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Magjelulk mladaa vasá rnap 

Ecce homo, ime az ember! 
Nagyböjti gondolatok éamegfontol&sok. 

5 . JL. zeldLó fézflaJE. 
A nép szomoiu magatartása mellett vannak vi-

gasztaló, örömteljes jelenségek Is. Aa Ingatag tömeg-
ben akadnak horác'UBrl tölgyek, melyek BEás vihsrrai 
szembe saillnak a felveszik  a barcot, aa ár ellen küz-
denek. 

Ott az egyik clrenel Simon, ki engedett a kény-
szernek, Begltett vinni Jéznanak a keresetet. Misik Nl-
kodémua, ki már elóbb ismerte Jézust, kl egyik főem-
ber volt a zsidóknál s éjjel felkereBte  a Meatert, hogy 
vele a l»lkl újjászületésről és a hit salikségéről beszél-
gesBen. Jézus elismerte Nikodémua nagyságát, mert 
aat mondá neki: Ta Mester vagy Izraelben ee ezuket 
nem erted ? Azért világosította fel  az Igazságról. Niko-
démus*1fálá8  volt ezért Jazusnek éa pártját la fogta, 
mikor arról volt szó, hogy a főemberek  blttek-e Jézus-
ban, mert elámit mindenkit, azért meg kell fogni,  erre 
ő bátran megfelelt:  A mi törvényünk ntm Ítéli el az 
embert, mielőtt kl nem hallgatja ót és nem tudja, mit 
cselekedett? Legszebb tette az volt, midőn a mánlk 
nemes férfiú,  erimathia! József  Pilátustól elkérte Jézus 
holttestét, Illő temetéséről mindketten gondolkodtak: 
József  gyolcsot vett, Nikodemus drága kenetet. Gyön 
géden levették a szent teatet a keresztről, gyolcsba 
takarták, bekenték illatszerekkel s József  uj sírboltjába 
helyezték. József  ls igaz, jó férfiú  volt, előkelő tanács-
tag, kl a tanács határoaatát és eljárását nem helye-
selte, titokban JézuB tanítványa volt, N-.kodémusaal 
összefogtak  a nyi'tan a tettek meaejére leptek. Hí He-
ródes éa Pilátua a rosszban egyetértettek, ók a jóban 
miért ne tánuljanak? AZ egységben az erő. 

Ebbe az elit csoportba tariozlk a római százados, 
kit a katonák élén Jézus őrizntére kijelöltek s pont a 
Kálvárián aa ő keresztjével szemben állott s mindent 
megfigyelhetett,  látva a földindulást  éB sötétséget, ma-
rasztalta Istent, mondá: Valóban Isten Pia volt ee! 
Pdátus a századost kérdezte meg, mlkör arimathlai 
József  elkérte tőle Jézus testét, hogy meghalt-e már 
s ő biztosat mondott. 

A mai időkben la találkozunk cirenel Simonokkal, 
kik csak akkor adják meg magukat az Isteni Gondvl-
selésnek, mikor keresatet kell hordozniok. Legalább 
aat szlveaen vinnék, mint Simon B nem pedig zúgo-
lódva éa káromkodva, Akadnak Nikodémuéok éa Jó-
zsefek  ia Igen tekintélyeB azámban, kik nyílt bitvallást 
nem mernek tenni, mert félnek  klcBinyea emberi tekln 
telektől. Attól tartanak, hogy le 
nézik, ha bátran gyakorolják vallásukat. Ezt-k az éj 
k-ple alatt, vagy kora reggel, mikor senki se, vegy 
aig látják, hátul meghúzódnak a tempómban az osz-
lopok mögött s e:végzik ájtatoaságukat Talán még pre 

dikációt la hallgatnak a aaent könyveket olvascak, c k 
meg ne tudják mások, n hogy 
baj legyen be:őle. Ezeknek Is kl ksll egyszer Itpuök 
n ködfátyolbói  a határozottul állást kell fog  a;nlok 
Krisztus IgazBága mellett, m rt adott alkalmakkor a 
vlsszahuztdás hittagadáaaal azonos. Kórmenetek, misz-
Bziók, lelkigyakorlatok, közö? azentáldozáa alkalmával 
ki kell ruhkolniok, hogy Jazüa testét levegyék az élet 
bünfájáról  s lelkükbe emeljé^. 

E őfordulhatnak  százados lelkek, kik életük alko-
nyán ismerik fel  JézuBt. Csak ismerjék fel.  Nem baj, 
ha kéBŐn ls, csak vallják be Itten létét. Jobb későbben 
ls, mint soha. Ecce homo, Ime ezek emberek I Bár va-
lamelyikhez hasonlítanál. 

A piacelhelyezés kérdése. 
A mult számban meejV.eatek kiegészítésére a 

magam véleményét is méltóztassék közreadni, hogy 
mindazok, akik ezen kfcrdtbitl  foglalkoznak  a város 
jövője szempontjából, s?intéti minden érdektől mente-
sen a másuk véleményét ezen kérdésben megalkothas-
sák és eseilegrg életrevaló hozzászólásaikat a közvé-
leménv biráiata alá tudják bocsátani. 

Én a piacot nem helyezném a patak partjának 
ama vizenyős területére, mely a Szuvarth, Apponyi-
féle  telkek megett fekszik,  hanem azon területre, mely 
a megyei köakorházzal szemben van éa pfcdig  a követ-
kező okokból. 

Ezen terület altalaja miatt építkezésre szintén 
alkalmatlan. 

Középületek között f.k  -zik éa vagy parkká, vagy 
pedig piaccá alakítandó át, mert másra nem is alkai-
mas. A városházától a törvényszék elé érő ut a város-
nak egyik legszebb tugáiulja lesz. Az uj román templom 
mögötti területet el kell plariroznl éB ez a patakig be 
planirozás után piac számára le'jesen alkalmas é6 cél-
szerű. NÍDCZ a vároa szembH izökó helyén, de a város 
köfcpében  rac, a főutvonalt-.v  csak a leányiskola épü-
lete választja el, minden útvonalról könnyen és minden 
felől  megközelíthető. K rí vés köllBéggel megszerezhető 
m?g az özv. Fejér AMalné-féle  egyetlen telek, mely 
ezt akadályozza ma. A patak másik partja pedig a 
Hajnód-féle  telek megvásárlása után a városi központi 
parkhoz csatolandó. 

A Sieivart—Apponyi-féle  telkek mögötti rász 
rgyrészt nem a város tulajdona, kisajátítása mellett 
meg nagy feltöltési  munkálatokat Igényel. 

Egy vároBi polgár. 

Kükiillömenti bor már 12 lejtől kapható 
Holló vendéglőben, M-Oiuc. 

Tömegeket mozgatott a Magyar Párt 
Gheorgheni-i nagygyűlése. 

Vasárnap tartotta a Magyar Part gyergyói tago-
zata ez évi rendes közgyűlései a Gbeorgheni Központi 
szálloda nagytermeben. Hosszú idő után lamét megér-
tette Gyergjó nepe aa idők szavát. Felismerte, hogy 
nagy bajaink közepette együtt van az erdélyi kisebb-
ségi magyarság helye. Az egyro súlyosabban jelentkező 
bajokkal azemben, csak kézt-kézbe téve, azoroa lánco-
latban lehet felvenni  az eredményes küzdelmet. 

E felismerés  eredménye vonzott hatalmas töme-
geket a Központl-Bzáiló terme felé.  Zsúfolásig  telt az, 
sót egy kisebb népgyűlésre való embertömeg kint is 
rekedt. Az elnöki emelvényen dr. Gyárfás  Eiemér 
szenátor, Szabó Báni képviselő, dr. Gaál Alajos tago-
zati elnö'z és dr. Kovács Karoly ügyvéd foglallak  helyet. 

Qyászol a székelység. 
Dr. Gaál Alajos tagozati elnök alrl csendben, 

mé!ysegeB meghatódáa közepette jelenti be a közgyű-
lésnek dr. Pai Gaborne halálai. Hangsúlyozza a szekely 
haziipar körül kifejlett  munkássága áldozata Pal Ga-
borne. Aaon a fronton  hall hőal halán, ahol a minden-
napi kenyerén eikepuszlő erőfeBziieBeket  kell vegezni. 

Utána Sípos Sándor plebánoa fájdalmas  szavak-
kal emiezezm meg dr. Pal Gabornéról, bánattól földig 
sújtott fürjéről  és Korán árvaságra jutott Bpró gyerme-
keiről. Indítványozza, hogy a közgyűlés tavirainan fe-
jezze ki reBzvetet Ciucmegye magyar képviselője Iránt. 
A közgyűlés egyhangúan fogadja  el aa indítványt. 

Kenyér kell a székelynek I 
A meghatóan szomorú jelenet utan dr. Gaál elnök 

fo'ytaija  megnyitó beszedet. Ennek során lamertetl aa 
egy évvel ezelőtt feláliltoit  pariiroda müködeaét. Le-
szegezi eredmennyel dolgozott a lagaagi dijakból fenn-
tartóit páruroda. 667 esetben nyújtott közügyekben 
segítséget a hos?á fordulóknak,  majd hangoztatja: 

— A gheorgbeni nagygyűlés jelentőségében túl-
lépte a vidéki nagygyülesek keretét. Nehéz időket 
áldnk. TdStvereink napról-napra kisebb darab kenyér-
hez jutnak. A gyűlölet jelszavai morzsolják le azt. A 
medence 50 ezer magyarja egy emberként tiltakozik a 
folyamat  eilen. A tiitaüozas pedig Illetékes helyről jön, 
mert a székelység őslakó ezen a területen. Joga van élni l 

Ninos önálló közigazgatás. 
Dr. Gyárfás  Eiemér aaenátor bevezető beazéde 

keretében Ismerteti dr. Willer képviselő távollétének 
okait, ruajd Albert István cinci tagozati titkár olvassa 
fel  dr. Pal Gábor 16 gépáll oldalra terjedő beszámoló-
ját, melyben a képviselő egy év alatt végzett munkái 
cimei. sorolja fel. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Mozaikok Ősik régi történetéhez. 

I r ta : Endes Miklós 
a felolvasta  „Az erdélyi férfiak"  egyesületében 1935 jan. 10. 

VI. 
Láttuk, hogy Ciuc első történeti oklevele az 1324 beli 

nem szól az ott leisoroltak nem és ágbeli megjelöléséről; 
Casinulnak a XV. sz. második felében  való szokása még 
ismeri a régi Bzékely törzs szervezetet, amiről a zabolai 
nemzetgyűlés se szól. 

Nem lehet azt állítani, hogy a magyar vármegyéknek 
nem volt meg a Bzékely székekre való hatása a viszont. 
Az erdélyi magyar vármegyék a XVI sz.-ban kéttelé oszol-
tak, felső  és alsó részre, ami eként a Kétszékben is meg-
történt ; ép igy megtörtént ez Cincban, MnresBzéken s Odor-
heiazéken is. Ciuc ekkor szakad el Felső éa Alaó Cincra s 
a Lázár család beiolyása alatt khlön szervezetet nyer Gheor-
gheni és Casinul is, de anélkül, hogy Ciuc—Gbeorgheni— 
Casinul egységes szervezete megbontatott volna, megtaláljuk 
már a XV. század második felében  az egységes derék szék 
csiráját az egész terűidre kiterjedő főkiráiybiró  és kapitány 
jogkörében tann bizonyságául, hogy a ciuci székelyeéget 
mindig áthatotta az őai autonomiához való ragaszkodás, 
amelyet, ha tetszik, conservaţivismusnak nevezhetünk, de e 
mellett meg volt a józan adminiatráló képesség is. Zsigmond 
és Mátyás szabadalom levelei megtörték a székely autono 
miát, de viszont al'almul szolgáltak a vármegyei autonom 
életben megszervezett járásoknak a székely székekbe való 
átültetésére az alszékek vagy fiuazékek  telállitása révén; 
amelyek élén álló alkiiálybirák, a aaék bírák tőrvényea utó-
dai lettek s a király által egyea székekbe küldött Lírákból, 
akiknek működése egyea székekben állandóault, lettek a fő-
királybirák, akiket a szék választ majd s a király megerő-
sít, igy a XV. és XVI. sz.-ban a királybirák beágyazódnak 
ai antooomiába a e tisztet az egyea székely székek legha-
talmaaabbjai nyárik «I Az egyes alizékek hadnagyai meg-

maradnak a maguk hadi szervezetében, mint század vezetők, 
de a hatósági körüknek javarésze átmegy az egységes nagy 
szervezet kapitánya kezébe, de akit a XV. század végétől 
már a király nevez ki. Ezt az állapotot testesiti meg II. 
Ulászló 1499. évi szabadaáglevele.1) 1462 eddig felsoroltak 
már az őai székely szabadság-autonomia sülyedését jelentik, 
hisz az őai székely szervezetből kiváltak s külön osztállyá 
lettek azok a családok, amelyekben a hivatalviselés örökle-
tessé vált a lettek a főnépek  primorokká, viszont elszegé-
nyedett község kölcsönök felvételével  ezek B az előkelőbb 
lótők feje  kötött földön  lakói (i)uasi jobbágyai) lettek a le-
kötés miatt. 

Casinul körül buzgolkodó tomestii Lázár Bálint volt 
a mai Grót Lázár család őse. Legelső Lázár, kiről tudomá-
Bnnk van: Lázár Bernard 1406. évi okiratban említtetik.9) 
Ineu-Ciucon egy vízhasználati egyesség megkötésénél fordul 
elő Balaakó Ferenccel együtt, kit Balássi néven is említe-
nek, monda szerint tomestii Silvester családból származó 
leány volt a felesége.  A Silvester családról szó van azon 
1456. évi armaliaban, amelyben Becz Jakab címert kapott. 
Lázár Bálint az elbeszélésben .nagy' jelzővel van jelölve 
előkelősége kitüntetésére. Lázár Bálint fia  volt Lázár And-
rás, ki az 1507. évi agyagfalvi  székely nemzetgyűlés elnöke 
volt, hol rajta kivül Ciucból jelen voltak Lázár Balázs, 
Blaskó Sándor (Balássi), Győrffy  Sándor, Becz Imre, Czakó 
János. Ezek a nevek javarészben egy 1576 év körüli össze-
írásban is, mint főemberek  szerepelnek. Lázár család Laza-
rea, Joseni, Cinmani, Ditrau, Suseni, Delnita, Siculeni, Mi-
hailem, Becz caalád Casinul-nou, Sanaimion, Tusnád, Győrfly 
család Tusnádon, a leliceni templomban való ieliráa szerint 
a Czakó caalád a XVI. sz. elején Lelicenien volt birtokos. 

Lázár András nevével találkozunk egy 1503 évbeli 
nevezetes okiratban, mely szerint Miklós erdélyi püspök 
azokat a székelyföldi  egyházi ügyekre és egyháztörvényke-
zésre vonatkozó pontokat, amelyeket az öaszazékelyaég kttl-

') Kolozsvári, Óvári C. sz. I. 5. 
*) Benkő Károly: „Csik, Gyargyó, Káazon leírása." 
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döttei. Gyergyói Lázár András, N'yujtódi Pál és Seraphiu, 
Lázár Mihály, Benedekli János, Jobbágyfalvi  Tóth Tamás 
és Petki László a székelyek régi szokása alapján összeírva 
elébe terjesztették tetszése idejéig helyben hagyja s pecsét-
jével megerősítve kiadja."1 Ez az okirat bizonyítéka az ősi 
székely vallási autonómiának, amelyből a protestáns vallási 
autonomia kisarjadzott. 

Az agyagfalvi  gyűlésen részt vett Lázár Balázs, Lá-
zár András testvére volt, ki a ciceui ágat alapította,4) meg-
nagyobbította a sumuleui zárdát. Lázár Balázs tia volt Lá-
zár Imre, akinek épugy, mint őseinek birtoka voll Lazaresti, 
mely község területe a vele szomszédos Torjával Fehérme-
gyéhez tartozott: Lazarestit a Lázár C B a l á d alapította s te-
lepitette be besenyőkkel, Lazaresti már 13(>5-ben létezett.'). 

Ciucszék ezt a i.ázár Imrét küldötte 1539 körül János 
királyhoz. Midőn Gritti adót rótt a székelyekre.') 

A hatalmas Lázár Andrásnak iia volt Lázár János, 
ki a kiefaludi  lólöségek miatt szentgyörgyi Tóth Mihállyal 
lulytatott pereiről nevezetes s MureBszéken Szent-Annán la-
kott, mely birtokot anyjától, Gyalakuti leánytól örökölt, fia 
volt Lázár István, kinek Bogathy leány volt a ielesége, fia 
volt Lázár András, ki Szárhegyen lakott, leánya Druzsina 
iktári Bethlen Farkaa felesége,  Bethlen Gábor erdélyi feje-
delem édesanyja volt, Bethlen Farkas nagyanyja Kinizsi Pál 
leánya volt, Bethlen Farkas korán elhalt* Bethlen Gábor 
gyermek és ifjú  korát Csíkban töltötte Lázár András gyám-
sága alatt s fiatal  korában Ciuc, Gheorgheni, Casinul főka-
pitánya volt, innen indult uagyivelésü pályafutása.  Az 1507 
évi agyagialvi nemzetgyűlésen szerepelt Lázár András ment 
Tomesti-Ciucról Lazareara s csiki iőkirálybiró volt. 

a ! Szabó Károly dr.. Erdélyi Mazeum eredeti oklevelei 
1232 — 1540. Történelmi tár 1890. évf.  333 1.438 okmány 
1 iv papíron. 

4 1 Gróf  Lázár Miklós .Gróf  Lázár család" 1856. 
21. lap. 

•> Grót Lázár Miklós id. m. 10. 1. 
| ') Kuloaár István 1805 évi krónikéjs. 
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Esuiáo aa u) közigazgatási törvényt veszi bonckés 
alá dr. Gyárfás.  Ismerteti n parlamenti csoport esirány-
kan kifejtett  emberfeletti  munkáját és elért .sovány' 
eredményeit, melyek a mostani tnlfessltett  és IgaaBág-
talanságra bajié légkörben, nagyoknak scámltanak. 

Ide vonatkosó beaaéde során megállapítja, hogy 
nincs önálló köalgaagatáa, még kevésbbé helyi önkor 
mányzat Aüdlg, mlg lehetővé tesalk a választott tané 
csok felosztását  és helyükbe kinevesett embereket 
ültethetnek, nem lehet önkormányzatról beszélni. 

Ezael kapcsolatosan a közgyűlés egyhangúan ki-
mondja, hogy as időközi rendszerrel soha megbarátkozni 
nem fog,  mert e rendszer keretében saját ügyeibe bele-
saélanl nem tud. Vallja be a kormány őszintén, hogy 
nem akar köalgaagatáal önkormányzatot és bogy a 
kisebbségi nyelvhaaanálattal kapcsolatosan olyan lntés-
kedéseket akar megvalósítani, melyekre eddig egyetlen 
kormány sem vállalkozott. 

A továbbiak során tlltakosott Gyárfás  dr. az 
ostromállapot és a sajtócenzura ellen. Messzehangzóan 
kijelentette: a kisebbségek közül egyetlen politikai 
gyilkos sem került kl. Békés törvényt és kormány 
lntéskedést egyaránt tisztelő nép ez s érthetetlen, hogy 
még a mult év decemberében Bikerült a nyugdíjazás 
alatt álló klsebbsegi tisztviselők ügyében kedvező 
döntést kiesaköaölnl a minisztertanácsnál, de ml haszna, 
ha mind a mai napig nem hajtották végre. Pedig a 
távoiság nem nagy — magyarázza. A miniszterelnökség 
és a köspontl nyugdíjpénztár a Calea Vlctorlein köz-
vetlen egymás mellett feküssnek,  mégsem jut a kisebb-
ségi ügyek eliniésésere idő. 

Nemzeti totalitás. 
Etek előre bocsátása mán ter át tulajdonktpeni 

nagyhatású, BBinte korrajznak mlnősithető beszédére. 
„E délyl Problémák" cimü könyvére hivatkozik, 

melyben mielőtt a változott közjogi helyzetben bugdá-
csoló magyarság politikai porondra lépett volna, meg-
határoata ennek a népnek jövő saerepét. Ennek során 
részletesen Ismertette Erdély különleges földrajzi  hely-
setét s a véle szomszédos összefüggő  tömböt alkotó 
két ssomsaédos néphez való viszonyát. AB Ittlakó né-
pek elhelyeakedéBi viszonyait s törekvéseit, melyek 
csak mesterségesen fordíthatok  egymással szembe. — 
Mindezekből azt a tanulságot vonta le, hogy Erdély 
földjén  csak BulyoB szenvedések árán érvényesülhetnek 
ások a kizárólagos nemzeti törekvések, melyek alföldi 
népek sajátságai B amelyeket ma, a nemzeti totalitás 
jelBsava alatt ssoktak összefoglalni  s kiemelte, hogy 
Erdélynek íb benne aa erdélyi magyarságnak aa a 
nagy, történelmi bivatáaa, hogy összekötő kapocs le-
gyen az egymásra utalt román éB magyar népfaj 
között. 

Essn az uton haladt és halad a Magyar Párt 1B 
17 év óta. 

Rendületlenül slkraszállt minden olyan törekvéB 
ellen, mely a két nép egymáshoz való viszonyát mér-
gezte s igyekezett ervényesltenl mindazt, ami a köl-
csönös megértést, megbecsülést és Bseretetet szolgál-
hatta. 

Mindeat annak meggyőződésében tette, mert csak 
ngy lehet népünk e földön  nyugodt és boldog, ha a 
két nép megérti egymást. 

Keserű fájdalommal  kell megállapítani, folytatja, 
hogy a nemzetközi politika hullámveresei következté-
ben e törekvés nem tudott eredményeket elérni, sőt a 
helyzet ma roBBzabb, mint 10 év előtt. 

Malomkövek között. 
A Bsélsőséges sovénizmuB, melynek szócsövei az 

Universul és Curentul, amelynek Anghelescu ÉB Gblbu 
voltak eddigi exponeoBel, a kedvező vllágáramlat ha-
tása alatt magával ragadta Vajdát éB Gogát s ma már 
„román front"  név alatt a két erdélyi politikus a köz-
élet minden terén ssemben áll a kisebbségi magyarság 
jogos törekvéseivel. Est lefékezni  még azoknak a poli-
tikusoknak BincB bátorsága, akik alapjában elítélik a 
mozgalmat. 

Egyldőben semmit sem veszített az erejéből, sót 
megerősödött az osztályalapon álló másik világáramlat 
ls, mely nemzetközi jelszavakkal igyekszik népünket 
természetes vezetőivel szemben harcba vinni. 

Két malomkő: a román Bovenizmus s a nemzet-
közi bolsevizmus közé van ékelve a mi erdélyi magyar 
népünk. Ezeknek körforgása  súrolja felületünket  a 
Igyekszik abból kisebb nagyobb darabokat letörni ÓB 
ssétmállasBtanl. 

Addig azonban, míg érintetlenül áll politikai egy-
ségünk, ez a páncél megtudja óvni népünket a Bzet-
porlaaztástól. 

Beszéde további során keményen visszautasította 
as lgaatalan bíráló hangokat, majd rámutatott: 

As erdélyi magyarság közel két évtized óta elsza-
kadt Magyarországtól. Igy as ottani közvélemény fogya-
tékosan VBU tájékozva BZ itteni magyarság közéleterői.. 
Ellenfdleink  .kapcsolatokra* vonatkozó minden vádja 
alaptalan és rosizinduatu, mert aa erdélyi magyarság-
nak önálló politikája van. Önállóan, kizárólag a maga 
erejére ntalva Intézi ügyeit és igyekszik kiutakat ke-
resni as egyre jobban tornyosuló bajokból. 

— Minket Bsékelyeket — hangBulyozza messze-
hangzóan Gyárfás  dr. Budapest nem kényeztetett el 
azalatt aa 50 óv alatt Bem, 1867-től—1918-ig, amig 
onnan lntésték a sorsunkat. Emlékezünk még, hogy 
törték össae as ősrégi székely székek autonómiáját, 
hogy építették meg a vasúti hálózatot a Székelyföld 
oldalra szorításával s emlékezünk az 1916 évi mene-
küléskor elkövetett snlyoB hibákra és bűnökre 1B. 

— Mindezek dacára megmaradtunk erős magya-
roknak, mert ml magyarok voltunk akkor ls, mikor 

PeBten és Budán mégcsak németül beszéltek s Isten 
segítségével magyarok maradnak továbbra Is — ha 
bántanak 1B Budapesten. 

— Ml nem tehetünk arról, amikor a budapesti 
Saabadságtéren a hasonló biztonságos helyeken ököl-
rázogató bessédek hangzottak el, melyek jelentős rész-
ben kiváltották, vagy legalább 1b Igazolták az Univer-
sul antlreviaióB politikáját, amit első sorban nekünk 
kellett megszenvednünk. 

— Ugyanúgy nem tehetünk azonban arról sem, 
ha utjukban állunk fájó  kisebbségi sérelmeinkkel egyes 
budapesti uraknak, akik a ml fejünk  fölött,  ami sebeink 
orvoBláfia  előtt nynjtogatjak a kezüket Bncurest-felé, 
hol ssellem köieiedés, hol hídverés, hol gazdasági 
összefogás  elmén és ürügye alatt. 

— Értsék meg végre mindenütt: itt vagyunk 
másfélmillió  magyar Erdély szivében I Nem vagyunk 
kaphatók semmiféle  kalandra. Élni akarunk a magunk 
földjén,  a magunk nyelvén, a magunk erkölcsei Bzerint 1 
Nem vallatjuk a pofozott  ember szerepét. Bucurestbó' 
Budapestre éB fordítva,  rajtunk keresztül vezet az ut. 
Szívesen segítünk annak, aki esen BB uton becsületes 
szándékkal haladni akar, ellenben nem tűrjük, hogy 
belső harcokba vonjanak. Annak a hiúnak, melyet jo-
szándékkai építeni akarnak, csak ml, reásfélmilliós  er-
delyi magyarság lehetünk a pillérei. Ht minket szét-
törnek, tartós építményt nem alkothatnak. 

Befejező  szavaiban rámutatott arra, bogy ezt a 
körülményt már Bucurestben ls fel  kezdték ismerni. 
Egyre töhben vannak, akik hangoztatják: a megoldásra 
varé nagy kérdéseknél felbecsülhetetlen  értékes kapocs 
lehet Románia másfélmilliós  magyar kisebbsége a 
szomszédos országok között. 

Sérelmek sokasága. 
Stábé Báni képviselőt falrougető  tipsaal és eij iii-

nel fogadja  a közgyűlés. Alapounfelépített,  bátor be-
saéd keretében szsmolt be a Migyar Párt ip-.ros kép 
viselője a parlamenti o ioport munkáról. O dalakat ki-
tevő B«relemhalmazt sorolt fel,  melyekben bol Bovány 
eredménnyel, hol eredménnytMccül jártak ei. 

Részletesen ismurtetl a m*r elejtett ip-iriörvény 
kisebbségellenes intézkedéseit Bajeienti, hogy Nistor 
miniszter uj törvénytt-rvezstat nyújtott ha a szenátusba. 
Ezt míg eredeti szövegezésben nem smeri Uiţy tudja 
azonban, hogy lényegesen emberiesebb formák  között 
mozog, mint elődje. Eí a törvény is megszünteti az 
ipartestületeket, melyek vagyonának jövőbeni kezolé 
aeről uj törvény fog  gondoskodni. Tiltakozik azonban 
az allén, hogy a félszázados  bődületes munkával ö*sze 
hordott vagyonok felett  mátok, mint ahhoz jogos kis 
iparosok intézkedhessenek. 

A továbbiak Borán hangsúlyozza: az állam terheit, 
melyhez becsületesen hozzájárulunk, állapítják meg a 
méltányos teherbírás alapjan, mert fajdalommal  tspaBz-
ta'juk, hogy az állam pilléreit alkotó dolgozók töme 
gélt nyomorítják meg és törlik az áll rmfeno  tartó ele-
mek sorából. Reméljük azonban — hangoztatja — hog 
ezekre a felhívásokra  nem h adbírósági eljárások, ha-
nem komoly állampolitikai szempontok Bzemslőttartá 
séval kapunk feleletet. 

Részletesen kitért a nyugdíjügyekre, ezzel kap-
csolatosan a hadirokkantak rére;mes helyzetét fejtegeti, 
akikkel szemben évekkel ezelőtt megszavazott törvé 
nyek alkalmazását halogatják máról-holnapra. 

A társadalombiztosítás jelenlegi formájáról  meg' 
állapítja, hogy Igazságtalan az A tarsadalml tartalom 
teljaaon hiányzik belőle. Ez az intézmény nem társa-
da mi jellegű, mert munkást és munkaadót ellenség-
ként állítja szemben egymással. 
Gazdasági szervezkedésen a hangsúly. 

A kisebbségi magyarság jelenlegi helyzete egész 
embereket követel minden vonalon — hangoztatja. — 
A helyzetet kell felismerni  elsősorban, mely gazdasági 
irányvonalakat mutat. Népünk fennmaradása  ezeken 
áll, végy hnkik. Tömöríteni kell a gazdasági erőket a 
bra^ovl .Áglsz" szövetkezet példájira, melyet ő éB 
lelkes munkatársai hívtak életre. Dolgoznak az erde-
kében,'hogy kézzelfogható  pé'di álljon a dolgozni 
akaró, dolgozni tudó ifjú  nemzedék szamára, 

Tagadhatatlan, hozy emberanyagunk sok kívánni 
valót hagy maga után. Tanú ják meg azonban, akiket 
lilét, hogy ttBzteBBéges munkával kenyeret koresni 
minden időben nehéz volt. Más, soknál előnyöaebb 
körülmények között ls nehéz volt az előrejutás. — A 
marsallbotot" sohasem hozták tányéron az utána vá-

gyakozó elé. Adott körülményék között többet és job-
ban kell dolgoznunk néplestvéreink között. 

Sok birálat hangzik el az utóbbi időben a píirt 
vezetősége ellen. A jóhiszemű, segíteni akaró biraiat 
nak he'ye van. Eezol kapcsolatosan azonban joggul 
lehet felvetni  egv máBis kerd st is. Vájjon az erdélyi 
kisebbségi magyarság az elmúlt 17 esztendőben teije-
sitette-e kötelességét egyetlen politikai szervezőiével 
szemben ? 

E tíren bűnnel egyrangu közömbösség dühöng. 
Mlg akadnak kötelesség tudó szegény magyarok, akik 
havi támogatásalkat rendszeresen eljuttatjuk tagozataik-
hoz, addig a tehetősebb réteg.sk bánit sem á doznal. 
Másképpen kell néprétegeinknek gondolkozni, ha feno-
akarunk miradul. 

Összefogni... 
Munkás társadalmunk panaszait napirenden tart 

juk. Azok érdekében fáradhatatlan  lelkesedéssel járunk 
el. Sok a jogos panasz e téren. Az emberileg keresztül-
vihető! azonban minden időkben megtettük a a jövőben 
sem hátrálnak a feladatok  Bnlyossága elől Asonban 
munkásságunknak Is meg kell változtatnia eddigi állás-

pontját. Be kfcll  látnia, hogy az >dott helyemben együtt 
van a helyünk. 

A kisebbBégl magyar társadalom mai helyzetében 
nem lehet osztályküiömbségckrő! beszélni. Egy osztály-
hoz tartozunk I Tanulják meg a magukat fentképzelók, 
hogy le lehet ereszkedni anélkül, hogy az emb< r el-
buknék, viszont az alsó réteg jegyezze meg azt, hogy 
alulról is msgíBrbbra lehet lendülni bfcsüetes,  áldozat-
kész munkával. 

Borítsunk fátyolt  a mnltr*. l3D»rjük fel,  hogy 
társadalmi külömbség nélkül együtt van a helyűnk. 
Kezdjünk ui élatet, hogy ennek as orazâţnak keretei 
között as 1300 évas fd'dot  megtarthassuk a székelység 
jelen és jövő nemzedéke számára — fejezi  be nagy-
hatású beszédét Brasovmegye magyar képviselője. 

Köszönet a vezetőségnek. 
Szabó Băni után Szántó Ádám suseni felekezeti 

iBkolai igazgató indítványára a közgyűlés egyhangú 
bizalmat szavaz a pártvezetőségnek éa a parlamenti 
csoportnak. Gróf  Bathlen György pártelnököt távirati-
lag üdvözli és hűséges kitartásáról biztosítja Gyergyó 
népe. 

Fogjunk össze magyarokul... 
Ezután dr. Gaál Alajos elnök iBmortet!, togy a 

Magyar Dolgozók Szövetsége együttműködési iránti 
javaslatot terjesztett a közgyűlés elé. Kéki a közgyű-
lést, hogy szóban is hallgassa meg a szervezet kikül-
döttét. 

Gál I-nra dltraui földmives  áll fe!  meglepően han-
gos tapsok és éljenzések közepette. K'frjti,  hozy a 
mostani nehéz időkben a magyarságnak egységea maga-
tartást keli tanúsítania osztály és világnézeti külömb-
ség nélkül. Szervezete a demokratikus eszmél: fokozott 
klhangBn'yozása mellett együttműködési jn^upls ot ter 
jssztett a közgyűlés elé s kéri, bogy azt fogadják  el, 
mer. Bohasem volt igazabb az a mosdás, hogyha aka-
runk valamit, fogjunk  össze magyarokul, mint most. 

Dr. Gyárfás  Elemér szenátor, mint a központi 
elnöki-tanács tagja .önálló véleményt* mond a k&rdés-
ben. Leszegezi, hogy születésénél fogva  minden kisebb-
ségi magyar tagja a pártnak, hscsnk önmagát ki nem 
közösítette a szervezetből, AZ együltmiiküdf  s: sürgető 
beadványban foglalt  kérdések pártprogramban szerepel-
nek. Veleménye az, hogv osztá yjlapokonl szarvezze-
d'iare nincs BzUkság. Nem szabad és nem lehat az 
erőket megosztani. 

Máskülönben az Irásbnu előterjesztett javaslattal 
a pártközpont részletesen fog'alkozni  fog  s arra Írás-
ban válaszol, 

Gál AlajoB dr. tagozati elnök lelkesítő zárófzavai 
után a közgyűlés sok réményre jojoiitó, egységes han-
gulatban oszlott szét. 

Dr. 
Magyarország kormányzója, a vallás- és közoktatásügyi 

miniszter előterjesztésére, Dr. Ábrahám Ambius premontrei 
kanonokot, a szegedi állami polgáriskolai tanárképző főis-
kola rendes tanárát, a budapesti királyi magyar I'azmány 
Péter tudományegyetem magántanárát, a tudományos iroda-
lom művelése és az egyetemi oktatás terén szerzett érdemei 
elismeréséül, egyetemi rendkívüli tanár cimmel tüntette ki. 

A ciucmegyei Tusnád községből származó, negyven-
kétéves székely premontrei kanonokot felfelé  ívelő pályáján 
ért ujabb kitüntetése őszinte örömmel tölti el a székegysé-
get, mert tudja jól, bogy becsülettel, szorgalmas muunkás-
sággal kiérdemelt jutalmazásról van szó. Dr. Ábrahám mun-
kásságát ma már nemcsak a magyar, hanem a külföldi  szak-
körökben is nagyi» értékelik. Több kiváló szakmunkájával 
feltűnést  keltett. Főleg szövettani kutatásai tették ismertté 
a nevét külföldön.  Az ember szájpadmanfulájának  beidegzése 
cimü müvében a szájpadmandulát közvetlenül határoló kötő-
szövetben olyan, eddig ismeretlen idegvégtesteket ir le, ami 
ket fi  tedezett fel. 

Széleskörű munkásságának jellemzésére alábbiakban 
(elsoroljuk müvei címeit, amelyek, igy vázlatosan is, párat-
lan tevékenységről számolnak be 1. Az állati szervezet 
őrei a szervezethen. Szent István akadémián tartott szék 
foglaló  előadás. 2. Az ember ezájpadmundul.ljának beideg 
zése. 'í. Az automatikus bélmozgások eredete. 4. Állati méi-
gek és mérges állatok. 1—11. rész .">. II -ki-l eszmetörté-
neti és tudományos jelentősége, li. Az állatok szerepe a 
gyógyászatban. 7. Adatok az édesvízi csontos balak lali 
ducsejtjeinek ismeretéhez. A vér szerepe a gyógyászat-
ban. !l. A kutya orrabőrének idegvégkésziílékei. 10. Agyi 
kok bőrének idegvégződései. 11. Adatok a bolharákok érző 
idegrendszerének ismeretéhez. 12. Neue sensible Endorgane 
in der Zunge des braunen Baren. 13. Die Ueruchsorgane 
der Landisopoden. 14. 1935 évben feltün'st  keltő előadást 
tartott a magyar rádióban „Állati mérgek" cimén. Ezeken 
kivül nap-nap után jelennek meg apróbb közleményei kü-
lönböző tudományos folyóiratokban. 

Dr. Ábrahám Ambrus Andor premontrei kanonok nagy 
léptekkel halad az egyetemi nyilvános rendes tanári méltó-
ság felé.  Bizonyságot tesz ez a tehetséges székely szárma-
zású tudós férfiú  a székelység életrevalóságáról és arról, 
hogy bárhová állítja a sors őket, mindenütt becsületet sze-
reznek a székely névnek. (a. i. 

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közön-
séget, hogy 1936 március hó 15-ikével a 

műhelyemet áthelyeztem 
a Schier féle  házba, vagyis a volt Singer 
üzletbe. Ahol mérték iráni megrendelést, női 
és férfi  cipőket, legújabb divat szerint készittek, 
jutányos árak mellett. Ssives pártfogást  kéri: 

a - i S s a k á o s V i k t o r . 



12 m í b . C S I K I L A F O R i >„ 
Faji öntudat és öntudatos faj. 

Fenyöfalvy  La jos . 
Mennyit nyargalászunk köznapi életünk aok baja kö-

zött, sok keaerüeégünk körül éa nem vesszük észre azokat 
a dolgokat, amelyek azembeazökOk. Távoli ábrándoknak élünk 
mint az áimadozó. 

A világaajtónak ia mindennapi csemegéje a manapság 
divatos jobboldali irányoknak áldatlan harca az egyenlőség 
eszméjével szemben. Pedig nekünk székelyeknek ugyancsak 
szembetűnő kell legyen, mert körülöttünk is zajlik a nem-
zeti eszme tnlzott tavaszi árja éa ránknézve sem lehet kö-
zömbös az. hogy vájjon Nagyrománia állemkeretei között a 
túlzó nemzeti eszmének nem eaünk-e prédáivá. 

Ezt a jobboldali megmozdulások keserű szemléletét, 
mint erősen szemünk előtt játszódét kell közelebbről vizs-
gálat alí vennünk. 

Ez annál ia inkább kézenfekvő,  mert nemcsak több-
ségi polgártársaink, hanem kisebbségi sorstársaink is Ro-
mánia keretei között ugyanezen ideológiák szerint élik a 
maguk kisebbségi életét és rendezik be gazdasági szerve-
zetiket. Nem szabad tehát tölületes áttekintéssel és köny-
nyelmü kézlegyintéssel ellenvetni, hogy nálunk nincs létjo-
gosultsága a nemzeti eszmének, mint faji  öntudatnak a ki-
domboritására, különösen Erdély területén, ahol szétszórtan 
külömböző nyelvű éa fajú  népek élnek egymás mellett éa 
nem szabad beszélni faji  öntudatról, nem szabad beszélni 
öntudatos iaji nevelésről; sőt ellenkezőleg, amikot azt lát-
juk, hogy a IS milliós Xagyromániának 5 milliói népki-
sebbsége dacára, kékinges osztagai vannak, akik a túlzó 
nemzeti eszme nevében vezető nagy politikai pártokat is 
képesek lehengerelni, amikor azt látjuk, hogy a köztisztvi-
selői állás mellett a kereskedés és kézműves iparnak gya-
korlását is csak az államnyelv vizsgakényszeréhez akarják 
kötni, amikor nap-nap után érezzük, hogy kisebbségi sors-
testvéreink kezéből hull ki a kenyér, mert nem tudták el-
sajátítani az állam nyelvét, vagy elsajátították, de nem ab-
ban a mértékben, ahogyan azt a sovinizmus érdeke diktálja, 
akkor igenis szükség van nálunk ia faji  öntudatra, vallásunk 
és nyelvünk védelmének kötülbástyázására. 

Eszakamerika Egyesültállamaiban élő számtalan faja 
nép minden kategóriája igyekszik megőrizni és megtartani 
t'ajiságát, vallását éa nyelvét, addig amig ez lehetséges. Ott 
sem nyelvvizsga, sem statisztikai arányszám nem dönt an-
nál a természetes kiválasztásnál, hogy ki legyen hivatalnok, 
kereskedő, tisztviseiő vagy iparos, a rátermettség és a ter-
mészetes adottság az, ami minden népnek az érvényesülését 
Bzabadállamban lehetővé teszi és amely tények a népegyen-
lőség elvét is gyakorlatilag jellemzik. 

Nálunk a túlzó nemzeti áramlat nem a felforgató  irány-
zatokkal szembeni védekezés eszköze, hanem a másodrendű 
állampolgárok élő élete ellen folyó  mozgalom. Mert nálunk 
a nyelvvizsgák ntán ott is statisztikával hozakodnak elő éa 
ott is arányos többséget reklamálnak a túlzók, (láad a .Cu-
rentai* cimU bncaresti lap naponkinti riportrovatait,) ahol 
számbelileg ia kisebbségben vannak. 

Amikor mi székely kisebbség azt látjuk, hogy a sta-
tisztikai arányszám szerint minden 1000 tiaztviaelő közöl 
legalább 360-nak kisebbségi tisztviselőnek kellene lennie (a 
valóságban még 20 sinca) akkor igenis BZÜkséges ugy ne-
künk, mint minden Romániában levő kisebbségnek, hogy faji 
alapon öntudatosan magát szervezze meg, bogy mindennemű 
adottságban, mint öntndatoa kisebbség jelentkezzék. 

Hogyan akarjak megvédeni és hogyan leszünk képe-
sek arra, hogy fajiságunkat,  vallásunkat éa nyelvünket nem-
csak magunk, hanem gyermekeink számára ia biztosítsuk, 
ba nem vagyunk tudatában annak, bogy fajilag  hovátarto-
zunk, ha nem tudjuk azt, hogy mit kell tennünk tájunk, 
vallásunk és nyelvünk fennmaradásáért,  önmagunk éa gyer-
mekeink megélhetéséért. Minden faj  körülöttünk önvédelmi 
harcot viv fajiságáért. 

S mi azékelyek mit teszünk ugyanakkor? Ólbetett 
karral váijuk, a soha nem repülő sült galambot. 

Egymást rágjak és marcangoljuk, politikai bubánattal, 
politikus bálványok éa nem bálványok után fiituok,  mindent 
elgáncsolunk, amit más kezdeményez, caak azért is elvének 
gyerekes észjárása szerint éa a tébolyodott térbeoi éa idő-
beni tájékozatlanságival a szabadító Mózest leaaük, ahelyett 
hogy beállóink abba a sorba, mely politikamentes egység 
ben hivatva lenne a faji  öntudatot nevelni éa népünket 
csakugyan végre öntndatoa fajji  tenni. 

Nálunk a népnevelés még az 1914-as év háború előtti 
caecsemőkorát éli. 

Pedig fejünk  felett  2ti keserves esztendő viharja zú-
gott el. 

Akik a kezdeményezés mnnkijit kezükbe vehetnék 
nem mernek tenni, mert gines éa kritika a jntalom érte 

De fejünk  lelett a túlzó nemzeti eszme viharja, a kis-
lelküességgel félre  meg kell kezdeni és meg kell szervezni 
a falunevelését  és oktatásit 

A aok kívánnivaló e téren mulasztásunk is tehetet-
lenségünk bizonyitéka. 

Politikamentesen kell ezt megszervezni, mert különben 
ellentéteket szitunk, élezünk, njabb gáncsok és hatósági aka-
dályok gördülnek elénk, amik kétszeresen akadályozzák ugy 
az ezirányu munkát, mint a munkakedvet. 

A falunevelő  és oktatóirinyzatnak gyakorlati módjait 
ia vizolom. 

Minden falunak  van lelkéaze, kántora, tanítója, vagy 
nyugdíjasa, aki a kezdeményezés elaő gyeplőezárát meg 
tudja fogni. 

Tanítani kell a falat,  hogy miben is kell elképzelni 
az önellátás eszméjét, hogy lehet háziiparilag a fala  töme-
gének életszükségleteit ugy is olyan minőségben előillitani, 
a ruházatnál, hogy azért ne kelljen a falán  tul mennie. A 
hiziipari fejlesztési  kérdesek egész tömege kínálkozik a 
kezdeményező számára, gyapjú, len, kender feldogozó  köny-
vek, mintik, szövőgépek kerülnének ki a székely ember 
aswvwMri ztfkdyiML 

A falu  szükségletei és háziterményei kiegészítése cél-
jából, különösen az élelmezést illetőleg, minden faluban  fo-
gyasztási és ezzel együtt értékesítő szövetkezetet kell lel-
állitaoi. 

Ide kerül a gazda felealegea  terménye, ez lenne az 
apróillatértékeaitéai módok egyik gyűjtő éa továbbitó helye. 
Nagyobb központokhoz a kisfaluk  szövetkezetei hordának 
fel  a felesleges  terményeket. 

Nagy állatértéke9Ítő szövetkezetek minden létesítési 
lehetősége adva vau. 

Mire oktassuk népünket ? Hogy hogyan termeijen, mit 
termeljen, milyen állattartása okazerü gazdaságos és jöve-
delmet nyújtó, mit kell kikapcsolni a termelésből. Munka-
beosztást, munkaprogramot kell adni, önképző éa tovább-
képző nemzedéket kell nevelni, vagyis külön-külön szavak-
kal be kell indulni, ugy ahogy a falu  azt felkínálja,  a ter-
mészetes adottsággal, ez a fontos. 

Álljon az élére ezen intézményeknek az, aki arra rá-
termettséget érez, de önzetlenül és ne pusztán megélhetési 
célból oktassa ezt a szerencsétlen, magárahagyott faluai  né-
pet, hogy a korcsma helyett kicsiuy gazdasága okszerű fel-
építésén töprengjen, hogy a virtuskodó bicskázásokat a kul-
túrházak olvasókörei cseréljék fel  és mindazok a rossz szo-
kások és szenvedélyek, melyek fajunk  fennmaradását  veszé-
lyeztetik, kiküszöbölhetők legyenek. 

Alkoholra éa dohányra annyit költ ennek a szegény 
megyének a székelyaége, hogy azoknak csupán egyévi ösz-
szegéből a textilipari gyárak, a kender, len és gyapjuteldol-
gozó üzemek gyárkéményei hoaszusorát lehetne a Hargita 
lejtőin felépiteni  és a székelységnek kenyeret nyújtó intéz-
ményeivé fejleszteni. 

A város pedig kapcsolódjék a faluhoz  az értékesítés 
a piac keresés és elhelyezés számtalan kereskedelmi obiec-
tumával. 

A térbeli lehetőségek ezer faja  kínálkozik, hogy ön-
ellátásunk mozgalma meginduljon, a hadrendnek ki kell szállni 
újra a gyepükre, a tettek és alkotás mezejére, meg kell 
menteuünk, ami még menthető. 

Tanuljuk meg, hogy minden dolgunkat, amit eladunk 
vagy értékesítünk, szövetkezeteink utján fajtestvéreink  se-
gítségével végezzük. 

Öntudatos faj  meg kell találja a maga fajában  papját, 
és ha mások elkerülnek 

minket vagy csak a végszükségben keresnek tel bennünket, 
akkor nekünk is ugyanezt a rendszert kell követnünk, azok-
kal szemben, akik minket csak csupán jövedelmet nyújtó 
páriáknak tekintenek. Ilyennek képzelem a faji  öntudat ki-
csinyben megvilágított képét és ez kell jellemezze az öntu-
datos fajt  is. 

Csik Aba-Novák Vilmos művészetében. 
A magyar sajtó nagy eli?mtri-9?el ir Aba-Navák 

Vilmos legutóbbi kiállításáról. Bz a zseniális festőmű-
vész egyre biztosabban ós határozottéban Ível felfelé. 
Egyértelmű az a megállapítás, hogy mostani kiállítása 
eddigi legnagyszerűbb állcra-s» Aba-Novák Vilmos 
művészetének. Minket Csíkiakat különösen annvlban 
érdekel ennek a művésznek mostani nagy sikere, hogy 
képein kompozícióin Oiki levegő tonul végig. Kialii-
tásanak nőmét azok a képel teszik, amelyeket itt alko-
tott közöttünk, mint Nagy l«re jigodini festőművész 
vendége. Nagy lrnra legelső volt, aki meglátta Aba-
Novák istenadta tehetségét, egyéniségét és nagyrabiva-
tottságát. Csiki tárgyú képeit, jtgodlnl falurészeit,  olt-
menti hangulatait, maiamudvarait a kritika most kitörő 
lelkesedéssel fogadta  éB mindegyikben & színnek, a fény-
nek egy-e?y műremekét látja. 

A ciucl földnek,  a levegőnek, a küzdelmes székely 
életnek művészeteket tápláló, ihletet fakasztó  különös 
Ize van, amely a művész ecsetje nyomán a vásznat 
értékeB kinccsé varázsolja a kul'.ur nemzetek számára. 
3ics&]jük meg, szeressük ezt a ciuci faid  -t, amely 
most Aba-Novák VilmoB művészetében elevenedett meg. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Gráanmisék dr. Pal Qáborné lelkiüdvó-

ért. Mult snámuokban megírtuk a szomorú vesztesé-
get, amely Csikvármegye magyarságát Dr Pál Qáborné 
tragi tus halálával érte. A nvo'c hónapi súlyos szen-
vedés után elhunyt Dr. Pát Óáboruét március 15 én 
délben a bndapeBti Farkasréti temetőben helyezték 
irök nyugalomra. Temetésén ott volt lélekben ennek 
a vármegyének egéBJ magyarsága, amelyért fi  ital 
Metét feláldozta.  Idehaza BZ elhunyt lelkiüdvéért az 
alsó gyász-istentiszteletet a Dr. Hirach-szauntoriuT 
kápolnájában szolgáltatták, amely en Igén sokan vettek 
részt, úgyszintén számosan jelentek meg mult hétfőn 
a sumuieui kegytemplomban és kedden a helybeii 
plébánia templomban tartott gyássmiséken is. Rend-
kívül megható, hogy a Cujon élő saékoly szolgák és 
szolgáló leányok folyó  év március 23-án, hétfőn  a 
piaristák templomában engesztelő szentmisét tartatnak 
Dr. Pál Qáborné leikiüdvéórt, amelyen imájukkal rójják 
le hálájukat aziránt a nemes gondolkozású asszony 
iránt, BZI egéBz szivével és lelkével szo'gálta a szé-
kelynép érdekelt. 

— Április elsejére összehívták a vármegyei 
tanáoaúleat. Csikvármegye tanácsate foiyó  év április 
l-re összehívták rendes tavaszi közgyűlésére. A nagy-
fontosságú  közgyűlés tárgysorozatán a megye 1936—37 
évi költségvetésén kivűl a Magánjavak vsgyonkeze'ő 
bizottságának az 1897 évi alapszabályok szerinti meg-
rálaBztáaa szerepel. 

— Fizetik a márciusi nyugdijakat A ciuc-
negyel pénzügyigazgatásig márc. 23—24:éu megkezdi 
a március! nyugdijak kifizetését. 

— Találtatott egy oselédkönyv, mely Both 
Veronika névre van klállitvá. Tulajdonosa átveheti a 
Vákár-iyomdábu. 

— A vármegyei állami iskolasaóknek az 
iskolák fejlesztene  tárgyaban megtartott nagy-
gyűlésé. Március 20 ra Csikvármegye prefektusa  áita-
lánoB értekezletre hívta össze vármegyénk jegyzői 
karát, községi biróit és az állami iskolák tanítói karát, 
hogy megbeszéljék aa állami oktatás fejleaztéaének 
tervsz-rli programraját. Az értekezletet Dr. Oietea 
Valér prefektus  vezette le. Megnyitójában vázolta a 
népoktatás ügyének batalmas fontosságát.  Minden állam 
pillér? a helyes ok tatát politikában van adva. Az érte-
kezzen CbJle tanfelügyelő  felsorolta  a legsürgősebb 
munkálatok szükségességét. Ezek szerint Marcurea-
Ciuc városának haladékot nem tflrő  feladata,  hogy fel-
epitse a második számú áliaml iskoláját. A városi 
tanács sürgősen ki kell mondja, hogy legalább elvben 
hoszájárul ennek az izkoiának a megepUeBöbez. Addig 
la pedig, amíg ez valóra válhat, a jelenlegi iskolaépü-
lethez azonnal két osztálynak való helyiséget kell 
splteni. Mercurea-Ciuc városanak az értekezleten jelen 
levő képviselője kifejtette,  hogy a város jelenleg min-
den rendelkezésre álló psnzavel a kövezetet épitl. A 
mostani iskolaépület, ha abból kitelepítik az igazgatói 
mkáat, akkor a megnövekedett igényeket ia kielégiti. 
Coelo tanfelügyelő  a továbbiak során Gheorghenl vároa 
iskolaazükaégietét fejtegette.  Szerinte ennek a varosnak 
két uj iskolara van szüksége ket millió let értekben. 
Gheorgh&ni képviaeiste serte, bogy eazközöljék ki 
szamukra 140 ha. erdőnek a randkivüli kitermelését, 
amelyből a tervezett iskolákat megépíthetik. Az érte-
kezlet utasította Cozmeni, Madaras, Daneski, Siculenl, 
Tusnád bal, Sancraieni, Sanmartin községeket, hogy a 
megkezdett iskoláiknak építését befejezzék  éa Tusnád, 
Casin községeket padig, hogy iskoládat építsenek. 

— Falamunka Sandominio közsegben. A 
S^ndominici „VisaorU" altalános ea faf̂ dolgozó  szö-
vetkezet, a Mjzőjazd^sági Kamara közreműködésével 
10 uapos tanfolyamot  rendezett, amilyen Ernyey Ár-
piid a talajmUcelésrői, Kazán Imre a legeiőxrő:, Baka 
JánoB az állattenyésztésről es tejgazdaságról, B enesby 
Karoly a méhészeiről es gyümöle;L.-rma;ésről, Dr. Karda 
Ferenc a szövetkezetekről mig Dr. Poanaru orvos az 
egészségügyről tartottak előadásokat. 

— Megmozdulások a vasúti azemelyfor-
galomnak varosunkba való atcsoportosltasara. 

Evek óta érezzük annak a visszás helyzetnek 
üyomoruságait, hogy a vasúti személyforgalom  lebo-
nyoilsó állomása a városunktól pár kilométerre fekvő 
Patru-R íres. Városunk, mint a vármegye központja, 
emiatt mindan téren kiszámíthatatlan karokat szanved. 
Az utóbbi időben Biró József  ipart, elnök és helyettos 
polgármsKter állandó sürgetésére tervszerű munka ic-
du|t m-ig aziránt, hogy a vaBUt igazgatósága legalább 
a személyforgalom  kiindító főállomását  tegye át Mercu-
raa-C ucra. Nem megoldhatatlan probléma egyáltalán 
az, bogy az összes vonatok beszaladjanak városunkba. 
Ebben a tárgyban legutóbb Faroga Viktor polgármes-
ter a március 14 én Brasovban megtartott vasúti ér-
tekezlet-n kdokolt előterjesztést tett. Ezenkívül a hely-
be:! ipartestület a tg.-murasi keresk. és iparkamarán 
keresztül a nyári menetrend összeállító vasúti bizott-
ságnak tette meg ezirányu javaslatait, kérve, hogy 
ezt a városunk iparára öa kereskedelmére életbevágó 
fontosságú  ügyet végra megoldáshoz juttassák. 

— Rövid hírek. Sándor Lajos simoneBtl gaz-
dát teUannrté ,̂ amint András Mihály gabonását dézs-
málta. — Átadták a csendőrségnek. 

— Kristály Ferenc 14 éves Baudominicl gyermek 
Btrabás István csűre mellett tűset rákot. A csűr meg-
gyúlt ás tőidig é*ett. 

— Klopotaru Petru caavargó cigány végig lopta 
a vármegyét. Végül is csendőrkézre került. Bekísérték 
városuokba, ahol egy vigyázatlan pillauatban megszö-
kött. Több hsti lyomozás után most Sibiuban elfogták. 

— Gil András 54 éves d^nestl született süket-
némát 900 lei b*dm3nt3aségi adóval róttak mug. 

— Tg-Mureaen ia 10 hónapra iteltek az 
alpapot Taob iiben fo?aikoztunk  Zsigmond Ferenc 
ügyéval, aki magát szerzetesnek adta ki és végig 
szalhámcakodta nemcsak ezt a vármegyét, hanem as 
egész ország tsrületét. Nam régibon megemlékeztünk ar-
ról is, hogy ez a közönséges szélhámos a román sajtó egy-
rászének ia fantasztikum  anyag'í szolgáltatott a pap-
aágunkról. Most arról értesülünk, hogy a tg mursai 
törvsnv'Bzék a mult hátán 10 hónapi börtöare itélía 
Sigismuud Fer?nc urat. 

— Cnerkésxünnepély a róm. kath. főgim-
náziumban. A helybeli főgimnázium  caerSéaz csapata 
f.  bó. 29-én, vmárasp éBte 6 órás kezdettel Ünnepélyt 
rendez a főgimn.  '.ornatermébon. Cél: azékely fiuk  se-
gélyezése, ho;y réeat vehosseo a Brnsov maiiéul nem-
zeti nagy táborban és fáradságos  évi munkájukért 
megkaphassák méltó jutalmukat. Erre való tekintettel 
azon kéréssel fordul  a recdezőaég városunk n. é kö-
zönségéhez, hogy kegyes adományaikkal legyenek an 
arra érdrmeB ifjak  segítségére. 

— Borzalmas gyilkoeseg. Cetatuia község !v 
kosBÍgát borzalmas kegyetlenségű gyilkosság tartja 
Izgalomban. Ifj.  Dirvas Ferenc márciui 19-én este a 
scomazédhan töltötte az időt Szőke Sáodorné az. Iac«9 
Rozália 56 éves as'zoiy házában. Mi o'egy *Bte 11 
óráig beszélgettek, amikor elbúcsúzott és hazafelé  igye-
kezett. A'.lg lépett ki a aötát udvarba, ismeretlen tet-
tes leshelyről batalmas feĵ zecaapást  mért a szeren-
csétlen emberre, akit azután még tizenkét vágással 
va'ósággal szétszabdalt, A csendőrség azonnal beve-
afltte  a nyomozást a a kegyetlen gyilfcoi  kézrekerlté-
aére a legszélesebb körű intézkedéseket foganatoei;oSt». 

— Öngyilkosság, Kiufmann  Kiroly a helybeli 
csendőrazárnyhoz beosztott, beszaráblal Illetékességű 
közcsendőr március 16-án szolgálati fegyverével  agyon 
lőtte magit 
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— Haláloaáaok. Sprsnez Hugi 62 éves korában 
folyó  év márc'na 19-én meghalt. Aa életvidám, mindig 
jókedvű, a sportokért éa minden ssépért lelkesedni 
tndé embert egéaien hirtelen fellépő  tüdőgyulladás 
ölte meg egy pár nap leforgása  alatt. Temetése folyó 
év március 21-én történt meg városunk közönségének 
nagy részvételével. 

— Cslkbénkfalvl  Tamás Lázár dr. budapeBtl klr. 
büntető járásbiró folyó  évi márciui 15 én Budapesten 
58 éves korában váratlanul elhunyt. TemetéBe folyó 
hó 17 én a budapesti kerepeel ntl temetőben, a birói 
kar és a jóbarátok igen nagy résavétele mellett ment 
végbe. Sírjánál megható bucsubesaédet Avedlk Félix 
a budapesti büntető járásbíróság elnöke mondott. A 
Htrgita síékely egyesületet Dlmény MÓBBS postafő-
Igazgató és S tudor Lásaló dr. ügyvéd, ny. főkapitány 
képviselték. Tamás Lázár néhai Tsmás Józsefnek,  a 
mírcuraa-cincl Ipartestület régebbi elnökének volt a 
fi».  Felesége a mercuraa-clucl Kovács családból szár-
mazik, néhai dr. Kovács Józsefiek  édestestvére. Halá-
lat felesége.  Ltsz'ó és Piroska gyermekei, továbbá a 
Tamás-, Orbán-, Sándor-, Srőts-, Kovács- és Sántal-
családok gyászoják. Tamás Lázár megnyerő modorú 
és igazságos biró volt, kinek korai elhunyta érzékeny 
veBstesege a magyar büntető Igasságsiolgáltatásnak. 

— Mantsch Rsinhold plaesll-de-fud  jegyzőt és 
nejét BBÜI. Ddtrvaa Nagy Ágotát súlyos veaaleség érte, 
folyó  év március 18-an meghalt 4 és fél  éves kis 
leányok Mária-Agota-Ottilla. 

— Kadar Inare színtársulata városunkban 
A cluji magyar színház mult heten városunkban ven-
degsserepelt ÉB az Ur katonái-nak tökeleteg, nagyszerű 
előadását hozták közénk. Dr. Kádár Imre kiváló együt-
tesével valóságos kultur missziót végzett a székely-
földi  körntja során. Itt, ahol a magyar szlnéBzetet uzy 
lejaratták a koncesszióért folyó  küzdelemben, Itt ahol 
aa utóbbi években már csak műkedvelők ajkáról hal 
lőttünk tiszta, tanító és felemelő  művészetet, jól esett 
látni aat, hogy Kádár Imre színigazgató kezében a SBI 
nésset hivatása magaslatán áll. Jó volna, ha Kádár 
Imre ugy saervesné mag a székelyföldi  magyar BZÍU-
játszást, hogy teljes együttesével legalább tiznapot tölt-
hetne városunkban, ahol a vidékkel együtt garantálni 
lehetne az előadások látogatottságát. Közönségünk le-
építené a sok váBári nívón mozgó, a magyar szólni 
visszaélő Igyekezetet és szívvel-lélekkel támogatná Dr. 
Kádár évenként egyszeri 10 napos szezonját. Mi hisz-
szttk, hogy Kádár Inre komoly, munkás kezében a 
vidéki magyar Bzinj ttszás Ugye ia liyen formán  meg-
oldáshoz juthat. 

— A pernjltás során felmentették  a volt 
valea-strambai jsgyzőt és bírót Itmsretes, hogy 
a törvényszék és végső fokon  aSjtnmi'ő'zék 8—8 hó-
napi börtönre Ítélte Todor Jánost Valna-Stramha köz-
ségnek 1923 évben volt jegyzőjét és B^ncae Ágoston 
köaségl bíróját, azért mert a bícialak feljelentést  tet-
tek ellenük, hogy agrár ügyben hamis bizonyítványt 
állítottak kl azért, hogy községük koabirtolroHsâţânak 
vagyonát megmentBák a kisajátítástól. A végső fokoo 
elitéit embarek a'landóan ártatlanságukat és jóhlssemü-
ségttkot hangoztatva, nem nyuţodtak bale elitéltetá-
sükbs és Dr. Pitoer Árpád ügyvéd u<jín uj parfelvé-
talt kérlek, amelynek a helyi törvényszék helyet is 
adott. Az ujabb főtárgyalást  a helyszínen tartotta meg 
a törvényszék, amely megállapította, hogy a vádlottak 
teljes jóhiszeműséggel jártak el az omlnozus bizonyít-
vány kiáliitáBánál s felmentette  a vádlottakat, akik jog-
erős Ítélet alapján már meg is keidték volt büntetésük 
kitöltését. 

— A munkakamara felhlvana.  A bscau-i 
munkakamara ciucvartnegyei kirendeltsége Ismételten 
feihtvji  3 musksdok, üzemek figyelmét,  hogy rauaka-
könyv nelkűi sem képeeitett munkást, sem gyári mun 
kast alkalmazni nem lehet. A-tik munkakönyv néüilil 
muakáet a'ka'mazna!?, m'yos büntetésnek teszik ki 
miguia:. F^lhivju1: aflgy  «imit arra is, hogy tanoncok-
nál fjlaiarződ'.  ttai nélüúl v,ló Urtáj t szigorúan tilos. 

— Aa első feoske.  . . Megjött. Nem a rendes 
fecaktíről  van SZÓ, hanem a ródióvot l zavarok MR>g-
BZÜatetdsáre megtörtént az első lépte. A unrcurea-ciucl 
róm. kath. főgimnázium  igazgatósága t"i.in;KUel arra, 
hogy a főgimnázium  környéken a r^dió vétel cnppil 
nagyon rossz a hálózati zavarok miatt, közösen az in-
tézet elekromotorját lehlockoltatták és Így eze-n'ul a 
motor üẑ mközben nem zavarja a rédló vételt. Az in-
tézet környdkén ezeu ul észlelhető zavarokért nem okol 
ható a gimnáziumi motor, esetleges kételkedőknek díj-
mentesen igazolom a helyt'zlnen, bogy üzembözb'n a 
motor n*m zavar. L'ţy hiszem, városunk közörs^g* 
már nagyon várja, hogy ezzel a jó példával a zavaró 
készüléii tulajdonosok önként fogják  a zavarmeotesitéBt 
elvégeztetni, mert saját érdekük is a zavarmentesités, 
mert majdnem mindegyiknek van rádiója. So- szór oly 
OBgy mérvű a hálózati zavar, bogy teljesen lehetetlen 
a vete). Eiőző cikkemben rámutattam a zavarok okaira. 
A legfőbb  zavarkeltők a kismotorok. Ezeket kellene 
legrövidebb időn belül savarmentesitletnl. Tekintettel 
arra, bogy az állam egyelőre nem kötelest a aavaró 
készülék talajdonosotat a zavarmentesitésre, Igy nem 
marad más hátra, mint önként vélla'ja mindenki a köz 
érdekében ezt a kis kiadást. Talán a gimnázium jó 
példáját m4g sokan fogják  követni, nem kerül o'y sokba 
es segít a köznek, egy kis?é zavarmenteBebb vételt 
biztosit mindenkinek. Sok panasz hangzik el, sokan 
már törvényes uton akarják megvalósítani a zavarmen-
tesitést de a törvény ereje caak a halasztást bizto-
sítja a' gyors megoldás csak ugy lehetséges, ha a meg-
kezdett példát mások la követik. Várjuk as első fecske 
után a többit, hisz jön a nyár és ugyls lesz elég lég-
köri aavar minek hallgassuk még a motorok zavarait 
ia Szeretettel várjuk as önként Jelentkezőket. 

Viotey  O / n l e . 

- Saerelmes jegyiékvaHás ssékelr legé-
nvek között. . . Az Idők változásával váltósnak az 
emberek le. Eddig nem Igen lehetett hallani, bogy a 
sasrelmea székely legény írásban jelentse hn vetély-
társának, hogy leszámolni készül vele . . . Ujabban ez 
is divat lett. Mielőtt villanna avirtnstól, szerelemféltés 
tői, vagy a rög fölötti  vitától elmérgesedett helyzetben 
a bicska: kacskaringós betűkkel jegyzékváltás Indul 
meg a békétlenkedő és votélykedő felek  között, amint 
azt Domokos József  tusnadul-noul .Vlmüvelődött* volt 
Boffőr,  erdőpásztor, gyárimunkás tette Ábrahám Albert 
tusnádi székely legénv, riválisához Imlgven : .Ábrahám 
ur I van szerencsém Tudomására Hozni Hogy: — mort 
ön 1B jár Jolánkáhos es egyik Bsta akor amikor Jskab 
Béla Nigytuwdl korcsmárosnál együt voltunk Kere-
kes Andrassal: és ön pedig a sógorával volt? de amit 
ön moodot önfejéből  K'isztina néninek azon öste a mi-
kor elszaledt és ismét viasaajött Ml Hozánk: azért *n 
elszámoltatom önt a legelső rövid találkánál ? — É-i 
ezt ÍB van szerencBém közölni önel Hogy: a jeleni 
Perctől kezdve önek setnl kereset ne legyen Jo'ánká-
val vacyls: ne Uzengesen éa Ne még farsdozon  külön-
böző H iFUgságtlval vagyis Bőségeivel ? — Mert Ha 
m-'ig ar F-»Ié találkozok önel MMd kedveseben fogok 
beszélni I — és talán intézkedni Mivel Hogy Jolánka: 
az utat ösek kiadta már ezerszer Is azért fccrülöte 
Niacs mit tolakodjék! és tudomására hozom aszt is 
Hogy Ha nem tetţlc ezen szó jelenesen fel  I vagy pe-
dig elvárom önt azegása B»rétjaival vagyis: rokonai-
val Hogy kitámadjon engem I és direct rosz szándékai 
vagyis: Bár Mijén kézhelivel jöhetnek én velem Szem-
ben. — Tudnád Nou 9. III 1936 — J. Domokos." — 
Idők jele az Is, hogy ez az állami oktatásra korfestően 
jellemző eredeti helyesírásával hűen visszaadott ÓB a 
községi küldönc által kézbesített levél as ügyészségre 
került: életveszélyes fenyegetéB  bünczelekményénefe 
alátámasztására . . . De még annyira nem vagyunk, hogv 
a közeli napokban naplhirben ne olvashatnánk a 22 
éves szép Domo'os Jolánk» kezéért vívott párviadal 
bicskás leszámolásáról... M>g korai volna a nóta: 
.N?ai a T,»za partján fekszik  tz a csárda...* 

Albert  István. 

S P O R T . 
Tennis játékosok figyelmébe. 

A vezetőség felhívj  na sportegyesület tennis szak-
osztályának tagjait és mÍDdsfO'-  !t, Mk az Idei szezon-
ban a sportpályákon játszani óh<»j arak, hozy órabeoíz-
táeuk cAlĵ bc-1 tagkönyv°li:kel fgytl'.t  jeletr.kezz-D'k a 
szakosztály vezetőnél: Frank Mi'ilós mérnök Irodájában. 

A j dentkezés alkalmával a fel  szezondij előre 
fizetendő.  A vezetőség. 

Turistaság. 
Az E. K. E. c l̂kszóki osztálya f.  hó 22 én, va-

sárnap a Síitában épült házában tartja évi repdes köz-
gyűlését és tlsztujikó gvölés.'t d lutAn 3 órai kezdettel. 
Az egyesület tagjainak pontos megjelenését kéri a ve-
zetőség. 

A sportklub közgyűlési meghívója. A mercu-
rea-ciucl sporrk'ut) folyó  év április hó 5-én délelőtt 10 
órakor az Ipartestület kaszlnóhelyiségáben tartja meg 
évi re'-d'S közgyűlését. Felkérjük az egyesület tagjiit, 
hogy a kö^gvüléiten megjelenni peivPBliedjenek. Tárgy-
sorozat. 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3 Az 
liazi;ató válaBZtmány lemondás:). 4 A szato-ztály veze-
tőségeinek lemond <sa 5 Ui igazgató válasstmáay válasz-
tás*. 6. Szakosztályok vezetőséginek m^gvála^ztá^n. 
7 KUi»cboző indítván .'olt. — Amennyibon a kozţvUlig 
Irevé? mecjelent tag léi*záma trióit íprllis 5 én n°rr! 
lenne m-gtart^ató, ez esetben a közgyűlést április hó 
13-áa, ugyantra <n időben és helyiségben tekintet rólkfi 
3 tigok l«!szánára fogiu^  megtartani. Faroga Viktor 
f-JaöV,  Fr«ok Miklós titkár. 

Szerkesztői üzenetek. 
Patro. Hozzászólást mindenben fedi  állá'pin 

tnnkat. Oupáu a cikk hĉ pznda'mnBsâgân kell v l̂to?-
íatri. K rjüL- ieresRen fel  szeroó'yes merbeszélésre. 

K e r e s e k megvételre egy félfódeles, 
használt, de jó karban levó kocsit, 
egy kocsiszánat és egy vastengelyü 
szekeret. Oim a kiadóhivatalban. i_ 

România. 
Primaria comunei Sândominic, Jud. Ciuc. 

No. 851—1936. 
Publicaţiune de vânzare. 

Primaria comunei Sândominic, judeţul Ciuc, va 
vânde prin licitaţie publică, cu oferte  închise şi sigilate, 
conf.  art. 88—110, din Legea Contabilităţii Publice în 
ziua de 6 Aprilie 1936, ora 11 a. m., la Primaria 
comunei Sândominic, materialul letnnos, esenţă molid, 
cu un volum netto de 5391 m. c. şi cu o valoare de 
estima(ic de 458.237 Lei, din păşunea »Arama Neagră» 
proprietatea comunei Sândominic. 

Garanţia provizorie in numerar sau eiecte publice, 
este de Lei 22.911. 

Supraoferte  nu se primesc. 
Condiţiunilc de licitaţie se pot vedea la Primaria 

Comunei Sândominic şi la Ocolul Silvic »Ciucul-de-
sus«, Mercurea-Ciuc. 

In caz când la această licitaţie nu se va prezenta 
concurenţi în număr suficient  se va ţine a doua licitaţie 
pe ziua de 17 Aprilie 1936, la aceas local şi la aceas oră. 

Dat Sândominic, la 18 Marlic 1936. 
Primar, K. Karácsony. Notar, Z. Radu. 

Hirdetmény. 
A ciucani közbirtokossága, kiadja vt.,!*bitbi a 

község körött, 1800 m. ho-n^u, 16 m. szélességben, 
kockakővel való jarda építésé!. 

Ajáclatokbe sdst dók 1836 évi zprilis ho 10 ig 
a közbirtokosság igazga;csagatioz. 

Ciuctnl 1936 évi március hó 18 án. 
Bartha László, közb. elnöV. 

Primăria comunei Ciucani, Judeful  Ciuc. 
No. 190. din 13 Martie 1936. 

Publicaţiune 
Se aduce la cunoştinţa generală, că în ziua de 

31 Marlie 1936, ora 10 în localul biroului notarial 
cercual Sânmărtin, se va da în arâudă restaurantul 
comunei Clucanl, situat în comuna Ciucani, prin lici-
taţie publică orală şi cu oferte  închise. 

Preţul de strigare esle 18000 Lei chirie şi 2000 
Lei taxa comunală de brevet. 

Garanţia este 10V„. Supraoferte  nu se primesc. 
Condiţiuni de Iicilaţie se pot vedea la primăria 

comunală în orele oficioase. 
Prim&rla comunală. 

E l a d ó 2 darab 2 éves, első osztályú, 
szimenthall bika. Oim Bartha Laszlo 
Oiucaai. 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegysserübbtól a 
legfinomabb  kivitelig 

• i l y o a Was i l l f i«« t f i  i n k k a l 
b a s a a r e a h a t ö k : 

Nagy Q. Jószef  asztalosnál, Jigodin. 
Megfelelő  biztosíték mellett részlstflzetésrs  Is. 
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Modern, uj, be nem fejezett  ház eladó. 

Érdeklődni a Vákár üzletben. 
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m E Építkezésekhez 

m jó minőségű meszet i 
£ bariníiyen m-/ar;y!t;ég.vec, ked-
£ VÜZÖ fdltátdlek  m e l l e t t az 

§§ az építkezés helyére szállítunk. & 
m Megkeresésre aján'attcl szolgálunk. a 

| VICTORIA | 
Általános Gazdssagi Szövetkezet moszűrema, 

Sandomiaio-Clao (Csiksaentdomokos) 
I ^ ^ g p g ^ jg j m g j iiílr 'ffl  ffl  J^ff l jJ^ff l .e t l 

Hirdetmény. 
Ciucani községnek Ciucsânmărtin piacterén lévő 

községi korcsmahelyisége, 1936 évi március hó 31-én 
10 órakor, a körjegyzői irodán tartandó, nyilvános szó-
beli és írásbeli zárt ajánlatok által haszonbérbe adatik 
5 évre. 

Kikiáltási ár 18000 lej, haszonbér és 2000 lej köz-
ségi italmérési taxa. 

Bánatpénz 10 százalék. 
Árverési feltételek  megtekinthetők a jegyzőirodán 

a hivatalos órák alatt. 
Községi elöljáróság. 

g MODELL KALAPOK S 
^ tli naponkélt u j formák  oloso %C 
^ árbua, m e y t e l H n tla « t a i g ^ 
H VBNCZBL TANÁRNÉNÁL M 
^ Ugyanott késaülnek minden- M. 

- néma >61 kalapok atsőre&dü ^ 
anyag hoaaaadaaával. Kalapek » 
átalakítása a legrövidebb Idő alatt. Q 

Mercurea-Ciuc, I. C. Bratlanu (Oimná- w 
alnmj-uooa i u . sa., a Sörház köaeléban. Q 

• J V U l v I U I U l v l U i w l v l U V U l v A A A A m j a ^ f l 

Könyvkötészeti munkákat 
a lagsaebb és legtartósabb 
kivitelben a legjutanyosabb 
á r a k m e l l e t t esakAaöl a 

Vákár üzlet , Mercurea-Ciuc. 

ifO»«t»tt  VtfeH  It, 




