatja a nem kell neki úgynevezett kettős könyvvitelt 
vezetnie, aa természetes. 

Czell (Sztgyörgy) Sörgyár R.-T, 
Aján l j a 

Kükül lömen t i BORAIT 
nagy választékban I 

BOR SPECIÁUÍÁS0K: 
S A U V I G N O N 

T R A M I N I 
L E Á N Y K A 

R I Z L I N G 
v a l a m i n t 

SPECIAL SÖRÉT! 
Igy van ez a gazdaságban la. A számtartás nél-

külözhetetlen. Aa egyszerű könyvvitel teljesen meg-
felel  a gazdaságban. Ebben teljesen egyetértek a 
szerzővel. DJ meg la kell felelnie  111 Mert az Bemmi 
különösebb tudást nem igényel. Azt, Bkl irni, olvasni, 
számolni tud, aa már elég 1B egy Ilyen számvitel ve-
zetéséhez. Szóba Bem jöhet kÍBgazdáknál — kiknek 
véleményem szerint a cikk szól — a kettős könyv-
vitel, ami pptcláila tudást igényel. S nemcsak elméleti, 
hanem gyakorlati tudáB, tág szakmai ismeret, önálló 
gondolkozás s még sok minden kellék BzűkBégea ahoz, 
bogy valaki jó könyvelő ÍB leheaaon. Sok könvelő van, 
aki k'jnyvelni könyvel, a bevételt nem írja kiadásnak, 
de ea még nem azakember. A szakkönyveié tudja, mit, 
miért kell ide vagy oda könyvelnie, iamerl az egyes 
sflámlák  természetét, mi nélkül „jól könyvelni" nem 
is lehet. 

A tollat cikkíró ur egyes idevonatkozó kijelen-
tése adta kezembe. Azt hiszem nemcsak a cslkl, ha-
nem minden könyvszakértő nevében kijelenthetem, 
hogy cikkíró ur azon állitáBa, miszerint az egyszerű 
számtartás .sokkal világosabb* nem felel  meg a való-
ságnak. Az ellen a kijelentése ellen pedig, hogy .a 
kettős könyvvitelnél a hibák nehezebben fedezhetők 
fel  s ami érdekes ezt is legtöbbször véletlenül veszik 
ÓBzre vajy ptdig valamely kartárs besugásából, nem 
pedig az arra hívatottak munkájából „kénytelen  va-
gyok  a világ  összes könyvelői  nevében tiltakozni 

Igen, az egyszerű könyvvitel könnyebb a kettős 
könyvvitelnél, de nem világosabb. A hiba mindkettőnél 
hiba, de aa egyszerű könyvvitelnél megtörténhetik, 
hogy fel  aem tűnik, éBBre Bem vevődlk, mlg a kettős 
könyvvitelnél 1 bani hiba ÍB látBzik mindjárt s annak 
megkereBÓBe és helyrehozatala nélkül nem szabBd éa 
nem is lehet egy lépést sem tovább menai. Szakember 
pedig nem véletlenül vagy kartárs besugása alapján 
találja meg a hibát, hanem lépésről-lépat-re haladva 
oznyomozással keresi éa találja meg azt. 

A könyvelői reputáció érdekében mindazt szük-
ségesnek tartottam megírni. 

Tg.-8eeu;ac, 1935 évi majua hó 8 án. 
Bálint Vinoe, 
bankigazgató, 

könyvelói kamarai lag. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Értesítés. Dr. Búzás Márton orvos, külföldi 

tanulmányi ut miatt rendeléseit folyó  hó 17-tól juuiuB 
hó 8 ig beszüntette. 

— Ferii aarándoklat a oslklak ősi kegy-
templomába. Május hó 19-en, vasárnap, a környék 
falvainak  bevonásával, a Szent Ferenc rend férfi-zarán-
doklatot rendez, a csodatevő Szent Stúi ősi kegy-
templomába B e aarándoklatra városunk minden kat. 
férfi  át szeretettel meghívja éa várja. Gyttlekezéa reggel 
a róm. kath. főgimnázium  udvarán. Innen '/< 10-kor 
indulás zászlók alatt a kegyhelyre. Ma mindnyájunk-
nak csakugyan szüksége van Maria hathatós oltalmára 
éa segítségére. Magunkat becsüljük meg, ha a férfiak 
e felemelő  pünkösdjén minél saámoaabban veszünk 
réaat. — 

— Aa fisazea  háatartaabeli alkalmazottak 
blztoaitaara kötelezettek. A helybeli MunkáBbizto-
sitó Pénztár ezúton 1b tudomásul adja, hogy aa összes 
háztartásbeli cselédek ÉB caelédleányok 1934 jullus 
hó 1-től keadődőleg biztosításra kötelezettek. Felhívja 
a pénztár Igazgatósága a figyelmet  arra, hogy a ker-
deaben aa Országos Pénztár köiponti tanácsa 1935 
évi április hó 17-én a fenti  dönteBt hozta éz Igy a 
cselédek biatoBltása kötelező. Minden érdekeltet fel-
Baóllt, bogy 10 napon belül a cselédeket biztosításra 
jelentsék be, mert különben anlyoa büntetéseknek te 
Bfllk  kl magukat. 

~ Tornaünnepély a római katholikas 
főgimnáziumban.  A helybeli róm. kat. főgimnázium 
1935 évi junius hó 2-án délntán 4 órai kezdettel tartja 
meg a saokáaoa évvégl tornaünnepólyt az intézet ud 
varán, amelyre ezúttal mindenkit tisztelettel meghív 
nak. Belépő-jegy ninca. 

— Munkaközvetítés. A mercurea cluc-1 munka-
kamara (Bratianuucca 27. BB., Iparteatttlet) aaonnal 
elhelyea 10 gyári munkást, akik lehetnek gatteristák, 
cirkulások ls. 

— Népünnepély a Sutában. Május hó 26-án, 
vai'rnap, a sutái háznál, az E. K. E. caikszékl osz-
tálya népünnepélyt rendea. D. e. 10 órakor szentmÍBf, 
d. u. tánc. Italok és meleg ételek kaphatók. 

Itélőaaék elé. Ambrus István cBlkszentgyörgyl 
embert az ottail caendőrörmeBter megverte. Az összetört 
ember azonnal jelentkezett Dr. Pál Gábor képviBelőnél, 
a Magyar Párt Irodájában. A sérülésekről orvosi lát-
leletet vetettek B annak alapján Dr. Pál Gábor jelen-
tette aa esetet a csendőrssárnyhoz, amely az ügyet 
áttette aa ügyéazséghez éa a verekedő őrmester ellen 
bevezette aa eljárást. — De mi történik ennek során. 
Ambrus István, aki annak idején félholtra  verve jelent-
kezett a magyar-párti irodán, a vizsgálat során egy-
szerűen kijelenti ÓB Írásba adja, hogy ót soha senki 
nem bántalmazta. Ennek eredménye aztán az lett, 
hogy a csendőrség beperelte Ferencz Gyárfás  újság-
írót, aki az esettel, mint csendőrbrutálitással a Brassói 
Lapok-ban elBŐnek foglalkozott.  Most n sajtóper bizo-
nyítására Brassóba kell Idézni a csíki Magyar Pártot, 
Dr. Pál Gábort, aki előtt Ambrua a jelentést megtette. 
— Tessék ítélkezni, hogy mennyi bajt csinál egy esz-
telen ember, mennyi költséget és meghurcoltatást okoz 
azoknak, akik annak Idején sérelmét magúiévá tették. 

— Ne puastitauk a tur is ta házakat. A hely-
beli turistáink dicséretes szorgalmából a megye érté-
kesebb természeti kincsein már több turistabáz hirdeti 
a turistaságunk fejlődését  ÓB a természet Bzeretetét. 
Aa Egyeskőnél éa a Sutában emelt turistaházak nem 
egy kla csoportnak a kullurlelkületét dicsérik, hanem 
egésa népünkre vetnek előnyös megvilágítást az idegen 
ssemében. A turistaságnak természeti értékeinket fel-
táró céltudatos, tervszerű munkáját a vármegye min-
den Időkben nélkülözte. Egy pár év óta igyekeztek 
lelkes emberek évszázados mulasztásokat pótolni. És 
most mi történik. Megdöbbentő elkeseredésül jelenti 
a turista egyesület, bogy népünk nem becsüli meg 
azokat a kis házakat, amelyeket annyi fáradsággal  és 
szeretettel építettek meg a csikl jövőért. A Sutafenyő 
alatt meghúzódó gyönyörű turistaház összes ablakait 
a mult héten beverték. Olyan kép ez a mi népünkről, 
amely a legteljesebb elkeseredést válthatja ki. Kérünk 
mindenkit, akinek népünkkel kapcsolata van szegődjék 
annak a nevelési munkának szolgálatába, amely ezt a 
népet a szépnek megbecsülésére, a mi természeti kin-
cseink saeretéBére kell képezze. TanitBuk jó BBivvel 
ÓB türelemmel arrB, hogy ne rombolja a csíki hegyek 
között egyre sűrűbben megjelenő turistaházukat, mert 
azok ennek a népnek érdekelt aaolgálják éB kulturáját 
hirdetik. 

I 
I 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

• t t l y a a U » í l l i t « t t i i i k k « l 
b e s s e r e i h e t ó k : 

N a g y G. Jósze f  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetés™  Is. 

I Ü -

— Halálozás. Fülöp Alajosné s/.iii. Forencz 
Rózália 58 éves korában, folyó  évi május hi 11-én 
meghalt Lazarea községben. Fülöp Alajos nyűg. vár-
megyei irodatiszt elhunytban feleségét  gyászolja. 

— Nyári menetrend. Május 15 ével életbe-
lépett aa uj menetrend, mely szerint a vouatközleke-
déaek a következők: 
Ind. M.-Ciucból érk. Sft.-Gheorghere  érk. Brasovba 

6-59 8 35 9 30 
1344 15-23 16-18 
16-42 18-24 19 29 
21-16 22-54 23-58 

Fdrdóvonat vasárnap és ünnepnapokon közlekedik: 
Mercurea-Ciuchól Indul 11 20, Tusnádra érkezik 1153, 
vár 19'32-íg Brasovba érkezik 2120. 
Iad. Brasovból érk. M.-Ciucba érk. Gheorghenlbe 

510 7 44 9 20 
12 55 15-41 17-24 
18 00 20.54 — 
2055 23-42 137 

Fürdővonat vasárnap és ünnepnapokon indu; Brasov-
ból 7 10, Mercurea-Ciucba érkezik 9 55. 

— Elve»«ett egy két hónapos, lerágott farka,  fekete 
vizsla kölyök. A kutya tulajdonosa Peoliir János miiroarea-
clnol banktisztviselő és kéri, akt lefogta,  vagy elvitte adja vissza. 

— A gyilkosságok hete. Régen nem történt 
ez meg Csíkban. Az utóbbi időben határozott javulást 
mutatott a bicska-statisztikánk. Ugy látszott mintha 
megértette volna a csíki aaékely, hogy kímélni kell 
a testvér-vért. És a szünet után most egyszerre, egy 
hét alatt három helyen villan meg az emberéletet 
kioltó gyllkoB szerszám. Három gyilkosság történik egy 
héten a csikl községekben, amelyek embereket, csalá-
dokat borítanak gyásaba. Tomesti községben játszódott 
le aa egyik tragedia. Május 10-én a katonai alőkep-
aéaben részesülő ifjúságot  kivezényelték Sandominicre. 
Amikor a parádé befejeződött,  az ifjuaág  korcsmázni 
vonult* Ambrus Lázár és György János legények haza-
menet összeszólalkoztak. Ambrua bicskát vett elő ÓB 
leszúrta György Jánoa 19 évea legénytáraát, aki azon-
nal szörnyet halt. 

— Biró Lajos és Laczkó Miklós joseni (Alfalu) 
lakósok korcBmázás közben összevesztek. Biró egyet-
len kéaBBurással megölte Laczkó Miklóst. 

— A csűgéBl csángók köaött 1B halálos vereke-
dés volt. Craclon Miklós, Pál, Péter ós István együt-
tesen agyonütötték Bucin Pétert. 



4-lk Oliftl. C S I K I L A P O K 20 wáa; 
— Színház. Csütörtökön eate kezdi meg Dr. 

Ferenczy Gyula színtársulta 2 heli Bsiniszezonját BZ 
.Altra' termében. A kltUad tAranlat a .Viki' operett 
slágerrel keadl meg as előadások sorozatát. — A bér 
let gyűjtést hétfőn  kezdi meg Vigh Ernő városunk 
egykori kedvence. Bérlet árak: I. 360. II- 800 Lsl. 

— öngyilkosságok. Iámét öngyilkossági szériá-
ban vagyunk. A vármegye különböző részein dobják 
el emberek az életüket. Nem szabad soha ngy elke-
seredni, bogy ilyen végsetes lépésre szánjuk magunkat. 
Akármilyen nehézségek törjenek aa életünkre, meg 
kell küzdeni azzal. Ott van a hitünk, vallásos alapunk, 
amely minden kétségbeesésből kivezető ntat mntat. 
Ráduly András 60 éves impérl gazda felakasztotta 
magát. 

— Bajké Marcella 17 éves gyergyőujfalusl  Illető-
ségű cseléd, aki Dlamantsteln Salamon gheorgheni 
lakásnál szolgált, a vonat elé vetette magát. A vonat 
kerekei halálra gázolták a szerencsétlen leánykát. 

— Saerenosétlenségek. Daák Aadrás gyergyő-
ujfalusl  gazda hasonnevű 4 éves gyermeke a Marosba 
esett éB belefulladt. 

— Oolya Mihály mlkéujfalusl  munkást a bükk-
szádl kőbányában szerencsétlenség érte. A helybeli 
kórházban ápolják. 

— Inspektorok Házalnak, Különféle  Inspek-
torok tűntek fel  lamét a megye területén. Munkaügyi 
és pénzügyi újságokat árulnak. Előfizetéseket  gyűjte-
nek. Egyik 1600 lej, máaik 2000 lejes évi előfizetést 
szed össze. Lsgyen vége már egyszer ennek az erő-
szakoBkodásnak. 

— Nyilvános köszönet. Mindazoknak, akik 
egyeBÜletünk folyó  hó 5 én rendezett tea-estély Bike-
réhez pénzbeli éa egyéb adományokkal szlveBek voltak 
hozzájárulni, fogadják  az egyesület elnökségének leg-
hálásabb köszönetnyilvánítását. — Klilön köszönetet 
mond a vezetőség Dürr Gyuláné asszonynak, aki a 
rendezés fáradságos  munkáját oly izivesen és oda-
adással végezte. 

— DIRECŢIUNEA SOCIETĂŢII VANATORILOR DIN 
MERCÜREA-C1ÚC faoe  cunoaoat membrilor societăţi, oft 
Ministerul Agrloaltnrll şl Domeniilor a prelungit valabilitatea 
permiselor de v&nâtoare p&oă la 31 Mala a. o. Inclusiv. 

— A oaikazsredal Vadásztársaság igaagatóaága tudo-
másár* hozza a társasig tagjainak, hogy a földmlvolésügyl 
mlniazteriam meghosszabbította a vadászjegyek érvényességét 
lolyó évi májas hó 31-ig bezárólag. 

— Köszönet nyilvánítások. Jó barátaim és 
ismerőseimnek, akik édes jó leányom halála alkalmá-
ból részvétüknek bármi módon kifejezést  adtak, ez-
úton mondok hálás köszönetet, öiv. Kóka Antalné. 

— Mindazoknak az ismerőseimnek, jó barátaim-
nak, akik drága jó feleségem  halálával ért fájdalmam-
ban részvétükkel megkerestek, ezúton mondok hálás 
köszönetet. — Lezarea, 1935. május 15 én. 

Fülöp  Alajos, ny. vm. lrodatlszt. 
— ö z v . Dr. Nóvák Albertnó hazaban Csík-

szeredában, a város legforgalmasabb  helyén, folyó 
évi juoluB hó l-re egy üzlethelyiség kiadó. 

• • • • • 

MODELL KALAPOK £ 

S 
K 
X 
K 
X 

tla naponként nj formák,  olosó 
árban, xao.a«-t»J*Ua.ttL«t01r 

VENCZBL TANÁRNÉNÁL 
Ugyanott készülnek nolndea-

- nemű afll  kalapok eisöreadft 
Ţ" anyag hoazáadáaával. Kalapik 

átalakítása a legrövidebb Idő alatt. » 
Csíkszereda, I. C. Bratlamn (Glmaá- C 
alnm)-nooa 111. sa., a Sörhál közelében. J 

Kérjünk 

Czell Special Sört! 
ELADÓ 1 drb 4000 literes, 1 drb 6000 literes, 2drb 

7000 literes viztariány. Cim kiadóban. i— 

A közönség figyelmébe  III 
Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé-
get, hogy 1935 május 1-én megnyílt 

Keresztes Kálmán uriszabósága 
Czikaaereda, I. O. Daoa-nooa 110. azam. 

A legújabb divat saerlnt, a legmérsé-
keltebb árak mellett, kitűnő szabású és 
legelBŐ szalon-mnnka kidolgozással ké-
Bzitem garancia mellett a legújabb 
dlvatn öltönyöket, Bportrnbákat, Fren-
cicoat, R-tglan továbbá smoklng-zsakett 
és frakk  öltönyöket a legkiválóbb sza-
bással. Keresse fel  és meggyőződheti 

CROITORIE LA PRIMUL RANG 
K e r e s z t e s K&lm&n. 

Férd- és egyenruha szabászat tánlt iut vállalom. 
Háromféle  különböző beosztások. 4-26 

2 F l f í Y F I F M I  A nagyérdemű közönség szl-
2 r IU I L L t l»l I v e 8 tudomására hozom, hogy 
f>  Zsögöd községben, a mai kornak megfelelő 
JÉ 
J t 
J J nyitottam. Elvállalok: a legmodernebb furnéros 
lg bútorokat, épület munkákat és egyszerűbb fes-
2 tett bntorokat la, a lehető legszolidabb árak 
5 mellett Kérem a m. t. közönség szíves párt-
w fogását,  kiválj tisztelettel: 

3 ziögöd, i2. házszám. Darvas István. 
g Műhely 83. házszám. 2— 

ASZTALOS MŰHELYT 

Prefectura  Judeţului Ciuc. 
Serviciul Administraţiei Generale. 

Nr. 6 1 5 5 - 1 9 3 5 . 
Mercurea-Ciuc, la 16 Maiu 1935. 

Publicaţie. 
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că in ziua 

de 11 Iunie 1935, ora 5 d. m., se va (ine licitaţie 
publică cu oierte scrise şi sigilate, în sala de şedinţă 
mică a Prefecturii,  Judeţul Ciuc, pentru următoarele 
lucrări: 

I. Aprovizionarea pietrei sparte pe şoseaua jud., 
Gheorgheni — Bicaz Km. 2+600—30, în valoare de 
Lei 219.050, cu termen de 3 luni. 

II. Aprovizionarea pietrişului şi pietrei sparte pe 
şoseaua jud., Ditrău—Tulgheş Klm. 3—33+020 şi 
Ditrău—Remetea Klm. 14-500 - 2 + 600, în valoare de 
Lei 155.650, cu termen de 3 luni. 

Licitaţia se va (ine în conf.  cu art. 88—110 in-
clusiv din L. C. P., reg. de lunctiunare al O. C. L. 
şi norme generale publicate în Monitorul Oficial  No. 127 
din 1931. 

Toate persoanele, cari vor lua parte în licitaţie, 
vor depune pe lângă ofertă  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 
in fiecare  zi de lucru, intre orele de serviciu la accasta 
Prefectură  şi la Serviciul Jud. de Dtumuri Ciuc. 

Garanţiile provizorii nu se vor primi, decât în 
recepisele Casei de Depuneri şi Consemnatiuni sau 
ale Administratiilur Financiare. 

Prefect, 
Dr . V. O ţ e t e a 

Şeful  Serviciului Adm., 
1. M o l n a r . 

România. 
Ministerul Instrucţiunei. 

Gimnaziul de băieţi »Petru-Rareş«, Miercurea-Ciucului. 
1204 

16 Maiu 1935. 

Anunf. 
La gimnaziul de stat din Miercurea-Ciuc se caută 

o bucătăreasă pricepută. 
Director, 

SP. TUDOR. 
Secretară, 

V. SPOREA. 
România. 

Ministerul Instrucţiunei. 
Gimnaziul de băieţi .Petru-Rareş" 

Miercurea-Ciucului. 
1165 

11 Maiu 1935. 

Publicaţie de licitaţie. 
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că 

la Gimnaziul .Petru-Rareş" din Miercurea-Ciuc 
se primesc oferte  pentru furnizarea  a 100 stân-
jeni lemne de foc,  până la data de 27 Maiu 
a. c. — inclusiv — ora 5 p. m., când va avea 
loc licitaţia. 

Plata se va face  imediat, după recepţie. 
Caietul de sarcini se poate vedea la cancelaria 
şcoalei în fiecare  zi, între orele 10—12 a. m. 

Director, 
S p. T u d o r . 

Secretară, 
V. S p o r e a . 

Arlejtési hirdetmény. 
Tudomására hozzuk 'ez érdekelteknek, hogy a 

mercurea ciuc 1 „Pstru-Rares* gimnázium 100 öl tűzifa 
szállítására m á j u s hO 27-én délután 6 óráig, az 
árlejtés Idejéig, árajánlatokat elfogad. 

A fa  ára az átvétel után azonnal fizettetik. 
Az árlejtés feltételei  az Iskola irodájában minden-

nap 10—12 éráig megtekinthetők. 

360 holdas ur lb i r tok Sallágymegyében 
magyarlakta vldiken eladó. Dr. Llgethy Miklós, 
Clnj, Varechalul Foch No. 39. 1-2 

un. 
Cim a kiadóhivatalban. 

K I S E B B N A G Y O B B B I R T O K O K Erdély 
egész területén eladók. Dr. L ;gethy Miklós, 
Cluj, Mirechalul Foch 39. 1-2 

E L V E S Z E T T agy ezüst mel l tü május hó 12-én 
eBte, a gimnáziumtól a laktanyáig. — Kéretik a 
becsületes megtaláló, hopy e lap kiadóhivatalába 
beadni szíveskedjék. 

D|Ln a lor ln legeié" Blkalmaa. — Ugyanitt kap-
Dll\d tildUU, tárok, méhek, ra jok kaphatok. 

NAGY IMRE, Zsögöd. 3 - 8 
Üzlethelyiség, szoba, konyha, kamra k i a d ó , 

özv. Búzás Józsefnénál,  Csík estesé. 

J fixtealtâa.  J 
Tisztelettel van szerencsém Mercuraa-Ciuc u 

2 város és a vidék n. é. közönségét értesíteni, ? 
*» hogy a mai Igényeknek megfelelő  J 

3 tfeayeskereskedésemet s 
— *)J | g 
I» Ştefan  cel-Mare u. 22. szám alatt (» törvény- ÎT 
2 széken alu) megnyitottam. — Verseny- *f 
iŞ képeB áraimmal és előzékeny kiszolgá- * 
U lássál állok a m. t. vevőim rendelkezésére. H 
J j Szives pirtfogáat  kér: V 
g 1-3 DÁVID ANDORNÉ. * 

Prefectura  Judeţului Ciuc. 
Serviciul Administraţiei Generale. 

Nr. 5 6 7 3 - 1 9 3 5 . 
Mercurea-Ciuc, la 13 Maiu 1935. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că 

în zilele mai jos notate se vor ţine licitaţii 
publice cu oferte  scrise şi sigilate, în sala de 
şedinţă mică a Prefeclurii,  Jud. Ciuc, pentru 
următoarele lucrări: 

In z!ua de 4 Iunie 1935 ora 5 d. m. 
I. Lucrările de reconstruire a podului No. 9 

de pe şoseau judeţeană Sânsimion—Sânmărtin 
Km. 3+923, în valoare de Lei 49.725, cu ter-
men de 2'/« luni. 

II. Aprovizionarea pietrişului pe şoseaua jud. 
Frumoasa-Racul Km. 1+000 - 5 + 6 0 0 şi Mer-
curea-Ciuc—Şumuleu Km. 0+000—1+200 , în 
valoare de Lei 20.670, cu termen de 2 luni. 

III. Aprovizionarea pietrişului şi piatrei sparte 
pe şoseaua judeţeană Sâncrăieni—Târgu-Săcuesc 
Km. 10+400—34+360, Tuşnad—Cozmeni Km. 
0—2+100 şi Casin—Imper-Iacobeni 0+400— 
11+320, în valoare de Lei 247.350, cu termen 
de 3 luni. 

In ziua de 7 Iunie 1935 ora 5 d. m. 
I. Aprovizionarea piatrei sparte pe şoseaua 

jud. Voşlab—Ciumani—Lăzarea Km. 0+200— 
16+400, în valoare de Lei 155.200, cu termen 
de 3 luni. 

II. Aprovizionarea pietrişului şi piatrei sparte 
pe şoseaua jud. Târgu Mureş—Gheorgheni Km. 
75+515—105+300, în valoare de Lei 141.400, 
cu termen de 3 luni. 

III. Aprovizionarea pietrişului şi piatrei sparte 
pe şoseaua jud. Odorheiu—Gheorgheni Km. 
2 5 + 8 8 3 - 4 9 + 3 0 0 , în valoare de Lei 83.525, 
cu termen de 3 luni. 

IV. Aprovizionarea pietrişului şi piatrei sparte 
pe şoseaua judeţeană Sâncrăieni—Târgu-Săcuesc 
Klm. 1—8+900; Sâncrăieni — Sânmărtin Klm. 
0 + 3 0 0 - 4 + 5 2 5 şi Mercurea-Ciuc—Misentea— 
Sânmărtin 0 + 6 — 1 8 + 5 0 0 ; în valoare de Lei 
149 475, cu termen de 3 luni. 

Licitaţiile se vor ţine în conformitate  cu 
art. 88—110, inclusiv din L. C. P. reg. de 
funcţionare  al O. C. L, şi normele generale 
publicate în Mon. Of.  No. 127 din 1931. 

Toate persoanele cari vor lua parte în lici-
taţii vor depune pe lângă ofertă  şi o garanţie 
de 5 la sută din valoarea devizului, iar ofertele 
se vor face  numai în conformitate  cu caietele 
de sarcini, care pot fi  văzute în fiecare  zi de 
lucru, între orele de serviciu la aceasta Prefec-
tură şi la Serviciul Jud. de Drumuri Ciuc. 

Garanţiile provizorii' nu se vor primi, decât 
în recepisele Casei de Depuneri şi Consemna-
ţiuni sau Administraţiilor Financiare. 

Prefect, 
Dr. V. Oţetea. 

Şeful  serviciului adm.: 
I. MOLNAR. 




