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Hetielealk minden vasár aap 

Akik akkor születtek... 
Ma éppen huszonegy évesek, akik akkor 

születtek, amikor kitört a világháború. Nagy-
korúak, választók és választhatók lettek azok 
n gyermekek, akiknek bölcsődalát a háborúé 
nyomorúság látta el. Az életbe repülnek mint 
felnőttek  azok, akiknek nem volt egy boldog 
gyermekpercűk. Csak szenvedtek. Szenvedtek 
családfő,  kenyérkereső nélkül. Soha kacagást 
nem láttak. Csak szomorúságot, gyászt, hősi 
halált.... 

Az a nemzedék lépett ma be az aktív 
világba, amelynek nem volt otthona. Felnőtt 
ahogy lehetett. Apa nélkül, kenyérjegyen. Az 
anyatejjel küzdést, háboiui zűrzavart, nélkü-
lözést szívott magába. 

Azalatt szökött Bzárba ez a nemzedék, 
mi alatt a kenyérkereső a hősihalál keresé-
sében volt elfoglalva.  Forradalmakon, össze-
omlásokon, fizikai  és lelki határok nagy eltoló-
dásain, válságokon, gazdasági, világnézeti 
összeroppanásokon keresztül hányódott fel  a 
nagykorúságának ünnepi állomásáig. 

Nem látott ez soha egyebet huszonegy 
éven át mint gyászt, temetést, bizonytalanságot, 
a holnaptól való félést.  A gyermekévek rideg 
ségében szemünk előtt fejlődött  ifjúvá,  munka-
nélküli polgárrá, célnélküli kétségbeeséssé. 
Parcről percre szemlélői lehettünk annak a 
szerencsétlen nemzedéknek kiteljesedésében, 
amely a világháborúval egyidőben született. 

Visszapillantani is borzasztó. Az ember 
megdöbben mindazoktól a körülményektől, a 
történelemnek attól a két évtizedes zagyva-
ságétól, amelyet a sors reánk mért. Csoda, 
hogy a világ még olyan, amilyen. De nem 
lehet csodálkozni azon se, ha ezeken a hábo-
rús időkön táplált nemzedékeknek belépésével 
egyre feszítőbb  jelenségek mutatkoznak a tár-
sadalmakban, amelyek keresnek, kutatnak vagy 
robbantanak az élet megtalálása felé. 

Mert a huszonegy évesek jönnek és évről-
évre előretőrnek. Elkészül egyre nagyobb 
tömegekben ez a sajnálatraméltó báborus ge-
neráció, amelynek elhelyezéséről, kenyeréről, 
jövőjéről nem gondoskodnak vagy a kialaku-
latlan helyzet az élettel'3tóségét nem tudja 
megadni. 

Jönnek és egészen máB lelkivilággal ke-
resik vagy követelik az életjogát, mint azelőtt. 
Olyan lelkivilággal, amely nem látott soha 
magi körül szeretetet, amely a szenvedésben, 
a gyűlöletben nő fel  és a gyűlölet egyre foko-
zódó őrületében dugulnak el elóie az élet leg-
természetesebb forrásai. 

Huszonegy éve, hogy a gyűlölet kenyerén 
nőnek a nemzedékek. Mindenütt Bzéles e vilá-
gon. Kivétel nélkül minden nemzet életében 
felülkerekedett  az elzárkózásnak, a minden 
közeledést elzáró gyűlölködésnek az ideje. 
Nincs szünet ebben az elindulásban. Sőt egyre 
képtelenebb az a tempó, amely az emberiséget 
a nemzedékek e'.vaditásában ujabb katasztró-
fák  felé  irányítja. 

Szegény huszonegy évesek egyre remény-
teljesebben haladnak a céljuk felé,  amikor a 
hősi temetők rendszerbe fogják  és magyará-
zatát adják mindannak a sok érthetetlenségnek, 
amely velük és körülöttük történik a nehézipar 
jegyében. 

Pedig ezekuek a huszonegy éveseknek 
óriási tragédiája, céltalan és meggyilkolt éle 
tűknek minden fázisa  véres figyelmeztetés  a 
világnak, hogy caak a nemzetek megbékülése 
és a szeretetnek az akarása adhatja vissza 
nyugalmunkat. 

Ma huszonegy éve annak, hogy a lavina 
elindult. Felgöngyőlt mindannyiunkat. Tönkre-

tette minden eljövendőknek életét. Tőlünk 
függ,  hogy szeretette), jóindulattal megtaláljuk 
ennek a beteg világnak a gyógyulását és 
visszaadjuk az utánunk jövő nemzedékeknek 
az életcélját. Semmi egyéb nem kellene hozzá, 
osak az, hogy gyűlöljük egész lelkünkből a 
mostani gyűlölködő embertípust. 

Éppen elég szenvedésen mentünk át, hogy 
kiábránduljunk minden olyan tevékenységből, 
amely az emberek között a békétlenséget szítja 
és amely két évtized óla elrabolta a nyugal-
munkat. Nem kell Benkinek bővebb magyará-
zat arra, hogy a béke^zeretés gondolatának 
helyességéről meggyőzze. 

Uz a nemzedék, anelynek minden tagja 
átélte ezeket a rendkívüli időket, annak a lelke 
telve van a szeretetnek, a békének a hang-
jával. Az, aki ötvenkét hónapon keresztül a 
frontokat  járta, a hadifogság  kenyerét ette, 
itthon pedig végig éhei le a háborús esztendő-
ket majd átreszkette az átalakulásoknak, forra-
dalmaknak megrázó szakaszát, az egész Bzivé-
vel áhitozza a népek közötti egyetértésnek 
elkövetkezését. 

Ma éppen évfordulója  van annak a szo-
morú dátumnak, Bmikor embermilliókat egy-
másnak uszítottak. Évforduló,  amely az embe-
riség legvéresebb szenvedéseit indította meg. 

Emlékezzünk vissza arra, a békevágynak 
átérzésével. Legyen mindeu ember apostola a 
maga kis környezetében a szeretetnek, hogy 
B o h a többé meg ne ismétlődhessen a r á gyű-
lölet, amely 1914 nyarán lángra gyújtotta a 
világot. 

Évzáró a főgimnáziumban. 
Főgimnáziumunk junius 26-án, Bzeidán délelőtt 

tartotta évzáié ünnepét. A Te Deum-os szentmise után 
a tornacsarnokba vonultak, bol a király-himnusz s az 
Erdélyi szimfónia  művészi, hatásos eléneklése vezette 
be az ünnepet az intezet kiváló ének- és zenetanárá-
nak, Sarkadi mesternek a vezetése alatt. 

Papp János,  az intézet tevékeny igazgatója, aki 
e nehéz Időkben mindenre kiterjedő gonddal, a leg-
magasabb pedagógiai szempontoktól Irányítva vezeti 
az intézetet — beszámoló beszédében visszatekintett 
az év nevezetesebb mozzanataira. Azután rámu'atván 
a rendkívüli áldozatokra, melyeket a Bzülők ma gyer-
mekeikért hoznak, különösképpen a leikére kötötte az 
ifjúságnak  a szülők iránti tisztelet, szeretet és bála 
érzelmeit. A bála egyike a gyermeki s egyáltalán BZ 
emberi lélek legnemesebb érzelmeinek; éppsn azért 
nem egy napig tartó virágnak, hanem a Bir lg tartónak 
kell annak lennie. Amely gyermek lelkében mély gyö-
keret fogott  ez aa érzelem, az tudni fogja  Bzülójével 
szemben kötelességét nemcsak odahaza, hanem távol 
a szülői otthontól ÍB; az tudni fogja,  hogy bárhová 
megy és bármit tesz, a szülő szerető, féltő,  aggódó 
tekintete rajta nyugszik. Aki állandóan  látja  ezt a 
tekintetet,  az sok tévedést,  ballépést  fog  elkerülni 
az élet  útvesztőiben.  Ez a tekintet nem tűnik tova 
B földi  élet határánál, hanem e határon tul ls él és 
hat, őrzi, védi, Beglll Itt maradt gyermekét. A hálás 
szívből fakad  az Igazi tisztelet — minden erkölcsi és 
szellemi értéknek a megbecsülése. Századunk nagy 
betegsége e tisztelet hiánya. Ouizot, a kiváló francia 
történész mondotta: Noua périronB fhute  de respect — 
elveszünk, mtrt kihal belőlünk a tisztelet. A tettekben 
beszélő bálás gyermeki szivek hozzák vissza közénk 
a tiszteletet,  az erkölcs és a szellem nagy értékelnek 
Igazi megbecsülését. Végül kívánta az ifjúságnak,  bogy 
a mostani ép teBttel éa lélekkel térjen viseza ősszel 
az alma mater Bzcrető falai  közé. Az idén elröppenő 
csapatot nem buccuitatott, mert a mostani VH-esek 
visszatérnek az újból meginduló VIII. osztálybB. 

A beBzéd végeztével felolvasta  az Intézet azon 
nemes BZÍVŰ barátainak és adományozóinak nevét, kik 
a kápolnát díszítették, BZ ifjúságot  segélyben, könyv-
vagy pézjutalomban részesítették s akiknek as intézet 
nevében leghálásabb köszönetét nyilvánította. 

Azután az osztályfőnökök  közölték a tanulók 
előmenetelére és viseletére vonatkozó adatokat a ki-
osztották a jutalmakat. Beiratkozott 212 tanuló, kima-
radt 2 elbíráltak 209 et. Sikerrel végzett 163, ismétel 
6, javító vizsgára utasítottak 50 et. 

Az V. osztályba való falvételi  vizsgát (is ugy 

nevezett txamen de admitere) junius 21 és 22 én tar-
tották. A 18 jelentkezőből átment 10. szept.-ben javít-
hat 8. 

Az.I. o. falvételi  vizsgája junius 26 én volt. Je-
lentkezett 24, átment 21, szept.-ben javíthat 3. 

Jutalmazás céljából könyveket ajándékoztak az 
intézetnek: Minerva nyomdal müintézet, Cluj, a hely-
beli Vákár-üzlet éa dr. Péter János ny. főgimn.  igaz-
gató. Pénzjutalomra az Ifjúságnak  több nemesBzlvü 
jóbarátja összeadott 4500 lejt. Dr. Kovács Károly 
ügyvéd két pályatételre 500—600 lej pályadíjat tűzött 
kl: 1. a magyar Irodalomból: Ady vallásossága; 2. a 
fizikából:  A rádium és a rádlóaktivltás. Beadás határ-
ideje : 1935. dtc. 10. Egy nyug. plebánoB (nevétközönl 
nem kivánjs), aki az intezet növendéke volt, az Etédi 
Hitelszövetkezet által kiállított 34 908 lej összegű be té t -
könyvet ajándékozott azzal, hogy a vlanafitefett  ftsf 
letek szegénysorBu tanulók segélyezésére fordítandók. 

A tan- éa fenntartói  dijakból elengedett ÖBBzeg 
171.698 lej. Az internátus 43 szegény, jól tanuló éa 
j6 viseletű diákot részeBitett 59 300 lej összegű ellá-
tási díjkedvezményben; az Egyházmegyei Tanács 53 
szegény alapltványoa növendéknek pótolta az ellátási 
diját 44 800 lej öaazegben. A szegénysorsu, derék 
diákok aegélyezéBének végösszege 275 698 lej. Alig 
volt egyetlen jó magaviseletű és jó előmenetelü ifjú, 
aki ne részesült volna valamelyes segélyben, könyv-
vagy pénzjutalomban. Valóban az intéBet — mindenféle 
válBág éa nyomor közepette — gazdagon adott az ő 
szegény Bégéből. Ej a beszámolóból és a jelentésekből 
mindenki láthatta, hogy az intézet feladata  magaslatán 
áll. Aki elfogulatlan,  tárgyilagos Bzeromel nézi annak 
életét, kénytelen megállapítani, hogy aa Intézet falai 
között minden önző, oatoba sovinizmustól ment nemes 
munka akarja formálni  a a rája bizott ifjú  lelkeket, 
beléjük vésni az életet irányító és fenntartó  hármas 
nagy princípiumot: Irtent imádni, becsületesen élni, 
embertársainkat — a gyűlölet és gyűlölködés tengeré-
ben ls — szeretni s e főidnek,  ahová a gondviselés 
állított, derék, megbízható, muukáa polgárai lenni. 
Akarja, hogy az ifjúság  nagymuliu fajához  s annak 
ősi  hitéhez és erényeihez ragaszkodjék,  de  ugy, 
hogy tobane gyűlöljön  mást, hanem inkább tanulja 
meg meglátni  éa megismerni más nemzet értékeit 
és kiválóságait  s e megismerés alapján tanulja 
meg azokat  tisztelni és nagyrabeosülni. 

Aki gyermekét ilyen szellemben akarja vezetni, 
ami pedig egyedül jalentl az igazabb, mélyebb, több 
életet — az nyugodtan hozhatja Ide őt minden vallási 
és nemzeti különbség nélkül. Visszakapja az Intézettől 
azt — felékesítve  a legfőbb  gazdagsággal: Utteris et 
pietate, — tudománnyal és jámborsággal. 

Ami pedig minket, calki székelyeket illet, mind-
nyájan világos tudatában lehetünk már annak, hogy 
milyen értékes kincse az intézet e városnak, a csiki 
székelyaégnek, az egész keserű Borsu magyarságnak; 
éB töltsön el örömmel mindenkit az a tény, bogy moat 
ÍB vannak ragyogó szemű és ragyogó szellemű klcBi 
székely diákok, akik egyszerű kunyhók egyszerű köré-
ből indultak el nagy uljukra. Vezesse ez a fölemelő 
tény a legegyszerűbb Bzékely szülőt ÍB arra a gondo-
latra, hogy hozza ide nyiladozó lelkű gyermekét a 
tanmj % meg, hogy az érte hozott legnagyobb áldozat 
Bem sok. Mart minden lehangoló és csüggedésre ké-
szítő jelenség dacára ÍB kitartó küzdelmünk végül IB 
el fogja  hozni az Időt, amikor a többségi nép 1B be-
látja, bogy nekünk, tragibu* sorsú, kisebb számú 
népeknek is jogunk van a munkáB, értékes polgárokat 
megillető, emberhez méiíó életéhez ezen az ősi földön. 

Tudnivalók a jövő tanévre. 
Beirási kérések,  az összes osztályokba (I.—VIII. % 

valamint bárminemű vizsgára szóló kérések benyújtan-
dók az igazgatói irodában 1935 augusztus 30 ig. Kérés-
minta az igazgatói Irodában kapható, bi kell tölteni éa 
bélyeggel — 8+1 — ellátni. AB ÖBBzea javító vizs-
gák  ideje — tehát a IV. osztályé ls — 1935 szep-
tember 1—3. 

Az V.  osztályba szóló felvételi  vizsga (examen 
de admiteri) szeptember 7-én reggel kezdődik. Az I. 
osztály  felvételi  vizsgája szeptember hó 2-án leBz 
kezdete reggel 8 órakor). A kéréshez melléklendők: 
1. Elemi isk. bizonyítvány, láttamozva a revizortól, 2. 
Siületésl anyakönyvi kivonat, 3. Keresstlevél, 4 Ujra-
oltási bizouyitvány, 5. Állampolgársági bizonyítvány. 
Akiknek neve idegen hangzású, hozzanak egy bizonyít-
ványt az elöljáróságtól, mely igazolja, hogy magyar 
anyanyelvűek. Az I. oszt. felvételi  tárgya román, ma-
gyar, számtan, szóbeli és írásbeli a IV. elemi oazt. 
anyagából. Szükséges, bogy a jelentkezők a nyáron 
alapoBan gyakorolják a román, magyar diktándólrást 
éa olvasást, valamint a számtanból az egyszeregyet és 
a 4 alapműveletet. Még jelentkezhet a felvételire  30 
tanuló; jó, ha idejében jelentkeznek, nehogy a haloga-
tás miatt kimaradjanak. 

Keresek megvételre államkölcsön kötvényeket bármilyen címletekben. 
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Ai Internátusba lehet jelentkecnl szeptember 14-lg, 

ugyanakkor van Ide a bevonulás la 
A belráai-dlj I,—IV. OBat.-baa 620 lej. V . -VI I I . 

— mivel 60 le] a kiatmunkadlj itt ninca — 670 le]. 
Aa I. oaat.-ban a tandl] 1000 lej, a fenntartási  dl] ssln-
tén, a II,—VIII. oaat-ban a tandíj 1000 lej, fentartáal 
dij 2490 lej. A tan- ia fenntartói  dijakból bizonyos 
hányadot elenged aa Intéaet aaon aiegényaorau, jó vl-
BeletQ és jó aaorgalmn tanulóknak, akik ezért az 
oaatály-értesltővel éa zzegényaigl bizonyítvánnyal fel-
szerelt kérésben (as Igazgatóhoz Intézve) folyamodnak. 
A kérés beadási Ideje 1935 aaeptember 16-ig. Később 
jött kéréseket nem vessnek figyelembe. 

Aa igaagatóaág a aattlők tudomására hozza, bogy 
a jövő tanévben kötelező leBZ az egyenruha viselése, 
tehát uj ruhát most ne csináltassanak. A tornaórán 
aalgoruan kötelező a gummltalpas tornacipő használata, 
akiknek még nincsen, a bevonulás napjáig saereaaék be. 

Szeptember 16 ón ünnepélyes Venl-Banete, a tanév 
megnvitása, 16-án a rendes előadások megkezdéae. 

Ha eltérő rendelkeaéaek jönnének a tanügyi ható-
ságoktól, azokat Idejében közölni fogják  a helyi lapokban. 

Aki bővebb tájékozást akar, forduljon  a főgimná-
zium és szeminárium igazgatóságához, akár szóban, 
akár írásban, mindketten késsBéggel állanak rendel-
kezésre. (A.) 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
A jugoszláv  kormányválság.  A szóm 

ssédos Jugoszlávia politikai helyzete semmivel 
sem különb, mint a többi európai államoké. 
A gazdasági bajok nyomasztó terhe miatt nem 
akad politikai párt, mely hosszabb ideig kor-
mányképes volna. Legújabban Stoiadinovics 
kerllit kormányra, ki pártközi kormányt szere-
tett volna összehozni, de e terve csak részben 
sikerült. Megnyerte ugyan a szlovén katholiku-
sokat és a boszniai mohamedánokat, de nem 
sikerült a megegyezés a horvátokkal, akik 
aionban jóakaratú semlegességet ígértek. Az 
uj kormány célja a diktatúra kiküszöbölése s 
ilyen irányú intézkedése volt az is, hogy el-
törölte a hat év óta fennálló  Bajtécenzurát. 

A bolgár  kormány helyzete is válságos. 
Sokáig ott sem birja az uralmat egy politikus 
sem. A mostani Toaeff  kormány a szabadság 
jelszavával jött uralomra s most olyan forma 
tervei vannak, mintha fel  akarná oszlatni az 
ÖBszea politikai pirtokat s megtilt minden pro-
pagandát, amely a jelenlegi rendszer ellen 
irányul. A tervet a kormány több tagja ellenzi 
B könnyen lehetséges, hogy a belső ellentét 
lemondásra kényszeríti a kormányt annál is 
inkább, mert a sajtó korlátozását ia akarja, 
amely élénk ellenpropagandát csinál. 

Az olasz—angol  tárgyalások  tovább foly-
nak. Bden angol főpecsétőr  római tartózkodá-
sát meghosszabbította. A tárgyalások anyagát 
a német—angol tengerészeti egyezmény s az 
olasz—abesszin kérdés képezik. Abessziniáról 
Olaszország csak ugy hajlandó tárgyalni, ha 
az angolok elismerik az olaszok protektorá 
tusát Abesszínia fölött.  Franciaország élénk 
érdeklődéssel várja az olass—angol tanácsko-
zások eredményét, mert ettől függ  az ő maga-
tartása ÍB Angliával szemben. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
A I M B 1 « M k m t s é l . 

Hogyan lehet hogy nem mult el a könnyed 
éa évek óta öntöd egyre itt, 
mlg rut Indák, bozótok egyre jönnek: 
Kegyetlen csönddel elazlgete'lk 
viied, hogv a fényes  napot ae látod, 
Mit tudod ő » , tél, tavaBi, nyár less It t? 

8 szomjas vadakra léskel sok barátod. 
Fáradt kut, caak téged kerülnek el, 
Kit Üdíthetne fel  Bovány forrásod? 

Várj, várj csak... Nem lehet örök lepel 
nvugslmad. öntsd csak bágyadt könnyeid, 
Nagy éjszakára hajnal jöhet el. 

Ki tudja. Mtjd azomjas vad érkezik 
föléd  hajolva, várakozva áll ott 
8 talán utána újra éj less Itt. 

Da már áldott vagy, hü szemekkel áldott. 
Holló  Ernő. 

Székely nemzeti szabályrendeletek. 
Székely nemieti conatitutió. (1565) 

Közli  Tusnádi  Éltbes  Qyula dr. 
Az 1726 január hó 28-iki conatitutió tizenkét torint 

büntetés terhe alatt elrendelte, hogy az eladó vadbőröket 
éa madarakat elsősorban R székek vicetisztjeinek kell felkí-
nálni. A tilalmas határok éa vetésmezők őrzésére a nagyobb 
falukban  a faluzbirák  és a polgárok mellé hét-hét esküdtet, 
a kisebb falukban  kevesabbszimu esküdtet kellett választani, 

Gogát  beakarják  választani  a Kisfaludy 
Társaságba.  Ooga magyarfaló  politikája köz-
ismert. A neves költő egyre gyUlöletteljesebb 
irántunk. S esek után odaát Magyarországon 
arról vitatkoznak, hogy Ooga Octaviant a Kis-
faludy  Társaság tagjává kellene választani. 
Azt hiszik, hogy ezzel megváltozik Ooga? 

Az ellenzéki  pártok  gyűlései közül a hé 
ten legsaámottevöbb az Averescu— 
Oheorghe Bratianu-féle  közös gyűlés, melyet 
Kolozsvárt tartottak meg. A szónokok hangoz-
tatták az alkotmányvédó front  szükségességét 
és riadót fújtak  Erdély várából az alkotmány 
megmentésére. — Ugyanakkor Jasi-ban a Nem-
zeti Parasztpárt gyűlésezett, ahol mintegy 
40 ezer ember vett részt. A gyűlés Bzónokai 
Costachescu, Madgearu, Lupu és Mihalache 
voltak, kik ismertették a kormány gazdasági 
politikájának visszásságait. 

Hat  hónapra ítélték  a „Zátony"  és  „ Csü 
törtök"  cimü könyvek íróját.  A román had-
bíróság junius hó 25-én tárgyalta Clujon Daday 
Loránd simisnai református  tiszteletes állam-
ellenes izgatási perét. Diday két könyvet irt, 
amelyet Budapesten adott ki Székely MózeB 
irói néven. A könyvek cime „Zátony" és „Csü 
törtök". A bíróság a könyvek szövegében 
helyenként államellenes izgatást látott, vád 
alá helyezte Daday reformá'us  tiszteletest és 
két és fél  hónapja letartóztalásba helyezte. A 
most megtartott hadbírósági tárgyaláson Daday 
mellett felvonultak  egykori gyermebpajtásai 
ma tekintélyes román vezető emberek, akik 
megható bizonyítékát szolgáltatták annak, hogy 
a „Zitony" irója nem gyűlöli a román népet. 
Vaida volt miniszterelnök BzinWn tanúvallomást 
tett és abban kijelentette, begy a román áiltmra 
nem veszélyes Daday könyve. Sok igazságot 
ir abban a román ntpről mondja Vaida s ő 
hálás azért a tükörért, amelyet Daday a „Zá-
tony" cimü könyvével elébe tartott. Vfgül  is a 
hadbíróság Daday Lorándot a kiadott könyvei 
miatt bűnösnek találta és hat hónapi elzárásra 
ítélte, amelybe nem számítja bele az eltöltött 
két és fél  havi vizsgálati fogságot. 

Károlyi  gróf  szatmármegyei  uradalmát 
felosztják.  Karolyi gróf  szatmármegyei 76 hol-
das szőlőjét, mint vitézjavadalmat felosztják. 
Bddig százan fordultak  a kormányhoz kéréBse), 
azonban 95 öt elutasítottak. 

Németország  és  Anglia  a legutóbb létre-
jött haditengerészeti egyezmény szerint egyet-
értenek abban, hogy a tengeralattjáró harcot 
eltöröljék. Sajnos a többi hatalmak nem mu-
tatnak hasonló hajlandóságot. 

Matuska  halálos  Ítéletét  jóváhagyták. 
A magyar felebbviteli  bíróság jóváhagyta Ma-
tuskának a biatorbágyi vasúti katasztrófa  elő-
idézőjének halálos ítéletét. Igy Matuskát most 
kiadják büntetése letöltése végett Ausztriának. 
Egy év múlva pedif  Magyarországnak vissza-
adják, ahol kivégzik. 

akik jogosultak és kötelesek voltak a törvényteleneket a 
törvényt és a rendeleteket meg nem tartókat) büntetni, a 
károkat megbecsülui, a kártokozó marhákat behajtani, a 
károsnak átadni. Esküdt a jobbágy is lehetett. A falut  annyi 
részre osztották, ahány esküdtet (határbirót) választottak. 
Minden résznek megvolt a maga esküdtje, határbirája. A 
határbirák eljárása, vagy mulasztásai ellen a tiszthez lehe-
tett panasszal élni. A falusbiró  és az esküdtek a kihágások 
elkövetőit és a contumaxokat (engedetleneket) egy-egy forint 
büntetéssel sújthatták, de büntethetett a tiszt is, ha az Ugy 
eléje került. (L. 1H94 XII., 1879 XXXI., 1929 XXX. tc. 
59. íj. 2. bek.) Az esküdtek mulasztásai és az ellenőrzés 
nem gyakorlása esetén a marhák által okozott kárt ők vol-
tuk kötelesek megtéríteni. Hogy e törvénytevő bírák t. i. a 
taíusbiró és az esküdtek i szorgalmasan vigyázhassanak és 
a törvényt becsülettel és méltósággal kiszolgáltathassák 
ícellebráltathassákj, e konstitutió elrendelte, hogy a törvény-
házban (községházán és környékén minden zörgés, csete-
paté, tétova való suttogás zajgás, dohányzás, szót kivevő 
nyelvek és az ablak alatt hallgatózás büntetés terhe alatt tilos. 

Az 1727 február  6-iki constitutió a régi rend fenntar-
tásával elrendelte, hogy Alcsikon a peres ügyek Cnikazent-
imrén csütörtöki napon, a havasalyi községekben pedig Bánk-
falván  szombaton tárgyaltaasanak. A pipára kivetett adópénzt 
a nagy zugolódáa miatt ez a constitutió eltörölte, egyben 
azonban elrendelte, hogy azt, aki káros helyen dohányzik, 
a vicetiszt 84 pénzig büntethesse. 

Az 1729 február  15-iki constitutió (in Generali Sedrial 
elrendelte, hogy 24 forint  büntetés terhe alatt minden falu, 
az elszaparodott farkasok  pusztítása végett, tarkaBvermeket 
állítson (nagy lalu kettőt) és minden ember a vicetiszteknek 
évenként 50 verébtőt szolgáltasson be. Gyergyószentmikló-
son a korcsmálási jog a possesorokat és a városi polgáro-
kat illette: az örménységnek korcsmát tartani tiltott volt. 
Az örmények évenként temetésre, lakodalomra és zaját 

A kisantant  gazdasági  tanácsa Bucuresti-
ben ülésezett. A tanácskozások postaunió meg-
valósításáról, a vasúti együtt működésről, a 
vámjogrendszer rendezéséről, mezőgazdasági 
és turista propaganda beszervezéséről folytak. 
A tanácskozást Titulescu beszéde zárta be. 

Jeruzsálem pusztulása. 
Krisztus szenvedése előtt felment  a szent város mel-

lett levő hegyre s onnan nézte a napsütésben Zsidóország 
szivét, a fényárban  uszó fővárost,  Jeruzsálemet. A tanít-
ványok elragadtatva mondották : Nézd Uram a pazar fény-
ben csillogó várost. Krisztus reá nézett, szive elszorult, 
lelkére a szomorúság felhője  nehezedett. Arcán megjelentek 
a könnyek. 

Az Üdvözítő sirva beszélni kezdett . Látjátok ezt a 
gyönyörű várost, ahová az emberi jóakarat és találékony-
ság annyi fáradsággal  oly sok művészi értéket felhalmozott, 
márvány oszlopcsarnokaival s minden ékességével és drága-
ságával nemsokára a pusztulás martaléka lesz. Krisztus 
elgondolkozott hazája pusztulásán s kitörő könnyeit nem 
tudta visszaíojtani. Örökre emlékezetes szavait semmi sem 
tudta kitörölni az emberek lelkéből. A jövendölés szószerint 
beteljesedett, hogy kő kövön nem marad. K. u. Tii-ban 
Titus római hadvezér alakjában megjelent a város falainál 
Isten ostora. A várost mély árkokkal körül ásatta. Az ellen-
állásra elszánt várost kiéheztette s Flavius Júzsei zsidó-
történetíró szerint a zsidókat a legiszonyúbb nyomorba s 
megpróbáltatásba döntötte. Végső nyomorukban, az éhhalál 
küszöbén az elesett állatok hulláit s a harcosok holttetemeit 
ették meg az emberek. 

A legnagyobb megaláztatás még csak ezután követ-
kezett. A zsidó nagytanács Jézust annak idején római 
katonákra bizta, hogy meggyilkolják. Az Isten a zsidóktól 
gyűlölt római impérium marcona katonáit használta lel arra, 
hogy megbüntesse azt a várost, amely évszázadokon keiesz-
tül megölte a prófétákat. 

Krisztus kereszthalála alkalmával három kereszt állult 
a Golgotán. Titus 3O0 keresztet állíttatott fel  a Golgotán, 
hogy azokat felfeszítsék,  akik a városból az éhhalál elöl 
megszöktek. Ily módon kb. 7U.OÜO zsidót végeztetett ki. 
Kórusban jajgattak, sírtak a felfeszitettek.  Krisztust -i" ezüst 
pénzért adták el! Titus a togoly zsidókból .(H at adott egy 
ezüstért. Jézusnak i'eliér gunyrubát adtak a renegát lleiúdes 
udvarában; Titus diadalmenetében 2UUO zsidó volt igy. 
fehér  gunyruhába leíöltöztetve. 

A hatalmas római birodalom a büntető és igazságos 
Isten kezében pálca volt. A reábízott kötelességet elvégezte. 
Sorsát nem kerülhette el. Felbomlott. A kihívott Krisztus 
vér még ott piroslik a lelkekben. De valahogy neküuk, a 
késekor embereinek olyan mélyen a lelkünkbe nyilalik báto-
ritáaával s ligyelmeztetésével. Nem jó az isten kezében 
pálcának lenni. Az Atya a pálcát ketté töri: bűnös gyer-
mekének pedig megbocs&jt. 

P. Qábor Anasztáz. 

A tg.-muresi, marosvásárhelyi keres-
kedelmi és iparkamara közleményei. 

Palesztinába, Bíiriéba, vagy Keletre bárhová 
exportálni akarók figyelmét  felhívjuk,  hogy bármilyen 
kérdésben fordul)enak  bizalommal a Román—Paleszti-
nai Kereskedelmi Kamara (Camera de Comerţ Rjmaiio 
Palestiniana, BucureB'i) tözponti hivatalához Bucuret-ti, 
Str Acidsmiel 8 , etaj I I , ahonnan készséggel meg-
adnak mindenféle  felvilágoaltáBt.  (779. BZ.) 

(789. BB.) Banc* Naţionala értesítése alapján 
közöljük, hogy a külföldről  Románlába jövő turisták, 
vagy fUrdőkön  gyógyulást keret ók részére személyen 
ként 7 000 lejt engedélyez hetenként. Bővebb felvilá-
gosítást a B >rca Nationalánál nyújtanak. 

használatukra tíz negyvenes bordó bort hordhattak csak 
városba. A vásárokon nyáron regge.l N óráig, télen regi;'. 
9 óráig csak a városiak vásárolhattak, ez időn tul az íírn.•' 
nyek és idegenek is. Marhát csak városi ember vághatni' 
le, örmény csak akkor, ha városi ember nem vágott le. vag. 
a levágott elfogyott.  Az örmények a tiiii.'.iházHkiiál kötél-
sek voltak emésztő-gödröket ásatni, hogy a vizet ue »o:irs 
álják. Az örinéuybiró a székbeliek és az örmények olyau 
peres ügyeiben intézkedhetett, amelyekben a léi uem kívánt.i 
a szék tisztét és assesorját. In criminalibus et in fartő  delim 
gravis eriminum az örménybirónak nem volt jurisdikciói;i. 

Az 1739 február  14-iki constitutió 24 foriut  büntetés 
terhe alatt a gubernium parancsából és a clerus kívánság,u-. 
elrendelte, liogy a szombati és vasárnapi vásárokat péntek.-i. 
és hétfőn  tartsák meg igy ez időtől kezdve Szépvizen 
Gyergyószentmiklóson pénteken, Osikszentgyörgyün liéiiiin 
tartották. Ugyancsak 24 forint  büutetés terhe alatt tiltó:-
volt templomok előtt vasárnapon és bucsuk alkalmával vá-
sárt tartani, adni-venni, az öiinényeknek sátort csinálni 
muzsikálni, táncolni. Az a gazda, aki Szent János u.ipjái.i 
50 verébl'ejet a tisztnek uem szolgáltatott be, a tiszt. I; 
részére egy-egy pénz büntetést tízetett, a szabad rendek 
a jobbágyok csak 25 pénzt, mely a földesurat  illette. A 
aki káros helyen pipált, két sustákot (egy snsták 2 garast 
vagyis hat váltókrajcárti tizetett. Az egyházi (egyliázheh • 
nemesség postálkodással és gazdálkodással nem tartozott. 

Az 1743 október 30-iki conatitutió elrendelte, hogv 
az oláhok, az örmények, az obsitos németek, kik feleségeik 
után jószágot bírnak és a csíkszeredai városi polgárok H 
székbeu birt javak után a széknek adózzanak. Az 1744 évi 
constitutió szerint a székbeli, vagy a havasokon levő 
oláhok egy esztendőn felüli  marha után (tinó-biuó után 
harmadfűig)  hat pénzt, meddő tehén, tulok után kilenc pénzt, 
fejős  tehén, öreg tulok, kanos, gyermekló után 12 pénzt 
öreg juh, berbios után két pénzt és tavalyi bárány után 1 
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A M u n k a k a m a r a k ö z l e m é n y e . 
A szabadságidők randeaéia. 

A bacaui munkakamara halyl fiókja  ai érdekel-
tek tudomására hozza, hogy minden Ipari üiem vagy 
kereskedelmi vállalat köteieB alkalmaiottalnak a tör-
vényben előirt flietéses  aaabadaágldőt megadni. E cél-
ból aa Usemek hirdető tábláin kifüggesztendő  egy 
táblázat a szabadságra menő alkalmacottak nevével 
és a Bzabadság Időpontjával 8 ennek másolata a munka-
kamarának beküldendő. A szabadságidő ipari alkal-
mazottaknál a következő: Azon alkalmazottak részére, 
kik megszakítás nélkül 1—3 évig voltak alkalmazás-
ban, 7 nap; 3—6 év után 10 nap; 5—10 év után 
14 nap s minden követkeaó év után 1 nappal több. 
Aaonban a 30 napot nem haladhatja tul. Tiaitvlselők-
nél: 1—3 év után 10 nap ; 3—5 év után 14 nap; 
5—10 év után 21 nap s minden további év ntán egy 
nappal több, de a harminc napot nem haladhatja meg. 
A szabadságidő megváltásáért a randes munkabér két-
szerese Qeetendő. Fenti rendelet betartása szigorúan 
kötelező s annak Bzlgorn ellenőrzéséről a munka-
kamara gondoskodik. Az alkalmazottak pedig felhívat-
nak, hogy a Bzabadságidóvel történt esetleges vissza-
éléseket közöljék a munkakamara helyi fiókjával,  a 
megtorló eljárás beindítása végett. 

Ujabb állomás a város fejlődésében. 
Csikizsreda fejlődése  nevezetes fordu  óponthoa ér 

ez évben. E fordulópont  annál nBgyobb értékkel bir 
a ml szemünkben, kik tanu; voltunk a fejlődés  minden 
mozzanatának, mert igen jól emlékszünk a háború ut 'nl 
égéstől pusztított, düledező romhalmazra, amely az 
egykori vároB helyén füstölgött.  Aki még visszaidézi 
azt a képet, az igazán elismeréssel adózhat a városi 
tanács városfejlesztő  munkájának, mely a romok helyén 
megteremtette a mai egyenes, szabályos uccákkal, 
kövezettel, parkkal rendelkező nj várost. 

Minden tu'iás nélkül merjük á'lltanl, bogy aki 
pár esztendeig távol volt innen, csak elragadtatással 
tul megemlékezni arról a rendszeres város fejlesztési 
és szápitési munkáról, amelyik Itt folyik.  Pár évvel 
ezelőtt megtörtént az uccák szabályozása, amikor is a 
városi tanács költségeket nem kiméivé, a tulajdonosok 
kártalanításával lebontotta az ucca egyen°s vonalából 
kiugró rágl házakat, egyenes, bulevsrdszerü jelleget 
adva az ucciknak. Azután következtek az aszfaltozási 
és kö-ezési munkálatok, piactér rendezése, az öntözéB 
bevezetése, uj uccák nyitása, melyeknek eredménye-
képpen egész uj városrészek épültek, amelyek ma a 
várót legszebb, legegészségesebb pontjai. 

Az évről-évre fokozódó  város fejlesztési  program 
során Faroga polgármester kezdeményezésére megva-
lósult a még kezdeti stádiumban levő park, mely por 
mentes fekvésével  máris sokaknak kedvenc Béta- éB 
pihenőhelyévé vált B ez évben ugyancsak Faroga pol-
gármester kezdeményezésére megkezdődtek az egész 
város közönségének óhaját képező sporttelepnek épít-
kezési munkálatai. Faroga polgármester, mint a sport 
egyesület elnöke, átlátta azt a hatalmas energia forrást, 
amelyet a sport minden tárBBdalml korlátokat és nem 
zetiségi külömbBégeket megdöntő ereje képez as egy-
másrsutalt népek közötti megértés missziójának véghez 
vitelében B Dr. O'.etea prefektus  jóakaratú támogatá-
sát ÍB megnyerve, munkából látott. A vároBl tanács 
legutóbbi határozata alapján megvásárolta a korház-
uccában levő patak és a régi vágóhíd között levő hatal-
mas területet, melynek csatornázási munkálatalt azon-
nal meg ls kezdték. A csatornázási munkálatok gyors 
éa Blkeres végrehajtásában elévülhetetlen érdemel 
vannak Nicolau alezredesnek, a helybeli pionír zászló-
alj parancsnokának, aki a munkálatok elvégzésére 100 
katonát ég a munka természetével Ismerős műszaki 
altiszteket adott, tanújelét adva Így is a sport és a 

pénzt űzettek adóba. A lajtorján hordószekér csinálásának 
ára a forintban  határaztatott meg, de a kivitelre szánt ára 
szabad volt. Ha a székben nem volt elég eladó hordószekér, 
a vicetisztek büntetés terhe alatt kényszerithették a mester-
emli'reket a Hzekérceinálásra. A törvényre részegen megje-
lenő prókátorokat és asaesorokat a vicetisztek elsőizben 
admoneálták, másodízben ti, harmadízben tizenkettő lorintig 
büntették. 

Az 1744 évi constitutió a nemea kászonszéki törvény-
napokat szombatra tűzte ki, Álcáikon azonban — az addigi 
liétlui nappal szemben — mindennap szolgáltattak igazsá-
got ugy a rövid-, mint a hosszá lejáratú perekben. A rüdeg 
i iileg, legelőrejáró) marhák, ménesek, sertések, borjuk és 

iikrük részére minden lalu — 12 forint  büntetés terhe alatt 
— lelelöu pásztort volt köteles fogadni,  akinek tavasszal 
,11'lenkinek — a falu  büntetésének terhe alatt — át kellett 

adnia marháját. Ha valaki át nem adta marháját, a ialu 
i.untetégén 1—1 forinton;  felül  a pásztorbért ia meg kellett 
./.etnie. Ha a falu  a faluabiró  éa az esküdtek) a büntetés 

kiszabását elmulasztotta a vicetiaztek a falut  büntették meg, 
La pedig a pásztor kikelettől itavasztól i a hó leeBtéig a 
marhákat kellő gonddal nem őrizte (nem páaztorolta i, a 
. ketiaztek a pásztort büntették meg. 

Az 1745 évi október hó tí-iki constitutió — mivel 
t líikszereda vároa a tát éa azénát az Olt-bidján hordta — 
elrendelte, hogy az Olt-nid fenntartásában  éa caináláaában 
a város ia — zálogoláa terhe alatt — réaztvegyen. A világ-
háború előtti időben a caikazeredai Olt-hid ienntartáei költ-
ségeinek viselésére a vármegye alispánja az érdekelt C'aik-
szeieda várost, Zsögöd községet, a caikazeredai fürdő  tulaj-
Ionosát, kéaőbb a malom tulajdonoaát is, százalékos arány-
iéin kötelezte. Egy ilyen véghatározatot a eorok írója ia, 
mint vármegyei aljegyző, hozott. 

Az 1769 évi január hő 30-iki constitutió elrendelte, 
» 

vároa fejlesztése  iránti leglelkesebb odaadásának. A 
csatornázások befejezése  után tehát a mai kor Igényel-
nek teljesen megfelelő,  modern footballpálya  építése 
van trrvbe véve a szükséges tribünnel és öltözőkkel 
együtt, de a terület nagysága lehetővé teszi, bogy 
ugyancsak e helyen épltrék meg az alig pár éves 
múltra visszatekintő, de már nemzetközi viszonylatban 
számottevő jégkorongütő csapatunk számára Bzüksé-
ges jégpályát; Bőt, ba futja  a hely, ugy atlétikai és 
futópálya  IB fog  épülni B igy keidetét veheti városunk-
ban 1B az ifjalnk  részéről annyim nélkülözött rendsze-
res, eredményeket felmutatni  tudó sportélet éa a fiatal-
ságnak a sport köré tömörülésével remélni lehet, 
bogy alábhagy az alkohol, dohány, Btb. szenvedélyek 
iránti hsjlamoBsága la 

A városi tanácsnak és polgármesternek e munká-
jában méltányolnia kell minden polgárnak, kl a város 
fejlődésének  ügyét szivén VÍBBÜ. 

Egy lépcsőfoka  ez annak a sorozatos, előre meg-
határozott programszerint beindított szépítő éB építő 
munkának, melynek edd'g elért eredményeiről beszá-
moltunk B amelynek legközelebbi állomáBB az uj vágó-
híd, majd a városi kanálizácié meglpltéBe leBz s lassan 
elérjük, bogy a városunk külalakban vezetőhelyre ke-
rül a szomszédol megyeszékhelyek között. 

Legyek, svaboogarak, poloekâlţ 
kiirtasara permetezzen FUT-tel I 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Csíki s íékaly fia  kap ta a legnagyobb 

román sportki tűntetést . Románia legkiválóbb sport-
emberének ezévben a cslkdánfalvl  születésü Qáll Lajos 
szabómestert találták, akit B Nemzeti Sport nagydíjá-
val tüntettek kl. Ezt a nagy kitüntetést, amelyet caak 
rendkívüli és világhírű sportteljesítményekért adnak, 
most először kapja kisebbségi embtr. Oáll Lijoi a 
dánfalvl  székely fiu  ezzel a kltűntetÓBsel Cantacuzlno 
herceg, Fiimm éa Dumitrescu . mérnökök utóda lett. 
Egymásután háromszor nyerte meg Románia számára 
a maratoni futás  győzelmét, amellyel ennek az orazág-
nak a rportvliágban előkelő helyet éB nevet biztosított. 
Mindezt egy csíki székely fiu,  egy egyszerű magyar 
iparos, — akinek Károly király személyesen adta át 
ezt a megtisztelő, értékes kitüntetést. A világ nem-
zeteinek küzdelmében a sportok egyre fontoBabb  ós 
elhatározóbb szerepet töltenek be. Romániának O Ml 
Lajos a kisebbségi magyar ezen a területen dicsőséget 
szerzett. Mindenesetre olyan értékeB szolgálat, amely 
többet ér a mai aportnrmzedék szemében minden 
politikai sikernél. Szeretnénk azt hinni, hogy a román 
nemzet uj generációi ezt az eseményt az itt élő népek 
Bzeretetének, megbék ülésének szellemében tudják fel-

hogy ezentúl birák csak Írástudó emberek lehessenek. Az 
olyan contraetusok, amelyek alá a birák keresztvouással 
jegyzik nevüket, törvényeseknek nem tekinthetők, 

(Folyt, köv.) 

O 0 7 • I M I M k . , . 
Az egyik Bserény, a másik büszke, 
Van aki gazdag, mái pedig szegény. 
Sokfélék  az emberek és mind haladnak 
Változó utakon az élet jármüvén. 
A szerény fejét  lehajtva halad, 
A büszke meg gunyoBan mosolyog, 
Kacag a gazdag s Bsámolja pénzét, 
De szegény ajkakon nem játnanak mosolyok. 

Paraszt vagy ur, tudatlan vagy tudói 
Mind, mindenki egy-egy járművön ül, 
Dccög, gördül, robog, repül, valahogy megy 
Mindenki egy végcél felé  kegyetlenül. 

Hová ballagtok szerény szegények? 
Hová rohantok büszke gazdagok ? 
Hát tl untak öltözött parsaitok ? Hová? 
Ti tudatlan tudósok hová rohantok ? 

Egyszer csak elernyed a lábatok, 
Meg áll a jármű, bárhogy rohan, fut. 
Akkor nem Begit a büszke gazdag pénze, 
A tudós tudása la egysaer csődbe jut. 
Egyszer mindenkit elcsíp a halál, 
Mindenkit szigorún bírál el ő, 
Egy a Borsunk: három-négy desska fal, 
Rideg göröngyök, egy fejfa,  agy temető. 

U.  Cinc, 1985. VI—18. Mik  lót  Fere  no. 

fogni.  Adja Isten, bogy a kiváló Oáll teljesítménye a 
sportszerető román nemzedékben minél több szeretetet, 
megbecsülést szerezzen a magyar kisebbségi nép szá-
mára, amelynek bőrén eddig a gyülölethlntés nemzeti 
Iparát tenyésztette kl a lelkiismeretlen hazafiság. 

— A kialparosok naggyúléae Slghisoaran. 
A kisiparosok országos szövetsége folyó  évi julius bó 
21. ÓB 23-án Segesváron naggyülést tart, amelyen napi-
rendre kerülnek az ÖBBzes kisiparos sérelmek, A mun-
káBblztosltásI törvények módosítása, adóügyek. 

— A drágaság mind nagyobb méreteket ölt 
országszerte. A sok védvám és uj t»xa, amivel a gyar-
matárukat megterhelték és az országban elő nem 
állítható Ipari és kereskedelmi cikkek behozatalát kor-
látozták, igen megdrágította BZ életet. Ebez járni még 
a belföldi  gyárak kartellekbe való tömörttléBe, mely 
szintén a fogyasztó  közönség zBebének kiaknázására 
irányul. A» állami jövedelmeknek ily módon való foly-
tonoB emelése a fogyasztó  réteg teljea kimerülését 
hozza magával, mert a kereseti lehetőségek egyáltalán 
nincsenek arányban a drágulási folyamattal,  A fizeté-
sek pár év alatt a minimálisra leszálltak a ott meg-
maradtak az ötven százaléknál nagyobb drágulási 
folyamat  dacára ls. Ugyanígy vagyunk az adókkal, 
melyeknek méltányos csökkentését még csak remélni 
sem lehet s amelyek maholnap olyan összeget képez-
nek, hogy a kisiparos és kiskereskedőnél a bruttó 
forgalom  értékét IB felüln  u'ják. Amit pedig nem visa 
el az állam egyenes adók formájában,  azt elviszi a 
közfogyasztásra  szánt cikkekre kirótt taxák formájá-
ban. Szép laBBan odajutunk, hogy aa államnak mind-
nyájan adósai leszünk s egész életberendezkedésünk 
azt a célt fogja  szolgálni, hogy aa adósságunkat tör-
lesszük. 

— Hét évig m m lehetet t a vád lo t ta t elő-
vezetni. Suciu ConBtaotin gylmesi községi tisztviselő 
ellen még 1928 ban bűnvádi eljáráa Indult Bikkasztá-
sért. AZ ügyet buzták-halasztották, de annyira lanyhán 
kezelték, hogy a vádlott soha sem jelentkezett. A leg-
utóbbi tárgyalásra végül sikerűit elővezettetni B meg 
ÍB várta az első névsorolvasást, de a tárgyalás meg-
kezdésekor eltűnt. Védője ezen felháborodva,  visBza-
lépett a védelemtől B aa ügyész kérésére a biróság 
elrendelte letartóztatását. Közben Suciut az uccán egy 
rendőr elfogta  és visszavitte. Látva a hangulatot, 
Suciu könyörgésre fogta  a dolgot B el ÍB érte, hogy 
szabadon bocsátották, de ba a szeptember hó 25 én 
megtartandó tárgyaláson nem jelenik meg, letartóz-
tatják. 

— Zsögödfürdő  ünnepélyes megnyitása 
folyé  évi junius hó 29-én, Péter és Pál napján lesz, 
táncmulatsággal egybekötve, melyre a nagyközönséget 
ezúton Is tisztelettel meghívja a fUrdókezelősége.  Ez 
alkalommal aa elóaetes katonai kiképzésben lévő Ifjak 
által több bemutató gyakorlat lesz. Elsőrendű küküllő-
menti borok és garantált jó konyha áll a közönség 
rendelkezésére. Belépti-dlj nincs. 

— Fegyelmi blaottaâg elé rendel ték a 
nyelvvizsgán e lbukot t vasutasokat . A madéfalvi 
vasúti műhely munkásalt kellemetlen meglepetés érte. 
A nyelvvizsgán elbukott munkások a napokban felszó-
lítást kaptak a vasúti vezérigazgatóságtól, bogy haj-
landók-e megjelenni a kolozsvári fegyelmi  bizottság 
előtt éB ha igen, jelentBék be védőjüket, még pedig 
24 érán belül. Az érdekeltek között van két mozdony-
vezető 22—23 évi szolgálati Idővel, 6 fűtő  14—20 évi 
szolgálati Idővel és 16 forgalmi  altÍBZt 16-20 évi 
szolgálati Idővel. A fegyelmi  bizottság Ítéletét tudni 
nem lehet. Magtörtént, hogy hasonló ügyeket vissza-
utasított azzal, hogy a nyelvvizsgán való elbukáa nem 
fegyelmi  vétség. Da megtörténhetik az ÍB, hogy egyik 
napról a másikra elbocsátja állásukból a szerencsétlen 
VBSUtaaokat, akik kötelességük teljesítésében például 
szolgálhattak még akkor Is, ha az állam nyelvét nem 
beszélik elég jól. 

— Szekér alá kerül t kisgyerek. Minden héten 
Ismételjük a gyermek-tragédiákkal kapcsolatban való 
intelmeinket, de sehol Bemmi eredmény. A gyermeket, 
a jövő reménységét, gondozatlanul, felügyelet  nélkül 
hagyják kóvályogni a legveszélyesebb helyeken és igy 
egy-kettőre megtörténik a baleset, mely Bokszor vég-
zetes nyomokat hagy némely szülő életében. Mostaná-
ban mind gyakoribbak ezen esetek. A héten Szent-
domokoson történt meg, hogy a szénásazekér alá került 
az egy éves és 8 hónapos Bőjthe Vilma, Bőjthe Fe-
renc gazdálkodó leánykája, kit a nehéz Bzekér balálra 
gázolt. Nem máa ez sem, mint vigyázatlanság. Másfél 
évea, járni alig tudó gyermeket nem szokáa az uccára 
engedni. 

— Erdőégés. A kászonujfalvi  közbirtokosság-
nak a Nyergesen levő erdőjében mintegy 10—15 hek-
tárnyi területe leégett. A csendőrségi nyomozás meg-
állapította, hogy a tüzet az erdőben játszó Prigye 
András 6 éveB, SZŐCB József  12 éves éa CsürÖB Illés 
7 éves gyermekek vigyázatlansága okozta. Ez is elég 
gyakori eBet. A magukra hagyott gyermekek csiny-
tevése vagy meggondolatlansága már sok balesetet és 
kárt okozott. Ugyanilyen vigyázatlanság okozta Gyar-
mati látván gyergyóalfalvi  gyermek halálát is, ki für-
dés kőiben a Marosba fulladt. 

— A gyilkostól autóbusz mene t r end je 
Qyergyósaeiitmikloaról. A járat kőtelező minden 
szerdán, szombaton és vasárnap. Bzerdán és szombaton 
Indulás a piactéri információs  Irodától d. e. 9 é. 30 
perckor, vasárnap reggel 7 érakor. Visszaindulás a 
tótól: saerdán és Biombaton d. u. 5 éra 30 perckor, 
vasárnap este 7 órakor. Szállítási dij: oda és vissza 
70f2  Lsl, cBak oda és caak vissza 40 40 Lej. Csoma-
gokat Bzálllt az autóbusz 5 kgramonkint 2 lejért. Az 
autóbusz a tónál köteles lemenni egészen a Havaai-
gyopár-villánál levő forduló  helyig. 
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— Dalárdank aa orazagoi dalosversenyen. 
A csíkszeredai Dal- 4B Zsneegyesület folyó  évi junlu» 
hó 27 én este a Közbirtokosság székházában nagy-
Baámu közönség e'őtt bemutatta azokat a kötött <s 
Bzabadon választott énekszámokat, amelyekkel a da-
lárda aa 19B5 évi junius hó 29—30 án Targu-Muresen 
megtartandó országos dalos versenyen réazt vesz. A 
rendkívül nehéa kötött verseoydarabot a dalárda fe-
gyelmezett, tökéletes betanulásban adta elő, ugy hogy 
legBzebb reményekkel nézhetünk a versenyszereplése 
elé. Dalárdánk vegyeskara 60 taggal juniut hó 28 án 
reggel elutacott Targu-Muresre. 

— Aa Oltáregylet közgyűlése. Az O tár-
egylet és Szociális MIBBZÍÓ tagjait tisztelettel értealtem, 
hogy évi rendes közgyűlésünk 1936 évi jullus hó 6 án 
délután 3 órakor lesz a calkszeredal Kaszinóban, melyre 
szíves megjelenésüket kéri dr.  Nagy  Béniné, elnök. 

— Orvosi hlr. Dr. Búzás Márton orvo^ tanul-
mányútjáról hazaérkezett és rendeléseit újból meg-
kezdte. 

— Motornélküli repülök figyelmébe.  Váro-
sunkban Is megalakult azoknak a csoportja, akik a 
motornélkül repülést akarják megvalósítani s az ifjú 
Ságot arra nevelik, hogy a legszebb és legmodernebb 
Bport Iránt érdeklődjék éa szabad Idejét ennek a nemeB 
munkának szentelje. — Felkérjük mindazokat, akik a 
csoport valamelyik alosztályába, még pedig vagy a 
gépszerkesztők vagy a modell építők vagy a repülők 
osztályába belépni, avagy a csoport tevékenységét 
bármi módon segíteni és pártfogolni  szándékoznak, 
Bziveskedjenek jelentkezni dr. Veress Sándor lakásán, 
aki kellő felvilágosítással  fog  Bzolgálnl. 

— Törvényszéki hirek. Ko'.CBer Oyörgy 21 
éves gvimesbükki legény az erdőben vele együtt dol-
gozó 12 esztendős leánykán több rendben erőazalot 
követett el ugy, hogy a gyermeket csak gondos orvoBl 
kezeséSBel lehetett megmenteni. A törvényszék egy 
évi börtönre Ítélte. 

— Kristály Ferenc taploczai napszámos tanú volt 
a Miklós Árpád—C^edő Imre-féle  ügyben s a vizsgáló-
bíró előtt tett vallomását a törvényszék előtt megmá-
Bitotta. Hamis tanuzásért 6 hónapra ítélték. 

— Dénes Ferenc gyergyóujfalvi  gazda tehenet 
adott el Pál Qyörgynének. A tehén cinkusába hamis 
adatokat irt be B közokirathamlBiiásért a bíróság 15 
napi elzárásra ítélte. 

— Halálozás. Caiki Jinosné PZ'11. Síigethy Er-
zsébet, folyó  évi junius bó 22-én, 54 éves korában 
meghalt városunkban. Elhunytat ferje,  hat gyermeke 
és kiterjedt rokonság gyászolja. 

— Nem tar t ják meg aa ezer székely leány-
napot. Miután ez évben az ezer Bzékely leány-nep 
elmarad, hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akis 
annak előkÓBaltésébi n réazt vettek. — M dón a vároa 
asszonyai á!tal szívesen megajánlott kávét és kalácsot 
kössönettel vissza mondjuk, további Bzives pár fogást 
kér: A Szoo.  misszió helyi vezetősége. 

— A C. S. C. sportünnepélye mindig, igen 
nagy érdeklődésre tf  ríhat számot városunkban. Éppen 
ezért a sportünnepélyt ez évben is megrendezi a sport-
egyesület vezetősége a jötő hó folyamán  a Transsll-
vánia kerthelyiségében. A nagyszabású tombolával és 
egyéb szórakoztató meglepetésekkel egybekötött ünne-
pélyt jó előre köaönségünk figyelmébe  ajánljuk, mert 
a sportegyesület támogatása ma, a sportpálya építése 
Idején, mindenkinek egyformán  kötelessége. 

— Vegyeskereskedők figyelmébe.  A liszt 
árusításhoz szükséges bevételi ÓB kiadási nyomtatvá 
nyok, a Vákár-könyvkereskedéBben, Csíkszeredában 
beszerezhetők. 

— Elitélték a verekedőt . Diák Sándor 42 éves 
gyergyóujfalual  gazda megverte Erszény András gazda-
társát. A törvényszék két hónapra Ítélte. 

— Jegverés Oyimesbükkőn. Ghimebfaget 
kösségen junlus bó 27-én délután nagy jégvihar vonult 
keresztül. Több mint egynegyed órán keresztül mo-
gyoró nagyBágu jég hu'lott, amily a gabonákban 
óriási kárt tett. 

— A Középiskolát Végzettek Egyéves Ke-
reskedelmi Szaktanfolyamán,  (Budapest, VIII. Vas-
ucca 9—11. BZ. alat') amelyet Budapest Síékepfóváros 
közönsége tart fenn,  az 1935—36 iako'a étrd BZÓIÓ 
beira'.ások naponként d. e 9—2 óráig tartanak. A 
szaktanfo'yam  célja az, hogy oiyan férfiaknak  es nők-
nek, aVlk a középieto'i i érettségi vizsgálatot letették, 
vagy katonai tisztképző, — vagy tanitóképzóintézettt 
végeztek, egy év alatt alapos kereBkt dilmi szakkép-
zést uyujtson, amellyel kereskede'ml gyakorlati kenyér-
kereseti pályára léphatnek. A beinti ozáBhoz ötü t-tui-i 
anyakönyvi kivonat és érei.t->égi bizonyítvány í-zlikséges. 
B iratásí dij: 25 P. Tind'j az egész iskolai évre: a 
hallgatók tanulmányi előm»n< tele éa vwíyoai vNzomni 
szerint: 62 P., vagy 124 P., vigy 186 P., vagy 248 P. 
I'ővebb felvilágosítást  a tanfolyam  tájékoztatója nyújt, 
amely Budapest VIII., Vaa-ucca 11. EZ. alatt a kapu* 
nál kapható, vagy poatán va'ó elküldése is kérhető. 

— özv . Dr. Nóvák Alber tne házaban Csík-
szeredában, a város legforgalmasabb  helyau, folyó 
évi julius hó l-re egy üzlethelyiség kiadó. 

Segédeket és tanoncokat felvesz  a volt 
„Harghita" vasÖDtóde. Berger és 
Aokerman, Str. Oapitan Vulovici. i s 

Egy kúlön bejáratú uccai szoba búto-
rozva vagy anélkül kiadó, érdeklődni 
Gáspár Qábor temetkezési intézeté-
nél, Csíkszereda. 2-

A delnei Szent János templom 
megmentésére alal u't restauráló blzo'tság aa alábbi 
akban nyugtázza ÓB köszöni aa rddlg beérkezett ado-
mányokat. Eţyben felkéri  azokat, akiknek elmére az 
ismertető füzetet  elküldték Bziveskedjenek minél előbb 
postázni azt a csekély öasseget, amelyet e nemes célra 
a füzet  megváltáBB fejében  rászántak, hogy a bízott 
ság a munka megkezdésekor tisztán láthassa, hogy 
milyen össaeg áll rendelkezésére. 

Először a ciksseredai, azután a csikmegyei s 
végül a más megyei adományokat közöljük : 

. Csíkszereda. Dr. Pál Oáborné 1500 lel. László 
Ignác bittanár, Gil Ferenc 500—500 lel. Czell Bank, 
Dr. Kolumbán József,  Dr Kovács Károlv, Dr Nagy 
András, Fejér Béla. M M., D.\ B M. 200—200 lel. 
Purmann DJZRŐ, A'bert Vilmos, Papp Jano-nt keres 
kedőné, Dr. Tódor Jinoi, László G>zané, Lux J >zaefn\ 
D-íczy Jtnos, Pál Qyula, D-. G/örgypál Djmokos, Dr. 
Hirsch Hu<ó, Dr. Ztkarlás J <nőné és Minóné. Ajváaz 
gyógyszertár, B ró F ^ n c esperes, Vogel Jikabné, 
Domokos Sándor, Dr. D iradicmé,«D; Gil Jjzaef,  Dr 
C-ipik Lajos, Dr. Zikariás Bilint, Dr KiaztUr Arthur, 
Liítl-r Marcallné, Dr. Stndor Qibor. D\ T.-.uber JJ 
zHcf,  Szántó A'bert, Ntgv Bininé. Nuridsány Mtrton, 
özv. Naiy Imréné 100-100 lei. Borcsa G rgelv, Ba-
czá3sy Ziltán, Pu'chárd J mos, Dr. Veégh Sándor, F mke 
Foreoc, Karda Gyuláné, özv. Filó Károlmé, Papp 
Károlyné, Riccz Sándor, Buszok Gyula 60—60 lel. 
RSm. kath. főgimnázium  ifuaágl  könyvtára, Róm. kath. 
főgimnázium  tanári könyvtára, Berkeciy Árpád, Gá; 
Imre. Zakariás Itaákné, özv. D jbukát Jakabné, Gts-
pár Gibor. Jakab Ödönné, Dr. N >vák Albertné, Vi6Cier 
Jinoané, Papp Djmoko'oé, ifj.  Papp K°r dy, Hódoslnii' 
50—50 lei. Dr. Sáidír Gyu áné, Hil W g V Imos, Kinya, 
Lórirc: Jizeefoé,  Takács Lijos, Solymoay, özv. Nagy 
Sándaroé, Bzopoj Gáspár, Caáka Béláné, VJ*B Qsz» 
40-40 lel. Grieger K irolynó, Kalamír Gtbor 30-30 
lei. Keresztes Antalné, Btlint B .-la. Djonoios Jikab. 
Kovícs drogu^rla, Ko'osy L^szlóné 20—20 lei. Eddigi 
szeredai gyűjtés öSBzege 8410 iai. 
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Primăria oraşului Mercurea-Ciuc. 
No. 1826 — 1935 şi 4142-1934. 

Publicaţiune. 
In ziua de 16 Iulie 1935 la ora 10 a m., la 

primăria oraşului Mercurea-Ciuc, în faja  comisici de 
licitaţie se va ţine licilaţie publică, cu oferte  incliise 
şi sigilate pentru: 

1. Furnizarea benzinei în cantitate de 2000 kgr., 
în valoarea estimativă de Lei 24.000. 

2. Furnizarea uleiului tip. B B. Gargeoil, în can-
titatea de 70 kgr. şi a uleiului tip. »C« Gargoil Mo-
biloil, în cantitatea de 30 kgr., în valoarea estimativă 
totală de Lei 12.900. 

3. Vânzarea imobilului indicat cu No. top. 135, 
în carlca funduară  a oraşului Mercurea-Ciuc No. 417, 
în valoarea estimativă de Lei 3100. 

Darea în antrepriză a lucrărilor de refaccrca  po-
dului din Strada losil, in valoarea estimativă de 
Lei 41.000. 

Garanţia va Ii 5% după sumele de eslimaţie. 
Timpul de furnizare  a benzinei şi a uleiului este 

dela 16 Iulie până la 1 Decemvrie 1935. 
Licitaţia se va ţine conform  dispoziţiunilor legii 

asupra contabilităţii publice a Regulamentului O. C. L. 
şi a normelor apărute în Monitorul Oficial  No. 127 
din anul 1931. 

Caietele de sarcini se poate vedea la serviciul 
teclinic al Primăriei, între orele oficioase. 

Mercurea-Ciuc, la 24 Iunie 1935. 
p. Primar, 

Bakó m. p. 
Ing. Gh. Gondos m. p., 

şeful  serv. technic. 

F É L I X Ó y Ó Ó Y F Ü R P Ő 
(Oradea mellett). 

(ROMÁNIA PÖSTYÉNE ! 11) 
49 C° hófo'-u,  naponta 19 miMió ü v i z e t &dó 
kén**, rid umoH havviz fórrá*.  Mind nfóle  reuma-
tikus bántalmak valamint női betegségek ellen 

páratlan gyógyhatású 

DJONNAN BERENDEZETT 
ISZAPFÜRDŐK, ISZAP PAKOLÁSOK, MORFÜRDÚK 
és MESTERSÉGES SZÉNSAVAS FÜRDŐK 

W állandó orvosi felügyelet  mellett I 
I. OSZT. TELJES PENSIO 
(siátloda, fürdő  éa háromszori étkeaéa) 

Junius, Siaptember hót°pokb'jn 200 L*i nepoata 
Ja io-i, Augusztus bón-po'íbwn 240 L i n ptut?. 

II oszt. p-ineio napi 100 L*i 
gyerm kek pensioja napi 100 Lei. 

Egész évén át nyitva 1 
-os vaautl kedvezmény egées éven át érvényes 

Különféle  szórakozások: 5—6 
Tenisz Könyvtar Szabadfürdő  I 

©séplee asate 
Csépléshez alkalmas tolótulyos, vagy tize-
des mérlegeket a legpraktikusabb kivitelben 
garantálva készít ós javít is, olcsó árak mellett 

Abos József, Mercurea-Ciuc 
aat., mérlegkész tő és javító. 

S 4 
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A román nyelvet tanulni kezdő, valamint pótvizagára utalt 
tanulók elökéealtéaét, szolid javadalmazásért vállalom. 
Cim a kiadóban. 2—l 

A közönség figyelmébeIII 
Tisztelettel érted tem a n. é. közönsé-
get, hogy 1935 május 1-én megnyílt 

Keresztes Kálmán uriszabósága 
Csíkszereda, I. G. Duoa-ucoa 110. szam. 

A legújabb divat srerist, a legmérsé-
keltubb árak mellett, kitűnő szabású és 
legeUő szalor-munka kidolgozásáéi ké-
szítem garancia mellett a legújabb 
divatú öltöoyuket, sportruhakat, Fran-
cicoat, Raglan továbbá smoklng-zsakett 
és frakk  öltönyöket a legkiválóbb sza-
báesai. Kereuse fol  és megeyőzódhet! 

CROITORIE LA PRIMUL RANG 
K e r e s z t e s Ká lmán . 

Férfi  és egyanruha siabisiat tánitaiat vállalom. 
Hiromfale  különböző beoutások. 10—26 

R a k e t t h u r o z a a o k szaksaerüen ea olcsón. 
Cim a kiadóhivatalban. 

& É r t e s í t é s . ** V , j a 
lg Értesít m a aagyérd^mii közönséget, hogy a 

H Beke-féle pékséget átvettem, * 
^ amelyet a inai igényekotík megíeUlően tovább vezetők, ^ft 
Sfi  M ndennip friss  vajaa eütemány. SS 

Külön készített fehó^  haaikenyór ós 
flaon  barna roeakenyér kapható. ^ 

Az aocal (sterr) kenyérsütéseket kéruéui előző nap a 
pékségba hejeleot^nl. — Sa'ves pártfogást  kér ^ 

g S á l i é t S é l i a é e G a i f e s s e s e d a ,  j j 

Keresek egy jó karban levő villanyórát. 
Cim a kiadóhivatalban. 1—2 

Szeplők, májfoltok 
és pattanások 

ellen kizárólag 
Kárpá t i - f é l e 

BENZOE-KRÉM, 
mii mur 

P Ú D E R és S Z A P P A N 
MmiiimiiiiiiiimiimmiiiiiiiiHiimiiiimiiiiiimiiiminmiiimiMiiHiHmiiiiiiiiii 

garantált higanymentaB 
ós kitűnően bevált ké-
szítményeket ha tanulj or. 

I C i z á r ó l a g - o e a r L 
b e s z a r e z H e t ő : 

ŐRIŐER KÁROLYNÉ 
K Parfumerie=  lllatsiertáraban 

M.-CIUC — CSÍKSZEREDA 

J 0 forgalmú  füszer-üzlet,  italmeressel 
és dohán;árulassal, telekkel együtt, 
öregség miatt eladó. Erőss Karoly, 
Tusnad-sat. 1—s 

— Eladók : Zongora, radiö, porszívó és 
egyéb ingóságok. Cim a k'adóban. 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyaterübbtól a 
legfinomabb  kivitelig 

• « l r « a U i a i l l i t t t t l i t k k i l 
b e a i e r e a h e t ó k : 

Nagy Q. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték msllstt részletfizetésre  Is. 
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