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Ecce homo, ime az ember! 
Nagyböjti gondolatok és megfontolások. 
7. As igas Israellta: Krisztus éi a két lator. 

Ta mondottad édes Mssti ram, Natanaelről mond-
tad, hogy Igas Izraelita, kiben álnokság nincs, de 
tulajdonképen t* vagy az, m»rt egyedül te n<ondhat-
tad magadról. K! fadd  m°g engem a bünró. ? B egy 
sem akadt, sót H-ródos éB Pilátus is semmi hibát sem 
találtak benned. Mégis kl hitte volna, bogy ez lesz aa 
osztályrészed ? 

Míndsnkível csak jót műveltél, a házasságtörő 
nőt nem itflted  el, a szamaiial asszonyt tanlto >tad, 
Magdolnát pártfogásodra  vetted, mégis fájdalmasan 
tapasztaltad, hogy hidegek és Idegenek a szivek Irán-
tad B szomorúan kérdezted a zsidóktól: Miért akaríok 
engem megölni ? Hiába próbállak megkövezni vagy a 
hegyről letaszítani, nem tudtak, Te fölényesen  elmen-
tél mellettük anélkül, hogy valamelyik kezét rád tette 
volna, mert még nem jött el a te órád. 

Az utolsó vacsorán az Oltáriszentséget hagytod 
nekünk szenvedésed emlékéül s üdvöBBég zálogául. 
Ott a Oetsaemáné kertben lelkedre ült a jövő szen-
vedésed szomorúsága, tusakodott Istenséged ember-
ségeddel, véres verejtéket hullattál értünk. Fájt Júdás 
megátalkodottsága, rosszul esett Péter közeli tagadása, 
tanítványaid aluszékonysága és gyávasága. Mikor el-
fogtak,  akkor is taaitványald érdekében felszólaltál, 
hogy hagyják őket elmenni. Pétert rendre utasltott&d, 
bogy Malkus fülét  levágta s mindjárt img is gyógyí-
tottad. A szolga arculütéBére szelíden csak az a meg-
jegyzésed volt: Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be, 
hogy rosss volt; ha pedig jól, akkor mit ütsz engem. 

Mikor Aunástól, Kallfástól,  Ponclui Pilátustól 
Heródeslg a vissza vezettek, gúnyoltak, ütöttek, né-
mán tűrted, mikor kíváncsian kérdezkedtek, hallgattál, 
de mikor hten dicsőségéről volt szó s Igazságról fel-
emelted a szavad. A keresztúton háromszor a földre 
estél, ami még jobban súlyosbította kínjaidat. Keresz-
ten függve  is ellenségeiden imádkoatál. A jobb lator-
nak paradicsomot Ígértél, mlg a másik érzéketlensége 
tetéstb fajdalmaidat,  hogy őérette hiába halsz meg 
Roppant nagy ezenvedéBed van. Júdás már kiadta 
pokoli Iáikét, a kárhozat fla  b< fejezte  életét Testi-
lelki mérhetetlen fájdalmadban  méltán érezhetted az 
egyndalvalóságot, a msgadra-hegyatottságot: Én I-ite-
nem. én Istenem, mieu hsgytál el engem? Elhagyta 
az Atya a Fiát, hogy minket el ne hagyjon. Jétus 
tűrte ezt a nagy tortnrát, hogy minket megváltson és 
Udvözitsdo, mennyei Atyjához visszavezessen. De már 
nincs messze a vég, mindjárt betelik a pohár, én isteni 
Mesterem, eleget tettel a világ bűneiért, kiengesztel-
ted Isten baragjá', Atyád bus arcinak harag-fátyla 
nagypéntek délután sötétségként borult a földre.  Szom-
júhoz;.d sz emberik lóidét, Atyád szerető kebelét, 
már üdvözölnek -z é«3vitsé<l lelk»V, nyitva a m«nnv-
ország. Jézusom munkád elvégezted, valóban betelje-
sedett a müved, lelkedet Atyád kezeibe ajánlhatod. 
Köszönöm isteni Mesterem, hogy megtanítottál élni s 
láthattam, hogy miként hal meg BB Igas I 

ílet és élettudomány. 
Irta: 

Dr. Ábrahám Ambrus 
egyetemi o. r. k.  tanár 

az állattan tanára, az áll.  polg.  isk.  tanárképző 
főiskolán. 

Mlkoron a mindennapi élet küzdelmeiben kifá 
radt ember számot ad magának sáfárkodáeáról,  ítéletet 
mond tetteiről, megsaárnolja gyér őrömét s elkönyveli 
aB érette megfizetett  sommás adókat, három kérdés 
merül fel  előtte, mire a feleletet  magától hiába várja 
honnan jöttünk, miért vagyunk Itt és hová megyünk. 
Ez B három kérdés olyan régi, mint maga as ember 
B a rájuk adható biztos ÉB megnyugtató tudományos 
válasz még ma íb megadásra vár. 

Honnan jöttünk, miért vagyunk Itt éB hová me-
gyünk ? — Születtünk, szenvedünk, meghalunk éB 
átváltozunk, mert réssel vagyunk a nagy mlndenBég-
nek, mert csak útjelzők vágjunk a cslraplaama foly-
tonosságában, akiknek CBak azért van joguk és 
egyúttal aaért kötelességük élni, hogy ennek a fenn-
maradását biztosítsák. 

Táplálói vagyunk egy beláthatatlan időkig nag" 
erővel lobogó, csodálatos tűznek. Elemekből alakú tunk 
és azokká válunk, mert a nagy természetben ural iodó 
törvények reánk is vonatkoznak. Rohanunk vég'g a 
poros, rögös, nagy Országúton, mig csak egyszer vé-
resen terülünk el az ut poraiban. 

Fsle'etefr,  :uelyek a Síjx partján felsorakozó 
árnyak alakjábcn ülnek meg minden gondolkodó elmét, 
aki az élet rohanásában egy percre megáll, da külö-
nösen Bzt, aki életét a laboratórium négy fala  között 
éli, ahol látszólag mlnd n rideg, minden komor, de 
valójában ar.nál több me<egsr-g és egészen tiszta örö-
möknek forrása  fakad.  Talán furcsán  hangzik, de ugy 
van, hogy mi, akik életünket az élettudomány müve 
lésének szenteljük, akik kutatunk, dolgozunk, hogy 
másoknak is világosságot gyujtsunk, as élethez fűződő 
nagy problémák körül felmerülő  kérdésekben útmuta-
tást adni a legkevésbé tudnnk. Es mégis hányszor 
hallottam már másoktól az irigyléssers blzoEyss cso-
dálkozással színezett szavakat: milyen boldogok vagy-
tok ti, akik az ólettudománayal foglalkoztok,  mert ti 
tudtok mindent, ami nekünk annyi nyugtalanságot és 
fejtörést  okoz. — Boldogok vagyunk ml ?! — Mit 
válaszoljak? Mondjam azt, amit egyik neves flzlologuB 
barátom mondott egy embernek, aki ráfogta,  hogy 
milyen nagyon boldog lehet, m-Tt olyan sokat tud 
— azt mondjam, hogy nem tudunk mi barátom semmit, 
csak maguk képzelik, hogy tudunk — vagy tegyem 
fel  a mindent elfedő  komor ál arc 31 s örüljek annak, 
hogy mások azt hiszik, hogy mi, akik az élettudomány-
nyal foglalkozunk,  csakugysn titokmentesen Bzemléljük 
az életet. — Próbáljam elhitetni, hogy nekünk piro-
sabb s illatosabb a rózsa, mert tudjuk, hogy színét 
az Antbocyanok adják s illata lyzigén járatokban 
terem; ho(.y a madár szebben dalol nakünk, mert 
tudjuk, hogy aa alsó gégefó  alkotásáb an nemcsak az 
uolsé légcBőgyürük, hanem az eleő hörgőgyürük is 
résst szoktak venni; hoty tüdőnk jobban készíti az 
oxyhaemogloblnt, mert tudjuk, hogy a lélegző hámben 
születés után raagvatlan hímsrjiek is vannak; hogy 
szivünk ritmusa egyenletesebb, m< ri íudjuk, hogy a 
Keith—F.ake és T.-.wara csomókat a'kotó haránt csi-
kóit lzomroBtokbsn több a earVop!a< ma és keveBebb 
a myoflbrllla;  hogv 'degrend^zerünk íp.bb, mert tud 
juk, bogy a neuroflbrillák  vezetnek, a neuronok con' 
Mnoitásban vannak, harmomermolő szerváink pedig 
sem byparsem hypofuitció'oan  nincsenek; hogy hallá-
sunk tökéletesobo, mert tudjuV, hofţy  az Ingerfelfogó 
szőrsejtekbon lévő vázrostokkal a hiüéid^gnik a vég-
ágai nincsenek coatircuitásban. — Minek folytassam. 
Igazat adok Hoeella Tivadarnak, aki a régi Rchola?ti-
cm mondást .fldes  querit ietelipctum" — „a hit keresi 
az értelmet", a mai somoly élőt búvár számára ugy 
formulázza,  hogy „lotslleclus querit fldem*  — , 
értelem keresi a hitet'... 

Tudom, hogy azok között, aki ezt a rövid tanul-
mányt olvassák, vannak sokan, akik tudo~náayo3 mázzal 
m^gkant apró msséskönyvccs':ékhen, raelyaket törp"-
ségllk miatt ls ciak közelb) látó phaqUeták a mások 
boldogitásár.i, főleg  pedig egy kis aprópénz kerítés 
szempontjából lép'en nyomon piacra dobnak, Mán 
természettudományos mázba öltöztetett válanzt talál 
n?k a fenti  nagy kérdésekre, de én, akit tudományos 
vlz«gá!ódáea'mban B Ítéleteimnek a megalkotásában <s 
mindig a legnagyobb tárgyilagosság s a legszigorúbb 
kritika vezet, erről sem tehetek Annak, aki magát a 
tudomány komoly művelői k ẑá számítja s aki érzi, 
hogy o;yan csúcson van, amelyen felül  a vele együtt 
küzdők közül mást sem emelt a lendítő kerék, annak 
színes mesékkel éB hlu ábrándokkal mások lelkét 
megtöltenle nem ssabad. Nagyon jól tudom, hogy sok 
mindenféle  analógiát adnak ma közkézre folyékony 
kristályok, Leduc féle  mesterséges növények, agyoldat-
ból B más anyagokból kiváló mesterséges sejtek alakjá-
ban, amelyekkel az élet eredetét és lényegét igyekez-
nek megmagyarázni, azonban mtndszeknek a vonatok 
ablakán téli fagyban  képződő jégvirágokkal együtt, 
ha külsőleg meg ls közelítik azokat aa anyagi szer-
kezeteket, amelyekhea kapcsolódik az élet, csak 
egyetlen bajuk van s ea az, hogy nem élnek. 

A modern mlkroszkop, melynek pazar kiállítású 
B az emberi elmének hatalmas teljesítő képességéről 
tanúskodó nagyító lencséi alatt háromezerhatszázszoros 
nagyítással is nap-nap mellett van alkalmam elnéze' 
getnl BB elŐBzervesetnek alspépltő elemelt, sok-Bok 
apró finom  részét tárja szemeim elé az önmagukban 
külön B csoportokban egy célra élő életblrodalmxknik, 

csak egyet nem mutat s ea aa egy as, bogy ml 
az élet. 

Hogy Muldennek a nagy flalologusnak  a gyö-
nyörű hasonlatával éljek ismerem a házat, tudom, 
hogy kl megy be abba, tudom, hogy kl jön kl belőle, 
mennyi füst  távozik a kéményen B mennyi vis a csa-
tornán, csak egyet nem tndok, hogy a lakók mit be-
szélnek benne, csupán csak azt nem tudom, hogy ml 
az élet. 

Az életről természettudományi alapon csak azt 
I hat mondani,ftogy  az életjalenségek összessége. Ere-
dete, léoyega Ismeretlen. Mesterségesen elő nem állit-
ható B nyilvánulása! minden élőben azonosak. Az alap, 
amihez kapcsolódik a protoplasma B es szerkezetében 
és működésében ssámunkra hoszáférhetotlen. 

— A mlkroszkop nagyító lencséje alatt moaog, 
uizkál, himbálódzik egy egysejtű állat a papucs-
állatka. Csapkodaak a testén végig vonuló cslllangé 
övek, működnek as érző sörték, a hártyák, lüktetnek, 
ürülnek 8 telnek a lélekző és kiválasztó hólyagok, 
tágul éa saükül a keskeny szájnyílás, a hosssukás 
garat, a tápláló odú vándorol, működnek a védő pálci-
kák, gomolyognak a pólyáló fonalak,  kiugrásra késsen 
a támadó fegyverek,  a nagy mag BzéteBik, a kis mag 
OBBtódásra készül, útban a megifjodáa  s utána a tavasz, 
aa öröm, az élet... S ha pár csepp cbloroform  kerül 
a viBbe — a mozgás megszűnik — BB óra lejárt a as 
órás, aki újra fel  tudná hozni — nem kőattlUnk való. 
— Mi caak el tudjuk rontani as érát... 

— Az ember szive ver, a kamrák, pitvarok mű-
ködnak, lüktet a sok edény. Kicsi patakokban, klcal 
piros korongok, kicsi életsajkák csak mennek, csak 
mennek, minden máB apró életegységeknek ele-
delt vlBsnek, minden más apró életegyBégeknek szaba-
dulást visznek, mennek csak mennek — négy hét múlva 
megállnak, temetőbe jutnak. Ujabb kicsi piros koron-
gocskák jönnek — mennek, nógy hét múlva ezek Is 
megállnak, temetőbe jutnak. — Kicsi, fehér  nyulvá-
nyoB vándorok lassan csúsznak, másznak, figyelnek, 
megállnak, tisztogatnak, esznek, as ételtől meghalnak 
B a nagy mú él. Aa ember dolgoslk, pihen, ssenved 
és örül... A bal kamra elernyed megáll, vele a jobb, 
a bal pitvar utoljára húzódik össaeéa a jobb ls meg-
áll. Az óra lejárt, aa élet megállt — as órás nem 
közülünk való... 
.Azt a kis patakot, mely a szivet moBsa 
Hí egyszer kiapadt, kl nem pótolhatja óceánja vérnek". 

Mi az órákat nézzük, tanuljuk, elrontjuk, erre 
mákokat ÍB megtanítunk, amit elrontottunk megCBiná'ni 
nam tudjuk .csak ennyi az egéBB*. Az órás él, uj 
órákat készít, a nagy mú mozog, aa ember teBS, vesz 
a ha kifárad  s magára marad — az ember hisz... 

Az idő mullk, a nap forog,  fakad  a lomb, a virág 
nyílik, a levél hull, a csontok mesBesedoek, as izüle-
tek zörögnek, a ráno mélyül, görbül a hát — aa em-
ber remél... 

A nap ragyog, a termés érik, gyorsabban ver a 
sziv, a madár dalol, a kis patak csobog, csacsog, a 
csend nyugtat — az ember Bzeret — 

„Egy kis öröm egy kis remény 
Ét aztán jó éjBBakát" — 

„Föld a földet  eltakarja s mindnyájunknak es 
lesz sorsa" hangzik a dal a kéklő Hargita oldalán egy 
öreg azákely szántó ajkán, akihez engem 1B a legszoro-
sabban kapcaolt aa élet... 

Ha ml, akiket a bölcsőtől a sírhoz vezető uton 
sokszor el fog  a bizonytalanság éa sokssor kísért a 
Bzomoru vég a három nagy kérdésre — honnan jöt-
tünk — miért vagyunk itt, hová megyünk — felelni 
akarunk, akkor magasabbra kell emelkednünk, maga-
sabbra oda, ahová nem követ a bonckés, a mlkroszkop 
és az olló, ahol hitünk aserint él az Órás — él Valaki, 
aki volt, van és lesz s akire éppen BB tud felnézni  a 
legnagyobb csodálattal a aki előtt aa tud meghajolni 
a tegmalyebben, aki tannlmányosBa s rontja BB érákat, 
amik életet járnak s aki tanulja, csinálja és tanltja 
ast a tudományt, mit élettudománynak nevesnek... 

K e r e s e k megvételre egy félfödeles, 
használt, de jó karban levő koosit, 
egy kocsiszánat és egy vaBtengelyü 
szekeret. Oim a kiadóhivatalban, z-
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Bethlen György tiz éve áll a 
Magyar Part élén. 

Ennek a nemiedéknek Beáméra minden nap tör-
ténelmi fontosságú.  Aa események saáguldó tempója 
percről-percre uj éB nagy helyieteket teremt, amelyek 
nemcsak as egyes, hanem a nemietek életét ls kemény 
próbára teszik. 

A világháború és aat kővető események a magyar 
népet óriási váltoiáaokba sodorták. Ai erdélyi magyar-
ság ssámára u] hasát, uj kőijogi helyaetet teremtettek. 
As eser éven keresztül uralkodó fajból  nemietlkisebb-
ség lett. A kónyelmeB életet fel  kellett cserélni a ki-
sebbségi sors kfisdelmesBégével. 

Ai uj körülmények kőié Biakadt romániai magyar 
nemsetl klaebbséget váratlanul érték as öasaeomláa 
meglepetései. Aaok köaött SsBiefognl,  egybetartani né-
pünket, utat és célt mutatni eaekben a történelmi Idők-
ben blaony a történelmi Bierep nagyságát és komoly-
ságát jelentette. 

Ai a szervünk, amely eaekben a nehéaaégekben 
Borsunkat kéabe vette, minden Itt élő magyar jól tudja: 
a Magyar Párt volt. Nagynevű első elnöke Joalka Samu 
báró volt, aki 1924 lg veaelte aa ügyeket. Halála után 
Ugrón látván követte, aki 1926 ápriila hó l-ig állott a 
párt élén. 

1926 április hó 1-én Bethlen Györgyöt válasz-
totta meg a romániai magyarság egyetlen politikai 
szervezetének a Magyar Pártnak élére. Asóta tia esi 
tendő telt el. Egy évtiiede annak, hogy Bethlen György 
kemény, férfias  keae irányítja a romániai magyarság 
egyre nehenedó sorsát. 

Nem kis feladat,  nem háládatos veiének lenni 
itt és esekben ai időkben, amelyek egyre türelmetle-
nebb erővel láiják el a népek egymaarataláláaának 
lehetóaégét. Ideget ölő felelősaégqt  jelent ma egy nép-
nek jövőjéért, életéért ai élen állani. Határozni a ro-
hanó események között, amelyeknek minden pillanata 
zorsdöntó lehet. Megtalálni mindenkor a mérsékletnek, 
a bölcsességnek, az okosságnak szavát, amelyre egy 
népnek egésa jövője kell felépüljön. 

Bethlen György tiz eaatendeje vállalja ezt a 
súlyos terhet. Tiz éve állja a jó és rosszindulatú kri-
tikának pergótüsét, a belső éa külső ellenségnek ismét-
lődő rohamaik Férfi  JB határozottsággal, nagy felké-
szültségét munkába fojtó  hangtalansággal és szerény-
séggel teljesitl kötelességét azon a ponton ahová né-
pünknek háromisben megismétlődő egyhangú bizalma 
állította. 

A Magyar Párt elnöke nem az ünneplések embere. 
Tls esztendő emberfeletti  munkája iránt ugy réjjuk le 
aa elismerés háláját, ha tanuBágot teszünk amellett, 
bogy megértettük az idők szavát, ha valljuk, hogy egy 
kisebbségi nép CBak ugy élheti tul a megpróbáltatásait, 
ha ragaszkodik eeységehea ós testvéri saeretettel fogja 
kézen egymást Ha kiirtja soraiból a gyűlöletet, tisz-
telni tudja vezetőit, tanítóit, ha őszinte kitartással és 
áldozatkészséggel ragaszkodni tud intézményeihez, ba 
az öntudatos faj  kiválóságait sslrvel, lélekkel Igyek-
szik küzdelembe vinni. 

A legssebb ajándék, amit Bethlen György 
elnöknek tíz esztendős jubileumára adhatunk az a hű-
ség, amellyel Csikvármegye egész magyarsága viselte-
tik a Magyar Párt iránt. Unnék a megyének magyar-
sága elsők köaött volt mindenkor, amikor az összetar-
tásból példát kellett mutatni s ma ls egyemberként 
juttatja el háláját, szeretetét, ragaszkodását asiránt a 
komoly munka Iránt, amelynek Bethlen György meg-
teateBltője. 

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

XXID. 
A topllţai fllla  lelkipásztorai. 

A szentpéteri plébánián méltóságos ás főtisztelendő 
Bálint Lajos prépost, tőesperes-plébános ur gondos kezei 
között az 1700-as évek elejéről kezdődő anyakönyveken és 
irattári teljegyzéseken kivül, van még egy nagy szakérte-
lemmel összeállított, képekkel illusztrált ,. Damus" História 
ia, melyben a rendelkezésre álló adatok és eredeti források 
alapján, ép a tőesperea ur feldolgozásában  található meg a 
Szent Péter Egyházmegye mnltja s minden olyan adat, 
amelyik az egyházmegye kötelékébe még mai napig is tar-
tozó közaégek egyházi vonatkozású ügyeivel kapcsolatos. 

Sajnos e nagyértékü munkát nem volt alkalmam tel-
jes egészében figyelmes  tanulmány tárgyává tenni, de azért 
egyes — falumat  közelebbről érdeklő fejezeteihői  — mégis 
sikeiült néhány jegyzetecskét készítenem. 

E jegyzetek szolgálnak alapul azokhoz, amiket — a 
következőkben — a toplicai leányegyház híveinek lelki 
gondozását évszázadokon át ellátó lelkipásztorokról olvasóim 
elé viszek. 

Ezek szerint, az 1600-aa évek elejétől kezdve, a kö-
vetkező plebánoaaink voltak. 

1. Fe jér Miklós de Zentlélek. vicarius; meghalt 60 
éves koriban 1C27 áprialis 21-én. 

2. Caiszer Péter, Bziiletett 1598-ban Cs.-Pálfalván.  — 
1655 junina hó 4-ig világi pap volt, akkor pedig átlépett a 
Szent Ferenc-rendbe. Barát neve, az akkori idők szokása 
azerint, Pálfalvi  Péter volt 1661-ben október hó 21-én, 
az. öldöklő tatárok elől, a Szent Ferenc Kápolna fedele  alá 
menekült, de ott a templommal együtt 8 is elhamvadt. 

3! Laka tos Is tván 1674-től 1684-ig működött, mint 
g uentpéteri egyházmegye lelki vezetője. Innen az alcsiki 
Szent Kozma ÓB Demjén Egyházhoz ment át, melynek 
tavéksny plébánosa volt a „oinai eipereit". A koimáai híres 

Az idők járása egyre n?hczfdik  Mellünk. Ha vol-
tak ls közöttünk a múltban a magyar küzdéltm és 
népi szervezés Irányának módozatait kertső törekvé-
sekben nézeteltérések még soha nem jelentette azt, 
hogy ezzel ac egységea magyar párti Bzellem kárt 
szenvedett volna. De olyan napok következnek, ami-
kor csak ebben a Bsellemben való összetartásunk éB 
egységűnkhöz való kitartó ragaszkodásunk biztosíthatja 
számunkra B megmaradást. 

Csertész-est a rím. kai folinmMau. 
Március hó 29 én, a mult vasárnap főgimnázlu 

mnnk cserkészcsapata megint összegyűjtötte a szülő-
ket, a fiukat,  aa érdeklődő közönségét a tábortűz 
bűvös fónye  mellé. Mert a cserkészek tábortüzében 
van valami különös varázs, valami vonzó, hívogató 
melegség. Ez a jótékony meleg beleâradi a nézőkbe 
ia B egy pompás, kellemes estnek vidám hangulatával 
gazdagon távoztak az elóadáBról. 

Bevezetőül Pnlchárd Jánoa parancsnok — kié 
Buszek Gyula parancsnokkal egyött a vezetéa és ren-
dezés érdeme — hatásosan fejtegette  a szülők, a 
közönség érdeklődésének fontosságát  as ifjuaág  nyil-
vános megmozdulásai iránt. A társadalom figyelme  a 
fiatal  erők tfféle  munkája iránt az ifjúság  kitartásának 
nemes céiu nagyratörésének egyik rugója b bizonyos, 
hogy ez az érdeklődés, ez a figyelem  mindkettőre, 
Ifjúságra  és közönségre egyaránt nagy hassonnal jár. 
Majd ugyanő a Robozvár melletti erdővé varázsolt 
színpadon a köréje telepedett fiukkal  előadta Sík 
Sándor érdekes és elméa csevegését a cserkészek 2-ik 
törvényéről, amely Igy szól: a cserkész nem hazudik. 
Utána következett P. Kostersitz „Cserkészek a mese-
erdőn" cimü kitűnő caerkéaz vigjatéka, melyet a fiuk 
nagy ügyességgel ábrázoltak. Igen otthonosan, feszte-
lenül mozogtak a színpadon és sok derültséget kel-
tettek : Sándor LáBzló VI 0., Gernald László IV. 0. 
éa Réazegh Félix V. 0. tanulók. Jók voltak Bratlnta 
JeGŐ VII. o.; mint őrsparancsnok, Pakó János VII. 0. 
a főerdesz,  Érczy Tivadar VIII. 0 a boszorkány, Biró 
Dénes IV. 0. a törpe szerepében; nem is tudjuz mind 
felsorolni,  de valamennyien jól megállták helyüket. 
Végig jártuk a cserkész-fiukkal  a meseerdő rejtelmeit 
B Igen tetszett, hogy a résen álló őrök nem ijedtek 
meg a meseerdő remeitől: a kísértettől, a törpéktől, 
a vasorrú boszorkánytól, a rablóvezértől, Rínaldo R nal-
dlnltól s milyen ügyesen tudták megpumpolni a mese-
világ népét a készülő cserkészotthon javara. Derült-
séget keltett, mikor nagy cserkészi buzgalmukban a 
távozó Rlnaldónak ia „jó munkát' kivántak. 

Ez a CJerkóBZ-tst Ib bizonysága aenak, hogy 
eleven, friss  élet lüktet sz intézel falai  között. Ennek 
az életnek tiszta fénye,  sugárzó melege kiárad a fala-
kon túlra Is, ha társadalmunk minden ilyen alkalmat 
megragadva, élénk érintkezésbe lép az Ifjúság  lelkével. 
A fiuk  fürge  munkája, az ifjul  lélek ártatlan, felhőtlen 
derűje nemcsak eny biti a kint küldők sebeit, de hitet, 
bizalmat, reményt, uj erőket sugároz beléjük. 

A pár hét előtti torna-ünnep megmutatta az ifjú 
ság rugalmsB, ecélos limainak gyors cselekvésre kész 
feszültségét  és fegyelmét,  a közeli lelkigyakorlat mély 
caecdje és áhítata a lélek rendjét és fegyelmezettségét, 
a cserkéaz-enten feltárult  e lélek vidámsága, derűs 
kelleme. As Ifjúságot  komoly profeaszorok  a jó Ugy 
buzgalmával tanítják, vezetik, nevelik BZ életre. Ilyen 
ünnepélyes alkalmakkor maga az Ifjúság  is jó tanító-
nak, nevelőnek bizonyul: megtanítja az időaebbeket 
arra, mint kell a legnehezebb körülmények kőzött la 
kezdeményezni, friBB  lendülettel cselekedni, bizva-
remélve küzdeni, mindig előre és fölfelé  nézni, (-t.-s.) 

anyakönyv 51, 52, 63 és til-ik oldalain — latin nyelven 
— hagyta hátra az utókorra megbecsülhetetlen értékű tör-
ténelmi jegyzeteit, melyekben Tököli Imre kurucainak 1690 
évi alcsiki garázdálkodásait, a nagy sáskajárást, valamint 
az 1694-ik évi tebruári tatárbetörés eseményeit golgozta fel. 
E történelmi jegyzetek magyar torditása Benkő Káro ly : 
„Ciuc-, Gheorghen- és Casin Leírások" cimü könyvének I. 
része 74, 75. 7li oldalan találhatók meg, valamint a 11. 
rész 121, 122, 123, 124 és 125-ik oldalain. 

4. Szebelébi Bertalan lf,84-től,  1699-ig, később 
püspökhelyettes. 

5. Ibe tzk i Pál 1699-tSi, 1712-ig. 
6. Mátis Mihály 1712-től, 1718-ig. 
7. Miklóssy Gáspár 1718-tól, 1719-ig s akkor 

pestisten meghalt. 
Az 1718-ik évi nagy szárazság és éhség, valamint az 

azt követő pestis rémséges pusztításainak adatait ugyancsak 
a kozmási anyakönyvben, a 74 és 75-ik oldalakon találjuk 
meg, melyeket Lukács Mihály .Ciuc-, Gheorghen- és Ca-
sin székek esperestje" latinul jegyzett fel  ott. Ezekből tud-
juk meg, hogy 1719 julius és augusztus hónapjaiban a be-
tegség folytán  az ő esperesi kerületében: Ciuc-, Gheorghen-
éa Caain-azékekbeu 10.748 ember pusztult el, mig a meg-
maradt élők száma csak 14.908 lélek voit. L. Benkő Károly 
i. m. 1. r. 87-ik old.) 

A Szent Péter Egyházmegye községeiből aránylag a 
legkevesebbel), 166-on haltak meg e szörnyű betegségben; 
az életben maradottak száma pedig 857 volt. Az egyház-
megye vezetője Miklóssy plébános is a pestis áldozata lett. 

8. Bögözi László 1719-től, 1724-ig. 
9. Nagy Pál 1724-től 1733-ig tőesperes-plebános; 

később apostoli főjegyző. 
11. Barabás Márton 1733-tól, 1745-ig. Ciuc-, 

Gheorghen- és Casin-székek főespereBse  volt, aki Olmützben 
végzett. Később kanonok. 

12. Balló Ferenc de Nagybaczon; 1745-től, 1756-ig 
plébános, kéaőbb olvasó kanonok. Meghalt 1784 év január 
hó Mn. 

A városi tanács üléséből. 
A helybeli vAro?i tanács 1936 évi március 30-;'-.i 

közgyűlést tartott Faroga Viktor po'gá»m-st,r elnóVe-
tével. A tanácsülés megnyitása eiőjt a po gárm^ter 
Ismertette az u| közigazgatási törvény Iníez-cedését, 
amely vároBok és vármegyei tanácsos köügyaieseib-n 
csak kizárólag a román iyBlv hapzsálatát engedelyezi. 
Felhívja tehát a figyelmet  ern, bogy a tagok az uj 
törvény érte'mében már csak az állam nyelvén szólal-
hatnak fel.  Érdekes fe'jepyezni  ezt a történelmi fon-
tossá?,u mozzanatot, amely az együttélés 17-lk eszten-
dejében az anyanyelv használatára és a megértésre 
ilyen súlyos ÓB katasztrófáid  csapást márt. 

A vároa 1936—37 évi költségvetése terjesztetett 
ezután elő. A költségvetés 8 részből áll: B rerdes, a 
rendkívüli és speciális részből. Ecen 8 tételben a költ-
ségvetés bevéteii o'da'a 9 millió lejt tesz ki. Es pedig 
á rendes bevételek 3 millió 400 ezer lejt képeraek. 
Ezen összeget a vároai erdő rerdes évi vágterüietéfcőt 
befolyó  1 millió lej, az állam által adandó 600 ezer 
loj, az állatvásárokból előirányzott 500 ezer lej. a 
posta épület bérbeadásából befolyó  70 ezer lej, tax\-
hátralékokból befolyó  200 ezer lej és ezenkívül a vá-
rosi po'gárokra kivetett taxikból előirányzott jövedel-
mek teszik ki. Amint tehát világosan láibató a város 
rendes költségvetésében a város lakósaágát közvetlenül 
1 millió lej terheli csupán. 

A költségvetés rendkívüli réssé 4 millió 500 ezer 
le] bevételt Irányoz elő, amely összeg a városi erdőből 
a miniszter által engedélyezett reudíivüli vágterületek 
értékesítéséből származik. 

A költaéevetéa speciális része 1 millió 200 ezer 
lejt tesz kl. Ebben 1 millió lej az uj váióhidl alapot 
képed, a többi kiaebb alapokhoz tartozi:. 

A 9 millió lej bevételből a vároa minMey 1 mi'-Hót 
a közigazgatás fenntartáséra  fordít,  mig a többit beru-
házásokba fekteti  Eisőwban a városi utak kövezését 
tartja legaürgőaebb munkálatnak, amely célra csaknem 
5 millió lejt basznál fel  Ebben a pillanatban komoly 
veszedelem merült fel  a kövezés körül, miután a leg-
felsőbb  müazakl hivatal megtagadta a jóváhagyását a 
miniszter által engedélyezett rendkívüli vágterülatnek. 
A város m'ndent elkövet, hogy ezt az akadályt elhárítsa 
a jelenleg Faroga polgármeator Bucurestlbe utazott, 
hogy Baemélyesen eljárjon ÓB a rendkívüli vágterüle-
tekre a felső  jóváhagyást megszerezze. 

A költségvetés Igyekezik a prefektura  előtti teret 
teljesen befejezni,  most már hozzávágva a kaszárnya 
eiőtti területet ia, amelyet a katonaságtól csere u ján 
sikerült a városnak megszerezni. 

Ebben az évben tető alá ju tatja a város az ui 
vágóhidat is, melyet a VBRUton tuli régi kertészeti telep 
Jigodin-felé  eső sarkában építenek fel. 

Általában a városi költségvetés mind n rendelte-
aéBére áiió p inzzel igyekszik a város r-gész területén 
befejezni  a kövezést és ezzel a külső kép városias je-
legét biztosítani. Mindezt, amint látható ugy ín  el, 
hogy abban a lakósságot Sf  minivel nem terheli K fék-
nek rendszeres, tervszerű, becsületes munkája való 
sággal átformálta  vároaunknak esrész külsejét, am"ly az 
utóbbi tlz esztendő alatt a fejlődének,  a szépülésnek 
állandó lendületét éli. 

Ez a tlz esztendős építő munka egybe esik Faroga 
Viktor tiz esztcndŐB polgármesterségével. 1926 óta á l 
a város élén s amint a tettek és eredmények bizonyít-
ják aokat dolgoaott ennek a váróénak fejlődéséért.  — 
Faroga Viktor polgármesterségének tlz esztendős jubi-
leumán lapunk készséggel rögzíti meg ennek t. mua-
Váriak kijáró tiszteletét. 

13. Szász János 1756-tól, 1766 ig, felcsikí  esperes. 
1764 ben, a Si<:ulicidiumot követő kihallgatások során 
öt is azzal vádolták, hogy a nép felbujtásában  része volt, 
de e vádakat igazolni nem tudták. Ö volt az, akinek Baj tay 
püspök, Carató a „székelyek hóhérja" feljelentése  alapján, 
elrendelte, hogy a szintén bujtogatással vádolt Beke István 
delnei és Zöld Péter lelicenii plébánosokat megbüntetés 
végett a püspök elé parancsolja. 

Ez meg is történt s a két székely papot — Fejéi 
vártt — vizsgálati fogságba  vetették. <1- i,mtan mindketten 
megszöktek. A püspök által kiadott elt,jutási parancs liirére 
Beke öuként jelentkezett, Zöld azonban faluról-talura  bujdo 
sott, mig 17(54 április hó 22-én, húsvét napján, a leliceni 
határörök, elfogták.  Ezek kezéből is megmenekült, de nagy 
fizetség  árán, mert bundája, melynek béléséhe 74 arany volt 
bevarrva, a határőrök kezében maradt. Április hó 27-én az 
erdőben — alvás közben — a vadászó határőrtisztek ismér 
elfogták  a bujdosó plébánost s éjszakára Szász főesperes 
lakására szállították, hogy onnan másnap tovább kisérjék, 
de Zöld — éjnek idején — onnan is meglógott s a hava-
sokon keresztül Moldovába bujdosott. 

Hogy e szökésben mennyi réBze volt Szász lános 
esperestnek, azt a bűnügyi vizsgálat sem tudta kideríteni, 
de még mai napig is titok. 

14. Bodor I s tván 1766-tól, 1776-ig. 
15. Kovács Jánoa 1776-tól, 1788-ig főesperes-ple 

bános, 1788-tól kanonok. 
16. Boross József  de Cs.-Szt.-Tamás, 1788-túl, 

1792-ig. Meghalt, mint kanonok 1815 augusztus hó lH-4n. 
17. Ferencz i Péter, Ferenczi Ambrus és Vas Kata 

fia  Sandominikrói. 1792-től, 1805 ig volt a plébánia veze 
tője. Gróf  Battyáni Ignác erd. püspök nevezte ki. A szent 
péteri templom jeleni hajóját ő építtette — 180r, 
ben. A torony maga sokkal régebbi. A rajta levő felirat  is 
(„A. D. 1680. In honorem S. S. Petri et Pauli Apóst."i 
csak javitatásra vonatkozhat, amelyet — állítólag Fr 
Anda Péter , toplicai nenea, a somlyói zárda apostali 
syndicusa, saját vagyonából és a szomszéd községek gyűj-
téséből eszközöltetett sz. Péter és Pál apostolok tiszteletére 
— a az latao diós óságéra. 
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Teniszütö hurozást ós javítást garancia mellett olcsón vállalok! 
Valamint olosón besierezhetök minden fajta  sportcikkek: 

Football, tenisz, atlétika, turisztika, torna felszerelésekI Mandel cipőüzlet 
•••••••••••••••••• ( i e r c n r e a - O i u o . ••••••UHIIKHII 

A tanácsülés foglalkozott  ezután • Kaszinó mel-
letti ucca megnyitásának ügyével. Ujabb terv mertt t 
fel,  bogy egyelőre esen a részen csak egy gyalogjárót 
nyltanak meg. — A tanács öt évre kiadta a városi 
i Kimérést Oprea Miklósnak. — Jóváhagyta a város 
1936—87 évi nyomtatvány szükségletét 

A gyermekvédelmi tanfolyam, 
amely március 26-én kezdődött és 29 én a nők közös 
Hzsntáldosásával aárnlt — ssép sikerrel folyt  le, mert 
a női közönség — közöttük néhányan férfiak  ls — 
mindhárom napon megtöltötte a templomot s nagy 
figyelemmel  hallgatta a derék lelkiatyák: Búzás Imre. 
László Imre, Lásslé Ignác, Szabó Baláss előadásait, 
ssentbeesédelt a gyermekről ilyen elmeken: a gyer-
mek és a természetjog, a gyermek és az evangélium, 
a gyermek és az anya — kivált ea atébblban meg-
kapó volt aa anyai hivatás Bsépségének és szentségé-
nek rajsa. A magyar kifefaaée  a régi nemes erkölcsök 
egyszerűségével és bensőségével áldásnak nevesl a 
gyermeket 

A gyermekáldástól mesterségesen elsárkóani, ast 
visszautasítani — megbőszülj a magát önnönmaguukkal, 
a családdal, a nemzettel szemben. A bőséges gyermek-
áldás egy nemset életének és fenmaradásának  első 
forrása  és legbiztosabb alapja. Asért megrázó hatású 
S;rédi hercegprímás vibarszerü riasztója: az üres 
bölcső — a nemset koporsója. Igaza volt a Jókai 9 
gyermekes ssegény pesti vargájának, aki a Bok gond, 
aj-baj között mégis igy kiáltott fel:  inkább 9 gyermek-
ágy, mint egy koporsó. Fiedler püspök a tavalyelőtti 
kat. nagygyűlésen est mondotta: Igen, legyen több 
gyermek, de hozaáfüste  — legyen minél több ssent 
gyermek. 

Ha E mély gondolat értelmében B családok az 
evangélium lelke sserlnt élnek, ha a gyermekeket as 
evangélium szellemében nevelik, akkor bízvást remél' 
hetik, hogy a gyermekáldás nem lesa átokká. (—t.) 

A manánjavat tisztviselői ojtiól panaszt tettet 
A Csiki Magánjavak elnevezés alatt ismert milliárdos 

értékeket képviselő vagyon hajdani tisztviulói ujabb panaszt 
nyújtottak be a nemzetek szövetségihez. A l i sűrűn gépelt 
oldalra terjedő, bizonyitokok halmazával alátámasztott be-
adványban Dr. tiaál Endre, a vagyon utolsó választott 
igazgatója maga és volt alkalmazottai nevében előadja, hogy 
a kormány, az 1932-es magas népszövetségi döntésben vál-
lalt kötelességeit nem teljesítette. 

Nem utalványozta a hazai törvényben is biztosított 
nyugdijaikat s általában ugy kezeli, mint nem kívánatos 
alkalmatlan terheket, akiktSl megszabadulni elsőrendű érdeke, 
holott vállalt kötelességei ellenértékeként a hajdani vagyon-
tömb még ki nem osztott, tehát állami kezelés alatt álló 
erdőállományából, 17 ezer holdat tartott meg „vállalt köte-
lezettségek ellenértéke" óimén. 

A kérdéses erdőterület 300—350 millió lej értékű, 
míg a magánjavak hajdani tisztviselői, összesen 22 család 
visszamenőleges követelése, az érdekeltek számítása szerint 

Ekkor, vagy még előbb építették be a torony két 
oldalin lévő helyiségek bejárójául azt a két kőajtóbéllatet, 
amelyek a templom ős régiségének mai napig is kézzel fog 
ható és letagadhatatlan bizonyítékai. 

18. Tamáss i Gergely de Abod, 1805-től, 1810-ig 
dec. 6.) 

19. Beke János 1811-től, 1814-ig. Később teológiai 
tanár, 

20. Rácz Is tván 1815-től, 1830-ig. 
21. Puskás Tamás lH30-tól, 1859-ig. A sandominici 

plébániáról jött Sumuleura. ö volt az, aki a sandominici 
..Pásztorbükkön" Báthori Endre biboros és tejedelem emlé-
kére keresztet állíttatott, melyre a következő sorokat vésette: 

„Báthori kardinál Erdély fejedelme,  Éltét itt végezte 
s végső veszedelme Tulajdoníttatik Nagy Kristály András-
nak, Mikor egy híja volt az ezerhatszáznak... Azután tizen-
két s kétszáz esztendőkkel Tétetett e kereszt, hogy lenne 
örök jel. 

T 

Tette e keresztet Puskás Tamás papunk, Mikor 
ezernyolcszáz tizenhatban irtunk.* 

Mint szentpéteri plébános 0 áldatta és szentelte meg 
IMI szeptember 23-án a toplioai templom alapkövét, ugyan-
csak ő benedicalta — püspöki megbízás lolytán — 1844. 
szeptember 5-én a már kész templomunkat. 

22. Bodó Ala jos 1860-tól, 1898-ig. A szomszéd 
vármegyei („kttaaő-fBdi")  lévén, hivei — egymás között — 
csak „vén vackoros"-nak nevezték. 

-23. Kassa i La jos 1898-tól, 1904-ig, akkor átment 
a r. kath. főgimnáziumhoz,  mint tanár éa (1911-től kezdve) 
igazgató. 

24. Murányi Kálmán 1904-től, 1907-ig. 
25. Bál int L a j o s 1907-től működik. 

* 
* * 

A toplicai expositnriról, Szent Lőrinc kápolnáról ás a 
nai templom építéséről agy aásik alkaliwal, G. 6. 

sem tesz ki 10 millió lejnél többet, hivatalos számítás sze-
rint pedig nem haladja meg a B milliót 

A tényleges helyzet — a beadvány szerint — az, 
hogy az állam nemzetközi forum  előtt vállalt kötelezettséget 
a javak hajdani tisztviselői jogi igényeinek rendezésére. — 
Ennek daoáim a 12 évvel a vagyon elvétele és négy úvvel 
a nemzetközi döntés után a 22 érdekelt közül, csupán tíz 
egyénnek tolyósitották illetményeit. A többiek Ugye még 
ninoi elintézve. 

Kérik a népszövetségi tanácsot, hogy rég húzódó s a 
tanács előtt több alkalommal szereplő ügyeket alapos vizs-
gálat atán most már végérvényesen és sürgősen rendezzék, 
hogy a sirhoz gyorsiramba közelgő emberek még néhány 
évig élvezhessék sok évtizedes munkájuk késfii  gyümölcsét. 

Betejezés alkalmával ismételten határozottan leszögezi 
a panasz, hogy a kormány az ügyben hozott népszövetségi 
döntéssel ellentétesen járt el, abban vállalt kötelességeit 
nem teljesítette s miután bent az országban az összes szá-
mításba jöhető hatóságokat eredménytelenül kilincselték 
végig, — viszik ügyüket a népek szövetsége elé. 

A javak bajdani tisztviselőinek kálváriáé utja, egészen 
halvány árnyalatokban vázolja azt a felfogást  is, msly a 
nemzetközi torum által részben visszaítélt törzsvagyon körül 
íolyik és húzódik évek óta. 
| S W « I M S W S W I 

Uj böriizlet Mercurea-Ciuc-ban. 
Felhívom Mercurea-Ciuc és vidéke 
bőríparoBalnak figyelmét  a Mercurea-
Cmc-ban, a Lcffer  gyógyszertárral 
Bsemben levő sarkon újonnan nyitott 

bőráru üzletemre, 
ahol BEolid árak mellett raktáron 
tartok minden bórazakmahos tartozó 
anyagot, úgymint: 

felső  bóröket, talpakat, oipész-
és OBizmadia-kellékeket. 

Tegyen próbavásár ást és győsődjön 
meg Bsolid áraimról! 
Szives pártfogát  kér: 
T A K Á C S L A J O S . 
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BEL- ES KÜLFÖLD. 
A román parlament jelenlegi ülésszakát az uralkodó 

április 15-ig meghosszabbította. A parlament azonban már 
ápril s 4 tői üléseket nem tart. 

A vasút Iránt nagy a bizalom. A képviselőházban 
50 képviselő aláírásival indítványt terjesztettek be, amely 
követeli a vasútnál folyó  gazdálkodás felülvizsgálatit,  mi-
után teltétlen szükségét látja annak, hogy a vasútnál lolyó 
gazdálkodást ellenőrizzék. 

Az uj ipartörvényt az országgyűlés mindkét háza 
megszavazta anélkül, hogy abban meghallgatták volna az 
ipari alakulatok véleményét Szabó Béni indítványt terjesz-
tett a képviselőház elé, amely kérte, hogy az ipartestületek 
általános ipari egyesületekké alakuljanak és mint jogi sze-
mélyek ezek vegyék át az ipartestületek vagyonát. Nistor 
miniszter nem fogadta  el ezt a javaslatot, annak dacira, 
hogy azt a törvényelőkészítő bizottság is magáévá tette. 

A Magyar Párt indítványa a névhasználati tör-
vényjavaslathoz. A névhasználati törvény vitijinil elto-
gadtik a Magyar Párt azon indítványát, hogy a családi 
nevek az anyakönyvekbe ugyanolyan helyesírással Írattassa-
nak be, mint ahogy azt a szülők használják. 

A tisztelt Ház leszavazta a kormányát a sze-
rencsejátékok törvényével. A kormány törvényt terjesz-
tett be a szerencsejátékokról, amelyet mir egyizben vissza-
vont, litva a szerencsejáték iránti ellenszenvet Ennek dacára 
mégis megpróbálkozott később a törvényt „átcsusztatni", 
amit a képviselőház észrevett és teljes egyhangúsággal le-
szavazta a kormányt, kimondotta, hogy beszünteti az összes 
szerencsejátékokat. 

A német javaslat. Németország elkészítette tizenkét 
pontból illó javaslatát a locarnói szerződés felbontáaa  körül 
támadt bonyodalmak ügyében és azt átnyújtotta a Népszö-
vetségnek. A válasz általában hajlandó a legbékésebb meg-
oldásokra, de abban az esetben, ha Németország teljes egyen-
jogúságát elismerik. Komoly indítványt tesz arra, hogy a 
német és francia  ifjúság  nevelését fektessék  a szeretet alap-
jára és kerüljék azt a szellemet, amely a két nép között a 
gyűlöletet fokozza.  Javaslatokat tesz a fegyverkezési  verseny 
csökkentésére, a gázháboru eltiltására, a nehéz tüzérség és 
tankháborunak hatályon kivül helyezésére. 

Nagy Idegesség az általános osztrák védköte-
lezettség bevezetése miatt. Ausztriában elrendelték az 
általános védkötelezettséget Ezután rendes sorozással állandó 
hadiereget tart Ausztria. A kisantant sajtója felháborodás 
sal tiltakozik ez ellen és azonnali rendszabályokat sürget 
különben holnap Magyarországnak ia kedve támadhat hasonló 
felszerelésre,  A román sajtóban is hevea kifakadások  vannak 
as osatrák védkötelezettség bsmstésB miatt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Helyreigaiitas. Lapunk f.  é. 13-lki ssámá-

ban közölt ,Toplita,  mint a Szent Péter  Egyház-
megye űliája"  cimü cikkünkbe sajtéhiba csúszott be, 
melyet e helyen Igazltunk ki: (a második hasáb 10-lk 
sorától kezdve) Az 1333-ik évioen, a 681. lapon Így: 
„M'oo/sui, sac erdős de Sumbov, solv, 2 banales aut.'; 
az 1334. éviben pedig, a 736 ik lapon, ugyancsak: 
„M'oo/aus, sacardos ds Sumlov, solv. 2 banales aut." 
Kétségtelen, hogy „Sumlov" Sumuleut jelent Btb... 

— Ujabb irredenta perek. Qál Tamás joseni 
esperest és Székely János clumani albirót irredentiz-
mus vádjával feljelentették.  A jelentés nserlut neve-
zettek Izgattak as álami Iskola ellen. Hét gyermeknek 
a szülőit rábeszélték arra, bogy gyermekeiket ne állami, 
hanem felekeaetl  iskolábB jártassák, amit a Bzülők 
valóra ls váltottak. — Székely János clumani lakóénál 
házkutatást tartottak, amelynek során találtak egy 
Ifjúsági  regényt, amelynek cime: .Egy magyar testőr 
ifjú".  Bsssenyel Györgyről ssól es sz ártatlan IfjuBági 
olvasmány, amelyet as illetékes helyen bizonyáré nem 
fognak  olyan veszedelmasnek minősíteni, mint aBt a 
házkutatás szerette volna beállítani. 

— Esek is sieretnl fogjak  a be tá t BoBaan-
tóak az ujabb pedagógiai fogások.  Csak a mult hetek-
ben számoltunk be arról, hogy egyik gyergyól tanité 
kiütötte egy kis gyermek Bzemét. Most arrél Írhatunk, 
hogy Valea Constantin sicuieni tanité oktatási méd-
saerének 3 leányka sebesültje van, akikről orvosi 
bizonyítványok állitják miszerint 5—7 napig gyógyuló 
seboket szenvedtek as iskola fronton.  — A napokban 
egyik helybeli postai alaalmaaott fiacskája  volt köa-
szemlére kitéve. Jobb tenyerén valóságos CBodát müveit 
a tanitónéni pálcája. ügy össze volt verve a kis tenyere, 
hogy fel  kellett háborodni ekkora brutalitás látásán. 
Ml nésők megtettük kötelességünket. Felháborodtunk. 
As illetékes tanügyi hatóságokon a sor, hogy ők IB 
legalább müfelháborodjanak. 

— Tano-est. Az Erdély I Kárpát Egyesület (EKE.) 
helybeli osztálya április 18-áo, szombaton táncestet 
rendes as Európa étteremben. As est tlsata jövedelmét 
a sutát melegedő háa tovább fejlesztésére  fordítják. 

— • meronrea-oluoi Ipartestület évi köz-
gyűlését, amint a hivatalosan kibocsátott meghívóból 
kitűnik első összehívásban április 12-e, határoaatkép-
telenaég eaatén április 19 én d. e. 10 érára hívta egybe. 
Eznton is falbivja  aa ipartestűlet a tagjai figyelmét, 
hogy külön névre sséió meghívókat a gyűlésre nem 
bocBát kl. 

— A hadirokkantak, özvegyek utasasi 
köny veoskéiröl. Azoknak a rokkaotatnak és család-
tagjainak, akik még felül  vlasgálaton nem voltak, a 
vasúti 75 százalékos kedvezményű utasásl könyvecs-
kéiket fo  yó év ápriíis 30 lg meghosszabbították. Bsen 
Idő alatt gondoskodnak arról hogy asokat a rokkan-
takat ÍB behívják felülvizsgálatra,  akik még nem vol-
tak felUlvlasgálva.  Akik már megkapták as nj vasúti 
könyveket, aaok minden egyéb láttamozás nélkül hass-
oálhatják. Nam kell aa állomásfőnőkBégtől  külön látta-
mosást kérni, mint eddig. 

— Megint elapadtak a kutak Armaseniben. 
Armasunl községét egészen komoly vessedalem fenye-
geti. Mult évben a kutakból elapadt a vla. Köaben 
isszanyerték vizbőségüket a kutak, mlg most Ismét 

teljesen kiszáradtak. Az egéss községben egy két kut 
maradt, amely nagy beosztással a lakosság visMÜk-
ségletét ellátja. 

— Aa utasó kósönség figyelmébe.  Lásslé 
Gyula helybeli közismert megbisbató soffír  autó-taxit 
állított be éa aszal aa utasó köaönség rendelkezésére 
áll — mérsékelt viteldíjak mellett. Lakása és garásB: 
Stefan-cel-Mare  12. szám alatt, a Törvényszék köselé-
ben van, hol szükség esetén éjssaka is felkereshető. 

— A résaegeég fektelen  méreteket öltött. 
Már unalmas téma. Da sajnos nem szabad mégsem 
szénélkül elhaladni aaoo réssegességl járvány mellett, 
amely népünket hatalmába ejtette. Aki a mult heti 
szerdal hetipiac délutánján a városon végighaladt, 
megdöbbenve láthatta, bogy a berágott emberek egéss 
tömege árasztotta el as nccákat. Sokan a földön  fet-
rengtek. Minden emberiességből kiforgatott  szörnyete-
gek járták as utakat és botránkostatták meg a járó-
kelőket. Hát eat mégsem lehet Igy tovább tűrni. Ha 
vannak emberek, akikből minden sségyenérset klpusa-
tult, akkor a hatéságnak kell kösbelépnle. Arra kérjük 
a rendőrséget, hogy sürgősen fektesse  fel  a réssegség 
listáját és hétről-hétre Irgalmatlanul a nyilvánosság 
kösmegvetésének adjnk át azokat as embereket, akik 
akár hetipiac, akár más alkalmakkor réssegségükkel 
köautálatot érdemelnek ki. 

— Siorenosetienségek. Marki Ádám Ban timbrul 
lakés 2 éves Árpad nevű fiicskája  a házuk előtti patak 
körül játasadosott. Baleesett a patakba és megfulladt. 
Aa utóbbi időben nagyon gyakoriak a gyermek-sseren-
csétlenségek. A szülők figyelmét  felhívjak,  ne hagyják 
a kis gyarmdkelket felügyelet  nélkül. 

— Lukács Jéssef  Sándoré 29 éves snseni le'ény 
fafuvarosás  kösben balesetet szenvedett. Mindkét lábát 
súlyosan össsetörte a fa. 

— Tűi. Patkal Jéssef  Qheorcbail lakói citire 
leégett 
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— Kirándulók figyelmébe  I AB 
E. K. E. Csiki csoportja HuavAt elad éa 
másodnapján kiránduláat renden ai 
Egyeskő—Gyllkostóhoz. Indulás elaó nap 
reggel a fél  8-aa vonatul. Találkozás as 
állomáson fél  7 érakor. Vezető Pototnky 
Jéssef.  Rosss ldó esetén elmarad a ki-
rándulás. 

—A megkövezett osikl fürésinek 
tragikomikus históriája van maglrva a 
Székelység megjelent nj saámában. Elekes 
György verse, babonák s ssékely speciális 
ételek leírása, a siokásoB gasdag rovatok-
kal Bdnak érdeklődésre ssámot tartó ol-
vasni valókat. Bierkesstóség Odorhel. 

— Aa Erdélyi Qardaaagi Egye-
sület a mult héten Gheorghenlhen hat 
napos gazdasági tanfolyamot  rendezett, 
amelyet a gasdaköaönaég nagy érdeklő-
déssel hallgatott végig. 

— Uj ügyvédi iroda. Dr. Nagy Tibor 
ügyvéd, irodáját Mercurea Ciucon, a tör-
vényszékkel szemben, a Dr. Nagy Bjnl 
ügyvéd házában megnyitotta. 

— Türelmetlenség! hullám. A raculi 
pap ellen as egyik tanító feljelentést  tett, 
nogy' izgat a román nyelv ellen, amennyi-
ben a gyermekeknek megparancsolta, hogy 
osak „Dicsértessék a Jézus Krisztus" kö-
szöntést használhatják. 

— • tábla felmentette  a gyilkossággal 
vádolt anyát. 1931-ben aa Oltban megtalálták Szabó 
József  clceu-i legény öaazekötözött hulláját. A bünügyl 
tárgyalás során, amint emlékezetes, a törvényaaék aa 
áldozat bátyját Szabó Bénit, valamint édesanyját ösv. 
Ssabó Vendelnét, mint a gyilkosság értelmi szerzőit 
15—15 évi börtönre, mig Kolumbán Antalt 10 évre 
és Busás Jánoat 7 hónapra Ítélte. Most került as Ugy 
felebbezés  folytán  a táblához, amely az áldozat édes 
anyját és Busás Jánoat felmentette,  mig Saabé Binl 
és Kolumbán Antal büntetését jóváhagyta. 

— Önálló templomépítés! kezdeményenéz 
miatt 3—3 nap. G urglu Tralan éa Samuila buzeatl 
Illetőségű, földhöaragadt  két testvér, a törvénnyel ellen 
tétbe kerültek. Bünük aa volt, hogy templomépltéal 
akciót kezdeményeztek saját ssakállukra. Könyvet ha-
misítottak és járni kezdték a világot. Ugy ahogy napon 
ként teszi a többi, aa orsaág minden réaaéből útnak 
indított csavargók hadaerege. — A Giurgiu testvérek 
könyvéről csak a hatósági jóváhagyás hiányzót', egyéb-
ként vállalkozásuk végső céljában semmiben sem kU 
lönbösött a többlétől. Nekik saegényeknek tudjuk miért 
nem átkerült hajlékot emelni aa Isten tlazteletére. Mert 
lefogták.  Mert törvény elé állították. De még mindig 
megmarad saámunkra az a boldogító tudat, hogy hátha 
építettek volna, hátha becsületes Bzándékkal Indultak 
el krajcárainkra, hogy azokat az Iiten dicsőítésére 
fordítsák.  Ha engedik. Nem engedték. Jól van. De kl 
tudja, hogy valahol épül t-e templom azoknak a világ-
kóborlóknak hadjáratából, akiket hatósági jóváhagyás-
sal egézz tömegevei szoktak rászabadítani, különösen 
erre a megyére. — Elmélkedhetnek a Giurgiu t?stvé-
rek is, akik Buzesti-ből indultak el a leszegényedett 
Székelyföld  vallásos érzületének megismerésére és a 
helyi ügyészség fogdájában  talállak vendégszeretetre. 

— DIRECŢIUNEA SOCIETĂŢII VÂNĂTORILOR DIN 
MERCUREA-CIUC faoe  ounosont membrilor soolet&ţll, o& 
Ministerul * prelaagit valabilitatea permiselor de vtnltoare 
páni la 30 Aprilie 1936 P»n& la ooeaata dat& toţi membrii 
aont obligaţi Bft-şl  prooure permisele nonl da v&aZtoare. 

— A CSÍKSZEREDAI VADÁSZTÁRSASÁG IGAZGA-
TÓSÁSA közit a társ-aág tagjaival, hogy a minisztérium meg-
hoBsiabbltotta a vadászjegyek érvényaaaigét 1936 áprllia hí 
30-lg. Eddig az időpontig mliden tag köteles kiváltani az aj 
vadlai jegyei. 

— Nem tud élni lopás nélkül. Sofron  Fe-
renc santlmbrul lakoB ezidószerint 32 éves és lopás 
miatt már 9 évet ült. TlszteB mu't ezen a pályán és 
aránylag ilyen fiatalon.  A mult nyáron, amikor a hely-
beli ttgyésaség fogházában  töltötte büntetését, mezei 
munkára kérezkedett. Egy óvatlan pillanatban az őrtől 
elvette a puskát éa megszökött. Ez^rt három évet 
kapott, amely büntetéat 1935 novemberben kl la töl-
tötte éa megszabadult. Még jóformán  kl aem húzhatták 
a nevét a fogdában  a már december 6-án betöréaért 
lamét visszaszállították. Krauaa Rezső catetuai lakóst 
foBztotta  kl. A saegény mesterembernek egyetlen 
Ünneplő ruháját és 1000 lel ösaavagyonát ellopta. A 
törvényaaék moat tárgyalta ügyét. Sofron  aat hangoz-
tatta, hogy nem tehet róla — valami leküzdhetetlen 
kényszer aodorja a lopáa felé  éa nem tud lopás nélkül 
meglenni. Ujabb 2 évi börtönre Ítélték. 

— Törvényszéki hírek. Köllő Péter clumani 
mindössze 19 évez legény eaév februárjában  fejaaével 
leütötte JánoB nevü bátyját. A flu  önként jelentkeaelt 
az ügyészségen és elmondotta, bogy udvarolt Sándor 
Viktóriának, aki kijelentette, hogy csak abban az eset-
ben hajlandó feleBégül  menni hoazá, ha az egész va-
gyont megzzerzi. Ezért végzett tehát erdőién közben 
bátyjával, hogy annak vagyonrészét Igy megszerezze 
A legény a mnlt héten megtartott tárgyaláson IB fenn-
tartotta ezen állítását, mig a leány tagadta a szörnyű 
vádat. A törvényaaék végül la a leányt felmentette, 
mig Küll* Pétert gyilkosság miatt 8 évi bőrtönre Ítélte. 

— Valdos Bplrldu és Vaslle bicaal lakásokat, 
mert az adóvégrehajtókkal tiaateletlenüi bántak s azon-
kívül az adóztatással lázító hangon foglalkoztak,  gyor-
sított eljárással 10—10 napra 500—500 lel pénzbír-
sággal és 500—500 lej értelmű közmunkával Bájtották. 

— Balázs György, Selyem István és Nagy Fe-
reno gheorghenl legényeket almalopás miatt 2—2 napra 
Ítélték. 

mwasuuTA  a mc 

— özv. Szász Bálintné toplita clucl asszony az r 
állott a bíróság előtt, mert n nála bírósági végzés 
alapján árverést foganatosító  D. Ctrbu ügyvédet össze-
szidta. HVrom napra Ítélték. 

— Bodó Carol voalobini kőbánya munkás egy 
háai mulatságon védekeaéaből agyonszúrta llre-disteanu 
barátját. Bodót a törvényszék 5 évi börtönre és 5 é;l 
jogfosztással  Bujtotta. 

— Cslbl Ferenc, Imre, János és Intván testvérek, 
valamint Csergő Jóssef  tulghesl legények 1935. drc 
18-án egy mulatozásból való hazatéiéa hangulatában 
C.usltu Emil kerltéaét kezeték letépni. Crusitu < miatt 
összeszólalkozott a berúgott legényekkel. A vasz^ke-
dés vége az lett, bogy CruBllut agyonütötték, A tör 
vényazék a legényeket gyilkosság miatt vonta felelős-
ségre és Csibi Ferencet, Cslbl Imrét és Calbi J.nost 
6—5 évi börtözre Ítélte mig a másik két vádlottat 
felmentette. 

— A delnitai Szent János templom restau-
ráló bizottsága a mult hítan megtartott értekez' >tén 
az elhunyt Dr. Pál Gáborné helyébe Dr. Bálásay Kál-
mánnál választotta be blzottaágt tagjának s i?v h 
bizottság arra kéri megyénk köaönségét, hogv pénz-
adományait a Sít. Jinos tnmp!om jtvára az ő c m.ére 
szíveskedjenek beküdenj. A javítási munkálatok m°g 
kezdődtek a a jutiius végén azokásos S't. Jinos napi 
bucaulg befejezést  fognak  nyerni. 

— Ötven azázalekos vasúti kedvezmény. 
A román vasutak virágvaaárnaptól a húsvét után k->-
vetkező vasárnapig ötven azáznlsios ú szási kid"él-
ményt léptettefc  é'̂ tb*. 

Kükiillömenti bor már 12 lejtől kapható 
Holló vendéglőben, M-Oiuc. 4 -

ElacLó l s : 1 rézágy. 1 tükrös vitrin, 1 d..un, 1 éjj.í i 
szekrény és moBdó, 1 fali  tükör, stb., továbbá 3 
rmd öltöny, 1 télikabát, ingok és nyakkendő*. 
CiiU a kiadóhivatalban. 

m Építkezésekhez ^ 
m jó minőségű meszet i 
£ bármilyen mennyiségben, ked- ^ 
m 

velö feltótelek  mellett az 
E az építkezés helyére szállítunk. ^ 
E 

Megkeresésre ajánlattal szelgfclutik.  t a 
| VICTORIA | 
E j Általános Gazdaaagi Szövetkezet mészüzeme, ^ 
j g Sandominio-Ciao (OsiksBentdomokos) ^ 
i g ^ g g g j ^ j y y y * g g y y g y y g j g j 

Bükkönyt vető zabbal cserél a László 
Kertészet, megfelelő  arányban. 

Primăria comunei Sâncrăieni. 
Nr. 404-1936. 

Publicaţiune. 
Primăria comunei Sâncrăieni, pe baza or-

dinul Tribunalului Ciuc secţia tutelară cu Ni. 
306—1934 aduce la cunoştinţa generală, că în 
ziua de 26 Aprilie 1936 ora 10 se va ţine lici-
taţie publică în localul Primăriei, pentru vânzarea 
imobilului înreg. în cart. fund.  1699, sub Nr. 
top. 93 cu o întindere de 183 sig., fosta  pro-
prietatea dispărutei Mitulescu Mihály Ana. 

Preţul de strigare 1000 Lei. 
Condiţiunile de licitaţie se pot vedea la 

Primăria comunei Sâncrăieni. 
Sâncrăieni, la 3 Aprilie 1936. 

Primar, Notar, 
TanţosBIasiu. F. Moldovan. 

MODELL KALAPOK 
Ua naponként nj formák  olozó 
árban, m.«*t*]cintl3.4»t<51c 

V E N C Z B L T A N Á R N É N Á L 
Ugyanott kéantünek minden-
nemű női kalapok eiafirandü 
anyag beniáadázával. Katnpek 
««lakrtáat a legrövidebb Idő alatt. 

Mercurea Ciuc, I. C. Bratlunu (Olmná-
nlnm)-nooa 111. aa., a Sörház közelében. 

Félig kész, 3 szoba-konyhás osaládi ház, 
kltünó vlzú mély kúttal, nagy telek-
kel eladó. Aladloi mérnök. 2- . 

Ivdviz tóizüiék, amelyet a mr-gyei iskolai szövet-
kezet hozott forgalomba.  Á kéazttlélc darabja f.z-r lej, 
amely megrandelbető a mercurea-cmci Iskolai szövet-
kezetből. 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
alegegyaaerübbtól a 
legfinomabb  kivitelig 

M i l y e n l e a a i l l i t e t t (sakkal 
b a a a a r e a h e t ó k : 

Nagy Gh Jószef  asztalosnál, Jigodin. 
Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  is. 
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HEGEDÚORAKAT 
oonservatoriumi módszer 
szerint, j u t á n y o s á n ad: 

S P R E N O Z G I Z I . M . - O i u c . 
Str. Oap. Vutoviol (Harglta-uooa) 28. 

VceMtM V«Ms r^varnsmm, 




