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„El kell szégyelnünk magunkat", 
hn Olaaaorezág és Néít)eio.i=K4g felé  nézünk — mon 
dotta a bucureşti ügyTédszöveSaég nev'Betea közcyü-
iéaéoek Pogonat oevii szónoka. Szégyenkezni kell aaon, 
bogy ebben aa országban még érvényesülhetnek ae 
.Megenek* én élhetnek még a nem tlaata faj  románok. 

A másik saénok Miceecu bucu*esti űgyvédkamaral 
dekán laszögeat?, bogy .ne beszéljenek neki emberi 
jogokról*. A románositásnak teljesnek kell lennie. A 
kisebbség védelem csupán háború u ánl jelenség. — 
Románia nem tűrheti, bogy a kisebbségeknek a hazai 
bírókon kivül más bíráik 1a legyenek. Nem nézheti, 
hogy akár a hatalmak konglomerátumát jelentő Nép-
szövets^í ls jogot merjen formálni  aboz, hogy a totális 
nemzeti állam fogaimát  Itt tűzön vlsen keresztül meg 
ne valóslihaBék. 

Oiyan bangó'; ezek, amelyeken megdöbbenhet 
mlsden józanul gondolkozó; testvérl9aséget éa békés 
egvlittélést óhajtó, az emberi jogok sz iutaégében biza-
kodó emberi és>. 

Csak egy pir rsztendő kellett Ime ahhoz, hogy 
3 nagy vlügtiól ids importált jelszavak és gyűlöletet 
hirdető kizárólagosságok katasztrófájává  vA'jonak egy-
másra utalt n;psk klegyesrulrozédésának. 

Ma mir láthatja a gocdolkoacl nem szerotő és 
tömeghacgu'atoi ntán sziladó hétköznapi nltna is, 
l'Oţy mit j'^athet a fasizmus  *Bgy hlllfriztru»  divstját 
feK'Broló  „fiihrer"  imádat egy vegyes lakóessgu or-zág 
talajéban. 

A hltleriziru? ostora még csak moat Védeti 
csattogni a h«ts^on. É-> az oitor nemcsak a zpldót Utl, 
mint ahogy altatták magukat ho?se8B időn keresztül 
a rövidlátók és együgyűek táborában, banem bol rost ól 
rri n veBZfdelem  mindazon éiet lehetőségét, assely a 
kisebbségi sorsot viseli. 

Hogy ia mondotta a bucureşti ügyvéduovetróg 
vezér szónoka: .El kell szégyelnünk magunkat, ha 
O asz- és Németország felé  názünk". 

Szóval a példa, az eszménykép a focista  állam, 
:> faji  kiztrólsgosasg Bzigoru "elvein épült nemnet1 

állam, a türelmetlenség, a nsgyravAgyás ha kell világ 
hatalmi törekvés 

OJ, bogv mit jelenthetnek esek a világmegváltó 
újszerűségek. Lá'jnk. Hicascu fővárosi  dékán öntudatát 
már oda duzzasztották, hngy már a Népszövetség ha-
t ilmi koaglomtsrá̂ umát aem akarja tekintélynek elia-
meral a kisebbségi jogvédelem bíráskodásában. 

Ds egyébként a bocu'esil ügyvéd kongresszus 
iskola példája annak a kezdetnek, amelyet a keletre 
ĉ uHzott hitlerismuí uj értelmeiése kapott. 

A helytelenül mer fogalmazott  hnzafltsiodís,  aa 
importcikk nyomán keletkezett türelmetlenség egy olyan 
oráxagban, mint Români», ahol nagyisámu kisebbségi 
nép kell m°gta'A'ja boldogulását a batalom mellett, 
olyan válságos Idő'zak kezdetét Jelentheti, amely nem 
válik d'szere a kn!<u-ember foga'mának. 

Padig svámolol kell azzal, hogy Itt nem Olasz-
országban; nem Németországban élünk, ahol elenyésző 
klBebh- ég el az uralfcodó  fij  mailett. Románia nssz-
lukÓBBágának 27 százaléka khebbségl nép, amc-yuyk 
Itt kell megtalálja életieheiőjógét, államépitő munka-
körét. Itt az uralkodó fíjjal  békés egyetértésben, sziro-
totben élve remélhetjük csnpán a ma annyira szük-
séges egyensúly biztonságát. 

Aki est nem akarja meglátni aa ellensége aaját 
hazájának és népének, amelynek Bzámára minden más 
útirány a kalandosság veszélyét jelenti. N*m lehet Ide 
átültetni nem reánk szabott világnézeteket éB divatos 
jelsaavaknt. A m«i világnézetet mérgesítő kaptafára 
nem Baabad rábuznl a ml különleges Borsunkat, meri 
"bből nem a nyugalomnak, nem a békés építésnek 
müve fog  megszületni, hanem a gyűlölködésnek pusz-
tító veszedelme. 

S fegyvea  é r ^ ^ 
Mit ia jelent Majláth püspök 40 éver^ l ly künnyii 

kimondani: „egy nagy embern> k, a mi nagy püspökünknek 
40 éves jubileuma" I 

l'e, hogy ez a lioa.szu 40 esztendő mi mindent zár 
magába, azt talán a mai fiatal  nemzedék, kinek szeme előtt 
a fflpápztor  szinte természetfölötti  sziuébi?n áll, nem is sejti. 
És nem sejtik a bérmálandó g7erm«knk, kik csak néhány 
évvel ezelőtt az izgalomtól remegve ott álltak a verőfényes 
napsütésben, mikor a püspök júságos mosolygásával homlo-
kukra tetle a kezét. Ezek is egész életükben csak a nagy 
pápaszemU jó püspökbácsira fognak  emlékezni és ugy fogják 
emlegetni. Mennyire szerette ezeket az apróságokat I Milyen 
hamar tudta velük minden egyes alkalommal elfelejteni,  hogy 
a nagy püspökkel állnak szemben 1 

Mikor legutóbbi bérmautja alkalmával egy privát ház-
ban kissé megpihent és az éjszakát is ott töltötte, másnap 
reggel a házikápolnában kivánt misézni. A szent misét a 
család elhunyt tagjaiért ajánlotta fel.  Mise előtt egy, a ház-
hoz tartozó kis gimnáziata fiu  szerényen a háttérbe húzódott. 
Mit is keresett ma az oltár körül, hiszen ott sürgölődnek a 
Környékbeli vörös cingulusos' tisztelendő urak, ük állják 
körül az oltár elé állított nagy püspöki karosszéket és a 
bársony imazsámolyt. Mailáth püspök éles szeme a félho-
mályban is felfedezte  őt; magához intette és igy szólt: 
„Tudsz-e ministrálni ?" .Nem'1 volt a csüggedt válasz. „Xem 
baj, majd segítek neked". Attól a perctől kezdve a kis tiu 
belépett az .asaistencia" közé, csak neki volt szabad a 
püspök nyakáról a keresztet és láncot levenni, vagy azt, 
adott jelre újra ráadni. Mikor pedig a püspöki mise után a 
második mise következett, a főpásztor  ott térdelt a gyermek 
mögött és ugy súgta neki a ministráció azavait. Nem tudom, 
volt-e aznap büszkébb gimnázista Erdélyben, különösen mi-
kor búcsúzáskor a püspökbáosi izenetet is bízott rá a gim-
názium igazgató részére. 

Munkaképessége mindig bámulatos volt. Az emiitett 
bérmauton töltötte be Mailáth püspök 70-ik életévét. Ekkur 
jutott el hozzá bátyjának Bécsben bekövetkezett haláláról a 

hir. A bérmaut meg volt kezdve ez osak néhány napi kése-
delmet szenvedhet. Hivei aggodalmaskodásaival nem Bokát 
törődve, felült  a vonatra, elment Budapestre, onnan pedig 
repülőgépen tovább utazott Bécsbe. A temetés után ugyan-
azon a módon visszasietett és tolytatta a félbeszakított 
bérmautat. Uövid .pihenéseit" is munkával töltötte. Igy 
például nagyot nézhetett a legjobb álmából felriaaztott  espe-
res ur, mikor hajnali 4 órakor a püspök komornyikja azzal 
ébresztette fel,  hogy siessen, mert a kegyelmes ur leveleket 
óhajt diktálni. 

Es folytatta  nehéz áldásos munkáját! Mögötte csupa 
szép emlék maradt I A honnét búcsúzott ott békességet, 

szeretetet, áhítatos hódolatteljes tiszteletet hagyott 
hátra: a hova megérkezett ott két kézzel osztotta Isten 
áldását ég nagy szivének kimeríthetetlen jóságát. 

Ilyen az ő apostoli pályafutáaa,  ilyennek ismerik hivei 
ezrei. — De, hogy ez a 40 év egész óriáai terjedelmében 
mit jelent, ezt talán csak az időaebbik nemzedék tudja íel-
fogni.  Azok, kik még emlékeznek arra, mikor mint fiatal 
püspök ide jött, azok, kik,' ha csak lélekben is résztvettek 
az ő nagy küzdelmein,* az ő emberfeletti  áldozatkészségén, 
akik megértették és megértik az ő, mindig csak másokkal 
és soha saját magával törődő gyönyörű egyéniségét. 

Most amikor az egész országban, nagy városokban és 
kis eldugott falvakban  egyaránt megkondultak a harangok, 
minden hivő lelke legmélyén megszólal a maga kis harangja 
és beleolvad a nagy ünnepi zugásba. És felszáll  az egekig 
sok ezer szív hálája, szeretet és imája: .Te Deum Laudamusl* 

Sz. E. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
A munkához mindenkinek  egyaránt  joga ran. 

A munkásság 1937 évi májna hó 16 án két orsságos 
nagygyűlés keretében tiltakozott a késaülő nemaetl 
munkavédelmi törvényterveset ellen. Kolossváron (Cinj) 
a vasúti műhely munkások valamint a Saoclaldemokrata 
és Muakásszarveaetek kötelékébe tartozó munkásság 
tömegei mondottak Ítéletei essal a munkavédelemmel 
szemben, amely as ország kisebbségi népeinek szájá-
ból akerjii iiiüuii a minuenuopi koujreist. £muukáaeág 
román és magyar Bsónokal egyforma  megdöbbenésael 
tiltakoztak az ellen, hogy különbaéget tegyenek ennek 
íz országnak állampolgárai között. A mnnkáhos min-
denkinek egyforma  joga van, állapították meg ások, 
-.ki-ben a nehéz munka és közös nyomorúság Inkább 
kiépítette a testvérleBségnek gondolatát, mint a jólét-
nek elvakultsága. A munkásságban ugy látssik mig 
megmaradt aa emberi jogok legelemibb tlsstelete és 
lassan egyetlen őrzője a becsületes mnnka ssentségó-
aak, amelynek azibályal nem ismernek megkülönböz-
tetéseket a küzdő ember életében. 

Az olasz uralkodó  pár látogatása  Budapesten. 
A? O!BBB királyi pár május 19-én négy napoa tartóz-
kodásra a magyar fővárosba  érkeaett. As uralkodó párt 
elkísérte Ciano gróf  olasB külügyminiszter is. Magyar-
osság ez olasz uralkodó párt fényes  ünnepaéggelfogadta. 

fi  „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Érdekességek Cslktaploeza (Toplita-Cluc) község 

múltjából. 
XXXI. 

-Egyetlen Istent kereső lélek elől sem szabad bezárni 
a templomot." 

Hála Istennek még sokan vagyunk olyanok, akiket 
legkedvesebb emlékeink a székelység Mekkájához — Csik-
Humlyöhoz (Sumuleu) láncolnak. De érthető is ez, mert — 
hisz — életünk tavaszának legszebb éveit töltöttük a Kis-
és Nagysomlyó aljában a csodatevő Mária közvetlen közel-
ségében.j 

E szent helyhez kapcsolódó minden emlékünk kedves 
s hovatovább: mind dédelge te t tebb ! De mindenekfölött 
azok a visszaemlékezéseink szerzik meg nekünk az akkor 
útólt lelki gyönyörök ma is értékes kamatjai', amelyek 
szeretett püspök atyánk gr . M a j l á t h G u s z t á v Károly 
teukölt alakjával kapcsolatosak. 

Somlyónak (Sumuleu) és környékének mindig kima-
gasló ünnepe volt az a nap, amelyen Mária lábai előtt — 
gyermekei között — az ifjúság  szentéletü püspöke meg-
jelent. Hiszen elsősorban Ö volt az, aki legközelebb Indott 
lérkőzni a gyermeki szivekhez, hogy azokban mélyreható 
s a síiig is maradandó nyomokat hagyjon. 

De nemcsak mi — a mindig kéznél levő — tannló 
iljuság, hanem a környék, nehéz életküzdelmekben kifáradt 
s talán már-már eltásulni indnló népe maga ia, mindig 
szeretettel leste püspökének minden lépését; alázattal hall-
gatta meggyőző szavait; bűnbánóan fogadta  minden intelmét. 

Egy-egy ilyen látogatása után szeretetének jótékony 
melegétől testileg-lelkileg felfriasülve,  mondhatnám: meg-
ujulva — leszült neki megint mindenik hive az élet-küz-
delmek jármának, hogy a nyakába akasztott igát — Isten 
rendelése szerint — tovább vonszolja s ezzel maginak, 
oszlásának óa a köznek javát szolgálja. 

Csiktaplocza (Toplita-Cinc) és annak hivő lelkei már 
a székelység szent helyéhez való közelségüknél fogva  is, 
aránylag többször érezhették a tőpásztori szív melegségét, 
mint azok a testvéreink, akiket a sors szeszélye Mária lábai-
tól távolabb eső vidékekre hányt szét. 

De e szeretet éltető sagarában nem csak Somlyón, 
(Sumuleu) volt alkalmunk sütkérezni, hanem — püspök-
látogatások alkalmával — a saját otthonunkban is 1 

Deresedő fejjel  is gyakran eszembe jut az a csodá-
latosan szép csillagos este (és uzives örömest el-elbabunga-
tom ezt az emlékemet!), amikor kegyelmes Főpásztorunk, a 
90-es évek vége felé,  legelső látogatásait totte falunkban 
s mi, az iskolás gyermekek, Tódor Mójzi kántor ur veze-
tése mellett színes lámpionokkal vonultunk fel  az iskola 
udvarára, hogy ártatlan gyermeki ajknnkról felcsendült  éne-
kekkel kedveskedjünk a mindig mosolygó főpapnak. 

Az iskola lépcsőjén állva hallgatta végig a gyermeki 
szivek egekig szálló tohászát és onnan intézett hozzánk 
szívből jövő, szivekhez szóló szavakat s e közben jóságos 
alakját örökre belopta sziveinkbe. 

A következő alkalommal — 1908-ban, betegsége 
miatt — Lányi püspököt küldötte hozzánk a bérmálás 
szentségének kiosztása végett. 

Ua ezúttal személyesen nem is jelenhetett meg, de 
lélekben — bizonyára — ö is itt volt közöttünk, akiket a 
210—1908. Bz&mn magas leiratával — május l.-i jog-
hatállyal — önál ló p lébán iává l é p t e t e t t elő. 

Híveiért érző, mindenre kiterjedő figyelemmel  rendel-
kező gondosságának bizonyítására, álljon itt e szervező 
okirat néhány mondata: 

.A Szent Péter és Szent Pálról nevezett plébániához 
tartozó csiktaploczai (Toplita-Ciuc) leányegyház majdnem 
2000-et kitevő hívének 

önálló lelki joghatósággal való tüzetesebb gondozása 
céljából, az egyházi vagyon közösségnek és osztatlan 
agyaágnak • ártatlan ás változatlan fen  tartásával a oaik-

taploczai iToplita-Ciuc-ij róm. kath. leányegyházat, a 
Főtisztelendő Káptalan meghallgatásával, püspöki jogom 
erejénél fogva,  a folyó  1908. évi május 1.-től kezdve 
— a jelenlegi Szent Péter Egyházmegye vagyona ter-
hére — ezennel önálló plébániai rangra emelem és 

önálló plébániának nyilvánítom." 
„A lelki joghatóságilag ekként két plébánia vagyona 

osztatlanul és egységesen az eddigi módozatok azerínt keze-
lendő azon egyetlen módosítással, hogy a csiktaploczai (Top-
lita-Ciuc-i) hivek által szabályszerüleg választott és püspöki-
leg kinevezett csiktaploczai plébános a közös egyháztanács-
nak alelnöke és a Szent Péterről és Szent Pálról nevezett 
egyházközség és a csiktaploczai (Toplita-Ciac-i) egyház-
község közös pénztárának második ellenőre lesz." 

A továbbiakban ismételten leszögezi, hogy a vagyon 
közösségének fentartására  ép' a hivek érdekében föltétlen 
szükség van s 

„annak egységét és osztatlanaágát Csiktaploczának 
(Toplita-Ciuc) polgárilag való bárhová osatolása sem 

megingatni, sem megváltoztatni nem tudja." 
Hogy az alapokmányban előrelátó gondossággal leszö-

gezett elvek mennyire váltak be, azt minden elfogulatlan 
szemlélője és ismerője az eseményeknek — tudja. 

M a j l á t h püspök ur következő hivatalos látogatása 
— falnnkban  — 1920. juniua 6.-án és 7.-én volt, amikor 
a bérmálás szentségének kiosztása végett tartózkodott itt. 

Ez alkalommal történt, hogy a plébánia ügyvitelének 
felülvizsgálása  közben, az anyakönyvek rendes vezetéséért 
— Markos Endre plébánosnak — elismerését fejezte  ki, de 
ugyanakkor megkérte őt, hogy tekintettel sok minden olyan 
körülményre, amelyek azt indokolttá, sőt azükaégessé teszik : 
vezesse az anyakönyveket, mint 1910. előtt, az egyház 
nyelvén — lat inul . 

Minden ilyen látogatása alkalmával — hivei lelki 
gondozásán kivül — figyelme  kiterjedt a templom, az iakola 
és papilak épületeire ia a nagy megnyugtatására szolgált, 
ha azokat példáz rendben ia jókarbantartva találta, 
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A román-front  ruára ipi gyűlése.  Vaida-Voevod 
volt mialssterelnök, a román-front  veiére, májua 17-én 
Bneurestlben tartott vezetőségi Qléat, amelyen hát volt 
mlalaater 1b megjelent. Bsuédében rámutatott arra, 
hogy a mai liberális kormány voltaképpen nem csinál 
egyebet, mint kisajátította a román front  nemaetl irá-
nyát Ezen as alapon Vaida aat a követkeitetést vonta 
le, hogy aa 6 pártját Illeti a kormány ntódlás Joga. 

Ismét  as ügyvédek.  Égésien megdöbbentő, amit 
a román ügyvédek kesdeményeinek ebben as orsság-
ban. A román ügyvédek kimondták, hogy nem hajlan-
dók BB ügyvédi kamarák veaetéBében együtt működni 
a kisebbségi ügyvédekkel. As ügyvéd a jognak, a tör-
vénynek hivatott védelmesője. Miképpen fér  ÖBBSO essel 
a nagyszerű hivatással as a magatartás, amellyel csak 
mait hátén ls, a marosvásárhelyi (Targu-Muree) román 
ügyvédek elutasították kisebbségi kartársaik minden 
köseledó szánd: kát. Mit lehet várni aa emberi együtt-
élés mai megsavarodottságábar, amikor BB emberi 
jogok tlssteletére képsett hivatás is elvessltette jó-
sanságát 

A törők  külügyminiszter  Romániában. Rüsd 
Arres tőrök külügyminlsater májns 16-án Románlába 
érkeaett, ahol tárgyalásokat folytatott  a Balkán szövet-
séggel kapcsolatos kérdésekben. 

Zendülés  Albániában. Albániában Toio volt 
belügyminlsster vesetésével forradalom  tört kl, aa olass 
befolyás  miatt. A seadülést vérbe fojtották. 

őfelsége  Károly  román király  májas végén 
meglátogatja Erdélyt (Ardeal), ahová a kormány vala-
mennyi tagja elklBéri. 

Az £. G. E. további tevekenysép. 
Lapnak állandó figyelemmel  kíséri azt a lendü-

letes munkál, amelyet aa Erdélyi Gudaságl Egyesület 
Ssáss Pál elnök irányításával megkesdett s amely a 
Székelyföldet  s különösen vármegyénket annyi érdek-
lődéssel és megértéssel kapcsolta be munka program-
jába. Keidátiól togva támogatjuk eat as elindulást, 
anuly a tanításnak, a felvilágosításnak,  a haladásnak 
legértékesebb eszközeit hozta gasdatársada'mnnk köze. 
Ét megbecsüljük ast, mert hlaasük, hogy ea ss egyet-
len nt, amelyre ha kéBŐn is rá kellett terelni a jövő 
építés irányvonalát. 

As Erdélyi OasdaBági Egyesület eddigi tevékeny-
sége és a köréje fonódott  bizalom mindennél beszéde-
sebb bizonyíték amellett, bogy a micd^nnapi kenyér 
biztonságát Baerveső produktív munka a gazda töme-
geink leikéből Ezakadt kl. Ezt aa adottságot meg fugnl 
éppen legfÓDb  idejében törtónt kötelesség volt. 

As Erdélyi Qasdaaági Egyesületet kétségtelenül 
Szász Pal látó aaemei töltöttek meg azzal a tartalom-
mal, amely rövid idő alatt olyan Bsép eredményeket 
hoaott B amelyről vármegyénk hivatalos körei ls BB 
elismerésnek Bsavsival nyiiataosnak. 

Eimuli héten Siáas Pál as E. O. E. elnöke sse-
mélyesen látogatta végig ismét vármegyénket, hogy 
aa egyesület őszi munka programját a helyszínen saer-
sett tapasztalatai szerint ailithaasa öasga. 

Látogatása alkalmával tiszteletet tette Dr. O.etea 
Valér cúkvármegyd (Ciuc) prefektusnál,  f.ltereste 
Vlad Izidort, a megyei Mezőgazdasági kamara elnökét, 
össseköttetOBt keresett a gazdatársadalom több Irányító 
tagjával és tárgyalásokat folytatott  as E. O. E. jövő 
munkájának biztosítása érdekében. 

Minden előjel arra mutat, hogy az E. O E. edd gl 
szerepe hivatalos körökben is a bizalomnak, a meg 
becsülésnek támogató jóindulatát oiaiosilotta, ami 
elengedhetetlen kelléke a további eredményes munkának 

Eaek után caak attól függ  a munka áldás», hogy 

vármegyink gasdakösönsége öntudatos kitartással 
vállalja-e a tanulásnak, a szorgalomnak, a Jósanságnak 
és haladásnak asokat a tanításait, amelyekkel aa Er-
délyl Gazdasági Egyesület a fóld  szeretetére és meg-
tartásba akaija nevelni a csiki gaadát. 

Juh-tenyésztöink figyelmébe. 
Juhaink gyenge gyapjn- és tejhosama közismer*. 
Eien Boha magátél segítve nem less, de a gas-

dák céltudatos munkával sokat Javíthatnak e helyzeten. 
Ennek igen sokféle  módja van, de itt csak aat emlí-
tem meg, ami könnyen kereeatttl vihető. 

Kl kell válasstannnk a Jobb egyedeket s caak 
eaek tovább tsnyésatésére fakteSBÜk  a súlyt. Igy Javí-
tották meg a tehenek tejelő képességét Is és Így értek 
el as álIattenyéBBtéB terén szinte hihetetlen eredmé-
nyeket. 

Miután a jnhok többé kevésbé egyformák  és ezek-
nek egyénenkiat vaió Ismerése nehéz, eztrt a juhok 
fülébe  ssámokkal ellátott fülbevalókat  kell raknunk, 
l>y fülbevalókat  árainak s darabonkint alig kerülnek 
3 - 4 lejbe. 

A Bzémok segítségével az egyedek felismerése 
teljesen biztos. Ezután a tejhozamol egyénenkint meg-
állapítják. Úgyis minden tavaszon próba fejéaeket 
Bzoktak tartani, amikor a nem elég tejet adó juhokat 
a meddő seregbe sorolják. 

Ilyenkor Igen könnyű a mórén, ha megfelelő  lite-
res, dcclliteres mérő eBaközök varnak. 

A mérések eredménye fényesen  fogja  mulatni, 
mily nagy különbség van jub éa juh köaött. As ered-
mények goadoltozóba ejtik a gazdát és önkéntelenül 
ls serkentik, hogy a több tej it adók bárányalt falne-
veljek, esetleg azoktól kosokat neveljenek. 

Ugyancsak érdemeB, minden egyes juhnak a 
gyapjú hosamát feljegyesnl  s a tenyósz kiválasaiáscál 
tekintetbe venni. 

Kosokat ne a sóját, da még ugyanazon község 
beli bárányok köattl se neveljünk, hanem Igyekezzünk 
messzibb, Idegen községekből besai-resnl, bogy a tér 
fertőzést  tovább ne folyteeBák. 

A gyapjú mennyiség emelhető kétszeri nyírás 
által. 

A miénknél jóval zordabb vidékükén Broznóbánya 
környékén, a kisgazdák Is racka juhMkat kétezer ny rjáfc. 
Az első nyiráa ami nylráeunk Idejével összeeMk, a 
második nyírást auguaztu? 20 lka körül Bzokták végezni. 

Hallottam, lo y nálunk ia ejryik frazda  megp'ó-
bálte, da állítása Bzeilnt nem vált be Részletesen ezt 
a kísérletet ntm ismerem, de valószínűnek tar:om, 
hogy a be nem válts oka a gyenge takarmányozás. 
Breznóbánya környéken a jubokat la télen jó erd-'l 
Bzénával tartják, igy edzettebbek. Nálunk a sás éB 
sz álmától sokat nem várb«tunk. 

A juh öaazea állmaink fei'zött  aránylag a legna-
gyobb ba*znot bozza, c«ak télen gondoskodjunk rendes 
takarmányozásukról, nyárcn pelig Jó pásztorokról. 

Szőke  Mihály. 

Az uj mezőgazdasági törvény ismertetése. 
A törvény két részre oszlik, két lócimben ; ugymiut 

az I. cim : 
Az államtól vagy az állam utján szerzett falusi  mező-

gazdasági birtokok elidegenítése és megterhelése. 
A II. cim : 
A mezőgazdasági termelés irányítása és ésszerűsítése. 
A Csiki Lapok olvasóit az első címben irt törvény-

rendelkezébek aligha érdeklik, mégis igen röviden ismer-
tetem azokat, mert a napilapok olyan ismertetéseket közöl-

Kérdezősködött a falu  életének folyásáról;  egyesü-
letek, testületek működéséről s ha valami kifogásolni  valót 
látott, vagy tapasztalt, arra azonnal ielhivta az illetékesek 
ügyeimét... 

Ha kellett írásban is 11 
Egyháztanácsunk jegyzökönyvében olvastam a követ-

kező bejegyzését: 
„Látta és az egyháztanács további egyetértő és ered-

ményes muukásságához Isten segítő kegyelmét kiváuja, bogy 
a templom, iskola éa plébánia helyreállítása a közeljövőlmn 
meglegyen. Az uj temető bekerítése is égető kérdés. Tap-
locza, ly2ü. májds 21. Majláth erd. püspök." 

Ugyancsak ezen alkalommal a falu  belélete iránt ér-
deklődve, mélyaéges fájdalommal  vette tudomásul azt az 
ádáz harcot, amelyik — már évek sora óta — késhegyre-
menöen dúlt a falu  két számottevő családjának fejei  között 
s hogy annak véget vethessen, mindkét ellentelét meg-
hivatta magához ebédre s ebéd után rámutatva arra, hogy 
ugy az ellenfelek  családjainak, mint a köznek, anyagilag és 
erkölcsileg is határtalan kára van a köztük duló ádáz harc 
miatt, felkérte  őket, hogy előtte — főpásztoruk  előtt — 
béküljenek ki s azonnal teremtsék meg a szükséges össz-
hangot ugy a családjaik között, mint a faluban  is I 

Sajnos, e nemes szándék, a z e g y i k fél  m a k a c s -
s á g a m i a t t , nem sikerűit ami végtelenül lesújtó hatással 
volt a nemesazivn főpapra. 

Azt hiszem: e z volt életének egyik legkellemetlenebb 
emléke 11 

Mintegy ellensúlyozásul — falnnk  ifjúsága,  — ngyan-
C B a k ez alkalommal, kedves emlékkel is lepte meg öt. 
1926. évi májnsi bérmautján hozzánk Cs . . . . községből 
kiasé bággyadtan érkezeti, mivel megelőző éjszaka nem tu-
dott pihenni, mert a cs . . . . -i fiatalság  meggondolatlanabb 
elemei egész éjen át a plebánia-lak ablakai alatt kurjon-
gattak. 

Plébániánk elhelyezését ismerve — már a délután 
folyam*"  — fálve  gondolt arra, hogy a os i eaet itt 

is megismétlődhet. Aggodalma annyira erős volt, hogy este 
— a részére berendezett, kényelmesebb és tágasabb, — de 
az országuthoz közelebb eső szobát, az inasa — J á n o s — 
részére fentartott  kisebb és kevésbbé kényelmes, de az úttól 
távolabb eső szobácskával cserélte fel  s ott tért pihenőre. 
Csakhamar mélységéé álomba merült a az egész éjszakát 
zavartalanul aludta végig. 

Másnap frissen,  felüdülve  végezte szent teendőit s 
— az ebéd alkalmával — hálás sza-akkal emlékezett meg 
tálunk lakosságának és fiatalságának  fegyelmezett  magatar-
tásáról, mellyel — egész éjszaka folyamán  — siri csendben 
hagyták a plébánia-lakot és környékét. 

Érzett háláját és köszönetét a szószékről is tolmá-
csoltatta plébánosunk által. 

E látogatása után — sajnos — többször nem volt 
alkalma személyesen is eljönni taploczai (Toplita C'iuc-i) 
híveihez, mert megrendült egészsége azt nem engedte meg. 
De 1933. junis hó 7-én 7. a m o r a nagyprépost ur utján 
küldötte üdvözletét s osztatta ki a bérmálás szentségét. 

Most pedig — befejezésül  — még ideiktatok egy 
rövidke, de kegyelmes Főpásztorunk gondolkozására jel-
lemző esetet. 

Még a háború előtt történt, hogy Püspök Urunk a 
rám. kath. főgimnáziumot  látogatta meg. Onnan — egyik 
délután — magányosan kisétált Taploczára (Toplita-Ciuc) is. 
Utja egyenesen a templomhoz vezetett, de azt zárva ta-
lálta. Emiatt szemrehányást tett a plébánosnak s amikor ő 
azzal védekezett, hogy a templom országút mellett lévén: 
onnan bármit ellophat akármelyik ismeretlen csavargó, akkor 
mondotta a következő — örökemlékü — szavait: 

.Az egész templomot is ellophatják.... de egyet len 
I s t e n t k e r e s ő lélek elől sem szabad — mégsem — 
bezárni a templomot." 

Keresetlen, egyszerű szavak, de alkalmasak arra, hogy 
a 40.-ik főpapi  évét jnbiláló Püspök Atyánk jellemének 
egyik legszebb vonását örökre megteaaék. 

1987. májua 1. O- S. 

PÜSPÖKFÜRPŐ 
(BĂILE EPISCOPEŞTI) 

Nagyvárad (Oradsa) mellett 
600 év óta bBBsnálJák eredményei 42° C. kénes, 
rádiumon hőforrásait  — reuma, kössvény, 
CBUB, Ucblan, trombósis valamint női bajok ellen. 

ISZAPFÜRDŐ 
forró  I s z a p pakolások, villany, Bsénsav fürdők 

szatortoa felügyelete  mellett. 
I. o. P<-nzió: lakás, háromszori étlapsaerintl első-

rendű étkezés. — Qyógy- vagy Hullámfürdő: 
Májas éa Szeptember — — — 160 -180 lej naponta 
Junlns — — — — — — 160—200 lej naponta 
J ollós és Angnaztus — — — 210—240 lej naponta 
II. o. Penaló — — — — 130—150 lej naponta 
Gyermek penaló 12 évig — — 120 lej naponta 
6O0/0 vasúti kedvesmény a vlessautasasnail 

Elsőrangú zene — Cnrszalonban minden este táno 
és tombola. — Ortodox kóser étterem ls. 

Romania egyetlen HULLÁMFÜRDŐJE I 
1—s 

tek, melyek nagy korlátozásokat tartalmaznak a földbirtok 
forgalom  tekintetében, holott az eladási és megterhelési 
tilalmak csupán az államtól és az állam utján szerzett 
ingatlanokra vonatkoznak. 

Érdekessége a törvénynek, hogy hatálya visszanyúlik 
a régi királyságban hozott 18ti4-iki falusi  törvény révén 
nyert földekre  is és azóta az állam törvényei által adott és 
közvetített minden földre.  Minket csíkiakat a kisajátítási 
törvénnyel földhöz  juttatottak érdekelnek. 

A kisajátítási eljárással szerzett ingatlanok a törvény 
szerint nem voltak elidegenithetők. Egy 192(J-ben kelt tör-
vény ezen ingatlanok forgalmát  megengedi, mig a mostani 
törvény azok forgalmát  korlátokhoz köti. 

Az uj törvény külömbnéget tesz aszerint, hogy a ki-
sajátított ingatlan mezőgazdasági célra alkalmas ingatlan 
vagy csak házhely. 

A házhelyek még városokban is csak romáu állam-
polgároknak adhatók el, mig a nem kisajátítás utján szerzett 
város belsők külföldi  állampolgároknak is eladhatók. 

A mezőgazdasági külső birtokokra, melyek kisajátítás 
utján szereztettek, ha eladókká válnak, az államnak elővé-
teli joga van, melyet az állam a töldmiveiésügyi miniszter 
utján gyakorol. 

Ha az állam Un nap alatt elővételi jogát nem gya-
korolja, akkor az ingatlan eladható olyan állampolgárnak, 
aki vagy fel  legyen véve a földigényjogosultak  névjegyzé-
kébe, vagy gazdasági, erdészeti vagy állatorvosi iskolát 
végzett legyen, vagy lalusi lakón éa földmives  legyen, bele-
értve ezen kategóriába a falusi  lelkészeket, tanilókat és kis-
iparosokat, vagy külvárosokban lakó földmunkás  legyen. 

Tehát ezen ingatlanok még román állampolgárok által 
sem szerezhetők meg, ha fennti  feltételek  valamelyikét nem 
bírják, tehát tőkebefektetésre  ezen ingatlanok fel  nem hasz-
nálhatók. 

A törvény megtiltja ezen ingatlanok nagymérvű össze-
vásárlását még azok által is, akik minden feltételnek  meg-
feleluek,  mert megtiltja, hogy az vásárolhasson, akinek 1«>t > 
holdnál több művelhető földje  van. 

A kisajátítás utján szerzett ingatlanok öröklés, örö-
kösöknek való ajándékozás, hozomány és kiházasitás cimén 
megszerezhetők még akkor is, ha az örökös vagy meg-
ajándékozott, nem felel  meg a fennti  feltételeknek,  de leg-
alább román állampolgár kell legyen. 

A fóldmivelésügyi  miniszter nem gyakorolhatja az elő-
vételi jogot akkor, ha a vevő vagy megajándékozott szom-
széd a birtokkal. 

Ezen ingatlanok sem eladás, sem öröklés utján nem 
oszthatók 4 holdnál kisebb darabokra, kivéve a házhelyeket. 

Azon esetre, ha az örökösök nem tudnának meg-
osztozni az ingatlan lelett, annak oszthatatlansága miatt, az 
állam gyakorolja elővételi jogát. 

A kisajátítás folytán  telpárcellázott ingatlanok és azok 
tulajdonosai nagyon érzik a szétosztás következményeit, 
— a több meBgye, — határ, kerítés fenntartását.  Epen 
ezért megengedi a törvény, hogy a földtulajdonosok  egyen-
ként 1<I hektárnál kieebb tulajdonosok, hogy tagosítást kér-
jenek, ha a tagositani száudékolt területen a tulajdonosok 
üli'/„-a kéri a tagosítást és ezeknek a tagositandó területeu 
a föld  legalább 51°/» ban a kezükön van. 

A tagosítás keresztülvitelére a járásbíróság illetékes. 
A törvény figyelmen  kivűl hagyása bármely jogügylet 

érvénytelenségét vonja maga után. 
A kisajátítás utján szerzett ingatlanok csak a Cre-

ditul Funcţionar Rural vagy a fóldmivelésügyi  miniszter 
által felhatalmazott  szövetkezeteknél terhelhetők meg. 

Minden tulajdon- vagy zálogjog megszerzése csak 
akkor érvényes, ha az telekkönyvileg be is kebeleztetik. 

(Folyt, köv.) 

" NŐI K A L á P O K 
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Ootavian Barbat báaában. 4—26 U 

* * * * * * * * * 
Egy fenyezett  diófa  ebédlő-asztal eladó 

Cim a kiadóhivatalban. 
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Emlékezés Szini Lajosra. 
Pünkösd másodnapján mull négy éve, hogy örökre 

elnémult a moaoly, Balnl Lijos ajkán. 
Asóta aem aokat hallottunk róla. 
Mintha elfeledtlk,  megtagadtuk volna a székelyek 

eaen leglgaalbb Íróját, aki a gyergyól aaékely nyelv-
járáa egyik legeredetibb művelője volt. Ő volt a mindég 
moaolygó .Laji-bá," akinek tájsaóláenuk aajátoa erede-
tiségével megírt könyvel nem egyszer kscsgtattak meg. 
Bs akinek könyvel nemcsak Itthon, de mindenütt ahol 
olvassák, nagy népsserüségnek örvendenek. 

Ó a miénk volt. A fajáért  és népéért dolgosó 
lgasl ssékely. 

Hogy eltolódott élete a mámorba fu'Jt?  Hogy 
ttélőképeaaégét a hétköznapi nyomor éa aaenvedéa 
szaggatták aaéjjel? Ba nem lehet ok arra, hogy el-
feledjük. 

És moat, amikor leveleB ládájában kutatok, két-
aaereaen éraem, hogy nemcaak elfeledni  nem szabad, 
da tisztelni éa becsülni tartozunk emiekét. H .bár fajtál 
közül Igen aokan caak aa alkoholtól tántorgó embert 
láttak benne, minden roBBS éa könnyelműséget felté-
telezve róla, ml nem Így bíráljuk őt. 

Ha Ady, mint as É et határtalan, ssertelen sze-
relmese, as életérséa éa kulturális gyönyörűségek után 
kapkodó Qanlus, ma a nagyvilág költője, ugy miért 
ne őrizhetnéd legalább emlékét ml annak aa embernek, 
aki értünk dolgozott, a ml nyelvűnkön beszélt ? 

E két ember élete és halála, cok tekintetben 
egyforma.  Amig Ady, az asszonyok, a bornak éa kul-
túrának, Bsóval aa életörömök mohó neklrohanaaát 
Párizs, Moutekarló éa Rómába találja meg, hogy a 
véget nem érő, pihenés nélküli, a földi  élet cnodáit 
folytonosan  kereaő fáradt  élet, egyszerre tegyen pontot 
a szellemileg még mindig felfelé  törtető, de testileg 
összeroppant költő különös élete ntán, addig S*ni Lüjos 
mindezeket csak itthon kereste ÓB találta meg, hogy 
ugyancsak 0 is testileg és lelkileg össsetörve, fi  «talon, 
a>ig negyvenkét évea korában költöaaék a aaárbegyi 
márványairba. 

Azóta sem beszélünk róla. E fojta  a azél, elso-
dorta a nemtörődömség még as emlékét is. 

De miért.is voltál Ady bámu'ója éa követője? 
Miért hitted el bogy: 

Aki él, az mind, mind firQljfin, 
Mert ez élet mindenkinek 
Kivételes szent OrOmOl )On. 

1933. márclua havában utolsó góbéságal elBŐ fü-
zetének legelső lapján Igy ir „As olvasóhoz": 

A legkétaógbeejtőbb gazdasági viszonyok köze-
pette reám nebeaedő teljes ktráaetnélküllaég arra kény-
szerit, bogy régóta kéeaen álló könyveim egyikét meg-
jelentessem. 

Nem tartoaom aa erdélyi irók fémjelaettjei  köaé, 
nincs céhem, vagy mecenáaom, aki könyveimet kiadja. 
B'ztatóim ugyancsak nem voltak s cincsenek — ki 
viiiök, akik már nyugoaznak a ssárhegyl temetőben B 
mikor ez a könyvem megjelenik, azt jelenti hírül: na-
gyon korog már aa ürességtől saját éa gyermekeim 
gyomra. 

Amig többen — Itthon éa Budapesten— nálam-
nál Bst-rencaéaebbek s főként  élelmesebbek, as én út-
törő góbéságalm nyomán indulva, jól, legalább is Jól-
lakottan élaek — eredetiség híján levő a kimecaerltett 
árnyék — góbéságaikból nekem hónom alá éa BBO-
beimbe kell halmozzam füzetelmet,  házaló körntra, 
hogy újra elinduljak végig aa erdélyi rónákon ÓBBalr-
teken, a lerongyolódott székely Író, a lerongyolódott 
Síikelyföldön  élő s koldussá züllesatett Ismerőseihez 
es barátaihoz, megkérdeave tőlük: 

Teatvérl Van-e még asebrdbe tiz lej egy bokréta 
Lajibá góbéaágaira? 

Hagy tizennégy évi — kisebbségi sorsközösségben 
elvigzett munkám — tizenkét testes kötetet kitevő 
versem, elbeszéléseim, újságcikkeim és mókáim ntán 
e komor sorokig érkeztem, rétiben etek,  de nem 
egészben, aa én hibám éa saégyenem. 

Minekutána, Testvér, drága, neveaa — ha még 
tudsa — jó egézaséggel I 

1933. márcluB bó. 
Ki ugyanesen év junlus havában már örökre le-

hunyta szemeit a sokat szenvedett Szinl Lajos. 
Felesége és bárom gyermeke pedig aa életterhétől 

Bzomoruan, még mindig könnyes szemmel bámu'nak a 
jövőbe, feleletet  várva, arra a litokaato?, nagy Miért-re ? 

Os. L. 

Elkészült a Gyilkostó (Laoul-Rosu) 
monográfiája. 

A folyó  évben épen 100 éve annak, hogv a 
(Gheorgheni) gyergyóaaentmlklósi (Lskul-Rosu) Gyil-
kostó keletkezett. 

A világháború ntán a gyilkostól Idegenforgalom 
ma már ott tart, hogy a kereaetl forrásaiban  meg-
azükltelt lakÓBBágnak valóaággal éltető elemévé vált. 

Az Idei száa évea évforduló  indította srra dr. Caiby 
Andor nyug. vároBi tanácsost, hogy alapos felkészült-
séggel éa nagy utánjárással megírja a (Lscui-Rosu) 
Gyilkostó monográfiáját  s egyúttal turlata kalauaát la, 
ezáltal egységesen  feldolgozva  az egéaz tavat, a bicaal 
Bzorost éa környékét. 

Dr. Caiby könyvében a tó keletkezésétől keadve 
végig veaet a tó fokoaatoa  fejlfldéién  át egén nap-

( S y s r g y ó i é k t 
JalnWg, különösen kidomborítva a tónak, mint klima-
tikus gyógyhelynek, hatását a szervezetre, nem feled-
kezve meg a speciális (glurgiui) gyergyói SBépmüvé-
szetrői sem, melyből kifejlődnie  kell a gyilkoBtól 
emléktárgy Iparnak. 

Mlndeaeken kívül felöleli  a monográfia  a tó és 
aaoroB goologlai vlazonvalt, melyet Bányai János geo 
logus dolgozott fel.  Növénytani vlsaonyalt, melyről 
Nyárády k>. Gynla, a cluji egyetemi botanikai Intéaet 
conaervatora értekeaik; állatvilágáról, a dr. Boga Lajoa 
Iyceuml igazgató ssakBaerü tanulmányából nyerhetünk 
alapos tájékoaódáat. mig a hl rea gyllkoatól halásaat éh 
vadászatról Csáky Mihály lyctuml tanár nynjt kelle-
mesen szórakoztató olvasmányt. 

A monográfiát  mintegy 32 eredeti fényképfelvétel 
és négy térkép teszi változatossá éa széppé, m'g a 
könyvklállltása ls kielégíti a legmeassebbmenő Igé-
nyeket 1b. 

A majdnem 100 o!dra terjedő mű előjegysésl ára 
80 Lel éa megrendelhető a pénz előzetes beküldése 
mellett a szerzőnél, mig bolti ára 100 Lel fog  lenni. 

Dr. Csiby könyvére, mint a Gyilkostó egységes 
feldolgozására,  felhívjuk  ugy a szakkörök, mint turis-
táinknak figyelmét. 

A monográfia  már a jövő hónapban meg fog 
jelenni. 

Már minálunk csatornáznak. 
Annak Idején már tettünk említést arról, bogy 

Gyergyószentmlklóa (Gheorgheni) vároaa egy 200 mé-
teres utssakaszón kövezésl tzuakálatokat szándékozik 
végeztetni és hogy a kövezésl munkálatok kapcsán a 
visveaetékhálÓBatot la le akerja rakatni. 

A napokban szinte rajtaütésszerűén meg is kes-
dették a csatornák lefektetését.  Az előiményekre éB a 
muaták végzésére vonatkozó Mvi'égositéFokért László 
városi mérnököt kerestük fel.  TudvAn, hogy amuaká-
latokbos Bsükséges anysgoVst básllag szándékozott 
beBaereanl a vároB s Így csak a szakmunkákra hirde-
tett pályázatot. A csatornázással kapc&olatos munka-
díjakra 120000 L'lt irányzott elő annak Idrjén a 
roérn'óH hivatal. Vidéki vtasonylatban nagy összeg 
120000 Lel és az Itteni tz«kklpzett Helpsroftok  joggal 
reméltek, hory ők kspják mrg a írunk ál siókat. Ámul t 
év márclu* 2 éa megtartott árlejtésre egy kolozsvári 
és egy marosvásárhelyi vállalat melleit, három helyi 
kisiparos terjesztette e'ő uz ajénlMát. Az árverés nap-
ján est a 3 kUlparoBt klsárták az árlejtésből, aaaal aa 
Indokkal, hogy nem végeztek eddig hasonló munkála-
tokat egyetlen közintézménynek f-em. 

Igy tehát a itunkála'okit N>vy Károly utóda 
marosvásárhelyi vállalkozó kapta 20% OB engedmény 
mellett. A helyi, — a váron terhelnek jelenlőB terhelt 
viselő — Iparosság elkeeeredíso érthető vo't, hlssen 
egyezer akad egy nagyobb szabású közmunka s azt 
sem őz kapják meg, holott a városnak kötelessége lett 
volna támogatni a teherviselő polgárait. 

AB árlejtést megfellebbezték  volt az arról kizárt 
iparoBok, B aa ügy Dr. O.etea Vallér megyefőnök 
elé került. 

Nagy meglepetésünkre a városi mérnök minden 
felvilágosítást  megtagadott és a várói Intézőbizottsá-
gának elnökében utasított, előttünk teljesen érthetetlen 
okból, ho'ott nyilvánvaló, hogy a már megkezdett mun-
kálatokról ő lett volna hivatva tájékoztatni. Nem tudjuk 
tehát, hogy miért akarja a városi mérnök a kért fel-
világosítást másra hárítani, mikor, — ha nem ÍB vol-
nának a munkálatok megkezdve, aminek a felügyele-
tére és irányítására ő hivatott, — csakis egyedül az ő 
hatásköréhez tartósé űgy és mint szakember csakis ő 
nyllatkozhatik. Mindenesetre annyit írhatunk egyelőre, 
bogy a munka Javában folyik,  vágják az uttestet a 
postától kezdódőieg a piac felé,  rajcolgatnak a falakra, 
kapukra, rakják a csöveket aa árkok mellé boBBsan. 
Reméljük, — mert minden helyi dologgal igy va-
gyuik, — majd közvetve megtudunk mindent részle-
tesen éB egyik következő számunkban fogjuk  tudni 
tájékoztatni olvasóinkat erről la. 

előadást caak '/«11 órakor lehetett megkeadenl, ml 
egyaaerűen flgyelmetlenaégnek  éa illetlenségnek minő-
sítjük a közönBég egyes Ujai részéről a feltünéstkeltő 
célzattal történő kéBéseket, amit a rendezőség résaéről 
elfogadni  és méltányolni: hiba. 

— Gyergyó magyarságának nagy veaate-
aéga. Csergő Vencelt nyugalmazott telekkönyvvezetőt 
f.  bó 16-án helyezték örök nyugalomra a gyergyó-
ssentmlklósi róm. kath. temetőben a város társadal-
mának nagy részvéte mellett A 93 évea korában el-
hunyt aggastyán nevéhea sok nemes éa maradandó 
CBelekedet fűződik.  Többek kösött a helyi óvodák ala-
pltása la aa ő érdeme volt A Cslkvármegye Gyergyó-
vidékl GazgaBágl Egyesületnek titkára éa később elnöke 
volt sokáig. Ka az EgyeBÜlet őrök hálával tartozik neki 
azért, hogy a világháború u'.ánnl aavaroa Időkben az 
iratokat ós a meglévő értékeket magával mentette, 
hogy később épségben viaaaaadkaaaa aa Egyesületnek. 
Ea caak egy parányi résaei annak a Bok-Bok névtelen 
és csendben fajáért  tett érdemeknek. Mindenekért le-
gyen örök pihenése nagy magyar lelkének. 

— Gyásarovat. MájuB hó 19 én egéea Gyergyó 
réBsvéte mellett helyezték örök nyugalomra Koncsag 
Anna gyergyóaaárhegyl tanítónőt, aki 34 éven át lel-
kes, kötelességtudó, lelkiismeretes tanítóink egyike 
volt. A temetéal szertartást László .Ignác főaaperes 
végezte papi aegédlettel, ugyancsak 0 beszélt aa er-
délyi Egyházmegye nevében az elhnnyt koporaója fölött. 
Könnyeket fakasztó  volt BipoB Sándor eBperes-plebános 
búcsúszava éa Feles Sándor utolsó iBtenhosaádja, melyet 
a kerületi tanítóság nevében mondott el mély meg-
hatódottsággal. 

— Pünkösd harmadnapján tartotta saokásos 
buckóját a gyergyól kathollkus magyarság a ssárhegyl 
Ftrencrendl templomban, ea alkalommal köael lOeaer 
ember jött öaaae sászlók alatt Gyergyó minden réséé-
ből a „Szent Antal búcsúra." Szentbeaaédeket mon-
dottak Páter Saőcs csikaomlyói hásfőnök  ÓB Bors István 
caomafalvl  plébános, BB ünnepi szentmisét Lássló Ignác 
főetperes  végeate papi aegédlettel. Megható volt a 
Gyergyóalfalvlak  ezerkétszáz emberből álló keresst-
aljának felvonnláaa  fúvószenekar  mellett. 

— Egyesült erővel. Kosztándl Andris és felesége 
gyergyódttról (Dltr&u) lakósek hosszabb ldó óta ellenséges 
viszonyban élnek Hompot Jánoanéval. Legutóbb ismét Össze-
szólalkozott a két asszony, majd Kosztinuné férje  segítségé-
vel megtámadta Hompotnét s közöl erővel ugy elverték, hogy 
a kiállított orvosi bizonyítvány szerint hetekig fogja  nyomni 
az ágyat. Az ügyészség a beszerzett bizonyítékok alapján 
eljárást Indított a verekedó házaspár ellen. 

Az Uránia  mozgó birei. 
22-én szombaton és 23 án vasárnap 

HELYET  A GYERMEKEKNEK. 
Jaokie  Cooper,  Amerika  egyik  legnagyobb  gyermek 
sztárja egy őrökbe  fogadott  űu életét  és lelkivált-

ságait jitsza megrázó realitással. 

Modern csillárok, nikkelezés, ezüstözés 
Nóvák fémára  üzemében, Gyergyó-
szentmiklóson (Gheorgheni), Oalea 
Reg. Ferd. 2 8 Telefon  73. 1-10 

H Í R E K . 
— A .Viktória* Gyergyóaaentmiklóaon 

(Gheorghenin) Folyó hó 16 án este került színre 
Ábrahám Pál kedves aenéjü operettéje a „Viktória" a 
helyi ref.  NŐBaövetség rendezésében. As előadás a 
nálunk szokároa műkedvelői op?rette előadások nívóján 
mozgott. Kipróbált jó miit ed velőinbet, mint Karácsony 
Margi', Msdsrss litván. Varga János, Ziiug Jmcsl, 
Vékás Gyuszi, Portik Ltjoa saiveBebben láttuk volna 
próaal darabban, abol a sikert annyira nem befolyá-
solja a ssinpad gyenge disaleteaése, a vllágltáal hatá 
sok mellőzése, zenekar hiánya, amibet a főleg  külaő 
Bégekre, sslnpsdl technikára épített operettek nem 
nélkülöahetnek. — AB elősdáa kellemes meglepetése 
volt Lőricca Viola éB Karácsony Irma ssereplése. A 
két fiatal  műkedvelő ea alkalommal mutatkozott be 
nagyobb Baerepekben. Aa előbbi Acb-Wong szerepében 
kellemes Iskoláaott énekével, u óbbl ped'g Rqustte 
aaobalány alakításában temperamentumos játékaval a 
jövő műkedvelői gárda szép ígéreteinek mutatkozott. 
Ktsebb szerepeiket jól oldották meg Nagy Cunca, 
BlénesBy Jolán, Mlkle Feri, Feldöntő Sándor és Csergő 
Lijos. Kedves volt a kia Nagy Bogyó. Zongorán Jól 
klaért Karácsony Irén. Sokan a nyári évad beálltának 
tulajdonítják azt, hogy a közönség késése miatt u 

Elveasett egy nőstény fajviaala  vadázakutya, 
fehér-barna  foltokkal  Gyergyóalfalu  (Jssenl) kör-
nyékén. A kutya «Diana* névre hallgat. Külön 
Ismertető jele, hogy a nyelve kl van lyukasztva. 
Megtaláló 1000 lej jutalomban részesül. Kéljük 
a megtalálót, a kntyát lapunk kiadóhivatalának 
átsdnl, ahol a Jutalmat 1B átveheti. i—a 

T u r i s t a s á g . 
Értesítjük az Egyeskől menedékházhoz kiránduló-

kat, hogy május hó 15 tői uj őre van a háznak. A 
mindenki által kedvelt ÓB megblsható Márton bácsit 
felváltotta  Csorba J ános és felesége,  cslkszentdomokosl 
(Sandominlc) lakósok. AB u| őr május 15-től október 
hó 15 lg állacdósn a háznál tartózkodik, a többi hóna-
pokban CBak vasárnap és előaetea értesítéskor. A háló-
dijak nem tagoknak 30 lej, E. K. E. tagoknak 15 lej, 
gyermekek, tannlók a szüleik dijának cank a felét 
fiietik.  Tóbb napi tartóakodásnál kedvezmény nyerhető. 
CsBk nappali használatnál személyenklnt 5 lej a dlj. 
A kedvezményes dijak sslgoruan csak a tagsági iga-
zolvány felmutatása  esetén érvényesek. As őrnél meg-
felelő  ételek ÓB italok kaphatók. 

Ai S. K.  E. o likszéki  oiztálye. 
• a -

Fürészgyárak és géptulajdonosok! 
Megnyílt aa újonnan létesitett 

vas- és fémöntöde 
„Conoordia" név ala't, Nyegre Ákos éa 
Zoltán vezetése mellett Cslktaplooán(Too-
lita-Ciuoon) a Lázár Miklós-féle  telek mel-
lett (a Gimnáziumtól 5 percnyi távolságra). 

Szállítunk gyári raktárunkról mindennemű keTeske-
de'mi és gépöntvényeket ergróban és d«tailban 
Elvállalunk bármely komplikált gipöntvóny rende-
léseket s azokat garanoia mellett pontosan 4a gyorsan 
teljesítjük. B C Fontos munkák éa mérsékelt árak I 

Kérjük nb. próba rendelésüket, hogy ezekról 
meggyózídhesBenek. — Teljes tisztelettel: 

„Concordia" vaaöntőde. 

J 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Cslkmegye monogr&fltja  Annak Idején 

t5bb laben birt adiuúk arról, bogy Eodns Miklós dr. 
budapesti közigazgatási bíró megírta Csikmegye mo-
nográfiáját.  A bésagpótló mű kiadása most aktualitást 
nyert. — Értesülésünk szerint a nyomdal munka annyira 
előrehaladt, hogy a mfl  előreláthatólag junins folyamán 
megjelenik. — A monográfiából  a szerző mir.dosase 
őtaziz  példányt  nyomat, amelynek cagyreeze már 
előjegyezve van. Ezúton hlvjnk fql  Csikmegye (Ciuc), 
a Székelyföld  és Erdély (Ardea') közönségét, hegy a 
mű megrendelését a Ciiki  Lapok kiadóhivatalának 
bejelenteni Bzlveskedjeaek, mert a usgyórtékU könyv 
a könyvárusi forgalomban  magsserezhstd nem less. 
Amennyiben ujabb megreidelök jelentkeznek, a könyvet 
nagyobb példányasámban fosják  kiadni. Egy píldíny 
ára 300 Líj- M*>gjele»és utáa jóval drágább less, ba 
ugyan egy néhány példány mégis megmaradna. Annak, 
aii a könyvet bárkinél előjegyezte, ujabb előjegyzést 
tenni nem ssttkséges. 

— Baumgarten tanárt két évi fogháara 
ítélték, de aa Ítéletet őt evre felfüggesstettek. 
Emlékezetes, hogy évekkel ezelőtt Baumgarten Lásslo 
helybeli gimnáziumi tanári kommunista propaganda 
vádjával perbe fogták.  Akkor a helybeli törvéoyssék 
és a tábla ls felmentette  Bau-ngartent a vád alól. 
Űjyéasl felebbesés  folytán  as ügy a Sammliősaék elé 
került, amely uj tárgyalásra u<»eitotta a maroevásár 
halyl (Targn-Mureb) táblát. A tábla mult hiten tar:os.a 
meg as uj tárgyalást éa annak ötös tanácsa Baum-
gtrlen Láaalót 2 évi fogházra  ítélte, as Ítélet végre-
hajtását asonban öt évre felfüggesztette. 

— Megsaüntették aa eljárást Imre Jenő 
tanító ellen. A farsang  idejön torléct, hogy a tus-
nádi műkedvelők Aibertini Zoltán veaetssévbl meglátó 
gatták a szomasédoa Lázárfalva  (Ljaaresti) községet, 
ahol előadták a „GyimeBi vadvirág" clmü népsain 
müvet. A kitűnően Blkerült előadásért Imre Jenő ottani 
tanító mondott köszönetet a tusnádi műkedvelőknek. 
A beBzéd egyes részelt félremagyarazták  áa falje'en-
téat tettek Imre J*nő ellen. A vizsgáló bíró többszöri 
kihallgatást tartott as ügyben végül ls az ügyészség 
29—1937. Bzámu végzésével as eljárást megszüntette 
Imre Jenő ellen. 

— A megyei tanáos válasatasra egy köaös 
listát tettek le. A megyei tanács tagjaioaK felét  a 
törvény értelmében kisorsolták. A kisorsolt tagok beiyére 
kiírták az uj választást, amelyre közöd magállapodással 
csak egy listát tettek le. A kisorsolt magyar tanácso-
sok helyére Dr. Nagy Janó, Dr. Ábrahám Jjzsef, 
Dr. Kolumbán József,  Dr. L Wsló D zaő, DÍ. Marton 
András és Dí. Má:hé László tanácsosodat válnes.otiák 
be a megyei tanácsba. 

— A vároai tanáos kiegészitö választásá-
nak határidőjét 1937. jusiua 20-rs. tüzto ki. Válasz-
tandó 14 tanácstag a kisorsoltak haiyebe. 

— Bepülöbélyegeket kell ragasatanl a 
vendeglöl ssamolójegyekre. Siáüodak, éttermek, 
korcsmák, bodegák, kávéházak atb. figyelmét  felhívjuk 
a Röpülő bályegtörvény moat megjelent kiegészítő ren-
dalkezéselre, amelyek kötelezővé teaalk, hogy as el-
számo.ó jegyekre minden flzotés  olkaimáva! rngas'zák 
fel  a két réssből álló repülő bélyeget, amelynek egyik 
réssé a leszakitásaál visszamarad. A fiastesi  jegyzé-
kekre 20 lejtől 99 lejig 1 lej repflőbélyeg;  99 lejen 
felül  2 lejtől 20 lojig terjedő repülő belyeg ragasz-
tandó a törvény VII. fejesetéhas  mellékelt l-es táblá-
sat bserint. A fiaetési  jegyek hiányát vagy a bélyegek 
elmulaBstását 2 eser lejtői kezdődő büuUtessel Bujiják. 

— A osiksomlyól (Sumuleu) es osikszeredai 
(Merourea Ciuo) diákok nagy talalkoaója Buda-
pesten. 1937 évi juniua hó 19 éa, szombaton este 
7 Órakor a Csiksomlyón 30, 35, 40, 45 évvel ezelőtt 
érettségizett öreg diakok csaladjaikkal együtt közbe 
találkozóra jönnok össze Budapesten, a 8*. E. F. H n, 
Rikócai ucca 15 sa. II. emaieieo levó helyisége:bee. 
A nagyíslálkozon az említett öregdiakok sztv-sea lát-
ják magúi közölt mindazokat, akik valamikor a CiU-
Bomlyól vagy caikaaeredal főgimnáziumban  tanu'iak. 
A réaaivevók jelentkezzenek Vargyasay M irton nvuí. 
esámvevőjegi főtanácsosnál  Pistszentarzreb.;!, B ilaWi-
ucca 54 vagy Dr. É :heB Gyna vármegyei árvaszéki 
elnök, kormanyfótanacsoBc&l  Budapest I. Fadru^z-u. 4 

— Zajlanak a köaaégi vílaaatáaok Megyénk 35 köz-
aégébe jnnlns elsejéig választást Irt kl a megyefőnökség. 
Nyugodt lélekkel állíthatják, hogy ezekhez hasonló zajos 
községi választások soha nem voltak. A Magyar Párt — igen 
helyesen — hlvataloaan nem vesz réazt ezeken a választáso-
kon. Allaspont)a az, hogy a községi választások politikamen-
tesek. Ebből az elvből kiindulva még azt ls megt ltotta, hogy 
a választási jelét valtmelyik csoport használhassa. Azt hitte, 
hogy ezzel az nlasltássa' ki fogja  küszöbölni a falvakban  dnló 
szenvedélyeket s egységes tisztákkal arra megfelelő  emberek 
kerülnek az egyes községek élére. A Islu-l szenvedélyek azcE-
ban nem nyughatuk. A jelen választások eorán különbözA 
többségi pártok jelel alatt Indáinak ha oba ez ellentétes cso-
portok. Keményen élezik az ellentéteket, ahelyett, hogy tom-
pítanák. Viszont a pártok mindent elkövetnek, hogy minél 
több szavazatot matathassanak iul. Elvég e rövidesen általá-
noa választások köyetkjznek. E id g két községhói érkezett 
be a választás eredménye. Tölgyesen (Tulgheş) a vajdlsták 
365, a libtrállsok 279 szavaaatot kaptak. Az előbbi 3 ntóbbl 
2 helyet kapott a tanácsban. Gylmtsközéplok (Lnnoa-de-jos) 
községben minden blzon-yal a nagyobh Összhang kedvéé-t 
négy lista versenyzett egymással. Két nemzeti parasztpárti 
listára 226, a liberálisra 2Î4 és a vajdlBtára 55 szavazat esett. 
A tanáoaoal helyeken a nemzeti parasztpárt 2 éa a liberálisok 
3 arányban oastozkodnak. 

— Gondatlanságért egy hónap. Vltoa Agostonné hely-
beli lakoa Jakab nevQ fiacskáját  egyedül hagyta a lakásban. 
A kla fin  a takaréktüahely közeiéb n játszadozott, miközben 
a ruhája tűset fogott  a az Így keletkezett égési sebekbe pár 
nap molva bele pnaztult. Az anyát most gondatlanság otmén 
vonta feleién*égre  a törvényaaék a a beszerzett blaonyltékok 
alapján 1 havi logháara Ítélte, melynek végrehajtását 3 évre 
taUOfgaaatatte. 

— Törvényszéki hírek. Cslkl Lajos gyergyóosomafalvl 
(Cinmant) vadőrt tiltott vadászfegyver  vise'ésért vonta fele-
lősségre a törvényszék, amiért 5000 lej pénzbírságra Ítélte 

Özv. Antal Gergelyné oslbszentdomokoBi (S&ndomlnin) 
asszonynál znohailnt találttk r pénzügyöiök s a monopol-
törvény alapián nyomhan 10003 lej bírsággal snjtották. Peieb-
bezés utjAn most ioglalkozott az ügqy?l a törvényszék s az 
envhltő köiOlmények figyelembevételével  2000 lejre métsé. 
kelte a bírságot 

Kosz'.ándl Andrásné csiksieottsimásl (Temefti)  asszonyt 
tiltott pálinkafőző  üst miatt 6 napi elzárásra és 5000 lej pénz-
bírságra Ítélték. 

HOIDVUS Anna gyergyótölgyesl (Tulgheş) lakos esgo-
dély nélkül pálinkát árult. Feljelentették s a most megtaitolt 
törvényszéki tárgyalás során 5000 lej b rságot kapott. 

Borooa Nloolae ugyancsak gyergyótölgyesl (Tolghesi) 
napszámos nem jelentkezett a község népesedési hivatalában, 
amiért 1000 le) bírságot szabtak kl rá. 

— Kéaön aaámolt el aa adóval. Antal Mihók Károly 
volt gylmeafelsólokl  (Lnnoa-dn-sn') községi pénztárnok 2336 lej 
ösezi gben nyog'a nélkül községi adót szedett be néhány hát-
ralékos ksáugótól. Az összeggel osak akkor számolt el a köz-
ségi pénztárba, tinikor bQuvádi feljelentést  adtak be el lena. 
AZ üggyel most foglalkozott  a helyi törvényszék a az enyhhé 
körülme-yek figyelembe  vételével epy h>"l elzárásra, '<000 lej 
pénzbl' ságra és 2 évi jogfosztásra  Ítélték a magáról megfeled-
kezett volt községi pénztárnokot, de az Ítéletet három évre 
felfüggesztették. 

— Ismeretfen  tettesek kifoaatották  aa üaletét. Fodor 
Gáapár oslkrákoal (Raoul) kereeLedâ feljelentést  tett az ottani 
csendőrségen, hogy ismeretlen t-ttes'-k éjjel behatoltak az 
üzletébe ás több mint 2000 lej értéktl árat vittek el. A asend-
őreég erélyes nyomozást vezetett be a tettesdk atán. 

— Convooare. Sooletatea de V&ofttoare  „Trotns" Ghlmes-
fAget,  oonvooá pe zlaa de 23 Main 1437 o-a 2 p m. adunarea 
gene^a'.á, oare va avea loo ta sa'a oea mure A Primăriul 
comunei Gb!me;Ugat, ca arm&toarea ordine de z1 : 1 1 'aro.i 
de aeamá a Gastlanel tinanMare pe anal 1936— '937. 2. Alcă-
tuirea Bugetului pe ana- 1937—38. 3 Abalasiea Vlcep eşadlnte-
lnl Socletajil. 4. Coopta e de membri noi 5. Fixarea terenuri-
lor pentru ocrotirea v&netalnt. 6 Glferlte  ohestlual. 

— Fflrdâl  hlr. A osikszered i (mercnrca-olnal) fiirJâ 
élteslti a n b. közönséget, hogy a férfi  us. oda és nőt fürr'á 
üzembe halysztsteu. Jo borok, ételek rendnlkezésre állanak. 
Kirándulók által hozott tlekkenbast szívesen megiütik. 

— Bővid hlreJr Ani.il Á^pád rn^diraai (M«daras) 
«óit községi bíró fa<j^entMt  lett aa isfeolssaex  ellea, 
uogy t-gy erdő elitdá^bói 200 eeer kjj l megkároii-
tüLi» a közt. 

Hö lgye im I 

ÖRÖKHULLÁMOT 
(PAUERWELLE) 

e R i a t i t a s s f t R t k 

Szabó L. fodrász  üzletében 
Csiksaereda (M.-Ciuo), a Buoureşti saállodával saemb;n. 

RJFTIN* azanl-iíttonl (Sansimiop) ÍJVÓÍ? 
feijeltnietie  Vece^s Pétert, aVI ót mes^erto. 

— H-)sa*u Qyörjty ea tír-^i gy;:reyí.ujf.Vi-l  (Sa-
sén') lakótok f-'ljélenteUék  Bátivás» 8 ailor kÖa-*é?i 
pécztáruokot nemz»'gy?!^zás c míu. Az up-i.csKĤ g b ' 
vezetto a vlzeg^lalot er.nak meja!iapltáB(>ra, bogy a 
feljelentés  nem bosnia műve-e 

— Tamás Bilázs madéf í̂vi  II.IH'E (8'CU'PC!) M -
jalentést tett Grtncsa Zmsc c!e:-r.y;«s?gory ellrn, hojij 
íz féleségét  k'.'-ötféle  b-boaacágo-ikal áliaedóan st.«<-
roljâ ÓB orláBi páiizekut csal' már eddig 1? ki tóiv 

— Dr. Föjér Mihály gy»rpyúazcn'mikióRi Upŷ c.-J-
IŐÍ Darvas M%tyá* Márton . B NNESS< B. Mihály, S ^ Z 
Gju:a Sándoré, Far:;ncs Inra Igr-áeA Alesv*H«á1yns f 
oy- gattssotkal skí'.r ák vlsf  z iz^rizci 5; fiz  títlen rái-
tóiiat. Ü)íyáazB'ig fljáris.  ladltott elUnük. 

— B jcíl Jioos z-,t- ljii lakós BZ ü^yés zel 
czembcíi durva szavakut hbBznált. Gyorsított eljfirín-al 
1 hónapi börtönre és 2 ezer lel pénzbüntetésre ii*, tik. 

— Mirkoi Dem-ívné Euteia' i lakóét Cslksyent-
domOiOBOa (Siadomisic) tiltott pállnkafőzísea  ér'tk, 
5 ezer líire büníették. 

— Gyenge G îrgelynét eziut-'n púlinkafósés  miaiv 
5 ez^r lajre Ítélték. 

— KémeriFB Fererc tr lierőpataki lfkóst  e-dő 
kihágás miatt 600 lejre bilatetiik. 

— Bűdó Jizaef  impari gazda ellen eljárás Indult 
sfogluii  tárgyak eltulajdonításáért. 

— Iocze F rése csitósüpgl (Ceteiub) lakó» 20 
napon ul pyógiu'ó Bőbtl-Lt olozott Bodó P.vir:ii. 
E j *r»s irduít ellune. 

— Patak'. Jtao* 68 óveg kászonjakabfalvl  (J co-
ben) juhász a ,F:raţou hvy--n békésen legel te'H e 
oyăjM, mtközbi-n hlrtol«n 0>>>izeef>ett  és m-pbslt. Az 
orvosi vhB .̂Vat d ivszéibüdéot á'l»p'to'« ra^g 

— Lancet Péter bicazi lakós 9 drb régi f=i.z 
l";»sét aitrla btc-^réloi az ottam perc plian. T ' u 
M hály végreb j ó át-etle » szán l^j :B9kat s azu'án 
"Ije'entotie, ho«y r-̂ gi adótariozát-'ában elsFémo'i*. 
Bfó'ött  i két r'iober b.-tszeverjtrdvtt és mlcd>:e>tó 
8—10 ttípo < beim gVÍK'U 'i tiebí;kft  MW d tt. 

— Oprea II.» Hzirhig-.l (S .rar *e) tdé-zi-dó 24 
"s;,r lel eisitt'-aszlá'a után ültuot a t-iizségl 6 . Ai "i-
•finti  biado .t körö».- a most tr-d.-u jncy?l j <rt és Opr a 
Iliét át.-d »!-. ligyóilKésa !>• 

— K. F 15 éve a es r.tdomoiosi gy^rm î fel-
ţiujio.ta Bardhán L'.váo c«::'r'tt A gyermeket 15 i>apl 
eizarásra ité'.tá/, as apját 13 ezer lel káitérltésie kö-
telezték. 

— B. T. 16 iíVr-s íry'm^iliöíáplok! szolgáló, Ha m 
Mirlon gaid-jától e'.lopon 7500 lejt. 

— A asögödi (Jigodin) borda-kot. Ziögíldíürdóu egy 
knt ásatása közben ielsz nre tört egy, a környéken eddig cem 
található elsAranga borvíz forrás.  A borvíz analizálása n'.án 
megá lapították, hogy nagymenny'ségbeu tartalmaz szA-sivat 
és rgyéb fontos  savakat, ként, vasút stb. A bo vlz már ház-
hoz lett szíllltva és > aprói-napra többen és többen rendelik 
meg házhoz hordásra. — Tekintettel ngy a tartalmára, mint 
az izére, ez a borvíz toljrsen különbözik és magasan klcmu1-
kedik a környéken található többi borvíz forrásoktól.  — Jól-
lehet n 'm tartslm-z nagy mennyiségben vata'., m'nl a többi 
környéken található dus vasia-tnlmn borvlzek és éppen e»en 
kevés rasta^tilma mla't teljpsen vessélytelen a vesob-iban 
azenv«-dókre, m gyomorra jóhatással van és ugy lvóvl».nek, 
mi* t bor mellé "lsöranganak bizonyait. — Ami az erejét 
Illeti, hossza Időre megtartja, még az agyagkorsókban ls. 
Különösen nyáron egy másik nagy előnye van, hoey á'Ian-
dóan friss  és hideg. A kútnak maginak, alapos kitisztítás 
atán, tisztasági szempontból az az előnye van, hogy szivattyú-
val rrndazeresen bnsza a vizet, ml által állandóan kívánatos, 
kristálytiszta vlset nyeitnk. — Ismervén e borvizet, minden-
kinek ajánljuk. FOrdólgaagatóság, 

— Haláloaáeok. Id. Ráda'y Bin'amlnné szili Veress 
Vilm\ 64 évoa karcban, május hó 17-én elhányt Cslkszent-
domokoson (Saadomlnlo). Holttestét Cslosóna (Clseu) szálli-
• olták és 19-én temették el nagy részv&t mellet;. II. Báluly 
Benlamlc nejét. Ráduly Zoltán jsgyzö pedig édesanyját gyá-
szolja i>z elhnnyibsn. 

— Eröss Vilmos, 18 éves korában, május hó 20-án meg-
ha't ' slksomlyón (Snmnleu). 

— A r é s a e g B é g többé nem enyhitő körül-
mény. Az uj büntotö törvÁnykönyv egyik bü:cd lotéz-
k-díge ae, hogy a réfizegzág  a jövőbec nem enyhítő 
iöriilméűy. A törvény a részegséget ezután su yosbitó 
köiülmÓLyoük veszi. 

— Árlejtések Cdkvármegyo (Ciuo) Prefekcusa 
pálv^atoi hlrdc' a m»gyebáz jtvl'aRl icunkálatiira 
436 222 lej iriiik^u. Az árlejtést 1937 juiiui hó 7-én 
d. e. 11 órakor tartják meg. 

— Tu-mádfirdóo  (Baile-Tuinad) a köz3ég vizva-
zfctók  és kanalizálási muokálataira tart árlejtést 1937 
jualui 15-ic. 

— Megjelent a „Hitel" nj száma. Szlute köuyvazámba 
menó terjeieiemb^n, as eddigihez hasonló gaz lag tartalommal 
jelent meg a magyar értelm.ség rúprezaatatlv folyóiratának, 
a Hiteinek 1. száma. A Széchényi Hitelének 1830 évi első 
kiadásán szorepió cimhotuk után ké<z tett cimlap előkelő 
külsőt ad a folyóirutmk.  A lap ta:talma annál ég-stőbben 
Időszerű. A hitel vezető ho'yen Rtvasz László ragyogó Írását 
közli nAz ldólel.'ttl széoheny.-1 ról Albrecht Ddzső „á. máso-
dik kör olmen érdekes fiíjt^gstéscket  közöl kisebbségi életűek 
uj fejezetének  kérdéseiről. Katona József  gazdag statisztikák-
kal és grafikonokkal  clá'.ámajz'ott tanulmányt irt Románia 
épitészbtéiől Ke emen Béla öpy gimnáziumi osztály kereszt-
metszetét rojzolja meg. Vdnnzel József  öc székely község uép-
mozgalmáni-k problémáira hívja fel  a figyelmet  terjedelmes 
do'gozutábau. Vita Sándor gazdaságpolitikánk Idószerü kér-
déseivel és »z u n Gazdasági Tanácosal foglalkozik  Szabó 
Attila ez elsó román' .-'l magyar munkatáborról ad érdekes 
beszámolót Szjocoi László a liberalizmus kérdését taglalja, 
Szemlét Fereno pedig Makkai Nándornak nagy visszhangot 
keltett oikiíével száll vitába. A Metamorfózis  transsylvaalse 
rimü szem erovatot Albrect Dezső, Atzél Ede b.-., K<sq Árpád, 
Aüzialos Sándor, Gyalay Pap Zsigmond, Vrncz'íi József  és 
Nagy ÖJön irásal t:azlk gazdaggá. — A Hitel egész évi elő-
fizetése  150 lej. Megrende.hető a kiadóhivatalnál: Ulaj, Str. 
Cogelnio-anu 7. 

FlaHn hpkfÍQPff  I C a '«ifaJib-in  (Mircurea C uc) 
LldUU UClíJUöegl aPíiocipilaCiro; ucciban, 650 

LSz.-Öi ter^íótíji, prlm-i <i«áras talijisl, bol a tógla 
és como'í inagsalá'liitó. Cim a kiadiban. 1—3 

Szükségem van .Tran^sylvasia" Bank-féla  konverzió 
ala &B*it régi oátétzöayvre, aa öt év &litt Kspandó 
onazcg 60'/o át most kjszp<jnzben Jiflzatem  vaialsr-
képpon. Cim a Ciiki Lipjx kiadói! :a;-i!ában. 1—3 

B^rbo veanák 4 - 5 szobiB és konfhkB,  egasz-
segéB l&kast. Aj inUtai a B inca Nanojnia Igaz-
gatójának c'miandók. 

Prefectura  Judeţului Ciuc. 
Serviciul Financiar. 

Nr. 740S—1937. 
Mcrcurca-Ciuc, 14 Maiu 1937. 

Publicaţiune. 
Sc aducc la cunoştinţa cclor interesaţi, că in ziua 

dc 7 Iunie 1937 ora 11 a. m., se va t i l ; e licitaţie 
publică, cu oferte  scrise şi sigilate, in sala de şedinţă 
mică a Prefecturii  judeţului Ciuc, pentru lucrările de 
reparaţii necesare la Palatul Administrativ al judeţului 
Ciuc, în valoare de Lei 436.222.— 

Termenul de executarea lucrărilor este 3 luni, 
dela data semnării contractului. 

Licitafia  se va (ine in coiif.  cu art. 88—110, in-
clusiv din legea contabilităţii publice, reg. de func-
ţionare al O. C. L. şi normele generale publicate iu 
Monitorul Oficial  Nr. 127—1931. 

Ofertele  se pot face  pentru întreagă lucrare 
cuprinsă în proiect şi înşirată sub Cap. dela 1—VII. 
pentru una sau mai multe grupe de lucrări înşirate Ia 
capiloalele de mai sus. 

Prefcctura  jud. Ciuc îşi rezervă dreptul, fără  nici 
un fel  de pretenfiune  din partea concurenfiler,  a adju-
deca lucrările fără  să sc ţină seamă la câţi concurenţi 
se va devide lucrările şi fără  ca ofertantul  să aibă 
dreptul a refuza  lucrările adjudecate pe motiv, că i-s'a 
adjudecat lucrări mai pu|ine decât a oferit  el. 

Toate persoanele, cari vor lua parte în licitaţie, 
vor depune pe lângă ofertă  şi o garanţie de 5Vn din 
valoarea devizului, iar ofertele  se vor face  numai în 
conformitate  cu caietele dc sarcini, cari pot fi  văzute 
în ficcare  zi dc lucru, între orele de serviciu, la aceasta 
Prcfeclnră  şi la Serviciul Judeţ de Drumuri Ciuc. 

Garanfiile  provizoriu nu se vor primi, decât in 
rccepisele Casei de depuneri şi Consemnatiuni, sau 
ale Administraţiilor financiare. 

Prefect, 
Dr. V. OŢETEA. 

Şeful  Serviciului, 
Benkes . 

N y a a a t a t t Vákár k t a m y e n d á l á b a a , M s r e m a - C l a e 




