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Maniu beszéde. 
Az egéss ország közvéleményét Maniunak 

a zalau-i besséde foglalkoztatja. 
Maniu megdöbbenéssel szegezi le, hogy 

idáig juthattunk. Szélsőséges elemek halállal 
fenyegetik  Michalschet, a Nemzeti Parasztpárt 
elnökét. Roman golyó leselkedik az életére 
annak a román államférfinak,  aki kötelessé-
gét hazájával szembea olyan vitézül teljesí-
tette a háború alatt. Ei akarják tenni láb alól 
több vezetó politikussal együtt mindazokat a 
románokat, akik még a józanságnak, a mérsék-
letnek alapján állanak. 

Maniu igen okosan és bölcsen látja ott 
a szilágysági remeteségeben azt, hogy itt a 
dolgok nagyon-nagyon rosszul mennek. Minden 
oka megvan ennek a titokzatos bálványnak, 
hogy egyre gyakrabban jelenjen meg mosta-
nában a politikai élet porondján és minden 
tekintélyével a romlás feltartóztatását  szolgálja. 

Nem a véletlen müve az Bem, hogy Maniu 
messzeható hangon nyilatkozik a kisebbségi 
kérdésről is. ő, aki egy életet kUzdött kisebb-
ségben levő nemzetének jogaiért és felszaba-
dításáért, jól tudja, hogy a kulturák életének 
törvényei vannak, amelyeket nem lehet erő-
szakkal, türelmetlenséggel éB gyűlölettel meg-
változtatni. 

Maniu ezt zalau-i beszédében ugy fogal-
mazta meg, hogy .legnagyobb bűntényt követi 
el a román néppel szemben az, aki a kisebb-
ségek ellen gyűlöletet terjeszt. A kisebbsé-
gek Üldözése a Monarchia összeomlásához ve 
zetett. Kötelessége tehát minden jó románnak 
az, hogy a gyengébbel szemben megértő, ki-
békítő szellemet ápoljon, amely ennek az or-
szágnak különféle  nyelvű népeit az egyenlő-
ségnek és szabadságnak a jegyében összefogja 
a közős hazának javára". 

Rsgóta hirdetjük mi a történelemnek ezt 
az aanyi szenvedésen és megpróbáltatáson ke 
resztül kijegecesedett alaptörvényét. Ha ne-
künk nem hitték, higyjék el Maniunak, bogy 
igazat beszél, amikor figyelmezteti  a román 
népet ezekre az igazságokra. 

Maniu mostanában elég gyakran megis-
métli ezeket a ba'almaa tételeket, amelyek 
szinte tartó oszlopai egy sokféle  nemzetiBegü 
ország államrendjének, életképeBBégének. Mi-
nél esztelenebbül előretör a gyűlöletet szitó 
szélsőség, annál szükségszerűbb és parancso-
lóbb aktuálitást nyernek azok az intelmek, 
amelyek egymás megbecsülésére figyelmez 
telnek. 

Most már csupán az a kérdés, hogy nem 
elkésettek-e ezek az okoa és bölcs hangok, 
amelyek olyan elkapatott, olyan feltüzelt  és 
bizony elvadított hangulatot kellene megfékez-
zenek. 

Nem szemrehányás akar lenni, de elhall-
gatni Bem lehet, hogy bizony Maniuéknak ÍB 
nagy részük van abban, hogy a mai helyzet 
idáig juthatott. Odáig, hogy ók maguk ÍB akár-
melyik percen életükkel fizethetnek  azon 
könnyelmüaégükért, amellyel a szélsőséges 
türelmetlenségnek áradatát erre az országra 
és annak kisebbségi népére rászabadították. 

Emlékezzünk csak vissza, milyen körűimé 
nyek köíött jött uralomra Maniu 1928—1929 
évben. Az egész orazág mint megmentőjét kö 
szöntötte. Tele volt lelkesedéssel éB várako-
zással az ország lakossága. 

De különöaen tele voltunk várakozással 
mi kisebbségi népek, akik Maniunak ma is 
olyan világosan elmondott tételeit ismertük, 
akik Maoiuban megtestesítőjét láttuk az Alba-
Iulián lefektetett  híres pontoknak és az együtt-
élés saabá'yainak. 

A történelmi idők nagy emberének tanu-
ságtételét vártuk akkor, aki talpára áll. Ha-
talommal a kezében érvényt szerez mindannak, 
amit Alba Iulián ennek a két népnek kibéki 
tésére alapokmányba foglaltak.  Azt várluk, 
hogy életet öntenek az alba iuliai holt betűkbe, 
amelyeket egy ezeréves kisebbségi nép „fel 
szabadulásának" nagy örömmámorában hordtak 
össsze, a múltnak tapasztalatai alapján. 

Éi ludjuk mi lett. Határozatlan, vérsze-
gény tapogatózás. Halogató, elodázó tsnulmá-
nyoztatása a kisebbségi kérdécnek. Félénk és 
egészen bizonytalan kormány tehetetlenkedés 
egyfelől  és bűnös ágyvetése a szélsőséges 
mozgalmaknak másfelől,  amelyek éppen Vajda 
kormányzása idején, kormánypénzen indultak 
neki felforgató  uhuknak. 

Az útnak n tgyszeri) állomásai ismeretesek. 
Egy-két évi munkánál) eredményeként 1933 év 
végén ezek a felszabadított  indu'atok a sinaiai 
pályaudvaron meggyilkolták Duca miniszter 
elnököt, ennek az országnak iegtürelmesebb, 
legnagyobb vonalú áilarufóröát  Lépesről lé-
pésre lehetetlenebb légkört teremtettek az 
a.ba-Uiüai pontoknak és minden kisebbségi 
gondolatnak számára. És mára ott tartanak, 
hogy halállal fenyegetik  a Nemzeti Parasztpárt 
vezérembereit is. 

Jaj, Miniu okos beszéde ma már nehezen 
segiihet ezeken az állapotokon. 

Apróságok. 
A kisebbségi m>gysr<égot Mttiröen „pártoló" 

Unlveréul augusztus hó 25 iki nzárnAban N. Bitaaria 
szerkesztő u - utij°gyzetehet közöl Budppititről. Rész-
letesen leírja a magyar fővárosban  szerzett tapasztala-
tait és állítólagos vitáit, miközben tok szó esett a 
magyar kultúráról is. 

Batzaria szerkesztő ur szerint huml uk a magyar 
tcrténeliml hivatás és I u'.ura is. Á lltása szerint ctm 
volt történelmi hivatása a magyarságnak. Nem tett 
semmit a nyugati keresztény tu'tura megvédése érde-
kében. N»m is tehetett, meri a mohácsi vész után 
„török bssaBággá* átalakított orBzág nem volt alkal-
mas erre. 

Ami pedig a magyar ku'turát Illeti — hangoz-
tatja —, hát ilyen nlccs. Kulturájukat egyszerűen a 
nyugattól vették kölcsön a magyarok. 

— Ez világos — folytatja  —, hisz nem lehet azt 
állítani, hogy ezt a tuHurát Attila, vagy harcosai hoz-
ták volna magukkal, akik köztudomás szerint nyerB 
húson éltek. Bőt más bizonyítékokkal ls alátámasztha-
tom állításom valódiságát. Például a leghíresebb regény-
írójuk, Jikai Mór z«idó származáru volt, mig halbatat 
lan költőjük Pítőfl,  rendes nevén Petrovics-szláv... 

Nem folytatjuk  tovább. Nincs értelme. Még csak 
vitába sem ál.'uik. Egészséges hahotával kell elintézni 
az Ilyen ludatlaneágot. Azt B felfogást,  mely a „Mór" 
keresztnévbő' zs'dó származásra következtet s a ma 
gyar szabsdBágherc halhatatlan csillagát, faĵ lméUti 
alapon pánszláv eszmék szolgálatába állítja. N m is 
beszélve a nyershusról, mely elfogulatlan  történelmi 
tények alapján, csak a gyűlölködők agyában él. * 

* * 

A vármegyeház előtt újonnan létesített kis térség 
közepén felállított  lrányjelző táblákról már több alka-
lommal msgmondtuk a véleményünket az Illetékesek-
nek. Uey látszik azonban, hogy a városi mérnöki hiva-
tal párnázott ajtói mögé nem hatol el semmiféle  hang. 
örülnek, hogy a kérdéses nagy mnnkát lerázták a 
nyakukról s a „jobra tarcs" jelzésű táblácskákat el-
helyezték. Hogy a két'szóban két égbekiáltó helyes-
írási hiba van, azzal nem törődik senki. Őr továbbra 
tt „jobra tarca"-ot játszanak. 

naek után ugy hisszük, bogy a városi mérnöki 
hivatalhoz nem lehet Bzavunk. Ellenben van a tanácB-
boz. Kötelességszerűen felhívjuk  a figyelmüket  a vár-
megyeház elé világcsúfjára  kifüggesztett  táblákra. Te-
gyék szóvá az esetet és hassanak oda, bogy a táblá-
kat helyettesítsék. 

• * 
• 

Köztudomás szerint Anghel»Fcu közoktatásügyi 
miniszter elhatározta, hogy a jövőben nagy eu'yt fek-
tet a falvak  tovább képzésére. Az elemi oktatás f  <leőbb 
osztályaiban is a törvényben előirt Ismétlő Iskolákban 
gyakorlati oktatásra fektetik  a fősúlyt  és a fóldmlve-

lés és állattenyéBstés széleskörű fejlesztését  fogják 
elősegíteni. 

Nagyszerű gondolat ez, melynek keresztülvitelét 
minden komolysn gondolkozó csak helyeselheti. Elvégre 
vitathatatlan tény, hogy az ország lakóssága közvetlen, 
vagy közvetve a földből  él. Következetesen elsőrendű 
kötelesség, államérdek annak a művelése. 

Ezt tartotta szem előtt Anghelescu miniszter, ami-
kor tani tói nagy részét gazdasági tanfolyamokra  ren-
delte. Oiei bizta meg a falvak  földkulturájának  széles-
körű előmozdításával. 

Vármegyénkben nagy Bzülség van erre a mozga-
lomra. Ketsegtelen azonban, hogy a mostani, magyarul 
vajmi keveBet, vagy egyáltalán nem beszélő állami 
tanítói karral ezt a nagyszerű célkitűzést nem lehet 
megvalósítani. Nem, mert a cél elérésének elBŐ feltétele 
a nyelvismeret. Hogy közli a magyarul egy szót sem 
udó tanító, a románul nem beszélő székely lakosság-
gal a gondolatalt? Hogy iBmertetl a földmlvelés  terén 
elért legújabb vívmányokat? Ej megfordítva:  hogy 
érti m <g a tanácsért hozzá forduló  székely földmlvest  ? 

Szerény véleményünk szerint Clucmegyében is 
államérdek a több és jobb termelés. Következetesen 
itt ÍB oktatni kell a népat. Ugy kell tanítani, hogy az 
előadottakat meg is értse. Jogos ÉB igazságos álláspont 
ez. I yenkor domborodik ki a helytelen iskolarendszer, 
mey a nép nyelvét nem ismerő tanerőkkel zsúfolja 
telő az iskolákat, akik sem az iskolán belül, Bem azon 
kivüi nem tudják megfelelően  teljesíteni a kötelessé-
güket, mert nem ismerik az oktatás céljából gondjaikra 
bizolt nép nyelvét. 

• 
• * 

A mult vasárnap Maniu Gyula zalaun nagyzzabásn 
politikai böszédet teriott. Jdenleg ettől vlsBzhangzlk az 
ország Baj tója pártállásra való tekintet nélkül. 

Egyöntetűen állapítják meg a lapok, hogy Maniu 
ugy beszélt, ahogy egy nagy turópal politikushoz illik. 
Ilyeneket mondott.-

— Rimáala a d-mokráciáaak köázüuliatí ai'uda*;, 
amije van. Parancsuralom esetén tudjátok, kik paran-
csolnának nekünk? Néhány homályos származású ur, 
fanariota  ivadékok, idegenek és csokojok. Ha a zava-
rosban halászék hozzátok jönnek és a demokrácia ellen 
beszélnek, ne hallgassatok rájuk. Akkor se hallgassa-
tok ráju?, ha a kommunltmust d;cBŐltik. Mondjátok 
nekik, hogy ti becsületes román demokráciát akartok. 

BeszÉda során a kisebbségi kérdésre is kitért Maniu: 
— Az igazi nacionalizmus nem a kisebbségiek 

üdözsaében áll. A kisebbségek üldözése a Monarchia 
összeomlásához vezetett. Kötelességünk megértő politi-
kát folytatni  a gyöngébekkel szemben. Legnagyobb 
bűntényt követi el a román néppel szemben az, aki a 
ílsebbsagek elleni gyűlöletet terjeszti. Az Igazi nem-
zeti gondolat a román dolgozó tömegek felemelésében 
és megsegítésében áll. 

Minden kommentár nélkül közöljük a fxnti  Idéze-
teket. Az ul, gyűlölettől izzó „honmentők" oluhatnak, 
ha akarnak. Láthatják, hogy a kisebbségek elleni Izga-
tás nem politika. Még akkor Rem, ha a mult légből 
kapott „sérelmeiből gjurt labdacsokban tálalják fel. 
Örökidőkre az marad igazság, amit Maniu mondott: 
.Legnagyobb bűntényt követi el a román néppel szem-
ben az, aki a kisebbségek elleni gyűlöletet teijessM"... 

A székely műkedvelő zenekarok 
tehetségkutató munkája. 

Qheorghenl-1 munkát áriunktól. 
Az általánoB kultura egyik legfontosabb  problémája 

a zsne- és nótaköltószet vagy azoknak oly Irányú fej-
lődése, melyek minden irányban, de főleg  népnevelési 
szempontból kell, hogy mértékadók legyenek. 

A háború utáni magyar azaz székely muzsika 
ujjáteremtéséhez éa azok életrehlvásához az adatokat 
a magyar muzsika történetében kell kereBBŰk, abban 
az időkben, amikor egy-egy szép szöveg megzenésíté-
sét nem aa .üziet" diktálta, hanem a szív és azok 
a soha el nem hervadó ,akáclombos" és .jázminbok-
rok csokréták, melyeknek eredeti zamatja és szép-
sége több mint félssázeda,  hogy bennünk él. 

A székelyföldi  műkedvelők Sfl  Gheorghe-1 zene-
szövetsége ugyancsak igy gondolhatta, amikor a szé-
kely muzBika ápolását, annak fejlesztését  és evvel 
kapcsolatban a zenei tehetségek felkutatását  tűzte ki 
céljául. 

Dicséretre méltó a zeneszövetség megmozdulása 
annál ls inkább, mivel eairányu tevékenysége a falu 
felé  Irányul, ahol ha többet is kell dolgozni, vagy tani-
tani, de a lelkesedés és odaadó akarat nem hiányaik. 

Ea pedig köteleső feladat,  amit a mai zenei vi-
szonyok tőitek szükségessé. 



a ik «itfti. 

A zenezzövetség munkaprogramját vármegyénként 
dolgozta kl él minden tagoaatának munkabeosztást 
adott 

Első éa legneheaebb feladat  volt a aenekarok 
megszervezése. 

E«t a munkát, amint m&r megírtuk, Gheorghenl 
éa kilenc községében aa ottani tagoaat lelkea kar 
nagya Molnár  János  zeneszerző végezte. 

Eredmény ai, hogy ma minden egyea községben 
egy fúvós  vagy vonÓB aenekar van. 

Odorheiu megye beszervezését ugyancsak Molnár 
János  vállalta, aki fáradságot  nem kímélve járja B 
falvakat,  hogy ott aa Illetékesekkel megbeszélve a 
teendőket, aa áldásos munka ott ls megkezdődjön. 

Ebből as alkalomból folytattunk  beBsélgetést 
Molnár Jánossal, aki aa eredeti programmal párhuzam 
ban egy igen üdvös és szervezett küzdelmet jelentett 
be a falusi  ifjúság  általános viselkedése, de főleg  a 
.bicska" ellen, amely tűrhetetlen állapotot a zene és 
nóta szépségeivel és hatásaival sseretnének enyhíteni 
ás arra tanítani, hogy emberek, szeressük éB becsül-
jük egymást I 

Felbecsülhetetlenül értékes teljesítmény, ezeknek 
a zenekaroknak a megszervezése, ha tekintetbe vesszük, 
hogy hetvenöt százalékban földmlves  testvéreinkből 
áll, akik kitartó lelkesedéssel állottak aa ügy szolgá 
latába. 

Szorgalmuk és tudásuk eredményeként már a 
harmadik nagy, országos zenehangversenyre készülnek, 
melynek helyét és Idejét később fogja  megállapítani 
a zeneBsövetaég. 

A senehangversenyek megrendezése azonban nem 
o'yan könnyű és egyBzerü dolog. Engedélyek, Jóvá-
hagyások és keretek közé szorított előírásokkal kell 
megküzdeni, amit még tetéz az utazások éB szállítások 
anyagi nehézségei ls. 

De mégis kell csinálni, mégis meg kell rendezni 
az ilyen hangversenyeket, mert ezek fogják  kitermelni 
a további akarást. Ezeknek a szépsége és magasztos-
sága fojja  megadni aa erőt ós lelkesedést a további 
munkához. 

Csak igy történhetik meg, hogy a szép elgondo-
lást — a székely muzsika és székely nóta műveléaé-
ben és evvel kapcsolatban a helyes nevelésben is — 
siker koronássa. 

Molnár János azonban igy folytatja: 
— Sagltségre van Bzükségttnk. Székely népda-

lainkat senekarokra kell alka maznl Hol maradnak a 
székely népdalok éB a székely nép Igazi muzsikája? 

E« még mindig hiányzik nekünk, aminek pótlá-
sát Kodály  és Bartók  tói várjuk, hogy amár össze-
gyűjtött sok szép népdalainkat ugv alkalmazzák zene-
karokra, hogy az eredeti la maradjon, de főleg  székely 
legyen. 

A zeneszövetség keretein belől kell valamelytB 
m'ódot találni, amelynek segítségével pótolni leb»tne a 
székely muzsika eltolódásával e'őállott hiányt. Ennek 
elérésóban kell együtt működni n»gy zeneszerzőinkkel, 
akik bizonyán megfogják  találni az utat a helyes 
együttműködéshez. 

Ha nem, szinte félve  kérdezhetjük: vájjon ml 
lesz a jövő zenénkkel, nótáinkkal ? 

Lasz-e „cserepes tanyánk...?", „akáclombos fa-
lunk...?" És akkor mit fog  szólni a ...„cserebogár", az 
a jó öreg .cserebogé"...? Qóbé. 

Gazdáinkhoz szólunk. 
Mult számunkban versenyképes juhtenyésztésre 

hivluk fel  a közfigyelmet.  Hangoztattuk, hogy várme-
gyénk nagy kiterjedésű legelői egyenesen kötelessé-
günkké teszik a juhtenyésztés széleskörű fejlesztését. 
A cél keresztülviteléhez azonban nj, az Itteni éghaj-
lati viszonyoknak megfelelő,  kifogástalan,  a mai kényes 
piaci igényeket maradéktalanul kielégítő gysp.ut adó 
és e mellett jóltejelő juhfajra  van szükségünk. 

Örömmel állapítjuk meg, bogy hangunkra felfi-
gyeltek. OkoB, helyzetünkkel tökéletesen tisztában lévő 
emberek figyeltek  fel,  akik tudják, bogy kizárólag 
saját aoyagi erőnkre vagyunk utalva s a rerdelkezésre 
álló eszközökkel kell klhBBználruik parlagon beverő 
értékeinket. 

Többek között Fodor Pál sumu'.eul mérnök érdek-
lődik behatóan a juhtenyésztés iránt. Elhatározása az, 
hogy ezt a gazdasági ágat komoly haBznot hajtó té-
nyezővé fejleszti  a saját birtokán ás a rendelkezésre 
álló esakSaökkel. 

Azonban aa úttörő mnnka nehéz. A juhtenyésztés 
terén annyira el vagyunk maradva, hogy Itt erő és 
gondolatcsoportositásra van ssükaég, mert sötétben 
tapogatózik mindenki. 

Megyénk éghajlati viszonyai nagy kérdés elé 
állítják a juhtenyésitót, mert a mostani B az éghajla-
tot kOnnyen biró juhfajok  nem föleinek  meg gyapjuho-
•am éa minőség szempontjából a kívánalmaknak. Helyet-
tesíteni kell őket. Da hogyan? 

Általános vélemény szerint keresztezés utján kell 
kitermelni a csíki viszonyokat biró, azt a juhfajt,  mely 
gyapjú ás tejbosam szempontjából Is versenyképes a 
piacon. Ehhea azonban saakértők kellenek. Gyakorlati 
gasdák, akik kezükbe vesslk ós Irányítják a nagy 
feladatot 

Lám már as áldozattól sem riadnak vissza a jö-
vőt minden körülmények köaött építeni akaró fiatalok. 
Már Fodor Pál magáévá tette a gondolatot. Verseny-
kánes luhgazdaságot akar berendezni, de ehhea taná-
csot, útbaigazítást és széleskörű erkölcsi támogatást kér. 

C S I K I L A P O K 
As Bem kétBéges, hogy rövid Időn belől többen 

ls akadnak, akik komoly számítások alapján a juhte-
nyésztés nagy hasznát belátják. Épp*n ezért Ismételten 
éB nyomatékosan felhívjuk  a kérdést tökéletesen Ismerő 
gaadássainkat, álljanak elő gyakorlati javaslatokkal. 
Karolják fel  a nagy horderejű kérdőt, hlBS komoly 
életharcról van szó a mai fejlett  gazdasági viszonyok 
között, melyről nem maradhat le a csiki székelység 
sem. Nam, mert egy elkésett lépés felmérhetetlen  kárt 
okoshat annak a jövőnek, melynek minden körülmé-
nyek között sziklaszilárd közgazdasági alapokon kell 
felépülnie. 

A jobb gazdasági jövő kiépülése reményében te-
hát mindenkit szeretettel hívunk as ügy elősegítésére. 
Ugy hisszük, hogy minden téren elérkezett a komoly 
éa céltudatos cielekvés Ideje s ugy gondoljuk, hogy a 
közös érdekek elérése e'odásbatatlan kötelességeket Is 
szabnak mindenkire, aki tettel, okos t méccsel, luedl 
tásBal, vagy bármi mással népe jobb körülmények 
közzé segítésére hivatott. 

Pékek-
Oukrászok-
Kenyér-sütödék-
Malomtulaj d on osok • 
K e r e s k e d ő k n e k 

Nyilvántartási füzetek 
az újonnan életbelé-
pett törvénynek meg;-
felelően,  olosó áron 

k a p h a t ó k 
M Á R k o n y i M M e i , MERCUREA-CIUC. 

Liszt bonok, 
Számla-könyvek, 
állandóan raktáron. 

„Emlékezzünk régiekről..." 
Ez volt aztán a primioia! 

— Bocskor  Zsigmond  primioia* ebédje  — 
Halálra  ette magát az egyik  vendég.  45 töltelék 

és a sok ital  ölte meg Csomortány  Tamást. 
— A delnei  kántor  megveretése  ós tanulsága.  — 

I?en háládatos foglalkozás  az egyes p'ebánlal 
hivatalok házi történetében olvasgatni. Jjbb Idők Ideg-
n>u{tató lehelete árad ki a sárgu't levelekből. SoV-
szor aránylag csekély jelentőségű helyi ügyknek majd-
nem országot jelentőséget tulajdonit a történelmi kró-
nikák feljegyzője.  Csendes, eseménytelen Idők voitak 
azok még négy évtizeddel ezelőtt Is Dalolta székely 
községnek ezelőtt negyvenegy évvel Péter  Lijos szent-
széki tanácsos volt a plébánosa. Mtjláth G. Károly 
püspök ur szerint ls d'cséretea „buzgalommal* össze-
állított történeti adatok közül ekvenltek fel  kettőt, 
— Péter Lajos plébános leírása nyomán — melyek 
őszinte derültségükkel, páratlan korfestésükkel,  az 
akkor uralkodó erkölcsi felfogásra  végtelenül jellemzőek. 

Bocskor  Zsigmond  primioziája. 
Cslkdslnel Tisztelendő Bocskor Zdgmond nemes 

uj á'dozár 1895 julius hó 28 án mutatta be első zsenge 
áldozatát a Migaaságbéllnek Mltsgos Murányi Kálmán 
főeBperes  nr vezeléBe mellett As alkalmi szónok Csató 
János tanár ur volt, aki a papi pályát ecsetelte szép 
beszédben. Szentmise és az á'dás kiosztása után az 
uj áldozár ot arany ja Tek. Gát J >zsefná  őnagysága 
díszesen terített vendégszerető asztala várta a vendé-
geket, aková a felclucl  kerületi papságnak nagyobb 
része, számoB kispap és Idegen kerületi papokon klvtt' 
számos világiak nevezetesen : Sumuleurót régi tanárai, 
M ercuroa- Ciuc'eól a polgármester élén több neves em-
ber számszerlai 170 «n gyűltek jssse, ezenkívül a 
szülőháznál szintén 120 an voltak rokonok, Jóbarátok 
éa Idegen falukról  idesatyjának jóbarátjal éB Ismerősei, 
tehát összesen 290 személy. Volt Is olyan nagyszerű 
lakoma, amilyen Dslnitáu nem volt és nem ls fog 
lenni soha. 

Ezen 290 személynek még csak a leültetése IB 
sok bajt okozott, hát még a kielégítése I Da nem volt 
itt hiány Iitennek bála semmiben, mart az u! áldozár 
édesapja mindent uţy beszerzett, hogy mindenki bőven 
meg volt elég; dve, sőt egy tumuleul szekeres Csomor-
tány Tamás a jó borseprő pálinka és töltelékes ká-
posztából annyira bévett, hogy ebédközben csak kifor-
dult az asztaltól és leesvén a földre,  minden súrolás 
dacára rögtön meghalt Azért tmiitettem meg a töl-
teléket, mert midőn felboncolták  46 tölteléket találtak 
a gyomrában csak középen harapva el. 

Esen vendégség alkalmával elfogyott,  amit én 
személyesen tudok, 50 veder tiszta bor, tla knpa bor-
seprő és még 4 vödör pálinka. Ezenkívül még 4 hek 
tóból sült kenyér, száa font  tehénbus, epy ezen célra 
bislalt kövér sertés, 60 drb pulyka, 50 drb malac, ren 
geteg tynk, csirke, nem feledve  kl a fagylaltot,  a 3 
féle  süteményt és a kitűnően készült medártejet sem. 
Szóval esen vendógsig közel 800 forintjába  került aa 
ujnlsis pap édssspjának. 
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A kántor  megveretése  és ez 
ebbSI  folyó  tarulság. 

A dolog igy történt: 1897 tavaszán a főszo  gabiró 
kijővén éppen egy péntek n*p blróvála-ztásra, éo a 
kántorommal oda vo tam Páfalvára  misézni, onnan 
hazajőve aat mondottam kántorodnak: 

— Maga menjen fel  a községházához, én add g 
bemegyek maga helyett az isloába a gy •rmekekh ,̂ 
de Bokáig ne késsék, csak nézze meg, milyen a han-
gulat, mert nekünk mindegy akárki legyen a bitó. — 
Egyben a főszolgabíró  urat hívja meg ebédre, mosdja 
neki, hogy ugyan böjt van, de egy kla bőjtös ebédre 
szívesen elvárom. 

B. J. kántoréi la ment, de ahelyett, hogy nelem 
Bzót fogadott  volna és hamar hasajött volna, elment a 
választás után a kocsmába s ott as emberek lerésze-
gedvén, valami fűlött  összevesse» velők, aminek az lett 
a vége, hogy kántorom délután ugy 4 óra után véres 
fővel  és arcáján kék foltokkal  jött haza. Ugyan per 
lett belőle, da hogy kl verte meg, habár az egész falu 
n̂ p* jelen volt: senkit bizonyságnak nem kapván 
maradt aazal, amit kapott t. i. a veréssel. 

Ezt caak azért Írtam le röviden: hogyha az Isten 
valakit odáig segített, hogy belőle egyházi ember lf  he 
tett, kerülje a kocsmát, meri a kocsma az ördög 
tanyája. Közli: Albert Istváa. 

g ÉRTESÍTÉS! 
Tisztelettel értesítjük városunk 

Í
és vidéke borfogyasztó  közönsé-
gét, hogy B' karQlt a termelőktói 
egy tisztán kezelt kükallómenll 

9 FAJBOR-LERAKATOT 
2? bizoménjban létesíteni, aliol 

viszonteladóknak, esküvőkre, 
tiraasklrándulóknak már 5 liter 
vitainál 10 le j tő l felfelé  jó 

ţ S zamatu küküllAmentl borokkal 
á lnnk a közönség szolgálatára. 

í f V Á R O S I  V E N D É G L Ő 
S s Merourea-Ciuo—Caibeiereda, 
fg|  I Q Duoa-uooa 61. azám alatt. 

Ugyanott használt, de jó álla-
Zgl pótban levő b o r o s h o r d o k 
•üfi  megvétetnek. 3—13 

Erdélyről „Erdélyinek", Békésgyuláról „Gyula"-nak 
elnevezett menekített székely ifjú  regénye. 

Szülőit keresi a Budapesten tartózkodó 22 éves 
koczikárpltos, akit 1916-ban vasúti kocsiban sl-
hagyottan találtak két éves korában. 

A világháború forgószélének  örvényében életsor-
sok, egzisztenciák, vagyorok, műkincsek pusztultak el; 
oicsó volt aa emberélet, nem hiába termelődtek ki 
még a képzeletet is felül  mu'ó háborús regények... 
Egy iiyen könnyekig megható háborús regénv főszerep-
lője lett önhibáján kivül BB a most 22 éves fiatalember, 
akinek két évtizede után sincB neve és aki szülőit 
keresi... 

1916-ban, amikor az akkori határszéli megyék 
lakóssága menekült, szeptember hónapban, a békés-
gyulai vafutl  állomáson, az egyik vasúti kocsiban, 
kétéveB korában talált rá egy orvos, akinek megesett 
a szive az elhagyott gyermeken és átadta a hatósá-
goknak, melyek aztán menhelybe utalták. Ott nevel-
kedett ás amikor nagyobbacska lett: mesterségre, 
a kocslkárpitosságra taníttatták ki Időközben gazda-
sági munkára Is kiadták, Itt blsony rossz dolguk volt 
a „lelencekének de kivált neki. A hatóságok a mene-
kült gyermek adatalt természetesen nem ismerték és 
igv külön vezeték ia keresztnevet kellett adományozni 
neki. Ez uem is ütközött nagy fáradságba:  tekintve, 
hogy Ardealból, az akkor Erdélynek nevezett ország-
részből jött, vezetéknévül az .Erdé'yiu-t kapta. Békés-
g\uán találtak rá: keresztneve igy „Gyula* lett. — 
.Erdélyi Gyu'áról* azonban tudták, bogy .jött-mant', 
sem apját, aem anyját, sem szűletéBl helyét nem Ismeri 
és nem a legtapintatosabban .fattyu'-nak  ls csúfolták, 
istállóban hálatták, általában éresnle kellett szegény 
fiúnak  a tökéletes árvaságát. 

De telt, íru't as Idő, a két áveB kis lelencgyer-
mekből fe'nőtt  ifjú  lett. Aa Ipara után megélni nem 
tudott, alkalmi munkákkal kereaett annyit, bogy szű-
kösen tengette életét. Budapesten Maix Péterné dohány-
gyári raunkásné fogadta  magához. A Gróf  Haller-ucca 
44 Bfámu házban kapott otthont tehát .Erdélyi Gyula' 
heti 2 pengőért. A két pengők előkerltése kezdetben 
aok gondot adott, de moal kilátása van, hogy bekerül 
a MFTR.-hei, az egyik hajóra és rendes keresete lesz. 

„Erdélyi Gvula" nevében a clnc cozmcnl szárma-
zású Sillveazter Jakab, a magyarországi szabo'csmegyei 
PusztadaboB község plébánosa szabadságideje alatt 
kereste t-t szerkesztőségünket: legyünk segítségére 
neki és E-délyl Gyu'ácak abban, hogy szülőit meg-
találja... Ciucmegye és Trelscaune megye felső  része 
lakossága menekült Bnnak Idején Békásgyula vidékére, 
tehát feltételezhető,  hogy Innen menekítették el a kis 
kétéves gyermeket és hagyták iBtenBzámába a szülők, 
akár B nagy kapkodás és Bletségben, akár ssándékosan. 
A Csiki Ltpok készséggel nyújt segédkeset Erdélyi 
Gyulának szülői msgtalálására. Vessen számot magá-
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Hofherr-Schrantz-Clayton-Shnttleworth  Magyar Gépgyári Mnvet R.-T., Budapest. 
H. S. C. S. Nyersolajtraktorok, „Gazda-Drill" Meritőka-
nalaa rendszerű aorvelőgépek, „Vlktorla-Drlll" tolókere-

kea rendazerfl  sorvetőgépek. 
Egyaierflen  éa gyorean kevelhetőkl 

Tökéletes mankateljealtmény mindenféle  maggal I 
FeMligoiitinil szolgál: DRBACH ADOLF CID], Str. Uemoraadalal 4, 

val is lelkével a szülő, aki találva érzi magét. Ine, 
megkerült as elvessett gyermek, ember lett beldie, 
öleljék keblükre végre a szülők, ne hagyják égési 
életén át sorsa blionytalan szomorúságában... 

A Csiki Lapok szerkesztősége készséggel közve-
títi a nynmravevető edatokM. Ijen hathatós eszköznek 
bizonyulna, ha a lelkészkedő papsâţuak a szószékről 
1« megemlítené Erdélyi Qyula Bzomoru sorsát, hátha 
az isteni gondviselés Bzülől karjába vezérelné a fiat... 

Albert  latrio. 

A targa-muresi kereskedelmi és ipar-
kamara közleményei. 

— No. 2004—1936 Balkánállamok közötti Kíresk. 
és Iparkamara Bucurnstl B r. Caimatei 16 blB, folyó 
év azeptember 10—24-ig román kereskedők és Iparo 
sok részére balkáni tanulmányi kirándu'ást recdez 
Constanta, Pireu, Athén, Sialoniki. Szcfla,  Bucureşti 
Útvonallal; részvételi díj 9600 lej. Itővebbi részletek 
megtudhatók a kamara titkári hivatalában, hivatalos 
órák alatt. 

— Nemzetközi árumlntavásárok: Lipcsében aug. 
bó 30-tól. szeptember bó 3 lg, Bíciben szepmtember 
bó 6—13-lg. 

— Felhívjuk sz érdekelt Iparosok figyelmét, 
hogv a régi lparlgazolvácyokat kicserélés végett aug 
hó 30-lg be kell adni a munkakamara fiókjaihoz,  mely 
alkalommal csatolandó a 200 lej ti-xi btfUetéséről 
(muikáablztosltónál) szóló nyugtát ls. 

No 2064—1936. Gyümölcs rxportőrök flgyelmébbe 
ajánljuk aat a knrülmínyt, bogy as osztrák kormánv 
engedélyezte Romániából 100 vagon almának éB 40 
vagon BsSllónek bevitelét Auistrlába. 

— No. 2062,2063-1936 A fö  dmivelésttgyi min. 
171,771 sz. rendeletével megtiltotta, hogy az id<-i dió-
termés folyó  év szeptember 15 lke előtt ieszedesBék és 
forgalomba  hozassák, es ellen vétőket megbüntetik és 
as árut elkobozzák. 

— No. 2070—1936 A kicsi nemzetiözl vásárral 
(szept. 6—13 ír) kapcsolatban pánru'opal agrár hong-
ressus iBfog  tartatni, valamint tur/pal néples kiállítás. 

— No 2068-1936. A Divizia 20 paraccsnekaága 
szeptember hó 22-én árlejtést tart egy esztendőre ter-
jedóleg husnemüek beszerzésére a helyi garnlzlon és 
katonai lzkola részére; bővebb felvilágoBltás  aa 11 eté-
kes parancsnokságnál és a kitett hirdetményen. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Veress Irén tánctanfolyamának  kossora 

estje. Veress Irén tánctanárnő folyó  év augu'ztu* hó 
29-én (szombaton) este 9 órai kesdettel as Európa-
etterem nagytermében koszom-estet rendez. A táncis-
kola minden szombaton eBte nagy érdeklődés mellett 
rendezi meg szokásos tánceatélyeit, amelyre meghívott 
vendégeket ia szívesen lát. A koszom-estek tehát zárt-
körűek. A zártkörű jelleget különösen klhangsnlyozzuk 
a tánclBkola vesetőségének kérésére. Szinte alig lehet 
elhinni, bogy akadnak vároBunk fiatal  óriásai között 
iigen Bokán, akik megjelennek ezeken az eBteken, azo-
kat végig táncolják éB többszöri felssólltáBra  sem haj 
landók megfizetni  azt a pár lejes belépő-dijat, amely-
ből a zenedijat kell egyen'itenl. A neveietlenségnek 
hihetetlen esetei ezek, amelyeken a jövőben ugy segí-
tünk, hogy ai Ilyenek nevelt közöljük a nyilvánosság-
gal. Mégis csak tűrhetetlen, hogy felnőtt  embcrak eny-
nyire ne legyenek tisztában a tiezteségnek, a viselke-
désnek legelemibb szabályaival. Igyekezni fogunk  ezek-
nek segíteni, hogy pótolják a nevelésnek nagy hiányalt. 

— Uj helyiségbe költözött a Magyar Párt 
iroda. Az Országos Magyar Párt clucmegyel szerve-
zetének elnöksége tudomására hozza a megye székely 
lakóBságának, hogy a Mercurea-cluci pártiroda szept. 
hó l ével a régi helyiségéből ugyanazon házban aa 
emeleti uj helyiségébe költözött. 

— A Gheorgheni vásár. Gheorgheniben an 
áliatvásárokat 1936 szeptember 4—6-án éB a klrakó-
vásárt szeptember hé 7-én tartják meg. 

— Feljelentés a gheorghenl közbirtokosság 
elnöke éa pénatárnoka ellen. A gheorghenl köz-
birtokosság tagjai feljelentést  tettek György Farkas 
István közb. elnök és Kemenes András pénztárnok el-
len, hogy károkat okoztak a közbirtokosságnak. A fel-
jelentőd helyszint szemléi kértek, amelyet Lascu fó-
ti gyézi és Antoneecu vizsgálóbíró vezettek le. Megálla-
pították, hogy az 1934—1935 évi vágterületet az erdő-
törvénynek nem megfelelően  adták kl, amelyből 72 ezer 
le] kár ssármasott és ezt Cioroln szövetkezeti ellenőr 
Is megállapította. A vizsgálat azt Is megállapította, 
bogy a közbirtokosság elnöke és pénztárosa a 72 ezer 
lejt visgzaflielte  a közbirtokosság pénztárába. Ennek 
dacára elrendelték a fegyelmi  vlaBgálat beindítását, 
amelynek levesetézét a Gbeorgheni járásbíróság eszközli. 

— Hegverte a korcsmárost. Ungurean György 
tnlghesl lakós snlvosan megverte Rltz Hermann korcs-
márost, aki lérflléMlvel  hetekig nmokaképtelen. 

— Kiknek kell könyvet vezetni a lisztről? 
A helyi pónzűgylgazgatóság közli, hogy mindazok B 
lisztkereskedők, akik 76 kilónál nagyobb mennyiséget 
adnak el egyszerre ÉB a pékek könyvvezetésére  van-
nak kötelezve. Kötelesek a pénzügyigazgatásig által 
lepecsételt és hitelesített könyveket tartani és a köz-
ponti buta értékesítő hivatal által e'őirt minta Bzerint 
vezetni. A péniügyigazgatóság a belyl nyomdákat el-
látta mintával B Igy a szükséges könyvek  ott beszerez-
hetők. A könyvekbe törlés és javítás nélkül köte esek 
átvezetni a raktárba, vagy pékségbe felhalmozott  llBzt 
és gríz mennyiséget, származásuk és igazoló okirataik 
pontos feltüntetése  mellett. A könytbe bevezetett osz-
szes adatokat hivatalos okiratokkal kell Igazolni. A 
kereskedő köteles a raktárából kiadott lisztmennylsé-
gekről a p4nzűgyigazgstÓBág által láttamozott és szá-
mozott számlakörytből szémlft  kiállítani, melyen vi'á-
gosan feltüntetendő  a srálll'ó cég neve, a vevő neve 
és elme, a llsztáru mennyisége ÓB minősége, a szállítás 
napja ós órája, a szabBdforralml  jegy száma, mellyel 
a lisztéi raktározták és végül a BzállltáB ellenőrzésére 
szolgáló és zsákokra ragasztandó jegy száma. Bzámlán 
kívül an illetékes adóhivatalok által kibocsátott igazol-
ványokkal  ls fel  kell szerelni a lisztBzállltmányokat, 
melyek a számlával teljesen egyező adatokat tartal-
maznak. Ez utóbbi, két példányban kiállított bizonyít-
vány egyik Bárga példányát az érkezéstől Bzámltott 24 
óra alatt köteleB a kereskedő az illetékes adóhivatal-
nál beoyujtanl, m>g esetleges ellenőrzés végett a bir-
tokában maradó két példányon hivatalosan igazoltatni 
a szabályszerű bejelentést. A könyvekben kimutatott 
mennyiségen felül  ténylegesen raktáron talált lisztet 
2% lg egyszerű érték és fogyasztási  illetékkel sújtják. 
2—5°/« között mozgó többletet a fcntl  illetékek kétsze-
resével rójják meg, mig az 6°/0-on felüli  mennyiség 
kihágás tárgyát képezi, A kétszázalékos hiányok ren-
des apadásnak számítanak. Az azon felü  1 hiánymeny-
nylség tthágáB tárgyát képezik. 

— Sanoraleni kő «ég példás védekezése 
a bioskanodással szemben. Az a BeégyenteljeB pusz-
títás, amelyet a székely bicska vag sora nkban, erélyeB 
te tteket BÜrget. Végeredményben ntm szabad ölbe lett 
kezekkel nézni az', hogy egészen haszontalan vlrius-
kodásból minden héten temessünk. A verekedések ki-
küszöbölésének d caéretFB pé'dáját lá"uk most legutóbb 
Sancraieni közBégben, ahol maga a fi  italság Bzervez-
ked-itt meg és valóságos védő gá-dát alakított a bics-
kázó dó indulatok aconna'i ártalmatlanná tételére. A 
sancraieni ifjuBág  Sient l<tvén ni-pjára a szokásos 
buctu alkalmára kihirdette, hogy berúgott állapotban 
senki meg nem jelenhet arra a napra rendezett mulat-
ságokon, aki pedig est a figyelmeztetést  áthágja, azt 
as egéBz község beszervezett ifjúsága  megbélyegző 
fellépéssel  fogja  ártalmatlanná tenni. An előzeteB fel-
hívásnak eredménye az volt, hogy a községben semmi-
féle  rendzavarás, részegezkedés, vagy verekedés nem 
történt. Kérjük községeink Ifjúságát,  hogy sürgősen 
szervezzék meg maguk között a védelmet a blcskáró-
dással szemben, amely annyi gyászt okon a székely 
családoknak és anryl szégyent hoz egéBz fajunkra. 

— A Munkakamara elhelyezést keres egy 
gépéBz számára. 

— A „Dimineata'-nak nem tetsaettek a 
berlini olimpiai események. Az egéaz világ 16 
napon kerezztül a berlini sporteseményekkel volt tele. 
Az egész kultur világ lázas érdeklődé'b?1 figyelte  a 
nemsetek óriás méretű verzengéaét és elragadtatással, 
lelkesedéssel kísérte annak minden mozzanaté*. Egyet-
len kivétel a .Dimineaţa' nevű fővárosi  román újság, 
amely 1936 augusztus hó 25 Ikl számában, a vezércikk 
helyén foglalkozva  a berlini ollmplasszal különvéle-
ményt Jelent be. ö tszehasonlitást tesz Berlin éB Braşov 
között. Megállapítja, hogy amig Berlinben a nyers em-
beri erőt, as izom kolosszusokat vonultatták fel;  add'g 
Brasovban mennyire szebb, lélekemelőbb események 
játszódtak le. Ott a cserkészek táborozásával, a lélek-
nek az emberiességnek ünnepe zajlott le, a biuíalis, 
aa állati erőnek nagy berlini felhajtásával  szemben. 
Körülbelül Ilyen hangon elmélkedik az egész vezércikk, 
a mai cportnemzedéknek még az események alatt álló 
nagy elismerése között, Bmellyel a berlini teljesítmé-
nyeket körülrajongja. — Merész, provokáló hangnem 
ez a .Dimineaţa* részéről, amely a végén is megbosz-
sznlja magát. 

— Feljelentés Bodó József  fkáplár)  lmperi 
gazdát a jegvző felszólította  valami adótartozásának 
rendezésére. Miután Bodó minden adóját rendesen ki-
fizette,  felháborodásában  tollat fogott  és tiltakozott az 
Ilyen adóháborgatás ellen. Szószerlnt azt Irta, hogy 
„nézzenek kellő Időben aa adó után és ne hasból ha-
nem fejből  dolgozzanak". A jegyző a hivatali tekintély 
megsértése miatt feljelentést  tett Bodé JózBef  ellen as 
ügyészségen 

— Pankával lövöldöa a gyermekek ntán 
Rasa Spirldon erdőőr. RHFU bplrldon bancul erdőőr 
ellen több BZÜIŐ feljelentést  tett. amely nem keveseb-
bet állit, mint azt, hogy gyermekeikre sz erdőőr pus-
kával lövöldöz. A feljelentés  ügyében megindult a 
vlugálat 

7 olcSó i)ap 
Báile Epiacopeşti — lângă Oradea. 
Viktória szállodába 800 Lei. 
Transilvania . 1085 Lei. 
Daola , 1225 Lel. 

A hé t o l c s ó n a p o s 
kúrában bentfoglaltatik 

napi háromszori étlapszerlnti étkezés. 
Lakás-, gyógy-, vagy H u l l á m f ü r d ő . 

Aa olosó hét napoa kura auguaitua 22-én keadódik, 
a fenti  árak mellett október hó 16-ig hoeiaabbitható. 
50°/o vasúti kedvezmény a visszautazásnál. 

Kívánatra Orth. kóser étkezés. 
Forró lszapiardók és pakoláaok. 

Románia egyetlen H"u.llánafüj:ca.<53a. 
«—8 

— Helyreigazítás. A cluc-lusnadl Gyógyfürdő 
Birtokosainak Társulatának (Szövetkezetének) közgyű-
lési hirdetése magyar szövegébe mnlt heti Bzámunkban 
sajtóhiba csúszott be. Ezennel érteBitjük a meghívotta-
kat, bogy a közgyűlés a helyesen nyomott román szö-
veg szerint folyó  év szeptember hó 2-án délelőtt 9 
órai kezdettel lesz megtartva. 

— Felvétel a meroarea-oiuol (oalkeieredal) róm. kat. 
fögimnáalnmba  éa flneveló  Intéaetbe. Az ősi lógimnázlam 
etedetlleg Sumuleun létesült a XVII. század közepe táján és 
ott virágzott e azázad elejéig, mig I9ll-ben felépült  a jelen-
legi díszes épület a vele kapo8olatos fineveló  Intézettel. A 
kettős Intézet hatalmas 10 holdaa park közepén áll A magyar 
tannyelvű főglmnáitum  állami tanterv szerint tanít és állami-
lag érvényea bizonyítványokat ad kl. Nyilvánossági joga van 
(482-1931. azám. 

A f  őglm-ázlummal kaposolatos nevelőintézet mintegy 
200 bennlakó növendék befogadására  alkalmas, felszerelése 
teljesen modern. A növendékek családias neveléaben részesül-
nek. Minden lépésről számot kall adntok, zsebpénzüket ai In-
tézeti felügyelő  tanárok kezelik, tanulásokat ellenőrzik, vallá-
sos erkölosl nevelésükről a legintenzívebben gondoskodnak. 
Az intézetnek saját orvoaa van, aki díjtalanul kezeli a bete-
geket, osak a gyógyazer számla terheli a szülőket. A bennlakó 
növendékek mérsékelt díjért teljes ellátást kapnak, kivéve a 
mosást (erről mindenki maga gondoskodik.) 

Beiratkozás a főgimnáziumba  általában augusztus 25-től 
szeptember hó l-ig. Azok részére, akiknek valami vizsgájuk 
van (javító, felvételi  atb.) a vlasgák után. Előzetes jelentkezés 
az Intézetbe (az Internátusba ls) az egész nyár folyamán.)  A 
főgimnázium  olme: Dlreoţiunea Lloeulul Rom. Cat., M.-Cluo. 

A javító vlzBga Ideje ezeptember hó 1—5. Az V.-lk osz-
tályba felvételi  vizsga (examen de admitere In olasa VI.) 
szeptember hó 12 éa az I. oszt. felvételi  vizsga szeptember 3. 
Utóbbinak tárgyal: romén, magyar és számtan (az elemi IV. 
oazt. anyagából lráa, olvasás, elemi nyelvtani Ismeretek éa 
1 - 2 könnyebb számt.nl példa migoldása) A vizsga dija 100 
lej — Az őszi érettségi vizsga kezdete szaptember 20, kérés 
és egyéb okmányok legkéaőbb auguBztus 25-lg beadandók. 

Az I. osztályba iratkozó, vagy más intézetből jövő tana-
lónak a beírás alkalmával a felvételi  kéréshez, (melyre nyom-
tatvány az Igazgatói Irodában kapható, oaak 8 lej okmány és 
1 lej repülő bélyeg kell hozzá) mellékeinlök kell: 1. elemi 
Iskolai igazolványt (vagy előző osztály hitelesített anyakönyvi 
lapmásolatát). 2. Születési bizonyítványt (extras de naştere). 
3. Keresztlevelet. 4. Ujraoltásl bizonyítványt. 5. Állampolgár-
sági bizonyítványt. Idegen hangzású osaládLneveknél nyilatko-
zat la szükséges arról, hogy a szülők nem |román származá-
súak, anyanyelvük pedig a magyar. Ez a nyilatkozat 2 tanú 
jelenlétében Írandó alá. Idegen anyanyelvűek éa Izraelita tanu-
lók oaak miniszteri engedéllyel Írhatók be. A kéréat eziránt 
legkésőbb auguaztus 25-lg kell beadni. 

Az I. osztályba a beirási, tan- és fenntartói  dlj összege 
együtt kb. 2.620 lej. A II —VIII. osztályban kb. 4.130 lej. Az 
lnternátuaban az évi dlj 6 000 lej, mely összeg havi előleges 
részletekben la fizethető.  Bevonulás az Internátusba szeptem-
ber 14-lg este. Szeptember 15-én „Venl Sanote" és 16-án ren-
dea előadás. Bővebb felvilágosítást  esetleg tájékoztatót válasz-
bélyeg ellenében ad az Intézet Igazgatósaga. 

FAPP JÁNOS, főglmn.  Igazgató. 
— Lehetetlen állapot a madarasi hid el-

zárása miatt. A Madaras községben átvezető 011-
hidat évekkel ezelőtt lezárták és azóta a főút  forgal-
mát mellékuccákon bonyolítják le. Giős időben külö-
nösen elképzelhetetlen kellemetlenségek érik az utast 
ezekben a sártengerekben. Éppen Ideje, bogy a kér-
déses hidat átadják a forgalomnak. 

— Két útonállás. Zvancea János blcazl legény 
puskát vett kezébe B kiáltott szerencsét próbálni a 
Gyilkoató felé  vezető műútra. Nem kellett sokáig vára-
koznia a zsákmányra. Rövidesen feltűnt  egy autó, 
amelyben Bmll Gulion éB Mihail Sebas bucureşti ügy-
védek száguldottak a Gyllkostó felé.  Zvancea annak 
rendje és módja Bzerint feltartóztatta  a gépet és a 
megriadt utaBoktói elszedte minden pénzüket és azután 
utjokra engedte. A kifosztott  ügyvédek jelentéBt tettek 
a csendőrségnek, amely azonnal körülfogta  aa erdőt, 
átkutatta s rövidesen el is fogta  Zvanceát, akinél sér-
tetlenül megtalálta as elrabolt pénzt. — Ugyancsak 
ezzel egyidőben Kalányos Géza cigány Cozmeni éz 
Clncan között követett el utonálláBt, ahol egy szeren-
csétlen Musat Peter nevü vándorkereskedőt támadott 
kl és elszedte tőle szegényes értékeit. A csendőrség 
Kalányost ls letartóztatta. 

— Kirabolták. Ersan Péter ghimesl gazda laká-
sát ismeretlen tettesek kirabolták. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik 
édesanyánk halála alkalmával meleg részvétüket kife-
jezték, ezúton mondanak hálás köszönetet, 

Baker  Testvérek, 
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— A korcsmában levő képek miatt letar-
toatattak. ötv. Kard a luvánné Ineu kö<i>egbeli korcs-
márosnét a csendőr letartóztatta éa e:óvezette óiért, 
mert a korcma helyiségében ai 1848 aa szabadságharc 
idejének egyes mozzanatait megörökítő képek voltak 
elhelyezve. A képek régi közismert vásári portékák, 
amelyekről az idősebb asszony nem tudta, hogy azokat 
tlios nyilvános helyiségekbon kifüggeszteni.  A csendőr 
özv. Kardánét bekísérte az ügyészségre, ahol kihallga-
taaa után szabadlábra helyeztek, az eljárást azonban 
megindítottak ellene. 

— Gyermek aaerenoaetlenaeg. Tamás Vilmos 
barzavai gazdálkodó 16 hónapos leánykája beleesett 
egy vizes dszaába. Mire észrevették a leányka bele-
fulladt  a vízbe. A Bzttlők ellen gondatlanság miatt el-
járás Indult. 

— Baleset. Görbe György (vaksi) ghlmesl mun-
kás négy ujját a körfűrész  levágta. 

— Halallal végződött bioskáaás. Köllő Ta-
más ditraul legeny az oltani Bajkú János kocs/uajában 
összeszóllalkozotl Csibi Ignác legénytársával. A vesze-
kedés hevében előkerültek a bicskák, amelynek a vége 
az lett, hogy Csibi Ignác holtan maradi a korcsma 
psdiőjan. A gyilkos Killő Tamás elmenekült, azonban 
a csendőrség keze utolérte, a R igatban letartóztatták, 
hazaszállították éa átadtak az tigyeszsegnek. 

— Halaira auaodott. Markoa Teréz 61 éves 
sumultul asszony gyalogszerrel a Hargita-fürdőre  igye-
kezett. A látási zavarokkal küzdő idős asszony belet u-
hant egy szakadékba. Hatger.cce eltörött éa mas tu yos 
zuzodasoíat szenvedett, amelyek ha'álat okoztak. 

— Egy-egy évi börtönre iteltek a templom 
kirablaaa miatt. Fina Sándor és Borhely Botos Sán-
dor 20 eves Rsmete közsegbeli legenyek feltörlek  a 
templomot es kirabolták a perselyeket. A ktt legényt 
egy-egy évi börtönre Ítélte a helybeli törvényszék. 

— A sioulenl gyilkosság Ítélete. Juhász An-
tal és Mihály sicu cni községi testvérek rászeg állapot-
ban öassevtrekedlez, Szabó Dónath és Szabó Stndor 
szintén ket testvérrel. A vcreki des vege az iett, hogy 
Sübo D jnáih a verakedés tziohelyén meghalt. A tör-
vényszék Juhász M.halyt 4 évi, Juhász Antalt 2 évi 
börtönre iteite, Szabó Sándor pedig 3 hónapi bortönt 
kapott. 

Primăria oraşului Mercurea-Ciuc. 
No. 2098-1936, cons. 

Publicaţie. 
In conformitate  cu dispoziţiunile art. 78, din regu-

lamentul legii Statutului funcţionarilor  publici, publicăm 
concurs pentru complectarea postului de advocat al 
oraşului Mercurea-Ciuc. 

Reflectanţii  îşi vor înainta cererile lor înzestrate 
cu documentele prevăzute de art. 7, din suscitatul 
regulament până la data de 16 Septemvrie 1936, la 
primărie. 

Relribuţiunile sunt cele prevăzute în buget. 
Orele oficiale  vor fi  respectate de către viitorul 

advocat în măsura stabilită de Consiliul comunal prin 
deriziune. 

Cererile de concurs primite după susmenţionata 
dală, precum şi cele necomplecte nu se vor lua în 
considerare. 

Mercurea-Ciuc, la 26 August 1936. 
Primar: Secretar: 

V. FAROGA. B. TÖKE. 

Convocare. 
Totl asociaţii Băncii Populare Mercurea-Ciuc 

şl jur, Societate Cooperativă, de credit şi economie j 
cu sediul Mercurea-Ciuc, Jud. Ciuc, cei înscrişi in 
cel pufin  3 luni inainte de 30 August 1936, — sunt 
convocaţi la 
Adunare Generală Extraordinară, 

care va avea loc în Mercurea-Ciuc, în ziua de 4 Oc-
tomvrie 1936, ora 9 d. m., in sala Casei a Compose-
soratului din Mercurea-Ciuc. 

Ordinea de zi: 
1. Modiiicarea statutelor coniorm modelului eli-

berat de Centrala Cooperativă de îndrumare, Organi-
zare şi Control. 

Mercurea Ciuc, la 30 August 1936. 
Banca Populară Mercurea-Ciuc şi jur, 

Societate Cooperativă de Credit şi Economie, 
(ss) Dr. Daradics. (ss) Domokos. 

Observaţie: Conform  articolului 38 din statutele, 
adunarea generală poate lua hotărâri valabile numai, 
dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate din numărul 
asociaţilor cu drept de vot. 

Dacă la ziua convocată nu se întruneşte acest 
număr din asociaţi, adunarea se va ţine la 18 Octom-
vrie 1936, în acelaş loc, în aceaş oră, când va putea, 
lua hotărâri valabile oricare ar ii numărul asociaţilor 

Meghívó. 
Mercurea-Ciuc és Vidéke Népbank, Hitel- és 

Gazdasági Szövetkezet Mercurea-Ciuc székhellyel, 
Mercurea-Clucon, 1936 év október hó 4-én, este 9 
órakor, a mercurea-ciuci közbirtokossági székházban 
tartandó 

rendkívüli közgyűlésére. 
Tárgysorozat: 

1. Alapszabálymódositás a Központi Szervező és 
Ellenőrző Szövetkezet által kiadott minta szerint. 

Mercurea-Ciuc, 1936 évi augusztus hó 30. 
Mercurea-Ciuc és Vidéke Népbank, 
Hitel- és Gazdasági Szövetkezet. 

Dr. Daradics sk. Domokos sk. 
Megjegyzés. Az alapszabályok 38. §-a szerint, a 

közgyűlés határozatképességéhez a szavazati joggal 
biró tagok felének  jelenléte szükséges. A közgyűlés 
határozatképtelenség esetén 1936 év oklóber hó 18-án, 
ugyanazon helyen, ugyanazon órában fog  megtartatni 
a megjelenlek számára való tekintet nélkül. 

H E G E D Ű Ó R Á K A T 
oonservatorinmi módszer 
szerint, jutányosán ad: 

S P R E N O Z G I Z I , M . - O l n o . 
Str. Cap. Vnlovioi (Harglta-uooa) SS. 

VÁKÁR, CSÍKSZEREDA 
könyvnyomda, könyv, papír-, iró- és 
rsjiszerkeresksdés, könyvkötészet 

Bratianu-uooa 58. 

Saülök flgyelmebe  I 
Az iskolai év kezdete alkalmából tisztelettel van sze-
renosém a n. é. közönség éa t. szillâk szives ügyeimébe 
ajánlani újonnan érkezett árokkal dasan felszerelt 

könyv-, írószer-, tan- és 
rajzszerkereskedésemet 

Állandóan aigy raktár román és magyar tankönyvekben 
legjobb m'nöségü körzők, könyv- és tolltartók, Író- és 
rajzszerek, kitűnő gyártmánya li^gedtlk, begedühnrok, 
hegedű-alkatrészek, festékek  éa festőszerek,  valamint 

mindennemű iskol&l felsze-eléal  oikkekben. 
Das választékban kaphatók irodaf.  lszerelési 
olkkek, dlszlevélpaplrok, papirkülönlegessé-
gek, diaz- és ajándék müvek, román és ma. 
gyar 1/jusági iratok, Ízléses helybeli és mű-
vészi képeslapok, irodalmi és zenemüvek. 

Könyvnyomdámban 
minden e szakmába vágó 
munkák lzléa ;s, osinos ki-
vitelben, jn tányos árak 
mellett a Legrövidebb idő 

alatt készülnek. 

Könyvkötészetem 
elvállalja mindennemű is 
kolal, üzleti éa más köny-
vek izléses és olosó bekö-
tését és azok tartósságát 

garantálja. 

Jutányos árak! Fontos kiszolgálás! 

Rítrűiia. 
Miais'erul Iastiucţ uaei 

Giamuziu! de Bii-ţ „Petru Rire?" 
Miercurea Ciucu'ui. 

No. 1411, — 28 Aug. 1936. 
Publicaţiune. 

Sj aduce la cuiostiiţ* celor interesaţi, că 
U gimnaziul „Petru Rtreţ", din Miercurea 
Ciucu'tr, ae primesc păuă la data de 10 S*p 
temvrie 193G, oferte  pentru procurarea urmă 
toarelor alimente : carna, un'ură, păin?, colo 
nialf,  biânzeturi şi lapte. 

Director, Secretar, 
Sp. TUDOR. E. SIMIONOVICI. 

@MflfWMW3W3B3B31fflC*l  ffl  fflflffl  fflflMHHSffl  II 

Építkezésekhez 
jó minőségű meszet _ 

bármilyen mennyiségben, ked- ÉS 
verő feltételek  mellett az fÉ 

az épitkezés helyére szállítunk, p 
Megkeresésre ajánlattal szolgálunk. 3 

VICTORIA | 
Általanoi Gacdangl Szövetkezet mészüzeme, — 

S&ndominio-Olno 
Rendeléseket Meronrea-Clao és vidéka részére fel-
vesz: .ŢIGLA" ép :tâ anyagok raktára Uerou-ea-Clno. 

Administraţia Financiară de încasări íi plăţi C uc. 
Publicaţiune. 

Sa aduca la cunoştinţă celor interessţ, că 
în tiu* d^ 8 August 1936 orele 11 a. m., se 
va tins I i localul Administraţiei de L c 'Bari 
P.iiţ' a Judeţu'ui Ciuc, camera No. 1, iiciiaţie 
publica pentru \âiiarea rentelor de i xpropri-
ere î i valoare de Unaeu a mii, cari formeaza 
proprietatea Composeacratu ui Bârzava, seche-
strate In contul datoriei faţa  de fls. 

Administrator Financiar, 
Dr. G GYÖRGY. 

Şeful  secţiei, 
PURCAR. 

exx)ocx)ioioioioicxxxx)ioocx« 
£ MODELL KALAPOK 
)£ tis aapónként nj formák  oloaó 

ir bas, 333.e8rt*laíLQ.tia.etőlK ^ 
H VKSCZBL T A N Á R N É N Á L * 
^ Ogjanoit kezaAlsek mindem- M 
Vio nemű i6i kalapok elsőrendű 
W™ anyag hoicaadazaval. Kalapak 
Q tlalak'tása s legrr.yidebh idő alatt. 
^ Mercures-Cluc, I. C. B r a t l a n a (Otauza-
* aiiim;-aooa 118. aa., a S&rcai kâaelebea. 
« x x ^ j a c x x x x r o o B a a o c x x i i 

Száraz kőrisfa e ladó. 
C.m a kiadihivatalbsn 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb és legtartósabb 
kivitelben a legjutanyosabb 
arak mellett eazköaöl a 

V á k á r ü z l e t , Mercurea-Ciuc. 

TöItö-toIlak javítását és tisztítását 
v&llalja a Vakar üzlet. 

MEGVESZEM báró Orbán Balá-a: „S« »kely föld"  olmfi 
müvének S-ik (Háromaaékmegye) kötetét. — Cim a 
kiadóhivatalban. 

Nyomatott Vákár könyvnyomdájában, Merovea-Clu. 

Egy fenyezett  diófa  ebédlő-asztal eladó 
Cim a kiadóhivatalban. 

i « 
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A „ M U N K A " 
ALTALÁNOS UTBAIGÁZITÁSI INGAT-
LAN ÉS ÁRUFORGALMI IRODA 

1935 év januir l én működését ujaól megkezdette 
Pluál lal iü aaámadaaok veaetését, ellenőr-t lVal la lJa «eset, mérldgek, adóbivallások 

elkéaaiteaét a tör/ényea elöiráaok aaerlnt. 
Vidékiek minden megbiaáBát azonnal teljestti, 

ninden ügyben eljár. Jogi ügyekben ügyvé-
dünk ált a megbízók rendelkezőiére. 6 — 

Közvetítjük báaak, vJlák, telkek, mezögaidaaág 
birtokok vételét, elaláaát vagy bérletet 

S8.©a@feIatvÁaeM@seii8e&a©fiae» 
Calea Stefan-cel-Uare  21. saám, földszint 
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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 (faragottta,  gömbfa,  gömbrud) 
Cărticică de avans (pe lemn rotund etc.) 

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

Evidenţa lucrătorilor (ptru purtat în buzunar) 
Orvosi utalvány (Certificat) 
Számlakönyv (Factura) 
Szállítási kimutatás (Consignalio) 

állandóan raktáron, totdeauna in depozit, 
legjutányosabb áron 

beszerezhetők 
VÁKÁR könyvkeres-
kedésében, M.-Ciuc. 

pe lângă preţuri mo-
derate la 

LIBRĂRIA VÁKÁR 
Mercurea-Ciuc. 

Mindennemű nyomtatványok megrendelésre a legszebb 
kivitelben a legpontosabban eszközöltetnek. 




