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Felekezeti iskoláink: É m M sikerrel erettse&iM. 
Az érettségi vizsgálatok eredményeit az 

ország területén ju'lus hé 5 én hirdették ki. A kifdg 
gesztett nevekből éB számokból érdekeB tanulságokat 
vonhatunk le, különösen ml, romániai kisebbségek. 

A kisebbségi taníttató ssülők helyzete ma kétség 
telen — nagyon nehéz. Egyesek állami iskolákba kül-
dik gyermekeiket, mert maguk 1B az állam szolgálatá-
ban állanak. A szükség törvényt bont Esek a Bzülők 
megteszik kötelességüket aB állammal szemben 

vannak olyan szülők IB, 
kik minden kényszer nélkül azzal a spontán elgondo-
lással küldik fiaikat,  lányalkat állami intézetekbe, hogy 

stfyermattik  vizsgál sikerét ezáltal biztosíthatják. Azt 
hÍáíIzThogyha gyermekeik az államnyelvet 2—8 év 
alatt többé kevéabbé elsa|átltják ezzel sorsuk meg van 
pecsételve és as érettségit könnyűszerrel teszik le, 
mint állami Intézetek növendékei. 
Aa érettségi vizsgán, ahol az áilsml intézetekben vég-
zett kisebbségi tanulókat teljesen ugy tekintik, mint 
a többségi jelölteket, a kisebbségiek semmifele  tekin-
tetben sem vehetik fel  a versenyt a román diáksággal, 
az ellentét a kétféle  ifjúság  között lépten-nyomon ki-
ütközik 

Nem egyesekről vagy kivételesekről van szó, akik 
talán minden tekintetben versenyezhetnek a többségi 
nemzet fiaival,  hanem az átlagos  kisebbségi  ifjúság-
ról,  amelynek nagy százaléka rendszerint elluiik az 
állami iskolák növendékei között. 

Már pedig ennek aa át'agos kisebbségi ifjúság-
nak neveléséről kell elsősorban gondoskodnunk, mert 
cz az ifjúság  képviseli a számbeli mennyiséget és ez 
az ifjúság  kell, hogv kisebbségi közéletünk holnapi 
köakatonája legyen. Fentleket százalékban igy fejez 
hetjük ki: a cluji egyetem bölcsésaeti fakultása  mel 
lett működő állami mintagimnázlum növendékeiből, kik 
'xöaött köziudomásu, hogy igen sok kisebbségi diák 
IBEU', az írásbeli vlasgát csak 63"/, tett» le sikereses, 
a targu mures 1 Papu Itarlan flullceum  21 növendéke 
köaűl az Írásbelin mlndössse 6 tanuló, azaz 28°/o ment 
keresztül; a targu-mures-1 katonai líceum 67 jelöltje 
közül csak 17 tanu'ó, azaz 29'/, állhatott szóbeli érett-
eéglre; a targu mureai Unirea leánygimnázium 17 nö-
vendéke közül mindössze 6 tanuló, asaz 36°/0 vizsgá-
zott sikeresen. 

EgéBzen más a helyzete a felekezeti  Iskolák nö-
vendékeinek. Ö'i együtt, egy tömegben, egynemű cso-
portokban vizsgáznak. Nincs ellentét ugyanazon csoport 
tagjai köaött fajilag,  nyelvileg, legfennebb  csak tudó-
ban, életre valóságban és megjelenésben. A bizottság 
IU a tudást veszi alapul: feltetlen  átengedi azoiat a 
tanu'ókat, kik alaposan előkészültek éB természetesen 
elbuktatja a gyengéket, a könnyelműeket. Mlndan siker 
és eredmény aa előkéssités éB előkészülés alaposságá-
tól függ.  M nden érettségi vlssga szabad verseny 7—8 
gimnáziun növendékei között. Itt a aö d aBstalnál 
vizagáznak Intésetek, tanárok éa tanulók. Elsőrendű 
érdek valamennyi kisebbségi felekezetnek,  hogy köz. p 
iskolai oktatásának színvonalát állandóan emeje es 
fejlessze,  mert az átlagos kisebbségi ifjúság  nagy szá-
zaléka Innen és nem az állami intézetekből kerül ki, 
a felekezeti  intézetekből mennek át a legkönnyebben 
ifjalak  mind a kia, mind a nagy érettségi vizsgán. Így 
felekezatl  Iskoláink közüi igen saép eredményt értek 
el, az érettségi vlasgálatokon a ctujt Marianum, mely-
nek növendékei közül 66°/o; a cluji R-:f  Lsánygim-
náiíum, mslynek tanúéi közül 56%; a aft-ghaorghe-t 
Ref.  Székely Mikó-bollegium, melynek 8 uj jelöltje 
közül 5, azaz 62 5°/o; a mercurea-c uc-l Rom. K»th. 
Gimnázium a, melynek növendékei kö«ül 42°/o; az I 
C. Ducsi-i Uaitárlns Gimnázium, melynek 7 jelöltje 
közül 3, azaz 43°/, érettségizett BikereBen. 

Fdonti számok nagyon, nagyon sok kisebbségi 
taníttató Bzülőt megnj ugtathatnak és egyszersmind 
meggyőzhetnek arról, hogy csüggedésre nincs ok, mert 
ha a szülő megteBzl kötelességét a maga faji  és fele-
kezeti iskolájával szemben, akkor BB iBkola ia hivatá-
sának magaslatán eleget tud tenni a szülők jogos és 
természetes kívánságainak. Debreczy Sándor, 

— ELHELYEZTÉK  Dr. P. VITÉZ  BERARD 
ciuc-sumuleui házfőnököt.  \z erdélyi  Szent  Ferenc 
rend  tartománya  most tartotta  meg hat évenként 
szokásos nagykáptalanját,  amely a rend  vezetésé-
ben szokásos változásokat  ejtette  meg. Az erdélyi 
tartomány  élére Pater Sándor  Vitalist választották 
meg, aki még egy izben viselte ezt a rendkívül 
nehéz és felelősségteljes  tisztet.  Imets  Károlyt  a 
rendnek  régi provinciálisát  a té'-gu-muresi  rend-
ház főnőkévé  nevezték  ki.  Az uj rendi  elöljáróság 
most ejtette  meg az uj házfönöki  kinevezéseket 
is, amelynek  során dr.  Páter Vitéz  Berárdot  a 
sumuleu-i rendház  éléről  elhelyezték  dej-i  ház-
főnöknek  és plébánosnak.  Dr. Vitéz  Berárd  két 
esztendőn  keresztül  volt  Sumuleu-n,  a Szent  Ferenc-
rendnek  legfontosabb  órhnlyén. Munkás  élete,  ki-
váló szervező  keze,  fáredbatatlansiga  és igazi 
Ferenoes-egyénisége  a rendházának  tekintélyét 
és súlyát csak erősítette.  Minden  lépése, okos, terv-
szerű  munkaprogramja  a hagyományos Mária 
tiszteletet  építette  és talán soha szervező  elme 
tőbb  lelkesedéssel  és nagyobb eredménnyel  nem 
élesztgette  az ősi  kegyheiy  segítő  Szellemét,  mint 
ez a derűs,  alázatos  lelkű  Dr. Vitéz  Berárd.  Bár 
nem volt  székely,  azért  megértőbben,  átérzőbben, 
produktívabban  a sumuleu-i Máriát,  Páter Berárd 
nál ritkábban  szolgálták.  Egész  itteni tartózkodása 
a lelkes  kezdeményezéseknek  a Rendet  erkölcsi  és 
anyagi javakkal  megtöltő  munkalendületével  volt 
tele,  amelyben valósággal  újra született  a Mária-
kultusz.  Nagy  munkát,  jó munkát  végzett  közöt 
tünk  Dr. Vitéz  Berard,  akinek  távozása egész 
vármegyénk  katholikus  társadalmának  nagy vesz 
tesége. A tumuleu-i  rendház  uj főnőkévé  P. Szőcs 
Dénest nevezték ki,  aki már el is foglalta  helyét 
Az uj házfőnők  a Szent  Ferenc  rendnek  értékes 
kiválósága 

| Férfi  szövetek, posztók l | 
Scherg és Ztmmermann a-5 

gyártmányok, gyári lerakati árakban, 
nálam beszerezhető, úgyszintén béllés 

Arak is. — Síives pártfogást  kér: 
Karácsony János, Mercurea-Ciuc. 

Értelmiség és Nép. 
Irta éa a marosvásiihelyt kat, u gygy illés u'kalro4val Urtolt 

dlszgyülésen elmondotta: Dr. KAltOA FEltfcNC. 
Ahogy szomjas érdeklődésünk ízlelgeti sz idei kat. 

nagygyűlés lélekmozgató jeligéjét: Krisztus és a lalu, mintha 
a hazát sirató Krisztust éreznők l'ólénk liajolui, miutha 
hozzánk, az erdélyi laluboz szólna a számonkérés is : hány-
szor akartam összegyűjteni tiaidat és leányaidat és te nem 
akartad.... A mi falvaink  fölött  még vigyáz Krisztus, de 
sokhelyütt minta indulóban vólua már. Krisztust marasztó, 
Krisztust hívó összefogásunk  mai utolsó napján — a vég-
zett munka számbavételénél — az a boldog érzés tölti be 
lelkünket, hogy a megbékített Krisztust visszavezettük a 
faluba.  Hisszük is, hogy megáldja összefogásunkat,  hisszük, 
hogy megtermékenyíti Népszövetségünk munkáját. 

A katolikus népszövetségi munka az ő évenként újra 
kezdődő erőkifejtésével  — az elmúlt napok alatt már lU-ik 
alkalommal — uj indítást adott lelkünknek a végső nagy 
célok felé,  miként a világürrakétát repítik a megismétlődő 
robbanások ki a végtelenbe. Erre a munkára valóbau ráillik 
B nagyigényű megjelölés: igazi faluinunka  volt. Ez a nagy 
áldozatu lélekébresztés még sem több egy kis szórakoztató 
tanulmányi kirándulásnál, ha nem sikerült elérnie a célt: a 
hit s a tudás fényszórójával  bepásztázni azokat a terepré-
szeket, melyeken a katolikus értelmiség visszatalál a néphez 
vezető ösvényekre. Hiszen nincs miért tagadnunk, hogy 
értelmiségi osztályunk a maga hivatáshajszolásában alig 
haladt tul az útkeresés bizonytalankodó tapogatózásain. 
Újságcikkek harsogják, gyűlések szónokolják, tanulmányok, 
könyvek, folyóiratok  ismételgetik és szine s változatokban 
kínálgatják a mnnkatervet: gyűjtsük össze széthulló érté-
keinket s megőrzésre és -gyümölcsöztetésre adjuk oda & 
jogos tulajdonosnak, népünknek. Ez a gyűjtő munka értei 
miségi osztályunk feladata  s az is, hogy megtanítsa a népet, 
hogy mire való ez az egész nagy műveltségi felszerelés, 
nehogy először ÍB önmagában tegyen kárt, mikor kezébe 
kapja B haladás eszközeit s a felvilágosodás  szépen csillogó 
fegyvereit.  Újra és újra ki kell mondanunk — még akkor 
is, ha ez elcsépelt közhelynek számit, vagy a sötétben 
fütyölő  iélelemérzetre emlékeztet, — hogy az értelmiségnek 
a jövő társadalomban akkora súlya lesz csak, amekkora 
munkával hozzájárult, az átalakulási folyamat  szabályozásá-
hoz. Állami és társadalmi berendezkedések, intézmények, 
rendszerek és szervezetek kapkodnak levegő után az átala-
kulás sodrába kerülten. Ha mi a magyar értelmiség, nem 
akarjuk a sajátjainkat is ezek közé lökni, ki kell lépnünk 
abból a rosszemlékű várúri önzésből, mely tanulatlannak 
szerette látni a falut,  hogy jobban kihasználhassa. A mi 
kötelességeink népünkkei szemben: súlyos tartozások 
egyben. Hit, tudás, nevelés: ez az a hármas adósság, mivel 
az értelmiség a népnek tartozik. Ezt a tartozást senki Bem 
fizeti  meg helyettünk s a száz százalékos^ törlesztést el 
várja tőlünk a nép. Ettől a nyomasztó tartozástól pedig 
csak akkor szabadulunk, ha a hitvallásos élet példamutatá-
sával megerősítettük a nép hitét, tanulságunk átruházásával 
megtisztítottak a fejét,  nevelésének egyéni és társadalmi 
irányú kiteljesítésével megszerezzük a lelkét. Végzetes csa< 

pás volna népünk jövőjére, ha az értelmiség a rá háruló 
kötelességet visszautalná az iskola s az egyház hatáskörébe, 
vagy ha kiállása megmaradna a nyárspolgári lagymatagság 
színvonalán, csakhogy éppen ne legyen semmi jdnak az el-
rontója. Az értelmiség sem Isten, sem a történelem ítélő-
széke előtt nem számíthat felmentésre,  ha a népi tétegező-
désben magasabb rendű képződménynek érzi magát, ha tu-
datossá nem teszi lelkében azt, hogy a társadalmi elkülö-
nülés káros és nem a mai időhöz méltó életforma.  Amig az 
értelmiségi osztály minden tagja az éppen kézügyben levő 
szerszámmal be nem áll abba a napszámos munkába, mely 
egyenes irányú medret akar ásni a szétfolyó  magyar élet 
megBzabályozására, amig intézményeinek sorsa csak egy-egy 
buzgó ember, vagy alkalmi szervezet rövid lejáratú lelkese-
désére van bizva, amig saját sorBalakitó kérdései iránti 
érdeklődése a divat hullámzásai szerint alakul, addig miu-
den kérkedő nagyhangusága üres kibuvókeresés, minden 
hivatáskergetése hiu erőlködés és sötétben botorkálás csu-
pán. Ma az aléltságából uj életre élesztgetett magyar-
ság a saját egységére, az egyetlen egységes társadalmi osz-
tály valóságára ébred fel.  Az egységnek s az egyenlőség-
nek ezt a sóvárgott állapotát nem véres forradalmakkal 
vivta ki magának, egyedeit nem a huszadik század csiszolta 
egyenlőkké s még csak nem is a nagy tőkére alapított ter-
melési rend egyéniségtelszabaditó erejének köszönheti ezt 
az egyenlőséget. 

A történelmi fejlődés  tett csudát velünk. Mert törté-
nelmi fejlődés  az, hogy az egykori fölbirtok  maradványain 
ma már csak konverziós adósságrészletekel aratnak, uevez-
zük történelmi fejlődésnek  az elkótyavetyélt kúriát, a rozoga 
templomot, az omladozó iskolát, a cenzúrázott gondolatot, a 
lelakatolt újságírót, 

a leszerelt gyárat, az arányszámos munkanélkü-
lit s a társzekeret, melyen ingóságaink az adóhivatal rak-
táraiba vándorolnak. Nevezzük történelmi fejlődésnek,  hogy 
elviselhetetlenül megnehezedett az idők járása felettünk.  — 
Nevezzük törtéuelmi fejlődésnek  8 multat megbűnhődött 
egész megtiport életünket, melyben egyformává  rongyositott 
miuket az utolsó negyedszázad. De, ha meg is fosztott 
anyagi javaink egyrészétől, ugy, hogy még megmaradt szét-
guruló értékeinket is romok alól kell előkotorásznunk, viga-
szunknak és erősségünknek meghagyta nekünk a kiegyenlítő 
szegénységet. Vigaszunk és erősségünk, hogy egyetlen tár-
sadalmi osztályt gyárt belőlünk, mely a népi alapréteggel 
magábau foglalja  egész nemzeti közösségünket. Ebben az 
uj közösségben a magyar értelmiség már nem külön osztály, 
hanem tanultságánái fogva  a népi érdekek előmunkása és 
élharcosa. Mi, magyar értelmiség, boldogan vállaljuk ezt az 
uj hivatásu osztályhelyzetet s a részünkre kiosztott külde-
tés engedelmea elfogadása  gyűjti meg bennünk az erőt, hogy 
elleneuiondjuuk a súlyosan marasztaló Madách-itéletuek 

„ mély tenger a nép bármi napfény 
Sem hatja át zömét. Sötét leend az, 
Csak a hullám ragyog, mit színe fölvet, 
És mely hullám esetleg ép te vagy." 

A magyar tanulság, a magyar értelmiség nem a népi 
tenger napsugárral játszó kacérkodása többé, hanem a belső 
világosság kivetítése, mikor az saját tényében akar gyönyör-
ködni. Ez a fényesség  ragyogja be utunkat, mikor a sors-
vallató népszövetségi napok után magunk mögött hagyjuk 
ezt a várost s elindulunk, hogy a hétköznapok robotjában 
váltsuk valóra a megtalált krisztusi küldetést: Elmenvén, 
tanítsatok 1 Ebben a homályoszlató felismerésben  tisztán áll 
előttiiuk minden tennivaló. Népnevelésüuk Ugye nemzettár-
sadalmi kérdés. Mi nem számíthatunk az állam telt zsebü 
kölségvetésére, sem arra, hogy a népnevelés véget ér az 
évvégi Te-Deummal, vagy az iskolai záró ünnepéllyel. Isko-
láink maradéktalanul betöltik hivatásukat, ha beoltják a 
gyermeki lelkeket a szép és jó iránti fogékonysággal.  Ennéi 
többet nem telietnek B nem is várhatunk tőlük. Az élet 
azonban az iskolán kivül és az iskolán tul zajlik le. Ha a 
nép az iskolábau szerzett műveltséggel megmarad, jobb, ha 
semmit sem tanult volna. Nekünk tehát a magunk áldozatos 
muukáját kell serpenyőbe dobnunk, hogy értelmiség és nép 
között a műveltségbeli külömbség kiegyenlítődjék és az ál-
tal szűnjék meg, hogy az értelmiség átadja tauultságát a 
népnek, átadja nem egy különben sem létező felsőbb  hata-
lomtól irányított kényszerhatása alatt, hanem az ősi faji 
érzelmi közösségbe visszamelegedett, önkéntes áldozatkész-
séggel. Oh, szinte naponta találkozunk ezeknek a kérdések-
nek önmarcangoló, terméketlen kiteregetésével s ha könyv-
vel, újságcikkel, szónoklattal a dolgot megváltoztatni lehetne, 
az a történelmi szomorújáték, melynek mi mindnyájan kéuy-
szeredett együttese vagyunk, egyszerre vidámabb kimenete-
lűvé változna. Vannak sorainkban — hogyne — jóeltökélésü 
tisztaszándéku magyarok, kik tervet, tanácsot — no és bí-
rálatot — tömnek belénk a telítettségig, de — sajnos — 
jelentékenyen kisebb azoknak a száma, kik a gyakorlati 
munka robotjába órát nem néző s napszámot nem mérlegeld 
elszántsággal tudnák beledobni magukat. A városon és falun 
élő értelmiség munkájában való kulömbségtevésrői van itt 
szó. A népnevelési munka megosztásban ugyanis a városi 
értelmiségnek a kedvezményezés, irányítás és bátorítás sze-
repe jut. Elég, ha ezt a hivatást betölti, nem szükséges, 
hogy a népet mindenáron magához akarja emelni. Meddő 
kísérlet, úgysem tog sikerülni, A néphez le kell szállni, d« 
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nem leereszkedni. S ez már a falán  éló értelmiség feladata. 
A duaabb kilátású, terméaigérő munka tehát nem városon 
folyik,  hanem a faluban:  otthon a a mezőn, a szószéken a 
az előadó emelvényen, az ekeszarvánál a a méhesben, a 
fonóban,  a gyümölcsösben, a gazdakörben a a műhelyekben, 
a dalárdákban a a kereaztelflkben,  a kalákákban a igen, ha 
másutt nem indulhat valami, akár a korcsmában is. Ide ia 
utána kell mennünk a népnek, ha ki akarjuk onnan vezetni. 

A kiszabott idő nem engedi meg, hogy részletezzem a 
munkatervet, mellyel a falu  értelmisége a népnevelés neki 
maradt feladatait  elvégezheti. Ezt a részletező tervkészítést 
el is végezték az egyes szakosztályok. Csak utalásként 
mutathatók rá tehát az értelmiség mentő munkájának S-mas 
tagozódására: 1. Gazdasági szervezkedés és segélynyújtás, 
2. Egyéni és társadalmi nevelés, S. A mult felszámolása, 
uj rend megalapozása. 

Az ni gazdasági éa társadalmi rendet hirdető pápai kör-
levelek óta ma már nem lehet vitás, hogy a nevelő mnnka ls 
oaak elrendezett gazdasági alapokra emelhet szl'árd épületit. 
Igazi lelki mtlveltaég cs-k ott képződhetik, hol a szellem emel-
kedését nem nyomják vissza kenyérgondok. Valamikor egy 
nyngtalan magyar szájából buggyant kl a keserűség: éhes 
gyomo-ral nem lehet himnuszt énekelni. Nyngodtan hozzáte-
hetjük : zaoltárokat sem lehet. Ha pedig el akarunk érni a 
gazdaaági jólétnek abba a sokat emlegetett állapotába, mikor 
minden vasárnap tyúk főhet  a polgár fazekában,  az ide vezető 
nton bőven van alkalmunk elmélkedni azon, hogy a vasárnapi 
tyúk snlyát ma már a tőzsdén mérik le, az eladó borjutói 
tSbb nyelven la megkérdezik, hogy ml az ára a a gazda ünneplő 
oalzmájának nyikorgása la a vámpolitika változása azerint 
hangolódik ütemes zenére, vagy panaszos alrásra. Gazdasági 
téren tehát az Ismeretközlés fontosságban  egyenrangú a gaz-
dasági erők egyirányú szervezésével E kettős mnnkát az ér-
telmlaég akkor végzi el, ha — az elméleti és gyakorlati szak-
oktatáson kívül — megismerteti a népet a gazdasági és tár-
sadalmi élet aj rendjével a pápai körlevelek alapján s tanítá-
sával semlegesíti a falu  életébe belopózott bolsovlzmust A 
szervezési mnnkának pedig legfőként  arra ktll Irányulnia, hogy 
lelket öntsön az ujabban nagyon divatossá vált szövetkezett 
mozgalomba, kivlrágoztassa a szövetkezeti eszmében csírázó 
krlsatusl magot s az eszmét keresztény tartalommal kitelje-
sítve adja át hivatásának. 

Az egyéni és társadalmi nevelést jelöltem meg feladat-
körünk további tagozódásának. Nevelés! Vájjon kl felelős 
azért, hogy falvalnkban  átlag minden második mulatság vér-
ontásral végződik 't Vagy hogy gazdasági válság ide, munka-
nélküliség oda, külön gépkocsijáratok ontják a szeszt s az 
oloaó bort falvalnkba  s a falusi  l'koaság keresetének egy 
állandó százaléka, — sajnos — Igen magas százaléka — jó és 
rossz gazdaaági viszonyok között egyfo-inán  a korosmába ván-
dorol f  Népünk züllése az értelmiség eddigi úgynevezett „falu-
munkájáról" kiállított gyászkeretei szegénységi bizonyítvány. 

Az egyedeiben ls nehezen zabolázható tömegből nem 
könnyű feladat  egységes fegyelmű  társadalmat egységes ér-
zelmű nemzetet nevelni. Pedig minden népnevelési munkának 
e oél felé  kell haladnia A régi római szenátusról mondotta a 
történetíró : senntorea boni vlrl, aenatns mala bestia. A szená-
torok külön-külön mind kitűnő fértiak,  de az ezekből alakult 
testület osapnlvaló társaság. A ml magyar népi tömegünkre 
döbbenetesen ráillik a római történetíró jellemzése. Ml taga-
dás, egyénenként magyarnak lthetünk akármilyenek, jók, rosz-
szak, népnek azonban éppen olyanok vagyunk, mint a rómal-
ak szenátusnak Itt vigyünk, együtt lakó éa szomszéd népek 
leértékelő bírálatának kiszolgáltatva, ha bQnünket önbeosapás-
sal nem akarjuk megtetézni, be kell vallanunk, hogy mint nép 
társadalmi és nemzeti fegyelemre  nthezen vagyunk ráfoghatok. 
A közös származás, a közös nyelv, a közös történelem, a kö-
zöa milveltiég — ugy látszik — mind nem elég szoros kapóba 
értelmiség és nép között. Mig népünk saját fajtájabell  vezetői-
vel szemben sokszor a konokságig b'zalmatlan s munkájukat 
Illetőleg a kényesség g igényes, addig lelkiismeretlen politikai 
bérenoek, kik éppen hogy átveszik nyelvünket, kik velünk 
semmiféle  hit, vagy eszmeközösséget nem tartanak, azonnal 
azái százalékos hitelre találnak népünknél, mihelyt vezetőin-
ket s eszményeinket gyalázzák. Pedig amelyik nép nem ért' 
meg, hogy az uj társadalom, az uj á lam*a fegyelem  s az ön 
tudat pillérein épltl fel  önmagát, lemarad a nagylramu épít-
kezési versenyben s ez a lemaradás már behozhatatlan leBz(s 
meg Is peosétell jövendő sorsát. Nem sötétlátás, ha mindeze-
ket népünk és érteim'ségünk viszonyára vonatkozólag á'talá-
nos érvénnyel állapltjuk meg. Ha vannak la — mert hála 
Istennek elég azép számmal vannak — bliiató jelek, melyek 
egy jobb fordulat  jogos reményét ébresztik 1 1 bennünk, a 
legbiztatók eredmények sem feledtethetik  velünk, amit a nigy 
katolikus franola,  Joseph Malatre Ír emlékirataiban saját ma-
gára vonatkoztatva: „Nem tudom, milyen lehet egy gonosz-
tevő lelki világa. Csak azt tudom, milyen a becsületes emberé. 
Nos, mondhatom, borzasztó." L?gnehezebb munka talán ott 
vár mireánk ls, hol legkevésbbé számítunk rá. H'szen tanul-
tabb rétegeink műveltsége ls felsznes,  rgyoldaln és hiányos. 
Hogy tehát értelmiségi osztályunk jól be tudja tölteni neve-
lőt feladatát,  előbb saját műveltségét kell, hogy világnézeté-
nek és katolikus meggyőződésének megfVelőm  elrendezze.— 
Nevelői munkájának oaak ez esetben tud keresztény tartalma*, 
s katolikus Irányítást adni. 

AZ uj Idők nj rendjéhez való alkalmazkodás bizonyos 
mértékig mindig a múlttal való szembefordulást  jelent A 
múltból átszűrt tanulságok értékesítésének mér'ékéig minden 
esetre nekünk Is le kell számolni aok gátló előítélettel. Nem 
lehet közömbös sem a nép, sem az értelmiség előtt, hogy a 
megváltozott társadalomban, me'y a most haladó tőkés terme-
lésl rend helyébe jön, tovább é'nek-e majd as emberi műve-
lődést képező krlsz'.usl lanltások. Most kell tudatossá tenni 
népünkben a kereaztény erkölostan és világszemlélet mással 
nem pótolható értékelt, hogy áttudja menteni azokat az nj 
társadalom változott rendjébe Elvállalt nevelést munkánk 
akkor érik majd gyümöloosé, mikor a biztosan ránk köszöntő 
a j társadalomnak aj gondolkozású, aj meggyőződésű embere-
ket tadank adni. Ismét és Ismét az értelmiség gondja, hogy 
a korszak határkövénél elfeledkezett  méla töprengést alkotó-
munkává változtassa s a felbomló  tömeget a rend népévé 
sorakoztassa. 

Végűi nekünk, az erdélyi katolikus magyar nép értelmi-
ségi rétegének, külön leokét la ad fel  a h-zánkhan osztályré-
szül jutott különleges klsebvségt helyzetünk. Annyi félreosu-
siott balsiker Q nekilendülés után végre a ml a j hitvallású 
életűnk kell, hogy választ kínáljon évszázados, rég' mértékre: 
Krisztust valló, K-laztns titán Igazodó többségi és kisebbségi 
népek miért nem találkozhatnak egy közös aton, mely örök 
eszményeik felé  vezet ? Miért nem lehetünk Krlsztas nyomán 
egy akol és egy pásztor felé  haladó nyáj V 

Pasztába kiáltó szó legyen-e hívásunk, mikor megakar-
jak valósítani a költő álmát: 

„Ezer zsibbadt vágyból mért nem lesz 
Végre egy erős akarat, 
Hiszen magyar, román és azláv bánat 
Mlndlgre egy bánat marad. , 
Hiszen gyalázatnak és keservünk 
Már ezer év óta rokon, 
Mért sem találkozunk süvöltve 
Az esamebarrikádokon V 

Egy Ítélettel lesárt kor gyermekei, ml vagyunk hivatva 
arra. hogy minden nyilvános alkalommal kimondjuk: katolikus 

vallásunkból az elnyomottak a a szegények vallásából merített 
hittel hirdetjük a népek elkövetkező teatvérl megértését, hlss-
szűk az egy akolt a az egy pásztort. 

Katolikus testvérek, há'omszázötvenmllllónyl katolikus 
utján induljunk el s hívjunk magaokkal mindenkit az örök 
eszmények felé.  Álljank be a keresztény tanítások Irányában 
menetelő rendezett tömör sorokba, a közöa vezér nyomán éa 
forditank  előre bizakodó tekintetünket, mert a menet élén 
Krisztus halad. 

A helyi és vidéki közönség üiyelmílie! 
Tisztelettel  hozom a közönség  tudomáséra, 
hogy Merourea  Ciuo on, a Stefan-cel  Afare-
ucoa 22 sz. alatt  (Szász  Oergely-féle  ház) 
egy minden  tekintetben  szolid  alapokon  álló 

Vendéglőt  nyitottam. 
Kiváló  minőségű  küküllőmenti  borokkal  és 
Ízletes  ételekkel  állok  a mélyen tisztelt 

közönség  rendelkezésére. 
Havi  abonánsokoak  ízletes  polgári  ételekkel 
szolgálok  — házakhoz  is — a lehető  leg-
mérsékeltebb  árban. Szíves  pártfogást  kér 

Schmidt  János  vendéglős. 

Vilos Mózes. 
(1847—1902.) 

i.ucgán 187 Cl—lH86-ig lelkészkedett. Itteni 1U éves 
működésére jellemző, hogy ma is a falu  és az egyházközség 
megmentőjeként emlegetik. Lungának jelenlegi plébánosa 
azt irja róla: „Vitos Mózesnek áthelyezése Lungára gond-
viselésszerű dolog volt, mert az 1771-eB tűzvész óta sem 
anyagilag, sem erkölcsileg nem tudott az egyházközség 
rendbe jönni. Ezért nem igen volt lelkésze (kivéve Kovács 
Józsefet),  aki 1—2—3 évnél tovább tartózkodott volna ott." 
Vitos Mózest az ott talált zilált állapotok nemhogy elked-
vetlenítették volna, hanem ehelyett hivatásszerüieg, fokozott 
tettrekészséggel leküdt neki az egyházközség erkölcsi és 
anyagi állapotának rendbehozatalához, megújításához. A tűz-
vész után még megmaradt poros aktákat összeszedegette, 
rendezte és feldolgozta,  miáltal sok értékes, a községet ér-
deklő adatot mentet meg, melyek nélkül ma vajmi keveset 
tudnánk Lungáról. 

O kezdi el a Doraus História írását, amelynek beve-
zetőjében ir a község multjárél, anyagi viszonyairól, a gya-
kori papváltozás okairól, a nép hibáiról stb. Kijavíttatja a 
papilakot és melléképületeket. Újraépítteti a kat. elemi isko-
lát, ami miatt aztán összeütközésbe keiül az akkori községi 
bíróval, aki áztani akarván a papnak, feljelentéseket  küld 
az egyházi és közigazgatási felsőt)  hatóságokhoz. Ezek a 
gáncsoskodások azonban csak hátráltatták, de meg nem 
akadályozták Vitoet nemes terve keresztülvitelében. Az is-
kola épitése rövidesen befejezést  nyert, Vitos erős kezű és 
tervszerű vezetése és a nép eddig Lungán ismeretlen áldo-
zatkészsége révén. 

Vitos igy is féltette  az iskola jövőjét s ezért egy 
„Magtár alapot" létesített közadakozásból, amelynek jöve-
delméből támogatták az iskolát egész a bábom utáni évekig. 
Vitosra jellemző, hogy az iskola és egyéb egyházi épületek 
mánkálatainál kezében a baltával vett részt, hogy ezzel is 
példát mutasson a népnek, amely már elszokott az ingyenes 
és önként vállalt muukátúl. 1877 december havában az is-
kolát tornaszerekkel látja el és kerítését akácfákkal  ülteti 
körül. A nép erkölcsi és kulturális nevelését nemcsak a 
szószékről végezte, hanem rendezett műkedvelői és ismeret-
terjesztő előadásokat is. De neui felejtkezett  el a gyerme-
kek, az ifjúság  neveléséről sem, akikkel nagy szeretettel 
foglalkozott. 

Ez a ZBulolt és lázas munka nagyon megviselte Vitos 
egészségit, aki különben is beteges ember volt. Ezért már 
1878 augusztusában káplánt vett maga mellé s ezáltal so-
kat könnyített fárasztó  munkáján. 

1880-ban újraépíttette a kántori lakát. Közben még 
maradt ideje irodalmi tevékenységre is. O indította meg ée 
egy ideig ő szerkesztette a Tg.-Sacuesci heti lapot, , Székely-
Tóid). Irt a Csiki Lapokba, a Magyar Államba, a Közműve-
lődésbe, a Magyar Szemlébe stb. Hengeteg könyvet, tolyói 
ratot, újságot járatott, amelyeket gondosan igazi bibliólil 
szeretettel becsomagolva, vagy beköttetve könyvespolcára 
helyezett. Halála után ezek és kéziratai a ciucsáucraieni 
parnehia padlására kerültkk, amelyek a „hálás1* utókor meg-
nemértése folytán  mind elkallódtak. 

Lungáról tiz éves buzgó és eredményes munkálkodás 
után kénytelen volt betegeskedése miatt 18811 augusztus 
havában nyugdíjba menni. Szülőfalujába  vonult vissza, ahol 
első télen bérelt házban lakott, majd tavasszal belsőt vett 
a lduccában és egy csinos tornácos Bzékely faházat  építte-
tett. Beköltözvén, e házban lakott haláláig (19021. Itt irta 
nyugdíjas évei alatt lőmüvét is a „Csikmegyei Füzeteket". 
Házát és összes birtokait a községbeli róm. kat. egyházra 
hagyta, de kikötte, hogy testvérei és azok gyermekei kár-
pótlásul mig élnek ne űzessenek kepét. Az egyháztól a 
háború után az agrárreform  idején a házhoz tartozó nagy 
nagy kertet elvették. A ház haszonélvezeti jogát pedig 
csernátoni Paizs Máriára íratta, aki hosszú éveken keresz-
tül volt házvezetőnője. Paizs Mária ma is él Mercurea-Ciucon, 
74 évea igen jó kedélyű, derék öregasszony. Nagy tisztelet-
tel beszél Vitosról, mint fenkölt  gondolkozású papról és 
önzetlen jólelkű emberről, csak máig aem érti azt, hogy 
miért kellett a közért, a háládatlan népért annyit fáradozna 
s hogy miért irt annyi mindent össze, amikor betegeskedése 
inkább testi és lelki nyugalmat követelt volna. 

Amint Paizs Mária mondja, Vitos értett a gyorsírás-
hoz a még éjjel is, ha valami eszébe jutott, vette az elő-
kéazitetl papirt éa ceruzát a gondolatait lejegyezte. 

Vitos Mózest minden érdekelte, ami székely népével 
és a Székelyfölddel  kapcsolatos volt s minden irányú mun-

kásságát elmaradott népe felemelése  érdekében tette, (iyüj 
tött ő régiségeket, népszokásokat, régi okmányokat, nemesi 
leveleket. A milleniumi kiállításkor székely pásztorok rúvis-
irásos számadási pálcáit küldötte Pestre. 

Társadalmi, illetőleg közéleti tevékenysége inkább 
csak nyugdijBB éveiben kezdett Ciucsüncraion, ahol a község 
közvagyonáért, azaz aunak becsületes kezeléséért éles és 
állandó harcot folytatott  szóban és írásban, a hivatal vise 
lökkel szemben. A szegényebb nép érdekeket védő e harcá 
ból egy nagy és sok évig tartó pere is származott, amelyül 
végül is a tg.-muresi táblánál megnyert. L'gyanis a Csik, 
Lapokban „Piros tojás* címen húsvéti cikket irt a Báncraitu, 
állapotokról, a vezető rétegek hatalmaakodásairól, stb. és 
védte a nép egyéni érdekeit és a közös vagyont. Akik u 
lálva érezték magukat, természetesen rágalmazásélt peri,, 
lógták Vitost, aki azonban magát tisztázni és állításait biz,, 
nyitani tudta s igy felmentették. 

Egy megyei képviselő választáz alkalmával, m.ii 
Hosszú Ferenc esperes mellé állott, az ellenfél  párthívei h. 
verték este az ablakait. Vitos, miként abban az időben maj: 
nem egész Ciuc, testestül-lelkeatül ellenzéki politikát loiy 
tátott. 

A közbirtokosság az ő elnöksége idején «00 | l u | . ; 
erdőt vásárolt a vargyasiaktól, amiért a község lakói ma i = 
hálával emlegetik. 

A templomhoz tis kápolnát toldatott, nagyrészt az 
költBégén és ennek fenntartására  800 négyszögöl szánt ,; 
ajándékozott. 

Elve egész életén át az volt, hogy a gonosz emljnt 
.becsülettel és „jó szóval* kell megölni. 

A községben levők közül igen jó viszonyban volt 
Hosszú Ferenc esperessel, Balogh Pál nyug. kántorral, CM 
szér Albert, Kristó Lázár, Kristó Ferenc, Bedíi Albert stL 
gazdálkodókkal. 

1893-bau Mercurea-Ciucon jelent meg nyomtatásijai: 
egy imakönyve, amelynek címe. „Lurdi gyógybalzsam, va-
gyis 9 nap! s más ájtatosságok, imák és énekek. Osszeálh 
totta Vitos Mózes". Ezenkívül tudunk egy „A székely ne 
mes családok*-ról irt munkájáról, amelynek kéziratát suinii 
leui Sántha Józsefnek  adta át abból a célból, hogy e num 
kának kiadót keressen. Sajnos azóta Vitos is, Sántlia. 
meghaltak és a kézirat hollétéről Benki sem tud felviligu-
sitást adni. 

Fényképet Vitosról csak egy fiatalkorit  sikerült taiá!n: 
amely Bécsben készült 1870-ben teologus korában. Akilí 
ismerték sovány, magas (170, cm. embernek mondják, lej 
nágy, arca hosszúkás, haja gesztenye szinü, (idősebb kurá 
ban BzürkéB) volt, szemei gyuladtak s gyengék voltak. 

11102 julius hó 19-én halt meg Vitos. A oiucáncraieui 
templomban van eltemetve ez a fajáért  nemcsak lángolni 
de szívósan dolgozni is tudó, népének hibáit ismerő s az,, 
kat nem takargató derék székely pap, akihez bár hasonló 
kat kiván és óhajt ma is a székely-falu  népe. 

Márvány sírkövére az utókor számára csak ennyit véstcl, 
„Vitos Mózes nyug. nyújtód! plébános sziil. 1--I7 

január — 1902 julius 19." Irta: Váuiszer (íéza. 
(Vége.) 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A iegelőjavitási munkálatok jelentősége. 

Jutalmaaások. 
A legelőknek a nagy fontosságát  uiy e lap ha-

sábjain valamint a községekben előadások keretében 
és a helyszínén Iegelőjavitási munkálatok ellenőrzés» 
alkalmával már Igen sokssor klhaegfulyoztí  m. Svaié-
ban igen nagy a legelőknek, főként  a jó legelőknek a 
jelentősége ebben a vármegyében, ahol a lakósság 
főfoglalkozása  as állattenyésztés. Az Igaz, bojy az 
igazi „állattenyésztésig* Igen fok  tenni való van mé/r, 
d j ezeket a tenni valókat meg lehet csinálni, a proMé-
mákat meg lehet o'dani, hozzáértéssel és jóakarattal. 
A legelők megjavításával már EZ egyik fontos  része 
a dolognak megoldódik s a „főfundamentum"  lerakódik. 

Ha ez Igaz és Igy van, akkor a legelők ügyét 
-gy pillanatig sem szabad elhanyagolni, nepirecdrói 
levenni. E vármegye legelőinek állapota H ezzel kap-
csolatosan a c:uc 1 állattenyésztés, hogyáHása nemcssk 
e vármegyének Ugye, hanem országoB Ugy és érdé'-, 
mert jobb talnju, egészségesebb klímájú lege'ő suhnl 
•<Idc3, következésképp m az állattenyésztést Is a K p-
jobbé, legjövedelmezőbbé s ha ugy tetszik a legszebb) 
tehet fejleszteni. 

A legelőjavMásl munkálatok a legjobb uton hali d-
r,ak már 8—10 óv óta. A legtöbb faluban  rendszern-
iltódött már a dolog. Már nemciak bőreikét ir'unk ét 
égetünk a legelőkön, han?m más megyék és országok 
munkálkodásához hasonlóan gyomokat, gaznövényeket 
rluuk, hangyabolyokat, vakondlurásokat teregetünk, 
izeket a helyeket éB a borsika-bokrok által elfoglalt 
helyeket 'űnagvakkal vetjük be, nagvobb területeket 
boronálunk, jelentékeny területeken fúmag-felülvetése-
íet eszközölünk, szántunk a legelőkön és uj gyepet 
létesítünk, csalamádéi, lóherét termélUnk 6b egy-két 
éven belül egy neháay legelőterületről fú  nagot fogunk 
csépelni Nemcsak a kosarak rendszeres forgatásával 
trágyázzuk legelőinket, hanem már lBtálótrégyát is 
hordánk kl Bőt ml több, eredményesen mú'rágyáztunk 
Is kisebb legelőterületeket. 

B dolgok rendaseresltése, a javítási munkálatok 
pontos elvégzése s Így a legelők állapotában való vál-
tozás, magával fogja  hozni sürgősen as „állattenyész-
t s" magjavulását is. 

Bz az elgondolás vezette a vármegyei legelő bizott-
ságot is — Eforia  judeteana da pasunl Ciuc — amidőn 
különböző jutalmakat adott azoknak a községeknek és 
egelőtársulatoknak, amelyek 1936 év folyamán  leg-

jobban hajtották végre az előirt munkálatokat, Bze-
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rencsés volt a vármegyei bizottság elgondolása amiatt 
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b , P r e m i U m ^ a i P é n e b e D - ha<""» gazda 
sági gépekben, esikősökben ajándékozta, még ptdle 
o'yanokban, mefcek  az állattenyésztésnél és legelő 
faljavítás!  munkálatok jó végrehajtásánál Igen fontos 
szerep ít játszanak Nem lesz érdektelen ezen jutalmak-
nak, elismeréseknek a felsorolása,  már csak azért sem 
hogy ez áltil buzdítsunk, továbbá pedig azért ls mi-
vel ez az .Eforia  Jud. da pasunl* 1936 évi költség-
vetésében is nagyobb összeget irányzott elfi  ezen a 
címen s tobb és nagyobb jutalmakat akar kiosztani 
mint a múltban. ' 

Az elaő  jutalmat  egy nagy répivágógépot a 
mercureB cluc-i legelőtársulat kapta,mint olyan, amelyik 
legtöbbet dolgozoit a legelőjavltás terén. 

A második  jutalmat:  egy-egy láncboronát a 
következő* kupták: Ciceu, Bantimbru és J.godíu köz-
ségek valamint a Sanmartln-1 éa Cozmeni I iege'ő 
társulatok. 

A harmadik  jutalmat,  csákány-kapákat (legelőn 
és kaszálókon, gyomnövények i-tásához, bangyaoolyok, 
vakondturások elteregetésehuz) a következőképpen OBZ-
tattak ki: 

Bicazul-Ardeleao, Ditrau, Lizarea, P.aesii-de-jos, 
Lszaresti éa Cozmeni községeknek 10-10 darabot! 
MadaraB, Sóiméul, Ciobotani, Topilla Ciuc, Ciuean, Sin-
tiinbtu es Sumuleu legelőtareulatoknak 9—9 darabot 
és i d «rabot Vrabia legeiőtáraulatának. 

Elismerő levelet kaptak: Cicero Uarbu P»aesil-
de-jos-i, Octavlan Qiurca J godin-i, Kovác* Gábor San-
liuioiu i, Dr. Jakab Lijos laeu 1 és Benedek Peter 
Ciceu-i községi jegyzőt, valamint BB alábbi községek 
lagelöiársuiaténak elnökei: Mercurea-Ciuc, Ceta'.uia, 
Carta, Madaras, Casinui Nou.Cozmsnl, Danesti és Cceu. 

Nam tisztán a jutalmakért, nem a dicsőségért, 
hanem az ország éB vármegye közgazdasági érdekeiért, 
hogy javuljanak a legelók ea hogy megteremthessük 
az igazi .ciuci állattenyésztést.* 

Kozán I. gazd., felügyelő. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Változások a helybeli rém. kath. gim-

nasium tanárt karaban. A jövő íBtoiai évben a 
róm. kath. főgimnáz.umunktól  ket értékes tanerő távo-
zik ei. László Ignácz vallaatanár, akit gheorghen.-i plé-
bánossá választottak meg és Dr. Boga Lajos, akit az 
odorheiu-1 róm. kat. gimnázium igazgatójáva neveztek 
ki. Két sulyoB veszteség. Dr. Boga Lajos tudományos 
felkészültségét  más körülmények közölt már bizonyára 
az egyetemi katedrával jutalmazták volna. Szer6nyeége, 
csendes, uri modora a középiskola keretei között ÍB 
megtalálta a maga elhivatott munkakörét. Örökös mun-
kaban elmélyedve laboratóriumában, tanította a szé-
kely IfjuBágot  a kutató elme alázatosságára, az állat-
világnak kiváló tudósa tanította gyermekeinket a ter-
mészet mélységeiben való eligazodásra, annak titok-
zatos világában való felemelkedésre,  Istent kereső 
magasztos gondolkosásra. Amilyen Bzerény éppen 
oljan értékes és sokoldalú ember dr. Boga L .jos, 
akinek távozásával városuak zenei élete is pótolhatat-
lan veszteséget szenved. — A másik veszteségünk 
L iszló Ignácz hittanár, akit városunk közönsége foíy  ó 
evi julius hó 16-án este meghitt, bensőséges baraţi 
szeretettel bucíuitatott. Az Ő élete, munkája példát 
mutató arra, hogy a meggyőződés leifceaedéBávai  gya-
korolt hivatás milyen ellenálhatatlanul láncolja magá-
hoz a Bziveket. Lissló Ignácot szerették ebben a vá-
rosban, mert ugy látták, hogy ő IB igazán szerette 
azt a szent hivatást, amelyet annyi felkészültség 
gel, önzetlenséggel és a krleziud parancs egész értei-
mavei szolgált. A Lásslé Ignác bucsu bankettjén pohár-
köszöntőket mondtak Biró Ferenc, Dr. Hirsch Hugó, 
D;. Cíipsk Lajos, Dr. Dobos Ferenc odorheiu i főgim-
náziumi tanar, Sarkad! Elek, László Domokos. 

— Házasságok. Dr. Vogel József  homoródl kör-
orvos várotuikban folyó  évi juliui hó 16-án Urtotta 
esküvőjét néhai Bartalis Ágoston njug. főszolgabíró 
leányával, Barlalls Irénkével. 

— Dr. Nagy Andrá3 orvos éa Nagy Marianne folyó 
évi juliuj hó 18 án Ciujon házasságot kötöttek. 

Fagylalt délután a merourea-oiuo-i fürdőn. 
Miként már előző híradásunkban jeleztük a Református 
Nőszövetség most vasárnap, juiiu* 19 én a mercurea-
C u:-I fürdőn  nagyssabátu fagylalt  dalu.ánt rendez, 
melyre felhívjuk  Közönségünk figyelmét.  A Nőszövetség 
agilis tagjai gondoskodtak arról, hogy minden résztvevő 
vendég azzal a megelégedett érzéssel moadhasBa majd 
ei „jobb volt, mint otthon". Él mi erről többet nem 
is iiuik, me't tudjuk, hogy ugy lesz. 

— „Uj adóaásl módszer". Ezelőtt mintegy 
ötven évvel loeu (Jjnőfaiva)  község akkori vezetői 
önzetlen szorgalommal egy erdei utat építettek a 
gyergyói részek felé,  ugy, hogy sok kilóméter utmeg-
taitantassal lehetett el- es visszajutni — a jelzett köz-
Bégbe. Ez aa ut erdei, gondozatlan formájaban  ma Is 
használatban van. A gyergyói községekbe vagy viszont 
a csiki részek vásáros kösaégelbe a jelzett rövid uton 
hajtják eladandó vagy vett marháikat az állattulajdo-
nosok. Most aa utolsó időben, sőt a napokban meg-
tartott dltran-1 orsságosvásárról 60-70 sőt 100 k ló-
méteres távolBágra hajtott állatokért aa „ellenőrzest tel-
jesítő* Ineu l emberek darabonkint 10 10 lej vámot 
vettek — nem éppen kiméleteB formában.  Szeretné 
tudni a köaönség, hogy ea aa .uj vámssedés* minő 
alapba és minő célra jött gyakorlatba s hogy a sok 
száz sőt eser lejek a tözcélt szolgálnak- e vagy zsebbe 
vándorolnak. As illetékes hatóság talán tudna felvilá-
gosítást adni. Kováos  János,  ny. r.-kapitány. 

— Tennlsz-verseny. A Targu Sacuesc-en ala-
pított Vass kupáért ma, julius hó 19 én, vaBárnsp 
egész napon folyik  le az első mérkőzés Targu-SicueBC 
és városunk tennlsz csapata tűzött, a helybeli tennisz-
pályákon. Megelőzőleg szombaton este 10 órai kez-
dettel lpmnrkedésl estaTransylvanlakerthelyiségében. 
A város érdeklődő közönségét szívesen látja a ren 
dezőB ĝ. 

— Székely egyházművészeti, néprajzi éB 
háziipari kiállítás lesz T<rgu-Muresen augusztu 
23—29 ig. A kiállításon megyénk is méltó anyiggal 
vesz részt, amelynek összogyüjtósére és bemutatóan 
Vámszer Géza főgimnáziumi  tanárt bízta meg a ren-
dezőség, akinek személye garanciát nyújt arra nézve 
is, hogy az anyag, amellyel megyénk'ott bemutatko 
zlk szakszerűen lösz kiválasztva és elrendezve. — A 
kiállításnak lesz vásár-osztálya is, ahol a szétely 
háziipari termékeket eladják, — K-rjlik tehát azokat, 
akik akár kiállításra való tárgyakkal, akár eladásra 
szánt háziipari termékekkel rendelkeznek jelentsék azt 
be Vámiztr Gaza tanárnak vagy egyenesen a reedező 
bizottságnak (Targu-Mures, Asociaţia Agriculturilor, 
Piaţa Ii g. Ferdinánd 60). 

— Meghalt László Géza volt törvényszéki 
biró. László Gáza volt törvényszéki biró folyó  évi 
jul u i 17 én, 80 éves korában meghalt városuikbsr. 
Hiláiával a régi idők egyik legkiválóbb magyar bírája 
távozott el közülünk. Puritán becsületegségü pontos 
lelkii smeretes ember volt, akit az egéBz vármegye tisz-
telete vett kerül. Minden lépésében ur volt, akinél-
egész gondolatvilága teive volt a jónak, az ember-
barátinak, a szépnek és nemesnek akarásával. A birói 
szék számára olyan munkaterületet biztosított, amely-
ben szép lelke kiélhette gazdagságát. Nevét ma ls 
áldják mindenfelé,  ahol ismerték rokonszenves egyéni-
Bégét. Liszló Géza mint esküt nem tett biró nyugdíj 
nélkül élt annyi sztf  gálát uíán szeretett családja köré-
ben, ahol megbecsültek és utolsó percéig rajongó sze-
retettel vették körül. Ju ius hó 19 én, vasárnap déluán 
'/z6 órakor helyezik örök nyugaloirra az ui temetőbe. 
E hunytban Dr. Pitner Árpád éB Dr. Gál József  ügy-
védek opótukat gyászolják. 

— Fekete Rózsi gyermekelőadása julius 
hó 21-én. Julius hó 21-én, kedden este, a helybeli 
Vigadó színháztermében, Fekek- R ZM rendezésében 
színre hozzák „A kotnyeles kisasszon,* cimü revü-
operettet. Az operett különös figyelmet  érdemel, mert 
annak mludsn szerepét valamint iáivá'yos betétjeit 
csupa gyermekszem p ők látják el. — FeSeta Rózsi a 
kitűnő azubrett primadonna tanítja be a mintegy 40 
gyermekszereplőt, akik igazán elragadó művészettel 
igyekeznek a darab sikerét biztosítani. Fokete R izsi a 
kiváló aű.'észnö, aki ezu'.tal iuc u.ik is ettől a vá-
rostól, amelynek közönsége annyit gyönyörködött nagy-
szerű művészetében, megérdemli, bo,?y a régi szere-
tettől támogassuk eiu:lal ls. 

— Az üzletek zárási ideje a nyári időszak 
alatt. Ju ius hó 15 tői SBCPTCMBIT hó 15 ig az ÖSSZP.B 
üzletek déli 1 órától 4 ig zárva vann ik. K ti zárás 
7 órakor Vasár- és ünnepnap előtt eBte 8 órakor zár-
nak. A borbély üzletek vasár- és ünnepnapok előtt 
este 11 órakor záraak. 

— KIRÁNDULÁS  „SÖTÉTPATAK"  OYÖGY 
FÜRDŐRE  Sötétpatak  gyógyfürdő  vármegyénk-
nek egyik  legjobban kezelt  és legszebb jövő előtt 
álló  lürdője.  Hogy  városunk  közönsége  minél szé-
lesebb rétegeiben  megismerhesse ezt a nagyszerű 
gyógyhelyünket  ezért  Kelfás  József  fúrdőtulej-
dooos  folyó  évi julius hó 26 án társaskirándulást 
rendez  városunkból.  Egy autóbusz hely árá oda 
és vissza 60 lej. Jelentkezni  lehet a kirándulásra 
naponként  az Ipartestületi  vendéglőben. 

— A városi tanács üléséből. Mercurea-C uc 
városi tanácsa folyó  óvi ju ÍUB hó 16 án tartotta köz 
gyűlését B ró Jázcef  helyettes polgármester elnökisíé-
vel. Az utak karbaat&rtására a tanács megszavaz 40 
ezer lej értékű törtkavicsot. — B-sjelentetelt, hogy a 
katonai parancsnokság jóváhagyta és átengedje köztér 
céljára a kaszárnya előtti területet valamint a pénzügy-
igazgatóság me letti átjárót. Igy a megyeház előtti 
tér most kibővül a laktanya előtti fásitott  területtel. 
A IoBif  ucca széiesitési're kisajátított telkekért u.9 ként 
30 lejt Ezavaztak meg. -r- Elhatároztatott a tanlc^báz 
udVerának kiszélesítésére vásárolt Hajnid-föle  beltő 
ségen levő épületek lebontása. — A Vigtdó mellett 
bevezetendő uj járda építési költségeinek felét  elenge-
dik az érdekelt háztulajdonosoknak, akik ehcíyet arra 
kötelezik magukat, hogy viselik a ksnalizálás bőit 
ságeit. — A tűzoltókat és térzenét szolgáltató zené-
szeket mentesiiik az öntözési edó fiic-tése  alól. — A 
városi adófelebbezésl  bizottságba Dr. Erőes Péter és 
Barbat Octavlán tanácstagokat delegálják. 

— 360 lej és fejszéért  került osendőr kézre. 
Vite Ioan voslobenl-i gazda feijelentént  tett az oUarl 
csendőrségen, hogy Bajkó Jinos nevü famunkás  360 
lej készpénzét és egy fejszéjét  ellopta. A beszerzett 
bizonyítékok alapján őrizetbe vette és a helyi ügyész-
ségre kisérte a csendőrség Bajkót. 

— Önkéntesek tanulmányi szabadsaga. 
Az 1937 évi korosztályhoz tartózó egyévi önkéntes-
ségi joggal rendelkező ifjak,  akik tanulmányi szabad 
aágot óhajtanak, erre vonatkozólag augusztus hó 15-ig 
nyújthatnak be a hadkiegészitőparancsnoksághoz kér-
vényt, amely a pontos Bzemélyl adatokat tartalmazza. 
A kérvényhez később, 1937 évi julius hó 30 lg csa-
tolni kell a főiskolai  igazolványt az A) és B) min'áju 
nyilatkozatot éa a katonai adó megfizetését  Igazoló 
nyugtát. Az orvostanhallgatók és gyógyszerészek, akik 
es év novemberiben még nem töltik be 27-lk élet-
évüket éB as 1936—37. évre tanulmányi szabadságot 

Igényelnek, szintén augusztus hó 15-lg nyujhatják be 
ezlráctl kérvényüket. 

— Halálozások. Kánya Ferencné szül. Gegő 
Veronika 71 éves korában, folyó  évi julius bó 8-án 
elhunyt, Toplila-Ciuc on. 

— Botár Gézáné szül. Taina Elena óvónő, folyó 
évi julius hó 11-én, 26 éves korában meghalt Garclu 
községben. 

— Diczy AndráBné szül. Balogh Rózália. folyó 
évi julius hó 14 én, 48 éves korában meghalt Jigodln 
községben. 

— Schuster Olivér nyugalmazott pénzügyigszgató 
74 éves korában, julius hó 15-én délben elhunyt. Jel-
legzetes, mindenkitől tisztelt egyénisége örökre eltűnt 
közülünk. Szolgálati ideje alatt, mult és jelen körül-
mények között egyaránt messzemenő becsületességgel 
látta el hivatalát. Osztatlan részvét kísérte utolsó út-
jára vármegyénk utolsó magyar pénzügylgazgatóját. 

— Legújabb tápszer — a széna. Fogyókúrás 
hölgyek általános örömére — amint az amerikai lapok 
Írják — uj „tápanyagot" ta'áll fel  a kifogyhatatlan 
9mberi „ötlet*. Hollywood .fiaotn  hajlású" filmcsillagai 
— igy mondják a jelentések — véletlenUl (?) rájöttek, 
bogy fogyókúrás  hölgyek részérő legjobb tápszer — a 
széna. Elegáns éttermek étlapjain szerepel a legújabb 
emberi „tápanyag". Pangásban lévő vendéglőiparl Uj 
kereseti lehetőségek nyíltak. Gyorsan be kell vezetni 
a — SBénát I 

— Egyetlen nap két áldozatot követelt a 
fürdőzés.  A mu t vasárnapi nagy hőséget ellen-
súlyozni akaró fürdőzés  két halálos á'dozatot követelt. 
Városunk egyik köztisztelothen álló családját érte a 
súlyos gyász. Pusztai József  21 éves szabadságos ka-
tonát az Oltón, fürdés  közben szlvbénulás érte s mire 
segítségére siettek meghalt. — Hodos-a község mellett 
Pop Páter 14 éveB gyermek fulladt  fürdésközben  a 
Marosba. 

— Törvényszéki hírek. A törvényszék 15 napi 
elzirásra ítélte Keresztes József  siculenl vasúti fűtőt, 
aki Tibscu csendőrőrmestert 100 lejjel meg akarta 
vesztegetni. A vádlott megfelebbezte  az Ítéletet. 

— LSrincz József  ditrau-1 p'ebános, Bajkó Imré-né, 
Tarisznyás Jtnosné, dr. Puskád L>vente és felesége, 
Piutz Györgyné ás Jakab Antal közreműködésével az 
ottnnl lakóseág előkelőbb házalnál jó'ékonvcélra tea-
dé'u ánokat rendezett. Az önkénteB adományokból 
befo'yt  összegeket szegények felsegélyezésére  fordí-
tották. Az emberszeretet ĵ gy^ban folyó  munkát meg-
neszelte a csendőrőrmester s engedély hiány és „adó-
eltitko'áh" c mán feljelentést  tett ellenük. A most meg-
tartott főtárgy-ilás  során bűncselekmény hiányában 
mentette fel  törvényszék a vádlottakat. 

— A ghcorghsnl-i adóhivatali 300.000 lejes .be-
törés" ügyébeo, köztudomás szerint, Medve József 
pénztárnotot tartóztatták le. A vád ellene az, hogy a 
pénzt 6 kezslte el B a betörés meséjét szoru't helyze-
tében találta kl. Az Ugy főtárgyaiáaát  ju'iu-j 16 ikára 
tűzték kl, nHyen bizonyítás kiegészítést kért a véde-
lem, aminek helyt adott a törvényszék a az ujabb 
főtárgyalást  szeptember 4-ikére napolta. 

— Fodor I>nre vacarésti-i gazda kocsmai vesze-
kedés »orán Péter József  nevü társát bicskává: Fulyo-
s:.n megsebesítette, amiért a törvényszék egy havi 
fogházzal  Bujtotta. 

— FraBÍnariu Mik'ós és Almásán Givril bicaz-
ardelean! gazdák korcsmai borozgatás tőiben öSBze-
Süólalkoetak, majd verekedtek, A verekedés során 
Almaenn Ett yos. Frasinariu podlg könnyebb Bérttlésoket 
szenvedett. A most megtartott törvén-szeki főtárgyalás 
orán a szenvedett Bérülések arányában Bzabták ki 

büntetásüket. Frasloar'u 2 havi fogházat,  A'masan 
5 napi elzárást és 200 iej púnzh'Jntetést kapott. 

— S'efaneicu  Viscol, ügyészségi fogból  tikár, a 
„Dimineaţa* cimü fővárosi  lsp tudósítója álta'unk is 
részletesen ismertetet .Mlamellanea" bűnügyét juliui 
hó 14 én tárgyalta a törvényszék, melyen a védelmet 
dr. Ridu 0 tcanu brasovi ügyvéddel az élen, dr. Tetű 
Aurél íolt főispán  és dr. Dibu Parist látta el. A vád 
tanúi közül kettő hiányzott, mire a főügyész  a tár-
gyalás elnapolását kérte. A védelem ellenkető állás-
pontja dicára a törvénypzék szeptember 28-ikára ha-
lasztotta az ujabb főtárgyaláBt. 

— Felakasztotta magát a kukoru pásztor. 
Cíocca Miklós 14 éves bicaz-srdelean-i pásztoifiu  juho-
kat őrzött a „Lţpojsarok* nevü havasrészen. Néhány 
n-'ppil izelőtt nyomtalanul eltűnt Két n><pl keresés 
ulán az egyik fenyőfára  felakasztva  találták. Kétség-
telenül öngyilkosságot állapított meg a nyomozó ható-
ság. Tat'ének oka Ismeretlen. Elszomorító, hogy as 
utóbbi időben valóságos járvány szerűen lépett fel  aa 
öngyilkossági folyamat. 

— Ismét vért ontott a virtus. Alig másfél 
hete, hogy véres gyilkosságról számoltunk be Piaesii-
de-sus-ról Likodalmaa „mASzkura-tréfn"  során hét kés-
szurással oltottak kl egy virágzó székely életet. Most 
ujabb véres eseméry történt Imp3r-en. Ambrus Imre 
korcsmai verekedés során bicskával életveszélyes sebet 
ejtett Ridu'y Jinos legénytársán. A sebesültet a helyi 
közkórházbs, a tettest az ügyészségi foghásba  szállí-
tották. 

— Saját szekere nyomta agyon. Benedek 
Líjos valpa-strambal lakós fát  fuvarozott  a közbirto-
kossági erdőből. Utja meredek lejtőn vezetett le, mi-
közben elszakadt a kerékkötő lánc B a súlyosan ter-
helt Bzekér Uznl kezdte a jószágokat. Az állatokat 
minden áron megfékezni  akaró gazdát a szekér rúdja 
hátbavágta, elesett B a következő pillanatban a közel 
10 mázsa m lyal terhelt snekér áthaladt a fején. 
Azonnal meghalt. 
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— Felhívás  lapunk  előflxetöihex.  Kérjük  a 
„Csiki  Lapok'  előűzető  közönségét,  hogy megér-
téssel  és jóindulattal  fogadj  ik jelen felhívásunkat. 
Arra kérjük,  hogy miután lapunknak  egyedüli 
fenntartási  forrása  az előBzetési  dij,  igyekezzenek 
ezen kötelezettségeiknek  eleget  tenni. 

— Nem Jó aa öngyujtóval játazanl. Bage 
István gheorghenl-i lakóa öngyújtóval gyújtott cigaret-
tára. A köielben szolgálatot teljesítő rendőr tetten érte. 
A .tűzszerszámot" azonnal elkoboita a a monopol 
tőrvóny vonatkonó szakaszai értelmében nyomban 3000 
lej bírságot saabtak kl rá. 

— Mayer János nyug. tanár elvállalja tanú'ók-
nak ssakssertt előkésaltését javító- és felvételi  vlasgára. 

— Köszönetnyilvánítás. Mérhetetlen fájdal-
munkban hálás Bslvel mondunk köszönetet: a Tiszte-
lendő uraknak, a Kolplng legényegylet tagjainak, a 
helybeli pionier násslóaljparancsnokságnak, jó bará-
tainknak, kedveB ismerőseinknek ós mindazoknak, akik 
a temetéaen megjelentek és részvétükkel felkerestek 
drága jó gyermekUnk tragikus elhunyta alkalmával. 

Pusztay András és felesége. 
— A .Szemle*. 8. Nagy L&szló két évtizedes 

szépirodalmi lapjának uj ssáma hatósági intézkedések 
folytán  „Szemle' címmel jelent meg. B16 nagy oldalaB 
Rsám gazdag anyagából különösen Hegedűs Lóránd, 
Jincsó Elemér, Varga Béla, Bientmártoni Kálmán, 
Flórián Tibor, Walter Qyula, Kováca József,  Krlizselyi 
Erzsébet. Sal aman László, Halász József  cikkeírd hív-
juk fel  a figyelmet.  A rovatok és jegyzetek mellett 
képanyaga sslntén érdekes ÓB változatos. Kiadóhivatal! 
elme IB megváltozott e Bzámtól kezdve, uj dm: C.uj, 
Calea Victoriei 37. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik 
Páll Ignácné szül. Gergely Terézia Bzeretett édes-
anyám illetve anyósom temetésén résztvettek s bána-
tunkban osztoztak, ezúton mondunk hálás köszönetet. 
Mercuraa Ciuc, 1936 évi jullu? hó 18-án. Páll Ferenc 
ÓB neje Csiby Juliánná. 

— „Kertgazdaság* Kertgazdaság elmen jelenik 
meg Clujon, Dr. Vass András oki. gazda szerkeszté-
sében Románia legkiválóbb magyar nyelvtt kertészeti 
zzakközlönye. A havonként egyszer megjelenő újságot 
a legkitűnőbb erdélyi gazdák szerkesztik s az minden 
kertgazdasággal foglalkozó  magyar testvérünknek nél-
külözhetetlen. Különösen felhívjuk  a figyelmet  erre a 
gazdasági szaklapra, amely gyakorlati tanácsokkal 
szolgál a kertészet minden ágában. A lap elme: Kert 
gazdaság, Cluj. Strada Ball No. 6. E őflzetésl  ára egy 
évre 200 lej, félévre  100 lej. 

NYÍLT TÉR*) 
Nyilatkozat. 

Folyó hó 12-lkl becses lapjában, a leányom teme-
téséről Irt cikkében .Tamás Sándor által megrágal-
maatattam', bosszú miivé. Tamást a levél alapján még 
a temetés előtt a csendőrség állal a bírósághoz fel-
jelentettem. Linyom halálának oka reménytelen sze-
relem. 

Topllta Ciuc, 1936 évi julius 18 án. 
Biró József. 

*) E rovat alatt költöttekért nem vállal felelős-
séget a Szerk. és Kiadó. 

Tanuló leányt felvesz  Venczelné nói-
kalap-szalonja, M. Ciuc. 

Kiadó lakások. A Bulevardu' Rag. Ferdinánd 26 sr. 
alatt, az emeleten 4 szoba, ugyanott a földszinten 
1 szoba, konyha, kamara kiadó, folyó  évi augusz-
tus hó 15-től. g_3 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb és legtartósabb 
kivitelben a legjutányosabb 
á r a k m e l l e t t esakónöl a 

V á k á r üzlet , Mercurea-Ciuc. 

Egy jókarban levő lánonzivattyus kut-
felszerelés  jat&nyos áron eladó. Ete-
keznl Péter István, Oiucsanmartin. s-s 

Prefectura  Judeţului Ciuc. 
Serviciul Administraţiei Generale. 

No. 8828-8835-1936. 
Mercurea-Ciuc, 11 Iulie 1936. 

Publicaţie. 
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că in zilele 

mai jos notate se vor (ine licitaţii publice cu oferte 
scrise şi sigilate, in sala de şedinţă mică a Prefecturei, 
jud. Ciuc, pentru următoarele furnituri: 

in ziua de 4 August 1936 ora 11 a. m. 
I. Aprovizionarea á 925 m. c. piatră spartă şi 

pietriş pe şos. jud. Ditrău -Tulgheş km. 3+000—33+ 
020 'yi Ditrău—Remetea km. 1+500—2+600, in valo-
are de Lei 150.505, cu termen de 3 luni. 

II. Aprovizionarea á 1065 m. c. pietriş ciuruit pe 
şos jud. Sâncrăieni—Tg.-Săcuesc km. 1 +000—22 + 000, 
Tuşnad—Cozmeni km. 0+000—2+100 şi Sănsimion-
Sânmăriin km. 0+300—4 + 525, în valoare de Lei 
162.380, cu termen de 3 luni. 

III. Aprovizionarea á 905 m. c. piatră spartă pe 
şos. jud. Gheorgheni—Praid km. 75+515-105+300, 
in valoare de Lei 181.875, cu termen de 3 luni. 

IV. Aprovizionarea á 560 m. c. piatră sparlă pe 
şos. jud. Sâncrăieni—Tg.-Săcuesc km. 22+000—34+ 
360 şi Casin-Imper—lacobeni km. 0+400—11+320, in 
valoare de Lei 124.074, cu termen de 3 luni. 

In ziua de 5 August 1936 ora 11 a. m. 
I. Aprovizionarea á 510 m. c. piatră spartă pe 

şos. jud. Odorheiu—Gheorgheni km.<25 +883—49 + 300, 
în valoare de Lei 84.814, cu termen de 3 luni. 

II. Aprovizionarea á 205 m. c. pietriş ciuruit pe 
şos. jud. Frumoasa—Racul kin. 1+600—5+600 şi 
Mercurea-Ciuc—Şumuleu km. 0—1+200, în valoare 
de Lei 25.000, cu termen de 2 luni. 

III. Aprovizionarea á 620 m. c. piatră sparlă pe 
şos. jud. Voşlab—Ciumani—Lăzarea km. 0+200—16 + 
700, în valoare de Lei 142.290, cu termen de 3 luni. 

IV. Aprovizionarea á 440 m. c. piatră sparlă şi 
pietriş ciuruit pe şos. jud. Mercurea-Ciuc—Misentea— 
Sânmărtin km. 0+600—18+500, în valoare de Lei 
60.065, cu termen de 3 luni. 

Licitaţiile se vor ţine în confomitate  cu ari. 88— 
110 inclusiv din L. C. P. Reg. de funcţionare  al O. C. 
L. şi normele generale publicate în Monitorul Oficial 
Nr. 127—1931. 

Toate persoanele, cari vor lua parte la licitaţii 
vor depune pe lângă oferlă  şi o garanţie de 5®/e, din 
valoarea devizului, iar ofertele  se vor face  numai în 
conformitate  cu caietele de sarcini, cari pot fi  văzute în 
fiecare  zi de lucru intre orele de serviciu la această 
Prefectură  şi la serviciul jud. de drumuri Ciuc. 

Garanţiile provizorii nu se vor primi, decât în 
recepisele Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni sau 
Administraţiilor financiare. 

Prefect, 
Dr. V. OŢETEA. 

Şeful  Serv. Adm. 
I. MOLNAR. 

Primăria Comunei Ghimeş-Făget, Judeţul Ciuc. 
Nr. 250—1936. 

14 Iulie 1936. 

UJ FÉRFI KALAPÜZLET. 
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Tlsztelettel van szerencsém értesíteni Mar-
curea-Ciuc város és videke közönségét, hogy 

Publicaţiune. 

M E G V E S Z E M báró Orbán Balá'a: „Székelyföld4  olmfi 
müvének 3-lk (Háromaaékmegye) kötetét. — Cim a 
kiadóhivatalban. 

I
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\ MODELL KALAPOK S 
tlz naponként nj formák  oloaó fi 
árban, aa.*rt«]clJB.tl3.«t<5lK C 

VBNCZBL TANÁRNÉNÁL * 
Ugyanott kéaaülmek minden- J 
i»mü z i l kalapok elsőrendű 1 

; | anyag hoaaáadázával. Kalapét v 
Italakltása a legrövidebb idő alatt. S 

Mercurea-Ciuc, I. O. Brat lun (Óimmá- C 
iium)-uoea 113. zz., a Sörház közelében. ^ 

x O W t f W W W i l l f l l f W W W W l l l f l l f l l f t  M! 
Egy fényezett  diófa  ebédlő-asztal eladó 

Cim a kiadóhivatalban. 

Se aduce la cunoşiiinţă celor interesaţi, că în ziua 
de 28 August 1936, ora 10 a. m , se va ţine licitaţie 
publică cu oferte  închise, în localul Primăriei, pentru 
vânzarea materialului lemnos de pe o suprafaţă  de 84 
ha. şi 92 de ari, compus din 36.959 arbori esenţă mo-
lid, cu un volum de 27.860,90 in. c. lemn de construc-
ţie 1.159-— arbori esenţă molid brad, cu un volum de 
1.794,32 m. c. ca leinne de foc  şi 4 655 arbori esenţă 
molid manele cu 27.930 M. L , din Pădurea Comunală 
»Bolovaniş«, parchetul Ordinar şi Extraordinar, pentru 
anul 1935—1936. 

Licitaţia se va ţinea în conformitate  cu dispozi-
ţiunile ari. 88— 110, din Legea C. P. — Regulamentul 
Oficiului  Cenlral de Licitaţie art. 167, 168, din Legea 
Cooperaţiei, Monitorul Oficial  Nr. 73, din 27 Martie 
1935 şi în Conformitate  cu dispoziţiunile Jurnalului 
Consiliului de Miniştrii No. 1739—1935, publicat în 
Monitorul Oficial  No. 226, din 2 Octomvrie 1935. 

Persoanele cari vor lua parte la licitaţie, vor de-
pune pe lângă Ofertă  şi garanţia provizorie de Lei 
103.850, care se va întregi la lOVo după adjudecare, 
iar oferta  depusă sigilată şi timbrată se va face  numai 
în conformitate  cu Caietul de Sarcini, care poate fi 
văzut in fiecare  zi, la Oficiul  Primăriei, cât şi la Oco-
lul Silvic Ciucul-de-sus, din Mercurea-Ciuc. 

In caz, că la această licitaţie nu se va prezenta con-
curenţi în număr suficent  se va ţinea a doua licitaţie 
pe ziua de 9 Septemvrie 1936, la aceaş oră. 

Notar, 
VALER1U MARIEŞAN. 

Primar, 
DIMITRU NAGHI MATEI. 

Keresek egy bntorozott szobát konyhá-
va l . Cim a kiadóhivatalban. 

nyitottam, an I. C. Bratianu-uooa 42. 
szám allatt, szemben aa ipartestülettel. 

Elvállalok minden e szakmához tartozó kalap-
"8 készítést a legújabb modalek szerint, javi-

tant, tisztítást, es festést,  13 éves aaak-
képEettseg és teljes honaaértessel. 

8® Üzletemben a legújabb divatú kalapok állan-
dóan raktáron kaphatók julányoB árak mellett. 

49 Szíves pártfogást  kér mély tisztelettel: 

2 Drócsa István, kalaposmester. 
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România.) 
Ministerul Inslrucţiunei. 

Gimnaziul de băieţi »Pelru-Rareş« 
Miercurea-Ciucului. 

1308. 
15—VII. —1936. 

Publicaţie de licitaţie. 
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că la 

Gimnaziul »Petru-Rareş« Miercurea-Ciuc se primesc 
oferle  pentru furnizarea  a 100 stânjeni leinne de ioc, 
până la data de 27 August a. c. — inclusiv — ora 0 
p. m., când va avea loc licitaţia. 

Plata se va face  după recepţie. 
Caietul de sarcini se poate vedea la cancelaria 

şcoalei în fiecare  zi între orele 10—12 a. m. 
Director, 

SPIRU TUDOR. 
Secretară, 

F. SPOREA. 

Fakereskedö urak 
figyelmébe! 

In atenţiunea Dior co-
mercianţi de lemne! 

Bevételi és kiadási utalványok 
Mandate de intrare şi eşire 

Bérfizetési  Jegyzék (Listă de plaţi) 
Anyag- és erdőfelvételi  könyvecskék 

Cărticică de inventar pentru materialul in 
deposit şi pădure 

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

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

Evidenfa  lucrătorilor (ptru purtai in buzunar) 
Orvosi utalvány (Certificat) 
Számlakönyv (Factura) 
Szállítási kimutatás (Consignatio) 

állandóan raktáron, 
legjutányosabb áron 

beszerezhetők 
VÁKÁR könyvkeres-
kedésében, M.-Ciuc. 

totdeauna în depozit, 
pe l&ngi preţuri mo-

derate la 
LIBRĂRIA VÁKÁR 

Mercurea-Ciuc. 
Mindennemű nyomtatványok megrendelésre a legszebb 

kivitelben a legpontosabban eszközöltetnek. 

í r ó g é p e k e l a d ó k . Cim a kiadóhivatalban. 
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m Építkezésekhez m 

jó minőségű m e s z e t m 
bármiiyen mennyiségben, ked- m 
vező feltételek  mellett az m 

H az épitkezós helyére szállítunk. 
6 Megkeresésre ajánlattal szolgálunk. ü 

| VICTORIA g 
^ Általános Gizdaisgl Szövetkezet miszüzems, 
y S&ndominlo-Oiuo ^ 
M Rendeléseket Hercnrea-Clno és vidéke részére lel-
E vesz: „ŢIGLĂ-1 ép:tóanyagok raktára Meromea-Cluo. 

Eladó egy darab u j férfi  szabó varrógép. Meg-
tekinthető I ura L josnal, Frumoasa. 

HEGEDUORAKAT 
oonservatoriumi módszer 
saerint, j u t á n y o s á n ad: 

S P R E N O Z G I Z I , M . - O i u o . 
Str. Cap. Vuloviol (Harglta-uooa) 2S. 

Nymatott Vákár könyvnyomdában, M e r e a o 




