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A kisebbségi nép. 
SohaB'-m fogom  megengedni, hogy bárkit is ül-

dözsenek ebben az orsiágban — mondta Uaain, a Nem-
zeti Parasztpártnak vlntulde-josl naggylilésén. 

Okos beBzéd. Mindenképpen komoly és méltó ahoz 
a múlthoz, ahoz a küzdelemhez, amelyat a N.mzeti 
Parasztpárt megharcolt A szemünk élőit lezajlott nagy, 
világol átformáló  események és történelmi megrázkód-
tatások elég tanltó-erejU példák arra, hogy egy nem-
zetiségeiben sokszínű országnak egyenesen létkérdése 
a türelmesség, aa egymás 1 u'turájáaak tlsztelethen-
tartása. Amilyen épitő erőt jelent egy nemzet Bzámára 
a többféle  ku'turáknak Bzabadfejlőd-íso,  éppen olyan 
veszedelem aa elnyomásnak, a folytonos  biztlmatlan-
ságnak, a kipusztltásra törekvő szélsőségeknek hazafit 
szellemmé való beidegzése. 

A román nép B6m engedheti meg magának tovább 
BBt a luxust, hogy soha fel  ne ébredjen abból a kelle-
mes elbódu'áBból, amely meghozta számira a tökéletes 
boldogságot. Az események lohannak a világon ke-
reBBlül. Ciak BB alvajáró nem látja azt a tu'feszitett 
légkört, amelyből minden pillanatban kirobbanhat a 
gyülöletbintéa borzalmas leszámolása. 

Ezt aa országot pedig nem a szuronyok, nem a 
hadiipar zsírját tápláló óriási költségvetési befekteté-
sek kell megvédelmezzék a történelem folyásának 
kiszámíthatatlan utjain. Az Itt élő nép»k megértő sze-
retete, közös sorsa, egyformi  nngelégsdsttBÓge, jóléie 
és szabadsága az egyetlen áttörhetetlen védelmi öv 
minden veszedelemmel szemben. 

Maniu nagyon bölcsen látja, hogy az erőszak, a 
parancsuralom, a kipofozás,  az ököl joga nem reánk 
szabott forma.  Kétségbeesve áll pártjával együtt az 
események zuhstsgában. Szinte tehetetlenül szemléli 
az árnak megsommlBltő és egész demokratikus erdélyi 
szellemünket magával sodró előretörését. 

É-t, bogy Idáig ju.haltunk abban bizonyos mértékig 
hibázok Miniu ék is. Most amikor maguk ls kétségbe-
esve látják a f-jleméryaket,  lehetetlen ne érezzék a 
felelősségét  annak a magatartásuknak, amMy mlrdig 
tétovázó, örököa?n ingadozó volt az alba-ju ial program-
mal szemben. — Az a határozatlanság, amellyel meg-
tagadták magukat mlnd9n vá'lalt kctelezottnégükkel 
Fzemben, az a gyároo'talansáp, amellyel engedték fslro-
állitani magukat az útból éa az a felkóezüMens'-g, 
amely alul mar dt a regátl politikusok mesterfogáéi 
ban, voltaképpen elird'tója vi;(y ha ugy tetszik csirája 
annak a megvadult szallemnek, amely egyenletűi 
akarja másfajta  népnek a lu'turáját. 

Abban a pl'ianatban. a®itor M»n'u ék hűtlenek 
lettek az Alba Ju'ián megszületett történelmi portok-
hoz, illetve az esztendők torán egyro vérszegényebben 
éa elgyengültebbrn vallották, az Itt lakó nemzeteinek 
járó teljes nemzeti szabidéig elvét ls a mindenik 
nemzetnek saját nyelvén, saját kebeléből vett egyének 
által bistosltott közigazgatás Barkalatos tételét, kicBU-
Bzott a talaj annak lehetősége alól, hogy Itt az együtt-
élésnek magasabb, emberiesebb és aa erdélyi Svájcz-
nak elgondolásain épülő Ideális testvériességnek, meg-
értésnek gyökerei mélyebbre fogózbarsanak.  Taián 
egysaer B mindenkorra eljátszották azt az erkölcsi 
tekintélyt, amely a többféle  nép együttélésének Irányí-
tását, iskoláját kellett volna megteremtse. 
A vétkes halogatás azt eredményezte, hogy a Nemzeti 
Párt évszázados küzdelmével kiforrott  és az Alba-
Jullá-ban kiteljesített bö'cs elhatározások Ismét kla r 
let! nyers anyag lett, amelynek kiformálásához  a leg-
kétségbeejtőbb uszítással és Ucletesltett haz; fi  tSBággai 
keadett neki az egész megvadított közezellemünk. 

Most már nehéz lesz megállítani ezt aB épületes 
folyamatot.  A Nemzeti Pareszt Párt mint letétemé 
uyese a szabad, demokratikus élet biztosításának, 
joggal lehet megijedve mindazok láttán, ami körülöt-
tünk történik és komoly veszedelmek fe'é  sodorja 
ennek az orsságoak együttélő népeit. 

Manln Ismét kilépett a titokzatosságából. Meg-
szólalt, mert jól látja, hogy a hiba, amit elkövettek 
végseteB volt B nincsen kizárva, hogy abba elsősorban 
• Nemzeti Paraszt Párt fog  bele pusztulni. A nagy 
mérkóaés most folyik.  Maglátjuk ml lesB a vége. 

Egyelőre BB a helyaet, hogy akármennyire fájna 
Manlu-nak azt látni, hogy ebben az orsaágban egy nagy 
felülkerekedett  áramlat létezik, amely egyáltalán nem 
Irtózik aa elnyomás gondolatától és annak vesaélyell 
pem látja olyan okosan, mint ahogy azt Manlu Gyu'a, 
még Blncsen módjában azon változtatni, mert többször 
elkésett as erélyes beavatkozással. 

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

A Magánjavak Igazgatótanácsa 
semmiféle  lemondásra nem hajlandó. 

Amiat ismeretes a Ma{ánjavak visBzaadaehnak 
ügye legutóbb íBtuél BajnniatJS blguccdoió akadályod-
hoz érkezett. A viaszaadas feltetelelt  olyan iemondó 
nyilatkozathoz kötötték, amelynek megtdie&t a vagyon-
hoz jogobuit tulajdonosok kereken VítiSZhUUbúotiúK. 

A Magánjavak Igazgatótanácsa ezzel khpcBolato 
Ban a következő hivatal ÓB közleményt Locs&totta ki: 

A Ciuci Magánjavak ighZgalOtant-cja az 1934 uvi 
julius nó 17-én nib rdet.-tt torvony m.ioodik c.nte &ze-
rtnl a vagyonközösség rétzere visBzauduB tárgyát ke-
pező vagyontárgyak atvételere hajlandó, de ntm esz 
iíözölheii azon föltétel  mellett, hogy ez aneiel eiiouc-
ben nyilatkozatban lemondjon az 1923 evben az állam 
tulajdonába ea kezelésébe átvett miuduu mas vagyou-
targyak visszakövetelem igfcíiytró;.  Ezen vörveuynek 
azon rendelkezése, mely a f<.lteteit  kikötötte, tuljesen 
ellentétben áll a N^pszövet'.ég tanácsának 1932 év 
szeptember ho 27-én kelt aa HL mania ueveben az ailam 
képviselője állal eifogado  t határozatokkal eB az állam 
alaptörvényével, az alkotmánnyal is. 

A Comitetul Agrar 1928 éti február  26-iki 11. 
számú hatarozata azt állapította míg ugyanis, hogy a 
Ciuci Magánjavak egész vagyoaáUumasya a magyar 
állam tulajdona volt, utodiád jogáu a román aiiamot 
illeti meg, minek folytán  a C uci Mjgánjjvakoi uum-
ietezőnek nyilvánította éB az aiibmi hnióaagok a javak 
szervticek müktd.-sét nem engedték meg. A Comueiui 
Agrar hatásköre azonban c*ak az agraráidajatuas kér-
désében való hdláiozatra terjedhet ki azon koriátok 
között, meiyeke» BZ erdélyi AGRÁRTÖRVÉNY 57 ik cikke 
és a térvényre vonatkozó regulament 69-tk cikke ertel-
meben a regi biralyBág agr,.rt5r. uyenjb (Monitoru, 
Oficial  1921 evl ju.ius hó 17 iki 82. tzama, 37 cikka 
es az utóból törvenyre vonauoió re^ubmeat (Moaito-
rul Oficial  1921 9vt november H IEI 176 s^áma) 92,94-101 
cikket magjjioinek. A tjomttetui Agrar a turvenyea 
rendnikezasak mailözesdval nam a kis ja-iihataij, haűrtii 
az egész vagyon állomány tu.ajdonjoga felett  döntött, 
ami az érvanybjn lo»ó tortréayoz ozjriit ki/arólag a 
rendes biróság hatáskörébe tartozik. KÍ :U úatarozatába 
beldfaglaita  teljes törvénytelenül az epuicok, belsósú-
gek, kjrtak, sót a készpénzállomány, taknruzbetutee, 
kötelezvények, luta.ak, ertâkpipiroi, ugye o ingóságok, 
vagyis dgăsz fagyonáliomanyra  voajtiozo rendeik^z.-st, 
bár eauce'l vagyontárgyak egyáltaldban nem t&r>ozuak 
az agrár eljárt , Illetve kisajátítás haiálya aia stm. 

A Comitelui Agrar ezan törvéüyellenss határozata 
alapján a bePjgyminitzttrjum 23116—1923 szám a 
fó  d ul?elssügyt minisztérium 1355Ö—1923 dz >mu r.;u-
dálkezéseivel kikii.döit állami bizottuag tzoa ttiriy.;, 
hogy a Ciuci Magánjavak egcBZ vagyonállományát az 
állam tulajdonába és birloklásaoa az Erdélyben hatá.y-
ban íevó magánjogi törvénykönyv 320 os 323 cikkeib^c 
foglalt  szabályok ellenére a rendes bíróság itélkuzése-
nek kikerülésével hatalmi erőszak szükségszerű igénybe-
vételére hivatkozással minden ellenerték nélkül elvette, 
nemcsak törvényellenes voit, hanom az orbzág alkot-
mányának 12. cikkében foglalt  azt az alaptörvényt is 
sértette, mely saerint senki Bem vonható el törvényben 
biztosított bíróságoktól és vagyonelkobzás még külön 
törvény által sem rendelhető el (15 cikk) és kisajáti 
lás is csak előzetes kártalanítás melleit eszközölhető 
(17 cikk.) 

Mind'jaekre való tekintettel az igazgatótanács 
annak a vagyonközösségnek nevében, melyet képvisel, 
nem adhatja meg azt a lemondj nyilatkozató:, melyet 
a fenntebb  megjelölt törvény második cikke a vagyon 
részleges visszaadásának feltételéül  kikötött, mert azt 
a lemondást ngyanezen törvény által életbeléptetett 
alapszabályok negyedik cikkében foglalt  rendelkbzés U 
tiltja, de azért sem, mert igénybe akarja venni azt a 
jogsegélyt es jogorvoslatot, melyeket a jogaiban Bértbtt 
félnek:  polgárnak, vagy intézménynek az Alkotmány 
ÓB a törvények biztosítanak. 

Mindezeknek kötelességszerű figyeltmbevótelóvel 
és felelősaége  tudatában az igazgatótanács megbízza 
és utasítja az Igazgatót, hogy a kontenciós panaszhoz 
és B rendes biróság előtt folyamatba  teendő keresetek-
hez szükséges ügyvédi meghatalmazásokat Dr. Ábra-
hám Jjzsef  ÓB Dr. Kolunbán József  mercurea-ciuci és 
Dr. Zanlai Ernő sf.-gheorgheni  ügyvédek részére állítsa 
kl éa felhívja  az igazgatótanácsnak törvény által ren-
dalt elnökét IB, hogy ezén meghatalmazásokat ezon 
minőségében irja alá, ezen aláírás hiánya esetén p. dig 
a jelen határozat a fentebb  megnevezett ügyvedtfc  ré-
szére perek vételére szóló meghata mazác oknak tekin-
tendők. 

Az igazgatótanács azon célból, hogy a megindí-
tandó perek tart. ma alatt az ügyvitel az igazgató be-
tegsége, vagy más okból való aküdályoztatáaa miatt 

feLjakadást  ne Fzenv»dj"n, az Igazgató helyottecévó 
írgvft'.opzija  Dr. Gíl Jizsef  ieazghtótanác;oat, aki az 
igazgatónak alapseahalyoVban biztosított jogait gyako-
ro ji valahányszor igazgató hivatalos tevékenységénék 
t.ljesítuBcbcn bármely ok miatt akadályozva volna. 

A fjntem'ilett  p-rek vitelével megbízandó ügyvé-
dekkel a szükséges dijlevélnck az igazgatótanács nevé-
ben és azt köieiező hatállyal vaió magkötésévei az 
iţszţaib, továbbá Dr. László Dezső ÓB Dr. Gál József 
igizgalótanácsosokat blzz<) meg. 

Évzáró a főgimnáziumban. 
Főgimnáziumunk junius hó 28 án, a mult vasár-

: p d ie.ő'it tartotta ét-záró ünnepét A Te D-um-os 
síenlmiseu a sfcfn.beseed  keretében vett tuceut diák-
jaitól az iutézettől Liszlo Ignác hittanár, kit a gheorg-
benick plcbánonná válasz'.ottak. Hat évig működött az 
intézőiben s e hat év alatt derüa lelkével, BzerencBé-
6sn hangolt egyéniségének páratlan varázsával feled-
hetetlenül beveste nevét a fiuk,tanárok  s a közönség 
güivúbe egyaránt. Bacíuzóul három nagy dolgot hagyott 
Öróküi és kötött rá az ifmág  lelkére: szeressék Istent, 
egymást és szeressék az embereket. Egy egész életre 
való programm. Az eieó — minden magasabbra uéző 
emberhez méltó életnek legmélyebb alapja; a második, 
különösképpen, a mi kisehbkörü, korlátok és megpró-
báU-itá-ok közé szoriiett életünkben fennmpradásunk 
legbiztosabb záloga; a h<r®sdik távlatokat nyit meg 
előttüik b mogtiitit binci, hízni a jóság hatalmának 
végső diadalában. A jelenlevők könnyekig meghatva 
hallga'.ták a távozásra készülő hittanár szavalt B min-
denki érezte, ho^y egy d irab jótékony, önzetlen élet, 
e<;v igaz, meleg emberi lélek készül elhagyni az Inté-
zetet ÍB varosunkat. 

Szontmide végeztével a tornecsarcokba vonultak, 
hol P.'P János, a főgimn.  tevékeny igazgatója, aki a 
nehfa  idő̂ bf.n  a pidtgútm és ember l^lkii^meret-s 
gondjfivnl,  mindenre tUerj dő figyelmével  és Upinte.*.á-
v»', a krisztusi nevelés örökérvényű elveitől irányítva 
vezeti 32 intezetet — beszámoio besz dében visezate-
üintstt a taoév nevezetesebb mozzanatain». Majd az 
if;u)á{,  a tanárok s a maga nevében köszöntötte az 
istezet két, 25 évi müköd'st jubliáló tanárát: Buszek 
G.ulát és Bjrcaa Girprelyt. Felolvasta az Egyházme-
«yci Tan«cs meléghangu leiratait, melyekben a főha-
tóság a legtiljo3-?bb eliemertss'jl móitatja n>gyedszá-
zsdos tanító éo u ive'ői mankájukat. Micd<etien, mind 
a 25 évan át ami fó.imnázlurc.uík  szolgálatában állot-
tak, Buszok Gju'a — ki, mint tiizérfőbsdnagy  szolgált 
a vi'ázháboruban — nemcsak, mint tüniir B^erzett ér-
demeket, hanem m'nt a közélet rgyik lelkes munkása 
kitartó, buzgó tavokeavsíget f  jíett kl 8 rk. népszö-
vetség óletéb o, különöseu a régi legényegylet vezeté-
sében. Bircaa G. rgely, a nagy háború és a dermesztő 
nzib r̂î t fogság  egyszerű muíkétát-», puritán egyszerü-
S '̂ ável, önzetlen lelkületének megertő, áldozatkész 
jóságával kivivta tanártársiii, diákjai, barátai legmele-
gebb rokonszenvét és osztatlan Bzeretetét. Az igazgató 
átnyújtotta nekik a tanári testület ajándékát 1—1 ízlé-
ses kivitelű asztali órát; az ifjuíág  s nagyszámú kö-
zönség többszörös lelken óvécióban reszsBltette a derék 
jubiláló tanárokat. 

Majd L^zló Ijnáckoz Intézett pár szívből jövő 
tucáu szót. Kimutatott arra, bofy  a távozó hittanár 
olyan p"pi, tacuri és emberi értékek birtokosi, melyek 
n :m mindennapiak s éppvn ezért teljes mértékben érzi 
az intézet nagy veszteségét. Da az eltávozás nem je-
lent Flízakadá?t, s reméli, hogy néha-néha visszatér 
a r^gi kedves helyekhez a meg fogja  nyitni újra lelké-
•ak kincsestárát szeretett fiiinak  és intézetének. 

Az ifju.âjţot  azzal bocsátotta el a nagy vakációra, 
hogy a mostani ép, f-tgyslmezett  testtel és lélekkel 
f'irjiin  vissza ősszel az alma mater szerető falai  közé. 

A beszed végeztével frlolvaBta  az intézet azon 
nemesazivü barátainak ós adományozóinak nevét, kik 
a kápolnát díszítették, BZ ifjúságot  eegélyben, könyv-
vagy pénzjutalomban részesítették s akiknek az Intézt 
nevében leghálásabb köszönetét nyilvánította. 

Azután az osztályfőnökök  közölték a taru'ók elő-
menetelére éB viseletére vonatkozó adatokut s kiosz-
tották a ju alm^kat. Beiratkozott 212 tanuló, kimaradt 
5, elbíráltak 207-et. Sikerrel végzett 156, Ismétel 4, 
javító vizsgát tehet 47. 

Az V. osztályba vnló felvételi  vizagát junlut hó 
24—26 án tartották. A 19 jelenkezőből átment 10, 
szeptemberben javíthat 9. 

Az I 0f>?!.  felvételi  vizsgája junius hó 22—23 án 
vo't Jjlentke^ett 30, átment 27, szeptemberben javít-
hat 3. 

Jutalmsíás cíljából könyveket ajándékoztak: Mi-
ntrv:i nyomdai müintézat, Ciuj. A helybeli Vákár-űzlet. 
Dr. Pater János nyug. főgimn.  Igazgató. Albert Vilmos 
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fA|lmn.  tanár. — Lisalé Ignác és Dr. Cslpak tanárok 
eaer-eser lejt adtak jntalml célra. Dr. Kovács Károly 
ügyvéd mnlt évi két pályatételénok (1. Ady vallásos-
ába; 2. A rádium és a rldloaktivltás) dijait (á 600 L.) 
a következők nyerték: aa elsőt Barlca Dénes VIII. o. 
t, a másodikat Salamon Imre VIII. o. t. Pénzjutalomra 
aa Ifjúságnak  3 nemes szlvű barátja (agy 3000, a má-
sik 2000, a harmadik 1000) ösuesen 6000 lejt adott, 
melyet a legjobb 30 tanuló kőzött (á 200 lej) osztot-
tak kl. 

A tan- ée fenntartói  dijakból elengedett Baaneg 
186.105 le). Ai Internátus több Jól tanuló éa Jó vise-
letű diákot réenesltett 60.400 lej BanegB ellátási díj-
kedvezményben; an Egyházmegyei Tanács aaegény 
alapítványon növendékeknek pótolta aa ellátári diját 
64800 lej összegben. A uegenyaonn, derék diákok 
•egélyeaénének végösszege 290 200 lej. Mint a mult 
években, ugy most ls alig volt egyetlen jó magavise-
letű és Jó előmenetelő ifjú,  aki ne résaeeBlt volna 
valamelyes segályben, könyv- vagy pénzjutalomban. 
Valóban aa lntóaet — mindenféle  erkölcsi éa anyagi 
válság közepette — gazdagon adott aa ő szegénysé-
géből. ái a beszámolóból z a Jelentésekből mindenki 
láthatta, hogy az iskola feladata  magaslatán áll. Aki 
tárgyilagos nemmel nézi annak életét, kénytelen meg-
állapítani, bogy az Iskola falai  kSiBtt minden Önző, 
elvakult sovinizmustól mentes nemes munka akarja 
formálni  a rája biaott ifjn  lelkeket, beléjük vésni as 
életet Irányitó és nemessé tevő hármas nagy principiu 
mot: Denm tlmere,]honeste vlvere, auum cu'que tribuere 
— Istent imádni, becsületesen élni, embertársainkat — 
a gyűlölet és gyűlölködés tengerében ls — sierítai s 
e földaek,  ahová a Gondviselés állított, derék, megbla-
ható, munkás polgárai lenni. Akarja, hogy az lfjuaág 
nagymultu fajához  s annak ősi hitéhez és erényeiben 
ragaszkodjék, de ugy, hogy soha ne gyűlöljön mást, 
hanem inkább tanulja meg meglátni és megismerni 
más nemset értékelt és kiválóságait s e megismerés 
alapján tanulja meg azokat tisztelni és megbecsülni. 

Akarja,  bogy az ifjúság  azareaaa a munkát, 
megbaosülje  a munkást és pedig  ne rang, vagy 
társadalmi  réteg  azerint, hanem belső  értéke,  mun-
kéja,  másoknak  tett  beosülataa szolgálata  azarint. 
Akarja,  hogy irtózták  a kényelemtől,  da  na irtóz-
zék  semmiféle  munkától.  A régi fényes,  elnyújtózó, 
ivó pipázó pozícióknak  vége. Akarja  at a nevelés, 
hogy aohase csüggedjen,  ne nyafogjon,  hanem 
fogja  mag a dolog  végét  — szellemi,  vagy fizikai 
— ahol éppen találja.  Akarja,  hogy at aj nemze-
dék tudjon  keményen helytállani,  férSasan  küzdeni 
a a küzdés  közben mindig  bízva-bízni. 

Aki gyermekét ilyen szellemben akarja vezetni, 
ami pedig egyedül jelenti as igazabb, mélyebb, több 
életet — az nyugodtan hozhatja ebbe as Iskolába őt 
Visszakapja as Intézettől aat — felékesítve  a legfőbb 
gazdagsággal: litterli, pietate et probitate — tudomány-
nyal, jámborság;al és becsületességgel. 

Tudnivalók a jövő tanévre. 
Beirási kérések,  as ÖsszeB osztályokba (I,—VIII) 

valamint bárminemű vizsgára szóló kérések benyújtan-
dók as igazgatói Irodában 1936 évi augusztus 80 lg. 
Kéréaminta az irodában kapható, kl kell tölteni éB 
bélyeggel — 8+1 — ellátni. A javító  vizsgák  ideje 
1936 Bzeptember 1—6. 

Az V.  osztályba szóló felvételi  vizsga (-ximen 
de admitere) szeptember hó 12 ón reggel  8-kor  kez-
dődik.  Az 1. osztály  felvételi  vizsgája 1—4 én lesz 
(a pontoa napot később kösöljük). A kérésben mellék-
lendők : 1. Elemi lsk. bizonyítvány, láttamozva a revi-
zortól, ha hltvallásoa lakolába járt a tanu'ó. 2 Szüle-
tési anyakönyvi kivonat. 3. K-resztievél. 4. Ujraoitási 
bizonyítvány. 6. Allampo'gársági bizonyítvány. Akiknek 
neve idegen hangzáeu, hozzanak egy bizonyítványt, as 
elólj Íróságtól, mely Igazolja, hogy magyar anyanyel-
vűek. As I oszt felvételi  térgya román, magyar szám-
tan, Bzóbell és Írásbeli a IV. elemi oazt. anyagából. 
Szükséges, hegy a jelentkezők a nyáron alaposan gya-
korolják a román magyar diktándóiráat és olvasást, 
valamint a számtanból aa egyszeregyet és a 4 alap-
műveletet. 

Az internátnBba lehet jelentkezni szeptember hó 
14 lg; ugyanekkor van ide a bevonulás is. 

A beirási di]: I.-IV. oszt.-ban 640 lej, V.—VIII -
ban. — mivel Itt 60 lej kézimunkád!] nlrci — 690 lej. 
Az I oszt.-ban a tandíj 1000 lej, B fenntartási  díj szin-
tén, a II.—VIII o*st.-ban a tandíj 1000 lej, fentartásl 
díj 2490 lej. A tan- éB fentartól  dijakból bizonyos 
hányadot elenged az Intézet azon szegényeorsu jó diákok, 
nak, akik ezért az osztály-értesítővel és szegénységi 
bizonyítvánnyal felszerelt  kérésben (sz igazgatóhoz in-
tézve) folyamodnak.  A kéréa beadási Ideje 1986 év 
szsptember hó 30-ig. Később jött kéréseket nem vesz-
nek figyelembe. 

A leendő Vil. ÓB VIII. out. — miniszteri rende-
let érteimébon — az uj tanévtől kezdve a katonai eiő-
képaóaök egyenruháját köteles viselni. 

Szeptember bó 16-én ünnepélyes Veni Sincte, a 
tanév megnyitása, 16-án a rendes előadások megkez-
dése. 

Ha eltérő rendelkezések Jönnének a tanügyi ható-
ságtól, azokat könőlnl fogják  a helyi lapokban. 

Aki bővebb tájékozást akar, forduljon  a főgimn. 
ée aa lotemitus Igazgatóságához, akár szóban, akár 
írásban: mindketten kéazaéggel állanak rendelkezésre. 

Egy jókarban levő láncszivattyus kut-
felssereléa  jutányos áron eladó. Ete 
késni Péter István, Oiuosanmertin. 1.3 

C S I K I L A P O K 
BEL- ÉS KÜLFÖLD. 

Vásárhelyi Jinost egyhangúan választották meg 
erdélyi református  püspökké. A Dr. Hakkai Sándor 
eltávozásival megüresedettt erdélyi retormátus püspöki szé-
ket mnlt héten töltötték be. Egyhangú lelkesedéssel Vásár-
helyi Jánoat választottak meg piiBpöknek. 

A Népszövetség közgyűlése A Népszövetség 
julius hó 1-én megkezdte tanácskozásait Nagy érdeklődésre 
tartott számot Franciaország miniszterelnökének beszéde. 
Többek között ezeket mondta: A mai Európát nem lehet 
békés Európának nevezni. A légkör mind íeaziiltebb. Tizen-
nyolc év után alaő ízben merül fel  a legkomolyabb formá-
ban az európai háború veszedelme. A háborús veszélynek 
Franciaország határozottsággal akar véget vetni. Ezért kész 
elfogadni  minden olyan javaslatot, amely megerősíti a nép-
szövetségi alapokmányt. 

A Négus genfi  beszéde. Abesszínia volt császára 
Haile Szelasszie megjelent a Népszövetség előtt, ahol el-
mondta beszédét. Védelmet kért népe számára Olaazorazig-
gal szemben. Amikor a Négns megkezdte beszédét, a terem-
ben levő újságírók óriási fütyülést  rendeztek. Általában 
Olaszországban nagy felháborodást  keltett, hogy a Népszö-
vetség előtt beszélni engedték a Négnst. 

i 
! 
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• 
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Az „AURORA" 
osz tá lysors já ték főelárusi tás 

a junius ÍB-iki  főbuzáson  újból több 
agymillióa,  kétszázezeres,  egyazáz-
ezeres, hetvenezeres és számos har-
minc- óa húszezer lejes nyereménnyel 
örvendeztette  meg és tette  boldoggá 

sorsjegy vásárlóit. 
Mindenki előtt nyitva áll a szerencse kapuja s 
ha Öj ls próbát tesz kevés b> fektetéssel  könnyen 
megalapozhatja anyagi jólétét egész életére. 

Sorsjegyek kaphatók: 
TAKÁCS bőrüzletben 

H e r o u r e a - C i u o . i—a 
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1 tyeífiivás  a  „Csifti  Jsapofi"  etöfizeföifiez. 
. Lapunk ismételten  tisztelettel  fordul  az 

előfizetőkhöz  és  arra kéri,  hogy kötelezett-
ségeiknek  eleget  tenni  szíveskedjenek  Lapun 
kat az előfizetők  tartják  fenn.  Egyetlen,  kizá-
rólagos  erőforrásunkat  olvasóink  képezik.  A 
napról-napra  fokozódó  nehézségek  között  csak 
ugy tudjuk  a vidéki  nyomtatott  betii  felada-
tát  tovább teljesíteni,  ha magyar olvasó 
közönségünk  is öntudatosan  vállalja  azt  a 
csekély  pár lejes  kötelezettséget,  amely  a 
lap olvasásával  jár. Szomorú tapasztalatok 
szólnak  amellett,  hogy nagyon kevés  azok 
nak a száma, igen kivételes  azon felkészült-
ség,  amely rendszeres  figyelője  annak a ne-
héz  munkának, amely egy heti  lap elkészí-
tését  jelenti.  Mindazzal  a felelősségteljes  és 
önzetlen  munkával  szemben, amit  elvégzünk 
semmi egyebet  nem kérünk,  mint  azt, hogy 
előfizetőink  igyekezzenek  jóindulattal  támo 
gatni  és  lapunkkal  szemben fennálló  előfize-
tési  tartozásaikat  rendezni  szíveskedjenek. 
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választásának kiírásával állítsa helyre a községekben 
a békél kttalgaagalás menetét. 

Dr. Oietea Valér prefektus  válaszában kijelenti, 
kormányának becsületes szándéka a törvény szellem» 
ben eljárni • éppen ezért annak a rendelkezései szerint 
négy hónapon belül megtörténnek mindenütt a községi 
választások. — Arra vonatkozólag, hogy állami tanító-
kat, pspokat állítanak átmenetileg a községek élére, 
belátja maga is, bogy nem a legszerencsésebb meg-
oldás. De kéaysneritve van rá, mert a kösségekbec 
nincsenek románul tudó ée a prlmáraágra alkalmai 
más po'gárok. A Prefektus  kéri a felszólalókat  aján'j* 
nak a törvéoy rendelkezéseinek metfelelő  egyénekpt. 
akiket nyelvbeli felkészültségük  alkalmassá tesz a biró: 
Mentségeknek betöltésére éa A azonnal Intézkedni fo* 
a bérelmek orvoslása iránt. 

A Preíektui tovább kljeleotl, hogy olncaen tudó 
máaa anarchlstlkoB felforgatáeokról,  tudomása van a 
ghlmeel én gheorghenl lapégetéeekről. — Az előbbi. 
Mariemn jegyző követte el a máslkat gheorgheoi taná 
rok. E'ttéli maga la eaeket a kilengéseket, mert » 
köztisztviselőiek aa a do'ga, begy kőzmrgelégpdfpr 
dolgozzon éb nem ar, bogy lapot égessen. A Prefek'j; 
kijelenti, bogy Mariseen ellen vizsgálat Indult, a ghe-
orghenl eset as ügyészségen van. 

Dr. Pitner Árp'd a malmok ügyében je'ent u 
előterjesztést a Prefektusnak  és megyei tanácsnak — 
Amint lapunk mult számában Is említést tettUnk a 
helybeli Gál Ftraic malom működését kénytelen \o'.i 
beszüntetni azért, msrt a létesítést biztontó vámma'on;-
bél kereskedelmi malommá minősitették. 

Dr. Pitner előterjesztésére a jelenlevő M 
pénzügyigazgató elismeri, hogy eszel a lehetetlen in 
nősltéssel a Gál malom létalapjában van megtámadt-
elismeri, hogy a malom működésének beszümetéHf'Ye 
az állam cca egy millió jövedelemtől esik el, éppeo 
ezért a pénzűgylgazgatóság Is kedvező előterjesztem 
tett a malomnak vám malonmá való minősítése irá.-; 

A megyei tanács elhatározza, hogy a középcvR 
számára nélkülözhetetlen Gál-féle  malom érdeke t c" 
küldöttséget men'Bzt az Illetékes miniszterhez és 
kéri a vármegye Prefektusát  ennek a kü döttségo. '-
v.- zelésére. 

Apróságok. 

A vármegyei tanács üléséből. 
Clucvármegye tanácaa folyó  év junius hó 30 án 

Dr. Pitner Árpád elnökletével közgyűlést tartott. 
A közgyűlésnek első része közigazgatási kérdése-

ket, számadásokat jóváhagyó bejelentéseket tárgyalt. 
A gyűlésnek kiemelendő eseménye Dr. Otetea Valér 
prefektusnak  azon bejelentése' o't, amelyben tudomá-
sul adta, hogy a belügj nrnlsz'er 200 ezer lel segélyt 
adott a b'cazi útnak javítására. A tanács egyhangú 
megelégedéssel fogedta  a bejelentést és Dr. Ábrahám 
József  ir diiványára köszönetet Bsavaz Dr, Otetea Valér 
prefektusnak,  mint akinek utánjárása ée többszöri Inter-
venciójára a mlniBzter kiutalta ezt a a tekintélyes rend-
kívüli segélyt. 

As indítványok során Dr. Poenaru laedominlcí 
orvos következő kérdéseket Intézi B Prefekiu'boz:  1. 
Ml a célja annak, hogy a közigazgatási törvény egye-
nea rendelkezései d cára sem tartják meg a vármegye 
azon községeiben a tanács választásokat, ahol még 
mindig Interlmár bizottságok mtikfdnek.  2 A Prefek-
tui urnák van-e tudomása azokról a vérmegyében le-
zajlott anarchUus megmozdulásokról, smelyek a köz-
rendet veszélyeztetik. Van-e tudomása a ghlmeti, a 
gheorghenl lapégetéEről, amelyeket megyei szolgálat-
ban levő köillsatvlBelók, tanárok és éretlen tanítványaik 
hajtanak végre. 

Dr. Ábrahám József  csatlakozva az előbbi fel-
ssólalárokhos a Prefektus  flrye'mét  lü'önösen arra a 
tényre irányltja, hogy a feloaslatott  közaégi tanácsok 
helyébe ültetett Interimár blzottaágok élére rendszerint 
a községben egésnen ismeretlen, a lakósság nyelvét 
nem biró fiatal,  tapasztalatlan tanítókat, papokat eme-
lik. Ezeknek a község ügyeivel ismeretlen embereknek 
működése igen hok kárt okoz a községnek. 8 esért 
különösen kéri a Prefektust,  hogy a községi tanácsok 

Tagadhatatlan tény, hogy a kisebbségi magv.-.. 
soraiban igen sok olyan gondolkozó akad, aki liiz.'i. 
szélsőséges .soviniszta megnyilatkozásokat jóindulat:, 
törődömséggel, sőt örömmel figyel.  Ugy gondolják. IMV 
bunkóa-bot az orazág bizonyoa kisebbségeire sojtliat 
le. A magyarság nem tartozik azok közé s igy semmi »•• 

j nevezendő bántódása nem eshet, adt egyenesen haszna * v 
mazik belőle. 

Nincs koponya, mely végérvényesen oieg tudni ey 
az ilyen iránya gondolkozókat, hogy az egyes kisn.l -
csoportok ellen hangoztatott vagy végrehajtott táma.:,-
tulajdonképpen az összkisebbaégnek szólanak. Xinfs  r 1-
válogatás. Hogy melyik caoporira kerül hamarább 
másodrendű kérdés. Célkitűzés, hogy mindenkire rák. i 

A napokban megdöbbentő esemény támasztatta 
fent  leszögezett elvünket. Egyik tekintélyes Mei<i»ea> 
környéki polgár Brasov-felé  utazott másodosztályon. K 
folyósóján  eltűnődött az egyre jobban szegényedő 
tájakon, amikor egy jól öltözött uri ember el akart mei! 
menni, lábába botlott és megingott. 

Az idvarias, jól nevelt ciuc-i polgár felfogta  az egv.i 
súlyát vesztett urat a amint ilyenkor szokás buisáii?.' 
kért. Természetszerűen elintézettnek gondolta a k.'-i•!-
amikor jókora pofont  kapott. Az ilyen .kezeléshez 
volt hozzá azokva s gondolkozás nélkül viasza a<lta a 
várt „megtiszteltetést". 

A történeti hüaég kedvéért megjegyezzük. h>.£;. 
sláotul-gheorghe-i állomás rendőrségi kirendeltsége 
ialkozott néhány pillanatig az Üggyel, d« belátta 
társunk jóhiszemű magatartáaát s annak rendje módja 
rint útjára bocsátotta. 

Azok, akik kárörömmel néznek bizonyos áraiula: 
tanulhatnak, ha akarnak az esetből. Beállhatnak az en: 
telenaég ellen küzdők sorába, mert ha nein, elolilj-:.' 
saját kárukon tanítják meg rá. 

* * 
* 

Nagy a szervezetlenségünk. Különösen olyanko: 
borodik ki ez, amikor az együttérzésnek, az egyin».«.v 
tartozásnak tannjelét kellene adni, Amikor embertársa, 
bajba jutottak a segítségre szorulnak. 

A magára hagyottság keserű érzése lepi meg a 
hibáján kivül bajba jutott, segitaégre szoruló embert, t!:; 
hogy egyedül áll a világon. Csak önmagába bizliat, öneie|>V 
van utalva s ha az oierbsn hagyta vége mindennek. 

Mindez abból az alkalomból jutott eszünkbe, hugy 
havasalji községekben: Armaseni, Ciuosângeorgiu és ir* 
ben Baucu, nagy pusztítást vitt végbe egy telhószaka .Í-
nyomán keletkezett árviz. Gátakat szakított, kéri tek 
tépett le, házakat rongált, veteményes kerteket és terrm' 
tett tönkre az ár. Szegények, nagyon szegények ezek 
községek. Természeti csapások nélkül is nehéz az 
bennük. Most Begitségre volna szükségük. Segítségre, 
nincs. Honnan volna? 

Caak valamennyire megszervezett keretek között, «h. 
• közösségérzetnek halvány mécsese ég a bajba jutjii 
székelyek nem éreznék segítség nélkül, borzalmasan elli:< 
gyatottan magukat Az ilyen társadalom segítene rajtuk. 
Így oldott kéveként tengS-lengő közösségben természetes. :! 
magukra vannak. Ma a Havasalján, holnap máshol. Nim -
egy állatbiztosító szervezetünk. A káros egymagában visel: 
természeti csapás vagy más hirtelen jött szerencsétlenség 
következményeit. Segítség nincs. A kárt kiheverni a mos 
tani körülmények között nehéz. Érthető tehát, ha agy más 
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után hullanak el gazdáink, iparosaink, kereskedőink 4a 
diplomás embereink egyaránt. Ha az egyik, holnap a máaik. 

Észre kell már egyszer venni ezt a jelenséget. Szer-
vezésre tektetni a hangsúlyt Csoportosítani a azétszórt, de 
még mindig létező gazdasági erőket. Ellenkező esetben, ba 
lassan is, de biztosan elolvadunk, mint a napsütésnek ki-
tett vaj. 

* * 
* 

Lapunk más belyén a „Csiki Magánjavak*-kai kap-
csolatos legújabb iordulatról is beszámolunk. Elszomorító, 
bogy ebben az ügyben az elkobzáai rendelet foganatosítása 
úta. csak „fordulatok"  történtek, de tények nem. 

Közben a csiki, különleges nyomorúsággal küzdő szé-
kelység gyorsiramban zuhan a gazdaaági lejtőn. Nincs se-
gítség. Hiányzik az a bizonyos szalmaszál is. 

Ilyen körülmények között érthető, ha a hivatalos té-
nyezők csak „fordulatokkal"  kápráztatják a törvényszerinti 
tulajdonosokat. Tényleges segitségre van szükség. 

Tiszta igaz, hogy a „Magánjavak* választott igaz-
gatósága nem adhat jogokat feladó  nyilatkozatot. Nem, mert 
ezt a tulajdonosok sem adják meg, bármennyire meg vannak 
szorulva. Kormányköröknek kellene belátniuk, hogy szépen, 
löként igazságosan és gyorsan kell elintézni ezt a közel 
másfél  évtized óta húzódó kérdést. 

A legújabb határozat szerint belföldi  bíróságok elé 
kerül a kérdés. Szabályszerű per lesz belőle. Annak kell 
lennie, mert jogfeladia  nem történhetik. Érthetetlen, hogy 
nem akad telelős kormánytényező, mely a kizárólagos igaz-
ság szem előtt tartása mellett akarná megoldani a kérdést. 

Szent János búcsúja Delnita-Ciuc-011. 
Hetek óta az eUő valóban szép nyári nap volt 193(3 

évi junius hó '28-án, mintha a jó Isten is Begiteni akart 
vulna a restaurált Szent János templomnak. £ jó időre 
számítva, a templomkertben fenyőgalyakkal  és illatos virá-
gokkal díszített tábori oltárt állítottak fel  gondos és szerető 
női kezek. A tábori oltár mögött a csucsives-stilben épült 
templom faragott  kő bejárata s felette  a napfényre  hozott 
l.Vik századbeli falfestmények  impozáns és művészi kör-
nyezetet adtak. Aki ismeri általában a tábori-miséknek 
leiemelő, valahogyan más, őszintébb hangulatát, az eltudja 
képzelni a Szent JánoB templomi tábori-misének Istenhez 
emelő áhítatos hangulatát. 

Pater Vitéz Berárd házfőnök  celebrálta az ünnepi 
misét fényes  papi segédlsttel, mig Bálint Vilmos Tomesti 
kiizségbeli plébános prédikált. — Bálint Vilmost évek óta 
ismerjük, mint hitközségének ŐBzinte, becsületes és buzgó 
lelkipásztorát, mint kultur-munkást, írót, minden székely 
ügynek erkölcsi és anyagi támogatóját, mint vendégszerető 
házigazdát házigazdát, de most ismertük meg valóban mint 
szónokot, aki felismerte  a helyzet szükséglete szerinti témát 
és nagyszerű előadás módjával is valósággal fanatizálta 
hallgatóit. 

A bucsu hivatalos része után a közönség megtekin-
tette a templom belsejét 8 igy meggyőződhetett a restauráló 
bizottság eddigi nagy munkájával, amelyet az utolsó hóna-
pokban végzett. 

Sajnálattal kell megemlítsük azt, hogy városunk kö-
zönsége, amely oly szép áldozatkészséggel járult hozzá a 
templom megmentéséhez, szinte teljeBen távol tartotta magát 
e magasztos ünnepélytől és nem tanúsított érdeklődést a 
templom, illetőleg az önzetlenül dolgozó reataáráló-bizottaág 
munkája iránt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A helybeli róm. kath. főgimnázium  érett-

ségi eredményei. A helybeli róm. kath. főgimnázium 
YIII.-ik osztályt végzett tanu'ól a brassói Mesota gim-
náziumban , működő bizottság elé kerültek érettségi 
vizsgára. Érettségire jelentkezett 8 ezévben végzett 
növendék és 4 veteran. A junius 29 és 30 án megtar-
tott Írásbeli érettségin mind a négy régi jelentkező 
megbukott, az uj jelentkezők közül pedig hatot bocaáj-
tottak ssóbóli érettségire, amely julius 2 án zajlott le. 
A hat jelentkező közül egy a szóbelin Is elbukott és 
igy Bikeresen érettségiztek öten, névBzerint: Rancz 
Dénes, Incze Gábor, Kemény László, Molnár Oukár és 
Bálámon Imre — As eredmény mindenesetre fényesen 
Igazolja aat a lelkiismeretes, Bsakszerü munkát, amely 
a helybeli róm. kath. főgimnáziumunkat  jellemzi. 

— Pintér  Böske egyetlen  müvészeatélye 
városunkban.  Pintér  Böske  a oluji msgyar szín-
háznak közismert,  kiváló  tehetségű  művésznője, 
1930 julius hó 9-én este a Transylvania  kerthelyi-
ségében egy dalestélly  el egybekötőtt'.garden-partit 
rendez.  Városunk  közönségének  nem kell  bemutat-
nunk  Pintér Böske művészetét.  Erdélyszerte  ugy 
ismerik,  mint a magyar színészetnek  egyik  legra-
gyogóbb büszkeségét,  akinek  neve jólismert  min-
denfelé,  a hói a színpadot  szeretik.  Most,  amikor 
városunkat  az a szerencse éri, hogy Pintér  Böske 
egyetlen  estén felkeresi,  arra kérjük  a tiszta,  érté-
kes művészetet  mindig  olyan lelkesen  pártoló  kö-
zönségünket,  hogy ez alkalommal  se vonja meg 
jóindulatu  támogatását  ettől  a valóban falsulyos 
élvezettől.  A művésznőnek  egész eddigi  múltja 
garancia arra, bogy julius hó 9-én este a Transyl-
vania kerthelyiségében  egy minden  izében komoly 
szórakozást  fog  találni  városunk  közönsége.  A mű-
sor dalokból,  tangó-slagerekből  áll, amelyet kiegé 
szít  Emeríco  rádió  és gnamafon-énekes  közremű-
ködése.  Aa egész programot  Pintér  Böska konfe-
rálja. Az estélyen ingyen tombola lesz, nagyon 
értékea tárgyakkal. 

— Felgyújtott erdei osür. Valdoa J tnoa vos-
labeni gazda 6 éves Aurel nevü fia  teheneket őrzött, 
kBsben betért Vaidos Gábor csűrébe, annak köaepébe 
tüzet rakott éa felgyújtotta  a csűrt. 

— Hánaaság. Illyés Rezső füréssgyárl  Üzem-
vezető és Hajnód Mariska, Hajnód Sándor birtokos 
helybeli po'gártársunk leánya, folyó  évi jnnlns 27-én 
házasBégot kötöttek várót uikban 

— Aa összes helybeli malmok beszüntet 
ték működésűket. Vámunknak és közvetlen vidéké-
nek két malom látta el aa őrlési szükségletét: a Gál 
Feretc és a Pspp Kéroly féle  malom. A mult betek-
ben m'nd a két malomra halálos csapást mértek azzal 
az osztályozással, amellyel megfosztották  eddigi be-
osztásuktól. Eddig a Papp malom kereskedelmi, mig 
a Gál-féle  Wmmalom volt MoBt megfordították  s a 
Gál malomból kereskedelmi malom lett, holott a fenn-
tartását egyedül a vámőrlés biztosíthatja, mig a P;pp 
Károly malmát vámmalomnak minősítették, amelyből 
képtelen megélni. Fordított dolgok ezek, amelyekkel 
sajnos, senki nem Igen törődik. Az ilyen lehetetlen 
intézkedések következtében emberek sokasága marad 
kenyér nélkül, aa állam elveszít egy pár értékes adó-
alanyt, a vármegye lakóssága szenved miatta. Az ér-
dekelt ma'mok ezen létüket alapjában megrendítő 
ujabb mlnőaltéa miatt panaaazal fordultak  az UletékeB 
minisztériumhoz, Addig le, amíg ezen sérelmet orvo-
solják, kénytelenek működésüket felfüggeszteni 

P ü s p ö k f t i r d ö 
(Băile Episcopeşti) 

Oradea mellett, 
600 óv óla használják eredménnyel 42° C. kénes, 
rádiunoa hőforrásalt,  rheuma, köszvény, cauz, 

ischlás, valamint női bajok ellen. 
I s z a p f ü r d ő , 

Iszap-pakolások. Villany szénsav-fürdők,  szakorvoB 
felügyelete  mellett. 

I. oszt. teljes penzió, szállód i, háromszori étlap-
szerinti étkezés, gyógyfürdő  vagy hullámfürdő 
Junius és saeptember 180 lei naponta 
Julius es augusztus 220 lei „ 
II. osat penzió 125 lei „ 
Gyermek p. 12 évig 100 lei 

50 százalékos vasúti kedvezmény 
vissza utazásnál. 

Elsőrangú tánc-zene. Cursalonban minden eBte 
tánc. — Orliodox kóser élterem. 

Rimánta ejryitlen 

hullámfürdője.  4-4 
— „Jobra taros" I M.TCuraaCiUC rendezett 

tanácsú városaik a legimpozánsabb terét diaziti egy 
Ilyen feliratú  tábla. Igy, abogy Írjuk : .jobra tarca*, 
a térnek a másik végén pedig „balra tarcs". A figyel-
meztetés a jármüvek vezetőinek szól. Abból, hogy a 
táblák a vármegyeház e őtt jól látható helyen vannak 
kifüggesztve,  szépen festetve  és általános elképesz-
tésre két nyelven vannak szerkesztve, egészen komolyan 
lehet ssámitanl a forgalmat  lebonyolító Intézkedés be-
csületes, jó szándékú mivoltára. Kétségtelen, hogy a 
két nyelvnek egy táblán való elhelyezése már nagy 
lépésekkel, merészséggel és megcsodálni való figyel-
masséggel igyekezik megoldani a forgalmi  tájékozta-
tásnál súlyosabb kérdéseket IB, ami a táblakészitő'inek 
szintén javukra írandó. Kifogásunk  mindössze annyi, 
hogy mégis caak borzaaatóan néz ki azokon a táblá-
kon a magyar helyesírás. Nem kötekedés ez. DJ egy 

vármegyei székhelynek a főterén  m*gls caak 
illik, hogy legalább két b-vel tartsanak jobbra. Da 
nemcsak a terekről han»m a kirakatokból ls kétségbe-
ejtő magyar halyeslráasal ordítanak felénk  az „étermek" 
és más vállalkozások felhívásai.  Engedalmet kérünk, 
fürdőváros  vagyunk, többségében magyar lakósságu 
megyeszékhely vagyunk, számot tartunk az idegen-
forgalomra,  a városi címre hát vigyázzunk az ilyen 
nagyon utolsó helyre minősítő külsős igek csillogtatá-
sában, amely még a legeldugottabb mucsának ls szé-
gyenére volna. 

— Orbán Bálán eddig Ismeretlen fürdö-
lelráaát hozza ie a „Székelység" most megjnlent uj 
száma. Ezen kívül a székelyföldi  nagy cseppkő barlang 
Ismertetésének százéves évfordulójáról  emlékezik meg. 
Góbéságok, as aktív munkásainkról, őai nyavalyánk 
orvoslásáról vannak benne még mint érdekes közle-
mények a rendes éa állandó adatokkal dm rovatokon 
kívül. Szerkesztősége: Odorhelu. (Egy évre 100 !e|, 
tanügyieknek csak 60 lej). 

— Brailahönap. Bratla városa 1936 év julluB 
bó 11-től kezdődőleg augusztus hó 1 ig terjedő időre 
Bralla-hónapot tart. Ezen Idő alatt 50 és 75 százalék 
kedveaménryel lehet ennek a Duna melletti vároBnak 
saépségeit felkeresni  Szállodákban éttermekben hasonló-
képpen nagy előnyöEet biztosit a rendezőség. Közön-
ségünk figyelmét  felhívjuk  erre a kiváló alkalomra. 

— Ab üzletek nyári aarási rendje. Az üzle-
tek ezután is déli 1 órától 3 óráig zárnak, esti strás 
Ideje pedig 7 óra. Kivétel a szombat és Hnnppnspokat 
megelőző esték, amikor BZ üzletek este 8 óráig tart-
hatnak nyitva. 

— Haláloiáa. Időa Incze György nyug. vasutas, 
80 éves korában, folyó  évi julius hó 2-án városunkban 
elhunyt. Elhunytat özvegye Fábián Katalin, 7 gyer-
meke, 9 unokája, 2 dédunokája és nagyszámú rokon-
Nága gyáuolja. 

— Vlllámaujtáa. Caeke Ferenc slmoneati tanító-
nak caürébe a villám egymásután kétszer belevágott. 
A csűr meggyúlt és földig  égett. 

— Sanoralenl községben megkezdték a 
görög katholikus templom építését. Ciucaancralenl 
községben az utóbbi időben az áttérések annyira meg-
sokasodtak, hogy a görög kathoilknsok számára már 
külön tomplom építését kezdték meg. 

— Halaira itta magát. Balló Dávid Sándoré, 
34 évea, Suieni kössógbell részeges fuvaros  kereseté-
vel beült Simon György korcsmájába s ott olyan nagy-
mennyiségű alkoholt ivott meg, kogy szeszmérgezés-
ben meghalt. 

— Ismét elnapolták a Tomoiel ügy tár-
gyalását. Tomozei Constantin tanitó. Arról nevezetes, 
bogy a három esztendővel ezelőtt megtartott országos 
választásokon visszaélt állampolgár jogával. Két helyen 
Is leszavazott, bogy minél becsületesebben teljesítse 
a jó állampolgár köte'esBégét. Emiatt a Magyar Párt 
bűnvádi feljelentést  tett ellene. Azóta folyik  a per. 
Hirom éve szakadatlan folyamatban  van az ügy. A 
feljelentőket  már nyilván sem tartjuk, hogy hány Ízben 
vezették elő a tárgyalásokra. Egy bizonyos a vádlottat 
három eaatendőn kereaatül nem lehetett megtalálni. 
Vagy betegség vagy más cimaken mindezldeig kibujt 
a törvény büntető keze alól. Igy a legutóbb jullua 2-án 
megtartott tárgyalásra ÍB előállították az összes felje-
lentőket, a vádlott Tomozei azonban ezúttal ia hiány-
zott éa a tárgyalást ismét elnapolták 1937 évi február 
hó 11-ére. — Richmanovanak híres könyvaorozatában 
aok értékes megfigyelései  között többek között a kö-
vetkező kapja meg az ember figyelmét,  öiszehaaonll-
táat tesz a bécsi ember éa az oroaa ember között. 
Csodálkozva állapítja meg, hogy mig a bécsi polgár 
például egy uccal Incidens vagy bármilyen tanuzást 
Igénylő eseménynél a bécsit annyira jelemző kedves-
séggel éa a világ legbájosabb segíteni akarásával töme-
geasn jelentkezik, addig Oroszországban mindenki me-
nekül az embertársi támogatás legelemibb kötelezett-
sége elől ÍB, mert az a meghurcoltatásnak kiszámít-
hatatlan kellemetlenségeit jelenti. Minden caupán azért 
ju'olt eszünkbe, hogy Tomozei ConatButln tanitó ur a 
legközelebbi választásokon ennek a vármegyének akár 
mind a tizenkét választási kerületében nyugodtan tel-
jesítheti polgári kötelességét. Közülünk, akiket az ellene 
beadott feljelentés  után kerek három esztendeje hábor-
gatnak, biztosítjuk, hogy menekülve elmenekülünk még 
arról a helyről ia, ahol a tanuaásra alkalmas bűnt 
elköveti. 

— Huazonnyolo évi szolgálattal az uooán. 
A nyelvvizsgák legutóbbi áldozata Nagy Mthá'y, a hely-
beli postának 28 évet szolgált kézbesítője. Nagy Mihályt 
julius hó 1-tól álláaából felmentették  és a lelkiismere-
tes, mindenki által közismerten becsületes, megbízható 
hivatalnok nagy családjával kenyér nélkül maradt. Az 
állásától felmentett  tisztviselőnek joga van a nyugdíja-
zási kórhatárban nyugdijáért folyamodni.  Addig pedig 
marad egyetlen támogatónak az, aki aa égi madarak-
nak gondját vlaell. 

— Ismét felemelték  a oógjogyaési dijakat. 
A targu-muresi kereskedelmi éa Iparkamara folyó  évi 
juliua 1 tői kezdődőleg inmét vlBSzaállitotta az eredeti 
cégjegyzési dijakat, amilyeket addig felére  csökken-
tett. Igy ju'iui 1-től egy egyéni cégjegyzés dija 600 
lej; törlések vagy módosítás dija 125 tej, mig társas 
cég bejegyzési dija 1250 lej. Ha hozzá számítjuk mind-
ezekhez a bélyeg és a közjegyző előtt való hitelesítés 
költségeit, akkor egv cégnek a bejegyzése ismét ezer 
lej kiadáBt jelent. Több Ízben falhlvtnk  a megyében 
levő cégjegyzésre kötelezett kereskedők és iparosok 
figyelmét  arra, hogy cégjegyzési kötelezettségeiknek 
eleget tegyenek. Akik ezt elmulasztották most nem-
csak a súlyon büntetésekkel kell számoljanak, hanem 
a cégjegyzést kétszereB kiadással kell eszközöljék. 

— Adományok a delnita-oiuoi Szent János 
templom restaurálására. (14-lk közlemény): Dr. 
Balássi Kálmánná Mercurea-Ciuc 300 lej és Láaaló 
Aranka Marcurea-Ciuc, Dr. Pál Gáborné emiékére 
koszorú megváltása fejében  250 lej; Szent Ferenc 
Harmadrecd Mircurea Ciuc 200, Mirkus Endre plébános 
Top'ita C'uc 100, Dr. Orbán Domokos Odorhaiu 100. 
Bucurestiben élő éB Dainlta-rél valamint Paulenl-ből 
alszármazottak adományai: Bite Dénesné 200, Ferenc 
Ilona, Id. Fülöp Pálné, Hasztl János, Barta Mózes, 
Btrta Mózesné szül. Gál Veronika 100100, Ferenc 
Antal, Ferenc Antalné 50 50, A. Voicu, Catarina 
PdtreEcu, Ghica 40-400, Baké Sándor 30 lej. 

öjszesen: 1.900.— 
Eddigi gyűjtés: 35.547.— 

Végösszeg: 87.147,— 
Május 31-lkl lapunkban szedési hibából N. N. 

Bucureşti 1000 lej helyett 100 lejt hoztunk. 
— Törvényszéki hitek. Handarik Jánoa és 

Toder Simon blcazl lakóaókat 10 10 napi elzárásra és 
500 500 lej pénzbüntetésre Ítélték azért, mert Mura 
Demeter éa Handarik Gábor mezőőröket, akik tilosban 
legelő nyájaikat beakarták hajtani megverték. 

— Sára Andráa clumani lakóat, mert anyóaánBk 
özv. Boraos Jánosnénak a házát távollétében lebontotta 
a azt eladta, két hónapi elzárásra és 1000 lej pénz-
büntetésre Ítélték. 

— Kedves JósBef  és Péter József  lnnca-de-mijloc-1 
lakósokat, mert engedély nélkül karácsonyfát  termaitek 
ki, 2 Illetve 4 ezer lej pénabűntetésre Ítélték. 

— Betörés Nagler Manó helybeli bőrkereskedő 
lakásába betörők jártak s nagymennyiségű ágyneműt 
és fehérneműt  loptak el. A kár meghaladja a 10000 lejt. 

— Öngyilkosság Gábor Péter 65 éves topllta-
eiuo-1 pásztort a Nagyerdőn felakasztva  találták. 



- k «Mal. C S I K I L A P O K 
— Letartóztatták. S ligeti Sándor budapesti 

lakós ellen, aki jelenleg tulghesl rokonoknál nyaral — a 
magyar hatóságok köröaó levelet adlak kl Feld Margit 
feljelentése  alapján, akiiek Sslgeti 1620 pengő értékű 
perssa szőnyegét eladás céljából átvette és azzal nem 
zzámolt el. A román csendőrség Szigetit letartóztatta 
és megindult a kiadatási eljáráB. 

— Bioskázáaok. Bírta Ignác slmonestl legényt 
Ismeretlen tettesek egyik este borzalmasan összeverték. 
SulyoB Bebelvel a helybeli közkórházban ápolják. 

— Bancu községben a Szent JánoB-napi bucsu 
alkalmával Nylrő Antal köztudomásosan kötekedő ter-
mészetű legény belekötött Máthé István legénytársába, 
akit közaetlenű a sziv felett  súlyosan megsebesített. 

— Korosmai kavarodásból feljelentés. 
Fodor Lijos miballeul gazda as egyik vacareatl korcs-
mában töltötte az Időt. Később betértek oda Kosa 
Gáspár több társával. A livezi táraaaág románul be-
szélgetett, mire Fodor^özbeazőlt beszéljenek magyaru', 
hogy ók ls értsék miről van BZÓ. A közbeszólásnak 
meg lett az eredménye. CBendőr került a helyszínre, 
aki az ügyészségre kisérte Fodort. 

— Ének a viharban. Az uj erdélyi magyar 
sors megrázó mélységeit és felemelő  magaslatait énekli 
meg ez a könyv. Az izzó szerelem sodró ereje elra-
gadja a művész álmokért rajongó hőst, ki aa erdélyi 
falu  csendjéből belezuhan a magyar fővároB  művész 
világába. Aa erdélyi lélek gyózelmea erejével küzd 
álmaiért. Aa élet ütköző pontjain mélyaéges hit és 
akarat lendíti át, mig a dalköltészet k jelentésszerü 
Igazságaival megvilágosodik előtte az ut, mely vissza-
vezeti történelmi hivatásának gazdag mezejére, na 
erdélyi magyar falu  dolgozó népéhez. A népi jövő 
kiépítésének égető kérdései éa feladatai  Bzólnak a 
szívhez s mindvégig érdekea meséjü erdélyi regényben, 
amelynek szerzője Erdélyi Fekete Lajos és amely ugy 
Erdélyben, mint az egész magyar nyelvterületen a 
komoy siker kilátásával Indul utoak, 282 bpos, jó 
klállitáau uj erdélyi regény, 80 lej minden könyvkeres-
kedésben, vagy L'pagenál, Cluj. 

— Mayer János nyug. tanár elvállalja tacu ók-
nak Baakaserü előkészítését javító- éB felvételi  vizsgára. 

— Bheumás éa lnületi betegek részére pi-
ratlan gyógyhatású Balle-EplacopaBtl, Püapökfürdő, 
Oradea mellett. Felhívjuk olvaaóluk figyelmét  lapunk 
mai Bzámában megjalent hirdetésére. 

— Karinthy Frigyes n] kötete: Nevető 
betegek. Karinthy Frigyesnek minden írása szenzáció, 
minden könyve élmény, humoros, érdekes, tanú ságos 
élmény ős élvezet. A .Nevető betegek* kötet kellemes, 
mély, friss  és mulatságos és igazolja, hogy K trinlhy 
még mindig fejlődik,  tehetséges, humorínztii,m vénája 
folyton  mélyül és erősödik, „A negyven éveB fóifi", 
.Aa életművész", .Költő és detektív', .Nők a harc-
vonalban* , önmagukban ls kla remekmüvek, de a többi 
novella aem marad el mögöttük. — A nevető betegek 
novelláa kötet Athenaeum kiadásban, pompás kiállítás-
ban 53 lej minden könyvkereskedésben vagy L págé-
nál, Ciuj. 

n«iii 
MEQVE SZEM báró Orbán Balázs: „Sz«kelyfőld"  olmö 

müvének 3-lk (Háromeaékmegye) kötetét. — Cim a 
kiadóhivatalban. 

^ m 

MODELL KALAPOK £ 
t lz n a p o n k é n t n j f o r m á k  o loaó )jr 
á r b a n , n o . * r t « l E l » . t l i « t < 5 ] K £ 

V B N C Z B L T A N Á R N É N Á L X 
Ugyanott kéaatllnek minden-
nemű női kalapok tlaőreadü 
anyag hoaaáadázával. Kalapok 
átalakítása a legrövidebb idő alatt, 

w Mercurea-Ciuc, I. C. Bratlanu (Oimmá-
5 ninm)-nooa 111. az., a Bórhál közelében. ^ 

MXyyyQtOIOlOOQÍOfOlOtO^OIQIQIfiKB 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb és legtartóaabb 
kivitelben a legjutányoaabb 
á r a k m e l l e t t eszközöl a 

V á k á r ü z l e t , Mercurea-Ciuc. 
Egy fenyezett  diófa  ebédlö-asztal eladó 

Cim a kiadóhivatalban. 

â helyi és vidéki M m fiííeMe! 
Tisztelettel  hozom a közönség  tudomására, 
hogy Mercurea  Ciuo-on, a Ştefan  oel Mare-
ucca 22 sz. alatt  (Szász  Oergely-féle  hái) 
egy minden  tekintetben  Bzolid  alapokon  álló 

Vendéglőt  nyitottam. 
Kiváló  minőségű  kűkűllőmenli  borokkal  és 
Ízletes  ételekkel  állok  a mélyen tisztelt 

közönség  rendelkezésére. 
Havi  abonánsoknak  ízletes  polgári  ételekkel 
szolgálok  — házakhoz  is — a lehető  leg-
mérsókeltebb  árban. Szives pártfogást  kér 

Schmidt  János  vendéglős. 

í r ó g é p e k e l a d ó k . C:m a kiadóhivatalba-. 
Keresek egy batorozott szobát konyhá-

val . Cim a kiadóhivatalban. 

Publicaţiune. 
Sunt rugaţi toţi streinii de looilltatea Meronroa Clao 

ven'ţt ta timpal sezonului In oraş pontra reareare Bau orloe 
alte afacere,  oft  la termen de 24 ora dela sosire sâ-şl anunţa 
sosirea la biroul de populeţie. 

Hirdetmény. 
Kéretnek a nyári szezon Idejére, akár tHulésrp, akár 

m&8 ügyben Meroare&-Clao-ban é kezett Idegenek, hogy az 
érkezéstől számított 24 órán belül jelentkezzenek a népnyllv&n-
tartó hivatalnál 

Mercarea-Clno, la 1 lulle 1936 
í? ful  poliţ'e, HORVÁTH. Şeful  bir. populaţie', BÁLINT. 

IU UJ FÉRFI KALAPÜZLET. 
I» î— 
B Tisztelettel van szeret caém értesíteni Mer-
Jg curea-C uc város éa vidéke közönségét, bogy 

Ş FÉRFI KALAPÜZLETET 
ftd  nyitottam, an I. C. Bratianu uooa 42. 

szám allatt, szemben az Ipartestülettel. 
® Elvállalok minden e szakmához tartozó kalap-
10 kéazitéat a legújabb modalek szerint, javi-
10 tást, tlsztltaat es festést,  13 éves aaak-
f||  képnettaég éa teljes hoanáértéssel 

Ötletemben a legújabb divatú kaUpok állan-
dóan raktáron kaphatók jutányos árak mellett. 

Szíves pártfogást  kér mély tisztelettel: 

S Drócsa István, kalaposmester. 
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Publicaţie de licitaţie. 
In ziua de 8 Iulie 1936 orele 11 dimineaţa 

se va ţine la Reşedinţa Legiunei Jandarmi Ciuc, 
licitaţie pentru furnizarea  cantităţei de 2740 kgr. 
pâine trupă, care se va livra până la 31 Martie 
1937. 

Ofertanţii  se pot prezenta la Legiune pentru 
a lua cunoştinţă de caietul de sarcini. 

Mercurea-Ciuc, la 1 Iulie 1936. 
Comand. Legiunei Jandarmi Ciuc, 

Maior Rădulescu Ioan. 

Kiadó lakások. A Bnlevardu Rag. Ferdinánd 26 ar. 
alatt, sz emeleten 4 szoba, ugyanott a földszinten 
1 azoba, konyha, kamara kiadó, folyó  évi augusz-
tm hó 15-tól. 1-3 

IfifflfflfflfflfflfflfflfflBfífflfflfflfflfflfflHBSH  Sl 
m Építkezésekhez m 
E jó minőségű meszet m £ 

bármilyen mennyiségben, ked- LÉ 
m VOKŐ f e l t é t o l a k  m e l l e t t aa Ş 
* * jfcjft g az építkezés helyére szállítunk. ^ 

Megkeresésre ajánlattal szolgálunk. ^ 
| VICTORIA | 
K Általinoa Gazdasági Szövetkezet miszflzsms, 
jjg S&ndominio-Clao 

Rendeléseket Uercurea-Ctao és vidéki részére fjl-  ^m 
5 | vesz: .ŢIGLA"1 építőanyagok rakt&ra Mercurea-Ciuo. r 5 
E w- 9 
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A L M I V E T E L ! 
Állandó nagy választék mezőgazgaségl éB Ipari gépekben. — P.éagállc, permetező, raffia  és manilla nagy raktár. 
Qabonazsákok minden minőségben lego'caóbb árban. 

J.PHÍCNER, iriOHictí'i. 

Vetőgépek minden nagyaágban sortávolságban. Borprés és azöllőzuzó 
olosó árban. 

Marokrakó aratógép — — — — — — — — 
Kévekötő Bratógép 5' — — — — — — — -
Kévekötő aratógép 6' eiősaekérkével és kévefogóval  — 

17.200 Lei 
40 600 Líl 
44200 Lil 

Fükaszálógép 100 cm. — — _ — _ _ _ _ _ 9400 Lal 
Aratógép és fUkaszafrnő  készülék — — — — — — 1100 Lel 
Lóvontatá°u gereblye 36 foggal  — — — — — — — 6500 Lei 

Ne mulaaaza e' a kedvező alkalmat megragsdnl éa váaáro'jon mezőgazdasági gépeket. 
Bármilyen mezőgazdasági glpre vagy gépalkatrészre van szüksége, értesítse cégünket 
és azonnal vételkényszer nélkül lego?csóbb árajánlattal fogunk  szolgálni. =— 

„ A g r o f e r r a "  R . - T . , T a r g n - I H u r e s 
Strada Călăraşilor No. 7. 

Nyomatott Vákár könyvnyomdájában, MerureaCuc. 




