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Évzáró a főgimnáziumban. 
A róm. kat. fógimnaif  una junius 27-ÓD, VASÁRNAP 

délelőtt tartotta évaaró ünnepét. A Tu Deum-oa szent-
mise után a tornacsarnokba vorultak, hol P»pp J inos 
igazgató aa lfjusá&hoB  iotéaett beszídiben visszapillan-
tott aa elrou t tsnov nevezetesebb mozzanataira. Iiraer-
tbi.e az ifjuiég  tanulmányi, fegyelmi,  hitéleti éa egéBzaégi 
állapotát; felolvasta  aa intézőt azon nemes BZÍVIÍ bara-
tainak és adományozóinak a nevei, kik a kápolnát 
dlszitaUék, BZ Ifjúságot  Begelyben, könyv- vagy pénz-
jutalomban résaeBitették a akiknek az lntéaet neveben 
leghálásabb köszönetét nyilvánította. Könyv, pénz B 
egyéb adományok — muló dolgok; de a léleknek az 
az áidizMkész gazdagsága, smely forrása  az Ilyen 
adományodnak — mu httatlsn értek, melyet nemcsak 
uz ifjú  nemzedék hálás szive s as intézet évkönyvei 
óriznek, hanem amelyet láthatatlan kezek máshol ls 
feljegyeznek. 

A tanu.ók magaviseletére éa lacu'mányi elóms-
naieBra vonatkozó ad ttokat ré -z elesén í-mrr.cUék az 
egyes osztályfőnökök.  Beírat ozott 238 tanuló, kima-
radt 5, elbíráltak 233 at. 8 kerrel végzett 186, ismétel 
11, javító vizsgát tehet 36. 

Az l. osztály  fölvételi  vizagáje juE u< hó 22 én 
\ols. Jelentkezett 27, stoient 26, ez-ptcmbc-rotn javít-
hat 2. 

Az V.  osztályba való felvételi  vizsgát  junius 
hó 23—24 én tartották. A 32 jelentkezőből átment 20, 
82'. p.erabírben javithat 12. 

Az érettségi  vizsgáre,  mely ju iu* első napjai-
ban vo l O.lorheiu (Sískoly udvarhe-yeo) — aa Idei VIII. 
oazt.-ból jelentkezeti 8, a regiek bó 3, átment az ujak-
ból 3, Bratinka J «6, Skovran Alceri, Ziók  Ferenc, a 
rogiea Söcül 1: Dombi J»nos. 

Jutalmazás coljából köuyvrket ajácdaíoztak: a 
c'uji (ko.OiBvári) Minerva-nyomdái müintezn>, a helybeli 
V-igar üzlet BB Bavoboda-nyomda. Pdnzjuia.omra adtak: 
V-icdi ik-altp 4000 lejt, a Me2Őgazd.tsági Kamara a 
cserkeszeknek 600 ieji; a kápolna parsely a sekrestyé-
seknek 600 lejt. Dr. Fijer htvan 200 Dr. G-*raftfd  300 
Dr. D.czy K 600, Dr. Caipak 400 leji. Aa ifjúságnak 
3 nagy barátja (sik közül ket'.en u december 8 ikl talál-
kozón ia adtak 6 - 6 ezer lej>) — 3000—3000—1500, 
összesen 7600 lejt (*z látszat halaval gondol nemeB-
BZÍVÜ maecsnaaairt). A jutal/ni penzekbóí r«a»ben köny-
vekéi vásaroliat, a megmaradt öBBZ9get a 21 legjobo 
diaz között (i 300 L.) osztották ki. 

A tan- és fenntariii  dijakból 213 633 lej. As inter-
nátus több jól ta iu i és jó viseletű diákot részesített 
51.900 lej összegű eiíátasl-dij kedvezményben. Az Egy-
názmegyai Tanâc* Bzegenv aiapltvanyoB növendékeintk 
pótoitu BZ ellátási diját 42 450 lej OBbz.g->en, ehhez ja-
ru ( m é j 1000 lej segély. A -s-ţgfenysorcu,  derek dla*ok 
ó.'geiyeiésenek Vrgössz'ga 308 883 lej. Nem voit egyet-
len jó viseletű es jó előmeneteld ifjú,  aki ne resza-
slili volna valamelyes Begéiyben, könyv- vagy pénzju-
talomban. Valóbuq az úné<it — mind/nfeie  anyagi es 
má>4 vá'ság közrputte — gazdagon adott az ó szegény-
ségétől. S aki eifo&u  atlau ezemmel tekint bcie az 
íaiez-it életébe, kénytelen megnli&pit&ni, hogy az min-
den tfckinteiben  feíadata  magaslatán áll. Egyetlen  nagy 
célba tut össze minden  munkája,  minden  fáradozasa: 
biró lelkű,  tiszta erkölcsű,  becsületes muakáe,  mű 
veit ifjú  nemzedéket  adni  az országnak,  a nemzet-
nek,  a társadalomnak  Ezt  a munkát  a keresztény 
humanizmus legmagasabb  szempontjai irányítják; 
ez a munka nem ismeri tehát  a törpe sovinizmust, 
nem a gyűlöletet;  ismeri a nemzetéhez és annak 
miídea  ertekéhez  való hűséges,  áldozatos  ragasz-
kodást,  de  nem ismeri w faj  imádatot;  csak egyet-
len imádatot  ismer: a Magasságbelinek  imádatát 
s minden  emberben az isteni szikrának,  a halhatat-
lan léleknek  megbecsülését  és mindenek  fölött  álló 
szeretetét.  Rossz szolgálatot lesz hazájának, nemzeté-
nek aa, aki sacdi szemmel nazl est a munkát, irreden-
tizmust azimatol s a kákán ia csomót keresvén, minden 
modsn arra törekszik, ho^y e muotának gáncsot vessen. 
Ezt a munkát  a többi iskoláink  munkáját  is nem 
elgánosolni,  hanem segíteni  kell.  Valamely  ország-
ban egy kisebb népnek virágzó kulturális  élete  nem 
ezegénysége,  hanem egyik  értékes  gazdasága  a mak 
az országnak  a a legnagyobb  mértékben  A;vatva 
van a r ra , hogy emelje az ország szellemi  és er-
kölcsi  színvonalát  és szolgálja  annak jó hírnevét. 

A csaknem 3 hétig tartó gyötre mee, tanuló éB 
tanár Idegeit egyarant megfessltó,  mindtn rendű vizsga 
után jutott el aa intéaet aa évzáró Te D-ura-hoz, mely-
nek ósregl dallama uj buzgósággal töri elő a vizsgák 
kínzó kamrájában megvékonyult arcú fiak  szivéből, 
hogy mindjárt hjyet adjon a Veni Sancte-nak, mert 
náluak nincs megadás: a véget követi a keidet — min-
dig nj harcba, gondba, kűadelembe kell menni. A ma-
gyar diáknak nem kell megaaivieinle Mussolini jeligé-
jét: irtőanl a kényelmes élettől — ő egyszerűen nem 
Ismeri est. Da tűsben tizstul aa arany: Így losa belőle 

— ha helyt iud sllsal — szívós, Lrtn<!ny, edzeti orm 
zc-dAk, amely bátran néz szembe minden bajjal éa ve-
..zellyel. 

Ea/rt főtörekvésn  sz hko'ának, hogy a tudáüon 
ilvül — ra* Gzázszor Inkább, mint mustban — az fju 
ságnsk szilárd or'sölc-l jelleiuet adjon, mely a p«do* 
között a mai vizsgarendizer és pedagógiai zátonvoV 
áradatában B a padokon tul más bajok, fcüzd^lra^k, 
dzenvedéBsk , örvényében Bem vţpzti el a f  jét — és 
tud lenni as Élet győzedelmes harcosa, akihez az blet-
csaták között — mint Ady mondja — mindig lesz az 
iskolának .víg Bsenate* s akiben kint as életben ls 
táplálja az iskola az erő.: 

Bieretnl aa embert ÓB küzdeni 
B hűn állni meg l-sten B ember elóti 

(Ady: Üsenet egykori iskolámbRr), aki előre é:< 
fd  feis  n^rő lélekkel fogad|a  és követi Midách Bz»vát: 
f  röiaan künd.'nl és b zva blznt. A V. 

Tudnivalók a Jövő tanévre. 
Beir&téaí  kérések,  az ö.j;ze3 oeztüjoib;' (1 VIII ) 

va^ra ni bín.ln raü vií-gára szóló k r-íae)r benjujU D-
dók az lgazgstéi Irodában sugn^ztus 30 ig< Kérés minta 
*z irodáb-ic k pbató, t i k->ií toitoni í-p bélyeggel Ö-)-l 
elistal. A javító  vizfgák  id j > pz^p.vmber 1—5. 

Az V. osztályba szóló felvételi  vizsga ( x-.men 
li< admit- r ) --E'p eml^r hó 12 én r̂ gged 8-zor kezdő-
dik. Az I.-ső  osztály  felvételi  vizsgája Bzepu mber 
hó 4 só, Sío-übv.or, aílntén 8-"or v inzi kezdetét. A 
séresh^z m illeirlrrdV,-; 1. elrmlisk. bhonyitváey, lát-
tiirozvft  a revizortól, ba h tvallásoB ist ólába járt a tauuló. 
2. Szitleté^i anyakönyvi Wvonat. 3 K 'risiiievél. 4. 
UjraoltáBi bizooyitrány. 6 Á lrmpolgársAgi bizonyítvány. 
Akinek reve Idegen bscgsáiu, hozzânitk egy bizonyít-
ványt az eiő!jár6*ágtól: m«ly ig .zolja, hojfy  migyar 
xnyanyelvUek. Az I. o^zt. f«W?t"ll  tárgya romén, m^yar, 
••zámtHU, Biobíll ós Írásbeli \ IV. elemi oszt. anyagá-
ból. Ssüksége?, ioay a jelen-Vetők » nyuro.i alaposan 
(ryako'olják a román, magyar âiki&^td Írást és o vn-

v«!amint a szemtanból aa egyszeregyet és a 4 

Az rtqrnáiusba iehft  j "Iptikíjísi szeptember hó 
14 lg, ugyan tktor vsn idi a btvoi uUg IB. 

A belráel d j : I,—IV. OEZt.-bsn 640 lej. V.—VIII.-
— mivel itt 60 lej kézroun- adlj ntnci — 590 lej. AZ 
I o^zt.-ban a ttndij 1000 lej f-nnuriási  dij Bzin«< 3. a 
II,—VIII. osat-bana tacdj 1000 >j, fínntariáb-i  díj 2490 
lej A tan- és fentartói  dijikbol bizonyos hányadot 
elenged sz intézet azoj Bzegényeorsu jó diákodnak, 
a'-lk azárt az osatály-érieBitővtl és uz?géaya'gi bizo-
nyítvánnyal fílwzTelt  kérésbnn (tz lgazgatóboz lot^zvt) 
fotvamodnak.  A kér-:s bosda-i ldej? 1937 szdp.ember 
h:- 30 ÍR. K-iaóbb jött kéréseket nem vesznek fiţyaieai&e. 

A VII éB VIII. osztály — miniriztrri rendtle-
értelmében — sz uj tanévből kezdva a katonai előkép-
lőáök egyno'uhuját köteles viselni. 

Bs-ptemb-ír hó 15-sn ünnepélyes V.-ci Büc:<», a 
taa^v megnyitás», 16 án a rsnd^B eiőadaío ; m-gketdisü 

H » oiif  ró r.'nd-ilkjz işt jÖ3n°aek a tanügyi boió-
aágoktól, avokat közölni fogjak  a helyi if-pokb&n. 

Aíi bővóbb táj-ikoíást akar, fordu^oa  a főgioin. 
és as internátus Igazgatóságához, akár szóban, akár 
irásbsn: mindketten kó^zj^ggel állnak rdndalkezenre. 

En; esztendő' a gazdatársadalom szolplatában. 
Jiillui elsdjsn mu't egy éve annak, hoţy az er-

dilyi gaiditârs^ditlom (<gy'>tli>n Bzikkultarálls egyesü-
l»tMt az Erdélyi G >zd má?t Eiypsü etoi újra szdr-7eztak. 
E;y éve mult, hogy nz E. G. E. vez^tóaégém-k élére 
a zazdaiáraadiilfim  bizalmt fo  ytán Dr Száiz P.«! elnöV 
került. H« elgoadaíju'i, hogy milyen rövid idő rgy 
észt' niő akkor, mllîor eredmanyekrt koll f  Imutattuük 
valamilyen téren, ugy ma a legteljesebb eürinar^HÜn-
>,-et kell nyilvánítanunk az egyisüles vezetőségének » 
szeroncsés választásért. D.\ Szász Pal egy esztendő 
alatt t e j j s en uj alspskri» fektette  az egyesületet, amely 
arra v*n blvatvs, hory az erdelyl migyar klsebbseg 
törzHÍt kép^tő gazdilárMsdalmat az őt megillető anyagi 
és Hísllemi nívóra enHja . Ei t s ciit szolgálták BZ 
egyesület által beinditott BorczatoB szakelőadások, ami-
ket nálunk is Suu.u tu (Csiksomlyón) és Lszaraa (Szár-
hegyen) Urtoitak a ezt a colt tzolgálja az egyesiilat 
újra az->rvfz>!tt  Bzakköz'öny», a ,G zd»" ÍB, melynek 
egy évfolyama  a mezőgazdasági szskiimerotek éB a 
msaőgazdaBággal kapcsolatos összes rondalkezésekusk 
valóságos kincsesháza. 

Az E. G. E. egy esztendei müködjse teljttsséggel 
magán viseli D', Szász Pál elnök miedea rátermett-
ségének nyomait. Bíász Pál elnök bülásia, hogy az 
erdélyi magyar kisebbségi élet tartós fennmaridssá&ak, 
aa erdélyi magyar tu.tura tovább fcjlődsaínek,  a ma-
gyar kisebbség gazdasági megeiősödésének egyetlen 
életetadó blstosltéka as erdályi fold,  amelyen szület-
tünk s amely őaelnk porait hordoaaa s enn-jk a földnek 
megőrséae, termelő képességének fokozása,  okaaerQ 

m^grcü.«'áp«t AB egvedüll energiaforrásunk  mai hely-
»eT<inkbc>n. Ez k az'okok, amik Dr. Bzása Pali éa aa 
E. G. E. vozotóa^g ít arra késztették, hogy teljes 
er tjükkel, tehetségük minden szikrájával elessenek as 
erdilyl magyar gasdatár?sd'>lom BegltBÓgére, hogy eat 
a vergídi , feinlódó  gazdiriteget oktatva, tanítva, ve-
zetve HZ erdélvi magyar kiaebbaégl élet veaető oaa-
tályává képezzék. Az E. G. E. vezetősége felretett 
minden politikát, kizárt kebléből minden visaályt, hogy 
tslies erejével dolgozhasson nagy célja érdekében B a 
m^gf^rzltett  inuikánsk már egy év elteltével is saép 
•T'dmó.iye van a ba visszatekintünk aa elmúlt easten-
dőre, joggal elmondhatjuk, bogy Dr. Bzáaz Pál a jövő 
embere, kinek munkáaaágát gaadaBági életűnk nem 
nélkülözheti. 

H igy munkálkodása mennyire eredménydus volt, 
a5t a nem régen lezajlott kolozsvári király látogatás 
ÍB bebizonyi'otta, amikor Őfelsége  II. Károly király is 
hoi«z ;san elbeszalgetett Dr. Szász Pál elnökkel és tájé-
koztatta mugát az E. G. E. keretében vegzett munkás-
ságáról, mert — úgymond — a képzett éa müveit 
kl.^edák sz ország felvirágzásának  legfőbb  blatoai-
tékai. A legfelsőbb  királyi aaó adta meg Dr. Száss 
Prtlna; u biztatást a további munkára s nemcsak kö-
telePBég", de elsőrangú ÓB életbevágó érdeke ia minden 
límiryftr  klsgardának, hogy őt e munkájában támogassa. 
Aki nem érti meg a helyzet szülte parancsol, aa Baját 
maga sirját ássa mag B lelkllameretlenaége aa egéaa 
kisebbségi magyarság bástyáján üt rést. Mintahogy 

BIÚ megőrli a legkeményebb tölgyfát  ÍB aa idők 
folyamén,  ugy őrlődik fel  az erdélyi magyarság ellen-
álló ktpessége is legerősebb rétegének a gazdáknak 
közönye fo'ytáo. 

Különösen megszívlelendő szavak ezek minálunk, 
ahol n közöny a letmakr.csabb s a tespedáa minden 
hiladnl akarásnak uiját vágja. Náiunk ia aáaalót bon-
tott az E. G. E., nagy á'dozatok árán tanfolyamokat 
rendezett, Unltott, nevelt s ery év után Ott tartunk, 
hogy legtehetősebb kisgazdáink még a nevetségesen 
csekély tsg^ágí dijat, évi 60 lejt Bem akarják meg-
fl.'-iri^  «n öBuzegben benne van aa E. G. E. 
líltliró ín szerkesztett éa sok hasznos tanítást tartal-
mazó szaklapjának a „Gizdá"-nak egy évi előflaetéae 
ÍB. Már tűrhetetlen a nemtörődömségnek ea a foka, 
melyről gazdiaági egyesületeink veaetől beaaámolnak. 
N.i'uik, a legmffgyarabb  vármegyében, haldoklanak a 
irazdAsagl egyesületek, mert gaadáink Baját érdekűk-
ben mát a b gc^kélyebb áldoaatot Bem akarják meg-
hozni. P dlg sehol az országban nincsen olyan nagy 
sízükBáR sz okoB és szakszerű gazdálkodásra, mint a 
sovány ciki tnl»jon éa sehol aem hiányzik ugy a mű-
velt é" BB'ikképgett g&adaoBztály, mint éppen nálnnk, 
.-ihol r s a nom örődömség a legnanyobb nepi veBaedel-
mőt j l«n'l Szívleljék meg hát gazdáink az egy ess-
t°ndé taru'e^gslt és Eorakozzanak egy emberkeni a 
gazdasági Bület zászlója alá, mart saját jólétüknek 
éií gyermekek jövőjének alapjait ágyazzák meg vele. 

A városi tanács polgármester választó közlése. 
M -euría C us—Ci^vzertda város föleréázben  újra 

vá'.siBtott tsnAcsz folyó  évi judus hó 6-én tartolta 
mög »lik ulti- és polgármester vá'aaztó közgyűlését. 

Az uj tauáca megalakisását Dr. Otítaa Valér 
prefdktui  végezte, aki az u] tanácstagoktól bevette az 
ost üt. Az eskütétel bizonyított* ; bogy a tanácsosok 
román n.elv tudása BzüksagoB, mert különben aa uj 
köüíg«irgatáBl törvény szerint, a tanácsos nem tud meg-
felelni  kötelességének. 

A tanács hivatalos m-'galakltása után Dr. Otetea 
V.íl-tr főiFpán  felhívta  a tanáca figyelmét  arra as áldo-
z tírî  tevékenységre, amelyet a községek iskolai téren 
k:f-j!en»k.  A városi tanácsnak jóindulatába ajánlotta 
a helybaü állami iskola kibővítésének és átépítésének 
kérdését, mlu.án a jelenlegi iskola nem felel  meg egy 
fejlődő  város Igényeinek. 

Ezután Dr. Daradics Félix korelnök vesetésével 
a tanács polgármestert választott. A megejtet» titkos 
szavazás Borán csaknem egyhangúin Faroga Viktorl 
válaszolták meg a város polgármesterének, aki ezút-
tal nzinte megszakítás nélkül tizenegyedik esatendeje 
áll a város élén. 

Faroga polgármester az egyhangn bizalmat meg-
köszönve kijelenti, hogy ezutánl munkájával ia igye-
kezni fog  még Inkább kiérdemelni aat a bizalmat, 
amellyel a város po'gáraága egy évllaeden keresstül 
megajándékozta. 

Következett ezután a két helyettes-polgármester 
megválisztása. A megejteti titkos Baavasáa eredménye-
ként Biró Józsefre  29, Bakó Kálmánra 16, Neamiu 
Eullre 12 saavazat esett. Ijy helyettes-polgármeBter 
lett egyhangú aaavazattal Bíró JóaBef,  mig a második 
helyettas-polgármestert a belügymlnlaster fogja  kine-
vezni. — A tanács ezután a pénzügyi biaottságot vá-
lasztotta meg, amelynek tagjai lettek: O ana György, 
Holló Gábor ia Moldován Jánoi. 



a-tk oldal. 

Egy újságról. 
Bgy figyelemre  méltó Íréi Jelent meg i napokban 

klaebbeegl sajtóéletüak egyik román nyelvű folyóiraté-
ban. .Chestiuni Minoritare* a elme ennek aa Igény 
telen, sokak által egyáltalán nem ismert, roppaatsse 
rény keretek kSsött mozgó ldőasakl lapocskának, amely 
pedig méltán megérdemelné mindnyájunk figyelmét  és 
támogatását A Msurer Bála volt mlnlaaterelnökaégl 
sajtófőnök  által sserkeutett kis lapocska nem kisebb 
célt tüaött maga elé, mlat ast, hogy figyelemmel  kí-
sérje a bukaresti román Bajtó összes megnyllatkosásalt, 
amelyek velünk kapcsolatosok s az ott megjelenő és 
minden alapot nélkülöső vagy felületes  beállítottságú 
vádakra komoly hangon, hiteles adatokkal és as ok-
nyjmoaá történéss minden felkássültsí  gének alapos-
Bagával rámutasson. Akaratlanul la a németek rajnai 
óraégről saóló himnusza jut esaünkbe, ha e lapocskára 
gondolunk, mely a maga igénytelenségében as őrtállás-
nak e hősies feladatára  vállalkoaott. 

A román nyelven megjelenő, de kimondottan as 
erdélyi népklsebbségek kérdéseivel foglalkozó  lapocska 
igy megadja nekünk a lehetőséget arra, hogy a minket 
éri támadások alaptalanságáról a román köavélemény 
veaetói és Irányitól hiteleB adatok alapján meggyőződ-
hessenek B Így valósággal ellenaulyoasa ast a hajszát, 
amit ellenünk a soviniszta sajtókéras minden tárgyila-
gos megfontolás  nélkül Indított. 

Legutóbbi számában a román sajtónak a hajdu-
dorogl gör. kat püspökBég felállításával  és a Targu-
Mnres (marosvásárhelyi) ssékely kirendeltség működé-
Bevel kapcsolatos adatait cáfolja  meg. 

Hiteles adatokkal mutat rá arra, hogy a két ln-
tésmény egymással semmi öBBsefŰggésben  nem volt és 
egyik sem ssolgálta a románság elmagyBroaltását. 
Lagkóssel-foghatóbb  bizonyítékot szolgáltat erre akkor, 
mikor tősgyökeres református  magyar családok elro-
mánosodását anyakönyvi adatokkal bizonyltja s egéss 
falukot  aorol fel,  melyeknek lakóssága a 17 ik szásad-
ban Bzinmagyar volt, ma pedig teljesen elrománosod-
tak. Ugyanakkor jeles román vezető férfiak  iráeall 
sorakoztatja fel,  kik mind azt igazolják, bogy Erdély 
földjén  a századok során át mindig békében élt egy-
más melleit román és magyar és senki nem gátolta 
őket vallásuk ssabad gyakorlásában. 

Mindezek a dolgok Igazolják, mennyire alaptala-
nok azok a támadások, amelyeket a haiásvadaasatra 
beállított többségi Bajtóorganumok ellenünk indítanak. 
Igasl harcoB orgánuma es a klB lapocaka as erdélyi 
népklsebbségek ügyének és megérdemli, hogy minden 
magyar ember figyelme  ráterelődjön. Tárgyilagos, hi-
teles Bdatok alapján megírt cikkel mindig blaonyitó 
erővel hatnak s vidéki vlssonyiatalnkban nagyon sok-
Bsor hasanat vehetjük a felmerülő  vitás esetekben. 
Elért jó volna, ha minden magyar értelmiségi asztalán 
ott volua e lapocska, hogy szükség esetén fegyverül 
hassnálhassa éB a többségiek körében terjeszteni Igye-
kezzen azt. Mert aa Ilyen komoly, alapos felkészült-
séggel megirt tanulmányok meggyőző erővel hatnak 
as értelmes és gondolkodni tndó többségi olvasóra és 
többet használhatnak a megbékélés ügyenek, mint 
esernyi pattogó frásis,  melyei a boroB-asztal vagy a 
politika koncleső világa kitermel. — A lap havonkent 
jelenik meg. Címe: CheBtluai Minoritare, Bucureşti, 
Strada Stirbey Voda Nr. 48. 

A k i a i B a s e a a á s a s e t T e a k e & é s e . 
Az ipartestületek feloszlatásával  elmúlt egy éve, hogy 

az erdélyi kisiparoséig teljesen szervezetlen maradt. Az 
iparosság nagymultu szervezeteinek megszüntetése érdek kép-
viselet nélkül hagyta társadalmunknak egyik legtekintélyesebb 
rétegét. 

A kisiparos szervező készsége évszázados múltra tekint 
vissza. Szervezetei minden időkben a legpéldásabb intézmé-
nyek voltak, amelyekben a közösség a legmagasabb gazda-
sági és szociália tevékenységet élte. 

Ha valamikor szükség volt a szervezettség egyöntetű-
ségére és az egy táborban tömörülés egyiiégére, akkor ezek 
a mai idők. A szervezettség nélküli egy esztendő bebizonyí-
totta, hogy a kisiparosságnak meg kell találnia ismét azt a 
tormát, amelyben épitő tömegeit az érdekei képviseletére 
egybefogja. 

A kisiparos ösztönösen szervező hajlama nem is ma-
radt tétlenül. Az elmúlt eszteudő már nagyjában ki is telje-
sítette az újjászervezés gondolatát. Ma már készen áll az 
az irányvonal, amelyen a kisiparosnág tömöritése véghez vihető. 

A szervezkedés gerincét Szabó Béni dolgozta ki. A 
kisiparosságnak ez a nagyszerű vezetője és szervező keze 
lógta üaaze a széthulló szállakat. A brasovi (brassói) régi 
ipartestület elöljárósága vállalta inigára azt a történelmi 
azerepet, amelynek hivatása lesz kisiparos társadalmunkat 
régi súlyával és tekintélyével belekapcsolni az államépitő 
munkába. 

Az egyesztendős útkeresésben legalkalmasabb l'jrmá-
nak a kisiparosságnak szindikátusi rendszer szerint való 
megszervezése találtatott Miután a törvény azerint már 10 
egymáshoz, vagy rokonszakmához tartozó iparos megalakít-
hatja a maga szindikátusát igy mindazon helyeken, ahol na-
gyobb számban élnek kisiparosok, megalakitandók a külön-
féle  szindikátusok. Az igy megalakult szindikátusok egy vagy 
több megyére kiterjedő hatáskörrel szövetségbe tömörülnek. 
Több megyének szövetségei ismét egymással lépnek szövet-
ségbe. Eszerint felépülne  egy hármas rendszer, mely felülről 
lelelé igy alakulna ki: I. Erdélyi kisipari szindikátusok Szö-
vetsége. II. Erdélyi kisipari szindikátusok szövetségének 
brasovi stb. fiókja.  III. Mercurea-Ciuc, vagy Csikvármegyei 
szabóiparosok stb. szindikátusa. Természetesen a 3 részből 
álló azerv eredményes működését egy a törvény redelkezé-
sével összhangban álló alapszabály irányítaná. 

A szervezkedés ilyen irányn munkáját, amint tudomá-
sunk van támogatnák a Munkakamar&k is, amelyeknek aa 

ipari szindikátusok segítői volnának éppen ngy, mint régeb-
ben az ipartestületek kiegészítő intézményei voltak az ipar-
hatóságoknak. 

Ceikvármegye minden kisiparosa tudjuk jól átérzi és 
megérti az nj azervezkedésnek jelentőségét. Ennek a megyé-
nek kisiparoa összetartása a múltban is jelentős eredménye-
ket ért el. És hisszük, hogy s mai helyzetnek szervezkedő 
parancsában ia öntudatos, pionír munkát vállal. 

Amikor e helyen is köszönetet mondunk Szabó Béni 
iparoa képviselőnek a szervezés eddigi emberfeletti  munká-
jáért, kérjük vármegyénk kisiparosságát várakozó figyelem-
mel kisérje a további fejleményeket,  hogy az adott hívó 
szóra, saját érdekében ott lehessen annál a nagy alapmuu-
kánál, amely az erdélyi kieiparossigot ismét az alkotó érdek-
képviseleti munka kereteibe fogja. 

Uj autóbusz-járat Pl&eşii-de-jos—Casin -M.-Ciuc 
Káaaonaltía—Csíkszereda köaött. 

Amióta az nj járat megindult, a v i t e l d í j a k 
142 lejről  62 lejre osAkkeutek, ami által a közön-
ség mérhetetlen előnyöket élvez. Eanek ellenerőké-
képpen szíves pártfogást  kér, kiváló tisztelettel 

BEGENSTREIF EMIL, 
1—a autobuas-tniajdonos. 

JUOIUB 19 én Budapesten, a Ven Tabán vendéglő 
asép ke'thelylségéb6n összejöttek az 1902. évben a 
sumuleu-i (csiksomlyói) róm. kat. főgimnáainmban  érett-
ségit tett oreg diákot, akik ugyanakkor szívesen lát-
ták mindazokat, a kik ezen intézetben tanultak. 

A harmincöt évvel ezelőtt érettségit tett diákok 
közül megjelentek: Antal András magántlsatviseló 
(Budapest, Baross-u. 47), Bardoca János m. klr. pénz-
ügyőri felügyelő  (Szombathely), Bögöai Mihály m. kir. 
pénattgylgaagaióhelyetteB (Kscskemei), Bodó Denes 
állampénztárt tanácsos (Budapest, Alkotmány-u 14), 
Biczoay István dr. nuv. tanácsos (llpest, Orczy u 36.), 
Csaló Ernő dr. klr. jarásblró (B.-past, Biilagi M)r u. 
12.), Tusnádi E.ihea GjUla dr. ugyetemi m. tanár, m. 
kir. kormányfőtanácsos  (Budapest, Fadruszu. 4), Orosz 
Lajos m. kir. postaeilecőr (Budapsat, Hiiler-u. 28.), 
Sípos Lázár dr. m. kir. panzugji titkár (GJUIK), Totn 
László ny. községi főjegyző,  műbútorasztalos (Kispest, 
Rákóczy-u. 102) 

As 1902-éBék közszi-ratetben álló elnöke, KardoB 
árpád vm. árvsz. elnökhelyettes, Ib. vm. főjegyző 
(Sopron) BB utolBÓ pillanatban feleségének  súlyos oe-
tegsége miatt kimentette magát. Ugyancsak kimentették 
magukat beiegBég miatt Boócz Kalman uradalmi fő-
intéző (Nyírbogát), Kóváry Jóasef  dr. ügyvéd (Komaroo), 
Miklós R-zaó állatorvos (Mol, Jjgosaiavii.) es Vakár 
Vilmos lapszerkesztő (Diinaharasztt). 

Romániában élnek: Bika János állatorvos, Borcsa 
Gergely főglmn.  tanár (Mercurea-Ciuc), Antal József 
plebanoa (Lunca-de-sus), Domokos Siudor ny. várm. 
jegyző (Mercnrea Ciuc), Erőss Lázár kataszteri biztos 
(Timişoara), Tusnádi Elihes Károly birtokos (Mercurea-
Ciuc), Fejér István dr. ügyvéd (PiumoaBa) Kerekes 
Gyu;a dr. ügyvéd (A ud), Koóa Ferenc állatorvos (Sfi.-
Gneorgbe), Orbán Mihály ny. áilampénzl. főtiszt  (Msrcu-
rea-C.uc), Várady Stador köss. főjegyző  (R*ti). 

Meghaltak: Bándy Btla gazd. intéaő (Bidacsony), 
R.nczLiszló Bzámeilenőr (8igbetul-Marmaiiti). Bogady 
Gábor dr. ügyvéd (CsrUj, Vass Ddnes pü. számlibz» 
(Odorheln), Tompos Gábor adóügyi biatoa (Uercurea-
C.uc), Biiazs Bjia állatorvos (Gheorgbani), Mihály Li-
jos vm. aljegyző (Marcurea Ciuc), Ssékely Janó ezred-
orvod (K«ba), Ziinda Gargely jarasbiró (Ragbit). 

A meleg Baékeiy testvéri szeretettől áthalott talál-
kozón megjelent BB öreg somlyói diákok köaül Kovács 
Aatal, aki 1873 ban, ezelőtt 64 évvel tett ereitBégit a 
ciujl (Kolozsvári) piaristáknál és a kl később Ciuc-
vármegye árvaszéki elnöke voil. Megjelentek még Biidő 
Sándor dr. udvari tanácsos, a tg.-muresi (Maroavásár-
bely) ügyvédi kamara volt elnöke, budapesti ügyvéd, 
Gozsy Árpád gyógyszerész, Vargyassy Muioa, ny. fő-
azimtanáciOB, Márton Ferenc fdstómttvésa,  Kovács 
Miklós kir. törvényszéki tanácselnök, Bithlenfalvi  Pál 
András ny. tusaárőrcagy stb. Kimentették magukat 
Eidea Miklós, Sudor László, Fodor Antal, Ssékely 
Jjuő és még számosan. 

Az öreg diákokat és családjaikat B;dó Sándor 
magas színvonalú beszédben üdvözölte és a szekely 
összetartásra hivta f*l.  Különösen meleg szavakkal 
emlékezett meg a sumuleul (csíkaomiyói) főgimnázium 
nagynevű Igazgatójának, Pál Gábornak es kiváló taná-
rának, Ktssay Lajosnak elhunytáról, kiknek Bselleme 
és fenkölt  gondolkodása moBt is a tanítványok között él. 

A találkozón 6ok kedves fényképfeívétel  volt, majd 
igasl lett 'éri asereteltel folyt  a visszsemlékezós a felejt-
hetetlen diákévekre. K'cil Somlyó.... Nagy Somlyó.... 
cipó, borvíz, dormllor.utn, nagy muziutn..., rorate, am-
bitus, szilva, puliszka, háromra ssalonna, kettőre kenyér, 
a pálfalvl  kareoj..., haragszik a pusBtablró.., az lszánk, 
a kl fog  az Ut, a tiz perc, a laborifer  herkulesi telje-
sítménye, BB éaekea facigerek  felaő  c-Je, a kereszt járó 
napok stb. D * nem volt utolsó p iter Tima Dénes predi 
káclója se: Ht megetted a husi, edd meg a c omol is I 
„Kolooics Dánes rendelése a Icc'tebetegeknek: „Pulvls 
dolveri grammata duodaciml" 

A aom'yói öreg diákok nagy lelki saükságletét 
elégítették kl R találkoaón. Üdvösölték özv. Pal G «bor-
nál, Rtazner Ödön éa Billó István tanárokat és vala-
mennyi 1902 es társnksi. Végül elhatározták, hogy 6 
év múlva újból össsejönnek, akik az első tlséves talál-
kosé óta még egyetlen egyaaer se mulasslották el as 
5 érés találkozót I 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Hal idők . . . 

Nemrégiben  zajlottak  le a helyi iakolákbao 
a felvételi  vizsgák.  A Petru-Rares  gimnázium első 
osztályéba  j . szép számmal jelentkeztek  a tanulok 
s a vizsgáztató  'bizottság  a legnagyobb  targyüa-
gossággll  végezte  kötelességét.  Az eredmeny  ki-
hirdetése után egy Ott jönnek ki a gyermekek.  Az 
uőcá"  ^ttem  haladó,  kitűnően  vizsgázott  kis  ro-
mán gyermek  érdeklődik  magyar társától  az ered-
mény felől.  A kis magyar gyermek  szégyenkezve 
mondja  be jegyeit,  amik nem sokkal  haladjak  tul 
a felvételt  lehetővé  tevő  fokozatot.  8 íme,  román 
társa igy fejezi  ki  neki elismeréaet: 

— őrülj  neki.  Magyar  létedre  elég szépen 
ylíB8Ítt*tartuok  tehát, hogy a gyermek,  aki négy 
évig ült  kisebbségi  társa mellett  az elemi iskola 
padjaiban,  különbséget  tud tenni kisebbsegi  társa 
és az ő felsőbbrendűsége  kőzött.  Pedig  az elemi 
iskolában  igazán nem tanította  rá senki.  De bizo-
nyára ráragadt  a szülők  önteltsége,  akik  e felsőbb-
rendűséget  olyan jólesően  értésére  adták.  Mit  vár-
junk aztán, ha ez a gjermei megnő. 

— Papi lelkigyakorlatok. Ju'ilus 5 én kezdő-
dölt a róm. kath. lőgimnáaiutn kápo najában egyház-
megyénk papjainak evi rezdes lelkigyakorlata, melyen 
aa egyházmegye minden részéből s a közvetlen kör-
nyékből is számosan veitek részt. A lelkigyakorlatot, 
mely juiiui ha 9-én, pénteken zárult, P. Nspbolcz Pal 
B. J. veselie, kinek eriékes beBsédei a tavaBzi ifjúsági 
lelkigyakorlaton mély hatást tettek diákjainkra is. Az 
elmélkedések végén — D.\ Boga Alajos kanonok, egy-
házmegyei referens  elnöklésével — hittanári értekez-
let volt. 

— A katonai előképzdk közhasznú saol-
galata varosunkban, A munkaügyi miniszter terve-
zete szériát a katonai eiőíépiós aiatt álló diákságot 
a nyár folyamin  közhasznú muakára hívják be. Huiz-
husz napos muaka időszakra fogják  bahivai ősét három 
csoportban. Az első csoport juiius 11—31-ig, a második 
augusztus hó 1—211;, a harmtdik csoport augusztus 
22 lói Baeptembsr 10 ig voanl be. M jrcurea-Ciuc (Csík-
szereda) varosban ju'ius hó 11 -en az első száz tagu 
behívott csopsrl mar meg ia kezdi a köaltasanu mun-
kát. A muaka programba fel  van véve a Bporltelep 
elkészítése éa a görög keleti templom mögötti terület-
nek planlrosása valamint az ott átvezető útnak előké-
szítő munkálatai. A száz tagu csoport három felvál-
tásban hatvan nspaa közhasznú munkát ad városuok-
nak, ami nagy ertekkel gaadagltji fejlődésnek  Indu l 
városuakat. A sporttelepünk elkészítése már valóbaB 
kuhur szükség. A sportégyéBÜletttnk figyelmét  felhív-
juk, hO{y kapcsolódjon bule a közhasznú munkáiba 
es igyeozaan magvalóattaii aa egész sportéletünknek 
egy ajiyra való osszpoatositáaát. Ea a legjobb alkalom, 
amikor a jégpálya áthalyezásendk kérdése a jégpavi-
lonaak átapttése ls msgoldnaló. A katonai eiÓKepző-
sök a kiizhtsznu muitaidsjérd a Pjtru Rares gitnná-
aiunban lesznek elhelyezve. Raadas katonai fagyelem 
alatt voonak. Délelőtti program köahasaou muaka tel-
jssltéa, djlu.án elmsieti és gyakonati katonai oktatás. 

— A Református  Nőssövetaeg fagylalt 
délutánja, A helyt R formitus  Nőszövetség folyó  evi 
jullus hó 18 an. a Transsylváaia kerthelylségebeo figy-
la.'t délutáot rend ea, malyre már ezutoo ls felhívjuk  a 
közönség flzlvdd  figyelmét. 

— Halaloaasok. lfj.  Cslsaer Sándor, folyó  évi 
jullus hó 7-en, 35 évea koraban magbalt Sancralenl 
(Cslkszentklráiyon). 

— Btka Mlzeané szül. Fjrenca Ju.láona, 64 éves 
korában, jullus hó 7 én elhunyt Ssncraienl (Csiksaant-
királyoo). 

— KovaoB Mihály e s p e r e s arany miséje: 
jnl iUB 14 e n Kovács Mihály espares, Fruiiotsa a 
cslkBaépvíziek közszeretetben alló nyugdíjas plébánosa 
jullus hó 14 én mutatja be aranymia*jdt Frumoasa— 
8:épvizen. Az a tóbb évtizedes muika es azorgalom, 
smdUyel Kjvacs Mihály hivatását betöltötte, köteles-
Bégünkké teszi, hogy aaeralettel as megbecsüléssel 
vegyük körül éken az ünnepén, amallyel a Goadvlae-
les megajándékoata. 

— Kirándulás Sötetpatak-fürdöre.  Sjtét-
palak-fürdő  tu ajdonoaa folyó  evi jullus 18 án kirán-
dulást rendez Gylmea-vöigyénsk erre a nagyszerU 
gyógyfiiidójere.  A kirándulóknak kényelmes autóbusz 
ail rondelkezésre. Viteldíj oda-vissza 80 lel. Jslentkeani 
lehet Kilfás  Jáaaef  Vdndéglőanél. Indulás ju.lus 18-án, 
vasárnap reggel 6 órakor. 

— Megnyilt a helybeli tanono-otthon. A 
Munkaügyi Minisztérium felügyelete  mellett Mercurea-
Ciuc—Csíkszereda városban megkezdte működését a 
Tanenc-ottboo, amalynek élere I. Bjar igaagató nevez-
teletl ki. A tanonc-otthon huss ágyra van berendezve 
es a munkaidőn kivül a tanoncok lBkolal fegyelem  és 
nevelés alatt állanak. Egy tanoncnak havi teljes ellá-
tásáén a moBter 200 lejt flset.  Felhívjuk a tanító-
mesterek figyelmet,  bogy akik tanoncot akarnak el-
helyezni az O.thonban, sürgősen jslentsék be igényei-
két a Tanonc-otthon Igazgatósagánál Msrcurea-C uc 
Strada Principele C3rol 23 (Koctáa-httz) vagy a helyi 
Munkakamaránál. 

— É c teáit ea. Viscber János biztosítási Uikár 
átvette a S.biu—nagyszebeni „Transsylvania" Általá-
nos Biztosító Resavenytársaság cslkvármegyel képvi-
seletét. E.fogad  tüz-, jégkár-, betöréses lopás elleni, 
élet- és nyugdíj, ssállllmány-, autó- és ssnvatossáai 
valamint balesetbiztosításokat. 
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Pálffy  Miklós iró, kisgazda levele... 
Válaszul egyik mankatirsunknak, 

egy szövetkezeti gazdadélután alkalmi-
val irt .Testvéreim szerelmétek egy-
mást" c. levelére. 

Drága Barátom! 
Így érzem, hogy talán még sohasem vettem kezembe 

tollat azzal az érzéssel, mint ma, mikor szivből jött Üze-
netedre válaszolok. 

Érzem a szivem remegését, mert méltó szeretnék lenni 
Hozzád s fajtádhoz,  melynek vérszerinti gyermeke vagyok 
i1* vagyunk mi itt Aranyosszéken élő magyarok is. 

A lelkemben torlódnak össze e gondolatok s szeretnék 
láng lenni, hogy hitet (inthessek fajtám  tudatába. Vagy 
buzogó lurrás, hogy a jóság után szomjuhozóknak szerete-
tet adhassak szivükbe. 

Csodák nincsenek. Így bát telgyülemlett vágyaimat 
H(iránként hullatom kicsiny toll-ekéminel a papírlapra. E 
..ig)'búi betűk, szavak lesznek. A szavakból, amelyek ba a 
lélek akaratából iakadnak, az életet formáló  erűnek kell 
kisugároznia. Igen, mert szükséges, bogy a szavak ma ne 
legyenek csupán egymást áltató cseliogások, pártpolitikai 

több ebhez hasonló szemforgatások.  A kimondott szónak, 
A szivbíll jött óhajtásnak, tettekben kell megnyilatkoznia. 
V.7. a lisztultabb emberi életnek alapfelfogása,  a jézusi esz-
méknek sarkalatos törvényszerűsége. Ez kell legyen a Romá-
méba ékelt magyarság szilárd meggyőződése. Minden zeng-
zetes szónál többet ér ugyanis egy kis jószándék, cselekedet. 

Miképpen mindig igaz marad, hogy a világ nem lehet 
se jobb, se rosszabb, mint maga az ember, aképpen igazo-
dik ez a gondolat a fajok  életére is. S mivel az egyén a 
Haját sorsának kovácsa, ezt a mondást alkalmazhatjuk táji 
életüukre is. hogy e gyakorlati igazságokon keresztül jobban 
megláthassuk iogyatékos életünk egéez arculatát. 

liogy népkisebbségi sorsban élünk ? Ez még nem ok 
althoz, hogy tőlünk az élethez való jogot elgáncsolják. Ha 
az államnak kötelességtudó polgárai vagyunk, lehetetlen, 
hogy élettörekvéseinkben minket bárki is megakadályozzon I 
I ie tény, hogy ennek az életnek teljes mértékben kell alkal-
mazkodnia a megváltozott viszonyokhoz. Es mit követel ez 
az alkalmazkodás ? Követeli a testvériséget, a szeretetet, az 
Összetartást s az öntudatos egymáson való segítést, szövet-
kezeti alapon. 

Ennek az életnek megkezdéséhez semmilyen régi keret 
nem alkalmas. Nemcsak azért, mert ez az uj élet tartalmá-
val nem egyeztethető össze, de mert ennek az nj erőnek 
t-zabad szelleme könnyen túlfeszítené  azt a korhadt keretet, 
amelybe ékelődött s igy félő,  hogy nem lehetne vihartálló 
alkotás. 

Egy szóval, van lehetőségünk a jobb sorshoz, csak 
dolgoznunk kell érte vállvetett szorgalommal s kitartással. 

Ne legyünk tehát ósdi felfogásúak,  se csökönyösen 
szemléiak, akik rsak a múlton merengenek, vagy a jövőt 
kémlelik, de a mával mitsem törődnek. Bátran kell szembe 
néznünk azzal az élettel, amelyet a végzet ránk szabott, 
mert lia ott érezzük a testvéri összetartás melegét, még a 
kősziklák ormain is áldás fakad  a mi számunkra. 

Ezt a hitet éreztem ki Testvérem, abból az üzeneted-
ből, amelyet hozzánk intéztél. S vájjon ki tndná megmon-
dani, hogy ez az üzenet, amelyben arra kérsz, hogy : „Test-
véreim szeressétek egymást", a Te lelked húrjain keresztül 
u-me a közel kétszáz éves elszakadt Os-székelylélek imád-
*ágoB lélek imádságos könyörgése volt, az Aranyosszékre 
települt ivadékainak 1 

Drága barátom s vérbeli testvérem I Ti mindazok, 
akik ott éltek, vergSdtök, húzkodtok a létért, a Nyárád 
lankás völgyétől a Barcaságig, a Kézdiszéktöl az égbenyúló 
gyeigyói havasokig, halljátok meg, hogy köszöntésetebet, 
melyet hü Hatok tolmácsolt, mi azzal a szíves szeretettel 
fogadjuk,  miképpen egy rég nem látott testvér fogadhatja 
egy lestvérnek üdvözletét, meleg kézszorítását. 

Fogadjátok el cserébe a mi lelkünk egész melegét, 
ajiely hatszázba!vanöt év után ia egy Veletek. Mert az idö 
elemésztbet mindent, de a lélek érzésvilágából soha ki nem 
ülheti a hitet, a szeretetet, amely összeköt minket, még ha 
mérföldek  is választanak el egymástól. 

Adja Isten, bogy ezt a testvéri hitet, szeretetet és 
jó szándékot jobban kitudjuk mélyiteni, bogy a lent vázolt 
élet utján összetalálkozhassunk egymással. 

Aranyosszék népének nevében togadjátok testvéri kö 
•szöutésemet. 

Igaz szeretettel : 

Felhívás. 
Tekintettel  arra hogy a brassói 

központunk  határozata  alapján  Sokunk 
1937 évi  augusztus  hó 1-vel  megszü 
nik, kérjük  mindazon  adósokat,  akik 
tartozásaikat  nem rendezték,  vagy 
hátralékban  vannak, ezeket  julius  hó-
ban rendezni,  nehogy fölösleges  költ 
ségeknek  legyenek  kitéve. 

Áruforgalmi  Bank r.-t.  fiókja 
Mercurea-Ciuc. 

Keretek  egy kertészeti  munkákban  jártas, egyedül 
álló  embtrt,  ki  bázi munkában is kisegít.  Cim 
a kiadóhivatalban.  8-1 

á y e r g y ó i é k t 
Állítsunk emléket a békényloki remete-kolostor j 

helyére. 
.Ahol a Csanod pataka a Békény patakába ömlik, ' 

valahol ott volt a remetekolostor. Ott zengett a zsolozsma, j 
ott adott visszhangot a kis kápolna tornyából a harang 
szavs, midőn CBendült a déli, esti és hajnali imára az „Ur 
angyala". 

A remetekololostor lakói valamelyik nagyobb tatár-, 
esetleg törökdnláskor elmenekültek. A kolostort a török-
tatár lerombolta. A romokat a Csanod és Békénypatak árja 
elsodorta, úgyannyira, hogy nem lehet rátalálni a kolostor 
helyére már ma.* Igy ir Ferenczy Dénes a kolostorról. 

A napokban arra járva egy öreg székellyel, megkér-
deztem, tud-e valamit a kolostorról, esetleg arról, hogy 
milyen tájon lehetett? A történetéről csak annyit tudott, 
amennyit Ferenczy DénestO hallott vagy olvasott; mig ellen-
ben azt, hogy hol volt, a leghatározottabban tudta és még-
is mutatta a helyet, ahol — szerinte — valaha állott a 
kolostor és a kápolnácska. Érvelésének teljesen hitelt kellett 
adnom, miután saját magamnak is sikerült meggyőződnöm, 
hogy az a hely, amelyet mutatott, minden tekintetben és 
kétségen kivUl megfelel  a most is megállapítható tény-
körülményeknek. 

Azt, hogy 1642-ben a kolostor regés épületének ott 
kellett állania, a küvetkesflkkel  bizonyithatom: 

A kolostor helyét jól fel  lehet ismerni olt, ahol az 
országutból az Oláhbükk utja kezd felhágni  Oláhbükk sar-
kára. Lent az aljban egy kiálló sziklacsomó alatt, azon a 
területen, amelyik a gheorghenii (gyergyószentmiklósi) 1155 
számú tjkvben 2261H-2U hrszámok alatt Burján Ferenc 
Mártoné valeastrambai (tekerőpataki) és Burján István gheor-
gheni (gyergyószentmiklósi) lakosok nevén van jelenleg. 
A birtok legrégebbi tulajdonosa a telekkönyv szerint egy 
187B-ban elhalt Burján Balázs volt s abban az időben 
kaszálónak volt nyilvánítva. A valamikor ott álló kolostor 
nagyságára lehet következtetni most is, amikor nagy a iü, 
mert egészen jól látható, hogy a meszes-köves házalap 
helyét négyzet alakban még most sem tudla benőni a gyep. 
Fekvése arccal nyugat felé  lehetett, ami érthető is, mert a 
község abban az irányban terült el. Azon a sziklán pedig, 
amelyik alatt a kolostor feküdt,  észre lehet venni, 
hogy az épülethez szükséges köveket onnan fejtették,  lévén 
ez az építkezéshez legközelebb. 

Az épület jól be volt ásva a mart alá, amint a hely 
mutatja is, de a ház alapja igy sem iekhetett magasan s 
fel  lehet tételezni, bogy a fából  épült s később felégetett 
kolostor romjait esetleg egy árviz sodorhatta el. Még egy, 
— talán a legelfogadhatóbb  — bizonyiiék arra, hogy ott, i 
valaha civilizált élet voll. Egy időmarta, ütött-tépett vad-, 
almafa,  melynek magva azokról a fákról  hullhatott oda, 
amelyeket még valamikor gondos szerzetes kezek ültettek 
és ápolgattak csendes magányukban. 

Ferenczi György gheorgheni-i (gyergyószentmiklósi) 
esperes-pleaános, kéBŐbb vikárius, a „li-ígistruin"-ában tesz 
említést a békényloki remete-kolostorról a következő fel-
jegyzéssel : .Madéfalvába  az Antal Imre kápolnájába adtam 
egy harangot". „Belyken lokán a remeték Kalastromokba 
es vöttein egy harangot cum fl.  11.* 

Tehát 1042-ben vette a harangot a Bákényluki kolos-
tornak is, a sicuíeni-i-val (Madéialva) egyszerre és nem 
1650-ben, mint ahogyan ezt Ferenczy Dénes írja, mert ellen-
kező esetben, a „Kegestrum" második feljegyzésénél  az 
1050-es évszámot feltüntetné.  Az előbbiuél pedig a vételárat 
mellőzi s osak a másodikhoz irja, hogy azt „is" 11 forin-
tért vette. 

Szintén a Kegestrumban olvashatjuk az alábbi latin 
feljegyzést:  „Fundatumest a nobis Monasleriam Eremitaium 
in „Pulykaloka" 1U4U. Anno cum omnibus edificationibus." 

Nézetem szerint a pulykaloki kolostor egy és ugyanaz 
a békényloki kolostorral. Egyrészt azért, mert ilyen „Palyka-
loka" elnevezés nem létezik a határunkban, másrészt pedig 
a boldog emlékű Ferenczy Dénes önmagát cáfolja  meg, 
amikor a Pulykaloka elnevezést azzal magyarázza, hogy a 
Fehérkö, Gojvás és Domokos határrészek az 1G90 — llj'J'J-ig 
a Uirip család, később a Both család birtokai voltak a 
ugyancsak ott voltak a gazdasági épületeik is. A pulyka-
tenyésztést Ardealban (Erdélyben; — szerinte ezekben az 
években kezdették meg s tiyergydban különösen az udvar-
házaknál karolták fel.  A vár birtokosai sok pulykát tenyész-
tettek, B ugy magyarázza az elnevezését, hogy a lakosság 
mindig ott látta a pulykákat s onnan is nevezte el a mai 
Fehérkőpatakot Pulykalokának. 

Lehetetlen magyarázat, hiszen a Uegestrum lU40-re 
irja a Pulykátokén a kolostor alapítását, Ferenczy Dénes 
pedig sokkal későbbre, az 1 fiVIM-es  évekre teszi a pulykák 
ide telepítését. Egyébként is a Fehérpatakára, egy jelenték-
telen patakocskára nem alkalmazhatott a nép „löki" jelzőt, 
mikor igy csak a nagyobb völgyeket nevezték ée nevezik 
manopság is. Ellenben nem lehetetlen, bogy a Békénylokát 
valamikor pulykalokának hivták és igy a békényloki remete-
kolostort alapította Ferenczy György vikárius 1640-ben s 
két évre rá vette oda a harangot. 

A Ferenczy Dénes „Pulykaloki remete-kolostor" és 
a .Békényloki ramete-kolostor" cimü leírásának párbeszédei-
ben szereplő szerzetesek nevei majdnem egy és ugyanazon 
személynevek. Ha tényleg valami hiteleB forrásból  merítette 
a neveket és a párbeszéd anyagát — s azok nem csupán 
kigondolt, kitalált személyek ugy ez a körülmény is 
megerősít abban a föltevésben,  hogy Pulykalokán, illetve 
Fehérkőn nem volt kolostor, hanemcsak a Csanod tövénél, 
ami a köztudatban is megvan. 

Az a körülmény, hogy tényleg ott volt-e a kolostor 
helye, ahol a megőrizett hagyomány és saját feltevésem 
szerint is lennie kellett, igen könnyen volna tisztázható, 
jelentéktelenül kivétnek látnó ásatási munkával. Ha pedig 

a feltárások  feltevéseink  alaposságát és következtetéseink 
helyességét bizonyítanák, ngy az egyházi elöljáróság nemes 
feladatát  képezné, hogy maradandó emlékül állíttasson 
oda mielőbb egy kőkeresztet, amely hirdetné a késői utó-
doknak is, hogy itt keresztény kultura volt ősidők óta s 
hogy mi voltunk azok, Bkiknek hátán mindig először csattant 
a betörő török-tatár hordák dühös ostora. 

Gyergyószentmiklósi Blénessy Alajos. 

/ / # 

HOIECBEK 

DIANA 
S O S B O R S Z E S Z H Í R E K . 

A Tekintetes Gheorgheni (gyergyóssentmiklósl) 
királyi Törvényszék, mint Telekkönyvi hatóaag. 

Ejy magfakult  1874 bán keltezett .Árverési hir-
detmény" került a kezembs. Nem olyan rógl, hiszen 
még akadhat egyén, aki jól emlókBsik ezekre a kiterí-
tett ivnagyságu litografátt  árverési hirdetményekre, 
mert akkor is Ilyen voit az élet, ekkor sem ólt paradi-
csomi jólétben a gyergyól Bzékely nép. As elzálogosí-
tott birtokot ép ngy elárvsrczték, mint most s as örmény 
éppen ugy Igyekezatt dukáccláját megkapni, mint ma-
napság a bankjaink, csak azzal a különbséggel, hogy 
a tlcltácló hírét nem gépírással kitöltött nyomtatványok 
utján adták tudtára a felnek,  no meg nem kellett Bae-
redába kutyagolni ügyeB bajos dolgaik intéaÓBe végett, 
mart a törvényszéket Itt kéznél hapták, vagy megfor-
dítva, a törvény keae érte el őket esetleg könnyebben. 

Szóval: a Gheorgheni (gyergyósaentmlklóai) királyi 
Törvényszék adja tudtára as érdeklődőknek, bogy 
Gyergyó Alfalvl  Barlcz Fareúc, mint Baricz István árvái 
gyámjantk Gyó. D.trói néhai Baláaa István hagyatéka 
ellent 60 ft.  és j. iránti végrehajtási ügyben aa árverés 
aa 1875-ik évi február  hó 4 en delelőt! 10 órakor leendő 
megkezdéssel a helyszínre Gyergyó D.tró község kásá-
hoz kitüzetett stb Az ügyirat alapján pedig JánOBl 
Sindor törvsz. elnök éa Gaál István jegyző aiáirása 
között egy pecsét látható, eaael a felírással:  .Királyi 
Törvényszék—GyergyószentmlklóBon*. Tehát, aki vélet-
énül elfelejtette,  vagy aki nem tudja, — mert én sem 
udtam — hogy Gheorgbecia ^Gyergyóssentmiklóson) 

volt régebb a Törvényszdk — Íme oiuljon ebből. 
— Ujabb szép győzelmet aratott Barabásy 

Habkó a c uji (kolozsvári) kerUleti tanulsz versenyen, 
.hol a női e^yes elsődljat nyerte; a vegyespárosban 

"zlntin el:ő lett partnerével, Pusatay Balával. 
— A .Nyári Feredő" vasárnap nyillk meg 

Gheorghenln L(GyergyószenimlkIósoD). Deutsch bérlő 
dapoi javításokkal teljesen jókarba hozatta, ugy az 
úszómedencét, valamint az öltösőfülkéket  is. A fürdő-
kedvelő közönség örömmel fogadja  a fürdómegnyitásat 
>nnál ÍB inkább, mert a bérlő eaeiőtti években ÍB köz-
nzgelégedésre szolgába kl a közönséget. 

— A helyi róm. kat. Oitaregyiet a mult va-
ároap jól sikerült kerti ünnepeiyt tartott nagyssámu 

közönség részvételével az Ipartestület kerthelylaégében. 
Ugyanitt fogja  megtartani aa Örmény kat. O.táregylet 
u évi szokásos kertünnepólyet folyó  hó 11-én, vasarnap 
délután, amely iránt Bzintón nagy érdeklődés mutatkozik. 

— A gyilkostol Idegenforgalom  a tanév be-
zárásával olenk ütemben indult meg. Aa oraság külön-
böző részeiből gyakorta érkeznek iskolai kiránd.lókat 
IOZÓ társas gépkocsik. Azonban a belyi bérautók és a 
mponta többször közlekedő autóbuu tulajdonosok Bem 
oanasakodhatnak. 

* 
H S * 
« a 

TTaxróg-ópels, 
Korélrpá,rolE, 

- á - U s a t r é s z e l s 
Gl-á/bor Jk.rom.xié-33.á.l 

Csikiaereda-Heronrea-Oiuo, Ootavlan Barbat háa. í * 
7 -26 ft 

» » * 

Modern osillárok, nikkelezés, ezústözés 
Nóvák fémáru  üzemében, Gyergyó-
szentmiklóson (Qheorgheni), Oalea 
Reg;. Ferd. 28. Telefon  73. 9-10 

S ükségam van .Transsylvania" Bink-fóle  konveraló 
alá eaett régi betétkönyvre, az öt év alatt kapandó 
összeg 60'/o át most készpénaben kifizetem  vételár-
képpen. Cim a Calkl Lapok kiadóhivatalában. 3-10 
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— A Sibiul (nagyssebeni) idei mlntavásir 
Slblu (Nigysz^bé») 1937 év julius hó 20-tól auguízu 
hó 10 lg mlntavásárt rerdaanek. T iklntettol, hogy BZ a 
mintavásár egyediül állacdi jellegű az országban éa 
hojy a folyó  évbeo küfdldl  cógek U kiállítanak, cél-
aaeril lenn*», ha a romániai kisiparosok. Így nlsósorban 
a megyénk magyar kisiparosai ls minél Baámnsabban 
réBBtvennének és gyártmáoyalkat bemutatnák. Eţyu'tal 
alkalom nyílnék nrra ÍB, ho?y az o:tanl f-'J'ett  széss 
Iparral 1b fjlvegyék  a kapc<o!*tot. A vásár résstvovól 
50°/, s vasúti, a kiállítói kUlÖn 75°/,-08 áruszállítási ked 
vcamányban részesülnek. A kiállítani szándékOBÓknak a 
vásár igazgatósága, vagy a M igyar Part Blblui (aagy-
BsobenO tagozatának főtitkára  — Ludvig Gyula, Siblu 
Str. Lector 8. — réBiletesebb felvilágosítást  nyújt és 
az Illető részér.* a vásár területén alkalmas helyet szerez. 

— OöpkoositulajdonoBok 1 A hoíyl péozli.y-
lg:>zgntÓ9á<tól vett érSi>lilás szirtit a péazügv m'nla-/-
teriuu augusztus hó 1-Ig haladékot adott aa 1937 é?l 
Julinál évnegyedre járó gépkocal adó megfisetésere.— 
Aki augusztus hó 1 ig nem fizeti  meg tartozását, BB 
ellen kihágást jegyaóköoyvat vesznek fel  éa a gépko-
c«lk adójára vonatkozó törvény 8 ik szakasza értelmé-
ben BU:yo?an meg fogják  büntetni. 

— A vármegéböl. Kurea György baceutmgyei 
muikást, Perl Dávid luoca-de-.osl i ^yimesközéploki) 
vendéglőjében tett kommunista kijelentéseiért letartóz-
tatták ós eljárást Indítottak. 

— B>rabás Gynla Frunoaa (ssépviai) lakóat több 
rendbeli lopáa miatt letartóatatták. 

— Antal Ignác Ricu' (rákoai lakos 6 éves Lajos 
fi*  az Oltba fulladt. 

— Veress J zief  78 éves Pia?sli-de- us (;á'zon-
feltlzi  gazda mu»kakczbcn a m< zőn összeesett és meghalt 

— Bolyom Imre Suseni (o'crgyóu)falv;)  Máté n^vti 
2 éves fiacskája  a ház elő.ti patakba fu  ladt. 

— SZŐCB Fdlix Siculenl (nadéfalvi)  gazdi a háza 
tetejéről lezuhant. Korházba Baállltották. 

— lneni (á'falu)  közbirtokosságának „Kerekerdő" 
nevü erdőrész'i meggyúlt, a csometése lengett. 

— Kalcjer Péter voalobeni g'zds nevét Kalcsir 
Péter Gáboré és Topílus Péter váltóra hsmisitotta. — 
1—1 évi elsárásra Ítélték. 

— Kosztl György ju iász Mihály és Sindír nevü 
fiaival  tilosban lege1 teteit. Djbordán J /zsef  csőszt, ami-
kor őket felszóiitotti  FuUosan megverték. A bíróság 
Kosatl Györgvöt éj Sándort 2—2 hónapra, a Mihály 
fiit  2 évi börtönra ítélte. 

O S E R É P K A L Y H Á K I 
A aaombolyai Bohn-féle  téglagyár kitQnö mi-
nőaégfl  oaerépkilyhái minden színben és nagy-
ságban kaphatók. Kívánatra gaadag mintakönyv 
áll a n-gyérdemd közönség rendelkezésére. 
Építkezők I Ugyanott a híres 

B O H N - C S E R É P 
bármily mennyiségben, Jutányos árban kapható. 
Képv i se l e t : 

Jakab Sándor, M.-Oiuo —Oaiksereda 
Strada Composesoratnlnl Nr. 7. 1— 

Sanmartin (Oslkszentm&rton) község-
ben 5 hold szántó, 3 hold ret es 
2 hold erdei kaszáló és házas belső-
ség eladó. Cím a k i adóban . 4 10 

Prefectura  Judeţului Ciuc. 
Serviciul Financiar. 

Nr. 9260 şi 11448—1937. 
Mercurea-Ciuc, 6 Iulie 1937. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că in ziua 

de 31 Iulie 1937, ora 9 a. m., se va (ine licitaţie 
publică cu oferte  scrise şi sigilate, in sala dc şedinţă 
inică a Prefecturci  jud. Ciuc, pentru următoarele 
lucrări: 

I. Aprovizionarea cu 265 ni. c. piatră spartă şi 
235 m. c. pietriş pe şos. jud. Mercurea-Ciuc—Misentea— 
Sânmărtin km. 0+600—18+500, în valoare de Lei 
74.455, cu termen de 3 luni. 

II. Construirea parape(ilor de fier  pe drumul jude-
ţean Gheorgbeni— Bicaz km. 10—21 în valoare dc Lei 
112.800 cu termen de 3 luni. 

Licitaţia se va tine în conformitate  cu art. 88 — 110 
inclusiv din L. C. P. Reg. de funcţionare  al O. C. L. 
şi normele generale publicate în Mon. Oficial  Nr. 127/1931. 

Toate persoanele, cari vor lua parte la licitaţie, 
vor depunem pe lângă ofertă  şi o garanţie de 5"/, din 
valoarea devizului, iar ofertele  se vor face  numai în 
conformitate  cu caietele de sarcini, cari pot fi  văzute 

— Pintea Simon blcizl lakás Luagu G ibortcl 5Î ' n fiecare  zi de lucru între orele de serviciu la această 
eaer lejt lopott. 1 hónepra i.élték. 

— Bodl Jóasef  ÓH András Frumoasa (-u-pd*) 
lakÓBok a lefoglalt  tárgyukat elad iák. 1—l hónapra 
Ítélték. 

— A hetekkel ezelőtt öngyilkosságot elkövető 
Gondos Vlktorné F.uwoasa (szépviz1) lakós sérüléseibe 
belehalt. 

— Cojocar Margit éa Perl Sándor Bincn (iánk-
falvi)  lakósok összeverekedtek. 

Tjoko Fülöp, Biaga Imre és Blsga Pdttr L U I C Í -
da-jos (gylmesközép'oki) lakósok összeverekedtek. — 
Tankot sebeivel korházba szállították. 

— Becze Djnát C cau (c.i'csói) gatdát, rat-rl Po-
pescu János végrehajtót udvararói kikergette, 1 hónapra 
Ítélték. Aa Ítéletet falfüggeaztették. 

— A Uadosa alakuló gyűlése Armaaenin 
A Dogozók Szövetsége alnku'ó gyüi**i tartott Arma 
seni (M inasát) községben. Aa alakuláson C; kó Lőrinc 
bucureşti és Kurko Gyárfás  brassói kiküldöttek vettek 
részt. Fölszólaltak azon Lu'técs Marion éB Lizár Ágos-
ton menssági gazdák ls. N 'pünk sz 'tkallodásiofk  Igen 
szomorú tüoste a msnaságl triercuDy, ahol zsúfolt  hAi 
érdeklődése mellett tartották ai»! ulAtutat a Djlgozik 
Lehet gondolkozni azon, hogy hol van «nsk a ga t̂ 
eseanek aa oka. 

— A Turistaegyesület népünnepélye. A 
helybeli turistátok julhu 4-én a Sutában thrtotlék meg 
nyáii aé(.Uanepélyüket. Különösen a szomszédos köt Bé-
gek vo&uitsk kl tömege-ea turistáink közé, írig a vá-
róit közönség szinte tudomVul aem vet!e azt, logy 
léieaik egy Turiktaegyestlitt, nn?ly évek óta err«k t. 
vármegyének legBcorpalmrenbb 1 u: u-monkésa. P. d'c 
& csiki begyeknek esek a Kswlmesel, atlkcek n^gy 
részük van abban, bogy aa trdellődes efjre  jobban 
felénk  fordul,  megérdimalnék, hogy legalább órdaktó-
déssei kísérjük igyekezetüket 

— S s á j ü r e g e f e r t d t l e n i t é s é r e  haazoá'joo Diana 
sÓBborzeszt. 

— A gaadakat érintő adókedvezmények. 
A mezőgazdasági törvény II cikk XII részének 128. 
SBakac'Za sztrlot a fö  dadibiM 30 sz: zalékos k dvez-
ménylen részesülnek azok a g'adát, BWI 1 ho dna: 
nagyobb területen uc -rnát, lónerét, baltacint, szarvas 
kerepet, zhbos-bükkönyt, lencsét, bf  tot. takarmány-
répát, kendert vsgy Unt tcrmelreV. AB adókedvezmény 
1937 áprllla 1-től 1947 április 1-lg terjed kl. 

— Áruminta vásár Satu Mare—Saatméron 
A Bsatmári kereskedelmi é̂  Ip rkamara 1987 évi 
augusztus 15— Fzeptember 1 köaött érumlntavásárt 
rendes Saatmáron. 

— Vayer János nvug fdKimnáaiumi  tsnár, 
elválU'ja IBIU'ófenak  Bzakszerü «.ó'éaitî énnt ji>i;u-
vlssgári, torábbá felvételi  vizsgára a gimnáziun I. és 
V. osstályába. Basn kivül szakszerű nyelv lecktk ?t sd 
román, német és magyar nyelvből. 

Zongoratulajdonosok. S<lgetl congorahan-
co'ó mngérkesett városunkba és congorahangoláBokat 
TáUaL Érdeklődni a Vákár-Usletben. 

Prefectură  şi la serviciul jud. de Drumuri Ciuc. 
Garanţiile provizorii nu se vor primi, decât in 

recepisele casei de depuneri şi consemnaţi uni sau 
Administraţiilor Financiare, 

p. Prefecl, 
Dr. A. O Ţ E T E A . 

Şeful  Serviciului, 
BENKES. 

Primăria comunei Ciceu, jud. Ciuc. 
No. 543/1937. 

Publicaţie de licitaţie. 
Se aduce la cunoştinţă generală, că în zlua de 

5 August 1937, ora 10 a. m. se va tine licitaţie publică, 
cu oferte  închise şi sigilate, în localul primăriei comunei 
Ciceu, pentru darea în antrepriză a lucrărilor de con-
struirea restaurantului la Staţiunea „B&lle Harghita", 
proprietatea comunei Ciceu, jud. Ciuc, conform  devi-
zului. 

Licitaţia se va (ine în conformitate  cu art. 88—110. 
din L. C. P., Regul. de funcţionare  al O. C. L. şi nor-
mele generale publicate in M011. Of.  No. 127/1931. 

Toate persoanele, cari vor lua parte la licitaţie, 
vor depune pe lângă ofertele  lor, şi o garanţie de 5"/o 
din valoarea devizului — in numărar sau efecte  garan-
tate de Stat şi vor executa lucrările numai in confor-
mitate cu caietul de sarcini care poate fi  văzut in fiecare 
zi dc lucru în orele de serviciu, la această primărie. 

In caz dacă prima licitaţie nu va da un rezultat 
favorabil,  se va (ine o a două licitaţie in ziua de 
17 Augusl 1937, in aceeaş oră şi acelaş local. 

Ciccu, la 7 Iulie 1937. 
PRIMĂRIA COMUNALA. 

Primăria comunală Sâncrăieni. 
No. 871/1937. 

Publicaţie. 
Sc aduce la cunoştinţa generală, că In zlua de 

25 Iulie 1937, ora 10 a. m., in localul primăriei com. 
Sâncrăieni, se va tine licitaţie cu tratare prin bună 
învoială, arendarea carierei comunei din hot. »Bacó« 
pe un timp de 3 ani, cu preţul de strigare de Lei 1000 
anual. 

Licitaţia se va (ine prin ofertele  scrise şi sigilate 
şi vor fi  depuse la comisia de licitaţie până la data 
şi ora fixată  mai sus. După deschiderea ofertelor 
în aceeaşi şedinţă va avea loc licitarea prin supraoferte 
verbale. 

Licitafia  se va (inea în conformitate 
iiorinelof  pcr.iia iraiării j.rir. buni învoială, 
Î11 Monitorul Oficial  No. 127—1931. 

Supraoferte  nu se primesc. 
Primar: 

ŢANŢOŞ. 
Notar: 

MOLDOVAN. 

cu disp. 
nnhliriM 

H ö l g y e i m i 

ÖRÖKN U LLÂM0T 
(DAUERWELLE) 

e a l a á t t & e a a & f t f e 

Szabó L. nöi és férfi  fodrász-üzletében 
H.-Cluo (Csíkszereda), a Buouresti alánodéval aaemben. 

Tartöa munkai Mérsékelt árakl 
Számos elismerő nyilatkoaat áU hölgyeim rendelkeséaére. 

3 - 9 

I « U e t - » « EMC- H a l l é t 
T.aitelettel hozom a nagyórdamtt vásárló közönság 
szifts  tudomására, hogy aa eddigit felülmúló 

mézeskalácsos sátrommal 
a morourea-oiuo i (osikaaeredai) Margit, napi 
orssagosvăB&rra megerkesem, mely 1037 evi 

j u l i u s hó 13 an less megtartva. 
Szíves pártfogást  kér, kiváló tisztelettel 

D É Z S Y 
első udvarhelyi (Odorhelu) okleveles méisskBlácaos 

A bucureşti vegyintszet által megvizsgálva -.8 Bngsdalyexve 
Kérem a sátor fölötti  né .-re figyelemmel  Jeair. 

Br.isaoi S p a r k a s s a b e t e i k ö n y v e t m a g a s á roa 
v e s z : „ágeotura C.rmeü", Fagaras. 1—n 

Egy BEorga:mas flu,  aki IV. gimn. oszztlyc 
Vrgaoir , t a n u i o n a k fulvet^iik  If;.  P.tpp Kiro y 
füsz-.r-  es caettK'gu-iizietében, Mercu-es. C uc. 1 - 3 

JndecBtorla U l t i űheorghent, secţia o. f 
No 6UÜ.1937. o f. 

EXTRA T 1 IN PUBLICAŢIUNE A VE LICITA'fti;. 
In oire.oa de execut '.ro flcn'.ft  urmft  ltorul üilázs 

Falöp Franslse contra urmăritul Laozkó Angi Frano-3:, 
Jalecâ oria 
A ordonat lioltaţtaoea ezecuţlonalft  n ce priveşte Iino-

bt'e'e Situate In ooinuna Rome'ea clronnistanta Juiaolttorlel 
M'ite Qh^orghenl ouprin*e ta C. F. a ootn^nel R'in-jtea 1525. 
A t 1, No. top 10990 tn ptuţal d> strigire de 15(10 Lat. 

A 7 2. Mo. top. 10389. ou preţul ae strlgue úe 750 lel. 
C. t No. 5559 A. f  1 No. top. 751'i. cu preţul de strigare 
de 750 lei. <' f  No. 9(12. A. v 1 No. top 7513 cu proful  de 
strig-re de 750 lel p ntru inc&sar.?* creanfel  de 4970 lal capi-
tal, Interese dela 28 Iulie 1928, spsse de proaes şl de exeou-
tare de 2642 LGI, fixito  pkn& aoum spese da 366 Lei, fiia-.e 
pentru oere-ea de llalta(lune. 

Imobilul No. top. 7513 se va vinde an m^nţ-narea uza-
frnotnlul  viager In 1/6 parte a soţlol lai Laozkó Angi Adaui 
n&so. Portik £oaterlna. 

Lloltaţltnea ae va ţine In ziua de 14 luna Iulie anul 
1B87, ora 0 a. m , la oaaa oomunalá a oomanei Bametea 

Imobilele os vor 11 licitate tiu vor ü váulute pa un preţ 
mal mlo deci*, preţul de strigare. 

Cel care doreso sft  liciteze sont datori s& depoziteze 
la delegatul judtc&toreso 10°/, din pretnl de str'gtre drept 
gartnţie. tn numerar sm 'n efacte  de oauţ.fi  socotite dupA 
cursul fint  tn § 42, K'gea LX. 1881. sau sA predea aoolulaşt 
delegat ch tan(a oonsut&nl depnnorra, judec&toreşte, preal>-
b lă a garanfei  ş sA semnez) oondiţiun'le de llo:ta(le 147, 
150, 170, legea LX. 1881 ; $ 21, legea XL 1909.) t'uinpArătorU 
trebuie aA dovedească ou oartitijat oă sunt otj*âţ ini rom&nl. 

Daca nlm-nl nn oierft  mat mult, cel oue a oferit  pentru 
Imobil aa preţ mal oroat dac&t oel de strlgaro este dator sa 
Intrrgcască Imediat garanta — lixatA sonfarm  procentului 
prefainl  de strigare — la Moeatjl parte prooentualft  a pr'.ţilui 
oe a oferit,  (g 25. XLI. 1908) 

Dat In Oheorghsnl, la 24 lnna Septembrie 1931. 
D. Chlriliuo s. B., ju^ecAtor. 

Zirnea s », d r. do c. [. 
Pentru conformitate: 

M. Blbolu, lmp. 

* MODELL KALAPOK S 
t la n a p o n k é n t n j f o r m á k  olosA 8 
á r b a n , m . * s t « l K L a . t l a . « t < 5 3 K ^ 

V E N C Z B L T A N Á R N É N Á L 
Ugyanott kéeaülmek mlnden-
nemft  nfii  kalapok eiaArondü 
anyag hoasaadásával. Itslspsk 
átalakítása a legrövidebb Idő alatt. 

Mercurea-Ciuc, I . C. Bratiann (Oimná- w 
alum)-uooa 11S. ai., a Sörháa kóialóbea. 

S w w y y ^ f l t y w w w w w ^ ^ i ^ w w i i i 

Képesített, volt önálló, okleveles ctóplő g^Vallono"!!! 
a gépek javítását Is érti éj v&llalia, legntóbb mint gyí  1 üieru-
vezetá mülö ititt, ahinnan önhlb&jáa kívül távozott (mint 
székely kisebbségi), egyeial álló nagy gyakorlattal, oséplésre 
garzltarát "/t-ra vagy bérbe ls vállalnék. A javítást ls elvégez-
ném — megegyezés azar nt. Síegkeresések?t a kiadóhivatalba 
kérem „szakmában otthon vagyok" jeligére. 8—J 

Kön y v i \ v / t v ^ O i n n i i n l f  A l / n ^ 
n i u i i t x a r v a i O t t 

a legsaebb és legtartósabb 
kivitelben a legjutanyosabb 
árak mellett esaköaöl a 

V á k á r ü z l e t , Mercurea-Ciuc. 
MymatoM Vákár k i a y n y a ^ á i á b a a , M I N V Í I H S H 




