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Magjaiaaik ml>daa vaaitaap 

Ecce homo, ime az ember! 
Nagyböjti gondolatok és megfontolások. 

5 . -A- Z B l d . 0 XLÖlE. 
Ha megértő, Igasság szerető embereket, lérfi  akat 

találunk Jízuz körül, még Inkább kell résztvevő, gyön-
géd női lelkeket ia fellelnünk,  hisz alaptonusuk a Bzána-
kozáa, együttérzés és Irgalom. 

Mindjárt elsőnek o't találjuk Pilátus feleségét. 
Nemes azlvü urnő, kinek megesett a lelke Jésus szen-
vedésén. Jézust megmenteni s férjét  felvilágosítani 
szerette volna, azért várt megfelelő  időre. Isten jóté-
kony álmot bocsájtott reá, melynek hatása alatt figyel-
meztette urát, hogy mindent kövessen el, nehogy ezt 
ac igazságtalan Ítéletet kimondja: Semmi közöd neked 
aszal az Igazzal, mert álomlátásban sokat aaenvedtem 
őmiatta. Célját SBjnoa nem érte el, de maga résaéről 
megtett mindent, követte lelke nemea parancsát. 

A azenthagyomány azerint a keresztúton egy 
asszony siet segítségére jézusnak, tiszta gyolcakendójét 
nyújtotta a nagy Szenvedőnek, hogy vele poros, vérez, 
verejtékes arcát megtörülje. Mikor vlsazakapta, J^zua 
arca volt a kendőn látható. A aaaretet találékony. Mily 
csekélységgel lehetünk másnak segítségére, caakhogy 
ehhaz namea érzék, finom  lélek kell. Bbben az esetben 
milyen caekély volt a szolgálat s mekkora jutalomba 
részesült. Veronika boldog volt. 

Fájdalmas utján kisérték a jeruzsálemi asszonyok, 
kik szánakoztak éa siránkoztak fölötte.  Nt-klk fájl,  ők 
mélyen átérezték Jézus fájdalmát,  lehet, hogy ép csa-
ládjukban volt olyan, akit ő gyógyított meg, vagy tá-
masztott fel.  Végtelenül roaazul esett nekik, hogy ilyen 
hálátlant)ággal fizet  aa a nép jóságáért, melyet oly na-
gyon azeretett, Jézusnak vigasztaló volt látni az ass-
ssooyok résavétét, feléjök  fordul  B kedvea szavakat 
intézett hozzájuk: 

Jeruzsálem leányai, ne engem BlraBBatok, hanem 
magatokat és gyermekelteket, mert ha igy bánnak a 
zöldeló fával,  ml lesa akkor a asárazzal? M r̂t Jézus 
isteni szemével tudta, Ismerte bűneiket 

Legnagyobb vigaszára volt a szenvedő Jizuanak 
aa ő édes anyja, kl legjobban átérezte a klaját, minden 
fájdalmat.  Szeretett volna érte, vagy vele meghalni. 
Olt a véreB Qolgota uton mellette van, látja elgyötört 
alakját, hallja a gunyaaavakat, nem tud segíteni, de 
találkoznak tekintetük, ez sokat mord. a Fia biztatást 
olvas ki belőle. Hisz a boldogságos Szűz már Jézus 
40 napoB kora óta elkeadte lélekben a szenvedést, 
amióta a jövőt az agg S meon megjósolta. A boldog-
ságos igy lesz fájdalmas  anya, az édesanya vértanú 
anya. Jéaua a kereaaten anyjához ia intés utolsó sza-
vakat, hogyne, a világon ót szerette a legjobban. — 
Aaaaony Íme a te fladl  — szól hozzá a ssent János-
hoz ppdig: Ime a te anyád. Gondoskodott szUz Mária 
további Borsáről. RMrzta ót a szeretett tanítványára, 

viszont ót édes anyja gondjaiba ajánlotta. Szent János-
ban minket ia odaértett, nekünk is anyánkui adia a 
szent Szüzet, igy mi is gyermekeivé lettünk. Öt k-,tten 
a többi szent esazonyok a végsőig kitartottak, ott állot-
tak Jţaua haláláig keresztje mellett. Jólesik hinnünk, 
hogy a keresztről levéve első éa utolsó pihenő helye 
Jézusnak édeaaryja öle volt. Ea a megnyugtató s stíl-
szerű: ahonnan elindu l, oda térjen viaBaa, mint cse-
csemő Síében pihent, moat ia ott nyugodjék meg. 

Ecce homo, Ima Ilyen emberek is vannak, kik 
szeretnek és cselekednek. Ezek az Ur azolgáló leányai, 
kik as Ur parancaát teljesítik. Tanuljuk meg tőlük lé-
lekkel megfogni  a világot, mert akkor megujul a föld 
szine. Beosüljük meg a nőket, aajátitsuk ei a női lélek 
gyöngéd finomságát. 

Késői szál Tirái a Fái Gátiomé friss  sirhalmára. 
„Halnak, halnak, egyre hainak..." Most Pál Qá-

borné halt meg, elesett a kötelességteljesítés frontján, 
mint a katona a harcmezőn. 

Van valami csodálatoa tragikum abban hogy nohB 
ntm a Székelyfőid  r.ngatta böícEŐjét, mégis ugy sze-
rette ezt a főidet  s annyira fájt  neki a székely fájda-
lom, hogy életét adta ezért. 

Van valami szívfacsaróéi  megindító abban, bogy 
szerettei szemére a soha fel  nem fzáradó  könny égető 
gyötrelmét hagyta aaért, hogy székely anyák Bzeméről 
tudjon letörölni néhány könnycseppet. Van valami szív-
facsaróén  mginditó abban, bogy övéit gyászruhába 
öltöztette azért, hogy székely gyermekek testére vará-
zsoljon öltöző ruhát, — anyja lett a csiki székelység 
nek B árván hagyta a maga gyermekeit! 

Ha aa alabástrom BzeLince széttörik, a benne levő 
drága nárdus olaj szétfolyik  B elillan, ds Illata beszí-
vódik fába,  fűbe,  virágba a örökké megmarad. Pal 
Gáborné poraátora szétomolhatott, de élete bevonni a 
Bzékely legendába s örökké fogják  áldani Bzékely anyák 
éa székely gyermekek. 

Milyen gazdagok vagy 'k bősl halottakban I Egye-
bünk sincs már, csak az emlékűink és a halottaink. 
S moat eggyel több van, akit sirassunk, eggyel több, 
akit emlegeaaünk, eggyel több, akit el ne felejtsünk 
soha. 

Átka volt a mi fajunknak,  hogy élő nagyjait nem 
tudla eléggé megbecsülni, de áldáaa az, hogy halottéi-
hoz hü maradt mindörökké. S akkor lesz nekük jaj, 
ba már balutlainkhoz Bem tudunk hivek maradni IgaBán. 

Hívek maradunk hozzád legBzékeiyebb székely 
asszony, aötét egünknek hulló csillaga. Élted, halálod 
csodálatoa mennyel üzenet, mely lelkünkben ég a 
örökké megmarad. E.zendUlt a székely ballada, a nem-
zet mentőjének kezében B fáklya  lefelé  van fordítva, 
de ég.. 

Égjen örökké I 
Siotyori  Lajos, ref.  esperes. 

Gyárfás  Elemér interpellációja 
a szenátus 1936 március 19-iki ülésén. 

Van azerencaém a belügymlniaater ur elé tárni a 
következőket. 

Tusnadfürdó  fürdőépületei,  parkjai és AZ ezekhez 
tartozó erdőség Tusnád, Cozmeni, Lazarestl éa Vrabia 
közaégek közöa tulajdonát képezi, melyet 1942. évig 
egy azövetkezetnek (Cooperativa Proprietarilor Băilor 
Tuanad) adtak bérbe. E bérleti szerzódéa azt a rendel-
kezést tartalmazza, hogy a bérbeadó négy község a 
bérlet tartama alatt a közös tulajdonból semmit sem 
ldegenlthet el. 

Az Oficiul  National de Túriam a mult év novem-
ber havában 1097—936. szám alatt táviratilag felhívta 
a 4 közaég tanácsalt, hogy a közöa tulajdonból rend-
kívül értékeB területeket Ingyen adjon oda tulajdonul, 
amit mindenik köaaégi tanács egyhangúlag elutasított. 

December hóban a községi tanácsokat ujabb gyű-
lésre hívták össae, melyeken B járási primpretor la 
megjelent és a belügyminisztérium 22286—936. számú 
rendeletére hivatkozva a tanácsokat arra hivta fel, 
hogy a kért területeket ingyen adják át használatra a 
most már külön önálló köaaéget alkotó Tuanádfttrdőnek 
(Băilor Tusnád), mely felhlváa  teljesítését a köseégl 
tanácsok egyhangúlag megtagadták. 

Folyó ev január hó 26 ára hatósági utasításra a 
községi tanácsok újra összehivattak b azokon megjelent 
Const. Dumitrescu közigazgatási vezérfelflgyeló,  a me-
gyei prefect,  a járási primpretor éa Dancu liberália 
képviselő, akik a községi tanácsokat a kért terűletek 
ingyenea átadására akarták rábirni. A veaérfelügyeló 
javasolta, hogy legalább a fürdőutakat  és parkokat 
engedjék át, amelyek cca 26 hektárt tesznek kL A 
községi tanácsok ezt nem teljesítették. 

A belügyminisztérium ezek után Const Dumit-
rescu vezérfelügyelő  javaslata alapján folyó  hó 7-én 
2246, 2260, 2264 és 2268-936 számok alatt tett intéa-
kedasével mind a négy község választott tanácsát fel-
OBBlatta a nyilvánvalóan interimár bizottságokkal akarja 
a község vagyonát károsító tervet végrehajtani, A fel-
oszlató rendelet azt a megdöbbentő Indokolást tartal-
mazza, hogy: .felsőbb  hatóságok rendelkeaéBelt figyel-
men kívül hagyó határozatokat hoztak a községi köa-
lgazgatáa kárára, veazéiy ez tetve ezekkel az állam biz-
tonságát. Tekintettel arra, hogy a fentldézett  vlzzgálatl 
jelentéaekből megállapítható, hogy a köaaégi tanácsok 
üléael magyar nyelven tartatnak, amennyiben aem a 
primar, aem a aegéd-primar, sem a köaaégi tanáca tag-
jai nem tudják az állam hivatalos nyelvét, kompromi-
tálva ezzel a nemzeti presztízst és érdekeket" 

Ami az elBÓ Indokokot illeti, arra nézve hang-
súlyoznom kell, hogy a községi tanácsosoknak törvé-
nyes kötelessége a közaég vagyonát éa jogoa érdekelt 
megvédeni. Az érvényben levő közigazgatási törvény 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Érdekességek Cslktaplocza község múltjából. 

xxn. 
Topllţa, mint a „Szent Péter Egyházmegye" fillája. 

Toplita, az ellenőrizhető legrégibb időktől kezdve, a 
•Szent Péter Egyházmegye kötelékébe tartozó r. kath. leány-
egyház volt mindig. 

Papjai a szentpéteri plébánián Bzékeltek s meghatáro-
zott napokon a szükség esetén: rendkívüli időben is, onnan 
jöttek le lelki-vigaszban részeaiteni az arra szoruló hívőket. 

A toplitaiak pedig — vasár- és ünnepnapokon — a 
.Szent Péter"-hez jártak fel  szentmisét hallgatni; odavitték 
újszülötteiket is, hogy a keresztség szentségével felvértezve 
kezdhessék meg a töldi életpályát; oda zarándokoltak azok 
is, akik a házaaság szentsége által „holtomiglan* kötötték 
magukat egymáshoz: de azok is oda tértek meg pihenni az 
édes anyaiöldbe, akik egy nehéz és küzdelmes élet lerobo-
tolása ntán .az Urban csendesen jobblétre azenderültek*... 

Mindezekről pedig bőséges tanúságot tehetnének a 
születési-, házassági- és halotti anyakönyvi följegyzések, 
valamint az egyházmegye éa községek irattárai, protocollum 
jegyzetei, melyek azokban a vészterhes idők fergetegeiben, 
különösen pedig az 1661. évi október 21-iki török-tatár 
pusztítás s az 1694-ik évi február  havi tatár-betörés alkal-
mával egytől-egyig elhamvadtak. 

De a fenti  kapcsolatok bizonyítására bőségesen elég-
ségesek a nép száján ma is élő a több százados múltra 
visszatekintő, hagyományok s a nagy pusztulások után ke-
letkezett ujabb anyakönyvek, irattári följegyzések  és proto-
collumok is (melyekből a „Szent Péter"-nél is, az 1700-as 
évek elejétől kezdődőleg, több kötet van még meg a legna-
gyobb gondossággal őrizve), amelyek, segítségünkre vannak 
abban, hogy általuk s egy pár még régebbi (veszélytelenebb 
helyeken megmaradt!) regestrum adatainak felhasználásával 
kapcsolatot teremthessünk még a ,régmult"-tal is s képet 

alkothassunk magunknak a letűnt évszázadok hosszn sorá-
nak egyházi kapcsolatairól. 

De nézzük csak, mi mindent árulnak el a megfakult 
levelek 

A pápai tized jegyzékben a telegdi archidia conatus 
(odorheiui esperesség) chiki eiuei districtusának 1332-ik 
évi rovatában, a 668-ik lapon, első helyen van bejegyezve 
a sumuieui plébános neve „Paulus, aacerdos de C'hik, solv. 
2 gros-" 

Az 1333-ik éviben, a 681. lapon igy „N'icolaus, 
aacerdos de Sumlov, solv' 2 banalea aut." 

Kétségtelen, hogy .Sumlov" Sumuleut jelent, „Sutn-
bovu pedig CBak hibás leirásvolt „Sumlov" helyett, iOrbán 
Balázs: Székelyföld  Leirása, II. k. 12. 1.) 

A későbbi évszázadok nyilvántartásaiban névszerint 
is megemlítve szerepelnek a hajdani „Sumlov"-ot (illetőleg: 
a Szent Péter Egyházmegyét) alkotó községek, m. p.: 

Az 1567-iki regestrumtan, melynek eredetijét a grót 
Rhédei levéltárban fedezték  fel  1668-ban, Wárdofalwa  13 
kapuval, Chyobot és Chyomortán együtt 28 kapuval, 
Taplocha ,44 kapuval. 

Ugyancsak ideazámithatjuk Mercurea-Ciucot is, melyet 
Izabella királyné már 1568-ban .Oppidum Zereda* néven 
említ a amelyik 1567-ben 16 kapuval szerepel a fenti  re-
gestrumban. 

Ez utóbbi 175 l-ben szakadt el a Szent Péter Egyház-
megyétől s lett önállóvá. 

P. Loateiner Leonárd, ferencrendi  szerzetes (szül. 
1744-ben Clujon, meghalt 1826. május 17-én Sumuleun) 
történelmi följegyzéseiből  tudjuk, hogy a moldvai vajda, az 
1600-as évek elején, a Szent Péter Egyházközségnek, az 
akkori határszéli „Bálványos" havaaát adományozta azért, 
hogy a pünkösdi búcsúra Moldvából kijáró csángókat a köz-
ségek lakói — a buoan tartama alatt — elszállásolják. 

Benkő Károly: aCsik-, Gyergyó- éa Kászon Leírá-
sok" cimü, 1853-ban megjelent müvének II. része 97-ik 
oldalán olvaaauk, hogy „Ezen Megye fekvő  éa felkelhető 
Javairól" B. Szepesi Ignáo püspök 1823-ban oklevelet adott 

ki, melyben a „Bálványos" havas adományozásától is meg-
emlékezik, valamint a fenti  közaégekről ia, mint olyanokról, 
amelyek már az adományozást megelőző időkben is „Szent 
Péter Megye" néven szerepeltek. 

A moldvai búcsúsok 1744-ig, tehát mintegy másfél 
évszázadon át, zarándokoltak évente (9 csángó községből) 
a sumuieui csodatévő Máriához. Útjuk a nagy hegyeken ke-
resztül vezetett s amikor a fogadásukra  eléjük siető ciuciak-
kal a „Széphavas"-on találkoztak, örömkönnyek csillogtak a 
szemekben s hálatelt szívvel csendült tel az ősi ének 
„Zeng az erdő, zug a levele, Mária örömére .. 

Ilyenkor nagy volt a sürgés-forgás  az egyházmegyé-
hez tartozó községek lakóinak takaros „életein", melyek 
festőien  szép viseletű régi ismerősöket láthattak vendégül újra. 

Ma ia élö szájhagyomány, hogy a moldvaiak azekerei, 
melyeken a bucBusok podgyászait hozták, legnagyobb rész-
ben Toplitan nyertek elhelyezést s az igás állatok pedig 
— a bucsu tartama alatt — ugyancsak itt, a Nagyrétben 
legelésztek. 

Természetes, hogy a csángó-buoBnsok számottevő része 
is szíves vendéglátásra talált falunkban. 

Igaz, hogy a közös vagyonnak ia 40 százalék erejéig 
volt tulajdonosa a toplitai filia,  mig a másik három község 
hivői együttvéve élvezték annak 60 százalékát. 

A vagyon közös lévén, közös kezeUséget is igényelt, 
de mivel annak elnöke a mindenkori plébános volt, a keze-
lőség legfontosabb  tisztségét a .curator*-ságot, vagy ,me-
gyebiró"-i állást, legtöbbször Toplitáról töltötték be. 

Mivel az egyik „Györgypál" családnak több nemze-
déke viselte a „curator'-ságot, azért e családnak, a falunk-
ban szokásos mellékneve még mai napig is: „kurátor,,. 

De van „megyebiró* melléknevü Györgypál család is! 
* 

* * 

A toplitai leányegyház lelkiszUkségletairől gondoskodó 
szentpéteri plébánosokról és lelkészekről, az 1600-as évek 
elejétől kezdődő adatok alapján, a következő alkalommal 
emlékezem meg. G. 8, —. 
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508 és következő cikkel egyenesen e'őlrják, hogy a 
községnek jogtalanul én vétkesen kárt okoiA tanácso-
sok egyetemlegesen egész vagyonukkal felelősek.  Már 
pedig est a felelősséget  Idóiték volna elő, ha a jog-
érvéry?8en bérbeadott terhieteket a bérleti azerződés 
tilalma ellenére másnak átengedik. Nincs Joga a felet-
tes hatóságnak arra, hogy rendeleteket adjon kl, a 
községek vagyonának megkárosítására s képtelenség 
as Ilyen rendeletek nem teljesítését as állam biaton-
sága elleni cselekedetnek minősíteni. El lehet képselnl, 
hogy milyen saklató visszaélésekre veset as alsőfoku 
hatósági kősegek résiéről es, ha ast látják, hogy a 
belDgymlnlsstérlum is ilyen ürügyeket hangoatat. 

Ami BI anyanyelv hassnálatát illeti, hivatkoznom 
kell arra. hogy nincs tőrvény, mely megtiltaná, hogy 
a községi tanácsos anyanyelvén beszélhessen. Nevet-
séges Qrfigy  ilyen indokot bosni fel,  mert nyilvánvaló, 
hogy a feloszlatásra  nem kerül sor, ha a községi taná 
ciosok, — anyanyelvükön klfajesett  akarattal — ele-
get t9ttek volna a felhívásnak. 

Ciucmegye története. 
Székelyföldi  laptársaink figyelmébe. 

Budapest, márciuB hó. 
A Csiki  Lapok  hasábjain mto több Ízben meg-

emlékeztünk Eodes  Miklós dr. budapesti közigazgatási 
biró kéziratban készenálló nagy müvéről, amely Csik-, 
Qyergyó- és Kászonszék ezeréves történetét, a cinci 
székelység fejlődését,  a községek, a közbirtokosságok 
ós aa egyházközségek keletkezését, a vármegye Ipari, 
kereskedelmi, közgazdasági, politikai és társadalmi vi-
szonyait, közigazgatási és törvénykezési életét, köa-
egéaaaégügyét, hegy- éa vízrajzát, fürdőd  gyét éa ami 
a könyvet különösen értékessé és a Bzékelyföldön 
egyetemessé teBsl, az egyea nemea családok történetét 
oknyomozólag és réBaleteaen, századoknál és községen-
ként, behatóan tárgyalja és magában foglalja. 

Ovan hézagpótló és évszázadokra szóló, állandó 
értékű mú aa Endes  Mlklóa könyve, amely minden 
clucl éa aaékelyföldi  székelyt különösen érdeke). Ha 
kezébe veBai aa olvaaó e művet, érdeklődése tetőfokra 
hág, mert tele van eddig ismeretien, eddig fel  nem 
dolgozott, öaaze nem gyűjtött vagy hozzá nem férhető 
éa Bsanaaaét heverő adatok rendazerbe szedett kincses-
házával. A tudomány és aa oknyomozó történetíró lelki-
ismeretességével nyul a szerző a rendkívül nagy anyag-
hoz. Több, mint negyvenéves bírói működése biztosí-
téka lelkiismeretességének és oknyomozásánBk. Ma ls 
a legmagasabb bírói Bzékben szolgál. Hosszú éB ered-
ményes működésére koronát tett e müvével, mikor izzó 
fajszeretete  a még meglevő szellemi erejének legjavát 
fajának  szolgálatába állította. 

Évekkel ezelőtt aaékelyföldi  laptársaink egyértel-
műen síkra Beállottak a Székelyföld  monographlájának 
megírása érdekében. Ime, már kéBzen van a nagyszerű 
cinci köteti Nem kellett semmiféle  akció, értekezlet, 
tere-fere,  mart a jó székely anyaföld  kitermelt egy 
kiváló embart, aki az őaöktől öröklött éleslátásával és 
tettrekész akaraterejével leült as Íróasztalához és sok 
esztendő hangyaszorgalmával napvilágra hozta a Szé-
kelyföld  ehő kötetét! 

A példa adva van, a példa követésre méltó. Sok-
kal könnyebb otthon, a Székelyföldön  élőknek megirnl 
a hiányzó köteteket, mint távo! a szülőföldtől.  Minden 
aaékely megyében van még tollforgató  bőven I Bár 
aaemélyeBen nem lamerem őket, ott vau Odorheiui a 
kiváló aaékelyföldi  kutató, Bknyay  János, Trelacaun-
megyében Molnár  Dénes és a többi. LasBU, megfon-
tolt, de megszakítás nélkül való munka kell ide a meg-
felelő  szakemberek éa munkatársak támogatásával. A 

budapesti Országos Levéltár, a Nsmzatl Muzeum, a 
Történettudományi Társulat, az Akadémia könyvtárai 
a kutatók peatl munkatársainak rendelkeaéaére állanak. 

Addig la arra kérjük székelyföldi  laptársainkat, 
jegyeztessék elő Endes  könyvét közönségükkel, bogy 
a kósaenálló irú nyomdába adható legyen. Ma még 
300 lej árért kedvezményeaen előjegyezhető a circa 
800 oldaloa mű. Bolti ára jóval magaaabb lesz, csak 
korlátolt példányaaámban jelenhetik mag. 

Újból kérem a clucl közönséget, hogy tömeges 
előjegyzésével tegye lehetővé a mű mielőbbi megjele-
nését. Nlnca olyan ciuci nemea caaiád, amely a maga 
hlteleB történetét meg ne találná Eadea  kitűnő köny-
vében. 

Ujabb értoBÜlésem szerint még mindig igen kevés 
as elójegyzó. Egyedül ez a kedvezőtlen körülmény hát-
ráltatja a készenálló kéziratoknak a nyomdába adását. 

Az előjegyzések bejelenthető* a Csiki  Lapok,  a 
Csiki  Néplap  és a Qyorgyói Lapok  kiadóhivatalainál 
is. A 800 lej kedvezményes ár c*ak a mú átvételékor 
flzetnndó.  Tusnádi  Éltbes  Oyula dr. 

A rádió, mint néptanitó. 
Nim tehetek róla, jé barátom a rádió. Akkor is 

jó, amikor igen sokak szériát „unalmas" előadásokat 
közvetít. Sőt: ilyenkor vagyuuic a legjobb barátaágban. 
Az ember aohaaem bánhatja meg, ha, amikor caak 
teheti, Ilyen alkalmakkor la, egy-egy félórát  gépja mai-
lett tölt. 

Legutóbb istenáldotta humorral áUzőit, nagyon 
tanulságos dolgot kösvetitett gépem. A mikrofonba  be-
azélő a rádió falual  népnevelő bivatáaáról tartott elő-
adást. Köavetleneég kedvéért elbeszélő formában  adta 
az anyagot. 

Fehérlaka reforméiul  egyházközsége uj papot 
kapott. A kor vívmányaival éB követelményeivel elmé-
letben te jeien tisztán lévő embert. Aauj tiszteletesnek 
uj állomás helyén azonnal feltűnt,  hogy hivei a kor 
vívmányaitól, köztük a jövőben kétségtelenül nagy sze-
repet játszó rádiótól ÍB rettentő távol állanak. 

Ez nem mehet igy — go.ido'ta. Gyakorlati em-
bernek nevelték. Tahát nem töprengett. Sürgősen egy 
gépet szerzett be. Azonnal üzembe is helyezte a han-
gosan beBzélőjét ugy helyezte el, hogy a faiu  minél 
hamarább tudomást szerezzen létezéséről a érdeklőd-
jék iránta. 

Függöny mögül Ieste a hatást, mely nem sok jó-
val kecsegtetett. 

Rivldeaen kiderült, ho;y a falu  feltűnő  gyorsa-
sággal szerzett tudomást a .csodáról*. Tisztelte is a 
maga módja szerint tulajdonosával együtt. Aa eióíte 
teljesen érthetetlen nagy tudás előtt meghajolt, d? egy-
ben el ia zárkocoU. Papot éa gépat egyaránt kerülni 
kezdett. 

Csödót moodo't a tudományom — állapította meg 
keserűen a fi  ital pap. Ennek a következményeit viselni 
kell. Nam állhat pap nélkül egy egyházközség. Jílen-
leg pedig ez a helyzet, mert nincs semmi Ielklkapocs 
köztem és híveim Között — töprengett tovább, de nem 
sokáig. L imondásra határozta magát. 

Szándéka végrehajtása céljából felkereste  a har-
madik faluban  laté egyházkerületi gondnokot. Előidta 
jövetele célját. A megfontolt  földbirtokos  nem rejtette 
véka alá gondolatát. Jót akart a tiszteletes ur, csak 
rosszul fogott  hozzá. Tény, hogy az átkos masinát el 
kell hallgattatni. Tudja mit? — én úgyis ki akarom 
cserélni a gépamat. A tiszteletes uré megfelelne  nekem. 
Bimhó tehenemet borjastói Öanek adom érte — tárta 
elé tervét. S hogy a tehéngondozás körül ne merülje-

nek fel  bajok, pár hétig egyik cselédemet la rendelke-
aéaére bocaátom. 

A pap örömmel fogadta  az ajánlatot. Pir perc 
múlva vigan poroszkált a Bimbó borjáétól Fehárlaka felé. 

Amikor estefelé  a pap Bzekéren hazarelé igyeke-
zett, Ijedten tapasztalta a község előtt fekvő  dombról, 
hogy a papllak udvarán tanyázik a falu  apraja-nagyja. 
Ast hitte, valami nagy baj történt, falsz  aa ó udvarát 
eddig nagy buzgalommal kerülték hivel. 

Jólesően caalódott. A B'mbó tiszteletére gyűlt 
össze a falu.  Prezsbiterrel az élen egyhangúan állapí-
totta meg, bogy bárhol Bzereate a tiszteletes ur a te-
henét, kitűnő vásárt csinált. Arról pedig, hogy Id gen 
faluból  hoaott cseléd gondozza papjuk tehenét, ha né-
hány napról ia van szó, hallani aem akartak. Menjen 
caak a jámbor bátran haza. Fehérlaka tehéntartáa dol-
gában nem Bzorul senkire. 

Igy a tehéngondozás céljából rendelkezésre bo-
csátott caeléd fiiles  kosárral a karján s benne a hajt-
hoaó rádióval azonnal útra kelhetett falujába. 

A falu  ped<g gondoakodott a tehénről, miközbrn 
gazdájával szoros barátságba került. Kiíücően megér-
tették ngymást. Pap éa falu  a „Bimbó" utján szoros 
kapocsra talált. 

Közben átél ÍB eljötte a kerületi egyház^ondiok 
lá'ocatást tett a tiszteletes urnái. Megnézte a „B mbot" 
majd a csere tárgyát k pező rádió ls előkerült. 

— Tán csak nem akarod elvinni a tehenamet — 
hökkent meg a pap. 

— Egyelőre nem. Még három-négy évii, m'g a 
borja tejalésre nő, nálid marad, mert azt kisfi  >dnak 
szántam ajándékba. Viszont a gépedet visszahoztam, 
mert ugy hiszam, hogy azzal már leht-tn? csinálni 
valamit. 

A következő percakben életrevaló terv született 
a két gyakorlati ember koponyájában. A rádió garda-
Régi előadásait szemléltető példákkal kell alátámtsz-
tanl. fejtegették.  l»v gépszerű közvetlensége meiBzüüU. 
Tömegek nevelésére ieljsaen alkalmsa Bzerszámmá 
módosul. 

A határOBatot tott követte s a következő vasár-
nap felhangzott  a cinteremben a figyelmeztetés: 

— Mindazokat, sMk érdeklődnek a tehenek után, 
délutánra sziveaen lá*om a kocsi színben, mert egy ur 
a fővárosból  rádión mond dicséreteta „bimbóról*. 

D l̂u'.án aztán n kocsiszínbe szerelt rádió 1-öriil 
szorongott az egész falu.  Közelében a „Bimbó" nyug-
talankodott a harangozó felügyelete  mellett. 

Jelzett időben magBzóIalt a fővárosi  banga nagy-
azerü szaktudással ismertatte a jó fejőstehén  összes 
l'Ulsó Ismertető jelelt, miközben a tiszteletes időközben 
szorgalmasan m tgába szedett tudással szemm'illátható-
lag mutogatta a jeleket. 

Hallgatósága p^dig kitűnő tanítványnak bizon\u't. 
Ezt a legelső országos állatvásár bizonyította, ntnitor 
a fehérlaki  gazdák gazdasági akadémiát végzettekhez 
hasonlóan becsülték le a sllányan tejelő tehénaoyngot 
s egy esztendő sem telt belé, összehasonlíthatatlanul 
jobb állatállományra tettek szert a környezd falvakná'. 

A kísérletet rendszeres, szemléltető páldákkal 
alátámasztott munka követte. Eredmény: a község 
gazdasági élete rendkívüli fejlődőket  mutat. 

Ei ez nem mise. Megtörtént a r3vid°s-<n könyv-
ben ia megjelelő történetet Ismertettünk. Ugy vé'jüi', 
kevés jóakarattal éa sok kitartásai párosuk munkává 
községeinkben is meg lehetne honosítani a rendszeri. 
Egy csöpoel sem kisebb eredménnyel, mint azon a bi-
zonyos Fehérlakán. Ez azonban megfelelő  tudással ís 
szorgalommal párosult, céltudatos munkát Igényel, mely 
kétségtelenül bőgyümölcsöt hoz. 

Mozaikok Ősik régi történetéhez. 
Irta: Endea Miklós 

s felolvasta  „Az erdélyi férfiak"  egyesületében 1985 jan. 10. 
VII. 

Megemlékeztünk Becz Jakab 145H. évi címeres leve-
léről, ebben V. László Becz Jakabnak s általa atyja test-
véreinek Csikszentgyörgyi Becz Bálint és fiainak,  Barabás 
és Péternek és rokonainak Arapataki Simonnak. Szentnimoni 
Tamás és Máténak, néhái Galambfalvi  István István fiának 
Antalnak, néhai Galambfalvi  György fiainak  Andrásnak, Pé-
ternek és Gergelynek s végre Csikszenttamási Silveeternek 
a fiának  Ákosnak nemesi cimert ad.1 Ez Ciánban az első 

Mihalcz Elek kéziratban levő Geneologiájában meg-
emlékezik két Andrássy Györgyről, Andrássy Jánosról és 
Andrássy Mihályról, kik a XV. azázad végén Ciucban fő-
emberek voltak B az akkor híres Becz családba házasodtak, 
mely családból Becz Imre főkirálybiró  élt a XVI. század 
közepén ; Andrássy Márton és fia  Péter is főkirálybirák  vol-
tak, ez utóbbi 1575-ben is, midőn mint Békés Gáspár hivei 
menekültek a kerelőszentpáli csata után Báthori István er-
délyi fejedelem,  a későbbi lengyel király bosszúja elől. And-
rássy Péterhez intézte Gyöngyössy István költő Charikka 
előszavát, amelyben szerepel a mesés Andoras lovag.2) 

Mátyás király uralkodása alatt részt vett a ciuci szé-
kelység Mátyás 1467. évi moldovai, 1477. évi csehországi, 
1475. évi moldovai török elleni hadjárataiban s 1479. évi 
kenyérmezei ütközetben, de a kenyérmezei hős Báthori Ist-
ván szabadságuk elnyomója lett. 

Báthori Istvánnak B más Magyarországból Erdélybe 
jött vajdáknak sehogy se tért a tejükbe a székely autonomia, 
mert ők a vármegyékben dívó jobbágysághoz és a kisebb 
birtokos nemesség meghuuyászkodásához voltak szokva s 
nem tudták megszokni, hogy követeléseiknek egy igénytelen 

í) Sz. Oki. tár I. 170. 1. 
ilynemű adómáoyozáa. 

i) Századok 1914. évi 6. isám 424 L 

székely lófö  gátat emelhet, ezért a székelység és intézményei 
gyűlöletesek lettek előttük s a székelységet ugy ők maguk, 
mint oda küldött tamiliarisaik mindenfélekép  nyomorgatták. 
Ennek adott kifejezést  a székelységnek 1492. évi panasz-
levele.8 

Ez a nyomorgatás még intenzivebbé tette a cinci szé-
kelységnek már a XIII. században megkezdődött moldovai 
kivándorlását. 

Ezután jött II. Ulászlónak székely nemzetgyűlési ha-
tározat alapján kibocsátott kiváltság levele,4i mely az ősi 
székely szabadság romjait is alig védhette meg amely jog-
állapotra Verbőczi lik. III. rész 4. címben még azt konata-
tálja, hogy a székelyek kiváltságos nemesek. 

Báthori István szellemében járt el Szapolyai János 
is, mint erdélyi vajda, a ciuci székelység, mely legkonser-
vativebb gondolkozású volt s igy ősi szabadságához leg-
merevebben ragaszkodott, megengedte ugyan a székelynek 
maga lekötését mert azt ő maga a székely akarta, de az 
elnyomás ellen állandó lázadásokban tört ki, igy 1510—11-
ben, 1514-ben, 1517-ben, 1519-ben. Ez utóbbi évben a ciuci 
székely község sok főembert  űzött el. A székely törvények 
szerint házaikat megrohanták, lerombolták, ingóságaikat és 
barmaikat prédára hányták, ennek oka a hatalmasoknak ön-
kénykedése volt, t. i. a harmadik rendet a községet a nyíl-
földekből,  a közŐB erdő, legelő használatból kiszorították s 
erőszakkal jobbággyá tenni igyekeztek. A ciuci zendülők 
átmentek Erdővidék felé,  a Homorod völgyébe, de ezt a 
lázadást Szapolyai JánoB Homorodszentpál és Daróc közt 
vérbefojtotta;  a megtorlás az 1521. évi február  18-án tar-
tott nemzetgyűlésen következett bn, ahol sokan száműzetésre 
Ítéltettek. Lázadás emléke van 1524-ből ÍB.») 

•) Székely Oki. tár I. 278. Dr. Szádeczky Lajos által 
szerkesztett Székely Egyleti képesnaptár 1890. év 28. lap. 
Szabó Károly fordításában. 

•) Sz. oki. tár III. 143. lap. Szabó Károly: .Régi 
székelység". 163. lap. 

•) Sz. oki. HL 287. 

A székelyek Szapolyai János seregében voltak, tehát 
a mohácsi csatában nem vettek részt s utána Szapolyai lá 
nos pártjához csatlakoztak felejtvén  mindent, küzdöttek Fer 
dinánd ellen 1527. és 1528-ban, ez utóbbi évben a győze 
delmes sárospataki csatában s visszahozták Lippára a huj 
dosó királyt. 1529-ben a zavarosban halászva Péter Peti;. 
Rares moldovai vajda egész Gyergyót. i'iurot feldúlta. 

János királynak l"i4U-ben történt halála után Erdély-
ben megindult intrikák Ciucba is behatoltak. Majláth István 
erdélyi fejedelem  akart leuni. A közjó leple alatt megakaitn 
magának nyerni Balassy Imre erdélyi társvajdát, Kendy 
Ferenc tárnok mestert, Kornis Miklós, Andrássy Márton. 
Geréb Péter, Sándor Mihály, Káchnyas Ferenc, Lázár Imre. 
Nyujthódy Gergely (Domokos család) főnemeseket  s velük 
Szentgálon 1540 január 2-án véd és dac szövetségre lépett 
Sándor Mihály először 1539 december 17-iki okiratban sze 
repel, mely szerint Czakó Benedek özvegyével szemben 
Bartaft'i  Demeter mihailenii örökségére nézve véczkei Székely 
János jogait érvényesítette sikertelenül.6) Sándor llibálv. 
mint mihaileni-ciuci említtetik, a XVI. sz. elején e családot 
Knlcsár krónikája említi. Sándor Mihály őse a mahaileni-cin i 
és sandominici Sándor családnak, melyek a XVII. században 
ágaztak el, Sándor Mihály kapcaolathan állott 1542-ben 
Martinuzzi Györggyel, őt moldovai eseményekről értesítette 
Sándor Mihály s a többi székely főnemes  társai voltak Frá-
ter György politikájának leghűségesebb támogatói; a romá-
nok sokszor törtek be, 1542—1551 évek közt Ciucba, mit 
a ciuciuk st hagytak viszonozatlanul, 1550. évi román be-
törés volt a legfélelmetesebb,  de Fráter György által tobor-
zott, főleg  ciuci ezékely sereg a román sereget széjjelverte 
a az országból kiűzte. 

•) Sz. Oki. tár II. 56—57. Történelmi tár 1892, évi'. 
89—90 lap. 

*) Történelmi tár 1878 évf.  515, 16. 
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BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
A kisebbségi  nyelvhasználat.  A köslgazgitásl 

törvényt moa már • scenátnsban 1B megszavazták. Ii-
meretesak anaak sérelmes Intézkedései. A községi ta-
nácsoknak caak azok lebetoek tagjai, akik szóban és 
Írásban bírják aa államnyelvét. A községi tanácsokban 
csak a hivatalos nyelvet használhatják, különben a ta-
nácsot feloszlathatják.  A tanácsból kizárták a kisebb-
ségi egyházak képviselőit. A törvény sáró vitájában 
Gyárfás  Elemér rámntatott a törvény ezen kisebbség-
ellenes vonatkozására. Ugyanakkor azonban Iorga Mik-
lós is nagyfontosságú  nyilatkozatot tett, amelyben le-
szögezte, hogy as as állampolttika, amely Ilyen meg-
különbözietéseket tesz aa ország polgárai között elíté-
lendő. Kihangsúlyozta Iorga, hogy a kisébbségi kérdést 
nemes lelkűséggel kell kesalnl, különben a folytoros 
megkülönböztetés eltávolítja a többségi néptől aa or-
szág kisebbségeit. 

A Magyar  Párt  a névváltoztatási  törvényja-
vaslat parlamenti tárgyalásán örömmai üdvözölt? a 
törvény azon részét, amely megszorítja a névváltozta-
tás lehetőségeit. Aggodalommal szögezte azonban le, 
hogy a törvény aaon része, amely as elmagyaros'tott 
románok nevelnek visszaállításáról Intézkedik esetleg 
alantas közegek résséról sok visszaélésre vezethet. 

A kisebbségi  egyházak  az uj költségvetésben. 
Az nj állami költaégvetéBben a római katolikus egyház 
résaére 36 millió 800 eaer lej, a református,  unitárius 
és evangélikus egyházaknak 47 millió lej, muzulmán 
6 millió 700 eaer lej, aaldé 2 millió lej van felvéve. 

Hatvan  parcea órák.  Amint ismerete?, a román 
közoktatásügyi miniszter bevezette a hatvan perces 
órákat, amely miatt most már az előadások a délutáni 
órákba is átnynlnak. As Intézkedés a szülők kör^b'n 
óriási felháborodást  váltott kl as egész ország terüle-
tén. As agyontanltott gyermekek érdekében elkesere-
dett tiltakozás Indult meg orazágBzerte. Azonban An-
ghelescu miniszter nem hajlandó változtatni a hatvan-
parcas óra rendszeren. 

Ismét  meghosszabbították  Ungár  Adolf  vizs-
gálati  fogságát.  A Magyar Párt bánsági tagozatának 
alelnökét, Dr. Oogár Adolfot,  amint ismeretes, azzal a 
váddal Illetik, bogy az 1918-as forradalmi  Időkben, 
mint a nemzetőrség karbatalmi parancsnoka, román 
földműveseket  lövetett agyon. Ezen vád alapján 30 
napos vizsgálati fogságot  rendeltek el Un&ár ellen, 
amaiyet most ismét 80 nappal meghosszabbítottak. Dr. 
Ungár állandóan ártatlanságát hangoztatja, ez ellen a 
husz év múlva előrángatott váddal sssmben. 

As olasz-magyar-osztrák  római egyezmény. 
Muít héten Olaszországban megkötötték aa olasz-ma-
gyar-osztrák hatalmi egyezményt. A három állam ezzel 
BZ egyezménnyel, mint külön hatalmi técysző jelenik 
meg a nemzetközi politikában. E hatalmi csoportosulás 
egyik célja a dunai kérdés rendezésére irányul. 

Sándor  József  nagvértékü  felszólalása  az ipar-
testületek  érdekében.  Mu'.t hétfőn  a romániai Iparosok 
jövőjéről szóló törvény tárgyalása Borán 8ind«r József 
szenátor fejtette  ki a szenátus előtt az erdélyi ipar 
testületeknek szerepét a kisipar fejlődése  terén. Fel 
hívta a figyelmet  arra, hogy az Ipartestületi vagyono-
kat a kisiparosok saját fl'léreikból  gyűjtötték öetze s 
azoknak elvétele a magántulajdon legdnrvább megsér-
tése volna. Kifogásolta  azt, hogv aa ipartestületeket 
beolvasszák a munkakamarákba. Fel kell állítani ehe-
lyett as iparosok külön kamaráját. 

Gyárfás  Elemér  köszönete  lorgának.  Gyárfás 
Elemér a saenátus mult szombati üléaében köszönetet 
mondott Iorga prof-sszornak  aaért a magatartásáért, 
amellyel a közigazgatási törvény során elintézett kisebb-
ségi nyelvhasználatot védelmébe vette. 

A kereskedelmi  oktatás  tőrvényjavaslatánál 
Laar Ferenc mondta el a Magyar Párt álláspontját 
arra nézve, hogy ahol a kisebbségek nBgyobb tömeg-
ben élnek, ott vegyék figyelembe  as állami Iskolákban 
az illető kisebbségek nyelvét. Anghelescn mlnlsater 
hangsu'yozta a városok ipari és kereskedelmi élete 
románositásának szükségességét. 

Katonai  összetűzések  az orosz-mandzsu  batá 
roo. A szavjet-mandz-u határon véres incldans zajlott 
le. Orosz és j«p*.o határőrök ösBsetttköstek, amelynek 
több halott éB sebesült áldozata van. 

A német választásokat  ma március hó 29-én 
tartják meg. A választások lezajlása után a német nép 
megadja végleges válaszát a Népszövetség tanácsának, 
a locarnél egy remény felbontása  nyomán támadt enré 
pai bonyodalom ügyébea. 

E l a d ó i é : 1 rézágy. 1 tükrös vltrlo, 1 diván, 1 éjjeli 
Bzekrény és mosdó, 1 fali  tükör, stb., továbbá 3 
rend öltöny, 1 télikabát, ingek és nyakkendők. 
Cim n kiadóhivatalban. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Megüresedett tisatvizelől állások a 

megye és varosnál. Dr. Oketea Valér prefektus 
március hé 30-lkl határidővel pályáaatot hirdetett a 
varangyénál betöltésre kerülő egy hlvatslfőoSkl,  két 
a.fóaöki,  két Írnoki és két gépiről állásra. Ugyancsak 
palyásatot hirdetett V. Faroga polgármester ls a város 
nál április 1-lg a városi tiBzti főügyészi,  egy számve 
vői, városgazda! és két Írnoki állásra. — M után a 
pályázati hirdatmény csak a vármegye hivatalos lapjá-
ban látott napvllágott, mslyet a magyar közönség nem 
olvas — figyelmébe  ajánljuk diplomás magyar Ujaink-
nak, teijesssék elő ők ls pályázati kéréseiket 

— A hadirokkantak folyó  év március hó 
28 re Baoureetibe hirdetett kongresssnBát nem tart-
ják meg. 

— Figyelmeztetjük a konverziós adósokat 
(agy a falusiakat,  mint a városiakat), hogy két éves 
kedvezményes visszafizetésnek  határideje április 7-én 
lejár. Ezen terminuBt senkise mulassza el, mert ennek 
lejárta után a hitelezők semmi esetre sem fogadják 
már el — mert nem kötelesek elfogadni  — a ket éves 
kedvrzmíny alspján való visszafizetést.  H* ellenben 
bármi okból valaki ezen határidőig vaió fizetést  elmu-
lasstaná, akkor sem veBztette el konverziós jogát, mert 
17 éves — Illetve városi adósok 10 éveB — alapon 
való konverslós joga aa adósoknak továbbra is fönn-
marad, illetve a hitelezők kötelesek a már eddig be-
fizetve  levő összeget beBBámltanl. 

— Obeorghenlben aa aliatváaárokat 1936 
aprlllB 1—3-án, mig a kirakóvásárt április ho 4 en 
tartják meg. 

— Halálosán. Fodor Gyárfás  helybeli Lovács-
mestort és feleségét  Kalamár Annát súlyos gyász erte. 
Folyó év március hé 22-én, tudógyu'̂ d-sshan meghalt 
Pistuka nevü 6 eves fiacskájuk,  A köatiszteleiben álló, 
muokás és saorgalmaB család vesztesége iránt általá-
nos részvét nyilvánult meg a városunk társadalmában. 

— Zongoratulajdonosok hangoltatásl szándé-
kukat jol-ntsék be a Vákár üzletben. 

— Beléptek a liberális pártba. Ágoston And-
rás földm  vas ÓB B>ra Ignác kántor tomeati lakósok 
felvételűket  kérték és beléptek a liberális pártba. 

— Egy oinoi aaékely község fejlődése. 
C.uctn—Csekefaiva  ennek a vármegyének egyik leg-
psldásabb községe volt mindtn idői bon. Dareb, józan-
életre és takarékosságra nevelt lakóssága minden szé-
pért és jóért meghozza a maga áldozatát. Nem a korcs-
mázésban, a testvérgyilkosság» s a bűnözésre ösziönEŐ 
mértéktslenségben keresi szórakozását, hantm abban, 
hogy magakörül kulturát építsen. A község híres volt 
mindig BZ időkkel lépest tartó mezőgazdaságáról, állat-
tenyésztéséről. Örömmel olvashatjuk most a birt, hogy 
ciucani közbirtokosság pályázatot hirdet Bzlnte 2 kim. 
hosszú egy és fél  méter széles kockakő járda építésére 
és a közbirtokosság tervbe vette a villanyvilágítás be-
vdzetéBét ls. A község Ifjúsága  Gbbor László zenetanár 
vezetésével teljesen felszerelt  futós  zenekart létesített, 
amellyel még a vármegye szét hely városát ls megelőzte 
es túlszárnyalta. A község ilyen lendiiletsB f.íjlődáse 
együttesen dicséri az összlakcság Lulurérzékét és áldo-
zatosságát. Mindenek fö  ött podlg Bariba László ciucani 
közbirtokossági elnök szemelvét kell követendő példá-
nak állítsuk, akinek modern gondolkozása, akarása a 
közvagyont valóban közkinccsé teszi és a közjavára 
használja. Bár a kozbirtoko^âşi vagyonok ilyea lelki-
ismeretes, ilyen példás kezcleeóről hallanánk a többi 
ciucl községeinkből is. 

— Sserenosétlenség. Cspzer István Jánosé 
sumukui lakós a kissomlyo n.r.ü h?gy úgynevezett 
KrlsaiuB-hágója róBzén követ bányászott. A lovak a 
borzalmas meredek hágón a szakeret nem tudták tar-
tani B aa feltariózhatlanu!  a mélységbe sodorta az 
állatokkal együtt. Állatok és stekér pozdorjává törött 
as embernek semmi baja nem történt, 

— Megölte a rárohanó föld.  Nagy László 21 
eves tulghesl legény tapasztáshoz veié anyagot bányá-
szott. Mnnka közben nem figyelt  arra, hogy mélyen a 
föld  alá vájta magát A nagymencylségü föld  a szeren-
csétlen emberre omlott, akit holtan ástak kl. 

— Kőbánya aaerenoaétlenssgek. Ilyés József 
zeteal munkás; Bara András sandominici kőmunkán 
su yos, de nem életveszélyes sérültsekkel a helybeli 
köskorháehan feküsznek.  Mindketten kőbányában szen-
vedtek balesetet. 

— Halálozás. Kurkó Fsrenc c.xndominíci birto-
koB és egyháa tanácsos, folyé  bó 27-én, 70 éves korá-
ban elhalt. 

— A Lázár fiuk  kálváriája. Még 1929 fsb 
rn*r hó 16 én történt, Láaár Fereuc és Lázár M há'y 
nicoleati lakások Bzőcs Albert plébános társaságában 
a Dácia éttermében együtt békésen vec?orástak. Meg-
jelent asztaluknál a h«i;yl rendőrség egyik őrmestere 
és felszólította,  bogy kövessék őt a rendőrségre. Ebből 
nézeteltérés keletkezett a rendőrség és a társaság kö-
s'itt, melynek során » Lázár fiuk  8 napon tnl gyógyuló 
Bőrüléseket szenvedtek. A mikor tudatára ébredt a ren 
dőrség, hogy mit tett, akkor ugyanazok aa egyének, 
akik bántalmazták őket, azsal vádolták, hogy előbb a 
Láaár fiuk  bántalmaaták és Igy hatósági köseg elleni 
erőszak miatt a rend őrei jelentették fel  báota>mazot< 
talkat. A mercurea ciuci törvét.yszék marasztaló ítéle-
tet ls hosott ellenük elítélve mindkettőt 3—3 havi el-
zárásra és 1500 lej pénzbüntetésre. Március hé 19 én 
a tg.-muresi kir tábla foglalkozott  as ügy felebbesé 
Bével, me'ynek aorán megállapította, hogy a Lázár fiuk 
bűnössége nHlett Bemmi tárgyi bizoaylték nincs és 
Igy Siet a terhükre rótt hatósági köz^g elleni erőszak 
vádja alól jogerősen felmentette.  Minden komentár 
nélkül köaöijük a magyar bírói foram  döntését. 

— Aa örökség miatt. Lukács Antal és Páfer 
danestl testvérek aa örökségen összevesztek, majd 
összeverekedtek. Antal egy karóval njsy megverte Péter 
nevü öccsét, hogy élet-halál között fekszik.  A csendőr-
ség Lukács Antalt letartoztatta. 

— I>IRErŢlUNEA SOCIETĂŢII DE VÂNĂTOARE din 
MER''UREA CIUC iaoe ennosont membrilor societăţii «• 
pánt la data da 1 Aprilie 1936, sl-ft  achite taxa de membra 
ps prima jnm&tata da an, deoareo* «el 06 vor 6 tn restanţa, 
no vor patea lna parta la nici o vânătoare. 

A CSÍKSZEREDAI VADÁSZTÁRSASÁG IGAZGATÓ-
SÁSA kOzll a társasig tagjaival, hogy iolyó évi április 1-lg 
télévt tagsági dijaikat Üaaaaók be, mtvol a hátralékosok semmi-

vadáaaatban nem Tthstntk ráüt, nemfl 

— Hookey-tea. Még el sem felejtettük  a február 
hé 8 ikl nagysikerű hocheyteaestélyét s már ismét 
B siker-reménye, hogy hálás közönségünket egy kelle-
mes estélyen újból együttláthaasnk. As elmúlt kedve-
zőtlen jégviszonyok kellemetlen helyzetbe hozták a 
hockey vezetőségét, mlértls jószlvvel fordulunk  áldozat-
kész közönségünkhöz, hogy pár órai kellemes ssórako-
záB ellenében legyen segítségünkre csekély belépti-dij 
áldoza>hozatalával. Húsvét másodnapjára (április 13.) 
tervezi ük mulatságunkat a Bucurestl-szálioda nagyter-
mében, ahol szépségverseny, tombola és egyéb han-
gulatkeltő tréfaságokkal  sietünk az estet minél sséra-
koztatóbbá tenni. Minthogy külön meghívók kibocsátása 
nincsen szándékunkban, mindenkit ezúton hivnnk meg 
és látunk szívesen. A hockey szakosztály vezetősége. 

— Háikutatáa. Csata Pál clumanl gaadánál 
feljelentésre  és ügyészségi engedély alapján a csendőr-
Bég házkutatást tartott, amelynek során nagy mennyi-
ségű dlnamitott, gyujto zsinórt, töltényeket találtak. 
Caata Pált letartóztatták éB átadták az ügyészségnek. 

— Megszűnik a i 50 százaiéhoz fürdőked-
vesmeny. A román vasutas Igazgatósága május else-
jén uj díjszabást vezet be, amelynek egyik meglepő 
intézkedésé arra készül, hogy megBBÜntell aa eddigi 
50 saáflaiékoB  fürdő  kedvezményeket és azokat 25°/o-ra 
redukálják. 

— Halálra gáaolta a szekere. Sebestyén Pé-
ter 45 éves cozmeni gazda megterhelt Baekerével a 
Nyerges-tetőn fuvarozott  kereBBtül. A szekeret a lovak 
megrántották s arról Lestyán olyan szerencsétlenül 
esett le, bogy a szekér alá került, amelynek kerekei 
halaira gázolták a szegény embert. 

— A osiki megyei nyugdíjasok panasaa. 
A megyei nyugdíjasok 1931—32 evl nyugdíjhátralékai-
kat szintén kölcsönkötvenyekben kapták meg. Azonban 
a kötvényeket mai napig nem kapták késhes és Így 
nem vehetnek réBZt a kötvények sorsjátékain. 

— Meghalt Beraevioay Albert. A magyar 
tudományos világnak Bulyos gyásza van, 83 éves korá-
ban meghalt B irzevlczy Albert a Kisfaludy  TársaBág 
ÓB a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Bersevlcsy 
pályafutása  a legtökéletesebb emberi élet ssépségelvel 
van tele. 

— Helyreigaiitáa. Csendőri jelentés alapján 
lapunk március hó 15 ikl Bsámában azt Irtuk, hogy a 
almonesti B udocz-fele  korcsmában Baké L»jos megké-
selte Baké Imrét. Bardócz Márton slmonesti kereskedő 
most annak a helyreigazítására kér fel,  hogy aa ő 
üzletében Bemmiféle  verekedés nem történt és as em-
lített blcskázódás is AndráB Bila kapuja előtt történt. 
Készséggel lgazitjuk helyre hírűnket. 

— Felmentették állásától a tanítót, aki 
kiütötte a gyermek siemét. Annak idején foglal-
koztunk azzal a szörnyű történettel, amelynek hőse 
Cluchl Ştefan  joseni tanító. A tanító botjával olyan 
szerencsétlenül ütötte meg Szakács Ferenc növendékét, 
bogy jobb szeme kifolyt.  A gyermeke* azóta a brasovl 
szemk őrházban kezelték. Mára kiderült, hogy nemcsak 
a jobb azem veszítette el a látást, hanem a bal esőm-
mel is bekövetkeahet a katasztrófa  és a szegény gyer-
mek teljesen megvakul. Az ügyről tudomást szerzett 
Aoghelescu közoktatásügyi miniszter is, aki most azon-
nali hatállyal végérvényesen felmentette  állásából Clnchi 
tanítót. 

— Kemény Simon: Ördögök, tfindérek. 
Furcsa történetek ördögökről ÓH tündérekről, másszóval: 
emberekről — ezeket kapjuk Kemény Simon uj novel-
láskötetében. A kitűnő Író Balnes képselőerővel és éles 
megfigvelőképesBéggel  és amellett aa esskösök ökonő-
mikus felhasználásával  épiti fel  novelláit; néhány nagy 
vonal s máris előttünk áll BB ember minden erényével 
éa bűnével. A Ural finomságú  és érdekes kötet Mao-
nyosan nagy Bikert fog  aratni. Kemény Simon: Ördö-
gök, tündérek cimü kötete most jelent mag aa Athe-
naeum novellasorosatában. Ara 53 lej minden könyv-
kereskedésben, vagy Lepagenál Cluj. Kérje aa Athe-
naenm újdonságok teljes jegysékét. 1—a 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazon jó barátok 
és Ismerősöknek, akik boldogult halottunk Sprenca 
Hugó temetése alkalmával szives részvétükkel fájdal-
muokat enyhíteni óhajtották, ezúton is kifejezést  adunk 
bálás köszönetünknek. A gyászoló család. 

— Egy ötéves gyermek felperzselte  a nagy-
szülőket. Billa József  Mártoné suseni ötéves gyerme-
ket Simon Ferrnc nevü nagyszüleinél hagyták a szü-
lői távollétében. A lakásban csak a gyermek és beteg 
nagyanyja tartózkodott. Egy vigyázatlan pillanatban az 
ötéves gvermek gyufát  vett magáhon, kiment aa ud-
varra és felgyújtotta  a csűr mellett fekvő  kaalat. Ettél 
tüzet fo*ott  a caiir, az istáló, a lakóház éB földig  égett 
valamennyi épület. — Ne tartsuk a gyufát  a gyermek 
kezeügyébe, mert a legborzalmasabb katasztrófák  elő-
idézője lehet aa ilyen gondatlanság. 

— A vasúti hid OBSiopa lemetszette a fa-
jét. Constantin Eftlmlu  vasúti fékezőt  a blcssdi vaButí 
hídnál ha'á'os szarecctétlenség érte. A fékező  éppen 
abban a pillanatban nézett kl figyelő  fülkéjéből,  amikor 
a vonat a hidra befutott.  A hid vasoszlopa valéaággal 
lefejazte  a szerencsétlen embert. 

— Javitó intézetbe utalták a tolva] pék-
inaet. Közönségünk előtt ismeretes Benkő Gyula pék-
inas törtenete. A négy éves kora óta árvaságban élő 
pékinas f>z  őfts  folyamán  ellopta 59 eser le] tartalmá-
val a L mpert-cég kési pénztárát. A mindössze 14 éves 
gyeruek a pénzzel elsaökött, kiöltözött, nagy mulato-
zást rendezett. Amikor Brasovban a rendőrség utolérte 
a lopott pénznek felét  már elköltötte. Az ttgyet most 
tárgyalta a törvényszék fiatalkorú  bírósága, amely a 
pékinast 18 éves koráig javítóintézetbe utalta. 



Í- 'V BJi*!. C S I K I L A P O K 13. Biéír, 

— Tórvénysnékl hírek Vaidot. Vssl'.e ÍB lllee 
bicazi teBtvérek ai adóvégrehajtókat kiverték a Mink 
bél. Azonnal letartóztatták éa gyorBltoU eljárással s 
Marzascu törvény azerint vonták felelősségre.  A véde-
kezés kiegészítésére márclns 28-ra elnapolták a tár 
gyalást. 

— Baláss Béla remeteal lakást, akinek as adó-
végrehajtókkal támadt néaeteltérése, az enyhítő körül 
mények figyelembe  vételével 5 napra ité'ték. 

— Bilibók Mária lunca-da-mijloci 18 éveB leány 
és Csirip Kata bába tiltott műtét bűnével állottak a 
törvény előtt. A leányt 16 napi, a bábasszonyt egy 
hónapi börtönre ítélték. 

— Criaan Teodor gheorghenl betegeígé'yzől tiszt 
vise'őt pyarsitott eljárással 7 nap elzárással büntették, 
mart a feloszlatott  vaaagárda jelvényeit viselte. 

— Radu Andrei volt cartai járásőrmeatert egy 
hóiapi elzárásra Ítélték 4240 lej elalkkaaztása miatt. 

— Boldor imperi gör. kalo'lkus pap tánemulatsV 
got rendese;! a fa'njában.  A meghívók kibocsátásánál 
azt aa elvet szegezte le bogy más nemzetiségűeknek 
meghivót ee küldjenek. Ezzel a jelszóval már előre 
elintették a gyűlöletet » lakósság között, am?iy végli' 
is gyilkosságba robbant A mulatságon megjelent Balász 
Sándor casini legény, aki a fenti  épületes vita anyagot 
szóváltásba keveredett a Kidn testvéreiket, skik kö-
zül egyiket pofon  ütötte. Erre Radu Jánoa 31 éves 
legény Baláaa Sándort bicskájával ugy fejen  arurta, 
hogy aa a helyazinen meghalt. A törvényszék Rtdu 
Jinost emberölésért 3 évi börtönre Ítélte. 

— Kisa Józsaf  és Ignác Impari legéry>k kitá-
midták, B.íabó Lukács társukat, ari bicskával vídeke-
zett. Verekedésért a Kiss testvéreket 15—15 napi »1-
zárásra és 500—500 lei pénzbírságra, mig Szabót 20 
napra ítélték 

— Gál István Joseni Ukóst vigyázatlanság miatt 
egy hónapi börtönre éa 1000 lej pénzbírságra itéitek. 
azért mert szektrivel elütött egy Szabó Erzsébet nevü 
leánykát. 

— Beverték aa ablakait. Dr. Deut?ch Línz'ó 
gheorgheni iigyved lakásának abl»kait a mult bét 
egy ic éjjelén Ismeretlen tettesek beverték. 

— Köszönetnyilvánítás Mindazon Ismerőseink-
nek, jó barátainknak, akik Pistuka nevü fl  -cíkénk ha-
lálával ért mérhetetlen fájdalmunkban  együtté zístHke1 

megkerestek ezu oa mondunk hálás köpzönntet. 
Mercur*a-C uc, 193G évi március hó 26 Án. 

Fodor  Gyárfás  és csalidja. 
— W. B Hszwell; As igazi férfi  Az e'őkelő 

angol nagyvárosi elet ós a rom vmikus, de veszélyes 
és bizonylatén bohémélet fezembpállhását  talá'juk me? 
W B. Msxwall: .AZ igazi férfi'  cimü regényében. 
Érdekes, mulatságos és megható a történet, amelyet 
ez a külföldön  régóta n^zerü, kitűnő író e'mocd aez-
szony-hősóről. Az Igazi férfi  az előkelő londoni bankár-
férj,  akitől a feleséget  izzó kalandok, sorsszerű élmé-
nyek ragadnak el messzire, ds aklhea az aBazony vé-
gül megtépjen és megbánóan,da boldogan visszataláí. 
A kedves éa miidvéglg lebliincselő regény bizonyosan 
egyengetni fogja  a kiváló sr^rző u*J4t a magyar kö-
zönség azeretetéhez. W. B. M x\v:ll: Az igazi férfi  c. 
kötete most jelent meg az Ahunaeum kétpargős re 
génysorozatában. Fiizve 53 lej mlcd-n könyvkereske-
désben, vagy Lapagenál Cluj. Kérje a teljes Borozat éa 
az Athenaeu n újdonságok teljes jpgyzékét. i—i 

— Adományok a delnita oiuoi Szent Jánoz 
templom reBtaaraláaara. (11 ik köziemet): A 
.SaiieyFa" marcuri cuci fiszSv t̂k^zet  500 lej. 
Sánhi Iurî (Pau'̂ nl) 100 lej. Virág Lőrinc (S cu'.en ) 
100 lej, SíilaoVy G,ula Ciui 50 !a|, A Sft.-Gheorgheni 
Saéiely Nemzeti Mumm á'tal azeraatt pénzadományok 
Öasaega 1100 lej. 

Öaazeaec: 1 850.— 
Eddlg> gvüjtés: 29.137 — 

V^göaszee: 30.987.-

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A c'uuvármegyel m°zó?»zdfsági  kamara a p-yii 

mölcsösök gondozására, a káros növények pusztításra 
a szántó éa terülsiek tiszt'tá?ára a következő 
rendeletet boc?Atotta kl: 

1. A gy'imö'csíert éi gvGmö'c fa  fu'ojdóttoro'i, 
valam'nt a községek éa It-gelő'árpuiitok az rgéBz vér-
msgye terüiflán  a gylimöic-fákat  kirügyezése előtt ta-
karítsák meg a különbörő hernyófészkektől,  száraz 
ágaktól és levelektől, azután összegyűjtve égessek el. 

Ezen munkák elvóezés^ ntán p°dig permetezzek 
meg a gyümö'csfákat  mé*z és kéuod<ttal vagyL'b'x 
univem1, vagy NVo-DrU-rlcne', amelyek kaphatók a 
mezőgazdasági kamaránál. 

2. Aa ös-izea lege'őtuiajdonosoU. köiBrlgik és le-
gelőtársulatok pusztltsAk el B legelőkön levő gyomnö-
vényeket, borsikát, gyombokrokat, moháknt. 

Az ország-, m gvei és községi utak mentén talál 
ható g-izok és gyomok, valamint az utak mellett levő 
gyümölcsfák  ellenségei, heru\ók fcth.  a várm "gyei épí-
tészeti hivatal falügyelete  éa vezetess a!a'-t pusztíttat-
nak el. 

A vasutak mentén található ilyen károa nö«énv^k 
pedig a C F. R. osztálytEérnöks'g intézkedése szerint 
» szközöltetnek. 

Amennyiben ezen károa állatokrak éa növények-
nek e'pueztitáía a megáHepilott Időben nem hilUtnék 
végre, a mezórendőr'égi terv. 1894. XII: t.-c. 50 § a 
szerint a községi e'őlj'róság köteléé azt az Illető ttr 
bére elvégeztetni ezen törvény 62. §. alapján. 

3. A művelhető területek tulajdonosai pedig s 
niántéff"*!  vagy kaasálások alkalmával kötelesek el-

pusztítani a gyom é̂  káros növénycsoportokat, amelyek 
birtokaik szélén előfordulnak.  Eaek a káros növények 
azonnal ÖBBzeazedendők éB elégetendők. 

Mindazok, akik jelen rendeletben f->l"orolt  Intéz-
kedéseket nem hajtják végre, aa 1894. XII. mezőren-
déazetl törvény 96. paragrafuta  c) pontja szerint 100 
arany lejnek megfelelő  büntetésben részesülnek. 

4 A köaaégi birók és jegyzők, valamint a csendőr-
őrsparancsnokok kötolesek jelen rendelet végrehajtását 
ellenőrizni. 

Félig kész, 3 szoba konyhás családi ház, 
kitűnő vizű mély kúttal, nagy telek-
kel eladó. Aladios mérnök. 1-3 

No. 20—1936. 
INVITARE. 

Corporajia Meseriaşilor din Mercurea-Ciuc şi îm-
prejurimi, va {ine In ziua de 12 Aprilie 1936, cuince-
pulul la ora 10 a. m., in caz de nevalidare de voturi 
în ziua de 19 Aprilie 1936 

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ 
in Mercurea-Ciuc, in sala mare al Corporaţiei, la care 
adunare prin prezenta se invite toţi membri ai Corporaţiei. 

O r d i n e a de z l : 
1. Deschiderea şedinţei de Preşedintele. 2. Darea 

de seamă a secretarului. 3. Darea de seamă a Casierului 
şi a Controlorilor cassieriei şi absolvarea lor. 4. îna-
intarea Budgetului anului 1936—37. 5. Propuneri, cari 
trebuie înaintat cu 24 ore înainte Ad. Gen. Conf. 
ari. 12 din Statute. 

Kükiillömenti bor már 12 lejtől kapható 
Holló vendéglőben, M-Oiuc 3-

Primăria comunei Ciceu, Jud. Ciuc. 
No. 241—1936. 

Publicaţie de licitaţie. 
Se aduce la cunoştinţă publică, că în ziua de 

5 Aprilie 1936, ora 14 p. m., se va (inea o a doua 
licitaţie publică în localul primăriei comunei Ciceu, 
pentru vânzarea locurilor virane pentru 6 intravilane 
in cătunul Ciaraciău din imobilul proprietatea comunei 
Ciceu, inreg. la C. F. No. 8 şi 294 de sub No. top. 
7446, 7448, 7449, 7450—52. 

Estima(ia Serviciului technic jud. esle de Lei 10 
pentru fiecare  stj. pătrat, dela care preţ se va începe 
licitaţia. 

Concurenţii vor trebui să depună o garanţie de 
IO1/, a preţului de strigare. 

Licitaţia se va ţinea in conformitate  cu dispo-
ziţiunile din L. C. P., Regulamenlul de funcţionare  al 
oficiului  central de licitaţii şi Normele generale pentru 
ţinerea licitaţiilor publice, publ. în Mon. Of.  No. 127— 
1931, care disp., precum şi conditiunile speciale pentru 
aceaslâ licitaţie se pol vedea la primăria comunală in 
fiecare  zi in orele de birou. 

Ciceu, la 23 Martie 1936. 
Primăria comunali. 

MEGHIVO. 
Mercurea-Ciuc és Vidéke Ipartestülete 1936 évi 

április hó 12-én (első összehívás) délelőtt 10 órakor, 
határozatképtelenség esetén 1936 április 19-én tartja 

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
az ipartestület székházában, amelyre ezúton hivja meg 
az ipartestület minden egyes tagját. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Elnöki megnyitó 2. Titkári jelentés. 3. Pénz-

tárnok és számvizsgáló bizottság jelentése; felment-
vény megadása. 4. Az 1936—37. évi költségvetés elő-
terjesztése. 5. Indítványok, amelyek az alapszabályok 
12. §-a szerint 24 órával a közgyűlés előtt beterjesz-
tettek. 

Mercurea-Ciuc, la 9 Martie 1936. 
Preşedinte, Secretar, 
losli Biró. Victor Részegh. 

No. 18-1936. 

România. 
Comitelui şcolar Ineu-Ciuc. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa antreprenorilor constructori, 

că în ziua de 5 Aprilie 1936, Duminică la ora 10 a. m. 
se va ţine licitaţie publică, cu oferte  scrise şi sigilate, 
în localul primăriei Ineu, pentru lucrările de edificare 
a şcoalei primare de stat, primul, tract pus sub aco-
periş în valoare de 100.000 (una sută mii) Lei. 

Licitaţia priveşte numai executarea lucrărilor, ma-
terialele necesare fiind  furnizate  şi puse la dispoziţie 
de comitet. 

Licitaţia se va ţine cu respectarea dispoziţiunilor 
L. C. P. reg. de funcţionare  al O. C. L. şi normele 
generale de licitaţie, publicate în M. O. No. 127—1931. 

i Toate persoanele, care vor lua parte la licitaţie, 
( vor depune pe lângă ofertă  şi o garanţie de 5°/o din 
I valoarea lucrărilor potrivit devizului, iar ofertele  se vor 
jface  numai în conformitate  cu caetele de sarcini, care 
pot fi  văzute în fiecare  zi în biroul şcoalei primare. 

Ineu, 22 Martie 1936. 
Keresek májas 1 re 2 szoba, konyha, 

kamra, pinoe és mellékhelyiségekből 
alló lakást. Oyönös Gyala, M.-Ciuc. 

! 
i 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legagysaerftbbtől  a 
legfinomabb  kivitelig 

U a a á l l f t f t « t t  i n k k i l 
beaaereahetök: 

Nagy G. Joszef  asztalosnál, Jigodin. 
^ Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  Is. 

• í i -

Kiado lakás. Ciuc megyében, jó forgalmú 
pittcoa községben, hosszabb időre kiadó egy 
Uz'echelyiség, magán lakással együtt. Érdek-
lődők fordu'janak  a tulajdonoshoz. — Cím a 
kiadóhivatalban. 

K e r e s e k megvetelre egy félfödeles, 
használc, de jo karban levő kocsit, 
egy koosiszánat és egy vastengelyü 
szekeret. Oim a kiadóhivatalban. 2-

MODELL KALAPOK 
tlB naponként nj formák  oloaó 
árban, a a , » g t » i n n fh  3c 

VENCZEL TANÁRNÉNÁL 
Ugyanott késaftlnek  minden-
nemű a6i kalapok elsőrendű 
fixyag  hofsaáadásávAl.  Kalaptk 
átalakítása a legrövidebb Idő ala ti. 

Mercurea-Ciuc, I. C. BraUaan (Óimmá-
Blnm)-nooft  US. az., a Sörház közelében. 

Preşedinte, 
Gábor Ştefan. 

Secretar, 
loan Cozma. 

Comitelui şcolar rural Sândominic. 
Judeţul Ciuc. 

No. 29-1936. 
Publicaţie de licitaţie. 

In ziua de 15 Aprilie 1936, ora 10 dimineaţa, 
se va ţine licitaţie publică in localul primăriei Sândo-
minic, jud. Ciuc, cu oferte  scrise închise şi sigilate şi 
fără  drept de supraoferte  pentru darea în antrepriză a 
conslruirei unui local de şcoală proectat în comuna 
Sândominic Centru, care Irebue ii terminat cel mai 
târziu la 1 Septembrie 1936, cu un deviz în valoare 
de 1.247.845 Lei. 

Ofertele  se vor da separat pentru materialul ne-
cesar la această contructie şi separat pentru lucrărilc 
necesare, respective executării lucrărilor, plus o ofertă 
unică pentru material şi lucrări. 

Devizul, caetul de sarcini şi condiţiunile de lici-
taţie se pot vedea la biroul şcoalei primare de stat ;i 
primăria Sândominic. 

Garanţia provizorie în numerar sau efecte  publice 
este de 62.400 Lei. 

In caz când la această licitaţie ni <e vor prezenta 
concurenţi în număr susficient,  se va ţine o a doua 
licitaţie în ziua de 25 Aprilie 1936, în acelaş local şi 
la aceaş oră. 

Sândominic, la 22 Martie 1936. 
Preşedinte, Secretar, 
Z. Radu. P. Lăzărescu. 

Modern, uj, be nem fejezett  ház eladó. 
Érdeklődni a Vákár üzletben. 

Cl 71 n Á J'6°din-ben épületes belső-
LLAI/U ség, mely áll 3 szoba, konyha, 

kamra., pince, sütőkemence, sertésól 
és nagy kertből. Felvilágosítást ad 
Oyőnőa Gyula M f  ourea-Oiuo. 

1 Építkezésekhez 
i j ó minőségű meszet 
Kl bármilyen menoyiaégben, ked-

vező feltételek  mellett az 9 
H az építkezés helyére szállítunk. § 
E Megkeresésre ajánlattal szolgálunk. ü 
I VICTORIA I 
E Általános Gazdasági Szövetkezet mészOzens, 
y B&ndomlnlo-Oiao (Oetkeaentdomokoa) 
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