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Katholikus nagygyűlés. 
Kelünkben van a i 50°/0-oa vaauti kedvei-

mén? ii. 
A Katholikus Népszövetség a mai napoD 

kapta kézhez a C. F. R. vezérigazgatóságnak 
átiratát, amelynek alapján a nagygyűlés részt-
vevői 50°/,-os vasuli kedvezményben része-
sülnek. 

•z 60'/o os vasúti kedvezményt a követ-
kező módon lehet elnyerni: Oda utazáshoz 
egész jegyet váltunk és a jegyet megérkezés-
kor m e g t a r t j u k , (a kalauz kérésére se ad-
juk ki a kezükből). Visszautazásnál a jegyet 
le kel) bélyegeztetni és azzal egyidőben fel  kell 
mutatni a rendezőbizottnág által kiállított és 
aláirt utazási igazolványt, melyet a Katolikus 
Nép8zővetségtárgu-mure?i irodája bármely részt-
vevő kívánságára rendelkezésre bocsájt. 

Visszautazásnál a jegy lepecsételésekor az 
igazolványt is le kell bélyegeztetni. 

Az utazás se oda, se vissza nem szakit-
ható meg. 

Oyorsvonat kulömbözetet, valamint a rapid 
vonatok helyjegyét teljes értékben kell meg-
fizetni. 

Ha a visszautazásnál magasabb osztályon 
u'azunk a jegypénztár megBdja az 50°'o os kü-
lönbözet kedvezményt. 

Az elmondott kedvezményekben a nagy-
gyűlés azon résztvevői részesülhetnek, akiknek 
iudulása 1936 évi junius hó 18 ika és juüus 
hó 8 ika, visszaindulása pedig 1036 junius hó 
20 és bezárólag ju'ius hó 7-ike közé esik. 

A Magápat átadását ismét jnlins l-re elnapoltál 
Amint megírtuk a clucl Magánjavaknak a legutóbb 

megválasztott vagyonkezelő bizottságát a vármegyo 
prefektusa  Dr. Oietea Valór 1936 jua'us 15 re öaeze-
bivta, bogy a genfi  Népszövetség határozatával és 
ennyit alapján a román törvényhozás által megszavazott 
törvény értelmében a tulajdonosoknak visszaítélt ingat-
lanokat birtokba adja. 

Köztudomásos az a sérelem, amely a M igánja-
vakkal történt. A clucl határőröknek ezt a kétmilliárd 
arány korona értékli hatalmas vagyonát a román állam 
egyszerűen elvette. Több, mint tízesztendős jogkeresés 
következett. Végül Is a N pazövetség ugy döntött, bogy 
a 62 ezer ho'daa területből 12 ezer holdat és egy pár 
leltáron szereplő nagyértékü középületet vissza kell 
adai a tulajdonosoknak. A román törvényhozás eeután 
törvénnyel kötelezte magát a nemzetközi forum  dönté-
sének végrehajtására. Törvénnyel állapította meg, bogy 
a fenntl  vagyontöredéket a Magánjavak tulajdonosainak 
az 1897 évi alapszabályok szerint adja viasza. 

1936 évi junius hó 15-én a prefekturán  ennek az 
átadásának magejtése végett gyűltek egybe Dr. Otetea 
Valér eluökhtével, Avrameacu állami jogtanácaoa, Buciu 
erdőigatgató éa a Magánjavak legutóbb megválaaztott 
vagyonkezelő blzottBága. 

Avrameacu jogtanácsos mindjárt a tárgyalások 
megkezdésekor bejelentette, bogy a vagyont csak abban 
az esetben adják át, ha A vagyontulajdonosok nyilatko-
zatot adnak, bogy a törvényben szereplő 12 ezer hold-
nak és középületeknek átvételével minden követelésük 
kielégítést nyert éa tovább a román államtél semmi 
Igényük nince, 

A Magánjavak kezelő bizottsága kijelentette, hogy 
u tulajdonosoktól llyan lamoedirokra meghatalmazásuk 
nincsen. A kért nyilatkozatot semmi körülmények között 
meg nem adhatják, mert felelősséggel  tartoznak a határ-
őrök leszármazottjainak, mint vagyontu'ajdonosoknak. 

Érdekes fordulata  volt as értekezletnek Dr. Oaal 
Endre igazgatónak a felszólalása.  A Magánjavaknak 
újraválasztott igazgatója Dr. Qaal Gudre a törvénnyel 
esentPBitftt  1897-ea alapsaabályokra hivatkozva beje-
lentette. hogy a Magánjavak tárgyalási nyelve a ma-
gyar. Ugy az állami jogtanácsos, mint Suclu erdőigaz-
gató az érvelés jogosságát ellamerve alkalmazkodtak 
az alapszabályhoz. A prefektUB  bejelentette, hogy mint 
az államhatalom képviselője nfm  iamerl el a Magán-
javak alapszabályainak ezt a véletlenül figyelmen  kívül 
maradt rendelkezését, amelyet módosítani kell éa éppen 
eaért a tárgyalások további menetén ls ragaszkodik az 
államnyelvéhez. 

Bzután magyar nyelven folytak  a tárgyalások. 
Heaazaa eazmecsere' indult meg ismét aa átadd, bizott-
ságnak meglepő nyilatkozat-kérése felett.  A vagyonke-
zelő bizottság határozott állásfoglalással  szegezta le 
mindvégig, hogy a kért nyilatkozatot, amelyben lemon-
danának minden további igényekről, nem adhatják mrg 

Az átadás éa átvétel Ugye Így holtpontra ju'ott. 
Végül is aa átsdoblzottság ujabb ket hétre elnspo ta a 
Magánjavak átadását. Julius hó 1 re tűzték kl iámét a 
tárgyalások tovább folytatását,  amikorra az átadóbizott-
ság bizonyára megváltoztatja merev álláspontját éB a 
ciuci székelyek jogfeladáa  té'kül tulajdonukba vehetik 
legalább a vagyonuknak egyik töredékét. 

- -Erenner Miklós lemondását nem fogadta 
el a magyar párt elnöki tanácsa. Dr. Kreuner 
Miklós, az Ellenzik köztiszteletben álló vezércUkirója 
— mint nem régiben megírtuk — minden közéleti 
tisztségéről lemondott, hogy ne hozzon egyetlen magyar 
közintézményt Bem kellemetlen helyzetbe, mert a bíró-
ság aa Ellenzékben megjelent „Húsvéti harangszó" 
cimü cikkéért 2 havi fogházra  ea az újságírói hiva-
tástól való 3 évi felfüggesztésre  Ítélte. Dr. Kranner 
lemondó levelét elküldötte aa őaszea magyar egyesü-
leteknek, ahol tagként vagy vezetőként Baerepelt és 
Így a Magyar Pártnak ia. Aa Oraaágoa Magyar Part 
elnöki tanácaa éa parlamenti csomortja tegnap Clujon 
a párt központi irodájában együttea ülést tartott. A 
gyűlésen tárgyalás alá kerliit Dr. Kreonir Miklós köz-
életi visszavonulása la. Az elnöki tanáca az Intéző 
bizottsági tagságról való Kilépését nem fogadta  el, 
mert semmi okot nem lát fennforogni,  ami a lemon-
dást, Illetve kilépést elfogadhatóan  igazolna. Mély saj-
nálattal vett tudomást dr. Kronutr elitéltetéséről és 
lépéseket kíván tenni abba" as irányban, hogy újság-
íróink mlndannapl kenyerük 6: magfoszthatók  ne legye-
nek. Aa elnöki tanács külön'jen a Sf  iatul-Qheorghobon 
tartandó nagygvüiés idejét ,u ius 19 ra tűzte ki. Eiőző 
napoa, julius 17 én, a köze edisa*', közmüvelődasi éB 
kisebbségi szakosztályok tariják tneg üléseiket, melyek-
ben a magyarságot erdeklő ossz -s kérdések es az 
azokból folyó  teendők megtárgyalására nyi.ik alkalom. 
Behatóan foglalkozott  az elnöki tanacs a legutóbbi 
idók aajaálatoj esaméayeivül és a migy^rságot ért 
legújabb sérelmekkel, igy a tömeges tisztviselői elbo-
csátásokkal, az egyházi és Iskolai sérelmekkel a meg-
állapodott aa egyöntetű orvoslás módozataiban. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Merénylet a Dimineaţa szerkesatöje ellen. 

Lapunk is több Ízben megemlékezett arról a harcról, 
amelyet a D.mlneata és Uilversul cimü fővárosi  lapok 
kezdtek. A Dimineaţa a demokratikus sajtónak a tár-
gyilagos alaposságával vitázott, mig az Ualvereul a 
aaélső jobb oldalnak üres nemactlBZlnü becc'ódásével 
igyakozett kibújni az ellene eunlt aulyos vádak alól. 
A vitának a vége az lett, hogy junius hó 16 án eBte 
az Universul szellemével egyűttérző jobb oldali érzelmű 
diákok bizonyára feibéreléara  meglesték a D.mineata-
nak Scrutător néven Ismert kiváló politikai szerkesz-
tőjét éa borzalmaBan ÖBazeverték. Az újságíró állapota 
életveazélyea. — Csaknem egyidőben ezael a felhábo-
rító eseménnyel ujabb merényletet követtek el Graur 
Alex indru tanár ellen is, aki a D m'neata szerkesztő-
jének a testvéröccse. — Az éretlen fi  italok heccalésó-
nek már volt egy az egész nemzatat gyászbaborltó 
eredménye. A román nemzet legkiválóbb államfőt  fiit 
Daca miniszterelnököt tetették el láb alól a szélsősé-
ges gondolkozáeu Ifjúsággal.  Ha a kormány erélyes 
kézzel nem fojtja  meg ezeket az oktalan hazaflaakodá-
sokat még sok örömét érheti annak a gyűlöletnek, 
amelybe olyan lelketlenül éa minden emberi éraésbő! 
kivetkezett kegyetlenséggel beleheccelik a román 
ifjúságot. 

A kisantant veiérkari főnökei  Buouresti-
ben értekezletet tartottak a mult héten a királyi 
palotában. Az értekezleten Károly román király elnökölt 
s azon résztvettek a jugoszláv, a cseh ós román had-
seregek vezérkari főnökei. 

A romániai franoia  követ távozása alkal-
mából Tituleecu kü Ogymlnlszter beszédében a francia 
barátság mellett kötelezte el magát ismételten — amint 
mondta — akár a béke következik, amelyet annyi türe-
lemmel készít elő Franciaország, akár padig a súlyos 
megpróbáltatások korszakai jönnek. 

Jtutias hó 30-án ül össze a Népszövetség 
Európára soradantő tanácakozáaaira. A világbéke nap-
jai függnek  a nemzatek ezen találkozásától. Olaszor-
saág már előre bejelentette, hogy amennyiben Anglia 
tovább ls ragaszkodik a megtorlásokhoz, azonnal kilép 
a Népszövetségből éa Németországgal megegyezik. 

• Jobboldali diákok ujabb támadása. Mult 
hétnek azerda estéjén vaagárdiata diákok ujabb táma-
dáBt intéztek a Dimineaţa lap ellen. A lap fŐBzerkeaz-
tőjének testvérbátyját keresték ÓB „tévedésből' fél-
holtra vertek egy Slorfar  nevü bucureşti polgárt, aki 
véletlenül ugyanabban a házban lakott, mint a kereBett 
újságíró és szerencsétlenségére annyiban hasonlított 
hozzá, bogy Bzakált-vlBelt. A támadók ezúttal revolvert 
is használtak. A sorozatos támadásokkal kapcsolatosan 
a hadügyminisztériumban értekezletet tartottak, amely-
nek nyomán a kormány komoly intézkedések fogana-
tosítására készül. 

Apróságok. 
AZ utóbbi időben hivatalos és nem hlvataloB 

részről egyaránt dicséretre méltó munkát fejtenek  kl 
az idegenforgalom  széleskörű fellendítése  érdekében. 
A vármsgyei, helyi vároai és gbeorgheni Idegenforgalmi 
bizottságok egyaránt gyakorlati javaslatokkal jönnek 
a megyének életszükségletet jelentő Idegenforgalmi 
téren. 

Kétaégtelen, bogy eredményekkel járna ea a 
munka, ha el nem rontanák éppen azok, akiknek azin-
tón elBŐrendü anyagi és erkölcsi érdeke támogatni azt. 

A helyi vasúti állomás ujjonnan kinevezett pénz-
tárnoka ugyanis valóságos irtó hadjáratot folytat  az 
utaselriasztás terén. Rendszerint későn nyitja a pénz-
tárt. Következetesen vonatinduláalg nem tudja klszol-
gá'ni az összes utasokat, lepecaételéare váró jegyekkel 
a kezükben, vagy teljeBen jegy nélkül, ösazeazoritott 
fogakkal  szemlélik, mint Bzalad kl az állomásról az a 
vonat, mellyel ók ls utazni szerettek volna. 

TSmagas az ilyen irányú panasz. Nyilván bem 
lehet tartani már. 

Véleményünk szerint ezen az állapoton gyorsan 
változtatni kell. A pénztárnokot a közönség kiszolgá-
lására alkalmazta a CFR vezérigazgatósága. A gorom-
báskodáat és utaslckéstetést nem Írja elő a Bzol-
g&latl aaabályzat. Következetesen ne ia engedje meg 
magának aenki ezt a szórakozást. Különösen Idegen-
forgalmi  aaempontból fontos  helyan ne. Ninci szükség 
a m°gye természeti szépségeit szemlélők elriasztására. 

Nyomatékosan felhívjuk  az Idegenforgalmi  bizott-
ságok figyelmét  a vaBUti állomáson lejátszódó, épüle-
tesnek egyáltalán nem mondható eseményekre. Hassa-
nak oda, hogy ezék minél eióbb megszűnjenek, mert 
ellenkező esetben hiába csinálnak propagandát bár-
milyen szépen fogalmazott  mondatokban. 

* 
• • 

Az O.-szágos Magyar Párt elnöki tanácaa juliuB 
17-ére hivta össze Sft.  Qheorghe-re ez évi közgyűlé-
sét. Nagy azükaég van erre. Alláat kell foglalni  a 
kisebbségi magyarság nagy kérdéseiben. 

Minden kisebbségi magyar érzi a napirendre 
tűzött nagygyűlés óriási horderejét. Minden bizonnyal 
impozáns és határozott megnyilatkozás is lesz az. An-
nál elszomorítóbb, hogy az előkészítés során egyeneBen 
magdobbfintőnek  nevelhető hangok hallatszanak bizo-
nyos körökből. Pont ezt az ünnepélyei alkalmat akar-
ják felhasználni  „leBzámoláar»'. Felelősségre akarnak 
vonoi mindenkit, aki jóhiszeműen birál; a jelenlegitől 
eltérő taktikai fegyvereket  javaBO), szervezési vagy 
bármely míis munkát sürget. Az ilyeneket .fajáruló 
ronagátoknak" nevezi, akiknek nincs helye a pártban. 
Dlhtől tajtékzó azájjal azoinali eltávolításukat köveleli. 

Nem hisszük, hogy az Ilyen hang éa falfogás 
használna a nagy bajokkal küzdő klaabbaégl magyar-
ság egyaégének. Nem, mart ez az egység külön-külön 
is gondolkozó egyedekből áll. Emberekből, akik látnak, 
tapasztalnak, helyaeteket Ismernek fel  éa következe-
tesen javasolnak. Jivasolnak, esetleg bírálnak azért, 
hogy ezzel használjanak és ne ártsanak a fajuknak. 

Elképesztően felelőtlen  az a felfogás,  mely a 
minden józan koponya által építőnek elismert jóindu-
latú éa komoly bírálatot egyazerüen .fajáruló  renegát-
nak* nevezi a még a párt jelenlegi vezetőségéből ls 
el akarja távolitanl as egész ellenzéket. 

Nem tud különbséget tenni ellenfél  és ellenség 
között. Csak ellenségeket ismer és Ilyenekről beszél 
nkkor la, amikor ellenfelekkel  áll azemben. JóhlBzemü, 
bajokoa segíteni akaró ellenfelekkel,  akik nyílt sisak-
kal foglalnak  állást a párt keretein belől, Bőt vezető 
köriben is az ő szempontjukból teljeBen elhibázott dol-
gokkal. 

Az elbizakodott hagnem azt hiszi, hogy a kisebb-
ségi magyarság legrosszabb esetben a Németblrodalom 
egységes nép erőivel rendelkezik. Tehát kezébe veheti 
a mütökést és minden bővebb vinsgálódás nélkül, tisz-
tán egyéni szempontok éa eaetleges érdekek szemelőtt 
tartása mellett ciontlg vághat ai amúgy is rettenete-
sen Bsjgó testrészekben. 

Eizel a felfogáasal  nem lehet, sőt nem is saabad 
megbarátkoml. Ninoi helye aa Ilyen hangnak egy élni 
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akaró kisebbségi párt keretében. Aa caak szeretetet 
hirdethet. Nlnci helye aa ellenségeskedésnek. Annál 
Inkább nincs, mert sohasem volt olyan szükBég 
egységre, mint ma. Est as egységet pedig, csak o* 
és helyeB politikai taktikával lehet összekovácsolni, 
vagdalózáasal csak elsorvasstjék a végtagokat, de egy-
ség Behol sem IOBB. Tényleges egységet hoaó embersé-
ges hangot kérünk. Olyan hangot, mely nem rlaaat el, 
csigássá fel  B szenvedélyeket, hanem épít, tényleges, 
a BZÓ legszorosabb értelmében vett egységet késslt elő • 

• • 
Az Universul is Dimineaţa fővároBi  vezetőlapok 

általunk is többször ismertetett harca közönséges anar-
chiává fajult.  Az Universul által hosBzu évek óta U mo-
gatott külőnbözó Bzlnü Ingeket vlse'ő, de lélekben ety-
ségez alakulatok terrorcsoportjai munkához láttak. E'ő-
kerllltek az öklözök, vasrudak, olmosbolok, petárdák 
B más .modern" harcászati eszközök B rohamra Indul-
tak gondolatot terjesztő hírlapírók ellen. A Dimineaţa 
több munkatársát, köztük aa országszerte, Bőt külföl-
dön is nagy súlyt jelentő Scrutatort Is leütötték. 

A szenvedélyek Ilyenirányú elfajulása  soha sem 
vezetett jóra. Nem, mert aa embertelen példa rettene-
tesen regadós. Pillanatok alatt a vidékre 1B átragad s 
ez esetben verébugrásnyl távolságok választanak el 
egy minden épkézláb gondolatot lehengerlő általános 
felfordulástól. 

Nyitott BBemmel kell figyelni  csak BB eseménye-
ket. Már ami zajos politikai megmozdulásoktól távol 
fekvő  megyénkben is lapokat égetnek egyes meggon-
dolatlanok. Bucarestben ls igy kezdődött. Ott is lapo-
kat égettek B aztán előkerültek a bunkoabotok, hogy 
korházi ágyakba döntsenek gondolkozó koponyákat. 

Ezt a folyamatot  minden eszközzel meg kell aka-
dályozni. Kl kell küszöbölni, hogy a gondolatot ter-
jesztő betű ellen begyepesltett koponyák erőszakkal 
vonu'janak fel.  Ks nem barcásaatl eszköz. Ez általános 
felforduláshoz  vezethet cBak, amire Benklnek semmi 
ssüksége nincs. 

A megyeház előtti tér. 
Még egyszer, utoljára beleszólunk a prefektura  előtti 

térnek rendezésébe. Tesszük merő jóindulatból és azért, hogy 
megakadályozzunk egy készüli) merényletet, amelyet azáltal 
készülnek elkövetni a tér egysége ellen, hogy az épület 
homlokzatát kerítéssel zárják el. — El is fogják  zárni. 

Látjuk. Csak azért is. Mert amint észrevettük szem-
pont az is, hogy a kutyák összejárják az épület homlok-
zata előtti virágágyakat. Egy tér kiképzésénél a virágágy 
Ugye nem jöhet számításba. Vagy teret építünk, vagy virág-
ágyat. A virág védelméhez a kerítés jól állhat. Egy térnek 
viszont a meggyilkolója lehet. Egyébként világért sem aka-
runk tanítani. Bizonyára más is látott mái' közteret, középü-
letet érvényesítő megoldásokat, uccai parkbetéteket — kerí-
tés nélkül. 

Dehogy ne mi beszéljünk tovább a mi olyan szép 
fejlődésnek  iudult városunknak ebben a kérdésében megkér-
deztünk egy pár hozzáértő véleményt is, amelyeket alábbi-
akban adunk. 

I. C'ristea szenátor közjegyzőt kerestük lel. Cristea 
szenátor hangoztatja, hogy első perctől kezdve egyetlen 
szerencsés megoldásnak azt tartotta, hogy a járdatestet 
közvetlen a megyeház épülete előtt vezessék. Ezzel szemben 
olyan vélemények merültek fel,  hogy a járókelők zavarni 
togják a prefektura  csendjét. Ilosszas huza-vona után a 
megyei állandó tanács figyelembe  vette ezt az aggodalmat 
és a régi kerítés alapjait visszahelyezte az épülettől egy 
pár méter távolságra. Véleményem — hangoztatta — ma is 
az, bogy a kerítésnek visszahelyezése megbontja a térhatást. 
Semmiesetre sem szerencsés gondolat ezt a szépen sikerült 
teret egy kerítés visszahelyezésével tönkre tenni. 

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

Irta: Endes Miklós 
a felolvasta  „Az erdélyi férfiak"  egyesületében 1935 jan. 10. 

XIII. 
A kultur történet szerint a sumuleui zárda és A plé-

bániák mellett iskolák voltak, ahol kiképeztettek az egyházi 
élet lebonyolítására szükséges személyek. A ciuci székely-
ségnek nagyon érdekes egyházi zenéje és éneke volt, amely-
nek emléke Kájoni János Cantionaleja, amelyben foglalt 
énekek Bartók megítélése szerint az ősi székely zeuének és 
éneknek kiváló emlékei. A ciuci házak pedig a maga farag-
ványaikkal s az élet bejáratán levő galambbugos székely 
kapukkal egyetemben a székely művészi lélek alkotásai. ') 
A cinci székelyek művészi ízlését igazolják az ősrégi hím-
zések, varottasok és gyapjúszövések. A ciuci székely ősi 
jellemzésére álljon itt egy XVII. század végi székely iró. 
A közszékelyek különösök saját készítésű ruhában járnak, 
tabázakban laknak, más népekétől eltérő házi eszközeik 
vannak, van náluk ökör, lú, juhcsorda. Rendesen minden 
székelynek nagy a családja, a lakomákon különböző ételeket 
és italokat fogyasztanak,  méh BÖrt és égetettet isznak, ha 
van bort is. Különféle  szertartásaik vannak a lakodalmaikon, 
de különösen a temetéseken, ekkor semmi költséget nem 
kiméinek s a régi szokásból nem engednek. Törvénybe járni 
készek, ebben kiválóan járatosak és éleselméjiiek; ha a betűt 
nem ismerik is, mégis nagyon jd prókátorok. Az idegenek-
hez humánusok, szeretnek vendégeskedni. A lelki ügyek és 
ájtatoaaágokból ugy ahogy kiveszik részüket a maguk 
egyszerűségében, az ősi szokást itt is megkövetelik, még ha 
nem is érdemes. Földjük nem sok, a kertből kell magukat 
és flvéüket  fenntartani.  Sok az ember, ha meg is fogyatkoz-

i) Kós Károly: .Székely Ház" Sz. N. M. 50 évea 
jubiláris évk. 641-669 1. 

BĂILE FÉLIX 
g-yóg 'yfű.rd.ó 
(Oradea mellett) 

(ROMÁNIA P Ö S T Y É N E I ! ) 
49 C° hőfokú,  naponta 19 millió liter vizet adó 
kénes, rádiumot hévviz forrás.  Mindenfele  reu-
ma tl kas bzntalmak, vtlimínt női betegsé-

gek ellen páratlan gyógyhatású. 

ÚJONNAN BERENDEZETT 
iszapfürdők,  isaappakolások, mor-
fürdők  és mesterséges ssénsavfilr-
dők, állandó orvosi felügyelet  mellett. 

I. oszt. te l jes pens io 
szállód a, fürdő  ós 3-szoti elaőrang u étkezés a I a carte 
Junius, Szeptember hóban 2 0 0 Lej naponta 
Jullui, Augusztus hóban 2@0 La] naponta 

II. oszt. pensio rapl 1 0 0 - 1 3 5 Lej 
és gyermekek pensiója 12 évig napi ÍOO L»j. 

Egész éven át nyitva !I 
Vasúti kedvezmény. 

Különféle  szórakozások: Tannisz, könyvtár, 
n a a l k a d S & s A S Î u - 6 

Nagy Imre festőművészt  kértük fel  ezután, mint egyik 
legilletékesebbet, hogy mondja meg véleményét a prefektura 
előtti helyzetről. 

A vármegyeház tere a véletlenek tolytán nagyon szé-
pen alakult ki — mondja Nagy Imre. — Nyilt nagy tér lett 
távoli horizonttal. Azt a sok szépeu tutó vonalat, ami á 
vármegyeházzal párhuzamosan szalad a gör. kel. templom 
falc  zavarja minden közbeeső tárgy, igy pl. a kérdéses keri-
tés is — a vármegyeház vertikális vonalait bontja meg. 
Még ha valami szobrot, vagy vízmedencét állítanának a ke-
rítés helyére azt is nagyon meg kellene komponálni, hogy 
azt a természetes térhatást ne rontsák el, ami a véletlen 
folytán  alakult ki. ü a a kaszárnya előtti rész is oda jön, 
még hatalmasabb lesz a tér mozgása különösen ba a ienyő-
tákat egy bizonyos magasságban ielnyeenék. Egyébként u 
belyszinen világosabban lehet rámutatni arra, hogy egy ke-
rítés felhúzása  egyenesen elrontja a térhatásokat. 

A következőkben Schmidt József  oki. építészmérnök 
nyilatkozatát közöljük, mint aki annak idején a terveket is 
készítette a kérdésen térre. 

Hogy bekeritik-e a vármegyeházát a régi lándzsás 
kerítéssel, vagy pedig csak megláncolják, ez csak addig le-
het B szépészeti vita" tárgya, amig íel nem ismertük azokat 
a forgalmi  követelményeket, amelyekkel nem számoltak azok, 
akik — mint fától  az erdőt — ugy az előkerttől nem lát-
ják a teret, annak közlekedési teltételeit és az ezekkel üssz-
liaugba hozott esztétikai térhatást. 

A modern városrendezésnél elsősorban a praktikusság 
elve az, ami meghatározza a térképező elemek alkalmazását. 
Ezek között hiába keressük a középület előtt elhelyezett 
előkertet. Az épület bejárataihoz vezető járdanyulváuyok nem 
alkalmasak a forgalom  zavartalan lebonyolítására, a derék-
szögű kitérések és a kelyszüke miatt. 

Ha valakinek történetesen a főispáni  hivatalban volt 
dolga és innen átakar szaladni a pénzügyigazgatósághoz, 
nem fog  kikerülni a kert kapun, hogy következőn megint 
bemenjen — ugyanabba az épületbe, hanem a virágágyakon 

nak ti háborúban, ha kevés ideig békében élhetnek, újból 
elérik a régi számot. Mind gazdák, van köztük nagyobb 
birtokos, speclabilis kevés. A háborúban az öregek is nagyon 
merészek. A kapitányaikban, vezéreikben bíznak s őket min-
den utógondolat nélkül és teltétlenül követik. Mégis töre-
kedniük kell, hogy hibájukból kivetkőzzenek, az erényekben 
öregbedjenek, mert csak igy növekszik a nemzet dicsősége 
s közeledik az Isten országa, hol egyedül van nyugalom és 
tökéletes boldogság! Lakatos István kozinási főesperesnek 
'250 évvel ezelőtt küldött üzenetét tolmácsolom a ciuci 
székelységnek. 

Ezzel befejeztem  dúcnak az erdélyi fejedelemség 
megalakulása előtti idejére vonatkozó mozaik képeket. A kép: 
a ciuci székelység minden vonalon tündöklött a lelki eré-
nyekben. Csak címekben jelölöm meg Ciuc történetének to-
vábbi mozaikjait, amelyekről külön'külön fejezeteket  lehetne 
írni. 1571-től 1780-ig Ciuo az erdélyi katholicizmus köz-
pontja s az erdélyi katholicizmust átmenti a következő kor-
szakba, Ciucban működnek a fejedelemség  alatt a katholikus 
esperesek és vicariusok, Ciucban működött a püspökké szen-
telt Domokos Kázmér s Ciuclan tartattak a katholikus 
statusgyülések, a magyar király által kinevezett, de Kóma 
által meg nem erősített u. n. választott püspökök fele  része 
siuci ember volt. Ciucmsdefalaui  Szentandrási alias Csiki 
István be is jött Erdélybe. 

A ciuciak részt vettek Báthori Gábor s velük együtt 
érző s Dr. Biró Vencel cluji piarista igazgató által a 800 
éves jubilleuma alkalmával a vallási egyenjogúság megérté-
séért glóriával övezett Bethlen Gábor és utánna a Rákócziak 
harcaiban. Ciuc szine-java szenvedett II. Rákóczi György 
lengyelországi hadjárata szülte megtorlás miatt a krimi 
tatárok rabságában (Domokos Tamás és társai) A ciuci 
székelység conservativ természeténél togva nem birta elvi-
selni, hogy Erdélynek a török adjon fejedelmet,  nem ismerte 
el ApafS  Mihályt, mit Ali Basa 1661 évi rettenetes meg-
torlása: Ciuc leégetése, kitoaztása követett. A fejedelemség 
korában a ciuciak százai özönlötték el a kolozsvári jezsuita 
iskolákat, a nagyszombati egyetemet éa Magyarország máz 

keresztül bukdácsolva rövidíti meg az utat. Valahogy TOSBZ 
vicc áldozatának érezné magát, ha az előkert tervezőinek 
elgondolása szerint közlekedne. Ha erre a tekintetes Vármegye 
a virágágyak letaposása miatti felháborodásában  elrendelué 
az ajtókhoz vezető járda-csökevényeknek kétoldali bekeríté-
sét, eredményül három, a közlekedés útjában álló elbástyá-
zott szigetet kapna, az előkertes párt legnagyobb gyönyö-
rűségére. 

Már most látjuk, hogy a megyeháza előtti úthálózat 
méretezése vérszegényre sikerült. A bejáratok előtt várakozó 
autókat alig lehet elkerülni. A villanypóznáknak sem jutott 
hely az ut szélén, ugy hogy azok még mindég a középső 
parkbetétben diszelegnek és mi hiába várjuk, hogy mikor 
fognak  már egyszer kihajtani. Magától értetődő volna a/ 
úttestnek az előkert rovására való kiszélesítése, amiáltal a 
járda közvetlenül az épület mellé kerülne. Tudom, hogy ez 
utopia, de emelett bizonyít a praktikusság elve, aminek előbb-
utóbb érvényesülnie kell. Egyszer csak lekerülnek innen 
a lándzsák és a láncok, mint a régi világ szimboliumai... 
Sőt a mögöttük levő buja növényzet sem hat meg ".ikornyás 
gruppjaival, mert helyébe széles aszfalt-járdát  tudokk csak 
elképzelni. 

Még egy szempont van, ami az úttest kiszélesítése 
mellett szól. Ha majd az uj gör. keleti templom mellett 
megnyitják az utat, annak tengelye a jelenlegi előkertes me^ 
oldás miatt 3—4 méterre eltolódik a megyeháza előtti ut 
ág meghosszabbított tengelyétől, pedig ez csak ugy vulna 
szép, ha annak egyenes folytatása  lenne. 

A kertmüvészetnek tágtere nyílik majd a középső paik-
betéten és a kaszárnya kertnek a térhez csatolt részein. 
Állítólag ez az átrendezés a közeljövőben megvalósul, .le 
hogy milyen formában,  azt ugy látszik meglepetésnek szán-
ják az illetékes körök. Nem volna helyes erre tervpályáza 
tot kiírni? Vagy legalább egy úgynevezett városfejlesztő 
bizottságot alakítani, ahol a Kültagok véleményét is ügy-
iembe vennék ? 

Végül is visszatérve a szerkesztőség által feltett  kér 
désre, sem a kerítést, sem pedig a láncot nem tartom elég 
hatásosnak az előkert védelmire, hanem van egy jobb meg 
oldás — a szegesdrót. 

Felvétel a ienM és tarpsecuesci 
rom. kath téli flives-iskolákk 

Az alba-jullai róm. kath. püspöki megye Tat ácsa 
a gaídaiá-sadilom óhajának eleget téve, Iartuton 
(Tarnava-mlca megyi) és Targu Sacuescen (Treisctune 
megye) téli földmiveslBkolákat  létesített, melyek eddigi 
müködóBükkel belgasolták életrevalóságukat. 

Ezek az iskolák nem gazdatiszteket nevelnek, 
hanem a gazdák gyermekeiket okos, szakszerű gazdákká 
képezik ki. Megtanítják a jövő gazdáit, hogyan kell 
a kis és középbirtokot okszerűen művelni, a gaboaa-
nemOeket helyesen klválasstant, a talajt jól művelni, 
észszerűen kihasználni, hogyan kell gyümölcsöst tele-
píteni, zöldségkertészetet létesíteni, állatot nevelni és 
ţoidoznl Btb. 

Ezeafrlül  általános műveltségre is nevelnek: a 
vallástan, a román és magyar nyelvek, számtan, törté-
nelem, földmérés  és egyéb tárgyak tanításával, melyek-
ben minden jóra való gaedának megfelelő  jártasságra 
van Bzüksége. 

Az isi ola időtartama bét év. A tanév október hó 
15-én kezdődik és április 15-én végződik. E téli tan-
folyam  elvégzése után a tanulók elméleti vizsgát tesz-
nek. A gyakorlati vizsgára Iprllis 15 éB október 1 közti 
idő alatt készülnek akként, hogy résaint otthon saját 
gazdaságukban, részint csoportokba osztva az iskola 
gazdaságában gyakorolják mindazt, amit az iskolában 
tanultak. Két év elvégzése után a tanulók bizonyítványt 
kapnak. 

iskoláit. Se szere se száma azoknak, kik a Bakkalauralu.-. 
cimet megkapták. A királyi Magyarországban előkelő egj-
házi és világi tiszteket küldöttek be. 

Apatti Mihály alatt jöttek be ciucba az örmények. A 
ciuciak bécsi kormányzat korszakában megértéssel támogat 
ták II. Rákóczi Ferenc felkelését,  Sándor János vezeték 
alatt Ciuc kitartott Rákóczi lobogója alatt, liogy a Kabul lu 
megtorlása elől Moldóvába meneküljön és olt halljon in.-g 
(1704 —1705.) 

A XV11I. század elejéu Ciuc bátran tagadta meg 
bécsi kormáunyal szemben a román gör. kath. unió támoga-
tását és követte ebben püspöke Illyés András álláspontja, 
akinek a kiutasítás után is helyet adott és védelmezett 

Szekéren a havasokban. 
Nyáron szekéren vlg lányokkal 
hazafeli  in hányBzor mentem, 
fenyőkkel  kerített utakon 
a messzi erdélyi hegyeken. 
Nótánktól fölcsendült  a havas 
fzer  ha-aigvlrágja mélán, 
a nap mint ciöndes kedvű medve 
ballagott föl  aa ég karéiján. 
A vígság Akkor azt laente, 
hogy élni kell, dalolni, szállni — 
B a vidám, dalos havasokban 
pirosló hásakat találni. 
Lányok, lányok be messze vagytok I 
futó  Bzekér mikor irsa haza? 
Ciak futni  kell Itt öntudatlan, 
caak ssállnl is nem irni hasal 
A régi táj már messze ballag, 
fanyar  gyümölcs lett már a kedv ÍB, 
eBtébe jár a futó  asekir, 
de hasa engem soha nem vísb. 

Holló  Ernő. 



25 u á a . C S I K I L A P O K s-?k «Mal. 
A tanítást szakképzett tanárok végalk. Aa előadás 

nyelve magyar. 
on / s l d m i v e B lBkolába beiratkozhatnak mlodaaok a 

14—30 év közötti magyar anyanyelvű kereaitény Ifjak, 
akiknek, vagy ssülelknek legalább 2 (kettő) bold föld-
jük van. A belratáshos ssükségesek a következő ok-
mányok : 

1. Születési anyakönyvi kivonat. 
2. Kereanteléai blaonyltvány. 
3. Állampolgársági blaonyltvány (máBOlat Is jó). 
4. Vagyoni blsonyitvány. 
5. Erkölcsi blaonyltvány aa elő'járóságtól. 

Iskolai dijak: 
AB lerontl földmlveslskolánál  bavl ellátási dlj a 

téli tanfolyam  alatt 400 lej. A targnl-secuescl földmt-
ves iskolánál az 1936-37 tanévre 2500 lej. 1 mássá 
buia, 2 mázsa burgonya. 

Ebben benne van tandíj, kosst, lakáB, fűtés,  vilá-
gítás és orvosi kezelés. Könyvekről, Írószerekről, ágy-
neműről a tanuló gondoskodik. Akik nem bennlakók, 
azok felszerelési  hozzájárulás elmen 400 lejt fuetnek. 
Bennlakók csak 14—20 év közöttiek lehetnek. 

A téli földmivea  Isko'ába BB 1936-37 tanévre 
beiratkozni lehet személyesen, vagy írásban, szükséges 
okmányok csatolásával. A j^lentkezes akár személyesen, 
akár írásban sseptember hó 1 ig t'jrténik aa Illető iskola 
igazgatóságánál. 

Felvétel a jelentkezések sorrendjében, korlátolt 
számban történik. Előnyben részesülnek a 14—20 év 
közöttiek. Az előadások október hó 15 én reggel 8 óra-
kor keadődnek. 

Minden részletesebb tájékoztatást szívesen adnak 
az Iskolák Igazgatóságai Iernuton, Illetve Targu 
Sicuescen. 

A targo-muresi kereskedelmi és ipar-
kamara közleményei. 

No. 1520-1936. Az érdekelt vállalatok tudomá-
sára hozzuk, hogy a Monitorul OQclal folyó  évi április 
hó 25 én megjelent 95 Ik Bzámában törvény rer deli el, 
hogy mindazon üzemek, melyek valamilyen monopoliu-
mot kezelnek vagy szerződéses viszonyban vannak as 
állammal, megyével vagy községgel, továbbá amelyek 
Idegen állampolgárokat alkalmaznak és végül azon 
magánvállalatok, melyeknek legkevesebb 50 alka'ma-
zottjuk van, kötelesek a jövőben az alkalmaaottalk 
saámában egy binouyos °/»-ot a hadlöavegyek, hadi-
árvák és hadirokkantak felvételére  fenntartani;  a fel-
vételi százalékot a törvény állapltja meg kategóriák 
szerint. 

— A kereskedők figyelmét  felhívjuk,  hogy a 
Monitorul Oficial  folyó  év junius 6 ikl 129 SBámában 
rendelet Intézkedik az üzletek cégtáblájának és min-
denféle  hirdetéseinek, reklámjainak megfelelő  — és 
pedig a rendeletben részletesen felsorolt  repülőbélyeg-
gel való ellátásáról, amiről — ru'yos büntetés terhe 
alatt — borderó készítendő junlu* bó 15-lg e kérdés-
ben felvilágosítást  ad a kereskedelmi ÓB Iparkamara 
valamint a kereskedő-társulat titkári hivatala. 

— Targu-Mures iparossága az 1936 évi augusz-
tus 15 tői — szeptember 15-lg tartandó „Luna Tareu 
Mureeu'ui" keretében 1936 szeptember 6—15-ig ki-
állítást rendez. A tarţu muresl Kereskedelmi és Ipar-
kamara mellett működő rendező bizottság a kamara 
kerületébe tartozó Iparosokat felhívja,  bogy a kiállí-
táson való réssvételi szándékukat e hó végéig jelent-
sék be, mert csak ezek részére biztosíthat félőhelyet. 

A „Luna Targu-Muresulul' ideje alatt a külön-
böző társadalmi, egyházi, stb. intésmónyek gyűléseket, 
többek kösött a romániai városok egyesülete kon-
gresszusát is Targu-Muresen tartja meg, ennélfogva 
olyan nagy Idegen forgalomra  van kilátás, amilyen 
még Itt nem volt s Igy Igen kedveső Blkalom kínál-
kozik Iparosainknak, hogy termeivényeiket aa orsaág 
minden részéből összejövő vezető embereknek bemu-
tassák. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A HŐS-ÉDESANYA... 

özv. Darvas Biliai szül. Orbán Zsuzsanna 
69 éves korában  folyó  évi junius bó 16-án meg-
halt  Sâimartin  községben.  A régi Merourea-Ciuo-
nak életében kedves,  közismert  és kulturális  téren 
olyan sokat  tevékenykedő  Darvas Bélának  az öz-
vegyét Sanmartini  rokonoknál  érte a halál.  Egye-
dül,  magára maradva. Sorsa  a háborús édesanyák 
szörnyű  sorsa volt.  Egyetlen  gyermeke,  a kiváló 
muzsikus és városunkban  közszeretetnek  örvendő 
Béla eltűnt  még á világháború  első  napjaiban. 
Azóta az Édesanya  megható, könnyet  csavaró 
bizakodással  várta haza Bát Mindig  vári Éjjel 
és nappal szüntelen Istenben  bizakodó  reményke-
déssel  hitte, hogy meg kell  érkezzen  egy szép 
napon, öreg napjainak támasza, mindene,  az ő 
egyetlen  gyermeke.  Ha  holttá  nyilvánították  akkor 
is várta. Az Anya szivének  osodálatos  kitartásával 
várt még akkor  is, amikor  a nagy megpróbálta-
tásokban  kimerült,  elromlott  szive utolsókat  dob-
bant. Hiába  állapították  meg gyermekéért  a havi 
25 lej nyugdijat.  Nem  hitte, el soha, bogy ennyit 
ér az ő legdrágább  kínosé.  Es tovább várt... Addig 
várt, amig Hősi-gyermekével  most végre mégis 
találkozhatott.  A halál  meghozta azt az őrömet, 
amit az élet olyan véres kegyetlenséggel, elrabolt 
Tőle. A két Hős  együtt  van. A háborús Édesanya 
és a hősi-halált  balt  katona borzalmát  sz savadé 

sek után összetalálkoztak...  A világ pedig  rob an 
tovább. Alig áll  meg ennél a szivet indító  talál-
kozásnál.  Száguld  és őrült  tempóban sodorja  a 
gyűlölködő  embert olyan idők  felé,  amelyekben  a 
gyermeket  az Anyjától  ismét a gránát  véres cafa-
tokban  fogja  szétvágni...  Édesanyák,  őrizzen  meg 
az Isten  attól,  bogy gyermekeitek  gránáttépte 
ronosain Hősök  legyetek  ... 

(Băile Episcopeşti) 
Oradea melleit. 

600 4v óla használják eredménnyel 42° C. kén> B, 
rádiuoos hőforrásait,  rheuma, köszvény, cauz, 

Ischlá8, valamint női bajok ellen. 

Iszapfürdő, 
iszap-pakolások. Villany szénsav-fürdők,  szakorvos 

felügyelete  mellett. 
I. oszt. teljei penzió, szállód i, háromszori étlap-

szsrlntl étkezés, gyógyfürdő  vagy hullámfürdő 
Junius és szeptember 1 8 0 l e i n a p o n t a 
JUIÍUB e a a u g U B a t U B 2 2 0 l e l „ 
I I . OBBt. p e n z i ó 1 2 5 l e i „ 
Gyermek p. 12 évig 100 lei 

50 százalékos vasúti kedvezmény 
vissza utazásnál. 

Eisőrangu tánc-zene. Cursalonban minden este 
tánc. — Orthodox kÓBer étterem. 

Románia egyetlen 

hullámfürdője. 
— A Magyar Part felhiváaa  aa állásukból 

uooára tett postatisztviselőkhöa. |A postatiszt-
viselők legutóbbi elbocsátásánál o ybookat is kidobtak 
az állásukból, akiknek nyelvvizsgája sikerült. A Magyar 
Párt közbelépésére most a miniszter beleegyezett abba, 
hogy mindazokat, akik a fegyelmin  beigazolták nyelv-
tudásukat azonnal visszavegyék állásaikba. Ezért a 
Magyar Párt arra kéri azokat a postatlsztvlselőket. 
akiknek a fegyelmi  nyelvvizsgája Bikerült, bogy iga-
zoló iratalkat küldjék be a Magyar Párt elmére 

— A osikvármegyei ipartestületek vagyo-
nát ia átvette a Munkakamara. A folyó  évi 
április hó 30-án megjelent ip «törvény megszüntette 
aa erdalyl kisiparosság ötvenéves szervezeteit az ipar-
testületeket. A törvény szerint az Ipartestületek vagyo-
nát a Munkakamarák vessik át s azoknak kiBlparos 
céljait szolgálják. Cíikvármegye a bacau-1 Munka-
kamara körletéhez tartozik a Így a vármegyében mű-
ködő négy ipartestület ennek a tu'ajdoníba ment át. 
A hivatalos átvétel mult héten történt meg a Mercurea-
Ciuc, a Gheorghenl, a Ditrau éa Laaarean működő 
ipartestületeknél, amelyek ezzel végérvényesen felosz-
latottnak tekinthetők. A Marcuraa-Ciuc i volt Ipartes-
tület hivatalában a bacaui Muikakamara továbbra is 
aa egész vármegyére szóló kirendeltséget fog  fenn-
tartani, amelynek vezetésével B.ró Jizsef  volt ipar-
testületi elnököt és K ŝzegh Viktor volt Ipartestületi 
titkárt bizta m;g. A cslkmegyel Munkakamara élén egy 
iparoBból, egy munkásból és egy magántisztviselőből 
álló IgasgatótanácB fog  állani éB ez fogja  a vármegye 
Ipari ügyelt tovább vinni. A Muokakamiráboz tartoz-
nak az összes kereBkedő és ip&roBtanoncoknak szegőd 
tetési munkálatai, munkakönyvek, mesterkönyvek ki-
állításai, amelyek egyelőre ssünetelnek B törvény végre-
hajtási utasításának megjelenéséig. A Munkakamara 
hirdetményekben blvja majd fel  a figyelmet,  amikor 
minden Iparosnak és kereskedőnek eleget kell tenni 
BB uj ipartörvény rendelkezéseinek. 

— Majlith püspök gyásaa. Súlyos gyássa van 
Majláth Gusztáv Károly grófnak,  as erdélyi katolikus 
egyház közbecsült püspökének. Budapesten, 83 éves 
korában elhunyt Adél nevü nővére, aki néhai Pallaviciní 
Ede gróf  öavegye volt. 

— Meghivó a varmegyei tanáos junius 30 1 
közgyűlésére. A megyei tanács tavaszi közgyűlését 
junius 30 ra összehívták. Tárgysorozaton szerepelnek 
a megyei alapok 1935—36 évi számadásainak jóvá-
hagyása; a belügyminiszter által a gheorghenl—blcas-i 
ut javítására engedély esett 200 eser lej állami támo-
gatás bejelentése. Indítványok. 

— Engedélyeaték a katholikus nagygyűlést. 
A kormány engedélyezte folyó  évi julius 3—4—5 re 
a Targu-Muresen megtartandó katholikus nagygyűlést. 
A kathollkus gyüléa megkapta az ötven százalékos 
vasúti kedvezményről szóló engedélyt is. 

— Lopjak a virágokat a temetőből és a 
sétányról. Általános a panasz, hogy a temetőinkből 
és a sétányról a virágokat állandóan ellopják. Minden 
emberi érséBból kivetkezett lelkek nemcBak a Bírókat 
rabolják meg, hanem a köanek ssánt sétányunkat 1b 
kegyetlenül rombolják. Nem számíthat a kulturember 
elnevezésre BB, aki a kegyeletnek legsaentebb helyeit 
a Bírókat képes meglopni és nem tarthat számot aB 
ember nóvre sem BB, aki a virágot nem tudja meg-
becsülni aBokon a helyeken, amelyek a közösségnek 
szolgálnak és mindnyájunk BBép érzékét, nemességét 
ÓB ku'turfokát  hirdetik. Vigyázzunk könösen azokra az 
embertársainkra, akik még nem emelkedtek a virág-
kultusz megbecsülésére. Ellenőrizzük ÓB tanítsuk ókat 
a virágnak nagyobb sasretetére és védelmeiéiért. 

— Plébános beiktatás. Dr. Busás Gerő plé-
bánost uj állomáshelyén Uloara-n, folyó  évi junius 
hó 14-én Iktatták be hivatalába. — A beiktatás után 
70 teritékes bankett volt 

— Házasság. Ifj.  Sz. Cseh István (Mercurea-
Ciuc) és Lányi Micsi (Odorheiu) folyó  évi junius 20-án 
háaaBságot kötött. 

— Merourea-Ciuo és vidéke hitel és gas-
daaági szövetkezet működését megkezdette. 
Üzleti óráit egyelőre minden szombaton a délelőtti 
órákban Dr. Daradics Félix ügyvéd lakásán tartja. 
Uj tagok felvétetnek.  As Igazgatóság kézi a közön-
séget a további üsletrÓBsek jegyaéaére. Egv üzletrész 
értéke 500 lej, melynek 10%-B, ezenfelül  20 lej belra-
tási dlj, összesen tehát egy üzletréss után 70 lej az 
aláírással egyidejűleg lefizetendő.  A már régebben je-
lentkeaett tagokat pedig felkéri,  hogy aa Üzletrésaek 
hátrálékos összegét mielőbb lefizetni  szíveskedjenek. 
Népünk általános gazdasági érdekelaek előmozdítása 
céljából felkérjük  a közönséget, hogy ssövetkesetünket 
mindenben támogassák. A Szövetkezet a közönség 
rendelkezésére áll mindennemű bankügylet lebonyolí-
tásánál ; u. m.: elfogad  betéteket betétkönyvre éa 
folyószámlára,  átutalásokat végea ÓB bizományi ügy-
leteket vállal. — Gazdaközönségünk érdeke, hogy fölös 
terményelt saövetkezetUnk u'ján értékesítse, eaért 
minden gazdának csak előnyére válik, ha ssövetkeae-
tünknek tagja less. 

— Aprópéna-auhatag. Egészen rendellenes 
ami nálunk aa aprópénsael történik. Magfigyelheti 
mindenki, hogy BB utóbbi időben ársserüen elöntötte 
vármegyénket aa aprópénz. Tízszeresére és azon felül 
becsülhető helyi viszonylatban is ez az egéss gazda-
sági életünket elbénltó nikkel-pénz felszaporodás. 
Egy-két hete tele van a piacunk panasszal. Szinte 
érthetetlen honnan kerül olyan tömegével forgalomba 
ea B pénznem, amelyet minden állam csak a váltópénz 
szükségszerű méreteiben aaokott piacra dobni. Itt 
azonban kibírhatatlan mennyiség van forgalomban  ÓB 
kiszámíthatatlan zavart, IdőveBzteBéget okoz a keres-
kedelmi életnek. Körüljártuk a várost, megkérdeztünk 
bankot, kereskedelmi üzletet és általában pénzzel dol-
gozó vállalatokat ml a véleményük erről az áldatlan 
helyzetről. Egyértelműen a kétségbeesés hangján nyi-
latkoznak arról aa ideget ölő helyaetről, amelyet as 
aprópénanek Ilyen lehetetlen kidobása teremtett. Kér-
nünk kell a Banca Naţionala ciucmegyei flikját  szíves-
kedjék közönségünk panassát jóindulattal kezelni és 
szabályozni az aprópénz forgalmunkat. 

— A kellemetlenkedés netovábbja. A pol-
gár élete talán soha nem volt olyan nehéa mint a mai 
Időkben. Nem lehet azt ésssel követni, hogy melyek 
egy adóalanynak a kötelességei BB emberi együttélés-
ben. A háború utáni esztendők egyenesen művészi 
tökéletességig fokozták  azt a leleményességet, ahogyan 
meg lehet nyomorítani minden lépésünket. Ki tudná 
számbavennl aa emberi értelemnek azt a ragyogó 
száguldását, ahogyan a levegőtől as altalaj mélyéig 
bélyeget rak minden Igyekezetedre. Hát még azt a 
zsenlálitást, azt a rendőrszervezetet, amely inspektorok 
hadával követi nyomorult pályafutásodnak  minden lépé-
sét. Akár gyalog, de különösen ha autón Indultál el. 
As autólu'ajdonosok arról panaBskodnak, hogy utjuk-
ban a csendőr szerzi a legtöbb kellemetlenkedést. Az 
ellenőrzéssel. A szomszédos Olorhelu vármegyében 
például több teherautónkat azért jegyzőkönyvelték, 
mert hiányzott a hátraflgyelő  tükör. Tehergépben 
flgyelőtükör,  amikor az autóvezető mögött rendszerint 
deszkafal  emelkedik, ami a kocsit két réssre osztja. 
Ilyenekkel és ebes hasonló kellemetlenkedésekkel fel-
tartják a szegény utast. Órákat rabolnak el jegyző-
könyveléssel az élet rohanó munkásaitól. — Pedig 
annyi adót fizet.  Megérdemelné, hogy az adóaBerső 
útjában ne gánccsal, hanem figyelemmel,  jóindulattal, 
udvariassággal éa tlBBtelettel találkozzék aa ellenőrző 
aaervek részéről. 

— Szent János napi buosu Delnén. A váro-
sunkban 1B kedvelt Szent János napi bucsut junius hó 
28 án, vasárnap tartják meg a delnital Szent János 
templomban. A szentmise kezdete d. e. 10 órakor. Szép 
Időjárás esetén a misét a templom kertben tábori mise 
keretében tartják meg. Mise és prédikáció után a kö-
zönség megtekintheti a restaurált templomot éa Így 
meggyőződhetik a restauráló bizottság munkálkodásának 
saép eredményéről. A templomhoz d. e. 9 órától autó-
busz-járat indul a Hirsch-Szanatoriumtól, hogy városunk 
közönségének alkalmat nyújtsanak e müértékkel bíró 
éa Ízléses temp'.om megismerésére. 

— Dalosszövetség karnagyképső tanfolya-
mának elhalaaatáaa. AB BB egyébként örvendetes 
jelenség, hogy a Rimánlal Magyar Dalosszövetség által 
hirdetett karnagy ÓB kántor továbbképző tanfolyamra 
kÖBel 200 jelentkezés történt, olyan nehéz feladat  elé 
állította a Szövetséget, ami teherbíró képességét messze 
meghaladja, mert Ilyen nagysaámu jelentkezőnek ellá-
tását biztosítani nem tudja. A Szövetség vezetősége 
nem tartván megengedhetőnek azt, hogy a jelentkezők 
kétharmadát vlsBsautaBitsa, ugy határoBott, hogy a 
tnnfo'yamot  folyó  évben nem tartja meg éB aat — a 
nagy Bzámnak megfelelően  előkéBsitve — a jövő évben 
fogja  megrendezni, miről a jelentkezőket ezúton érte-
síti. Dr. Iaczédy-Joksman Ölön, elnök. Tárcza Berta-
lan, főtitkár. 

— Aa idegen állampolgárok a fürdőidényre 
vlsum nélkül jöhetnek aa oraaágba. AB országos 
tu'latahlvatal 3374—1936. számú rendelete értelmében 
junius hó 1-től — október 1-lg aB Idegen állampolgá-
rok az országba való belépéskor vlsum-mentességet 
élvesnek. Kötelesek az orsság valamely fürdőhelyén 
tlaeottt napot tarlóskodnl. 
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— A oégtáblák atán lerovandó repülő-
bólyogek. A cégtáblák ulán repülóbélyeget kell leróni. 
A cégtáblák tulajdonosait felhívjak,  hogy késaltBenek 
kimutatást, amelyen tüntessék fel  a cég elneveiéBét, 
a cégtábla terjedelmét, kifüggesztésének  idejét B aa 
igy elkészített .borderou" ra ragaseaék rá a repülő 
bélyeget a aaokat 1936 évi junius 15-lkl átírással ér-
vénytelenítsék. A hirdetményeknél 1 négysetméter után 
1 lej, 5 négyaetméter területig 5 lej, 10 m2 10 lej, 
esenfelül  20 lej repülőbélyeg rovandó le. 

— Kirándulás a i Egyeskő-re. Junius 28-29-
én aa KKE clucaaéki osztálya két napi kirándulást ren-
des as Egyeakőhöa. Jalentkeanl lehet a Dürr-féle  üzlet-
ben, vagy Máthé Jóaaef  turavezetőnél. 

— Lapégetések a megyében. Ugy néz ki 
minden ezen a földön,  bogy az ember tökéleteaen el-
veaatette aa eazét és nyugalmát. Csodálatos pedig, 
hogy a kereszt jegye alatt kezdett a legkülönfélébb 
Irányú és a legkétesebb értelmű megmozdulásokba. 
Aa egyik a keresztre kampókat aggat, a másik a ke-
resztre nyilat szerel, a harmadik kaszás-keresztre 
eBküszik. Érthetetlenül dühöng ez ujjegyü keresztek 
alatt a szeretet. Rövidesen meglátjuk majd hová ve-
zeti a világot ez az ujabb őrület. Ez a nemzedék még 
megéri annak a két világnak a leszámolását, amely a 
gyűlöletet a szélső jobb oldalon olyan végzetesen, 
olyan ördögien kavarja. Megáll a józan ész, amikor 
látja, hogy a tömegek maszlagoláaának ez a legújabb 
járványa miképpen ragadja magával a lelkeket. A leg-
utolsó Mucaától elkezdve hogyan göngyöli fel  a békéB 
életnek lehetőségeit. Mult héten például már a gblmesl 
havasok szűzi tiaztaságát is megtámadta a betegség. 
Oit is lapot égettek. Minden damokratttua alapon állo 
sajtóterméket máglyára Ítéltek ott Ohlmeaen is. Egy 
pár fiatal  tanitó és éretlen gyermek ember itt íb meg-
rendezte a kornak divatos tűzijátékát. — Mi magyar 
kisebbség különösen napról-napra leginkább érezzük 
azt, hogy mit jelent azámunkra az előretöréae a túlzott 
nemaetieskedéBnek. Eaért megdöbbenéssel szemléljük 
azt az áramlatot, amely ma engem, holnap téged s 
végül íb mlndoyájunkat megakar égetni. 

— Meghívó. Mercurea-Ciuc vároa éa vidéke 
Iparosságát Biró Jjzaef  volt ipartestület elnöke 1936 
évi juolu; hó 26-án (pénteken) este 8 órára öaszehivta 
általános értekezletre, amelyen ismertetni fogja  az 
lparteatületl vagyon átvételét és az azután előállott 
helyzetet. Etuton is kérjük az iparosságot, hogy a 
junius bő 26-iki értekezleten minél nagyobb számbnn 
megjelenni Baiveakedjenek. 

— Vágóhíd a Vágóhídon. Mult heti azámunk-
ban hirt adtunk arról, hogy a városi tanáca szavazat-
többséggel megsemmisítette a vágóhid kivitelezésére 
megtartott árlejtés eredményét. A tanécosok többsége 
mindent elkövet asaak érdekébén, hogv a helybeli 
közmunkákat idegen vállalkozók kapják. Ugy látszik a 
közérdtik ugy kivánja, hogy a pénzt innen elvigyék és 
Idegen munkások kapjanak kenyeret. A vágóhid alapot 
már egyszer elkezelték, az Időhúzással könnyen kite-
szik megint ennek a veszélynek. 

— Törvényszéki hirek. Szász Ferenc, Simon 
Páter, Erszény György és Jinos, A bett Lijoi, E ek6S 
Páter 1600 csemetét lelegeltettek. 600 lejről 3 ezer 
lejig büntették meg őket. 

— Ruzsina János ditrau-i gazdálkodót azért bün 
tették meg, mert saját erdejéből 52 drb fát  engedély 
nélkül termelt ki. 

— Máthé Emerencia Racul közaégbeli beUIószlőí 
éa Kurkó Ferenc sandominicl lakóat megbüntették, 
mert aa ujaaülött csecsemőt nem jelentették be az 
anyakönyvbe. 

— Tóth Mihály éa Bartók DamoVoa imp -rl lakó-
sok részeg állapotban elhajtatták Pataki Antal tebenét 
éa azt értékesíteni akarták, 15-16 nxpra Ítélték. 

— Roaka Gábor clceu-1 munkás, N.colae Popia 
regáti gázoa ember azekerére fuliopAzott  éa annak 
1200 lejét ellopta. Roskát négy bónapl börtönre Ítél-
ték b mert letartóztatása alkalmával a csendőrt 300 
lejjel megakarta veBztegetni, eaért külön öt napi bör-
tönre Ítélték. 

— Ungvári András joseni lakóat. az emlékeiiotes 
Avéd bombapernek koronatat uját az ügyvédi kamara 
zuglráaaatért jelentette frl.  Ungvári Bzsrződéselot ké-
szített Bígözi Ferecc, Pal Antal, Kiss Sándor, Ssifcel} 
Jiuoané és Azbé Mihálynécak, amiért ugy a zuţirâszt, 
mint a feleket  és kUiön-kUSön 500 500 lejig büntet 
ték meg. 

— Végérvényesen tln hónapra Ítélték az 
álsaoraetest. As időkjárása a szemétnek éa aíac on 
gondolkozásnak me:«gAg-e. Nem ia vo;t meglepő az, 
hogy egy Fraccisc S'giamund nevü álszcrzeteB támad-
hatott hónapokkal ezelőtt, aki az egéaz országot rézig 
szélhámoakodta. A minden hájjal megkent tekergő, 
szédületes meséket talált kl, a katholüui azr.rzetBB-
rendek megvádolására, amelyekkel több helyen sikert:) 
Is voltak. Az Uolver:ul IB a megtévesztettek sorába 
tartozott ób ennek a közönséges csavargónak a be 
mondásai al»pján hevea támadásokat vezetett ezerze-
tea rendjeink ellen. Végül is kidarü t, bogy Fratici-c 
Siglsmund ur, aki közben már a hittudományi dok 
torátust is a neve elé felvette,  egy utolsó és közve-
szélyes szélhámos. A targu-muraai tö'vényBzék lopáBért 
10 hónapi börtönre Ítélte, anelyet most a Tábla is 
jogeróaen jóváhagyott. 

— Állások. Suseni község pályázatot hirdet az 
aljegyzői (titkár) állásra. Pályázatok benyújtásának 
határideje fo  yó évi jullua 10. 

— Clumanl község pályázatot hlrdat aljngyaői-
pénztárnok és Írnoki állásra. Pályázati határidő folyó 
évi junius 80. 

— Cozmeni község p Uyázatot hirdet pénztárnoki 
állásra. Pályázati határidő ju lus 1. 

— Ditró közaég pályáaatok hirdet egy aljegyzői 
éB egy iktatói állásra. Pályáaatl határidő jul u< 1. 

— Bheumás és izületi betegek részére pá-
ratlan gyógyhatású Balle-Eplsccp^atl, Püspök fürdő, 
Oradea mellett. Falhlvjuk olvasóink figyelmét  lapunk 
mai számában megjelent hirdetésére. 

— Buosuszó. Subprefekttó  türlónt klnoveziíaeni 
folytán  SigheluVMarmatiel-re távozom a mindazon 
jóismerőseim éa barátaimnak, akiktől az Idő rövidsége 
miatt elbúcsúzni alkalmam nem volt, ezúton mondok 
azlvea latenhozzádot. Dr. Guiman Oheorghe. 

— Karinthy Frigyes u j kötete: Nevető 
betegek. Karinthy Frigyesnek minden irisa szenzáció, 
minden könyve élmény, bumoroa, érdekes, tanulságom 
élmény óa élvezet. A .Nevető betegek" kötet kellemes, 
mély, friss  éa mu'atságos éa Igazolja, hogy Karinthy 
még mindig fejlődik,  tehataéges, humorisziitu-i vénája 
folyton  mélyül és erŐBÖdik. „A negyven éves férfi", 
.Aa életművész", .Költő és detektív', .Nők a harc-
vonalban", önmagukban is kiB remekmüvek, da a többi 
novella Bem marad el mögöttük. — A nevető b t̂eguk 
novelláa kötet Athenaeum kiadásban, pompás kiállítás-
ban 53 lej minden könyvkereskedésben vagy L page-
nál, Cluj. 

— Ének a viharban. Az uj erdílyl magyar 
sors megrázó mélységei éa felemsió  magaslatait énekli 
meg ea a könyv. Az izzó szerelem sodró eraje elra 
gadja a művész álmokért rajongó bőst, ki HE erdélyi 
falu  c-'endjéfcől  belezuhan a magyar főváros  művész 
világába. Az erdélyi lélek gyŐ7eimrB erejével küzd 
álmaiért. Az élet ütköző pontjain mélységes hit én 
akarat lendíti át, mig a daUöltéazei k>jelentéef»zerl) 
igazságaival megvilágosodik előtte az ut, mely vissza-
vezeti történelmi hivatásának gazdag mezpjér'", a« 
erdélyi magyar falu  dolgozó népéhez. A népi jövő 
kiépítésének égető kérdései éa feladatai  szólnak a 
ssivh?s s mindvégig érdekes moaéjll erdilyi regényben, 
amelynek szerzője Erdélyi Fakete L íjos és amily ugy 
Erdélyben, mint az egssB magyar nyelvterületen & 
komoly Biker kilátásával Indul útnak, 282 lapos, jó 
kiállítású uj erdélyi regény, 80 1 >j tnlndoa köoy /keras-
kedésbes, vagy L papénál, C u!. 

— Árlejtés. A caikvármpevoi prífe'.tura  fo'vó 
évi jullus hó 3 áu árlejtés tart 200 öl bükk tlhlfanik 
a szállítására. 

M E G H Í V Ó 
A belybe'l 0!táre<ylet 40 éves feanállása  alka'.mábó1, 
1936 évi juniua hó 21-én (ja-iáruap) d. u. 5 órakor, a 

Közbirtokosság székházaink nagytermében 
D Í S Z K Ö Z G Y Ű L É S T T A R T , 

nnlyro az egylet tagjittéa az érdík ődőkst tiaztolcUel 
m?ghivja 

Mercuroa-Ciuc 1936 évi junius hó 
Az Oltár.' gvtat választmánya nevében : 

Dr. Nagy  Béniné, elnök. 
T á r g y s o r o z a t : 

tilnöki megnyitó. 
Szavalat. 
Dlszbeszéd. 
Titkári jelentés. 
Pénztári jelentés. 
TlsztujitáP. 

Két uccai szoba, konyhás lakás esetleg 
bútorozva is kiadó. Cim a kiad ihlvatalban. 

Betétesek figyelmébe! 
Tisztelettel értesítjük, bogy folyó  hó 22 tői kifi-

zetjük betéteseinknek a központunk határozata folytán 
megállapított máaodik 2°/0-oa részletet. 

Áruforgalmi  Bank R T. 
Fiókja Merourea-Oluo 

Jigodin-fürdő  megnyitása. 
Tisztelettel értesítjük a mélyc-n tisztelt kö-
zönséget, hogy uţy a hideg, mint a meleg 
kádfürdőket  kifogást;>.laru'  r ndbe hoztuk 
é s 1 3 3 © é v i j v m i i a s 2 1 ó n . 

ünnepélyesen megnyitjuk 
B ztisltjuk látogatóinkat a pontos óa szolid 
kiszolgálásról. EieórcDdii konyhává! és jó 
zamafu  italokkal, olcaó árak mellett, 
állunk a közönségünk rendelkezésén. 

M f -  Z e n é l M i c z i 

Több villatelek és villa eladó Tusnad-
Bai. Oim a kiad6hivatalban. 1 -

— Keresem megvételre az Olorhela-n Bányai Jánoa 
szerkesztésében megjeleni, „Székelység" olmO folyóirat  1931 
évi 2. éa 9-lk, 1932 éri 2, 3., 4, 7. és 12 számait. Clm Vákái-
nyomda, Uwouraa-Clns. 1— 

— REGISTRU  CU  LISTELE  ELECTORALE 
(Választók  névjegyzéke),  mely magában foglalja 
a képviselők,  szenátorok,  vármegyei, községi  és 
mezőgazdasági  kamarai  választók  rovatait,  elké-
szültek  és azok beszerezhetők  a Válrár könyv-
kereskedésben,  Merourea-Ciuo. 

Árverési hirdetmény. 
Carta község piacterén fekvő  Ráoa-féle  emele 

tea haa és üzlethelyiség a hozzátartozó nagy rak-
tárhelyiséggel együtt a mercurea-ciucl járásbíróság 
telekkönyvi oaztályánál 

1836 évi julius hó 3-án délelőtt 8 órakor 
400.000 lej kikiáltási áron kezdődő nyilvános árverésen 
eladatik. Feltételek a cirlal plébánián vagy Djmokos 
Sándor nvuj. megyei jegyzőnél Mercurea-Ciuc, meg-
tudhatók. 4—0 
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ISI 
{j ÜJ V E Z E T É S MELLETTI! ! £ 

{j „GLORIA" 
t i legszebben és legjobban 
H F E S T és T I S Z T I T 
^ női és férfi  r u h á k a t . 

O a l l ó r o l c d .ara 'bja c s a ^ l e j . j j 
U .GLORIA", Merourea Ciuc 

2—2 Poatahivatal mellett. j ţ 

* 
* 

Elsőrendű „TRIÉDER"- l á t c s ő eladó, 
6 szoros nagy i t á su , 30 a s f é n y e r e j ű . 
Ara L ; i 4 5 0 0 . — Cim a k i b d ó h i v a t t i b a n . 

lüfflSBffliflfflfflSSffl®  * 1 fS  îi 
m Építkezésekhez m 
m jó minőségű meszet ^ 
E i báraiiiyen mennyis-ígbon, ktJ-
£ vutó f j l t é to lo ic  mfcliott  az *M g az építkezés helyére szállítunk, g 
B M-'gScresósra : já;: attai BEolg-'«luni:. [JI 
I V I C T O R I A I 

Általános Gizdaiagl Szövetkezet méazüzems, ^ 
^ Sandominio-Ciao 
^M Rjndeléssket Mercaren-Clao és vldék3 részérd lú-

vesz: .ŢIGLĂ-1 építőanyagok raktára Me-cu-ea-Cinc. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb és legtartósabb 
kivitelben a legjutanyosabb 
á r a k m e l l e t t eszközöl a 

V á k á r üzlet , Mercurea-Ciuc. 

8 MODELL KALAPOK | 
tlz naponként uj formák  olosó 
árban, na.*8Tt*lclAtbL«tölK ^ 

V f í N C Z B L  T A N Á R N É N Á L * 
Ugyanott kénaAlmek minden-
uemü női kalapok oisőreadfl 
anyag boaiáadásával. X«ia;;sk jcf 
Kalakltéta a legröddebb idő alatt. Q 

Mercurea-Ciuc, I. C. Bratianu (aimná- Q 
zium)-uooa 111. íz., a Börháa kózeléban. S 

m)io(oiooioiQíooo^ 

H E G E D Ű Ó R Á K A T 
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. Cap. Vulovloi (Hargita-uooa) 26. 

MEQVE SZEM báró Orbán Balázs : „SiPkelyföld'  oimü 
müvének 3-lk (Háromaaókmegye) kötetét. — Cim a 
kiadóhivatalban. 

Töltö-tollak javítását és tisztítását 
vállalja a Vákár-üzlet. 

Jókarban levő kisebb Werthelm kassaát kere-
sek megvételre. Cim a kiadóhivatalban. 

Nyomatott Vákár könyvnyomdájában, Mercurea Ciuo. 




