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

-A. za ldó lc . 
A nép Ingatag. Könnyen befolyásolható.  Hangu-

latát, elveit, igazságait váltoitatja, mint a ruháját. 
Arra hajlik, merre a saél fuj.  Ki is használják ezt az 
erős gyengéjét a demagokok, kik ttres Ígéretekkel 
fanatizálják  a buta tömeget s beléjök szuggerálják 
akaratukat, ha igy nem sikerül, bojkottal terrorizálják, 

Jézus egész életét a népnek szentelte, tanította, 
oktatta óket, emberi öntudatra ébresztette B a zsarno-
kok kezéből ki akarta szabadítani. Körüljárván, velők 
csak jót tett: betegeiket meggyógyította, szegényeiket 
megvigasztalta. Ugy, hogy még álmélkodtak az ő tudo-
mányán s kérdezték: honnan van ennek ez a bölcse-
sége és csodálatos ereje, honnét vette mindezeket? 
Mikép tudja az Írásokat, holott nem tanulta? Megosz-
lott a vélemény, egvlk rész jó embernek tartotta, a 
másik meg népámltónak. — Bokán megbotránkoztak 
őbenne, mert ördöngősnek vélték s halára keresték, 
hogy megöljék. Mikor pedig a két ördöngősből a ser-
tésekbe ttzte az ördögöket, a nép kérte, hogy távozzék 
el határaikból. A csúnya anyaţlae szellem bogy felüti 
a fejét  mindjárt I Nagyon érzékeny a nép, ha gyengé-
jére tapodnak. Mikor J-»zua a fcjükre  olvassa az Iga-
zat, dühvel elteltek mindcyájan, kiüzék őt a városból 
és fölvlvék  egy hegyre, melyen a város épült, bogy 
letaszítsák. Máskor mtg megakarták kövezni. Mikor a 
pusztában jól tartja a népet, azt szeretik, ha bajba 
kerülnek, hozzá mennek, mert természetesnek tartják, 
hogy segítsen, szinte kötelességévé teszik neki. A nép 
hullámzik kedélyében, mint a tenger. Meggyőződébe 
nlocs, nála a szokás hatalma nagy. Azt teBzí, amit a 
másik. Benne sok van a majom utánzó természetéből. 
Könnyen meg lehet vesztegetni, az kenyerezi le jobban, 
aki többet ad. 

Virágvasárnapján tombol örömében az Isteni nép, 
nem tud hová lenni őrömében. Ruháját teríti eléje az 
útra, ágakat szórnak s lengetnek és ugy éljenezik. 
Öi napra rá már elfelednek  mindent, eszükbe se jut 
a sok jótétemény, felülnek  a zsidó főpapok  a vének 
és farizeusok  mendemondájának s Jézus ellenségévé 
lezznek s egy követ fújnak  velők. Pilátushoz elkísérik, 
de a helytartó hivatalába nem mennek be, nehogy 
megfertőztessék  magukat. Vigyáznak, hogy atArvényt 
külsőleg megtartsák, de az Igazsággal nem törődnek 
Pilátus mikor át akarja adni Jazuat, hogy törvényszék 
szerint Ítéljék mag, kibújnak a felelősség  alól: Nekünk 
nem szabad senkit kivégezni. Di szívesen veszik, sőt 
kierőszakolják, bogy más helyettük megtegye. Milyen 

lealacsonyult gondolkodás, mikor Jézust alábbvalónak 
minősitik a gyilkosnál, mert Barabásnak kegyelmet 
adnak, Jézust elmarasztalják. Mekkora aljas vakmerő-
ség kell ahhoz, hogy Jézus vérét átkul magukra von-
ják : Az ő vére rajtunk és fiainkon.  Azóta bizony az 
átok folyton  klzéri óket. Hat még mennyire elemében 
van a nép, mikor durváskodni kell. Valóságos gúnyt 
s játékot űznek vele: arcát betakarják, ütik, leköpik 
s kérdezik, kl ütötte meg őt, náddal fejét  verik, térdet 
hajtva mondják : Üdvöz légy, ZBidók királya 1 A keresz-
ten se hagyják bekén, caufolták,  hogy ha másokon 
segített, segítsen most magán. Ha a templomot károm 
nap alatt felépítheti,  hintálták, hogy szálljon le a ke-
resztről, mikor pedig Isteni emlegette, mondták, lásBuk, 
eljön-e Illés, hogy megszabadítsa. Nagypéntek délután 
a csodajelre sokan mellüket verve bevallották: Való-
ban Iiten fia  volt esi Szombatra a nép szerette volt 
a holttesteket eltakarítani, hogy ebben ls a törvénynek 
elegek tegyen. Ime, BZ ember! Szeazélyek, Borsok, 
körülmények labdája. Nem tud saját lábán állani, nem 
tud hatarozott állást foglalnüz  igazság mellett. Úszik 
BZ árral. Ma áld, holnap átfiSl,  ahogy érdeke kívánja 
s a lelketlen vesetők dirigálják. Hat te kedveB olvaBÓm 
milyen vagy? 

Meghalt Dr. Pál Gáborné. 
Közéi egy esztendeje, hogy aggasztó hírek hal-

latszottak Dr. Pál Qáborne euiyos betegségéről, melyet 
a székely festeaeseknél  felhasznált  aniiin festék  mér-
gező hatása okozott. A hírek sajnos, valóknak bizo-
nyultak és külföldi  specialista orvosok állapították 
meg, hogy az aniiin fessék  főzéséből,  vegyítéséből 
keletkezett gázok megmérgeztek a lelkes uriaaszony 
szervezetét. A méreg a gerincben kezdette meg rom-
boló hatását, több idegducot megtámadott ugy, hogy 
lassankint bénltóiag hatott az egész idegrendszerre. 
Orvosai minden emberit eikÖToiteic megmentésére, 
volt ia idaig-óráig némi javulás azonban a beteg ldeg-
ducok gyógyulására! az addig egeszzégesek betegedtek 
el. Kilenc hónapja vau távol ez az ízig-vérig urlassaony 
szerető férjétől,  három kis gyeruiekutői és az otthon 
családi melegétől. Betegségeben ia igaz úriasszony 
marad: Szótlanul, megadáaaal, htenbiaassal viselte az 
erősebb szervezetet is tönkretevő bategséget. Joggal 
ia ramélhette aa iatenl gondviselés sagitó erejét, hisz 
életében csak mindenkivel Jót tett, eszel nem nival-
kodott, sőt a leggondosabban kerüite a feltűnést  és 
nyilvánosságot. Megtiltott minden lépést, amely aa 6 
páratlan jótékonykodáaának nyilvánosságra való hoza-
talát céioata Azonban az Isteni gondviaelés utjai ki-

számíthatatlanok. Aggodo féije  naponkint több Ízben 
kapta a táviratokat, melyek a betegség hullámáénál 
jelentetlek, némi reményt hagyva arra, hogy a beteg 
állapotában javulás észlelhető és Így megmenthető! 
Sajnos azonban az utóbbi napokban csak a helyzet 
súlyosbodásáról érkeztek jelentések, mig március 11-én 
ugy látszik válságosra fordult  Pál Qáborné állapota, 
mert férjél  sürgőaen betegágyához hívták. Dr. Pál 
Qábor aaonnal el la utaaott. A közelmúltban elviselt 
aok caapás valósággal Idegbetegé tette a munkabíró 
erős férfit,  aki lelki fajdalmait  munkába ölte és férfiason, 
belűlslrással viseli aa életcaapásait három apró gyer-
meke körében. 

Márciua 11-e óta minden nap aggódva várta a 
híreket Dr. Pál Qáborné állapotáról egésa vármegyénk 
lakossága. Március 13-án asután hosszas, anlyos szen-
vedéseitől megváltotta a halál ezt a fiatal,  mnnkáa 
életű, ideális lelkű asBzonyt. Éppen 37-lk születése 
napján hall meg és f.  év március 15 én a budapesti 
farkasréti  temetőben helyezik örök nyugalomra. 

Ciucvármegye egész magyar társadalma őszinte, 
Igaz részvéttel oaatezlk Dr. Pál Gábor nagy gyászá-
ban. Adjon az Isten lelki erőt a sorozatos kemény 
megpróbáltatások elviselésére. 

LeltíoUioI a róm lati íopmiiliaii. 
Márciua bó 4—8 napjain végezte évi rendez lelki-

gyakorlatát a fógimn.  Ifjúsága  éa tanári kara. A ben-
sőséges elmélkedés, lélekvizsgálat éB meglgazulás ko-
moly fölemelő  napjai voltak esek. A lelkigyakorlat 
múlhatatlan kiegészítője, Bőt betetőzője, a méiyen vallás 
erkölcsi nsveléanek, melyben hitvallásos Iskoláink ve-
setik a gondjaikra bizolt ifjúságot.  Zűraavaros korunk 
a reformoktól  izzik; az átalakítás, javítás vágya ég a 
szemekben. Közben a legtöbben megfeledkeznek  min-
den helyes reformnak,  javításiak, minden Igazi hala-
dásnak mély gyökeréről: a lélek belső reformjáról.  B 
belső reform  megvalósításán fáradozik  a lelkigyakorlat 
Mindnyájan xer&esük a józan, munkás becsületes, meg-
bízható, áldozatkész embereket, az egész Jellemeket 
— Bokán nem gondolnak arra, hogy aa ilyen emberek 
éB jellemek leggazdagabb termőtalaja BZ őszinte mély 
Vbllá80sság, a gyakorlati vallásos élet. Ebből alakul U 
a győzsdelmes világnézet, mely a gyarló emberi véle-
kedések őaerdejében ia tiaatán látja az élet nagy prob-
lémáinak helyes megoldását, tisztán látja az ember 
legfőbb  rendeltetését B amely tudja, hogy mivel tarto-
zik lateunek s mivel a csáaaárnak. 

Aat akarja a lelkigyakorlat, hogy e valláaoaaág 
erős gyökeret fogjon  az ifjúság  azlvében. Az élet ádáz 

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

Irta: Endez Miklós 
a felolvasta  „Az erdélyi férfiak'*  egyesületében 1985 jan. 10. 

V. 
A XIV. századnak Ciucra nézve másik kimagasló cse-

lekménye Casin elszakadási törekvéseinek megindulása, ezt 
a cluji ref.  collegium levéltárában levő egyik okiratba fog-
lalt krónikus elbeszélés1) örökítette meg. E szerint Zsigmond 
király, midőn Moldvába bement volt (1390 évi hadjárata 
alkalmából) a caainuliak nagy hűséggel szolgálnak ueki ugy, 
hogy a király ügyeimét magukra vonták, ki kérdezte : „Mi 
csoda népek volnának ?' „s azok megmondják, hogy egyma-
gának szakadott szegelet földön  lakó népek és az ő hazá-
jukat Caainulnak nevezik, de Ciuc székbe bírják őket." A 
király megjutalmazni akarván őket hü szolgálatukért, meg-
kérdezte, mit óhajtanának. A caainuliak azt felelték,  hogy 
„Miért hogy mi azabad székelyeknek neveztetünk, de Ciuc 
szék tart kötelesség alatt, mi azt kívánjuk Felségedtől, hogy 
mi Bzabad népek lugyünk a mi magunk tehessünk bírót had-
nagyot közöttünk. A király kérésüket teljesítette és levelet 
adott róla. Mikor azonban élni kezdtek a szabadalommal s 
.o maguk kezdtek bírót s hadnagyot tenni és széket ülni, 
az csiki főnépek  ezen megboszankodának a által hivatják a 
főidnek  szinnlpét s fogdosnak  meg bennek ugy, mint tizen-
kettőt." A ciuciak azt követelték az elfogottaktól,  hogy ad-
ják ki a királylevelet, más különben tejüket vetetik. A tog-
lyok üzentek haza a fold  népének, hogy váltságukra küld-
jék oda a szabadságlevelet. A föld  népének nem lévén mit 
tenniek, által küldik a levelet s a megfogott  népet ugy sza-
badítják meg a haláltól. 

Majd a caainuliak Mátyás király idejében Pataki An-
tal caainuli jó maga biró lófő  embert, akit Szenttamási Lá-
zár Bálint titkon kiazabaditott a togságból azzal a teltétellel, 
hogy őt vétease fel  Casinulba B a tisztség viselésére biz-
tosítsanak jogot s ő majd Casinul szabadalmát megszerzi, 
— Lázár Bálinthoz küldötték, ki Patakival a töld népének 

>) Sz. OkL tár L 299 lap. 

is megtette ajánlatát. Ennek a töld népe ugyan örült „és 
felfogadják  mind fejenként,  hogy készek iejek fölé  venniük 
éa a tisztbe is befogadaiok  ugy, hogy az hat nemben min-
denikben elbírja egyezer a tisztet a mikor az eltelik, álljon 
a Halom szembe csakhogy oltalmazza meg őket minden ha-
talmaktól." Lázár Bálint oda is költözött Casinulba a .Ki-
keletre jeles helyet adnak neki minden hozzátartozójával és 
hasznával, erdejével, mezejével, halas vizével, széna rétjével 
éa szántóföldjével  s minden hasznával.2) 

Lázár Bálintnak sikerült Casinul azabadalmát meg-
szerezni s Mátyás királytól uj szabadalmi levelet nyerui. 

Mátyás király szabadalom levele szerint a király 1462-
ben Transilvaniában járván a Székelylöldre három biztost 
(királybírókat) küldött a perek felülvizsgálatára  B ítélkezésre. 

„Ezek székről-székre jártak s ugy ítéltek." Mikor 
Ciucba értek, Lázár Bálint eléjük vezette a casinuiiakat s 
előadta panaszukat, hogy minemű nagy Ínségben vagyon ez 
szegény szegelet föld,  megbeszéli, hogy tulajdon szolgálat-
jakkal nyertek Zsigmond császártól oly szabadságot, hogy 
ők maguk tehessenek birót, hadnagyot közöttük és széket 
ülhessenek „de a cinci főnépek  elfoglalták  róla éa nem 
hagyták afféle  szabadsággal élniök, BŐt még a császár leve-
lét is elvették tőlük. Az itélőmesterek azt kérdezték, hogy 
van-e erről bizonyitékuk ? A caainuliak tanukra hivatkoztak. 
Az itélőmeaterek felhívták  őket, hogy nevezzenek meg Ciuc-
ból is 24, Casinulból ia 24 embert tanuságtételre. 

A casiuuliak megneveztek. .És az mesterek egy csűr 
kertben valami asztaglábon ültek volt s ugy szólitották 
volt elé a tanukat a mind egyenként megeskettették és meg-
teleltették.* A 48 emberből csak egy sansimioni ember ta-
gadta a casinuliak szabadalmát, a többiek mind javukra 
vallottak. 

A vallomásokat előterjesztették Mátyás királynak, ki 
aztán Médiáson megerősítette s megújította Zsigmond ki-
rálytól nyert szabadalmukat.1) 

Mátyás király ezen oklevele elmondja, hogy a Casin-
szék Moldova határán feküdvén  (uzi Bzoroa) a az ottani la-
kósoknak nem csekély őrködést kellvén teljesiteniök önvé-
delmükre, Zsigmond császártól szabadalmat nyertek hadnagy 

«) Sz. Okit I. 298. 
') Sz. Okit L 299, 

és biró választásra, de a ciuciak nem törődvén ezzel, ma-
gukhoz igyekeztek őket csatolni a a hadnagy éa biró vá-
lasztást nem engedték meg. Pörre kerülvén a dolog, a két 
szék tanúkihallgatást rendelt el a ezek ugy vallottak, hogy 
Casinulszék tényleg kapott Zsigmond osászártói szabadalom 
levelet, minek alapján kérésükre Mátyás király ujabban ia 
elrendelte, hogy Ok Zsigmond király szabadalma Bzerint ma-
guk közül hadnagyot és bírót válasszanak éa törvényszéket 
tarthassanak.4) 

A casinuliakkal kötött egyeaség alapjan Lázár Bálint 
még 1462-ben megkezdte a tisztség viselését és pedig első 
ízben a Ábrán nem jogán, a aorra jövő nemzetségek jogán 
még négy éven át, egyszer hadnagyi, máskor bírói tisztet 
töltve be: ekkor meghalt s helyét fia,  András toglalja el. 
Ö aztán a még hátralévő összes nemzetségek jogin élvezte 
a hivatal viselési jogot. Az egyeaség szerint moat követke-
zett volna be az az időpont, amikor az öt nemzetség tel-
jesen mentesül s csak a hatodik nemzetség, a „Halom" ma-
rad tovább is vele, illetve utódaival. A jogtalan megterhe-
lés ellen a Halom nembeliek felemelték  szavukat, .mondják 
a föld  népei uram, immár aa Halom nembe álljon kegyel-
mét. Mondnak az Halom nembeliek, nem igazság ez, hogy 
nekünk ő kegyelmét osztozó társul adjátok a a több namt 
beliek épen megmaradnak, mert Lázár Bálint mindnyájunkér 
fáradott,  költött. Végre ugy végezik, hogy ugy legyen, hogy 
egy esztendőben Lázár Bálint maradéka birók legyenek • a 
másik esztendőben ae tirák, se hadnagyok, a harmadik esz-
tendőben hadnagyok legyenek."*) 

Mátyás király 1462 évi oklevele egyidős a zabolai 
székely nemzetgyűlés 1466 évi határozataival,*) melyek sze-
rint a székelyek protestálnak a hatalmasok elnyomása el-
len s megszervezik a szék bíróságot, mely Bzerint a had-
nagy és biró mellé 12 esküdtet kell választani, kik közül 
8 a községből, 4 pedig az előkelők éa lófök  közül válasz-
tandó. E 12 személy volt az ág népe, kik a területén egyes 
talvakban szerte-széjjel laktak, akiket „kend'-yknek nevez-
tek, ngyan a kend (e) tisztát viselőt jelentett. 

4) Sz. oki. tár I. 194. 
•) Sz. Oki. tir L 300. 
•) Kolozsvári, Óvári C. St. I. 2, 
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harcába kilépd IfJuBágot,  aa 6 nemea erkölcsiségét, 
fiatalos  ldeállamusát aa ellenséges környezet eier ve-
aaélyo fenyegeti.  Hogy a tátongó Örvényekbe bele ne 
suhanjon, hogy a harcban győzedelmesen megállhasson: 
szüksége van hitre, blsalomra, reményre. Ennek pedig 
Boba ki nem apadó forrása  a Végtelennel valé legben-
sőbb, mert gyermeki kapcsolatnak mélységes, állandó 
tudata. Annak tudata, bogy a nehés harcban nincs 
egyedül: küzd tehát, de blsva blalk. Etek a ehhes 
hasonló fölemelő  gondolatok sugároatak ki a lelkigya-
korlat vezetőinek lelkes bessédelből. 

A IV—VIA. osst. lelkigyakorlatának veaetóje volt 
Vasvári Aladár, a sibiul Orsolya-rendi apácák éa Isko-
lák kiváló lelkilgasgatéja, aa I —ül. osztályoké pedig 
P. Kelemen Kondrád Ferences atya. Aa Intését hálája 
éa áldosé sseretete kíséri őket Igehirdető utjukon. AB 
Ifjúság  példás rendben és csendben hallgatta a lelki-
atyákat. A közelmúlt tornaünnepélyén bemutatta testi 
erőinek rendjét és ügyességét, most pedig bizonyságot 
tett lelki erőinek, lelki életének rendjéről és fegyel-
mezettségéről. (—t.) 

Kisebbségi kérdések. 
Egyik legutóbbi számunkban megemlékeztünk 

arról a román nyelvit havi szemléről, amelynek első 
Bsáma február  hónapban jelent meg Maarer Béla kitűnő 
szerkesztésében. 

Most jelent meg a .kisebbségi kérdések* (Chestiuni 
Minoritare) márciua havi saáma, amellyel kapcsolato-
san ismét megállapíthatjuk, hogy Manrer ezen a román 
nyelvű havi ssemlén keresetül valóban értékes, nagy-
vonalú éB a romániai kisebbségekre Igen hasznos 
munkát végez. 

Végig olvasva azt a gazdag anyagot, amelyet 
na eddigi két ssámában felölel  és a román közvéle-
mény elé tár, jólesően vehetjük tudomásul, hogy van 
egy program, amely kisebbségi életünket aa uralkodó 
faj  megismerése felé  közvetíti. 

A legutóbbi szám II. Károly királynak a kisebb-
ségi kérdésről tett kedvező nyilatkozatát adja. A királyi 
szó nyomatékosaágával állapltja meg, hogy itt BB ural-
kodó faj  mellett kisebbségi népek 1b élnek, akiknek 
jogait el kell ismerni. 

Bemutatja, hogy a kisebbségellenes szellemnek, 
a numerus valachlkusnak nincsen talaja a román nép 
lelkében. — Külön cikkben foglalkozik  a magyar és 
német kisebbségi népek 1935 évi sérelmeivel. Részle-
tesen Ismertetve azokat a (epéseket, amelyeket a ma-
gyar parlamenti csoport tagjai tettek a Bérelmek orvos-
lására. 

ártékeB adatokban tájékoztatja a román olvasót 
arról, hogy milyen volt a román kisebbség hely sete a 
régi Magyarországon. 1906 évben Magyarorsság terü-
letén 2 millió 800.000 román lélek számára 2966 
román felekezeti  iskola működött. Besaél arró', hogy 
milyen csapáBt márt az agrárreform  a mai kisebbségi 
népek felekeaetl  oktatására, amikor a római katolikus 
éB református  egyhásaktól 814 331 hold földbirtokot 
sajátított kl. 

Tabláaatokat közöl arról, bogy 1918-óta milyen 
vlBBsaesés állott be a magyar felekezeti  oktatásban. 
Erdély és a Bánát területén 1918-ban 2853 magyar 
lBkola működött, amelyből 1682 állami, 1171 felekezeti 
iskola volt, As 1933—34 évben ezen Iskolák száma 
1282-re csökkent, amelyből 449 magyar tagozattal ls 
működő állami Iskola, mlg 833 felekeaetl  iskola. 

Számokat vonultat fel  a szemle, mint hangos 
bizonyítékokat amellett, hogy a románok egyházi, kul-
turállB éB gazdasági szervezése a háboruelőtti Magyar-
országon rallven volt. 1900-ban kelt statisztikai Ed "tok 
szerint 2 799,479 román élt Magyarországon; 3368 
egyházközség 2563 filiale,  3890 lelkésszel. Volt 5 teo-
logia, 1 alBÓ reáliskola, 1 felső  kereskedelmi, 9 flu-
lnternatus, 6 tanítóképző, 4 líceum, 1 gimnázium. Az 
iskolákat az egyházak, nőegyletek, közblrtnkosságok, 
Astra és más egyesületek tartották fent.  Legnagyobb 
alapítvány a „Qojdu alapítvány" volt, amelynek va-
gyona 1907-ben 6 493 055 korona volt. öt nagy kul-
turegylet volt. 25 rumán nö°gylet, 113 dal- eB aeneegy-
let, 33 olvasókör, 49 újság, amelyből 19 politikai, 4 
társadalmi, 6 nevelésügyi, 4 irodalmi, 8 közigazgatási, 
4 humoros ÓB 4 műszaki ujaág. 

1906 évben Magyarországon 149 magyer pénz-
intézet működött, amelyekben 665 román nemzetiségű 
tisztviselő dolgozott. 1906 ban a 100 holdon felüli 
földbirtokosok  Bsáma 24.444 volt, amelyből 1068 volt 
a románoké. 

Aa oradsai gör. kat. püspökségnek 139115ho;d, 
a blaj-1 metropolitan ak 6613 bold, a nas and i határőr 
esred vagvono 12 254 hold, a caransebesl határőrezred 
vsgvona 248.000 ho d, a blaji Sulutln alapítványnak 
3349 hold, a blait „Sfanta  Treime" 2726 hold, a bradl 
gimnáziumnak 2146 hold birtoka volt. 

Miurer Béla kitűnő havi szemléjének legutóbbi 
saáma a régi mBgyarorazágon működő román péozin-
téz tik szerveséét I* brmutatja. Ebből látható, hogy 
Erdélyben 1907—1913 évek köaött román pénzintéze-
tek segítségével 196 603 hold földet  vásárolt míg a 
román nép 70—100 millió aranykorona értékben. 

As .Albina" nevü román pánzltéaetnek 1910—12 
években megállapított viazleszáml tolást hitele 2 millió 
aranykorona volt 

Nagyjában erre • gerincre van építve a román 
nyelvű folyóirat  márciusi saáma, amely a legkomolyabb 
adatsserüséggel igyekszik a kisebbségi kérdésre rá-
terelni a román közvélemény figyelmét.  Érdemes fel-
figyelni  megbecsülni Maurer Bálának est a vállalko-
•teát Â .Chestiuni" Mlnorltsre megjelenik Bucureşti, 
Calea Victoriei 208 elmen. 

A piac elhelyezésének kérdése 
városrendezési szempontból nézve. 

A probléma elég snlyos. Érdekek és ötletek csap-
nak Itt öBBse. A fantáala  birkózik a reális BBámltások 
által megBaabott lehetőségekkel. 

Bokán a nagynehesen kiverekedett parkban látják 
a piacot eltemetve, amelyben a hasonlat kedvéért ezüst 
fenyők  éa szomorúfüzek  celtalank ódnak. Mégis sajnál-
ják halálra Ítélni, tehát kiadták a jelsaót: „El kell 
költöatetnl 1" Ezáltal sikerült a park forgalmát  is MBZ-
táznl, mert most már világos, hogy a park egy — köl-
tözködő madár. 

Vannak, akik a piacot kÖBÖsnevesőre hozzák a 
dlaatér éa a vásárcsarnok rendeltetésével. Elhibázott 
téves felfogás  aa, amikor a piac elhelyeaéBére nagy-
szabású, jói érvényesülő teret akarnak létrehosni. Ha-
bár az tény, hogy a kisvárosok természetes fejlődése 
a piacból, mint kereskedelmi gócpontból Indul ki, 
ekörül helyezkednek el as üzletek éa később a középü-
letek 1b. Így alakul kl a piac, mint lezárt tér. A fejlő-
dés utolsó fázisában  a környezet kinő éa esztétikailag 
ellentmondásba kerül a piac funkciójával.  Zaj, szag 
lárma, kikövezett sivatagon összetákolt bódék rontják 
el a tér hatását és megbontják a környezet összhang-
ját, amely moBt már inkább zöld foltokat,  parkbetéte-
ket és sétányokat kívánna. Ea a helyzet Gheorghenl ben 
és Targu Becuescen. Nincs értelme mesterségesen elő 
ldésni olyan állapotot, ami máshol lassú fejlődés  ered-
ménye és modern városrendezési szempontból már el 
avult megoldás.; 

Szerencsére városunkban elég beépítetlen terület 
áll rendelkezésre és Így módunkban lenne, aránylag 
csekely áldozatok árán a modern városrendezése eivei 
sseriat oldani meg a szükséges közintézmények egy-
máshoz való viszonyát es azok elhelyezését. Amig a 
dtBzter, amit nálunk a vármegyeháza előtti útszakasz 
kepvisel, csupán demonstrációs célokat kell szolgáljon 
eB mintegy a várost reprezentálja, addig a piacot a 
mai városrendezők kevésbbe szembetűnő helyre,̂ majd-
nem eldugva tervezik. A jelenlegi park, meyre upy 
egészségügyi okokbol és úgyis, mint fürdővárosnak 
szükségünk van, nem lehet modern értelemben piac, 
mert tnl exponált helyen van, minden útvonalról jói 
arvényeBÜl, nem 1b szólva arról, hogy a város közepan 
sivár pusztaságot képezne. 

Minden rombolás nélkül ÍB adva van a lehetőség 
egy jobb megoldásra. A Transilvania étterem és a 
Vigadó épülete között sorakozó házak mögött vizenyős, 
epitkesésre alkalmatlan rét terül el, szemben a park-
kal, B patak másik oldalán. Kevés feltöltéssel  piac 
celjara alkalmas területet lehetne itt kialakítani, amelyet 
a jelenlegi hetipiac helyéül osak a városháza felé  ve-
zető ut választana el. Akármelyik útvonalon közeiitve 
meg a piacot, a szemlélő figyelmét  a park kötné le 
és a piac alvár képe csak másodsorban tűnne Bzembe. 
A főútvonalról  a fant  említett házsor leplezné el, 
amelynek telkei a pisc felől  építkezésre alkalmas 
hátBó frontot  kapnának. Eazel a megoldással a piac 
még közelebb jutna a központhoz. 

Reméljük, hogy a Bzámbajöhe'ő magoldások kö-
zött ezt az ötletet is figyelembe  veszik a hatóságok. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
Az uj közigazgatási  törvény caak  a falusi 

községi  tanácsokban  biztosítja  a kisebbségi  nyelv-
használatot.  Az uj közigazgatási törvény parlamenti 
vitája befejeződött  s azt a ház megszavazta. A torvény 
11- tk Bzakasza eredetileg ugy hangzott, hogy a meg-
választandó tanácstagnak románul irni és olvasni kell 
tudjon. A megszavazásnál a törvényből törölték a .ro-
mánul* szól. A135 ik szakaszt, amelyik aziránt Intéz-
kedett, bogy a tanácsüléseken csak románul lehet fel-
szólalni, a következőképpen fogalmazták  meg: .Falusi 
községekben aaok a tanácstagok, akik nem if  merik az 
államnyelvet, saját nyelvüket használhatják a tanács-
kozásokon. EzeBetben azonban a primar, aki kötelee 
tudni románul, lefordítja,  hogy a tanács minden tagja 
megertBe azt és igy jegyzőkönyvre vehető.' — „A var-
megyei és várOBi tanácsok tanácskozási nyelve a román " 

A Magyar  Párt  az ostromállapot  ellen.  A ro-
mán képviselőházban beterjesztettek sz ostromállapot 
meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot. A Magyar 
Párt tiltakoeoit ellene, különŐBen flemeive,  ha már 
rendkívüli eszközökkel kormányoznak ÍB, hasson oda a 
kormány, hogy az alsóbb hatóságok hagyjanak fel  né-
pünk táatalmazásával. A cenzora pdig Itgyen egyön-
tetű. Ma a crnzura nem eiég.-zik meg azzal, ko^y az 
állami saempontbói veszélyesnek tekinthető cikkek le-
közlésit megakadályozza, hanem beleBzólanak a stí-
lusba, szavakat húznak, ujakat Írnak be. Végül kifo-
gásolta a msgyar helységnevek használatának az eltil-
tását, kérve, hogy a kormány BzünteBBe meg ezen túlzó 
intézkadéseket. , 

A román parlament  rendes  ülésszakát  Április 
15 ig királyi  kézirattal  meghosszabbították. 

Tőrvény  az iparoa tanonookról.  A szenátusba 
uj törvényjavaslatot terjesztettek be a tanonc neveiÓB-
ről. Sándor JóZBef  szenátor kérte, hogy a kormány 
vonja vissza a javaslatot B azt előbb tanulmányozás 
végett küldje meg az Iparkamaráknak és ipartestüle-
teknek. 

Küküllömenti bor már 12 lejtől kapható 
Holló vendéglőben, M-Oiuc. 

Dr. Pal Gábor képviselő ismeretterjesztő körnton. 
Dr. Pál Gábor orsz. képviseld, akire, felesége  kilenc 

hónap óta tartó súlyos betegsége miatt, egész Erdély ma-
gyarsága részvéttel tekint, nehéz lelkiállapotában sem feled-
kezik meg a magyarság érdekében való megleszitett tevé-
kenységről. Éjszakába nyúló napi elfoglaltsága  közben arra 
is szakit időt, hogy a székely lakósság részére ismeretter-
jesztő és törvénymagyarázó előadásokat tartson. Vasárnap 
Siculeni községben, a közművelődési népházban tartott, a 
termet zsutolásig megtölti közönséeg előtt kétórás előadást. 
Az előadás megkezdése előtt ifj.  Kicsid Géza plébános üd-
vözölte Pál Gábor képviselőt. 

Pál Gábor előadását két részre osztotta. Első részben 
a Székelyföld  speciális gazdasági kérdéseivel foglalkozott. 
Ciucmegye 130 ezer kat. hold területéből csak egytized 
szántó és gazdaságilag művelhető kert, a többi erdős, lege-
lős terület. Ebből a megye 145 ezer lakósára egyetlen kat. 
hold sem esik, ami igen nagy szegénységre mutat. Tehát a 
székelységnek a gazdálkodási rendszer megváltoztatására 
kell törekednie. Az egyik az állattenyésztés felvirágoztatása, 
a másik a szabadgazdálkodás bevezetése, Termények változ-
tatása esetén minden évben belehet vetni és ültetni a tői-
det, nincs „pihenés'-re szüksége, annál is inkább, mert a 
be nem vetett és be nem ültetett földek  után is fizetni  kell 
az adót. Szakemberek utmutatása, szaklapok és szakelőadá-
sok rendezésével, fel  lehet és tel kell lendíteni a gazdálko-
dást annak ellenére is, hogy a székelység állami támogatás-
ban nem részesül és a földadó  alapját képező tiszta jöve-
delem legmagasabban vau megállapítva az országban, bár 
a földek  silánysága, éghajlat zordBága közismert. Irtani kell 
a borsikát BZ erdei legelőkről. A közbirtokosságoknak 7— 
10 ezer kat. hold területei vannak borsikával benőve és 
melyek akadályozzák a legelő dus fú  növését. A Magyar 
Párt szakelőadók bevonásával gazdasági előadások tartását 
is megkísérelte, azonban ezt a törekvését elgáucHolták. 

A gazdasági kérdések során megemlítette a közbirto-
kossági vagyonok felosztására  vonatkozólag folyó  mozgal-
makat is. Olyan emberek bolygatják ezt a kérdést, akiknek 
alig van közük az ősi vagyonhoz. A felosztás  csak termé-
szetben eszközölhető a törvény szerint. A felosztást  biróság 
mondhatja ki, mely milliós perköltségekkel jár. Ez a költ-
ség akkor is megmarad, ha a biróság a felosztásra  irányuló 
kérést elutasitaná és minden esetben a közbirtokosságokat 
terhelné. Ha a birói döntés megvolna a felosztásra,  követ-
kezik a felosztási  terv elkészítése, mely szintén milliókba 
kerül. Ettől eltekintve meg sem valósítható. Porumbacul-mic 
és Cibed odorheiui községekben a felosztást  végrehajtották. 
Volt birtokossági tag, aki 42 in. hosszú és *0 cm. széles 
területet kapott a vagyonból. De ez még nem eleg. Amel-
lett, hogy BZ évszázados vagyon örökre megsemmisülne és 
az utódok átkos szemrehányását érezné a vagyont elherdáló 
mai birtokosság és a pusztulás sötét fellegeit  terítené a jövő 
generáció teje fölé  : következnék a tülekedés, vetélkedés, ma-
rakodás, a jobb területekért. A szegényt elnyomná a gazda 
gabb, békétlenség, bosszúállás, verekedés, gyilkosság, börtön 
pusztítaná a fajt  a nemtelen versengés miatt. Ezzel azonban 
még nem volna megoldva a kérdés. Következne a telekkönyvi 
átalakítás, a kataszter kiigazítása, uj földkönyvek  felfekte-
tése, adó kataszter átdolgozása, amiket szintén a birtokos-
ságoknak kellene megtizetniök. 

— Nem túlzok tehát, amikor azt mondoui, — mon-
dotta Pál Gábor — a milliók millióit emésztenék fel  a fel-
osztási munkálatok akkor, amikor az engedélyezett vágterü-
letek értékesitése legtöbb esetben csak a közterhek fedezé-
sére elég, nem kap a közös birtokos sem épület, nem tűzi-
fát,  nem lesz eladó fája.  amiből valami pénzmagra tehenaeu 
szert. Az a helyzet tehát, amikor arra kerülne sor, hogy 
felosztásra  kerüljön ténylegesen a közvagyon nem lesz mit 
felosztani,  felemésztette  az eljárási költség. 

Törvényismertetésekre tért át ezután Pál Gábor. A 
tőle megszokott kitűnő tárgyismerettel emlékezett meg adu 
ügyekről a föld-,  tej-, ház- és útadóról, valamint a küzséei 
tuxarendszerrfl.  Ez utóbbinál felemiitette,  hogy ujabban ál-
lami iskolák építésére községi taxákat vetnek ki a falusi 
lakosságra. Ez teljesen törvénytelen. A közigazgatási tör-
vény 427 szakaszának a helyi pénzügyi törvény 42. sza-
kaszával kombinált intézkedése telsorolja a kötelező módon 
kivethető taxákat, azonban az iskolai taxa ezekben nem 
szerepel, tehát megtagadandó. Különben is községi taxákat 
a költségvetés tárgyalásával egyidejűleg lehet csak kivetui. 
minden más időben eszközölt kivetés TV.min és megtámad-
ható. Az odorheiui biróság már döntött is ebben a kérdés-
ben és az állami iskolák építésére kivetett községi taxákat 
törvényteleneknek mondotta ki. 

Ismertette továbbá az adóvégrehajtási. különböző bír-
ságolási eljárásokat. Felhívta a székely hallgatóság figyel-
mét az állam alkalmazottaival szemben tiszteletteljes visel-
kedésre, mert az állam védi a tisztviselői tekintélyét és igeu 
sok székely ember kerül börtönbe azért, mert nem enged. l 
meskedik a törvényes eljárásnak, vagy eladja a lefoglalt 
tárgyakat. A lefoglalt  tárgyak el, vagy el nem vitele az 
eljáró végrehajtó belátására van bízva, tehát ezen a téren 
sem lehet sehová kérvényezni. A bírságolásokra vonatkozó-
lag kijelentette : annyi törvény ir elö bírságolást, hogy azo-
kat számontartani nem is lehet. Különösen két enetben al-
kalmaznak a hatóságok bírságokat a megyében a tiltott 
pálinkafőzés  és hagyatéki ügyben, a kellő bejelenté» elmu-
lasztása miatt. Emelkedett szavakkal mutatott rá arra a 
becsületrabló, vagyonából kiforgató,  szégyenteljes székely 
átokra amelyet a tiltott pálinkafőzéssel  követnek el a szé-
kelyek. Hat-hét gyermekes családok mennek tönkre erköl-
csileg és anyagilag a 30—40 ezer lejekbe kirótt bírságok 
miatt, amelyeket még mérsékelni sem lehet, mert ez a jö-
vedelem államadóssági biztosítékot képez és nem az állam-
kincstárt illeti. 

— Család, faj,  nemzet ellen való vétek a pálinkafő-
zés, mértéktelen italozás, bicskázás, — mondotta — ana 
alkalmas, hogy a fajtánkat  lekicsinyeljék, megvessék, azon-
kívül, hogy feldúlja  az otthont a pálínkázó családfő,  bűnté-
nyek előidézésén, tsitvárgyilkosságra 4a végeredményben 
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W r t " ^ * m s i komoly időket meg nem értő 
embereket. Ez ellen csak azzal lehet védekezni közösítse 
ki a magyar társadalom «a a megérdemelt megvetésnek tegye 
! L . ! * " , : 1 ° e m Z e t é r e 8 z í «yent hoz mértéktelen pálinkázá-
tulás előidézésével. ' B ^ , * 0 » 4 b -

i /. i i 8 " 4 ! 4 m é g P ü G 4 b o r »« agrárreformról,  adóssigren-
uezésről, a hagyatéki eljárásokról és községi kérdésekről, 
valamint az időközi bizottságok káros működéséről. Ismer-
tette a lahössagnak az iskola kérdésekben, katonai előké-
szítési ügyekben, hadirokkantak és hadiözvegyek ügyében, 
valamint az állampolgársági kérdésekben szükséges tudni-
valóikra . Majd beszélt a magyar képviselők emberfeletti  te-
vékenységéről és a közös munkálkodás és együttérzés szük-
ségességéről. Zárószavaiban többek között a következőket 
mondotta: 

E r t s e meg végre a székely nép, hogy csak a sa-
lat erejében bízhat. Evangéliumi és székely magyar köte-
lesség : szeressük egymást! Szűnjön meg a bosszúálló je-
lentgetés. Xe szégyelje senki megvallani bátran, hogy szé-
kely magyar éa az akar maradni. Becsülje meg a nép azt, 
aki az a érdekében önzetlenül, óriási ielelösaég súlyával 
dolgozik, de részesítse kellő megvetésben azt, aki faja,  val-
lása, iskolája és más nemzeti érték és vagyon ellen dolgo-
zik. Tekintélyt kell tisztelni, mert enélkül nincs társadalom, 
nincs eredményes vezetés és igy nincB boldogulás. Elvész 
az a nemzet, melynek fiai  között fajárnlók,  hittagadók, val-
lásváltoztatók akadnak és kebelében őrlő .szuként rág a ma-
rakodás. markolászás, besugáB szelleme. Érezzék meg végre 
az édesanyák, hogy fennmaradásunk  egyedüli lehetősége, ha 
már az anyatejjel együtt szivja be a gyermek az istenfélel-
met, fajhoz,  nemzethez való ragaszkodást. Érdemelje ki a 
szülő a gyermekei tiszteletét, de érdemeljék ki a gyermekek 
is a szülői szeretetet. Komoly idők, komoly gondolkozású 
embereket követelnek. Nem lehet vallási, politikai és faji 
érzés alku tárgya, sem ital borért áruba bocsátható vásári 
portéka. Teljesitae minden székely törvényes kötelességeit 
pontosan, mert azt vele szemben kíméletlenül betartatják, 
de ragaszkodjék azokhoz a jogokhoz ia, amelyet törvény 
biztosit számára. A székely nép ezzel mutatja meg, hogy 
éluiakarásra és nem pusztulásra ítélt nemzet. 

A nagyhatású, fárasztó  előadásért a lakósság nevében 
ifj.  Kicsid Géza plébános mondott köszönetet és a lakósság 
meleg üdvözlésben részesítette a megye egyetlen magyar 
képviselőjét. Albert látván. 

A városi tanács üléséből. 
A helybeli városi tanács folyó  év március hó 10-én 

Faroga Vicior polgármester elnöklete mellett kösg.vü-
lóst tartott A nagy érdeklődés mellett megtartott 
tanácaüléa tárgysorozatán a város fejlődését  szolgáló 
szabályrendeletek szerepeltek, amelyek köz»! különösen 
az építési ssabályrendelet Biámithat közönségünk érdek-
lődésére. 

Építkezés szempontjából a város egész területe 
két részre oszlik, úgymint: belterületre és külterületre. 
A városi belterületnek nyilvánított részeken lakóházak-
nak fából  való építése tilos; a külterületeken pedig enge-
délyezve van a fából  valú építés. 

Vároai belterületnek vannak nyilvánítva az összes 
főútvonalak,  a hargita-felé  vezető ut, a szeredal fürdő 
falé  vezető ut, valamint az összes kisajátított területek 
beleértve a gyakorlótér körüli telkeket ls. Egyszóval 
egy pár kisebb jelentőségű ötszekötő uccát kivéve az 
egéBz város területén tilos a lakóházak fából  való építése. 

Azokon a beltelkeken, amelyek a piacra vagy 
közterekre néznek a gazdasági épületek ls caak kőből 
építhetők. Más területeken a gazdasági épületek fából 
is készíthetők. 

A Dr. Hlrsch-uccától a prefekturáig  terjedő részen 
caak emeletes házak építhetők. 

Az újonnan parcellázott területekre csak akkor 
adható építési engedély, ha az uj telek legalább 12 m, 
hosszú éB 600 m' és 18 m. bosszú éa 600 m1 azon 
részeken, ahol frontális,  vtgy vilianyszerü építkezés 
van előírva. 

A tanáca alapos megvitatás után as építési sza-
bályrendeletet azzal hagyta jóvá, hogy az eddig beadott 
építkezési kéréaek még a régi aaabályrendeiet azerint 
birálandók el. 

Beprézl ssabályrendelet. 
Fokozatosan moat már csaknem az ÖBazea főút-

vonalak kövezettel vannak ellátva. Ea szükségessé 
t*)Bzi az uttesteknek állandó aeprését, amelyet seprési 
szabályrendelettel biztosit. Az uj szabályrendelet állandó 
uccaseprőket állit be. A költségeket a következő uj 
taxik életbeléptetésével teremti elő: Azok a kereske-
dőn, korcsmárosok, IparoBok, akiknek nyílt üzletük 
kövezett utvonalak mellett fekszik  250 lejt, akiknek 
üzleteik előtt ninca kövezet 150 lejt fltétnek;  kövezet 
mellett lakó szabadfoglalkozásúak  150 lejt, tiaztviaelők, 
katonatisztek 120 lejt, nem kövezett utvonalak mellett 
60 lejt fizetnek.  Mentesek ezen taxák fizetése  alél 
azok, akik 21 évet nem töltötték be és önálló foglal-
kozásuk nincs. 

A kövezeti vám bevezetéséről szintén szabályren-
deletet készített a városi tanács, amelyet legközelebbi 
ülésében újra tárgyal egy kiküldött bizottság előkészí-
tése alapján. 

A tanács a mészárosok vágóhídi taxáját 60 báni-
ról 50 banlra szállítja le, amelyből 25 aaázalék egy uj 
rendelkeaéz szerint a közegészségügyi minisztérium 
céljaira deponálandó. 

A tanáca jóváhagyja a Forestiera Faértékealtő 
szövetkezetnek azon kérését, hogy as általa megvásá-
rolt vágterületeken levő vékonyfákat  becslési áron a 
szövetkezetnek adják át. 

A tanács a folyó  évi adókivető bizottságba Holló 
Gábor tanácsost küldi kl. 

A tanács a fegyelmi  bizottságba póttagnak Gon-
dol Gyárfás  vároai mérnököt delegálta. 

Az akasztófa  árnyékában. 
Ezelőtt néhány héttel röpítette világgá a napi 

sajtó azt a szomorú hírt, hogy a Bzabadságtéri bank-
rablókat kötél általi halálra ítélték s felakasztották.  A 
keresztény morállB as államnak jogot ad azok élete fö-
lött, akik a közre károsak vagy veszedelmesek. Amint 
az egyén megbetegedett, végtagját Baját tetszése Bze-
rint amputáltathatja, ugy az állam ls szabadon a Is-
tentől kapott jogával él, amikor az állam életére károa 
egyénektől igyekszik megszabadulni. Mint kórokozó 
végtagokat fájdalmas  operációval amputáitatja. Az ilyen 
operációba az egész nemaet teste belevonaglik. A hová 
a hir eljut, az emberi lelkekben mindenütt félelmet 
gerjeaat Az élet kioltáaa borzalmasan lélekbe markoló 
eaemény. Megrendül az ember aa élettől való erősza-
kos megváláatól. Aa elaő cél a bünt megtorolni, a má-
sodik, hogy beteges hajlamú embereket elrettentsen 

ily katasztrófák,  károk s vérfürdők  előidézésétől. 
Az államhatalom a társadalom jólétét a egészsé-

ges előhaladását tartja szem előtt B ami ezt veszélyez-
tetné, az államnak kötelessége elhárítani. Mi ebben 
egyáltalán nem kételkedünk. De az életkioltásért fele-
lős a társadalom. Ilyenkor, amikor a szél himbálja az 
élettelen testeket a szágyenfáján,  a társadalomnak 
arcába kellene hogy szökjön a vér s piruljon szégye-
nében. A korszellemért ő a felelős.  A francia  forrada-
lom óta ez a liberális azellem Borvasztja, közömbösíti 
a mételyezi az emberlaég lelkét. Evvel a szellemmel 
azemban kellett volna küzdeni, ettől szabadulni. Nem 
pedig moat megdöbbenni, aopánkodni s jajveszékelni. 
Az Isten nélküli élet, a demoralizálódott életfelfogás, 
az igazságtalan vagyoni eloaztódás, a nyugtalanság 
s bizonytalanság, amelyben élünk, mind ennek a libe-
rális szellemnek köszönhető. Anima naturaliter chria-
tlana, mondotta a bölcs. 8 az enciklopédisták feje,  a 
gúnyolódás atyamestere Voltaire betegágyán ezeket 
mondotta: „Itt a halálos ágyon, a halál közeledtére 
a tettetés megsaünlk, aa álarc lehull, B megmarad a 
keresztény lélek*. Aki mindenből komédiát s gúnyt 
csinált, halálos ágyához papot kéretett. Az alakosko-
dásnak vége. Ilyenkor eszmél mindenki. 

A rablógyilkosok a börtönben, a halál küszöbén 
magukra döbbentek. Egész életük elvonul szemük 
előtt... Az egyiknek életkörülményei borzalmasak, a 
más kettőnek Istenbea való fohászkodása  valóaágos 
hitvallomás. 

Ridovicsról a fogház  kiváló ref.  lelkésze ezeket 
mondotta : Radovics ezfllei  nem éltek törvényes házas-
ságban, amikor a fiu  m< gszületeit. Csak később háza-
sodtak ösaze. Az apa elesett a háborúban. A kis Ra-
dovics ekkkor egy évea vo:t. Anyja nevelő szülőkhöz 
volt kénytelen kiadni. Az uj szülők vasvillával gya-
korolták a nevelést. Radov cz környezete olyan nyo-
morban volt, hogy nem volt a miből a gyermeknek 
enni adjanak. A kis gyermek nagvon evakran a kutyától 
volt kénytelen elrabolni az eledeli. Nrm volt ruhája, 
élelme, alig volt egy kis vacka, ahol alhatott; ázott, 
fázott,  nyomorgott, didergett. Amikor anyja később 
újra férjhez  ment, egy ideig jobb környezetbe került. 
Anyja visszavette magához és az uj apa ls adoptálta. 
Hslyzste ekkor némileg javu t. Iskolába járt, szeretett 
volna tovább tanulni, do a polţariba nem vették fel. 
Fe'csapott szerelőnek, egy rokonA elcsalta ebből az 
állásból, mire az adoptáló apa megharagudott rá éa 
kidobta. Radovics kiesett RÍ állásból. Apja nem fogadta 
vissza. Anyja titokban adott neki ételt, titokban du^ta 
el egy mellékhelyiségben, hogy legyen hol aludnia." 

A másik rablógyilkos Írja önvallomásáben: .So-
kat gondolkoztam éB rájöttem a cella szörnyű magá-
nyában, hogy latén akarata volt ea. Megakart engem 
szégyenlteni, amiért megtagadtam éa elhagytam Ő-. 
Rijöttem arra, hogy hiába épltl fel  a gonosz hossza 
Időn át a bün legerősebb várát, Isten akaratB ezt egy 
perc alatt megtudja aemmlBitenl. Iţy jöttem rá arra, 
hogy mennyire eltévelyedtem a bűn labirintusában és 
hogy CBakugyan van lBtenl hatalom, amelyet minden-
kinek el kell ismernie. Sokan talán azt hiszik, bogy 
elveszítettem a bátorságomat és ezért fordultam  Isten-
hez. Sokkal bátrabb vagyok, mint azelőtt voltam ÓB 
félelem  nélkül várom a halált, maly nem a gonosztól, 
hanem az Istentől való. Most vagyok caak Igazán bol-
dog, egyedül vagyok lezárva egy 6 lépés hossiu és 
3 lépés széleB cellában. Fel éB alájárok naphoaszat ÓB 
gondolkozom. Amikor azabadon éltem, nem tudtam 
aemmlnek örülni. Sam a gonosztettnek, sem a pénz-
nek, Bem a nőnek. Most azonban majd kluţrom a 
bőrömből az örömtől, mert sikerült megismernem Krisz-
tust éa boldogan várom a halált, amely reém vár". 

Minden szavával hitet tesz a hit mellett. Milyen 
is lehet az a szellem, amely még a legkeserűbb halált 
is képes megédesíteni. A világ ezt többé-kevésbbé 
nélkülözi s ezért döbben meg az akasztófa  alatt s ezt 
a szellemet sóvárogja öntudatlanul la. 

A rablógyilkosok tettükért elvették bünietéaüket 
Pedig talán nem la ők voltak a bűnösök, hanem a 
korszellem, amely ilyenné nevelte b Ide juttatta őket. 

P. Gábor Anasztáz. 

Gyermekvédelmi tanfolyam. 
Az Oltáregylet és a Nőszövetség a rk. templom-

ban, március hó 25—29 napjain, elBŐ sorban fiatal 
anyák éa felnőtt  leányok részére gyermekvédelmi kur-
zust rendez az alábbi beosztással: 

Márciui hó 25-én, Gyümölcaoltó Boldogasszony 
napján délelőtt a leányklub testületi szentáldozáaa; 

Délután 6 órakor bevezető előadást tart Szabó 
Bálint a. lelkész; 

Március hó 26., 27. és 28 án délután 6 órakor 
elöadáBt tartanak: László Imre, Búzás Imre, plébáno-
sok és László Ignác főgimn.  hittanár; 28-án 4—6 ig éa 
7 óra után a nők közös gyónása; márciua hó 29 én 
délelőtt 8 órakor a nők közös szentáldozáaa; deiután 
6 órakor befejezésül  szentóra. 

Napjainkban az érdeklődés központjában áll a 
gyermek. S méltán; hiazen a gyermek a család, a nem-
zet szemefenye,  drága kincse. A gyermekek játéka, 
vidám zaja, mely felveri  az otthon csendjét — szebb, 
mint akár a Bzfarák  zenéje. Asirás is fel-fel  hangziK, 
de ez ÍB jobb, mint a halotti csend. Aztán hamar lesz 
a sírásból kacagás. S van-e vonzóbb melegseg, mict a 
gyermeki szem tiszta fénye,  melyben az ártatlan lelek 
szépsége ragyog a amely egy szebb, jobb világ boldog 
derűjével BUgározza 6a tölti be az otthon meghitt vilá-
gát ? Bizonyos, hogy a legnemesebb hivatások egyikére 
teremtett női lelket már természeténél fogva  ellenáll-
hatatlan erővel hívja, vonzza, lebilincseli a gyermeki 
ajkak nevetése, a gyermeki azemek ragyogasa, a 
gyermeki lélek vele annyira rokon világa; ösztönszerű-
leg vágyik a női lélek arra, hogy legyenek körülötte 
apróságok, akikért kilépjen önmagából a akikre min-
tegy rápazaroija az ő gondoskodását, tuiáradó szere-
tetet. Ha ez igy van — akkor nem hiába hangzik a 
hivó szózat B a derék, önzetlen lelkiatyák nemes céiu 
fáradozását  megérdemelt siker fogja  koronázni. 

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közön-
séget, hogy 1036 március hó 16 -ikével a 

műhelyemet áthelyeztem 
a Schier-féle  házba, vagyis a volt Singer 
üzletbe. Ahol mérték utáni megrendelést, női 
és férfi  cipókét, legújabb divat szerint készittek, 
jutányos árak mellett. Szives pártfogást  kéri: 

i-2 Szakáos Viktor. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
1848 március 15. 

Március 15. minden saabadsag uián vágyó lélek 
ünnepe. 1848 februárjában  ütött ki a f  ancia forrada-
lom, amelynek saele végig zúgott egesz Európán. — 
Annak Bzavat elsősorban Magyarország fogta  fui,  ahol 
éppen a Habsburg elnyomás okozott Bok szenvedeat. 
A márciusi magyar ifjúságot  határtalan lelkesedéssel 
fogta  el a nyugatról elindult szabt-dság gondolata es 
egy emberkánt állt talpra, hogy a híres 12 pontban 
leszögezze nemzeti életének függetlenséget.  Jol tudja 
minden magyar mi lett a vege ezzel a lépéssel elin-
dított szabadságharcnak. Orosz segítséggel levertek a 
szörnyű boaszuval torolták meg, amely a történelem 
legBötétebb napjait jelenti a magyar nemzet Bzámára. 

— A piebaniahivatal közli a róm. kat. hívek-
kel, hogy az Istenben boldogult Pál Gábornéért Ked-
den, márciua 17 én délelőtt 9 órakor lesa az engesztelő 
azentmiaeáldozat. 

— Felmentették Todor plébánost az iskola 
elleni iagatas vadja alól. Todor László cetetuiai 
plébánost Pop Baldi simonesti jegyző áll. ellemi iskola 
izgatás éa hatóság elleni rágalmazáa cimén jelentette 
fel.  A mult héten megtartott törvényszéki tárgyaláson 
a plébánost az Iskola elleni lzgatáa vádja alói felmen-
tették, mig a balóság elleni rágalmazás miatt 2000 lei 
fő  éa 500 lei mellékbüntetéBre Ítélték. Todor piebácos 
ártatlanságát hangoztatva felmentésért  feltbbezeit. 

— Tanulságos történet adófizetők  szamára. 
Az alább! történet arra hívja fel  a ügyeimet es arra 
tanit meg mindenkit, hogy kellő ova'.ossággal járjon 
el az írásos bizonyítékok körűi. Ágoston András tomeatl 
gazdát Nicolae Gheorghescu állami adószt dó 2500 lej 
adótartozásért hajtotta vdgre. L j ia foglalta  icnek fe-
jében egy disznóját. A kétségbeesett ember a főid  alu. 
is pénzt kerített s tartozását Guzrán Ragina, Mirk Jó-
zsef  és Kttona József  Bzemalattára kifizatto  a végre-
hajtónak. Ez nyugtát adott, amelyet Ágoston Gyárfás 
zsebre tett anélkül, hogy azt tüzetesebben megvizsgálta 
volna. E?y pár nap múlva a végrehajtó lamet jelent-
kezett és 500 lejt követelt. Aat állította, hogy a tarto-
zásból csak kétezer lejt törleBztett. Ágoiiton elő'.-apta 
nyugtáját és megdöbbenéssel látta, bogy az valóban 
csak kéK-zer leiről van kiállítva. Most a gazda feljelen-
tést tett az ügyészségen és a fentemliteit  szemtanuk-
kal Igyekszik azon állítását bizonyítani, hogy mind a 
2500 leit kifizette  a végrehajtónak. 

— Közbirtokosságok  és gazdaszövetkezetek 
figyelmébe!  Költségvetési  nyomtatvány és az elő-
írásnak  megfelelő  nyugta-könyv  nyomtatványok 
igen jó papírra  elkészültek  éa kaphatók  a Vákár 
ütletben. 

— HaláloBáa. ÖÍV. Hochslld Károlyné, szül. 
Hihn Mária életének 66 ik évében, március hó 13-áu 
elhunyt Marcurea Ciucon. T^mstése ugvanott folyó  hó 
15 én, vasárnap d. u. 4 órakor lesa a Reg. Ferdinánd 
u. 77 sa. alatti gyészháztól. 

— ítéletek. Olteanu János, Suciu János és Gá-
bor Anzn gblmaai csángók hatóság elleni erő izak mlast 
kerültek a törvényszék elé, mert fejszével  kikergették 
udvarukról a végrehajtót. A két férfit  10—10 nap el-
zárásra éa 500—500 lel pénzbüntetésre, mig AZ asszonyt 
500 lej fő  és 250 lej mellékbüntetésre Ítélték. 

— Bage János 26 éveB gheorghenl muakanélküll 
Sándor Györgynétői 20 kg gyapjút lopott. Tettét munka-
nélküliségével, nyomoruságával magyarázta. Tizenöt 
napra Ítélték. 

— Botár János toplita-cluci lakÓB a Negre János 
vasöntödéjéből tulajdonított el valami formákat.  Hat 
hónapra Ítélték. 
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— Hónaik Clno régi történetéhei c. a Caiki 
Lapok 7• siámban megjelent költeménybe egy pér blba 
csúszott be (részben sajtóhiba) B hogy eaek a szokásos 
módon ne menjenek ét a későbbi feldolgozók  mánkéiba 
szabad legven aiokra a figyelmet  felhívni.  „Aclucme-
gyel Balápbányán a vörösréz, cuprlt, Sandominlcon pe-
dig a calchopyrll fordul  elő" kltetelek oly módon ja-
vítandók, hogy a régi irodalmi BdBtok alapján terjedt 
el ea a tévedés, mintha két kttlönböaő lelőhelyről volna 
sió. A régen sandominici határnak nevetett bányahely 
InsBanként Balánbányává változott B Igy tulBjdonkép 
egy és ugyanazon helyről van szó. (I..Székelység 1935 
9 I.) L >jjebb a cikkbea a Sft  Gheorghe melletti orkoni 
keramlkai lelőhelyről van szó. Bz nem más, mint as 
örkő hegy helyesen. .Gyüjtelekes leletek közül Bancun 
egy tőralaku tűzhelyet találtak". Ennek Igy értelme 
nincs! A tény az, bogy Itt egy bronzöntő műhely volt 
s a köraiaku tűzhely jól felismerhető  voltl Sok tokos 
füles  balta B más tárgy került kl inneni Alul Orbán 
B. jegyzetnél .Gvos" helyett „Goos* teendő. 

Bányai Jé  no» a „Székelység" szerkesztője. 
— Gyárfás  Elemer köabenjaráaára töröl-

ték a bírságot. Amint annak idején megírtuk Rll 
Albert chilenl plébánost és Peter Árpád felekezeti  Is-
kolai lgazg. tanítót 61 ezer lfcj  pénzbírsággal sújtották, 
mert valBmi bálon saabálytaiBn legyeket használtak. 
Dr. Gyárfás  Elemér B pénzügyminiszternél személyesen 
járt el aa ügyben és közbenjárására törölték ezt aa 
óriási büntetést. 

— Sserenosétlenségek a kőbányákban. 
Solyom Mátyás suseni 21 éves legény az ottani kőbá-
nyában dolgozott. Muokaközben baleset áldozata lett. 
Sárülésébe belehalt. — Czár József  mikóujfalvi  mun-
kás a blcsadi kőbányában szenvedeti súlyos baleBetett, 
amellyel a helybeli közkorházban ápolják. 

— Nem engedélyealk a gyllkostoi játék-
klubot. Amint mult ssámunkban megemlítettük, a 
gheorgheni játékklub elhatározta, hogy a Gyilkoa-tónál 
egy fiók  kaszinót létesít A klimatikus bizottság most 
határozott ea ügyben éa kimondta, hogy semmi körül-
ményéi között nem engedélyezi ennek a veszedelem-
nek a Gyiikostó tiszta világába való behurcolásat. 

— Letartóztataa. Az ügyészség letartóztatta 
Vranceanu Aurica 19 eves coBneai leányt és údesany-
jat, akik együttes elhatározással meggyilkolták a fiatal 
leányanyának most született gyermeket s azt a kertben 
eltemettek. 

— Feloszlatott köaaégl tanácsok. Ciceu köz-
ség tanácsát feloszlatták  azért, mert az uj állami Iskola 
építésére Bzükséges községi tsxikat nem szavazta meg. 
— Ezzel egy időben Toptita-Ciuc községi tanácsát, 
azért oszlattak fel,  mert a tagok köaüi többen a tör-
vény által alkamazott bünteteBek dscára sem jelentek 
meg a gyűléseken, miáltal a tanács müködéBe lehetet-
lenné valt. 

— Nyoio hónap asebmetsaésért. Lengyel 
János Bibiül liiatősegü znebmetBzó efiyik  országos vasár 
alkalmával a b îybeii állomáson Farzas István zsebé-
bő 4500 iejt lopott el. Lefogták  és most a törvényszék 
8 hónapi foghazra  Ítélte. 

— Kovakő ea saoharin osempéesésért le 
tartoatattak. Bálint József  sandominici gazdanái a 
csendórseg kovaköveket talált, ameiyert 2500 lejig bir-
Bágouak. Kózoen zacharin csempéBaesen ertek, amiért 
bűnvádi eljárás indult ellene. Miután az előbbi pénz-
büntetett nem tudta megfiie'.ni  45 napra elzárták. 

— A oslkmegyei adók 84°/(-a befolyt.  A 
caikmegyere kiveteti adók 84°/(-át a zincatar eaidaig 
be ta hajtotta A költségvetési ev április 1-vel befeje-
ződik s rendzivüi Bzlgoru rendeletek utasítják a pénz-
ügy igazgatóságot, ho*y as adókat erre az időra teljes 
egesaebeo behajtsák. Igy a következő hetekben sz 
eddiginél ls erőteljesebb adóbehajtásodra iehet saamltanl 

— A köaigazgatisi tisztviselők nyelvvizs-
gáinak eredmenye. Beszámoltunk arról, hogy a 
vármegyének 62 közigazgatási tisztviselőjét március 
bó 1 en ujabb nyelvvizsgára rendeltek. Most tették 
közae a nyeivizsgák.eredményet, amely,szerint minden 
jelentkezettnek Bikerült a vizsgája. Á'Ulában vala-
mennyi tisztviselő kielégítő felkészültségét  tanúsított, 
amit a bizottság msgi.rtó tárgyilagossággal és Igazsá-
goi elbírálásnál méltányolt. 

— Egy ssekely asszony tragikus halsUa 
Bnoorestiben. Megdöbbentő szerecc*étl<<n£"g áldó 
zata lett S«abó Kirolyná ciucsanmartin—ciucani 36 
éves, 3 gyermefciB  családanya. AJ élet nehéz körül-
ményéi Szabó Károlynét Bucuresttbe vezérelték, ahol 
Dr. Danlla orrosuál kapott szolgálatot. A derék szé-
kely usBzoay becsüiet6BBégévei, szorga'máva! a csalid 
biaaimaba sérült, megbecsülték és Bzarették. Eţyik 
este elküldtek a Bzomszédoá gyógyszertárba valami 
gyógyszerért. Amint vissatf-lé  igyekezett a sötét Hp-
csőbaa karfa  nélküli fordulójában  14 méter magasság-
ból bezuhant a liftárokba  ÓB halaira zúzta magát. 

— Halálos Bierenosetlenseg. Btjkó József 
inéul szolgalegény az Orbán-fele  cartai fűrésztelephez 
fát  fuvarozott.  Anini az uton a megrakott szekérrel 
csendben haladt a lovai valamitől megijedtük, a Rze-
keret megrántották B a legény o yan szerencsétlenül 
esett le, bogy a megterhelt szeker kerekei alá került, 
amelyek fejét  a feltBmerhetctlenségik  szétroncsolták, 

— Vigyáas a gyermekre AnUi D ines 3 éves 
Inéul gyermek a községén átfolyó  O.t psrtjéa játsza 
dosott, miköaben beleesett a vizbe s belefulladt.  A 
ssüíők ellen gondatlanság miatt eljárás lndnlt. 

— Buosusó. Mercurea-C ucról történ eltávoná-
som alkalmavat az idő rövidaége miatt elbúcsúzni al-
kalmam nem volt s ezért össses ismerőseimnek *zuton 
mondok Istenhozzádat f/aiázz  Ernő. 

— Legelőtársnlatl közgyűlés. E bó 5 én tar-
totta Lelicenl legelőtársulata rendes évi köagyfllését, 
amelyen megjelent Bors Ioan gazgaságl Inspektor, Ko-
zán Imre gazd. felügyelő  társaságában. Dicséret illeti 
Líliceni lakólt, hogy a közgyűlés alatt a legpéldásab-
ban viselkedtek éB nyugodtan tárgyalták meg szüksé-
ges ügyeiket. Közgyűlés után a nép óhajára a fent 
nevezett gazdasági emberek több szükséges dologra 
adtak felvilágosítást,  melynek nagy szükségét érezték 
épen e községnek a lakói, mivel a tavaly szüntették 
meg az ugarrendszert B most uj ntakon kell tovább 
baladnlok. Bors Inspector figyelmeztette  a gazdákat, 
hogy jó, egészséges vetőmag vak at szerezzenek be a 
Mezőgazdasági Kamarától, Kosán I. pedig hangsúlyozta 
a mesterséges takarmányok termelésének nagy jelen-
tőségét, úgyszintén a legelők migj a vitásának parancsoló 
szükségességét. 

— Egy müvésal faragása  fefeezület  eladó 
a Vákár üzletben. A teát (corpu*) nagysága 95 cm. 
Keményfából,  festve.  Ara 4000 lej. 

— A Tabla ls helybenhagyta a toplitaoiuoi 
apagyilkos Ítéletét. Silló ItnAc 28 éves toplita-clucí 
gazda n mult évb*n jelentéktelen összeszólalkozó-hói 
kifo'yólag  12 fejszecsapássil  meggyilkolta aa édesapját. 
E só fokon  a helybeli törvényszék 12 évi börtönre 
Ítélte az apagyilkos fiut.  Most került fe'ebbnzés  foly-
tán as ügy B tg.-muresl Táblához, amely jóváhagyta a 
12 évi börtönbüntetést. 

— Lopás. Szentes Gergely helybeli üzletét fel-
törték s onnan háromezer lej értékű áiut loptak. 

— Öngyilkossrg. Holczer Gábor helybeli órás-
segéd falesege  Nagy Erzsébet, foiyó  év március 11-én 
reggel ciankálivai magmérgeste ma;át. A g.orsan ölő 
méreg pillanatok alatt vegsett a tBrgu eecuieeci szüle-
tésű asszonnyal, akinek trsglluB halála városszerte 
megdöbbenést ofeosot*. 

— Halálozás. Ráduly B. Sándor életének 50-U 
évében hossaas betegség után elhunyt városunkban. 
Régi muzsikus család gyermeke volt Sándorta. t»klt 
az egész város ezen a néven iümert. Képzett zenhez 
aki müvészn volt b'inşszerânek a cn-ife.  Szörény 
modorú, a szó Igaz erta! míben veit „uri ci*£nj" köl-
tözött el halival sz elők sorúbo). Vá'o-uok ztnal 
élete soka; veszített, kulörösen a Z^neegyesületűnk, 
amelynek egyik leglelkesebb támogatója volt minden-
kor. Ráduy Sándort fohó  év március fcó  11 én az 
egéBZ város rissvéteiével helyeztük örök n>utalómra. 

— Most az olo-ó bor pnsitit a osiki köz-
ségekben. N >m lehet eleg tró?en ostorozni népünk 
0"k azon érthetetlen o>*gatar(ánát, am»lly»' nz litohol 
turjjiba do'ita m^gát. É«eb óta a pálinkafőzés  pusz-
títja végig a c iki falvakat,  mlndm veszély dacára a 
hszifőtt  piluika olyan csemege lett, amalynsk élveze 
tótól nem lnhet eliántorlt&nl az embereket. Moat ujab 
bau kiegészül e? a sötét kép az olcsó bor nyupottn 
lehetőségekkel Különösen a falolki  községekről mond-
ják, hogy 4—5 lejas borokkal érászaik nl a lakóssá-
got. Az olcsó bor megt'sel a httását. Ritkán leh^t 
józan emberrel taiáikozni. Ds látszik messziről ls ez 
HZ eszét-vesztett magtéholyulás. C-tak végig nézzük 
oţy-ery hetipiac alkalmáral a város képét. A berúgott 
vidéki oinberdk tömege botránkoztatja végig az uccá-
kat. Lihet.-tiyn ezt igy megtűrni. M t érez ez a nép. 
A véget. Akkor : mikor az élet a legkomolyabb józan 
gágot, takarékosságot, a k*zös céljaink iránti fokozott 
á dozatosságot kívsnia. akkor a folytonos  részegség 
fér  őjébe manekü lnk. N-m icéltó ez ennek a népnek 
d c ó mu tjáboz. É radiünk f;l,  józanodjunk meg. Lá-
gy n mindenki npoít-la annak a munkának, amely 
e;n=k a népnek kezéből kl kell vegye a mértéktelen 
alkohol fogyaBfltásnak  poharát. 

— Verekedesek. E -nek is külön rovatot nyít-
ha'uak. Az egvmáa közötti gyűlölködés olyan mérete-
ket öltött népílnk között, ftni  igazán aggodalommal 
töltheti el azokat, akikre a Gondviselés e n p soriéért 
való aggódást rábírt». Az Irigység, a bosBzuáiás való-
ságos jurrány. Megáll BZ ésr, amikor a testvér harc 
nak, as eg>más elleni kiméletlon pnsztitásnak azokat 
az általános jelenségeit látja, ami községeinkben pusz-
ilt. Nlcc-ifo  hét, hogv a közügyekben keletkezett fél-
tekenysc:g, v^gy egyéb okok mmtt a legszörnyűbb vere-
kedásoUb? n* robbannának az Indulatok. Dí csak min-
dig egymás között. T<j*:V>ir testvér HI1«U. Mintha átok 
ülne rajtunk. — Vis-lkedjüuk ucy, ahojiy Msubb-̂ gi 
so,-sbm lHik Iitézzük el kultúrember módjára a fel-
merült vitás kérdéseket. Na v^rsk^d^ssel, ne bicskával, 
mert ez n^ms.tak az egye^Vnek, banam az egész né-
pünkre nzégv»nt éB leaÍacsooyitá<«t jelent. — A mult 
h t̂en .Nigy Bá'lnt miter.toni közbirlokoseá î elnök is 
Bíró Âţottoo közb. tag in^zte el vjlami vitái ü^yát 
verekedéssel. Akl-lntja ezeket a borzn'm .san összevert 
arciVat, megdöbben azon, hogy emberek miképpen fe-
ledkezh t̂npk meg it?y mncukról. — B-»'ázs Icnác és 
Baji ó F«rerc dltraui lakósot irtás á!l'<potban va'ami 
blrtokü?yhől k'fo'yólag  v^szt̂ k öiPze. Balázs frjxzávrl 
támadt Bijkór.t. akit uţry öjsz^vÁgo.t ho?y élnt halál 
között szállították kirházh*. B*lá^ Unácot le^srtóz-
tatták. — Simoaerti köza -gb^n a Birdoc-féle  trnres-
mában András BVa és Bekn L'jos ugy m gverték B^ke 
Imrét, hoi(y azt a helybeli közkórházi)* ápo'ják ^'et 
veszélyes sérüléseivel. — Si°s Jíz-ief  és B^ke B-nl 
cetntu'al lakó-o'í háromszékről Igyekeztek haza. Útköz-
ben összevesztek és Si«B fejszével  borzalmas sebeket 
j-.ett útitársán. 

— Kösaönetnyllvctnitas. MÍodaison jó ismerő-
seinknek és burásainknak, akik néhai Krau-ií János 
temetése alkalmával részvétüknek kifejezést  xdtak, ez 
uton mond hálás köszönetet a gyászoló család. 

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

A targu-mureei keresk. és iparkamara felhívja  a ke-
riiletbeli iparosok ügyeimét arra a közleményre, mely sze-
rint a kamarai választói listában csakis bejegyzett céggel 
bíró olyan iparosok, illetve kereskedők vehetők tel, kik ka-
marai pótadóval vannak megróva. Miután a kamarai törvény 
szerint, a keresk. es iparkamara tagjai nem lehetnek egyide-
jűleg a munkakamara tagjai is, felhívja  a kamara mindazon 
iparosokat, akik iparkamarai pótadót fizetnek  és súlyt he-
lyeznek arra, hogy a kamarának tagjai legyenek, jegyeztes-
sék be a cégüket a kamaránál sürgősen, érdekeik megóvása 
végett. 

No. 487—1936. A munkaügyi min. ellenőrző szervei 
utján megállapította, hogy némely ipari vállalatok és üzemek 
olyan (sötét, poros, gépekkel túlzsúfolt,  szellőztető nélküli) 
helyiségekben dolgoztatnak, melyek veszélyeztetik a munká-
SOK egészségi állapotát; ezért megbízta a községi és megyei 
betegsegélyző orvosokat, hogy a munkaügyi inspektorral 
együttesen, vagy külöu is ellenőrizzék a vállalatokat e kér-
désben és tegyék meg a törvényes intézkedéseket ott. ahol 
annak Bzűkségét látják. Hasonlóképen ellenőrzik a vállalati 
tisztviselők dolgozó helyiségeit is és hiányok esetén a tör-
vény szankcióit alkalmazzák. 

* 

No. ()42—193(i. A Banca Naţionala lelhivja az ex-
portőröket és autorizalt bankokat, hogy az 1985 dec. 1 előtt 
eszközölt exportból származó szabad és erős devizák csak 
abban az esetben élvezik a valuta-primakat, hogyha a ce-
dálási borderokat legkésőbb 19b(> márc. 31-ig beterjesztik 
az export ellenőrző hivatal központjához, vagy annak vidéki 
fiókjaihoz. 

ELADÓ a Tribuoál mögött lévő villanegyedben egy 
Oreetelek, d a a kladéban. 8 -

Primăria comunei Ineti. 
Judeţul Ciuc. 

No. 328-1936. 
Publicaţiune. 

Primăria comunei Ineu aduce la cunoştinţa 
ctlor intresaţi, că în ziua de 6 Aprilie 1936 ora 
11 se va ţine licitaţie publică cu oferte  închise 
în localul primăriei Ineu, pentru vânzarea mate-
rialului lemnos după suprafaţa  de 13'24 h. com-
pus din 4581 buc. arbori esenţa molid cu un 
volum circa de 1873 m. c. lemn de lucru din 
păşunea „Nagyvész" proprietatea comunei Ineu, 
Judeţul Ciuc. Preţul de strigare: 130 Lei pe m. c. 

Dispoziţiunile cuprinse sub art. 88—110 din 
L. C. P. sunt aplicabile acestei licitaţii. 

Persoanele, cari vor iua parte la licilaţie, vor 
depune pe lângă oferta  şi garanţia provizorie de 
5°/,, care se va întregi la 10°/o după adjudecare. 

Condiţiunile de licitaţii se pot vedea la Pri-
măria comunei Ineu. 

In caz când la aceasta licitaţie nu se va pre-
zenta concurenţi, se va ţine a doua licitaţie pe 
ziua de 20 Aprilie 1936 ora 11. 

Ineu, Ia 6 Martie 1936. 
Primar: 

Zsók Ştefan. 
Notar gir: 

F Székely. 
Modern, uj, be nem fejezett  ház eladó. 

Érdeklődni a Vákár üzletben. 

Ul U H / S egyQebr.Stingel-féle  rövid 
LLAI/U kereszthnros zongora, tel-

jesen uj. kifogástalan  állapotban és 
egy A. Amberg-fele  hosszú zongora 
jó állapotban. Oim a kiadóban. 3-3 
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MODELL KALAPOK | 
tls naponként a j formák  oloaó 12 
árban, z».*ert*ltíJOLtiB.etö3t ^ 

K V E N C Z E L T A N Á R N É N Á L X 
K Ugyanott kéaiftlnek  minden- X 
f í -  néma női kalapok ciadreadfi  j ţ 
~ anyag hoaz&adiaával. Kafa?eá  y 

átalakítás* a legrövidebb Idő alatt, g 
Mercurea-Ciuc, I. C. Bratiamu (Qimná- v 
aium)-uooa 11). sb., a Sörház közelében. Q 

T7i 1 p J z 1926 óta bevezete t t Merou -
XLi ldUU rea-Oiuo — Sandominic, jó 

forgalma  autóbusz-járat, egy Chev-
rolet truo tip. 1936, gépkoosival. 

Gidró Márton Onrţa, Jud. Oiuc. a_s 

ELADÓ egy 18 hónapos, tenyésziga-
zolványos, legelös b i k a Boga Al-
bertnél, Oiaosantimbrnn. 2-2 
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