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Ecce homo, ime az ember! 
Nagyböjti gondolatok és megfontolások. 

3 . -A.x e l ü l j á x ó ü . 
Jézus szenvedése történetében fontos  s 

döntő szerepst töltöttek ba az elüljárók, név-
szerint Pilátus és Haródes. Ezek viszik dűlőre 
az ügyet. 

Kaifáatól  Jézust Pontiua Pilá.ui római hely-
tartóhoz vezették. Pilátus a vád felöl  érdek 
lödik, de azok ötölnek-hatolnak, folyton  azt 
hangoztatják, ha nem lenne gonosztevő, nem 
adták volna a kezébe. De bizonyítani nem tud-
ják. Végül azzal állanak elö, hogy Jézus a né-
pet felizgatja,  tiltja az adófizetést  s magát ki-
rálynak nevezi. Pilátus négyszemközt megkér-
dezi, hogy király e, melyre határozottan igen-
nel felel,  de megnyugtatja, hogy aa ö országa 
nem e világból való s azért jött, hogy bizony 
sagot tegyen az igazságról. A helytartó felveti 
a kérdést: Mi az igazság? Da nem várja a vá 
laszt, hanem ott hagyja Jézust s kimegy a zsi 
dókhoz. Nehéz lett volna az igazságot meghal-
lania, mert aszerint kellett volna igazodnia. 
Keres kibúvót Jézus elitéltetése alól. Kapóra 
jön az ö galileai illetősége, azért Heródeshez 
kQidi, ki ott fejedelem  s jelenleg Jeruzsálem 
ben van. Heródes nagyon megörült, mert régóta 
vágyott látni. Mert Heródes már hallott Józus 
felöl,  sőt azt gondolta, hogy az általa megölt 
kereszteld szent János támadt fel,  meg is akarta 
ölni őt, da a Mester az öt figyelmeztető  fari 
zeusoknak azt mondja: Menjetek s mondjátok 
még «.unak & rókának, ma és holnap még ör 
dögöket Űzök s betegeket gyógyítok, harmad 
nap bevégzem Most a ravasz róka kezében 
volt Jézus; boldog volt HeródeB, hogy bosszút 
állhat rajta. Szeretett volna Jézustól csodát ki-
csikarni, sokat kérdezett tőle, a zsidók vádol-
ták ia, de ő mélyen hallgatott, azért Heródes 
csúfságból  fehér  ruhába öltöztette, kigúnyolta 
s Pilátushoz visszaküldte. Ettől kezdve a régóta 
két haragos vetélytárs kibékültek, hiába a go-
noszság is keres munkatársakar, hogy egymást 
segilaék és védjék. A helytartó a publikum elé 
állította, mert Heródes sem talált főbenjáró  igaz 
okot a halálra, tudta ugyanis, hogy irigységből 
Bzeratnók Jízuit eltenni láb alól, azért ei akarta 
ereazteni s hogy a népet szánalomra birja, meg-
fenyítette.  Féltette állását, azért valamikép okot 
kereset1, hogy magát igazolja. Szokásban volt 
Ünnepre foglyot  elengedni. Pilátus felhasználja 
a jó alkalmat, alternatívat állit fel  a nép elé: 

Kit akartok, hogy szabadon bocsássak: Jézust, 
vagy a lator Barabást? Célját nem érte ei, mert 
a nep nem volt eszénél. A főpapok  izgatták. 
A helytartó helyzete válságos lett, még a fele-
sége is figyelmeztette,  hogy ne avatkozzék aB 
igaz dolgába. A nép Jézus halálát követeli, 
hiába hangoztatja ártatlanságát a vesszőzteti 
meg ót. Próbál szabadulni az iszonyú felelős-
ségiéi, kezet mos b kijelenti, hogy ártatlan ez 
az igaz vérétől. Mit gyáváskodik, itt nem ér 
semmit a beszéd, a határozott tettek kellenek I 
Igy az ítélet elhangzott. Jézust a katonák át-
veszik, bíborba öltöztetik ; töviskorona a fején, 
nádszál a kezében, megvesszőzve áll a nép előtt, 
Pilátus utolsó kísérletet tesz, hogy jobb belá-
tásra birja, rámutat az agyongyötört Mesterre 
s mondja nekik: laie a? ember 1 Da a nép ha-
lálai kívánja. Pilátus iameteiten kérdi Jézust 
illetősége felöl,  de nem válaszol. Szükségtelen 
minden szó, ahol a vak düh diktál. Pilátus ide-
ges lesz a Jézust figyelmezteti,  hogy hatalmá-
ban van megfeszítem  és elengedni, miört nem 
válaszol. Szerencsétlen helytartó, nem veszi 
észre, hogy ó is játékeszköz a főpapok  kezé-
ben. Felvilágosítja Jézus ót, hogy hatalma on-
nan felülről  van s aki az ó kezebe adta, annak 
nagyobb bűne van, mint neki. Végső kísérletet 
tesz Pilátus, hogy Jézust eibocsásfsa,  de a nép 
kiabálja, hogy akkor a császárnak nem lehet 
barátja. Nincs lelki ereje, állását nem akarja 
ott hagyni, kedvesebb ez, mint az igazság, birói 
székbe ül b Jdzust: ,Ime a királyotok I" sza-
vakkal átadja a népnek megfeszítés  végett. 
Azért került Fiitkius nö̂ e" a hiszekegybe. Ime 
az ember! Hat te hányszor ítéled életedben 
halálra Istent, mikor a rosszat választod?! Gon-
dolkozz csak I 

Frumoasa ím katMik társadalmának: ünnepe. 
Mcgiriu-, bugy a Kovats Mibáiy frunaaaai  róm. 

kat. espareB plébános nyugdíjazása miatt magüraaedetl 
plébánost állast a püspöki hivatal Tímár Sáudor, eu-
muloul Bzármazasu, aninoasai plébánossal töltötte be. 
A fiatal,  kitűnő képzettségű, misszióiról bires plébánost 
Matei-Corvln állomáson, megérkezése alkalmával, fé-
nyes ünnepség keretében fogadták  a hívek. Domokoa 
Istvánné pompán virágcsokrot nyújtott át szép Bzavak 
kíséretében, majd Keserű András nlcoleati plébános 
mondott meleghangú Iiten hozottat. Aztán az uj plebá-
noa kocsiba ült, melyben helyetloglali Sós Karoíy köz-
ségl jrgtző, Kaserü plébános ls a anno megindult a 
manet, melyet lovaa bandérium nyitott éa amelyet kö-
vetett a végoélküli kocsiáradat. 

A faiu  végén a sásaié alatt teljea számban fil-
vocult ipsroi egylet nevében Veress Lajos alelnök úd 

vözölte az uj lelkipásztort, aki pár szóval megkössönte 
az üdvözlési, megemlítve, hogy ő 1B iparos családból 
származik. 

Az uj plébános a község felvirágozott  utvonalán, 
a hívek tómegétól klaérve, a templom köaelében fel-
állított díszkapuhoz ment, megszólaltak a harangokén 
megkezdődött a hivatalos fogadtatás.  Tímár Sándor 
plebánoa meleg szavakkal üdvözölte elődjét, Kováts 
Mihály esperes plébánost, mely után Dobál József  köz-
ségi biró, aki aokat fáradozott  azon, hogy az uj pap 
fogadtatása  méltó legyen, meghatott szavakkal üdvö-
zölte a politikai közBég nevében. Aatán Barabás Tilda 
IV. o. elemista kislány szavalt éa nyújtott át virág-
csokrot. Utána Biró Károly egyháztanácaoB beaaólt, 
mely után Saása Ilonka mondott könnyeket fakaanté 
kedveB verset éB ssintén virágcsokorral kedveskedett, 
dal Ignácné a közaég aaszonyai nevében, Sándor An-
nuska a Leányegylet, Antal András a Legényegylet 
nevében moodottak üdvözlő beszédeket. Gergely Mar-
git V. o. és Gergely Ignác a Szent Ferenc harmadik 
rendje nevében mondottak köszöntöt. A templom ajtó-
nál Miklós Gergely II. o. tanuló nyújtóit át Ismét vi-
rágcsokrot, majd Sándor Zsigmond kántor beszélt. Aa-
taa Keserű András pebanoi átadta a templom kul-
csait, majd megkezdődött a Ta-Deum. Utána azószékre 
lepett T.mar plébános éa kereBetlen, egyszerű szavak-
kal mutatkozott be a katolikus híveknek, akiknek Bze-
mében a meghatódottság könnyel csillogtak. Vecsernye 
utan a plébánián az egyháztanács nevében II]. SzakácB 
Baláza barzaval birtokos, gondnok üdvöaölte. 

Eite kétszáz teritekes bankett volt, melyen töb-
bek között Keserű plébános, Budurian örmény esperes, 
Costeagör. kat. plébános, Lengyelfőazolgablró  oeBséltek. 

Frumoasa község katollku* bivei megmutatták, 
hogy tudnak tekintély tlBateiők lenni éa tudatában van-
nak anna^ a hivatásnak, amit ma egy köaség lelki 
vezetése jelent. 

A mi farsangunk. 
Racul, Garciu és VacareBt népe két helyre össze-

gyülekezve, február  hó 14 tői 23-ig gazdaaági tanfolya-
mot hallgatott végig. Tts napon át a raculi községház 
cyüiesterme mellékhelyiségeivel éB a garciul közbirto-
kosság a mult nyáron épített, uj saékháza nagy terme 
mindsu este zsúfolásig  megtelt felnőtt  férfiakkal  és 
nó*kel. A 3 község földműves  bizottsága kérésére a 
vármegyei gazdasági kamara az alábbi Boroaatot enge-
délyezte : 

1. Február hó 14 én: .Uj gazdasági rendszerek-
ről', előadást tartott Kosán Imre gazdasági felügyalő. 
„Tiszta vér az otthonban". (Nemi élet fegyelme).  Elő-
adta Dr. lmra Zoltán orvos Frumoasa-ról. 

2 Február hó 16 én: Ktumpli és répa okszerű 
termesztése. Kapáló gépek bemutatása. Előadta Péter 
JozBftf  nyug. jegyző, Ciceu. Csecsemő ápolásáról. Elő-
adott Buaás Imre piebános, Ciceu. 

3 Február hó 16 án: Sertések otthon tartása, 
okszerű tenyésztés, járványok elleni védekezés. E őadó 
volt Vogel J ikab állategészségügyi főfelügyelő,  M.-Ciuc. 
A szeszes ltaiok gazdaaági éa erkölcel eredmanyel. 
Előadó Dr. Dibiczky Mihály gyógyszerész, Ricui. 

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

Irta: Endes Miklós 
a felolvasta  „Az erdélyi férfiak"  egyeaületében 1ÍI35 jan. 10. 

IV. 
Ciuc a történettorrásunkbaa a XIV. évszázad elsfi  fe-

lében jelenik meg. 
Az 1332—37. évi pápa tizedjegyzék1) a közetkező 

ciuci plébániákat sorolja fel:  Delnita, Gheorgheni, Joseni, 
Caainul, lliseatea, Racul, Cozmeni, Ciucsanghiui ghiu, San-
martiu, Mihaileni, Nicoleati, Sancraieni, Leliceni, Sansimion, 
Tomeati, Sumuleu, Tarcau. 

Ezek a plébániák nyilván az Árpádok korában ia ál-
lottak. A müvéazettörténelmi adatok közt találjuk a kővet-
kezőket :') 

SaDdominic-Cinctól dél éa délkeletre Caainnl-Mareig 
levő terület kulturája feltétlenül  tiszta székely. Köríves Ár-
pád kori emlék nem maradt, mert a templom szűk lett vagy 
füldulatott  s ujabb épült az előzi lebontása után, a régiből 
azonban befalaztak  egy ajtó keretet a egy kereaztelő kutat, 
azenteltviztartót megmentett a kegyelet; igy Sandominicon 
már a tatárjáráskor állott templom a ekép a templom sek-

') Beke Antal: „Erdélyi egyházmegye képe a XIV. 
században." Esztergom 1894. 163 a köv. 1. Ortvay Tiva-
dar : „Magyarország XIV. századi egyházi földrajza." 

') Keopeci Sebeatyén Józaet ismertetése. Sz. X. M. 
60. tvai jubiláris évkönyve. 871 a köv. lap. 

restye ajtókeretei az uj templomba befalaztattak:  a raculi 
templomban a déli bejáró ajtó fakerete  Arpádkori, hasonló-
kép a Bumuleui Szent Péter templomban két ajtókeret, a 
sancraieni templomban a torony alatt nyugati ajtó s kőke-
resztelőkut. A tusnádi templom helyén árpádházkori temp-
lom volt, fennie  áradt belőle az igen érdekes kőkeresztelőkut; 
a cozmeni templomban a talba épitett nyelv kerekded fenekű 
keresztelő viztar'.ó és keresztelőkut román kori. A caaiuul-
marei templom h?lyén is árpádkori templom állott, bizony-
sága a templom kiresztelő kútja. Az armaseni templom sek-
restyéjének oromlalába be van falazva  egy kerek kőlap, 
melynek közepén dimboru kerekded diszités van, félkörökből 
képzett csipkézetü széllel és középen nagyobb kerek lukkal. 
E diszitett korongból indul ki kereszt alakban végződő vi-
lágító rés. Ez valótzinüleg egy XI—XII. századi templo-
mocska szerény ajsis vagy khorus rózaája lehetett. Ciuc 
árpádkori templomának érdekessége az, hogy egymástól 
12—14 km.-re feküsmek.  Ezek Ciuc jelen ezred elei emlékei, 
melléje teszem Racul latárán Bogát hegyet és Turda mezejét. 

Ciuc székely belizervezetére elsó emlék 1324-ből van.1) 
I. Károly 1324. juiiut 17-én elrendeli: mivel a király Lok 
Kászoot Sándornak, O/or fiának  a általa Egyednek, Sándor 
testvére fiának  adományozta a ez adományozásnak a ciuciak 
László maior execitus (hadnagy) Péter és Pál Jakab fia, 
Bene Irgus*) fia,  István Ihileud fia,  István Elthus») fia,  Bélus 
Bálint Sándor fia,  Buru Márkás fia,  Máté Bánk fia,  Jakab 
Chnmburd fia,  Miklós Aidrág fia  ellene mondottak, kétszer 

•) Székely oklevéltu I. 42. 
*) Dunántul Baranyiban vala „Ireg" közaég. 
•) Élet-ua — El(e)t-(0«, a kinek nUlisa — élet* van, 

megidéztettek, de meg nem jelentek, tehát az adományozok 
iktatassauak be. 

Lok szlovénul rétet, mezőt jelent, Lok Káazon annyi, 
mint Kászon rétje, vagyis Casinnak Kézdiazentlélek felé  eaő 
része, hol ma Casinul-Mic van, Kézdiazentlélek bessenyő 
lakta hely volt, nem tartozott a Székelyföldhöz,  azért volt 
itt királyi vár, hanem Alba megyéhez kérdéses volt, hogy 
az eladományozott hely Ciuc töldjéhez tartozik-e vagy királyi 
birtok. Későbbi okiratokból látjuk, hogy ez a birtok az Opor 
családból eredt kézdii később diciosanmartini Sándor családé 
lett, mely család a XVI. szd. elején Sándor Gáspárral defi-
ciált, ennek a Sándor családnak egyik ága a .Szentléleki" 
nevet is viselte. Sajnos, ez okiratból hiányzik, hogy nevezett 
azékelyek melyik nem és ághoz tartoztak, de látjuk azt, hogy 
a hadnagy vezetéae alatt jelennek meg B székely közjavat 
védelmeznek. Ennek az okiratnak kelte úgyszólván a széki 
átalakulás mesgyéjén van. Ciuc, mint szék, 1419-ben említ-
tetik először,") de nem kétséges, hogy már a személyi elven 
nyugvó székely törzsazervezet a XIV. száladban átalakult 
a területi szék szervezetté, talán ez okleveleiben azért nincs 
a szereplő székelyek nem és ág szerinti megjelölése kitéve. 

A oiuci székelység XIV. századi életében kimagasló 
egyik esemény anogaji tatárok ellen 1345. évi hadjáratban 
való részvétel a 1346-ban kásaonlokból indított hadjárat, 
amelynek emlékét János minorita örökítette meg7) a a le-
genda szerint a tatár ioglyok a nagy győzelmet nem a azé-
kelyek harciasságának, hanem élükön álló Szent Láazlónak 
ég Szűz Máriának tulajdonították; ez agyik előfutárja  a ciuoi 
székelység Mária tiszteletének. 

') Sz. Oki. tár Hl. 81. lap. 
7) Gomboi F. A.: .Középkori krónikások* 62. láp. 
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4. F-bruAr hi 17-én: V<-tés forgó  E'őadja Kozán 
Imre gasd. felügyelő.  A gyermek éa a calád. (A aer-
dfllő  gyermek nevelése.) B.őadé Fidő Lásalé Ignác 
fóglmn.  hittanár. 

6. Február bó 18 án: Méhészet, betegségei, véde-
kezés. Előadó Jakab Lajos nyug. tanító, Rscul. Tüdő-
vész és ellene védskesés. Előadó Dr. Imre Zoltán 
orvoB Frumoasa. 

6. Február hó 19-én: Gyümö'csfaültetéB,  ápolás, 
gyümo cs feldolgozás.  E őadia Csutak Gáspár nyug. lg. 
tanító, Ricul. A nikotin és narkotlkna Bzerek rombo-
lása, (makhej a gyermek tejében) Dr. Dsblczky Mihály 
gyógyszerész, Framoasa. 

7. Február hó 20-án: Legelők javítása, okszerű 
legeltetés. B őadó Kozán Imre gaad. felügyelő.  Fslnőtt 
Ifjúság  és a társadalom, (ronda históriák, Irodalom stb.) 
E.óadó Lássió Ignác főgimn.  hittanár, M-Ctnc. 

8. Február bó 21-én: Szarvasmarha tenyésztés, 
betegaegel, védekezés. Előadta Vogel Jakab fófeügyeió, 
M C.uc. Járványok elleni védekezés. Blőadta Dr. Imre 
Zoltán orvos, Frumoasa. 

9. Február 22 én: Szabad gazdálkodás. Előadó 
Péter József  nyug. jegyző, Ciceu. Ifjúsági  énekkarok 
nemesítő eredményei., Eőbdta Sarkady E.ek fóglmn. 
ének- és zenetanár. Eriékelés a gazdasági termekek 
körül. Előadta Fodor Gáspár nyug. tanító Racnl. 

10. Február 23 án: Lótartás, észszerű takarmá-
nyozás, egészség védelem. Előadó Miklós Sándor köz-
ségi titkár, Girciu. Okszerű talajmüvelés, trágyázás, 
termelésre e ókésziiSs. Előadta Kovács Banl nyug. ig. 
tanító, Vacarest. Egyházi énekeink szerepe a nep lelki-
életében. Előadó voít ifj.  Kicsid Gáaa plébános, S culeni. 

A bárom község földműves  bizottsága e helyen is 
kössönetét fejezi  ki a vármegyei gazdasági kamara 
iránt, hogy a nagy tekintéiyü szakelőadóit kiküldötte. 
Ugyancsak mély háláját fejezi  kl egyenként mind a 
tizennégy e'őadcnak, kik közül hárman 2—2, hárman 
3—3 előadást vállaltak magúira, otthoni kényelmüket, 
Bőt éjssakal nyugalmukat is feláldozva  teljes önzetlen-
séggel a népnevelés munkálásáért. 

Tudásuk javát oly bőséggel öntötték a 3 falu  népe 
elé, bogy a 400-nál több hallgató igen vesztesnek 
éreste magát, ha a zsúfoltság  miatt valamelyik előadás-
ról kirekedt. A nép megérezte, hogy aa ilyen urak nem 
belőle élnek, hanem vele élnek. A nép hálája és Isten 
áldása legyen fáradságuk  egyetlen jutalma. 

Jó mrnks, uri munka, társadalmi munka volt 
Bizonyosan á dá) fakad  n;omában. Racul Cine. 

BEL- ES KÜLFÖLD". 
Végleg  megbukott  Roman Vaier  ipartőrvény 

tervezete,  A mult vasárnap az oreság kisiparosság* 
nagygyűlést tartott Bucurestiben. A gyűlésen as er-
délyi kisiparosság la hatalmas érdeklődéssel vonult fel, 
hogy tiltakozását fejeaze  kl Raman Valér Ipartörvénye 
miatt, amely valóságoi csapast készült rámérni a sza-
bad munka szellemere és különösen a fejlettebb,  ha-
ladóbb erdélyi kisiparra. A gyűlés egyhangúan elvetette 
eat a tervesetet és Nistor munkaügyi miniszter la ki-
jelentette, hogy a Román Valér féle  törvénytervezetet 
végleg elejtették. 

A kisebbségi  nyelvhasználat  ügye. Amint Is-
meretes, az uj román közigazgatási torvénytervezet 
e"yenesen megtiltja a kisebbségi nyelveknek a hasz-
nálatát, sőt egyenesen kimondja, hogy bármily községi 
vagy megyei tanács azonnal felosalathaté,  ba abban 
valamelyik tag nem romsnu! szólal fel.  A törvény par-
lamenti vitája során a Magyar Párt erélyesen álláBt 
foglalt  eaen képtelenbéggel szemben. Mult héten a né-
met kisebbség képviselői is felkeresték  a kormányté-
nyezőket és védelmet kértek a kisebbségek ayelvének 
használatára. A kormány még választ nem adott, áddlg 
amig határoz, felfüggesztette  a nyelvhasználati szakasz 
vitáját. 

A Magyar Párt  bánsági elnökének  vizsgálati 
fogságát  megerősítették.  Hírt adtunk arrói, kogy a 
bánsági Magyar Párt elnökét Uigár Adolf  dr t egy 
1918 ban elkövetett gyilkossággal vád.i ják a gyülö 
lettől szított moitanl aangu'atban. Lgutóbb a táblai 
vádtanács ls megerősítette 30 napi vizsgálati fogságát. 

A satumarei megyefőnők  rendelete.  A sa!u-
marel prefeztus  rend jietet küldött a p'Jppökségnek, 
hogy a saturnar d római katolikus ssékes°g>ház hom-
lokzatába beépített Szent litván és SjentLiszló kirá-
lyok szobrait távolítsák el. 

Hitler  békenyilatkozata.  Hitler a napokbaa 
meBSZjlungaó kijelentést tett ismét Németország őszinte 
békeszándákáról. Franciaországban nagy vls?zhaogo'-
keltett a közeledés szándéka. 

A jugoszláv  parlamentben  a miniszterelnök kül-
ügyi exposet tartott. Az ülésen egyik ellenzéki képvi-
selő lövóldöanl kezdatt. Végül is megfekezték.  A ju-
gojzláv miniszterelnök hangoztatta a Magyarországgal 
való megbékülés szükségét. 

A szovjet vezérkari  főnöke  Franciaországban 
nyilatkozott a szovjet hadser <grő!. Kijelentette, hogy a 
szovjet hadserag fel  van kéasülve minden eshetőségre. 
Namcsak védelmi háborúra, de támadó hadjáratra la 
késsen van. 

Eladó 1926 óta bevezetett Mercu-
rea-Oiuo — Sandominio, jó 

forgalma  aatóbusz-jtrat, egy Chev-
rolet truo tip. 1036, gépkoosival. 

Gidro Márton Oarţa, Jad. Olao. 2-1 

Az Ur katonái. 
Meroarea-Olno hatalmas szenzációja. 

Az a hlr, hogy Dr. Kádár Imre a c'ujl magyar-
színház |<gazgatója elhatározta magát, hogy a híres 
clnjl előadás szereplőivel és csodás díszleteivel bemu-
tatja nálunk ls Emmet L'ivasry világhírű Bilnmüvét az 
Ur katoná-lt valósággal lázba hozta kis városunk kö-
zönségét. Bz nem 1B c?od* hiszen ez a darab egymás-
után bódította meg Amerika, majd pedig Európa világ-
városait B a budapesti páratlan nagy siker blre hozzánk 
ia eljutott. 

Az Ur katonái meg Is érdemli ezt a rendkívüli 
érdeklődést, mert izgalmasabb, érdekesebb és ugyan-
akkor értékeaabb színdarab régen nem szerepelt 
színpadon.' Nincsen ember, aki közömbösen mehetne 
el melette, tartozzék bármilyen osztályhoz, bármely 
felekezethez,  legyen hivő, v»gy hitetlen, problémát 
minden emberhez szólanék s annyira mai és m ĝi 
egyetemes kérdést tárgyal, hogy ez traţy trázza meg 
azt az általános érdeklődést, amelyet világszerte fel-
keltett. 

Az előadást Dr. Kádár Imre rendezte. A kóruso-
kat Stefanldesz  karnagy vezényli. 

Marcurea-Ciuc kösönségének ez alkalommal mód-
jában ley hallani ÓB látni az erdélyi szinészet két 
hatalmas ábrázoló silnészét, Kovács György a buda-
pesti vlgszlcház tarja és Tóth Elek. aki most vette át 
C:ujoo Szangyörpyi István örökét, hallhatatlan szere 
pnlt. Rajtuk klvüt Borovszky Oszkár, Totipa Sindor 
Balázs S^mu, Cjóka Jizeef,  Rithelyl ö IOD, Simon 
Tibor, Ni»yl-tván, LMI'OÍ B,;1B ÓB Bizsa Év» alakít-
ják a főszerepeket.  Utóbbi egy tlz évrs kis flut  játszik. 

A Ur katonái o hó 13 án este 9 órai kezdottel 
lesz bemutatva az Astra mozi termében. J sgvek elő-
vételben Vákár könyvkereskedésben kaphatók. Igyekez-
zen mindenki, bogy jegyét a kellő Időben biztosítsa. 

Turista alap a költségvetésekben. 
A helybeli turista egyesület a megye területére szóló 

általános tervezetet dolgozott ki a tnristaság fellendítése  és 
megszervezése, valamint at ezzel összefüggő  intézmények 
létesítése érdekében. 

Az egyesület felkéri  a mult nyáron a törvény értel-
mében megalakult vármegyei és községi turista bizottságo-
kat, valsmint az érdekelt községeket ós közbirtokosságokat, 
hogy e tervezetet tegyék magukévá és tőlük telhetőleg tá-
mogassák. 

Hivatkozással arra, hogy a turistaság beszervezését 
felülről  is szorgalmazzák, megadva az általános célkitűzé-
seket és irányítást, a turista egyesületnek minden reménye 
meg lehet arra, hogy elgondolásait a hatóságok támogatni 
fogják,  ahogy a közel mnltbáo is hozzájárultak u építkezé-
sek során telmerült költségekhez. 

A tervezet tulajdonképen összhangba hozza az általá-
nos országos programmot a megye különleges adottságaival, 
felismerve  azokat a lehetőségeket és szükségleteket, amelyek 
ezekből folynak.  A turista egyesület gyakorlati tapasztala-
tok alapján állította össze e tervet, mert tartani lehet attól, 
hogy a (eladatok felismerése  nélkül a miniszteri elgondolás 
csak írott malaszt marad. 

E munkánál a megye társadalma részéről jóakaratra 
számítunk, mert ma már mindenki ismeri az idegenforgalom 
gazdasági és erkölcsi előnyeit. 

£ tervezet nem tér ki Tusnadfürdflre  és a Gyilkostóra, 
mert ott a turistaság Ugye jó kezekben van és az eredmény 
már is látható. 

1. Annál elszomorítóbb és lesújtóbb a Hargita-türdS 
ügye. Amig a Gyilkostónál az ország minden részéről érke-
zett autók százai ontják a turistákat és vendégeket, addig 
a Hargita-türdd, amely nemcsak mint természeti szépség, 
hanem mint klimatikus gyógyhely és ideális téli sport terep 
is csupán azok Bzámára hozzáférhető,  akiknek fizikumuk  fá-
rasztó gyaloglásokat vagy még fárasztóbb  szekérrázást bír 
elviselni. 

Nyilvánvaló tehát, hogy oda utat kell építeni. Utat, 
mely alkalmas autóforgalom  lebonyolítására, mert csak igy 
töltheti be a Hargita-fürdő  azt a hivatását, amelyre adott-
ságai predestinálják. Ezáltal országos viszonylatban is be-
kapcsolódhatna az általános turista úthálózatba. A Hargita-
fürdőhöz  vezető ilyen müut nyomjelzésére vonatkozólag cél-
szerű lenne a helybeli zászlóalj parancsnoksággal érintke 
zésbe lépni, amely tudomásunk szerint nár méréseket is 
eszközölt és kész tervei vannak erre vonttkozólag. 

Az útra azükség van, eltekintve a gyógyulást kereső 
betegek kényelmére való tekintettel, turiita szempontból is, 
mert tévedések elkerülése végett le kell izögezzük azt, hogy 
mai felfogás  szerint nemosak az a tur.sta, aki meszteien 
térdekkel, nagy hátizsákot cipelve vág neki a hegynek. Hi-
Bzen időmegtakarítást és kényelmet jelint a vidék modern 
jármüvekkel való megközelítése. 

A megyei turista bizottság bírál a télül, hogy a fürdő 
jelenlegi primitiv állapota összeegyeztethető-e azzal a prog-
rammal, amit a miniszteri ntasitások előírnak ? Teljes befo-
lyásával hasson uda, hogy a magánépitkezínek elé ne gör-
dítsenek továbbra is akadályt a tuhjdonosok. Készíttesse 
el a türdő modern átrendezési tervé;, belefoglalva  a magán 
építkezések részére kijelölt területmk parcellázási és úthá-
lózati tervét is, mert az ötletszerű építkezésből helyrehoz-
hatatlan hibák származhatnak. 

Amennnyiben a fürdő  tolajdinos község anyagi viszo-
nyai nem adják meg a lehetősége; a fürdő  gyorsabb ütemü 
és kívánatos fejlődésére,  ngy talájon megfelelő  módot a cél 
elérésére a vármegyei turista biztttság. 

2. A megyei turista bizotság adja ki a már 1936 
őszén tervbevett megyei turista is fürdő  prospektust. Adja 
ki a megyénk turista térképét, nalyaak kliséje több mint 

egy éve készen van a helybeli turista egyesület birtokában. 
Amennyiben a térképen szereplő egyes hegycsúcsok régi 
elnevezése ellen kifogás  merülne fel,  ez esetben vegyék 
irányadónak a román vezérkar által kiadott és használt tér-
képeken előforduló  elnevezéseket, mert az ettől való önké-
nyes eltérés félreértésekre  adhat alkalmat ugy katonai, mint 
idegenforgalmi  szempontból. Különben is e térképet annak 
idején már jóváhagyta a román természetvédelmi bizottság. 

A megyei turistaság komoly beszervezésének és az 
idegenforgalom  első lépése a térkép kiadása kell legyen. 
Ilyen térképet tőlünk minden itt megforduló  idegen turista 
elvár, mert enélkűi képtelen tájékozódni, pláne, ha az itt 
lakó nép nyelvét nem birja. 

3. A Sandominic községben megalakult turista bizott-
ság vegye programmjába az Egyeskő és Baláni menedék-
házak kibővítésének és javítási munkálatait, támogatva ez-
zel a helybeli turista egyesUlet tevékenységét. Az egyesküi 
menedékház már is szűknek bizonyult. Nagyon sokan, akik 
a Gyilkostóhoz akarnak eljutni, ezt az utat választják, de 
már az Egyeskő környéke is sok turistát vonz. A turista 
egyesület propagandájának köszönheti, hogy az Egyeskő az 
ország turistái előtt ismert és kedvelt kirándulóhelyévé vált. 
A Sandominictől Egyeskőig és a Mures-Izvortól Egyeskőig 
vezető útvonalnak pihenő áilomása Balan. 

A baláni Pliőnix bányavállalat igazgatósága egyik 
emeletes épületét odaadta használatra a Turista Egyesület-
nek. Sajnos, ez a ház nagyon elhanyagolt állapotban van, 
körülbelül 30.UOO lej volna szükséges a rendbehozatalára. 
Különben nagyon szép fekvése  van és ideális az alaprajzi 
elrendezése, kilenc különbejáratu szobával, mosdóiulkével 
konyhával és a manzartlban közös turista hálóval. A Turista 
EgyesUlet tavalyi hirdetésére sokan jelentkeztek, többek kö-
zött Timisoaráról is, akik a nyarat itt szerették volna tölteni. 

Sandominic vezető intelligenciája mindig segítségünkre 
volt, valahányszor ügyes-bajos dolgainkkal hozzáfordultunk. 
A község társadalmát is ugy ismerjük közintézményei révén, 
miut a haladás és fejlődés  barátját. Kérjük ezúton Sando-
minic lakosságát, hogy találja meg a módot arra, bogy a 
bulánbányai és egyesköí menedékházak munkálatainál segít-
ségünkre lehessen. 

4. Tomesti községtől telket és épületfát  kérünk Mu-
res-Izvoron. A Uures-Izvor—Balan—Egyeskő— Cíyilkostó tu-
rista-utvounlnak kiinduló állomásánál nagy szükség volna 
egy kis menedékházra, ahol idegenvezetők várnák a vonat-
ról leszálló turistákat. Ez egyúttal idegenforgalmi  irodája 
is lehetne Mures-Izvornak. 

5. Hasonló rendeltetése lenne egy kis menedékháznak 
a Tolvajostetőn a Hargitalürdőhöz vezető ut elágazásánál. 
E célra Sumuleu község közbirtokosságától kérünk telket 
és épületfát. 

6. Santimbru községtől kérjük a „Szentimrei Bűdön 
Fürdőu-höz vezető ut kijavítását és részben valú átépítését, 
hogy az autóforgalomra  is alkalmas legyen. Enélkűi a fürdő 
nem tud kifejlődni. 

7. Leliceni és Fitód közbirtokossága áldozatkészségé-
nek a legtöbbet köszönhet eddig a Turista Egyesület. A 
leghamarább itt találtunk megértésre. A sutái híz emeleté-
nek felépítése  kezd aktuálisé válni, mert az ideiglenes tetőn 
becsurog az eső. Kérjük, hogy épületfával  támogassák a terv 
megvalósítását. 

K. Ugyancsak e célra kérünk Mercurea-Ciuc, Jigodiu 
és Sumuleu közbirtokosságaitól épületfát. 

9. Tervünk az, hogy a sutái ház manzardjába 4 szo-
bát építünk be, ahol ingyen szállást biztositsnánk az átutazó 
idegen turistáknak, hogy ezzel is olcsóbbá tegyük számukra 
Ciuc megismerését. A ház külömben téli szerepétől eltekintve 
egyesületünk klubháza is lenne, ami a turisták összetartását 
ápolná és munkakedvüket nagyban fokozná.  A megyei és 
városi turista bizottság figyelmét  is feihivjitk  az ingyen 
turista szálló fent  vázolt megoldására és egyben kérjük 
hozzájáiulásnkat is az építkezéshez. 

10. A megyei turista bizottság létesítsen egy klima-
tikus albizottságot, amely állaua ; a törvény által megálla-
pított hivatalos személyekből, a megye területén levő össze* 
fürdőknek  és klimatikus helyeknek delegáltjaiból, valarcint 
a megye turista és sport egyesületeinek kiküldötteiből. Ez 
a bizottság egy évben legalább kétszer ülne össze és meg-
tárgyalná a megye területén adódó idegenforgalmi  és turista 
ügyeket, hogy ezáltal egységes irányítás mellett tervszerűen 
szolgálja megyénk anyagi és erkölcsi megerősödését. 

• • 

On is 
vegyen részt a X. állami sors-
játék hallatlanul előnyös uj já-

tékterve nyerési esélyeiben. 
72.319 nyeremény 

Lei 284,634.560 összegben. 

Húzás március 15-én. 
Vegyen még ma szerencsés sors-
jegyet a Lörincz sorsjegyirodában, 

Mercurea-Ciucon 
a Bucureşti kávéházzal szemben. 
Egy negyed sorsjegy ára 200 Lei. 

S-3 



10 j á » . C S I K I L A P O K í- k ziiftl 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Ab érettségi előadása 

n , párosunk műkedvelő csoportja folyó  év március 
aan Kodor László nagysikert! 3 feivoná  os életképét: 

J ! . t ? l î . h o , t a B E , n r e » Vigsgó nagytermében. Aí 
! „ . t a k

1
é l

i
e t e M é 8 1 ' . ancBk művészi asinvonaia vilá-

gos Dizonylték amellett, hogy a műkedvelő csoport 
elnevezés alatt Ismert ifjúsági  kul'urmunka aa évek során 
komo y életképes törekvés lett, amelynek min d-n é'.et-
megnylutkoaását a közönségünk nagy Baeretettel és 
megelégedéssel fogadja.  A fiatalság  jóleső értéssel 
szemlélheti, hogy a tervszerű, az öntudatos munkájá-
nak eredménye van. Láthatja, hogy nem volt hiábavaló 
az az önképzésben töltött idő, minden ezórakoiásán 
végighúzott komoly egyesületi élet, amelynek minden 
u P - x ,? í i v v e l éa önzetlenséggel irányították. 
Ma ónálló cselekvésekre képes, kultur feladatok  meg-
oldására hivatott tényezővé forrott  az a megindulás, 
amely egy pár évvel ezelőtt azzal a céllal gyűjtötte 
maga köré városunk ifjúságát,  hogy rendszeres képzés-
sel felkészítse  mindazon feladatok  elvégzéaére, amelyek 
egy táraadalomnak nívóját, lendületét teázik. Az utóbbi 
honapokban kétszer egymásután lépett közönaégűnk 
elé aa a munka, amely műkedvelő ifjuségunk  program-
jában, dicséretes kitartásában éB ügyszeretetében ki-
teljesedett. Mindkét alkalom városon1! kul urális é'eté-
nak legszebb állomása, a műkedvelő csoportnak pedig 
végérvényes megszilárdulását jelenti. A vároa ifjúsága 
büszke lehet arra, Bmlt ebben a csoportban elvégzett. 
Vigy izzón arra, hogy megmaradjon ez a nagyszerű éB 
szerencsés csoportosulás aaon a vágáson, amelyen ön-
zetlen kezek megindították, hogy azo'gálja az ifjunág 
lelki felkészítésén  keresztül kizárólag á ku'tur munká-
nak kijáró megbecsülést. 

Az érettségl-t a követkeiő műkedvelőink kitűnő 
játéktudása vitte teljes sikerre: Divid Bözsi, KalfáB 
Baba, Moldován O ga, Pototzkv O ga, Sprencz QU1, 
Zakariás Ibi és Zakariás Gabi. Lőrircz Géza, Mandal 
Zjltan, Pulcbárd JMIOS, S*rk»dy Elek, Takács Lajos, 
Taraay Ercő, Simó Ferenc, Cseh Bandi. 

A csoport klvátsága szerint a szereplőkről külön 
bírálatot nem mondánk. Da hangoztatjuk, hogy olyan 
tökélsteBt D)u;toStak. amelyre büazkén gondol mindenki, 
aki az előadást végig gyönyörködte. 

Az érrettBéglt általános közkívánatra folyó  évi 
március hó 10 én délután 4 órakor megismétlik. 

— Nagy István zenetanár sikere Targu-
Muresen. Örömmel adunk bírt ée vesszük át a targu-
muresi sajtó osztatlan elismerését Nagy István zene-
tanár munkája iránt. A kiváló muzsiku* éa zenepeda-
gógus legutóbb B targu-muresl tanítóképző éa gimná-
zium Ifjúságával  hangversm* t adott. A székely főváros 
fejlett  ztnei életében is óriási Bikert aratott aa a szak-
szerű és eredményes munka, amely megnyilvánult 
esnek az ifjúsági  koncertnek keretében. A aajtó egy-
értelmű melegséggel ünnepli Nagy litván senetanárt, 
aki aa intézetek zenei neveléaébe a haladásnak legmo-
dernebb értékeit vitte bele, de ünnepli ezt a fiatal 
tehetséget, mint előadót éa kamara muzaU ust, aki egyik 
legkiemelkedőbb művésze szűkebb hazánknak. Nagy 
István egy csapásra meghódította Targu-Mures zenei 
kultúrájában olyan igényes közönségét, amely Igaz 
örömmel tölthet el mindenkit, aki figyelemmel  kíséri 
városunk e tehetségeB muzzlkuaának szépen Ívelő 
pályáját. 

— A nemzeti-paraaztpárt Cino-megyei ta-
gozata városunkban nagyszabású politikai gyüléa elő-
késaltésén dolgozik. 

— Egy hónapi próbaidőre felfüggesztik  a 
oenaurat es ostromállapotot f  Iemeretes, hogy az 
ostromállapot és a cenzura érvénye folyó  év március 
15 én megszűnik. A kormány tagjai tanácskozásokat 
folytatnak  arra vonatkozólag, hogy BzükségeB-e meg-
noaazabbitani a rendkívüli intézkedéseket. Hlr saerlnt 
a kormány tagjainak egyrésze szeretné, ha a cenzura 
éa oatromállapotot egy hónapi própaidőre megszüntet-
nék éa ettől tennék függővé,  bogy hatályon kívül 
helyeahetők-e végérvényesen a jövőben a rendkívüli 
intéakedéaek. 

— A badlnyugdijak mnlt évi utolsó negye-
dét fizetik.  A m®gyíl hadirokkantak és özvegyek 
mu'.t évi u'olsó negyedére hitel érkeaett éa Igy Jövő 
héten megkeadik az 1935 október—november—decem-
ber havi negyednek a kifizetőiét.  A rokkantakról való 
gondoakodás törvénye vl'ágosan előírja, bogy a rok-
kantak illetményei negyedévenként előre fizetendők 
minden más természetű kifizetést  mege'őzve. Amint 
látjuk a törvény éB valóság között nagy ellenmondás 
van. Pedig a legtöbb áldozatot hozott, a legszegényebb 
emberek ebbéréről van aaó, amelyet Illenék rendeBeb 
ben fizetni,  ugy ahogy a törvény azt biztosítja. 

— A Budapesti Nemzetközi vásárt ezév 
ben májas 8—18 a között rendezik meg. A vá 
Bárral kapcsolatos kedvezmények májua 3 tói—23 lg 
tartanak. A román vaBUtak csak a visszautazásra adnak 
féljegy  kedvezményt azoknak, akik május 8-tél 23-lka 
között érkeauek onnan viasza. 

— Féllábáért perli u államot. Tatár Jánoa 
Garclul legény a prahova! 7-ea gyalogezrednél teljeBl 
tett BBOlgá la to t . Szolgálat köaben egyik lába megsérült 
a annak következtében le kellett tőből vágni. Tatár 
J4noa most pert indított amputált lábáért a hadügy 
miniazterlum ellen. E?y féllábú  hadirokkantnak aa állam 
havi 80—100 lejt fizet.  Ennyi a kártérítés, amelyben 
benne van az ellenség előtt tanúsított hőaleBaég meg-
fizetése  la. Szegény Tatár Jánosnak vérmes reményei 
nem lehetnek. — As elveaaltett láb csak neki volt 
nagy érték. 

— Megdöbbentő jelenség a magyar társa-
dalomban. Csak a mult héten emlékeztünk meg 
Szabó György gheorghenli apát-plebánosnak 80-ik 
szül»tf  R napjaról. Ebből az alkalomból lerögzítettük 
finnek  :*z értékes életnek eredményeit. Litbató bizo-
nyitélo' hirdetik, hogy Szabó György nem volt kárára 
Gheoripcnlnek. Nemcsak lelklnsvelő volt, hanem kép-
zett gvaioriatl ember, aki tejsaövetkezeteket alapított, 
a szövetkezeti gondolatnak úttörő munkása vo't a 
töretlen ciikl talajon. Küzdött Ideállá lélekkel és fiata-
los bizakodással ennek a népnek Ipgkétsógbeejiőbb 
rákfenéjével  aa alkohollal szemben. Mtndan lépésével 
áldosott éa épített. Munkabiráaát, fiatalságát  a papi 
hivatás legidaállaabb felfogásával  elte be'e abba a 
népbe, amelyet a Gondviselés gondjaira bízott. — És 
magdöbbenve értesülünk arról, hogy akadtak Gaeorg-
honiben emberek, akik Szabó György apátnak nyugdí-
jaztatása BietteléBére ivet köröztettek. Az iven tiszte-
letben éB példátlan tónusban kifogásolták  a 80 éves 
korhatárt. — Figyelmeztetjük mindazokat, akik ez 
ügyben megfeledkeztek  magukról, hogy minden társa-
dalom az elvégzett munka tiszteletén és megbecsülé-
sén áll. Szabó György munkás élete nem érdemelte 
meg senki részéről azt, hogy ugy próbáljanak végezni 
vele, mintabogy egy páran tették. Ezl igy csinálni nem 
lehet. S aki megpróbálja arra rá kell sújtania a társa-
dalom ítéletének. 

— Vigyázni kell a megyei tüzrendéaaeti 
szabályrendelet betartasara. A helybeli járásbíró-
ság naponként tömegével tárgyalja azokat a kihágáso-
kat, amelyek a megyei tűzrendéazetl szabályrendelet 
be nem tartáaa miatt származnak. Feibivjut a figyel-
met, hogy aa épületek körül azalmakazlakot tartani 
nem lehet, mert a blrÓBág esetenként 500 lej pénzbir-
aággal sújtja aa ilyen kihágásokat. 

— Megsebeaitett vadőr. Iliescu tárcául vad-
őrre Tatár Miklós lu^ca-do-joai vadőr rálőtt ÉB súlyo-
san megsebesítette. Tatár vadőr elmeneküit és azóta 
még nincs semmi hír TÓIB. 

— Zeneverseny. Suşenl ?y r.-yól községben a 
ciucl műkedvelő zenekarok1 1936 avi április hó 19-én 
hangversenyt rendeznek. Bőv.bb felvilágosításokat  ad 
Szántó Ádám kánlor-tanitó suseci, jud. Ciuc. 

— Miniszteri látogatás a Gyllkostonal. Pop 
Valér igazságügyminiszter a mu't héten a gyilkoBtóntl 
volt kiránduláson. Á ta'.ában a gyenge tél dacára 1b a 
Gyilkostónak az Idegen forgalma  elég nagy volt. 

— Hálálozáa. IJ. Schmidt O UH cipéazmester 
61 évea korában fo'yó  év márciui hó 4-én meghalt 
vároaunkban. Schmidt G>ula igazi becsületes ember 
volt, példakép* a régi vágátu, a c aiádot szerető, a 
polgári erényeket őrző kisiparodnak. S-ép nagy csalá-
dot alapított h minden gyermekiben egy haaanoa tagot 
nevelt táras dámunknak, ö maga gész élete végéig 
szerelmese vnlt a magyar dúlnak n öntudatos müvelője 
Zbnak a szellemnek, amely a d« u-l'On keresztül vé-
gezte a maga építő kulturmuokáját. Pusztulunk ÓB 
egyre fogy  az a d?rék, régi ért^kos emberanyag, 
amelynek lelkivilága boldogabb Időket teremtett. — 
Schmidt G>ulát maicus hó 6án vámunk köiönségé-
nek általános részvéte mellett helyeztük örök p<hecóre. 

— Öngyllkozsági kísérlet. Grűnsteln László 
25 éves gheorghenl fakereakedő  öngyilkossági szándék-
kal a vonat elé vetette magát A véletlen müve, hogy 
a mozdony a fiatal  embert a pályáról leütötte éa igy 
a szemén Bulyosabb, de nem életveszélyes sérülést 
okozott. 

— Melyek aaok a színdarabok, amelyeket 
elő lehet adni. A Ciuc-I falvakban  éa általában kul-
turális eletünkben egyre nagyobb nehézségek merülnek 
fel,  A aainéaaetl felügyelőség  egyre-másra tiltja le e 
legártatlanabb darabok elódáBát. Veszedelmes játék 
ea E.veszi kedvét népünknek az önmüvelő műkedvelő 
munkától B rákényszeríti a testét, lelkét pusztító szóra-
kozásokra. korcsmáaáBokra. C ucvármegve prefektusa 
éppen ezért kérdést intézett moBt Isscu Emil aalnészeti 
felügyelőhöz,  amelyben kérte mindazoknak a színdara-
boknak névjegyzékét, amelyek előadása engedélyezve 
van. Amihelyt a névjegyzék megérkezik közölni fogjuk 
kösöcségünkkel. 

— Halálos zaerenozétlenseg. Solyom Mátyás 
suseni lakóat az ottani kőbányában haláloa szerencsét-
lenség érte. Robbanás alkalmával Baenvedett sérüléseibe 
balehalt, 

— Népkisebbségek. Romániában: magyar 1 
millió 500 ezer, zsidó 850 ezer. német 8000 ezer. orosz 
éa ukrán 750 ezer, bulgár 350 ezer, török 210 ezer, 
egyéb 450 ezer. A 18 millió összlakóBaághoz képest 
27 százalék. Magyarországon: német 479 ezer, szlovák 
105 eaer, azerb és horvát 56 ezer, román 16 ezer. A 
8 millió öaszlakóssághoa képest 8 2 százalék. Csehszlo-
vákiában : német 3 millió 3000 eaer, magyar 801 ezer, 
oroaa 516 ezer, zsidó 196 ezer, lengyel 84 ez«r, egyéb 
25 ezer. A 13 millió öaaslakÓBBághoz képest 36 száza-
lék. A többBegi néphea számítva 2 millió szlovákot ia. 
Jugoszláviában macedón 6*28 ezer, német 557 ezer, 
magyar 513 ezer, albán 480 ezer, román 239 ezer, 
török 163 ezer, különféle  343 ezer. A 11 millió ÖSBB-
lakóságboz képest 24 százalék. A többségi néphez aaá-
mltva 2 millió horvát és 15 millió Bslovén. 

— Pályázat 135 tanítói álláara. A brasovl 
kerületi tanfelügyelőség  125 tanítói álláara pá'yázalot 
hirdetett, A kérvényeket 1936 áprillB hó 1 ig kell be-
nyújtsál. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik 
felejthetetlen  férjem,  illetve édesapánk elvesztése fe-
letti fájdalmunkban  velünk éreztek éB a temetésen 
réaatvettek, eauton is hálás köszönetet mondunk. 

Omy. Sohaidt  Qjulíai  ia gyermekei. 

— A februári  nyugdijak kifizetésére  hitel 
érkezett éB igy a vármegye területén f.  óv márciua 
10 én megkezdik a februári  nyugdijak kifizetését. 

— Hargitafürdő.  Örvendetes eseményről adunk 
hirt, amikor a Hargitafürdő  fejlesstésének  ügyében moat 
már C.ceu község résééről tett lépésről Bzamolunk be. 
A helybeli mérnökökhöz felhiváa  érkezett a községtől, 
hogy tegyenek ajánlatot a fürdő  felméréBl  és rendezési 
munkálataira vonatkozólag, beleértve a magántelkek 
p^rcellázát is. A Turista Egyesület már mégis tette 
az ajánlatát műszaki referensei  révén. Eszerint haj-
landó az összes munkálatok elvégzésére, melynek ellen-
értékéül négy hold parcellázható területet kér, hogy 
szen megvalósíthassa a minta telepet, a parcellák árá-
ból pedig felépíthesse  a bargitafürdói  menedékházát. 
Raméljük, bogy Ciceu község az ajánlatok elbírálásá-
nál tekintettel lesz ennek az egyesületnek eddigi mtt-
kődéaére éa lehetővé teazl e Bzép tervek megvalósulását. 

— Csak ügyvéd vagy köajegyzö utján le-
het ezután sserzödeat kötni. A legújabb kormány-
rendelet eltiltja a jegyzők előtt való Bzerződéskötést. 
Erre c-tak az ügyvédet vagy a közjegyzőt Jogoaltja fel. 
A falusi  lakósság hosszú beadványban tiltakozott a ren-
delkezés ellen és kérte a régi helyzet visszaállítását. 
A rendalet különösen a gazdálkodókra Bérelmes. Sok-
szor 20—30 km.-re van a legközelebbi ügyvéd vagy 
közjegyző. Azonkívül maga a szerződés megkötése ls 
drágább, mert az ügyvéd 1500 lejt veBZ egy olyan 
szerződésért, amit a jegyző 150—200 lejért megcBlnáina. 
A más helyen lakó ügyvéd vagy közjegyző nem ismer-
heti annyira a felek  viszonyát sem, mint a helybeli 
jegyző, Így könnyen tévedés történhetik. A legnehezebb 
azonban a végrendeletek készítése. Igen sokszor a vég-
rendelkező egéazBégl állapota nem engedi meg aa uta-
aást, viszont az ügyvédnek vagy a közjegyzőnek a hely-
színre való kiaaálláaa körülmenyes éa költséges. 

— A romániai gasdák hogyan vásárolhat-
nak Budapesten tenyeaaállatokat. Budapesten 
mátcius 20—25 napjain tartandó orazágoa mezőgazda-
sági kiállításon vásárlandó tenyéaaállatok Erdélybe, 
llietve Romániába való behoaatalanak megkönnyítése 
érdekében a kiállltáB rendeaőaége eredményea lépése-
ket tett a Mtgyar Nemaetl Banknál. A rendezőaég a 
m. fair.  külkereskedelmi Hivatal utján ezügyben a kö-
vetkezőket közli. A fizetés  eszerint oly módon történik, 
hogy az erdélyi gazda befizeti  itt egy a napokban 
megjelölendő pénzintézetnél a tenyeaaállatvásárlásra 
Baánt összeget. A befizetésről  szóié letétjegynek vagy 
banklevélnek a kiállítás területén működő bankkiren-
deltség előtt való felmutatása  alapján a tenyészállat-
vásériáa akadá'ytalanul lebonyolítható. Ily módon igen 
kedvező B hivatalos budapoatl leu árjegyaéB felett  je-
lenleg 18 Bzázalékoa árfolyam  érhető el. Román rész-
ről megfelelő  behozatali engedély, Illetve az állategész-
ségügyi előírások betartása BzükBéges. Felhívja a ren-
dezőség az érdekelteket, hogy a magukkal vitt pénz-
nemeket a magyar útlevél vizsgáló közegekkel vezet-
tessék be az útlevelükbe, Illetve a közegek által adott 
bárcára, hogy ezáltal a bevitt pénznemek külföldi  ere-
dete igazolható legyen, Egyébként bővebb felvilágosí-
tásokkal készséggel szolgál aa Erdélyi Gazdasági Egy-
let (CiuJ, A. Muresan u. 10). 

— Sietni kell a gyümölosösökben a téli 
permetezeaekkel. Aa Erdélyi Gazdasági Egylet Gyü-
mölc^észetl Szakosztálya felhívja  az érdekelt gyümölcs-
termelő gazdaköaönséget, hogy a téli permeteaést moat 
már Igyekezzenek haladók nélkül elvégezni, mert a 
február  végén váratlanul beállott nagy meleg megle-
petéseket hozhat éa a fak  eaetleg korán kihajthatnak, 
ha a meleg állandóaul. Sorrend azerint előbb a bordói 
lével éa Amonlllal kell permetezni, mint gombaölő sze-
rekkel éa csak azután egy pár nappal a gyümölcsfa 
karbollneummal a közismert Neodendrlnnel a rovar 
kártevők ellen. A sorrend aaért fontoa,  mert a karbo-
lineum olajoa keverék, mely elzárná a réz éa kén tar-
talmú szereket a kártevőktől ÓB hiába való volna a 
költség és B munka. Bővebb felvllágoBltáat  egyébként 
kéazséggel nyújt as E. G. E. (Cluj, A. Mureaan u. 10) 
postabélyeg ellenében. 

— 50°/,-oe vasúti kedvezménnyel lehet 
Budapestre utazni. Aa Oszágos Mtgyar Gazdasági 
Egylet a folyó  évben is megrendezi Budapesten már-
ciua hó 20—25 napjain azokáaoa mezőgazdasági kiál-
lítását, amely alkalomból 50'/0-os vasúti kedveamény-
ryel lehet Budapestre utazni. A kedvezményes jegy 
váltására jogosító Igazolványok beszerezhetők március 
elejétől minden menetjegy irodában. A kedvezmény 
időtartama 14 nap. 

— Játékklub a Gyllkoatónál. A gheorghenl 
játékklub elhatározta, hogy a Gyllkostónál ls játék-
klubot állit fel. 

— Hamiseskü miatt ismét lefogtak  egy 
asszonyt. U.óbbi számainkban Igyekeztünk hüaégeaen 
továbbítani a közönségünkhöz a helyi törvényszéknek 
azokat az Ítéleteit, amelyek teljes szigorral Bujtottak 
le a Ciucban elBzaparodott hamla eaküre. A törvény-
szék a mult héten iámét példáa gyorsasággal csapott 
le a hamis eBkü egy szembetűnő esetére. Ványolós 
József  és László Dénes dltrol lakósok bicskázást peré-
ben Nagy György Józsefné  szintén ditraul lakÓBt, mint 
tanút hallgatták ki. A tárgyaláson az asszony homlok-
egyenest ellentétes vallomást tett, mint B vizsgálóbíró 
előtt. A törvényszék elnöke, amikor megbizonyoBodott 
a hamla esküről aaonnal letartóztatta Nagy György 
Józsefnét  éa aa ügyészség fogházába  klaértette. A ha-
mis esküre rossz napok járnak a csiki törvényszéken 
jegyeznék meg maguknak Jól mindaaok, akik hajlamo-
itk a világ • Ifgaljaaabb  bOnén. 



i-Oc oiiai. 

— Törvényszéki hírek. Rádu'y András és Kos-
tály Vencil gheorghenl fuvarosokat  a mult évben a 
Laiarea—gheorghenl kSaölti vasntátjárénál a galati 
gyorsvonat elütötte. Ráduiy a helyszínen meghalt. Ku-
rucz Károly vasúti őr ellen eljárás Indult meg. Az őr 
a most megtartott tárgyaláson bizonyította, hogy a 
vasúti sorompó le volt engedve és azt Kostály és a 
meghalt Rtduly András erőszakkal nyitották fal.  A 
tanuk igazolták, hogy a sorompót valóban Ráduly 
emelte fsl,  aki emiatt életével fizetett  meg s Igy a 
törvényszék Kuruca Károly vasúti őrt felmentette. 

— András Páter 24 éves armaseni legényt, mert 
András Qyula nevü nagybátyját a vásárról haaamenet 
bicskával megsebesítette 15 napi elzárásra Ítélte. 

— Csata István cetatulai munkáé cséplőgép mel-
lett dolgozott. A gondjaira bízott gép Orbán József  11 
éves gyermeknek a ruháját elkapta s azt valósággal 
izekre szaggatta. A törvényszék most gondatlanságból 
elkövetett emberölésért vonta felelősségre  Csata Istvánt 
és 15 napi elzárásra Ítélte. 

— Barabás Ignác és Péter joseni legényeket 
marhalopás miatt 4—4 hónapi fogházra  Ítélték. 

— Lopás. Borsos Ferenc ciumsnl lakós fürészé-
bő' ismeretlen tettesek elloptak egy 8 ezer lei értékű 
gépatljat. 

— Öngyilkosság. Kedves DéneB 26 éves clumani 
lakós felakasztotta  magát. Mire tettét észrevették meg-
halt. Hátrahagvott levelében halála okául azt mondja 
hogy miután Kedves Jinos nevü öccsével a vagyon 
felett  békés uion megosztozni nem tudott emiatt inkább 
a balált választotta. 

— Verekedések. Bijkó Feresc 48 éves dltraui 
földmlvest  Balázs Ignác fejszevei  súlyosan megsebesí-
tette. Bajró Farenc állapota életveszélyes. 

— Clobotenl és Solmeni községek között Orbán 
Páter, Vata Koroly, Petres Antal, Salamon L<jos és 
Anodi István cioboteni legények kitámadták Ferencz 
Ignác solmeni legényt, akit a túlerő pu'yosan megvert. 
A nagy erővel és egészen lovagiatlanul verekedő legé-
nyek ellen megindult az eljárás. 

— Nagy Károly és Varga Oábor armsBenl legé-
nyek összeverekedtek. Najy ugy fejen  Bzurta Vargát, 
hogy a besaélőképasségét elveszítette. 

Minden egyaB veszekedési esettel kapcsolatosan 
csak azt mondjuk ennek a derék, jobb sorsra érdemes 
székely népnek, hi'y ne putztltsa egymást Ilyen ok-
talan, vad módon. Ne nyúljon a legkisebb nézeteltérés 
miatt azonnal a testvérvért kiontó fejszéhez  és bicská-
hoz. Hanem keresse a békés, Bzelld megoldásokat, 
amelyek Inkább méltóak a kulturembtr nevéhez. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Kisérleti eredmények. 

Lóheremag termelés. 
As ugar megszüntetésére Irányuló propagandánk 

alkalmával folytonosan  kihangsu'yo?tuk a c uci gazdák-
nak, bogy ctakugyin veszélyes dolog lesz az eddigi 
megszokott fekete  uţar rendszernek a kiküszöbölése, 
ha aa a gibonannroUík nagyobb mérvű termelése ér-
dakében történik. Sót vo't eset, hogy bármennyire is 
hlvel pártolói és szószólói voltunk, az uj rendszer be-
vezetésének, olt abal a lakóseág a több gabona terme-
lés szempontjából óhajtotta az ugar megszüntetést, in-
kább elódáztuk dolgot s lebeszéltük róla a gazdákat 
egy-két évre, hogy magától érjék meg a dolog a he-
lyes irányban, a közjavára s ne kárára. 

Ezzel tzamben tanácsunk s óhajtásunk az volt, 
hogy sz'doják meg az ugar, dn amekkora terület Így 
felszabadul,  akkorával sanporodjék minden gazdának n 
mesterséges takarmányt és kapást termő területe. A 
mesterségaB takarmány termalés hangBU'yozása alkal-
mával mindig külöj kiemeltük hangosan a .lóherének" 
a nagy fontosságát  az itteni viszonyok szerint Higy 
mennyire Igazunk volt, azt az utóbbi pár esztendő be-
bizonyította. 

A lóheretermalés n.tgy lendületűt vett s tényleg 
a fiketeuţsr  helyét nsgjoa aok hel>en a lóhere, lu-
csrnt, bükköny es kapások fogla'ják  el. 

Ez AZ oka aon«k, hogy mind ÍD fníuban  c-iak mí»g-
elégsdist hallunk s panaszt, el^gdíteDPéget ntm, eőt 
nagy megnyugvásul szolgál, midőn gtwdáink dicsérik 
as uj rendesre, elismerik annak j. hatását aa állatte-
nyésztés elhaladásában a Így a mezőgazdaság f»jlő-
désében is. 

Szórványosan egy pár gazdának ha van is némi 
kifogása  az csak Bzértvan, mert nem a fentlek  szerint 
jártak el s több kalászost igyekeztek előállítani, a ta-
karmánynövények hátrány ára. 

Az uj helyzetben s hogy a heretermelés kifize-
tődjék s a gazdáink mentesüljenek a drága heremaţ-
vásárlással járó kiadásoktól, egy pár év óta kísérlete-
zünk a heremag előállításával is az ugar m°gssüotetése 
folytán  felszabadult  területeken. 

Jó termést adott B magnak meghagyott lóhere 
1934 ben és 1935 ban is. 

Az 1934 es termésátlag ho'danként ISO kur. volt, 
ami jónak mondható s még aiacsonv kilogramonkéntl 
ár mellett Is jól kiflsette  magát, az 1935 ös lóheremag-
térmés pedig a csodával határos volt, amennyiben 
200 - 300 frg.-os  holdankénti átlagot adott, de voltak 
esetek aa alciibl részen egy pár gazdánál, bogy 350— 
400 kgr. szem is termett ugyancsak ho'danként. Ez 
egy oly magas termés eredmény, amiről hallani sem 
lehet B amekkoráról még A legjobb szakkönyvek sem 
emlékesnek meg; hihetetlennek látszik, de nem lebe* 
tetten, minthogy aasetn lehetetlen, hogy Ciucanl-Cluc 
községben 84 kgos basa termett 1986-ben. 

C S I K I L A P O K 
A lóheremagvak p^dig jól fejlettek,  egészségesek, 

beérettek, cslraképssek, erankamentesek s magukon 
viselik a jó hsremag jellegét. 

S tán nem vagyok túlságosan optimista, ha azt 
mondom, hogy bármalylk külföldi  maggal Is felveszik 
a versenyt s mivel ez Így van, nem szükséges, hogy 
megálljunk és csak a Baját szükségletre termeljünk, 
hanem szabad gondolnunk aa export eladásokra la, 
vagyiB a heremogtermel st elővonultathatjuk, mint jó 
kereseti forrást,  melynek közgazdasági fontossága  fel-
becsülhetetlen. Nom érdektelen dolog megemlíteni, hojiy 
ebben B megyében, ahol egy neháry évvel ezelőtt senki 
nem gondolt heremagtermelésre, most az 1935-ös év-
ben legalább 7000—8000 kg ra becsülhetjük az összes 
termett mennyiséget, de nincs kizárva, hogy a 10000 
kg-ot ls megüti. Bz a mennyiség a vármegye beramag-
szükBégietét már bőségesen fedezi  B még valami felesleg 
ls maradhat; tehát jövő években, rmit ezm felül  nye-
rünk, az mind drága pénzzé változtatható át s minél 
több a mag, annál inkáfcb  lehet ajánlani vagontételbe 
eladáBra. A herének, lucernának jövője nagy, tehát 
magjaiknak értékesítése blztoB. Jó piacot pedig kiváló 
anyagnak könnyű szerezni. 

Azok a gazdák, akik az utóbbi éveiben tormel 
gettek her̂ magot, nagy büszkeséggel beszélnek a si-
kerekről és a haszonról, mert tudott dolog, hogy mikor 
ezen termelési ágat előayben részesítik, eg; úttal nagy 
mennyiaégü takarmányt, törökét nyernek, birtokukat 
javítják, gyomot irtanak, önkéntelenül vetés-forgójuk 
van, tehát jobban gazdálkodnak s a mi a legnagyobb 
fontosságú,  „aa állattenyésztésnek" alapjait rakosgat-
ják le, ami az Igazi, — sneta mondok nagyot —egye-
düli főfoglalkozási  ága kell lepyan a vármegye gazda 
közönségének. 

A fenti  sikerekkel ?zo.-.ban caak azok a gazdák 
dicsekedhetnek, akik magBzükségletüket a merőgnzds-
ságl kamaránktól szereztek be s utána jó, tiszta, aranka-
montes magot és kiváló takarmányt nyertek. 

Mivel a törvény tiltja, a tisztítatlan és nem ólom-
zárolt magvak értékesítését kamaránk ezen a téren is 
sietett a gazdaközönség segítségére o'y formán,  hogy 
igen kedvező áron átvette a megtisztítandó mennyisé-
get s fedozta  a tisztítással s szállítással járó költsé-
geket, hogy a nyert anyag minden tekintetben törvény 
szerint is és gazda szempontból ls megállja a helyét. 

Gazdasági kamaránk tovább megy s hogy ne le-
gyen probléma a cséplés elvégzése, a jövő évben egy 
herefej'ő  gépet fog  vásárolni, hogy ezáltal Is lendiile 
tat adjon a herem&g termelésnek. 

Jjlen soraimat pedig leginkább azon községek 
lakóinak szántam, akik még Idegenkedtek az ugar 
megszüntetéstől B akik attól felnes,  hogy földjük  ha 
nem pihen egy évig, nem fog  jó termést adni s ha nem 
saántják egy éven át, mlat fekete  ug'trt, gazos gyű 
mölcsöt hoz. Ea azt mocdom, nem igy van. Ba kell 
kapcsolni csak Intenzív módon a barotermelést Bz°m-
n?k és takarmánynak, r.z majd meţj.uitja a talaja,ir-
tani fogja  a burjánt B jó termést fog  adui, utána buza, 
rozs és minden. 

Ht viszonylagosan kevesebb ii lesz a kenyérnfls 
való, a herének ártak^sltáse fo  ytán készpénzzel köooyU 
dolog lesz nullás lisztet venni s ebből fehér  kenyeret 
sütni. 

• • • 

E sorok lezáráBs után olvasom az e?yík mpl;»p-
ból, hogy Oroszország a napokban 1000 vagon hera-
magot vasárolt Cjehszíováklából s ez a lap azt is ki-
hangsúlyozza, bogy a romániai beremag semmivel sem 
gyangébb sem a csehszlovákiainál, Bem pjdlg a nemet 
országlná1; tehát termelése érdemes, mert fcifuetima 
gát és értékesítése biitos. 

Kozán  Imre  gazdasági f-tlügyeJő. 

10 i S f C , 

FI H n n e g y ö«br.Stingel-féle  rövid LLAI/U kereszthuros zongora, tel-
jesen uj. kifogástalan  állapotban és 
egy A. Amberg-féle  hosszú zongora 
jó állapotban. Oim a kiadóban. 2 - 3 

Kiiküllömenti bor már 12 lejtől kapható 
Holló vendéglőben, M Oiuo 

ELADÓ egy 18 hónapos, tenyé&ziga-
lolványos, legelós b i k a Boga Al-
bertnél, Oiucsantimbrun. 1 - 2 

Publicaţiune. 
In ziua de 10 Martie 1936, ora 11 a. m. se vor 

prezenta la Politie, Biuroul militar, toţi tinerii născuji 
în anul 1915, cari locuesc permanent pe raza oraşului. 

Pentru acei tineri cari din diferite  motive ar fi 
absenji în această zi, se va prezenta capul familiei. 

Cu aceasta ocazie vor primi instrucţiuni cu pri-
vire la recrutarea ce va avea loc în zilele de 22 şi 23 
curent. 

Hirdetés katonai ügyben. 
Folyó hó 10-én d. e 11 órakor jelentkezni fog-

nak a helybeli rendőrség katonai ügyosztályánál mind-
azon fiatalok,  akik 1915. évben születtek és a város 
területén állandó lakással bírnak. 

Azokért, akik ezen a napon bármi okból távol 
lesznek, a családfő  jelenjék meg. 

Ez alkalommal útbaigazítást fognak  kapni a folyó 
hó 22 és 23-án megtartandó sorozásra nézve. 

Şeful  Politiei: Şeful  Biuroului: 
Hervatb. Corolanu. 

tWWWSWWWUMMiMMMOinlCini^inifl 

MODELL KALAPOK 
tti naponként nj formák  olosó 
árban, m.«*t*lKla.t la.«tâ]E 

VBNCZBL TANÁRNÉNÁL 
Ugyanott készülnek minden-
nemű női kalapok oieöreadü 
anyag hoaaáadáaával. Kalapok * 
átalakítása • legrövidebb Idő alatt, w 

Mercurea-Ciuc, I. O. Bratlaiu (Glmmá- w 
alnm)-noea 111. aa., a Sörház közelében. Q 

l^^W^y'llf^^Mfiáf^^^y^y^.'^y^y^^W^flÉ^tf  itt 

ELADÓ a Trlbunál mögött lévő villanegyedben egy 
ürestelek. Cim a kiadóban. 5— 

Fakereskedö urak 
figyelmébe! 

In atenţiunea Dior co-
mercianţi de lemne! 

Bevételi és kiadási utalványok 
Mandate de intrare şi eşire 

Bérfizetési  jegyzék (Listă de plată) 
Anyag- és erdőfelvétell  könyvecskék 

Cărticică de inventar pentru materialul in 
deposit şi pădure 

Előleg könyv (faragottfa,  göinbfa,  gömbrud) 
Cărticică de avans (pe lemn rotund etc.) 

Fuvar-bárca (Bârfă  pentru cărăuşi) 
Munkások nyilvántartása (zsebben hordható) 

Evidenta lucrătorilor (ptru purtat in buzunar) 
Orvosi utalvány (Certificat) 
Számlakönyv (Factura) 
Szállítási kimutatás (Consignatio) 

állandóan raktáron, totdeauna in depozit, 
legjutányosabb áron j pe l ingi preturi mo-

beszerezhetők : derate la 
VÁKÁR könyvkeres-
kedésében, M.-Ciuc. 

LIBRĂRIA VAKAR 
Mercurea-Ciuc. 

Mindennemű nyomtatványok megrendelésre a legszebb 
kivitelben a legpontosabban eszközöltetnek. 

ü É p í t k e z é s e k h e z 1 
fi  É É m j ó m i n ő s é g ű m e s z e t ^ 
fi  bármilyen mennyiségben, ked-
£ veió faltételek  mellett aB | | ) 

H az épitkezés helyére szállítunk. §§ 
fi  Megkeresésre ajánlattal szolgálunk. 

g VICTORIA | 
g Általános Gazdasági Szövetkezet mészOzsms, y | 
^ Sandomlnlo-Olno ̂ Calksaentdomokos) ^ 

FI AnÓ' ^ 6 szobfl,  konyha, fürdő-
LLnLfu  . agoba, kamra, CnUkott veranda, na^y gyü-

mölcsös, veteményes kert és mei>é!,heiyiiei{skbó'; 
1 lakás : 5 szotn, konyha, kamra, fárdöszoi  a, 
csukott verands, kcc îszin, nagy î .áíló és gyü-
mölcsös kerttel továbbá irógepek, xy alig hasz-
nált moly gyermokkoosi. Ci.u » K.idóhivatalbán. 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legllaomabb kivitelig 

• i l y s i l u a i l U H U i i i k k i l 
baaaeraahatők: 

Nagy Q. Jószef  asztalosnál, Jigodin. 
Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  Is. 
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Bratianu-ucca 142. szám alatt az eme-
leten, két szoba, konyha kiadó. 2-3 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb és legtartósabb 
kivitelben a legjutanyosabb 
á r ak me l l e t t eszközöl a 

Vákár üzlet, Mercurea-Ciuc. 




